
العدد 889-  الجمعة 2020/1/31م  سياسية ثقافية عامة - تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر        50 ل.س  
العدد 889-  الجمعة 2020/1/30م  سياسية ثقافية عامة _ تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر     50 ل.س

مراكز توزيع صحيفة روناهي واقتناء الكتب:  اقليم الجزيرة- قامشلو )مكتبة سعدو- فرع )1( شارع زكي األرسوزي- جانب البلدية 425997- فرع )2( الشارع العام، مقابل جامع الشالح 452081/ مكتبة آواز- طريق عامودا 439154/ مكتبة الحرية- الشارع العام 421360/ 
مكتبة سومر- الشارع العام 424037/ مكتبة الراوي فرع )1( شارع الكورنيش، تجمع محالت الراوي 444028 - فرع )2( مقابل الصيدلية العمالية 445820/ مكتبة الزهراء- دوار البشيرية 460699ـ مكتبة الجواهري 443742/ مكتبة دار القلم - الشارع العام 452714 - مكتبة 
األنوار شارع عامودا 438207. كركي لكي: مكتبة الحرية هاتف 753997 - مكتبة الرسالة الشارع العام هاتف 745733-0966278457 ـ المكتبة الرئيسية - كركي لكي- 754416 عامودا )مكتبة هجار 731466( درباسية ) مكتبة سما 711410( جل آغا )مكتبة وائل 

755551( تربه سبيه )مكتبة الجهاد 470618(.

هيئة التحرير:
سوزان علي 

بيريفان خليل 
عبدالرحمن محمد

التدقيق اللغوي:
ميسر المشعان

اإلخراج الفني:
ديالن أحمد

صحيفة روناهي

مركز قامشلو     0938541707

423165

r.ronahi2011@gmail.com

shrktronahi@gmail.com
Ronahi.net

يمكنكم زيارة موقع الصحيفة على الرابط التالي:

عيد بريشاليار تاريخ عريق ألهالي 
هورامان الكردستانية

مبهنة الغزل والنسيج ُتعيل عائلتها

الحدود  قسمتها  التي  الكردستانية  هورامان 
المصطنعة إلى قسمين أحدهما في روجهالت 
تخت«  بـ«هوراماني  وتسمى  كردستان 
أعيادها  فتحيي  بأصالتها،  تحتفظ  الزالت 
وكأنها  اللون  بذات  التاريخية  ومناسباتها 

الزالت تعيش قبل ألف عام.
روجهالت  في  هورامان  منطقة  تقيم 
عيد  اسم  تحمل  فصلية  مراسيمًا  كردستان، 
منتصف  األولى  تقام  حيث  »بيرشاليار«، 
وتقام  الربيع،  منتصف  في  والثانية  الشتاء 
االحتفاالت لمدة ثالثة أيام تتضمن احتفاالت 
وإيقاع  المحلي  بالرقص  ملونة  مهرجانية 
حساء  جانب  إلى  األضاحي  وتقديم  الدف 
وتختم  تشي«  »هولوشنيه  باسم  محلي 
القصائد  وإنشاد  العرفان  بمجالس  المراسم 

الصوفية واألدعية.
وبيرشاليار شخصية دينية زرادشتية، ويعتنقه 
هورامان،  في  الكردي  المكون  من  قسم 

ويقيمون هذه الطقوس منذ قرابة ألف عام.

طقوس ومراسيم متنوعة

 يف العيد

طقوس بيرشاليار تبدأ يوم األربعاء وتستمر 

لمدة ثالثة أيام، مع العادات مثل التضحية بـ 
بقرة أو شاة، طبخ الحساء واللحوم، وعزف 
وتوزيع  »الدراويش«  ورقصة  الدف، 
وممارسة   الدعاء  )الصدقة(،  الغذائية  المواد 

»الذكر« والبقاء مستيقظين طوال الليل.
اإلسالم،  يعتنقون  هم  الطقوس  وممارسو 
رغم أن الشخصية التي ُنسب  إليها  اسم العيد 
»ببرشاليار« هي  شخصية دينية زرادشيتة« 
في  فتصنع  يارساني،  طابع  وتحمل  قديمة 

روحها لوحة جميلة متنوعة األديان.
يحتفل أهالي منطقة هورامان في روجهالت 
كردستان، مراسيم عيد »بيرشاليار«، حيث 
الشتاء  أربعينية  من  األول  األربعاء  في  تقام 

وفق التقويم الكردي القديم.
وتقام االحتفاالت في المنطقة  لمدة ثالثة أيام 
بالرقص  ملونة  مهرجانية  فقرات  تتضمن 
المحلي وإيقاع الدف وتقديم األضاحي وتختم 

المراسم بمجالس شعبية.
السنوات  آالف  إلى  العيد  تاريخ  ويعود 
زالت  وما  الزردشتية.  العقيدة  ومصدره 
التراث  بهذا  يحتفظون  الهورامانيون  الكرد 

التاريخي.
بهذه  األربعاء  يوم  احتفلوا  هورمان  أهالي 
على  المتساقط  الثلج  بياض  في  المراسيم 
المنطقة التاريخية لتشكل أجمل لوحات الفن 

و التراث.

واليوم  وعمتها  والدتها  من  ورثتها  مهنة 
ظل  في  ولعائلتها  لها  رزق  مصدر  أصبحت 
تورثها  وبدورها  الصعبة  المعيشية  الظروف 

لألجيال القادمة.

لصناعة الغزل والنسيج في سوريا أصول وتاريخ 
عريق يعود إلى آالف السنين. فقد ُعرفت صناعة 
المنسوجات في الحضارات السورية القديمة في 
مملكة ماري وإبال ودمشق وحلب وتدمر وحماه 
لتصبح  األجيال  وتوارثته  وغيرها,  وحمص 
الغزل  صناعة  وخاصة  السورية  الصناعة 
دول  بين  الصناعات  وأشهر  أجود  من  والنسيج 

العالم.
هناك مثال يؤكد على أن صناعة الغزل والنسيج 
يحافظ  من  وهناك  سوريا  في  ُتمارس  الزالت 

على تراثه من خالل هذه الصناعة.

تغلبت عىل الظروف

 املعيشية مبهنتها

نزحت  سنة   48 العمر  من  تبلغ  الموسى  كوثر 
من مناطق دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام 
السوري إلى مناطق ريف دير الزور األكثر أمنًا 
بحماية أمنية من قبل قوات سوريا الديمقراطية، 
كعمل  التقليدي  النسيج  مهنة  ورثت  كوثر 
المفروشات الزاهية األلوان, وتعلمت هذه المهنة 
تعمل  هي  وعمتها,  والدتها  من  صغرها  منذ 

لتوريث هذه المهنة لألجيال القادمة.
على  الملقاة  بواجباتها  القيام  في  كوثر  تسارع 
المنزل,  في  للنسج  للتفرغ  وجه  بأكمل  عاتقها 

فأنها تنسج قرابة 6 ساعات.
قطع  من  بيت  أي  يخلو  يكن  لم  سنوات  فمنذ   
يتعلمَن  الفتيات  كانت  حيث  بالصنارة  مشغولة 
مستلزمات  بتجهيز  ليقمن  الحياكة  الصغر  منذ 
البيوت من أغطية ومفارش الطاوالت والمالبس 
من  ذلك  يعد  وكان  المنزلية,  والديكورات 
عندما  تغيرت  األمور  لكن  بيت,  كل  أساسيات 
غزت األغطية المحبوكة والمنسوجة آليًا السوق 
الكروشيه  فن  المحلية, وبعد مرور سنوات عاد 
ليجتاح البيوت من جديد بعد نسيانه, للتغلب على 
الظروف المعيشية الصعبة, وبدأت الفتيات التعلم 

على الصنارة من جديد.
 JINNEWS شرحت كوثر لوكالة أنباء المرأة
كيفية تعلم النسج على الصنارة وكيفية بدء نسج 
الخيط وذلك بإدخالها في الصنارة, ورويدًا رويدًا 

لتصبح قطعة مزركشة باأللوان الجميلة, قائلًة:« 
هذا يدفعني أكثر للعمل وأعمل على التطوير من 
القطع,  إنتاج  بالنسج, وزيادة  طموحاتي ألستمر 

الستخدمها في منزلي«.

صناعة قدمية وجديدة يف آن واحد

والحياكة  بالنسج  قيامي  إن  كوثر«  وأشارت 
في  أفراد   4 من  المكونة  عائلتي  إلعالة  هي 
والحياتية  المعيشية  فالظروف  المصاريف, 
ببيع  وأقوم  وقاسية,  صعبة  الحالي  الوقت  في 
يساعدني  وهذا  منزلي,  في  أنسجها  التي  القطع 
إلى  منطقة  من  للنزوح  معرضين  ألننا  كثيرًا 
أخرى بسبب هجمات الدولة التركية ومرتزقتها 

المستمرة على مناطقنا«.
المغزولة معًا,  النسيج هو مجموعة من الخيوط 
والتي يتكون منها القماش, وتعد صناعة النسيج 
إذ  انتشارًا  والقديمة  التقليدية,  الحرف  أكثر  من 
النسيج  على  يعتمدن  النساء  من  الكثير  زال  ما 
على  العمل  أو  مالبسهن,  صناعة  في  اليدوي 
قديمًا  النساء  به  اهتمت  الذي  الصوف  نسج 
الشتوية  الملبوسات  بعض  لصناعة  بحياكته 
العديد  الصناعة  هذه  في  ويستخدم  البسيطة, 
وأدوات  األلوان,  مثل:  اإلضافية  المكونات  من 
القماش المنسوج  الخياطة وغيرها, حتى يصبح 

ذي تصميم جميل, ومميز.
في  المستخدمة  الصنارة  سميت  كوثر«  وبينت 
النسج والحياكة بهذا االسم ألنها شبيهة  صناعة 

بصنارة الصيد, وأما عن الكروشيه فهي عملية 
يتم فيها تكوين نسيج من الغزل أو الخيط باستخدام 
إبرة الكروشيه, وتختلف الخيوط المستخدمة فهي 
من  أيضًا  المستخدمة  الخامات  وتتنوع  متعددة, 
وهذا  وغيرها,  والحرير  الصوف  إلى  القطن 
وتستخدم  الصناعية,  الخامات  بخالف  بالطبع 
والمالبس  واألغطية  المفارش,  صناعة  في 

والمكمالت المنزلية التي ال تعد وال تحصى«.
نسيج  تكوين  فيها  يتم  عملية  هو  الكروشيه  إن 
إبرة  ُتسمى  إبرة  باستخدام  الخيط  أو  الغزل  من 
الكلمة  من  كروشيه  كلمة  واشتقت  الكروشيه. 
في  اسُتخدمت  التي    croche- crocالفرنسية
1611-1340م.  من  االنتقالية  التاريخية  الفترة 
والتي تعني صنارة أو ُخطاف أو ُكالب. وتتشابه 
طريقة شغل الكروشيه مع طريقة شغل التريكو, 
فهي تتكون من سحب حلقات الغزل خالل حلقاٍت 
أخرى. ولكن يختلف الكروشيه عن التريكو في 
أنه ال يكون هناك إال حلقة واحدة نشطة في كل 
مرة, وكما أنه يتم استخدام إبرة كروشيه بداًل من 

إبرتي التريكو.
والنازحة كوثر تقوم بعملها بشكل دؤوب, حتى 
المهنة  هذه  على  الحفاظ  وأيضًا  عائلتها,  تعيل 

المتوارثة من الضياع, وتورثه لألجيال.

أكاديمية الشهيد عكيد تنتهج التدريب.. 
لرفع الهمة وصواًل إىل القمة

معلم/ يقارب50  ما  مغلقة جمعت  تدريبية  دورة  أقيمت   
أكاديمية  إلى  وقامشلو  الحسكة  مقاطعتي  من  قادمين  ـة، 
حديث  نظام  تحقيق  بهدف  قامشلو،  بمدينة  عكيد  الشهيد 
متفوق تربويًا وتعليميًا، وإلغاء الحفظ غيبًا من القواميس 

الطالبية، واالعتماد على الفهم بالدرجة األولى...«6

مدرسة مخيم مهجري كري سبي تعاني؛ 
فهل تضيع جهود اإلدارة الحريصة على 

التعليم سدى..؟!

الماشي: مستعدون الستقبال نازحو 
إدلب والمناطق السورية األخرى

إلهام أحمد: »االنفتاح عىل الحلِّ 
فق عليه الّسوريين هو  ياسي بما يتَّ السِّ
ورية« الحّل اأَلنسب إِلنهاء األزمة السُّ

هورامان  أهالي  الزال  التي  الطقوس  من  يعتبر  بيرشاليار  عيد 
الكردستانية متشبثين بها فيحتفلون بمراسيمها التي تعود آلالف 

السنين وسط أجواء مهرجانية يستمتع بها األهالي.

سُت سنوات مضت على 
إعالن اإلدارة الذاتية 

الديمقراطية في مقاطعة 
عفرين، قّدمت خاللها هذه 
اإلدارة خدمات وتطوير 
للمنطقة وجوارها، عبر 

مختلف المجاالت السياسية 
واالقتصادية والخدمية 

والعسكرية، لذا باتت هذه 
اإلدارة ومقاطعة عفرين هدفًا 
على مر السنوات الماضية 
لمرتزقة تركيا وفي عام 

2018 بدأ االحتالل التركي 
عدوانه بهدف إنهاء هذه 

اإلدارة وتهجير شعب عفرين، 
ورغم ذلك بقيت هذه اإلدارة 

على قائمة اليوم وتتابع 
أعمالها في الشهباء التي 

تحّررت بفضل دماء الشهداء 
عامي 2016 و2017، 
لتغدو اليوم مركزًا إلعادة 
اإلحياء واالنطالق تحت 

مسمى اإلدارة الذاتية إلقليم 
عفرين الذي يضم مقاطعتي 
الشهباء وعفرين، وهنا في 

الذكرى السادسة لإلعالن عن 
تشكيل اإلدارة الذاتية نحاول 
تسليط الضوء على بعض 

مزايا وخصائص هذه اإلدارة 
في عفرين...«5

اإلدارة الذاتية يف عفرين... 
منوذج التطور والبقاء رغم 

التهجري واالحتالل

أردوغان ينقل اخلراب 
السوري إىل ليبيا

الهدنة، أو ما يشبهها المعلن في 
ليبيا منذ الثاني عشر من كانون 
الثاني، لم يكن غير فرصة تمنح 
لتركيا لجلب المزيد من المرتزقة 
السوريين،  وغير  السوريين 
ونقل شحنات األسلحة والذخيرة، 
الجوي  الدفاع  وتركيز منظومتي 
وصواًل  ومصراتة،  طرابلس  في 
النظاميين  جنودها  إنزال  إلى 
العسكرية  بآلياتهم  مصحوبين 
أنظار  وأمام  طرابلس  ميناء  في 

العالم...«9

الدعم،  في  نقص  من  سبي  كري  مهجري  مخيم  مدرسة  تعاني 
من  الثاني  كانون  شهر  بداية  في  افتت�احها  بعد  مزري  ووضع 
 400 الـ  ُيقارب  ما  تستوعب  ها 

َّ
أن من  الرغم  فعلى  الحالي،  العام 

والمطلوب  الكافي  الدعم  لها  ُيقدم  لم  ه 
َّ

أن إال  اآلن،  إلى  طالب 
�ة اليت اطلعت على واقع  �ة واإلغاثيَّ من قبل الُمنظمات اإلنسانيَّ

هذه الَمدرسة أكثر من مرة دون تقدّيم دعٍم ُيذكر...«2

لهيئ�ة  المشترك  الرئيس  أوضح 
والعمل  االجتماعية  الشؤون 
في اإلدارة الذاتي�ة الديمقراطية 
 ارتفاع 

ّ
بشمال وشرق سوريا أن

المتوجهين  إدلب  نازحي  أعداد 
الذاتي�ة  اإلدارة  مناطق  إلى 
إلى  وأشار  مستمر،  تزايد  في 
مخيمات  افتت�اح  بصدد  أنهم 
اإلدارة  أبواب   

ّ
أن وأكد  لهم، 

الذاتي�ة مفتوحة أمامهم وأمام 
السورية  المناطق  من  النازحين 

األخرى..«2

لمجلس  التنفيذية  الهيئ�ة  رئيسة  أشارت 
 

ّ
أن إلى  أحمد  إلهام  الّديمقراطية  سوريا 

بي�ن  الوساطة  في  روسيا  من  ُمماطلة  ُهناك 
ظام 

ّ
اتي�ة لشمال وشرق سوريا والن

َّ
اإلدارة الذ

خاذ موقف 
ّ
دت: »على روسيا ات

ّ
الّسوري، وأك

محايد من الطرفين وعدم االنحياز إلى النظام، 
ملف  واآلخر  الحين  بي�ن  ستخدم 

َ
ت وروسيا 

في  تركيا  على  غط 
ّ

للض سوريا  وشرق  شمال 
تن�ازالت بأماكن وَملفات  سبي�ل الحصول على 

أخرى«. وأضافت: »ونحن في مجلس سوريا الديمقراطية نسعى لبذل 
4»...»

ً
المزيد من الجهود للتوّصل إلى الحلول اليت ترضين�ا جميعا
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الرياضة ُتقّلل من اإلصابة بسرطان الرئة لدى امُلدخنني
المدخنين  أن  حديثة  دراسة  أظهرت 
السابقين يمكنهم درء مخاطر  الحاليين أو 
إذا  الرئة  بسرطان  الوفاة  أو  اإلصابة 

مارسوا التمارين الرياضية.
للفحص  رجاًل   2979 الباحثون  وأخضع 
منهم  الكهربائي،  الركض  جهاز  على 
مدخن  و1377  سابق  مدخن   1602
حالي، لتقييم لياقتهم القلبية التنفسية أو إلى 
أي مدى يمكن للجهازين الدوري والتنفسي 
تزويد العضالت باألوكسجين أثناء الجهد 
بإسم  يعرف  مقياسًا  واستخدموا  البدني, 
يعكس  والذي  الغذائي  التمثيل  مكافئات 
النشاط  أثناء  المستهلكة  األوكسجين  كمية 

البدني.
عام   11.6 لنحو  الرجال  الباحثون  واتبع 
وخالل هذه الفترة تم تشخيص إصابة 99 
منهم بسرطان الرئة توفي منهم 79 جراء 

المرض.
فريق  قاد  الذي  فينشيلبيوم  باروخ  وقال 
السابقين  للمدخنين  يمكن  الدراسة: 
خطر  من  كبير  بشكل  الحد  والحاليين 
اإلصابة والوفاة بسرطان الرئة من خالل 

زيادة اللياقة القلبية التنفسية.
وأضاف عبر البريد اإللكتروني التمرينات 
الهوائية )األيروبيك( المعتدلة إلى الشديدة، 
وركوب  والجري  والهرولة  المشي  مثل 
ثالث  دقيقة   30 إلى   20 لمدة  الدراجات 

إلى خمس مرات أسبوعيًا يمكن أن يحسن 
اللياقة القلبية التنفسية.

األمريكية  الدورية  في  الباحثون  وقال 
للطب الوقائي إن سرطان الرئة هو أكثر 
حيث  العالم،  في  شيوعًا  السرطان  أنواع 
جديدة  إصابة  مليوني  من  أكثر  تحدث 
المرض,  بسبب  وفاة سنويًا  مليون  و1.8 
التبغ أهم عوامل اإلصابة والوفاة  ويعتبر 

بسرطان الرئة.
أن  إلى  الدراسة  باحثي  تقديرات  وتشير 
أن  يمكن  التنفسية  القلبية  اللياقة  تحسين 
لدى  المئة  في   11 بحوالي  اإلصابة  يقلل 
نحو 22  دون  ويحول  السابقين  المدخنين 
في المئة من الوفيات بسبب المرض لدى 

المدخنين الحاليين المصابين به.
أضرار التدخين على المجتمع:

متناهية  ال  جملة  التدخين  نشاط  عن  ينتج 
تهدد  التي  الخطيرة  السلبية  اآلثار  من 
سالمة كافة المجاالت واألصعدة الحياتية 
الجسدية  أو  النفسية  الصحة  على  سواء 
لإلنسان، أو على صعيد البيئة والحضارة 
باستقرار  المرتبط  المجتمع  واستقرار 
حيث  واالقتصادية،  االجتماعية  الحياة 
إلى  العالمية  اإلحصاءات  أحدث  تشير 
من  يقارب  ما  على  تقضي  اآلفة  هذه  أن 
خمسة إلى ستة ماليين شخص سنويًا حول 
العالم في أمراض مختلفة، وتعتبر عاماًل 

رئيسًا لمرض السرطان بأنواعه المختلفة، 
وتتمثل هذه المخاطر فيما يلي: 

1- المشاكل االقتصادية الكبيرة التي تنتج 
دخلهم  من  كبير  لجزء  األفراد  إنفاق  عن 
وبالتالي  السجائر،  شراء  على  الشهري 
حساب  على  المادية  قدراتهم  تستنزف 
االلتزامات الحياتية األخرى، مما يعرضه 
لمشاكل أسرية وأزمات ومشاكل اجتماعية 

كبيرة. 

2- يؤدي التدخين إلى إصابة اإلنسان الذي 
وأمراض  بأزمات  المجتمع  أساس  يشكل 
المطاف  نهاية  في  تودي  حيث  خطيرة، 
التنفسي،  الجهاز  كأمراض  بحياته، 
والرئتين، والقلب، وتعتبر أساسًا لإلصابة 
الدماغية،  العديدة  بأنواعها  بالجلطات 

والسكتة القلبية، وتصلب الشرايين. 
الحوامل،  النساء  التدخين صحة  يهدد   -3
وكذلك صحة األجنة بشكل مباشر، حيث 

لإلجهاض  التعرض  احتمالية  من  يزيد 
من  ويسرع  المشيمة،  وسقوط  والنزيف 
مسببًا  ويعتبر  المبكرة،  الوالدة  عمليات 
في  نقص  إلى  يؤدي  كما  الحمل،  لتسمم 
لتشوهات  ويعرضه  الجنين  ووزن  نمو 
وأمراض عديدة، كما ويلحق ضررًا كبيرًا 
اإلنجاب  على  وقدرتها  المرأة،  بخصوبة 
عمرها،  من  متقدمة  مراحل  في  وخاصة 
باإلضافة إلى أنه يسبب اضطرابات عديدة 

في الدورة الشهرية أو الطمث. 
بأمراض  إلى اإلصابة  التدخين  4- يؤدي 
اللثة  التهاب  إلى  يؤدي  حيث  واللثة،  الفم 
كما  واصفرارها،  األسنان  وتسّوس 
بالفطريات  اإلصابة  احتمالية  من  ويزيد 

والتقرحات الفموية. 
العصبي  الجهاز  على  التدخين  يؤثر   -5
والصحة النفسية لإلنسان، وذلك من خالل 
تأثيره على الطاقة، وزيادة الشعور بالكسل 

والتعب عند القيام بأي نشاط بدني. 
في  ذكرناها  التي  الصحية  المشاكل  إن 
المجتمع،  طاقات  تستنزف  السابقة  النقاط 
على  اإلنفاق  في  العام  القطاع  وخاصة 
الطاقات  هذه  وتتمثل  الصحي،  القطاع 
بالوقت والجهد والمال لعالجها، مما يؤثر 
سلبًا على قدرات أفراده في العيش بشكل 

طبيعي.

أو  أحمر  هو  ما  فمنه  البصل،  ألوان  تتنوع 
فهل هذا  أو حتى أخضر،  أبيض  أو  أصفر 
التنوع في األلوان يعكس طبيعة مختلفة في 

القيمة الغذائية لها؟
نقارن في هذا التقرير بين نوعين شائعين من 
والخارج،  الداخل  األحمر من  البصل، هما 
واألصفر ذو القشرة الذهبية، لكنه من الداخل 
يكون أبيض اللون، وكذلك البصل األميركي 

األبيض من الداخل والخارج.
ويساعد البصل األحمر في مكافحة الجراثيم 
على  فيه  الزيوت  تعمل  كما  وااللتهابات، 
نزالت  من  والشفاء  السعال  شدة  من  الحد 

البرد.
الحساسية  البصل  من  النوع  هذا  ويخفف 
مادة  على  الحتوائه  الجسم،  تصيب  التي 
تساعد في تثبيط عمل الهرمونات المنشطة 
للحساسية التي يرافقها الحكة وسيالن األنف, 
واألوعية  القلب  صحة  على  يحافظ  كما 

والشرايين. 
كمية  خفض  على  األحمر  البصل  ويعمل 

الدم  يمنع تجلط  الدم، كما  الكوليسترول في 
تكون  منع  في  ويساهم  الشرايين،  وتصلب 

الخاليا السرطانية، ويدعم جهاز المناعة.
أما البصل األبيض فيعتبر مطهرًا مهمًا للفم 
من البكتيريا والجراثيم، كما يعالج مشكالت 
الرئتين  التهابات  مثل  التنفسي،  الجهاز 

واألنف والحلق وكذلك القصبة الهوائية.
من  التخفيف  على  األبيض  البصل  ويعمل 
شدة أعراض الربو، ويعالج حاالت الرشح 
ويساعد في الشفاء من السعال والتخلص من 

البلغم المصاحب لها.
الخصوبة  البصل األبيض دورًا في  ويلعب 
على  العمل  خالل  من  وذلك  الرجال،  لدى 
تنشيط الدورة الدموية، فضاًل عن أنه يساعد 

في الحفاظ على خاليا الجسم من التلف.
ويحتوي البصل، أيًا كان لونه، على معادن 
عدة وفيتامينات مختلفة مهمة لجسم اإلنسان، 
السعرات  ذات  الخضراوات  من  ويعد 

الحرارية المنخفضة.

سواء  فوائد  من  ذكره  سبق  ما  خالل  ومن 
للبصل األحمر أو البصل األبيض، فإنه من 
منهما، الحتوائهما  أي  التخلي عن  الصعب 
اختلفت  وإن  كبيرة،  غذائية  عناصر  على 

بدرجة قليلة من واحد إلى اآلخر.
الكيريستين  أن  الدراسات  اظهرت  ولقد 
التخلص  في  يساهم  البصل  في  الموجود 
يقوم  كما  الجسم  في  الحرة  الجذور  من 
بالتصلب  المرتبطة  بتثبيط عمليات األكسدة 

العصيدي وأمراض القلب التاجية.
يحتوي البصل أيضًا على فيتامين )E(، وهو 
بإبطال  يقوم  ذاته  بحد  لألكسدة  قوي  مضاد 

المفعول الضار للمعادن في الدم.
غير  للكيريستين  أخرى  مصادر  هنالك 
البصل، وهي التفاح والشاي، ولكن أظهرت 
مؤخرًا  هولندا  في  أجريت  التي  الدراسات 
أن الكيريستين الذي مصدره من البصل يتم 
بمرتين  أعلى  بجودة  الجسم  في  امتصاصه 
الشاي، وحتى بثالث  الموجود في  من ذلك 

مرات من ذلك الموجود في التفاح.
أظهرت دراسة جديدة أن استخدام مطهرات 
على  بسرعة  اإليثانول  على  تعتمد  التي  اليد 
اليدين بعد العطس ربما لن يقتل الجراثيم التي 
تنتج عن ذلك, ووفقًا للدراسة فإن ذلك بسبب 

أن أصابعك ال تزال مبللة بالمخاط.
وقام باحثون يابانيون بوضع مخاط رطب تم 
على  باإلنفلونزا  مصابين  أشخاص  من  أخذه 
أطراف أصابع 10 متطوعين، ثم استخدموا 

معقم اليدين.
حتى  اإلنفلونزا،  فيروس  اإليثانول  يقتل  ولم 
عندما بقي المطهر على األصابع لمدة دقيقتين 
إللغاء  دقائق  أربع  األمر  واستغرق  كاملتين, 
يكون  ال  حتى  كامل  بشكل  الفيروس  نشاط 

ُمعديًا.
نتيجة متناقضة:

مع  الجديدة  الدراسة  هذه  نتائج  وتتناقض 
العديد من الدراسات السابقة التي أظهرت أن 
جًدا  فعالة  اإليثانول  على  القائمة  المطهرات 

ضد انتشار الجراثيم.
الدكتور  المجهرية  األحياء  عالم  وقال 
»تشارلز جيربا« وهو أستاذ بجامعة أريزونا 
لعمله  جيرم«  »الدكتور  باسم  أكثر  يعرف 
المعدية ,في دراساتنا حققت  الميكروبات  في 
مطهرات اليدين نتائج جيدة مقارنة بالصابون 

والماء.
أن  هو  ذلك  في  السبب  أن  جيربا:  وأضاف 
يكفي  بما  أيديهم  يغسلون  ال  الناس  معظم 
أجرينا مسوحات  لقد  الجراثيم، مضيفًا:  لقتل 

 11 سوى  األمر  يستغرق  ال  الناس,  وراقبنا 
ثانية, لذلك ال أحد يفعل ذلك حقًا لفترة كافية.

أما سبب آخر للنتائج المتناقضة، وفقًا للدكتور 
»ريوهي هيروس« الذي شارك في الدراسة 
اختبرت  السابقة  الدراسات  معظم  أن  هو 
اإلنفلونزا  فيروس  على  المعقمات  استخدام 
المخاط  من  بداًل  أيديهم،  على  جّف  الذي 
للنمو  الميكروبات  تحتاجه  الذي  الرطب 

واالنتشار.
في  ُنشرت  التي  الجديدة،  الدراسة  هذه  وفي 
مجلة »MS phere«، كان االتساق الكثيف 
لفترة  الفيروس  بحماية  قام  الذي  هو  للمخاط 

طويلة، وفقًا لهيروس.
في  اليدين  غسل  أن  أيضًا  الدراسة  ووجدت 
المخاط  قتل  ثانية   30 لمدة  الجارية  المياه 

الرطب والجاف على حد سواء.
أو  فيها  تعطس  التي  القادمة  المرة  في  لذلك 
تسعل أمام زمالئك، افعل ما تقترحه المراكز 
منها،  والوقاية  األمراض  لمكافحة  األمريكية 
واغسل يديك على الفور، بالطريقة الصحيحة:

وضع  النظيف  الجاري  بالماء  يديك  بلل   -1
الصابون.

2- افرك جميع األسطح: باطن اليد، الظهر، 
األصابع، بين األصابع، تحت األظافر.

ثانية, اشطف يديك تحت  3- افرك لمدة 20 
المياه النظيفة والجافة، وجفف اليدين بمنشفة 

نظيفة أو الهواء الجاف.

ة للبصل..  فوائد جمَّ
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المايش: »مستعدون الستقبال نازحي إدلب 
والمناطق السورية األخرى« 
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تركيا... مسار »آستانا« انتهى، وروسيا ت

البرلمان األوروبي سيستضيف 
ً
المؤتمر الكردي الـ 16 قريب�ا

ي كري سيب ُتعاني؛ فهل تضيع م ُمهجرِّ َمدرسة ُميَّ
 جهود اإلدارة احلريصة على التعليم سدى..؟!

المشترك  الرئيس  ـ.أوضح  األخبار  مركز 
في  والعمل  االجتماعية  الشؤون  لهيئة 
وشرق  بشمال  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
إدلب  نازحي  أعداد  ارتفاع  أّن  سوريا 
الذاتية  اإلدارة  مناطق  إلى  المتوجهين 
في تزايد مستمر، وأشار إلى أنهم بصدد 
افتتاح مخيمات لهم، وأكد أّن أبواب اإلدارة 
الذاتية مفتوحة أمامهم وأمام النازحين من 

المناطق السورية األخرى.. 
لقاء  هاوار  أنباء  وكالة  أجرت  الصدد؛  وبهذا 
مع الرئيس المشترك لهيئة الشؤون االجتماعية 
بشمال  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  في  والعمل 
أعداد  لقاء حول  الماشي  فاروق  وشرق سوريا 
إلى مناطق  الوافدين  إدلب,  النازحين من مدينة 
لهم  تقدم  التي  والمساعدات  الذاتية،  اإلدارة 

وإمكانية استقبال المزيد.
واستهل الماشي حديثة بالقول: »أبوابنا مفتوحة 
الستقبال أهالينا من مدينة إدلب، وهذا ما يفرضه 
علينا واجبنا اإلنساني واألخالقي وضمن مبادئ 
سوريا  ومجلس  الديمقراطية  سوريا  قوات 

الديمقراطية«.

وأشار الماشي إلى تصريحات القائد العام لقوات 
ودعوته  عبدي  مظلوم  الديمقراطية  سوريا 
موضحًا  المعارك،  من  الفاّرين  إدلب  ألهالي 
باالستعداد  بدأوا  الدعوة  تلك  من  وانطالقًا  أنهم 
إدلب  من  النازحين  الستقبال  األبواب  وفتحت 

بكل حفاوة وتكريم.
في  مخيمات  إنشاء  بصدد  أنهم  الماشي  وأكد 
مدينة منبج إليواء النازحين من إدلب والوافدين 

إلى مناطق اإلدارة الذاتية.
عن المساعدات التي تقدمها اإلدارة الذاتية؛ قال 
االجتماعية  الشؤون  لهيئة  المشترك  الرئيس 
والعمل: »هم أهلنا ولجأوا إلينا هربًا من بطش 
أن  واألخالقي  اإلنساني  واجبنا  من  اإلرهاب, 
نقّدم لهم كل ما يلزم وفق إمكاناتنا، سيحصلون 
النازحين  احتياجات  من  وغيره  المأوى  على 

وكل احتياجاتهم ستأخذ بعين االعتبار«.
إجراء  بصدد  أنهم  الماشي  فاروق  وكشف 
تقّدر  أعدادهم  وأن  للوافدين،  دقيقة  إحصائية 
بالمئات غالبيتهم في مدينة منبج وأن األعداد في 
ارتفاع مستمر نتيجة العمليات العسكرية الدائرة 

في مناطقهم.
واختتم الماشي حديثة بتوجيه رسالة ألهالي إدلب 

التوجه  يوّد  أهلنا، ومن  إدلب هم  قائاًل: »أهالي 
ومستعدون  سوريا  أبناء  نحن  به.  فمرحبًا  إلينا 
للمساعدة،  أخوتنا وكل من هم بحاجة  لمساعدة 
ونؤكد استعدادنا الستقبال جميع النازحين سواًء 

أهلنا من إدلب أو أي مناطق سورية أخرى«.
العام عمليات  بداية هذا  إدلب منذ  وتشهد مدينة 
النظام  قوات  بين  طاحنة  ومعارك  عسكرية 
المتشددة  اإلسالمية  والجماعات  السوري 
سقوط  إلى  أدى  ما  تركيا؛  قبل  من  المدعومة 
القائد  ودعا  المدنيين،  الضحايا  من  كبير  عدد 
العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم 
عبدي في سلسلة تغريدات على صفحته الخاصة 
مناطق  نحو  التوجه  إلى  إدلب  أهالي  »تويتر« 

اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

مهجري  مخيم  على  جولة  لها  كانت  صحيفتنا 
المدرسة،  واقع  على  لالطالع  سبي؛  كري 
حيث التقينا بالمعلم في المدرسة غازي الموسى 
المدرسة  بالقول: »تعاني  بدأ حديثه معنا؛  الذي 
المتطلبات غير  أبسط  في كل شيء،  نقص  من 
والكتب.  واألقالم،  كالقرطاسية،  موجودة 
ونواجه اآلن زيادة في أعداد الطالب مع زيادة 
المهجرين؛ وهذا األمر يؤثر بشكل كبير  أعداد 
على الطالب الذين ضاقت بهم الصفوف األربعة 
إدارة  قبل  من  تخصيصها  تم  التي  )الكرفانات( 

المخيم بشكل مؤقت«.
وأضاف الموسى: »حاليًا في ظل هذه الظروف 
من  أكثر  الجلوس  الطالب  يضطر  الصعبة؛ 
أربعة أو خمسة طالب في مقعد واحد، وتضيق 
بهم الصفوف، ويصل عددهم في الغرفة الصفية 
الضيقة أصاًل إلى 50 طالب أحيانًا«. وتساءل: 

»كيف لي كمعلم أن أوصل المعلومة لهذا العدد 
األمر  هذا  واحدة؟؛  دفعة  الطالب  من  الكبير 
في  التعليم  ويجعُل  عليهم،  كبيٍر  بشكٍل  يؤثر 
هذه المدرسة غير ُمفيد البتة، حيُث بدأ عدد من 
عن  وامتنعوا  المدرسة،  من  بالتسرب  الطالب 

الدوام المدرسي«.
بالشكِل  مدرسة  يوجد  ال  »حاليًا  وأردف: 
المطلوب ويؤثر أيضًا على جديَّة أهالي الطالب 
ذلك  جانِب  إلى  المدرسة،  إلى  أبنائهم  إلرساِل 

مخصص  مكان  أو  للمدرسة  سور  وجود  عدم 
الخيم  إلى  المدرسة  يخرجون من  أغلبهم  يجعل 

في أوقات متأخرة«.
المعلم غازي  بّين  للمدرسة؛  المقدم  الدعم  وعن 
الموسى بأن ال دعم مقدم من أي جهة أو منظمة، 
وأضاف: »زارتنا عدد من المنظمات، ووعدت 
بتقديم الدعم. ولكن؛ وعودهم لم تنفذ حتى اآلن. 
المدرسة  تفعّيل  على  الحرص  اآلن  به  نقوم  ما 
ومن  المتطوعين،  خالل  من  المستطاع،  قدر 
قبلنا،  من  ذاتي  بشكٍل  الدروس  إعداد  خالل 
الذي  الطالب،  لهؤالء  تداركه  يمكن  ما  لتدارك 
في خطر  هم  واآلن  أبسط حقوقهم.  من  حرموا 

حقيقي، وعرضة لضياع ُمستقبلهم«.
الجهات  الموسى  المعلم  ناشد  لقائنا؛  ختام  وفي 
بتقديم  واإلغاثية  اإلنسانية  والمنظمات  المعنية 

الدعم الالزم للمدرسة.
والجدير ذكره بأن مدرسة مخيم مهجري كري 
سبي؛ تم افتتاحها من قبل إدارة المخيم في التاسع 
من شهر كانون الثاني الحالي؛ الستيعاب أطفال 

المخيم المهجرين قسريًا بسبب العدوان التركي 
على مناطقهم، وبجهوٍدها الذاتيَّة عملت اإلدارة 
على تفعيَّل التعليم في المخيم، وتخصيص عدد 
من الكرفانات )غرف مسبقة الصنع(، كمدرسة 

مؤقتة، بانتظار دعم من قبل الُمنظمات والجهاِت 
الداعمة دون تلبيَّة للُمناشدات الُمتكررة من قبِل 
اإلدارة لتحسين وضع المدرسة، والُمخيم بشكٍل 

عام.

أشكال  يوم  كل  في  تتكشف   - األخبار  مركز 
االحتالل  دولة  بين  والتباينات  التناقضات  من 
البينية  واالتفاقات  العالقات  رغم  وروسيا 
السياسية  الساحتين  في  األحداث  كثير من  على 

والعسكرية.
واليوم باتت تطفو على السطح بعض الخالفات 
في  المشتركة  مصالحهما  انتهاء  قرب  عقب 
أطلقا  التي  بالمنطقة  يتعلق  فيما  سوريا، خاصة 
باتفاقية  يعرف  ما  أو  »العازلة«  تسمية  عليها 

خفض التصعيد.
تركيا  إن  أردوغان  زعم  جديد،  تصريح  وفي 
بخصوص  ينفد  بدأ  صبرها  بأن  روسيا  أبلغت 
استمرار القصف في إدلب، وأن روسيا لم تلتزم 

حتى اآلن باتفاقيتي سوتشي وآستانا.
وهدد أردوغان صراحة بالقول في حال التزمت 
روسيا باالتفاقيتين؛ فإن تركيا ستواصل االلتزام 
بهما، مضيفًا أنه لم يبَق شيء اسمه مسار أستانا.
سيطرة  عقب  جاءت  أردوغان  تصريحات 
قوات النظام السوري على مدينة معرة النعمان 

المسلحة،  الفصائل  انسحاب  بعد  االستراتيجية 
التي أبلغهم النظام التركي، بأنه لم يستطع إقناع 
يجب  وأنه  الهجمات،  بإيقاف  الروسي  الجانب 

عليهم االعتماد على أنفسهم.
من جهتها؛ حذرت روسيا من تبعات دعم النظام 
بالسالح  سوريا  في  المسلحة  للفصائل  التركي 
كافة  استعادة  تعتزم  بأنها  وأبلغته  والعتاد، 

المدعومة  الفصائل  فيها  تتواجد  التي  المناطق 
من  مقربة  إعالم  وسائل  أكدته  ما  بحسب  منه، 

المعارضة.
بحسب  التركية  الروسية  الفجوة  يزيد  وما 
لمضادات  الفصائل  هذه  استخدام  هو  مراقبين، 

الدروع التاو في مناطق بإدلب وغيرها

األوروبي  البرلمان  يستعد  ـ  األخبار  مركز 
عشر  السادس  الكردي  المؤتمر  الستضافة 
على  الحاصلين  من  عدد  ومشاركة  بحضور 
جائزة نوبل، إضافة إلى العديد من المجموعات 

السياسية والشخصيات العامة.
تركيا،  األوروبي،  »االتحاد  مؤتمر  سُيعقد 
يقام سنويًا،  الذي  الشرق األوسط  والكرد«، 
في البرلمان األوروبي للمرة الـ16 بين 6-5 

شباط 2020.
المنتدى  رئيس  أعده  الذي  للبرنامج  ووفقًا 
 )EUTCC( التركي  األوروبي  المدني 
فإن  ويسترهايم،  كارين  الدكتور  البروفيسور 
الخضر،  وأحزاب  اليسار  جماعة  من  كل 
األولى  وللمرة  األوروبي  الحر  التحالف 
االشتراكيين  مجموعة  الكبيرة  المجموعة 
والديمقراطيين في البرلمان األوروبي يقدمون 

الدعم لهذا المؤتمر. 
ويقود مؤتمر هذا العام العديد من المشاهير، 
حيث يشارك  كل من العاِلم من جنوب أفريقيا 
توغو،  ديزموند  للسالم  نوبل  بجائزة  والفائز 
المدافعة عن حقوق اإلنسان اإليرانية شيرين 
مجلس  في  للسالم  السامية  المفوضة  عبادي، 
أوروبا ورئيسة مؤسسة حقوق اإلنسان بيانكا 
نعوم  الشهير  والفيلسوف  اللغوي  جاغر، 

تشومسكي  وصاحبة جائزة سخاروف  لحرية 
الشعوب  لحزب  السابقة  والبرلمانية  الفكر 
قيادي  أحد  زانا  ليلى   )HDP(الديمقراطي

المؤتمر.
المؤتمر يومين متتاليين 5ـ 6 شباط  وسيدوم 
2019 على شكل جلسات سيناقش فيها نقاط 
مع  الصراع  خطوط  داعش:  بعد  مثال:  عدة 
التأثيرات العرقية والطائفية، االحتالل التركي 
لروج آفاـ تأثيرات المساواة الجنسية، أوروبا 
مواجهة  في  المصالح  األوسط:  والشرق 
نزاع  في  أوروبا  توجيهات  الديمقراطية، 
الكردية،  والقضية  أوربا  األوسط،  الشرق 
عملية التحول من المنظور الكردي في سياق 
الجنسين،  بين  والمساواة  والبيئة  الديمقراطية 
ينظم  كيف  الحرب-  زمن  في  الديمقراطية 
الشرق  في  توجهاته  ويعلن  نفسه  المجتمع 
الكرديات ونضالهن  النساء  األوسط؟ نهوض 
من  وغيرها  المرأة،  بحق  القتل  جرائم  ضد 
القضايا العامة العالقة في الوضع الحالي وفيما 

يخص الشعب الكردي.
باللغات  الترجمة  ستتم  المؤتمر،  أنه  علمًا 
واإلنجليزية  والفرنسية  والتركية  الكردية 
واليونانية  والبرتغالية  واإلسبانية  واأللمانية 

للمشاركين والمستمعين.

ها تستوعب ما  مركز األخبار ـ تعاني مدرسة مخيم مهجري كري سبي من نقص في الدعم، ووضع مزري بعد افتتاحها في بداية شهر كانون الثاني من العام الحالي، فعلى الرغم من أنَّ
ة التي اطلعت على واقع هذه الَمدرسة أكثر من مرة دون تقدّيم دعٍم ُيذكر. ة واإلغاثيَّ ه لم ُيقدم لها الدعم الكافي والمطلوب من قبل الُمنظمات اإلنسانيَّ ُيقارب الـ 400 طالب إلى اآلن، إال أنَّ

غازي املوىس
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تقرير/ شيار كرزيلي

تقرير/ جوان روناهي

قي واالحرتاف ممارسة لعبة الشطرنج من اهلواية إىل الرُّ

إنجاز مميز في ديرك .. العبي�ن يحصلون 
على شهادات الدان الدولية

مشاركة خليجية واسعة في 
األلعاب العربي�ة ألندية السيدات

حقيب�ة روناهي الرياضّية

روناهي / الشهباء ـ يمارس الكثير من سكان العالم لعبة الشطرنج وهي لعبة شعبية قديمة جدًا ويمكن ممارستها من ِقبل جميع الفئات كونها ليست باهظة الثمن ومن أهم الدول التي 
انتشرت فيها اللعبة هي الهند، حيث يبلغ عدد ممارسيها سبعين بالمئة من السكان، وتعتبر روسيا الدولة األكثر اهتمامًا بالشطرنج.

وتقام العديد من المسابقات على الصعيد العالمي 
منها محلية وقارية وعالمية وأهمها بطولة العالم 
عثر  اللعبة  تاريخ  صعيد  على  أما  للشطرنج، 
الشطرنج  قطع  ومعه  لوح  على  اآلثار  علماء 
في مصر في مقبرة توت عنخ آمون التي تعود 
تم  كما  الميالد،  قبل  1400عام  إلى  تاريخها 
في  أور  مدينة  في  شطرنج  رقعة  على  العثور 
العراق والتي يعود تاريخها إلى ثالثة آالف عام. 
يرجح الكثيرون أن أصل اللعبة يرجع إلى الشرق 
إال إنه هنالك اختالف على مكان ظهورها منهم 
من قال بأن أصلها هندي وهنالك من قال بأنها 
ترجع إلى بالد فارس، كما هنالك رأي يقول بأن 
أصل اللعبة يرجع إلى الحضارة الكردية وكلمة 
شطرنج باللغة الكردية التي تعني ستة أنواع من 
والفيل  والحصان  والقلعة  )البيدق  وهي  اللعب 

والملك والوزير(.

من  العديد  تبَوء  الذي  للتايكواندو  ديرك  مركز 
بإقليم  اللعبة  بطوالت  في  المتقدمة  المراكز 
من  عشرة  بحصول  نجاحاته  توج  الجزيرة، 
العبيه على شهادات الدان الدولية، وجرى ذلك 

بحفل مميز أقيم بمقر المركز بمدينة ديرك.
في أجواء احتفالية وبحضور رسمي من االتحاد 
الرياضي واللجنة الفنية للعبة التايكواندو ومدرسة 
نمور التايكواندو الدولية بإقليم الجزيرة، وأهالي 
الُمتدربين في مركز ديرك باإلضافة لشخصيات 
رياضية، تم منح عشرة العبين من مركز ديرك 
شهادات الدان الدولية وهو إنجاز مميز ويحصل 

ألول مرة في تاريخ ديرك.
هذه  يحملون  بالعبين  يمتاز  الجزيرة  إقليم 
الدولية  التايكواندو  نمور  مدرسة  من  الشهادة 
العبة   170 حوالي  الحسكة  في  مقرها  الكائن 
والعب، وهناك عشرين العب في مختلف مدن 

اإلقليم وأضيف إليهم عشرة العبين من ديرك.
بتاريخ  للتايكواندو  ديرك  مركز  تأسس 
الذين  الالعبين  عدد  ويتراوح   ،2018/1/1

إلى  المقبل،  الثاني من شباط  تتّجه األنظار في 
انطالقة  حيث  الرياضي،  الشارقة  نادي  ميدان 
لألندية  األلعاب  دورة  من  الخامسة  النسخة 
مؤسسة  تنظمها  والتي  للسيدات،  العربية 
الشارقة لرياضة المرأة، بمشاركة  78 ناديًا من 
18 دولة عربية يتنافسون لنيل ألقاب 9 ألعاب 

رئيسية، حتى 12 من الشهر نفسه.
وستتنافس األندية العربية في ألعاب كرة السلة، 
القوس  الفروسية،  الرماية،  الطاولة،  الطائرة، 

والسهم، ألعاب القوى، الكاراتيه والمبارزة.
 15 بـ  المشاركين  قائمة  اإلمارات  وتتصدر 
ناديًا، وتليها السعودية 12 ناديًا، ويمثل البحرين 
8 أندية، وتنافس الكويت في الدورة بـ 6 أندية، 
وقطر  أندية،  بثالثة  عمان  سلطنة  تشارك  فيما 
األوسع  هي  خليجية  مشاركة  في  بناديين، 

واألضخم بتاريخ الدورة.
أندية   6 من  األردنية  المملكة  العبات  وتستعد 
التمثيل  ويقود  المنافسات،  غمار  لخوض 
 4 مصر  من  تشارك  فيما  أندية،   7 الجزائري 
أندية، ويتنافس على ميادين األلعاب من سوريا 
ناديين  الدورة  بينما تستضيف  أندية،  وليبيا، 3 
من تونس والسودان وفلسطين، وناديًا واحدًا من 

لبنان، وجزر القمر والعراق والمغرب.
ورفعت الدورة من أعداد الكؤوس التي تقدمها، 
واستحدثت هذا العام كؤوسًا جديدة، وهي أفضل 
جوائز  إلى  لتنضم  مشجعة،  أفضل  جمهور، 
التميز  الرياضي،  التفوق  كأس  وهي  الحدث، 
كما  النظيف،  للعب  اللجان  واتحاد  الرياضي 
عملت على تخصيص تكريمات ألفضل فريق 
لجنة ضمن اللجنة التنفيذية للدورة وأفضل اتحاد 
وطني متعاون مع الدورة وأفضل اتحاد عربي.
ويحل على الحدث الهام ضيوفًا، ليديا نسيكيرا، 
عضوة اللجنة األولمبية الدولية، رئيسة رياضة 
والبطلة  الدولية،  األولمبية  باللجنة  المرأة 
أول بطلة  بولمرقة،  العداءة حسيبة  الجزائرية، 
عربية تحرز ذهبية سباق 1500 متر، وصاحبة 
األلعاب  دورة  في  عربية  أولمبية  ميدالية  ثاني 
برشلونة  استضافتها  التي  الصيفية  األولمبية 
موعد  المنظمة،  اللجنة  وحددت   .1993
االجتماعات الفنية والقرعة يوم السبت المقبل، 
لمنافسات كرة السلة والطائرة والقوس والسهم، 
فيما سيعقد األحد، اجتماع الكاراتيه والفروسية، 
واالثنين، الرماية وكرة الطاولة، ويوم 7 شباط 
المقبل، اجتماع ألعاب القوى، وفي اليوم التالي، 

اجتماع المبارزة.

عـن  الـريـاضـي  سـردم  نـادي  إدارة  تـعلـن  ـ 
من  الجدد  لالعـبـين  االختبارات  بـاب  فـتح 
آفا وشمال وشرق سوريا،  مناطـق روج  كافـة 
وما   )2001( مواليد  القدم،  بكرة  الرجـال  لفئة 
دون، ذلك يوم الـسبـت )15-2-2020(، بتمام 
الـمدينة  بملعـب  ظهرًا،  عـشر  الثانية  الساعة 
بـنـفسـه  يجد  مـن  عـلى  بـالحسكة،  الـرياضـية 
الـكفاءة التواجد بـالموعـد الذي تـم تـدويـنه فـي 
الـخطوة الخـتيار العبـين  هـذه  وتأتي  األعلى. 
مميـزيـن لالنـضـمام لـصـفوف الـفريـق خـالل 

أكثر  مـواهـبهم  لـتنـمية  الـمقـبلـة،  الـمـرحـلة 
وتحـقيق االحتراف.

تـسـتمر االخـتبارات لـمدة )15( يـومًا، وتـشمل 
اختبارات فـنية تتخللها اخـتبارات صحيـة، تحت 
خـمسة  مـن  مـكونة  مـختـصة  لجنة  إشـراف 
فريق  أشبال  فاز  ودية  مباراة  في  ـ  أشخاص. 
ستة  بنتيجة  كبجي  فريق  أشبال  على  روشين 
أهداف مقابل أربعة، وذلك على أرضية ملعب 
المباراة  وتأتي   ،)1( وكوباني  النرويج  صداقة 
لالستحقاقات  الفريقين  استعدادات  إطار  ضمن 

صداقة  ملعب  أرضية  على  وذلك  القادمة. 
النرويج وكوباني)1(. ـ نتائج مباريات يوم أمس 

األربعاء لدوري الفرق الشعبية في قامشلو:
فوز األمل على روهالت بهدفين دون رد.

تعادل قنديل مع التصدي بهدف لهدف.
ُتلعب اليوم الخميس المباريات التالية:

ـ ميسلون × روج ـ الساعة الثانية عشر ظهرًا.
ـ قناة السويس × أخوة قدور بك ـ الساعة الثانية 

عصرًا.
ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو

مركز  مساًء   4 الساعة  الخميس  اليوم  يفتتح  ـ 
الشبيبة  بمقر  وذلك  للتايكواندو،  الحسكة  نجوم 
بحي المفتي في الحسكة، وبدأت لعبة التايكواندو 
الجزيرة وخاصًة  إقليم  أكثر في مدن  باالنتشار 
عالميًا  ملونة  ميداليات  تجلب  أصبحت  اللعبة 
عن طريق مدرسة نمور التايكواندو الدولية في 

الحسكة. 
روناهي/ قامشلو

يوجد  ال  التي  الوحيدة  اللعبة  الشطرنج  ويعتبر 
فيها مصطلح الخصم فالالعب الذي يقابلك يسمى 

الرسيل أي الذي يراسلك األفكار. 
أما على الصعيد المحلي تنتشر اللعبة في سوريا 
بشكل كبير وفي منازل الكثيرين من المدن وقبل 
لعب  فيها  يتم  المقاهي  من  العديد  كانت  األزمة 
المناطق  وجميع  ودمشق  حلب  في  الشطرنج 

والمدن السورية ومنها عفرين. 
في  باألخطاء  الالعبين  وقوع  مالحظة  تم  كما 
مرحلة االفتتاح وعدم قيامهم بنشر القطع بالشكل 
السليم لتسهيل مهامه وحمايته من األخطاء التي 
الناحية  من  الدق  في  رسيله  يستغله  أن  يمكن 

التعبوية وفتح ثغرات من خاللها.    
أهمية االفتتاح في لعبة الشطرنج

افتتاحية  مثل  كثيرة  افتتاحيات  الشطرنج  ففي 
بيدق الملك أو بيدق الوزير أو االفتتاح بالحصان 
وهنالك افتتاحيات الجناح، واألكثر ممارسة في 

روج آفا هو االفتتاح ببيدق الملك. 
وفي كل افتتاحية الكثير من التشعبات والتفريعات 

نهائية  لعبة ال  تعتبر  الشطرنج  أن  المعلوم  ومن 
لكن يمكن اختصارها بقتل الملك. 

عبور  تستطيع  لن  االفتتاح  مرحلة  دون  فمن 
مرحلة وسط الدور أو نهاية الدور فحين امتالك 
ومبادئها  االفتتاحيات  عن  عامة  أفكار  الالعب 
سوف يتم تسهيل المهمة عليه لعبور مرحلة وسط 
الدور بسالم، وبشكل مبسط فاالفتتاح هو تطبيق 

القطعة  لعب  مع  تبدأ  التي  المعينة  االستراتيجية 
األولى وحتى الوصول للتوزيع السليم. 

وقد قررنا أن نبدأ بعرض سلسلة جديدة نشرح من 
خاللها عدد من االفتتاحيات وتفريعاتها، والغاية 
من هذه السلسلة تقديم الفائدة لالعبين والرقي من 

مستوى الشطرنج في الشمال السوري. 
قواعد االفتتاح التي يجب على الالعب التقيد بها  

1- هنالك من يقول يجب إخراج بيدق الملك أو 
بيدق الوزير وهذا ليس شرطًا إلزاميًا ألن الكثير 
يبدؤون  كانوا  الشطرنج  في  الكبار  األساتذة  من 
افتتاح   هنالك  كما  الملك  جناح  حصان  بإخراج 
تختلف  الوزير  هندي  ودفاع  الملك  هندي  دفاع 

قواعدها مع هذه القاعدة.
2- نشر الحصانين قبل نشر الفيلين القيام بوضع 
القطعة في أفضل مربع وحين الوضع يجب أن ال 

نحركها أكثر من مرة في مرحلة االفتتاح. 
أو  واحدة  نقلة  البيدق  نقلة  تكون  أن  يجب   -3

نقلتين في مرحلة االفتتاح.
 4- يجب السيطرة على وسط الرقعة.

على  بيدق  على  المحافظة  على  المحاولة   -5  
األقل في الوسط.

 6- عدم التضحية إن لم يكن لديك سبب واضح.
في حال التضحية يجب تحقيق تفوق في التعبئة 
منع  المعركة  الرسيل عن ساحة  إبعاد وزير  أو 
الرسيل من التبييت منع تام أو مؤقت، التضحية 

من أجل بناء هجوم قوي.

ما  اللعبة  وتعلم  وممارسة  للتمارين  يخضعون 
وللمركز  والعب،  العبة   400 إلى  بين200 
مجلس إدارة وهم نفسهم المشرفين على التدريبات 
خليل  أحمدـ  راكان  وهم:«  والالعبين  لالعبات 

هسام ـ سمير شريف ـ رضوان السيد«.
ويتم تجهيز مجموعة من الشابات والشباب ليكونوا 
القريب، ويضم  المستقبل  مدربات ومدربين في 
المركز: فئة البراعم لمن هم تحت سن التاسعة، 
فئة  الناشئات،  فئة  الزهرات،  فئة  األشبال،  فئة 
الشباب، فئة الرجال، وهم من مختلف األحزمة 
للياقة  لكروب  باإلضافة  العالية،  ومنها  الملونة 

في   ، والمتدربات  المتدربين  ويتلقى  البدنية، 
الجمعة  ويوم  تدريبية،  حصص  ثالثة  األسبوع 

هو يوم عطلة للجميع.
ونستنتج أن مركز ديرك للتايكواندو بأنه مركز 
العبات  مدربين،  النواحي،  كافة  من  متكامل 
والعبين، وهناك كما ذكرنا خطط لتهيئة مدربات 
القادمة،  للفترة  الشبابية،  األعمار  من  ومدربين 
وكل ذلك يوحي بأن المركز يتوجه نحو األفضل 
وخاصًة لعبة التايكواندو باتت تنتشر بشكٍل كبير 

في إقليم الجزيرة.

استطالع/ إيفا ابراهيم

رجولة أم 
سلطة؟؟!!

المرأة  جسد  بين  البيولوجية  الفروقات 
الغير معروف هو  والرجل معروفة ولكن 
ذهنية  الفروقات  تلك  من  يجعل  الرجل  أن 
سلطوية واستبدادية ويربط ما بين خشونة 
أعضاء جسده ومفهوم القوة، بمعنى يّدعي 
بأن عضالته هي مكمن القوة ومن خاللها 
األقوى  بأنه  المجتمع  في  سلطته  يمارس 
واألمثل وليس هناك أية امرأة باستطاعتها 
ساحة  الحياة  وكأن  القوة  تلك  على  التغلب 
يتحكم.  الذي  األقوى هو  المصارعة  لقوى 
التفكير  هذا  من  جاءت  الرجل  سلطوية 
بالسلطة  الجسد  قوة  يقارن  الذي  المحدود 
عدا ذلك فأن المجتمع الذي نعيش فيه جعله 
يمارس تلك السلطة منذ بداية والدته وذلك 
بالتفريق بين الذكر واألنثى سواء بالتعامل 
أو بالملبس أو المأكل حتى برسم مستقبلهم. 
مجتمعنا  من  جعلت  الذكورية  الذهنية 
مجتمعًا ذكوريًا فليس للمرأة أية حقوق، كل 
ما عليها فعله هو تربية األطفال واالعتناء 
بهم والحفاظ على نظافة البيت إضافة إلى 
الوجبات المنزلية األخرى بمعنى ُحصرت 
المرأة ضمن الحدود المنزلية فقط ال تتعداه. 
باستطاعته فعل  فأنه حر طليق  الرجل  أما 
وفكره  تردعه  قوة  هناك  ليس  له  يحلو  ما 
هو األصح بما أنه األقوى، طبعًا هذه هي 
نظرة المجتمع له لذا فأنه يتفاخر بنفسه على 
أنه العنصر األهم واألولي في المجتمع وال 

يوجد غيره والمرأة موجودة فقط شكليًا.
لنعد إلى المقارنة ما بين الرجولة والسلطة، 
أنك  على  شيء  بكل  التحكم  هي  فالسلطة 
شخص بمثابة رئيس ويجب تنفيذ أوامرك 
هذا  طبعًا  شخص  أي  من  معارضة  دون 
ما  إلى  تنظر  أن  أي  الملكية  يخلق  الشيء 
به  تتصرف  لك  ملك  أنه  على  موجود  هو 
بشكل  نجده  الشيء  هذا  طبعًا  تشاء،  كيفما 
عام عند الرجل فأنه ينظر إلى المرأة على 
أنها ملك له، يجب أال يتقرب منها أي أحد 
التعامل معها حتى  لذا من حقه  مالكها  هو 
وأن كانت معاملة العبيد كونه حر وال أحد 

يعترض طريقه.
أما بالنسبة للرجولة حسب الفكر الذكوري 
رجولتك  نفسه،  اإلطار  يتدخل ضمن  فأنه 
الرجولة  أن  علمًا  غير،  ال  سلطتك  هي 
مثله  بشري  كائن  هو  كشخص  الرجل  أو 
الرجل  المجتمع،  في  شريكان  المرأة  مثل 
يساند المرأة والمرأة تسانده، الرجل يحميها 
والمرأة تفعل المثل، الرجل يقوي من ذاته 

والعكس بالعكس.
مهمان  جانبان  والمرأة  الرجل  بالمختصر 
في المجتمع يجب أال ننسى ذلك فكما يوجد 
الرجل  هناك  وبرد  وحر  وسالب  موجب 
المجتمع  في  دور  منهما  ولكل  والمرأة 
أخالقي  مجتمع  لبناء  سويًا  التشارك  يجب 
بأن  يعتقد  ذكوريًا  مجتمعًا  ال  ديمقراطي 
الجنس الذكري فقط موجود، لذا نصيحتي 
للمرأة  تكون رجاًل  أن  هو  الرجل  أيها  لك 
ال أن تكون سلطة عليها، فهي أيضًا مثلك 
مثلك  العضلية  القوة  تمتلك  ال  ربما  تمامًا 
لكن فكرها وقوة تحليلها تفوق فكرك، حتى 
ذلك  على  مثال  فأكبر  وقوتها  بصمودها 
المنزل  خارج  تعمل  التي  العاملة  المرأة 
وداخله وبذلك تكون قد أدت عملين وليس 
فالفروقات  أنت،  تفعله  كما  واحدًا  عماًل 
البيولوجية كما دونتها آنفًا ليست إال فروقات 
جسدية ليس لها ارتباط بالسطلة النابعة من 

فكرك الرجولي الذكوري البحت.

رؤية

برييفان خليل

فلسفة القائد أوجالن أضحت رمزًا للحرية يف كل أصقاع العامل..

إيراني�ة تحول قصتها إلى فيلم »ولد في سجن إيفين«

روناهي/ قامشلو- أن العزلة المفروضة على القائد أوجالن ُمنذ أكثر من عشرين عامًا في سجن جزيرة إيمرالي، هدفها األساسي القضاء على فكره 
وفلسفته الحرة وليس على شخصه فقط، هذا ما أكدته لنا النساء في قامشلو.

هدية شيخ حسن
فيان أحمد 

ال شك بأن الفاشية التركية تظن بأن اعتقال قائد 
اإلنسانية »عبد اهلل أوجالن« وعزله عن العالم 
سيطفئ  إيمرالي,  جزيرة  سجن  في  الخارجي 
األمة  شعوب  ألبناء  والنضال  المقاومة  شعلة 
الديمقراطية, إال أن فلسفة وفكر القائد انتشرت 
للحرية في  العالم, وأصبحت رمزًا  بين أحرار 

كافة أصقاع العالم وبين مختلف الشعوب. 
من  العديد  صحيفتنا  أجرت  الصدد  وبهذا 
لرصد  قامشلو  مدينة  في  النساء  مع  اللقاءات 
اهلل  عبد  الديمقراطية  األمة  قائد  حول  آراءهن 
المرأة  قضية  حلل  الذي  الحر  وفكره  أوجالن 

بكل شفافية.

بفكر القائد.. انترصت املرأة عىل 
العبودية

أنار درب الشعوب المضطهدة والشعب الكردي 
خاصًة والمرأة على وجه الخصوص، فبفضل 
التي  العبودية  قيود  كسرت  وفلسفته  فكره 
تمارس ضد المرأة، لتكون مصدر لجميع القيم 
ما  هذا  المرأة،  وحرية  والسالم  الديمقراطية 
المشتركة  الرئاسة  نائبة  حديثها  بداية  في  قالته 
شيخ  »هدية  الجزيرة  بإقليم  الدفاع  مكتب  في 

حسن«.
وبينت هدية بأنه ُمنذ والدة حرية شعوب األمة 
الديمقراطية بفكر القائد تمارس العزلة على القائد 
هذه  من  فالهدف  الخارجي،  العالم  عن  بعزله 

على  القضاء  هي  األولى  بالدرجة  المؤامرة 
القائد وفلسفته الذي دافع عن قضية شعبه  فكر 

وتحرير المرأة وليس على شخصه فحسب.
اشتعال ثورة روج آفا في شمال وشرقي سوريا 
التي  واإلنجازات  المرأة  بثورة  عرفت  والتي 
حققتها على أرض الواقع كانت نتاج فلسفته، هذا 
ما أكدته هدية واستشهدت بقول القائد أوجالن: 
»تحرير المجتمع ال يتحقق إال بحرية المرأة«.

مكتب  في  المشتركة  الرئاسة  نائبة  وناشدت 
جميع  حسن  شيخ  هدية  الجزيرة  بإقليم  الدفاع 
الخصوص  وجه  على  الكردية  والمرأة  النساء 
وتحمل  المجاالت،  كافة  في  أنفسهن  بتنظيم 
حتى  الظلم  على  القائد  فكر  انتصار  مسؤولية 

رفع العزلة وتحريره. 

املؤامرة عىل القائد مل متنع 

من نرش فكره

أن هذه المؤامرة التي طالت القائد كانت مؤامرة 
نهج  على  وسارت  قاومت  لكنها  المرأة،  بحق 
المؤامرة  تنجح  لم  نفسه  الوقت  وفي  القائد، 
لنا  قالته  ما  هذا  الحر،  فكره  انتشار  منع  في 

عندما  أحمد  فيان  ستار  مؤتمر  في  العضوة 
بدأت باإلدالء برأيها لصحيفتنا حول فكر القائد 

أوجالن.
ال  ولكي  الفاشية  الحكومة  بأن  فيان،  وأردفت 
األمة  شعوب  أبناء  مقاومة  العام  الرأي  يسمع 
خارج  األساليب  كافة  تمارس  الديمقراطية، 
العديد  بوحشية  وتهاجم  اإلنسان  حقوق  قانون 
من المناطق، ومنها الهجمات في اآلونة األخيرة 
بمدينتي رأس العين »سري كانيه« وتل أبيض 

»كرس سبي«، وسط صمٍت دولي. 
أحمد  فيان  العضوة في مؤتمر ستار  واختتمت 
تمارسها  التي  إنسانية  الغير  العزلة  هذه  بأن 
القائد  ضد  فقط  ليست  المحتلة  التركية  الدولة 
أوجالن، هي خارجة عن نطاق حقوق اإلنسان، 
الشعب  جميع  على  العزلة  لفرض  تسعى  فهي 

الكردي وباألخص على المرأة. 
ومن خالل هذا االستطالع ال يسعنا القول سوى 
وضع  تستطيع  ال  التركي  االحتالل  دولة  أن 
كون  أوجالن،  اهلل  عبد  القائد  فكر  أمام  حدود 
القائد ال يريد الحرب بل يسعى إلحالل السالم 
في العالم، وتركيا بسياساتها العدائية تشجع على 

الحرب في كل المنطقة.

مريم زاري إيرانية األصل هي ممثلة ومخرجة 
سرًا  اكتشفت  أعوام،  قبل  برلين.  في  ناجحة 
ولدت  أنها  وهي  طوياًل،  عليه  عائلتها  تكتمت 
داخل سجن إيفين الشهير في إيران، األمر الذي 
على  الضوء  لتسليط  وثائقيًا  فيلمًا  تنتج  جعلها 

تاريخ هجرتها.

مخرجة وممثلة من أصول إيرانية

حين   1985 عام  في  الميالد  عيد  ليلة  كانت 
العمر  من  البالغة  إسكنداري  نارغيس  وصلت 
20 عامًا وقتها إلى مدينة فرانكفورت األلمانية 
مع طفلتها الصغيرة مريم. فقد نجحتا في الهروب 
اسكنداري  نارغيس  كانت  حيث  إيران،  من 
سجينًة سياسيًة في سجن إيفين الشهير، تاركتان 
خلفهما كسرى زاري، زوج نازغيس باإلضافة 
سجينًا  يزال  ما  كان  الذي  الصغير  طفلها  إلى 

في إيفين.
مريم زاري، كانت تبلغ من العمر عامين فقط 
حين وصلت إلى فرانكفورت، كانت لديها معرفة 
قليلة بأسباب مغادرتهما وأين كان والدها. أولى 
بعض  وقضاء  ألمانيا  في  نشأتها  هي  ذكرياتها 
باريس، مع  الوقت مع خالتها وأبناء عمها في 
العلم أن والدها كان بعيدًا، دون معرفة السبب.

التقت  عمرها  من  العاشرة  في  كانت  عندما 
أخيرًا بوالدها في ألمانيا. وذلك بعد قضائه سبع 
إلى  الفرار  من  تمكن  إذ  السجن،  في  سنوات 

أوروبا، بعد إطالق سراحه.
في لقاء مع مهاجر نيوز قالت مريم: »أنا اآلن 
في وطني ألمانيا، وأنا ممتنة لهذا البلد ألنه وضع 
قوانين لجوء ساعدتني في الوصول إلى هنا في 
الثمانينيات من القرن الماضي«. وأكدت مريم 
أنها تشعر بالحرية في أداء عملها الفني وتشعر 

بحرية التعبير، وذلك لوجودها في ألمانيا.
وتضيف خالل مقابلة في عرض لفيلمها األول 
كمخرجة في مهرجان أفالم حقوق اإلنسان في 
برلين: »أود دائمًا أن أدعي أنني ألمانية، ولكن 
االنخراط  أريد  أيضًا،  سياسي  مطلب  هو  هذا 

األلمان  متنوعة، وأن  تبدو  ألمانيا  أن  فكرة  مع 
غير البيض هم ألمان أيضًا، بيد أن هذا األمر 
الهوية  عن  فكرتي  مع  ما  بطريقة  يتعارض 

الوطنية«.

يف سجن إيفني

فيلمًا  زاري  مريم  أصدرت   ،2019 عام  في 
إيفين(،  في  )ولد    Born in Evin بعنوان 
معرفة  محاولتها  يتحدث عن  وثائقي  فيلم  وهو 
المزيد عن الظروف المثيرة المرافقة لميالدها. 
ولسنوات طويلة ظلت هذه القصة طي الكتمان، 
لكن خالتها في باريس أخبرتها الحقيقة بعد أن 
السجن.  في  ولدت  بأنها  لمريم  وقالت  كبرت، 
هذه  تسمع  كونها  لمريم  مثل صدمة  األمر  هذا 
تذكر  لم  والدتها  أن  كما  األولى،  للمرة  الحقيقة 
لها هذا األمر سابقًا، وفضلت ترك هذا الجانب 

غامضًا في حياتها.
التقى والدا مريم في طهران في سبعينات القرن 
وفي  والكفاح.  الحلم  في  وتشاركا  الماضي، 
رؤية إيران خالية من محمد رضا بهلوي، الشاه 

الذي اشتهر بقمعه للشعب.
في  ثورة  إلى  االحتجاجات  تحولت  وعندما 
الدين  رجل  وتولى  الشاه،  هرب   ،1979 عام 
آية اهلل روح اهلل الخميني السلطة، معلنًا إيران 
جمهورية إسالمية وفرض حكمًا دينيًا. بدأ أيضًا 
واعتقالهم  السياسيين  المعارضين  اضطهاد  في 
وقتلهم، وغالبًا ما كان هؤالء الذين ساهموا في 
اإلطاحة بالشاه. وكان والدا مريم زاري من بين 

المعتقلين.
إيفين سيئ  إلى سجن  نقلهم  تم  في عام 1983 
التي  المعتقلين كانت مريم،  بين  الصيت، ومن 

كانت جنينًا برحم أمها.
كان لدى مريم زاري أسئلة كثيرة حول والدتها. 
كيف حدث هذا؟ هل تعرضت والدتها للتعذيب؟ 
متى غادرا  تموت؟  أن  تخشى مريم  كانت  هل 

سجن إيفين، وكيف تم ذلك؟

التصالح مع صمت األم

نارغيس  انفصلت  المطاف،  نهاية  في 
إسكنداري عن والد مريم، ودرست علم النفس 
وتزوجت ثانيًة، وهي اآلن أخصائية نفسيه في 
أول  أصبحت   ،2018 عام  وفي  فرانكفورت. 
لمنصب  تترشح  ألمانيا  خارج  ولدت  امرأة 

رئاسة البلدية، وحلت في المرتبة الثالثة.
»لقد  والدتها:  صمت  عن  زاري  مريم  وقالت 
على  معه  وتعاملت  النفسي  بالتحليل  قمت 
التي  األشياء  »أحد  الشخصي«.  المستوى 
الذين عانوا  أولئك  تعلمتها هو أن جيل األهل، 
من االضطهاد والظلم، لديهم كل الحق للتعامل 
وأضافت:  يريدون«.  طريقة  بأي  تجربتهم  مع 
»لقد كانت والدتي صريحة للغاية بشأن هجرتها 
ألسئلة  تستجب  لم  لكنها  الطويلة«،  ورحلتها 
مريم زاري حول ظروف والدتها. حتى عندما 
أظهرت لها مريم مقطعًا من مشروع الفيلم الذي 
في  وبكت  الصمت  الوالدة  تعمل عليه، فضلت 

هدوء.

الوقوف ضد الفظائع

لساعات طويلة،  والدي  تقول مريم: »حاورت 

شرح  هناك  الفيلم،  في  الحوار  كل  يظهر  وال 
ضمن  ومن  منه،  عانيا  الذي  التعذيب  حول 
أن  نعرف  أن  تحملها  نستطيع  ال  التي  األمور 
يمروا  أن  عليهم  كان  نحبهم  الذين  األشخاص 
بتلك التجربة، بغياب العدالة«. وتابعت بالقول: 
من  نوعًا  تخلق  قد  التجارب  هذه  أن  »أعتقد 
إلى  أيضًا  وتؤدي  الشخصية  في  االضطراب 

نظرة مختلفة للعالم المحيط«.
هذه  تعرض  كي  لها  الدافع  هو  هذا  يكون  وقد 
التجربة في فيلم وثائقي، حيث تتحدث مريم مع 
سجناء سياسيين في فيلمها، ممن مروا بتجربة 
مشابهة مثل والديها وتبحث عن أطفال آخرين 
تصل  أن  مريم  واستطاعت  السجن.  في  ولدوا 
أيضًا  ولدت  التي  دليجاني  سحر  الكاتبة  إلى 
في سجن إيفين، وكتبت رواية بعنوان »أطفال 
في  والدة  بوصف  تبدأ  التي  جاكوندا«،  شجره 
إيجاد  في  زاري  مريم  ألهم  ما  وهو  السجن، 

تعابير أدبية لصياغة قصتها. 
على الرغم من أن مريم زاري هي بطلة الفيلم، 
في  يدخل  ال  الفيلم  أن  إال  المخرجة،  وكذلك 

تفاصيل حياتها أو تفاصيل سجن  والديها.
أن  الضروري  من  كان  زاري،  لمريم  بالنسبة 
عن  البحث  في  الشخصي  سعيها  يتردد صدى 
قصتها وقصة والديها خارج السياسة اإليرانية، 

في السياق السياسي الحالي. وقالت إنها أرادت 
أولئك  على  األول  المقام  في  الضوء  تسلط  أن 
في  سواًء  الفظائع،  هذه  وقوع  ينكرون  الذين 
في  حتى  أو  النازي  العهد  في  ألمانيا  أو  إيران 
المهاجرون.  يغرق  حيث  المتوسط،  البحر 
زاري  مريم  والمخرجة  الممثلة  واختتمت 
بالقول: »عندما نقول أن الناس غرقوا في البحر 
بيد  ذلك،  نلمس  بأن  ألنفسنا  نسمح  ال  قد  فإننا 
أننا نحتاج حقًا إلى جعل هذا الفضاء في قلوبنا 
يعنيه  ما  فهم  أجل  من  المشاعر،  لهذه  متاحًا 

فقدان الكرامة وحقوق اإلنسان فعاًل«.
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نبي�ل عمرو

صفقة القرن... إغالق باب التسوية وفتح بوابات الصراع

الهدنة، أو ما يشبهها المعلن في ليبيا منذ الثاني 
عشر من كانون الثاني، لم يكن غير فرصة تمنح 
السوريين  المرتزقة  من  المزيد  لجلب  لتركيا 
األسلحة  شحنات  ونقل  السوريين،  وغير 
والذخيرة، وتركيز منظومتي الدفاع الجوي في 
طرابلس ومصراتة، وصواًل إلى إنزال جنودها 
في  العسكرية  بآلياتهم  مصحوبين  النظاميين 

ميناء طرابلس وأمام أنظار العالم.
مع  بوتين  فالديمير  رئيسها  اتفق  التي  روسيا 
الرئيس التركي أردوغان على تلك الهدنة أو ما 
يشبهها، ترفع صوتها هذه األيام للحديث عن نقل 
المزيد من المرتزقة من شمال سوريا إلى غرب 
ليبيا، وتضيف أن األمر يتعلق بإرهابيين دوليين، 
يبدو أن تركيا أرادت أن تضرب عصافير عدة 
بحجر فايز السراج، عبر إنقاذهم بإرسالهم إلى 
ليبيا، وإبعادهم عن حدودها، ونقل خطرهم إلى 
إلى  ليبيا  وتحويل  أوروبا،  لتهديد  إفريقيا  شمال 
مخبر جديد بعد فشل المخبر السوري من خالل 
نقل الصراع فيها إلى صراع عقائدي ديني في 
باعتبار  عرقي  إلى صراع  وكذلك  منه،  جانب 
إلى  ينتمون  المرتزقة واإلرهابيين  أولئك  أغلب 
سوريا  من  بدءًا  عدة  دول  في  التركية  القومية 
ووصوال إلى اإليغور في الصين، مرورا باآلذر 
والقيرغيز والكازاخ والتتار والقرقيز واألوزبك 

وغيرهم.
في عام 2011 قالت روسيا إنها تعرضت إلى 
ترجمة  تمت  عندما  األمن،  مجلس  في  خديعة 
قرار حماية المدنيين في ليبيا إلى حرب لإلطاحة 
بالنظام، واليوم ال أحد يعرف كيف ستتحدث عن 
حول  التركي  الرئيس  مع  رئيسها  اتفاق  نتائج 
الهدنة التي تحولت إلى أداة لنقل مقاتلين وأسلحة 

  لو كانت صفقة القرن رغم كل عالتها ستفضي 
وللصراع  الفلسطينية  للقضية  جذري  حل  إلى 
إعالن  في  ترددت  لما  اإلسرائيلي،  العربي 
المجحفة،  ببنودها  حتى  وترحيبي  لها  تأييدي 
أن  الخصوم  ذلك  في  بما  عاقل  أي  بوسع  فهل 
يسوق صفقة بهذه المواصفات على إنها مشروع 
حل يمكن أن يعيش؟ لذا اعتبر اعتراضي عليها 
موضوعيًا أكثر منه مبدئيًا، فمن خالل ما سبق 
تحت عنوان  وإسرائيلية  أمريكية  إجراءات  من 
التمهيد لها، فإن كل هذه اإلجراءات لم َتِشر إلى 
تثبيت األمر  اتخذت شكل ومضمون  تسوية بل 
الفلسطينيين  على  المفروض  اإلسرائيلي  الواقع 
بقوة االحتالل والطلب من الفلسطينيين أن يقبلوا 

ذلك بال نقاش.
لقد جنحت صفقة القرن إلى اتجاه غير منطقي في 
التعامل مع القضايا السياسية، وهو اتجاه يستبدل 
الحقوق األساسية لشعب بتعويضات مالية، ذلك 
كان يمكن أن يكون واقعيًا لو أننا حيال مجموعة 
بشرية تعد بالعشرات أو المئات وتعيش في ثنايا 
قوة بشرية تعد بعشرات الماليين، أما وأننا حيال 
انتشارًا عدد خصومه  يفوق عددًا وحتى  شعب 
الوطنية،  األماني  استبدال  لعبة  فإن  ومحتليه، 
المقاييس  وبكل  يبدو  بالبنوك،  حسابات  بأرقام 

العابر  وبمشروعه  أردوغان،  بنظام  مرتبطين 
ليس  عارمة  فوضى  في  ليبيا  إلدخال  للحدود 
مستبعدًا أن تمتد إلى المنطقة ككل، خصوصًا وأن 
للنظام التركي اليوم قوى تابعة في شمال إفريقيا 
ودول الساحل والصحراء وأوروبا مستعدة لتلبية 
إلى  لالتجاه  طبعًا،  علنية  تكون  لن  التي  دعوته 
ليبيا، مدفوعة بجملة من األهداف منها االنتصار 
ثروات  على  اليد  ووضع  اإلسالمي  للمشروع 
البالد، وتصفية الحساب مع دول االعتدال التي 
إلى  ليبيا  وتحويل  لمشروعها،  معادية  تراها 
ساحة يساوم فيها أردوغان الدول األخرى على 

مصالحه وأهدافه اإلقليمية والدولية.
من  مسلحين  أن  كيف  يفّسر  أن  يستطيع  أحد  ال 
النظام  لسنوات  يقاتلون  كانوا  عدة  جنسيات 

مواقعهم،  يتركون  به  اإلطاحة  بهدف  السوري 
ضد  للقتال  ليبيا  إلى  االنتقال  فجأة  ويقررون 
شيئًا  يعرف  ال  أغلبهم  أن  رغم  الليبي،  الجيش 
الجغرافية  خصوصياتها  عن  وال  ليبيا  عن 
خليفة  المشير  عن  وال  والثقافية،  واالجتماعية 
تغيير  تم  أنه  هو  الوحيد  التفسير  وقواته،  حفتر 
األمم  وبموافقة  العالم  أنظار  أمام  اللعبة  قواعد 
المتحدة ذاتها التي يبدو أن لها عاطفة جياشة نحو 
الميليشيات، إلخراج الصراع من شمال سوريا 

ونقله إلى غرب ليبيا.
في  وصلوا  الذين  األتراك  الجنود  إنزال  إن 
إلى  الماضي  الثالثاء  صباح  حربيتين  بارجتين 
ميناء طرابلس، يطرح أكثر من سؤال حول دور 
الدول الكبرى التي تتحرك أساطيلها قبالة الساحل 

التي  األوروبية  الليبي، وحول عملية “صوفيا” 
نشاطها مراقبة  أدخلت ضمن  إنها  قالت مؤخرًا 
بعد  الليبي،  الداخل  إلى  والمقاتلين  السالح  نقل 
غير  الهجرة  لمحاصرة  مخصصة  كانت  أن 
الشرعية، وكذلك حول مؤتمر برلين ومخرجاته 
إدخال  تمنع  والتي  أردوغان  عليها  وّقع  التي 
السالح والمسلحين إلى ليبيا، وحول دور مجلس 
إذا  خاصة  للخراب  عنوانًا  بات  الذي  األمن 
الدور  إلى  العربية، وصواًل  بالدول  األمر  تعلق 
الروسي المشبوه الذي يبدو أنه اشترى نصرًا في 
ونقلها  الليبية  الدولة  سيادة  في  بالتفريط  سوريا 

إلى وصاية تركية معلنة.
إلى حد اآلن، بات واضحًا أن أردوغان ال يعترف 
بالتعهدات  وال  الدولية،  بالشرعية  وال  بالقانون 

اإلقليمية  بالتوازنات  وال  عليها،  يمضي  التي 
الغرب  يالعب  كيف  يعرف  وهو  والدولية، 
بالفراغ  يساومها  وكيف  واشنطن،  وخاصة 
بأنه سيساعده  الرئيس دونالد ترامب  يعد  عندما 
في  يده  إطالق  مقابل  القرن  صفقة  تنفيذ  على 
ليبيا، وكيف يضغط على أوروبا التي يرى أنها 
بالمزيد  العرب  يستفز  وكيف  ورق،  من  نمر 
قاعدة  لنفسه  ويكّون  أوطانهم  في  مغامراته  من 
بالوعود  األفارقة  صمت  ويشتري  بلدانهم،  في 
االستثمارية، وكيف يتحرك بنزعة اإلمبراطور 
المندفع بمشروع قومي كدبابة عمياء تدوس كل 
على  الصورة  اتضحت  أن  بعد  يعترضها.  ما 
االحتالل  لمواجهة  يوحدوا صفوفهم  أن  الليبيين 
العالم  نداءات  آذانهم على  التركي، وأن يصّموا 
يسيطر  وبمن  باألقوياء  إال  يعترف  ال  الذي 
على األرض، وأن يخوضوا معركتهم الحاسمة 
لدعم  استعداده  عن  ُيعرب  من  كل  بمساعدة 
قضيتهم العادلة، قبل أن تتحول بالدهم إلى ثكنة 
وعندها  الدولي،  لإلرهاب  جديدة  تركية وساحة 
وربما  لتحريرها  عدة  سنوات  إلى  يحتاجون  قد 
مؤتمر  أردوغان  تحدى  األبد.  إلى  يخسرونها 
واألوروبيين  والعرب  المعلنة،  والهدنة  برلين 
أن  الليبيين، وقرر  إرادة  والعالم، وقبل كل ذلك 
بالشرعية  ومستهزئًا  “فاتحًا”  طرابلس  يدخل 
إقليمية  قوى  هناك  أن  األيام  وستكشف  الليبية، 
ودولية تدعمه في ذلك، وأن هناك عربًا يسيرون 
وأن  آخرين،  عرب  من  تشفيًا  األتراك  فلك  في 
هناك لعبة دولية تدار من تحت الطاولة ستطيح 
في  واالستقرار  باألمن  إتمام شروطها  حالة  في 
الثمن  الجميع  سيدفع  وعندها  المتوسط،  حوض 

بمن فيهم باعة األوطان إلى كتائب أردوغان. 
لقد أنهى أردوغان الهدنة أو ما يشبهها في ليبيا، 
وسيكون  المجهول،  على  المنطقة  أبواب  وفتح 
أن  األميركي  وعلى  يصمت،  أن  الروسي  على 
يتخلى عن تصريحاته البائسة، وعلى األوروبيين 
أن  العرب  وعلى  فشلهم،  أوراق  يلملموا  أن 
وعلى  الموجعة،  الضربات  من  للمزيد  يستعدوا 
مع  للتعامل  نفسها  تجهز  أن  الليبي  الجوار  دول 

المعطيات األمنية الجديدة.

يعانون  ال  فالفلسطينيون  ووهم،  عبث  مجرد 
مجاعًة تفرض عليهم مقايضة أغلى ما يملكون، 

ويعتنقون بلقمة عيش.
حين يكون األمر كذلك فهل بوسع أي عاقل بما في 
ذلك الخصوم، أن ُيسوق صفقة بهذه المواصفات 
إن  يعيش؟  أن  يمكن  حل  مشروع  أنها  على 
ديمومة أي صيغة سياسية تقترح إلنهاء صراع 

مثل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، تتحدد على 
أساس حتمية اقتناع الطرف المغلوب على أمره، 
بأن ما يطرح عليه أو ما يرتب له، هو أفضل ولو 

قلياًل مما هو فيه.
السذج وهي  إن هنالك فرية ال تنطوي إال على 
اإلسرائيليون  بها  يقوم  التي  الجديدة  التقسيمات 
لفرضها،  المناخ  تهيئة  القرن  صفقة  وستتولى 

عنه  أفصح  واقع  سوى  للفلسطينيين  تترك  ولن 
السفير األمريكي في إسرائيل السيد فريدمان بأن 
ليسوا أكثر من سكان أمر  الفلسطينيين  الماليين 

واقع داخل القوالب اإلسرائيلية األزلية.
اعتدااًل،  المعتدلين  وأكثر  مرونًة  المرنين  أكثر 
صفقة  على  يعترضون  ال  منهم،  واحد  وأنا 
أتوا  الذين  واألطراف  المنشأ،  حيث  من  القرن 

بها، وإنما من حيث أنها أغلقت الباب الموارب 
نحو التسوية، وفتحت بوابات واسعة لصراع ال 
يعرف أحد مداه، السؤال الصعب بعد كل ما تقدم، 
هو ما هي الخيارات التي يتعين على الفلسطينيين 
الذهاب إليها غير خيار رفع الراية البيضاء الذي 

تقترحه الصفقة؟
صفقة  تكون  لن  تقول،  منطقية  بديهية  هنالك 
حتى  وال  للفلسطينيين  ال  الكون  نهاية  القرن 
اإلسرائيليين، وال لدول وشعوب اإلقليم الغامض 
بالتحليل  فهي  األوسط،  بالشرق  المسمى 
إسرائيلية  أمريكية  محاولة  مجرد  الموضوعي 
الثنائي  تخدم  آنية  أغراض  لتحقيق  مشتركة 
المضطر نتنياهو وترامب، إذًا هي أي شيء إال 

أن تكون مضمونة التنفيذ.
ألمريكا  قدرة  ال  ورقة  يملكون  الفلسطينيون 
تأثيرها،  وإنهاء  مصادرتها  على  وإسرائيل 
أرضهم،  على  الماليين  بلغ  الذي  تعدادهم  وهي 
فماذا  العالم،  أنحاء  جميع  في  األكثر  والماليين 
ستفعل صفقة القرن الشديدة التبسيط حد السذاجة 
بهؤالء؟ فكل واحد من هذه الماليين يمأله شعور 
من  غيره  يملك  ما  أبسط  الى  واالفتقار  بالُغبن، 

حقوق سياسية، وهوية وطنية.
شراء  األمريكية  الخزانة  وزارة  ستتولى  هل 
المالية  وزارة  تتولى  أو  الناس؟  هؤالء  ضمائر 
اإلسرائيلية وضع جدول لتعويضهم؟ هذا السؤال 
صفقة  أن  في  السر  كلمة  هو  بسيطًا  يبدو  الذي 
لمصلحة  الحلول  فرص  إلنهاء  مرشحة  القرن 

مضاعفة فرص الصراع. 

أردوغان ينقل اخلراب السوري إىل ليبيا إهلام أمحد: »االنفتاح على احلّل السياسي مبا يتفق عليه السوريني 

هو احلّل األنسب إلنهاء األزمة السورية«
أشارت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد إلى أّن هناك مماطلة من روسيا في الوساطة بين اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والنظام السوري، وأكدت: 
»على روسيا اتخاذ موقف محايد من الطرفين وعدم االنحياز إلى النظام، وروسيا تستخدم بين الحين واآلخر ملف شمال وشرق سوريا للضغط على تركيا في سبيل الحصول على 

تنازالت بأماكن وملفات أخرى«. وأضافت: »ونحن في مجلس سوريا الديمقراطية نسعى لبذل المزيد من الجهود للتوصل إلى الحلول التي ترضينا جميعًا«.

ال وجود التفاق بيننا وبني النظام 
سياسياً

وحول هذا الموضوع؛ أجرت وكالة أنباء هاوار 
سوريا  لمجلس  التنفيذية  الهيئة  رئيسة  مع  لقاًء 
إلهام أحمد حول ما تشهده سوريا  الديمقراطية 
وكيفية الوصول بها إلى بر األمان، والمساعي 
بين  محادثات  إجراء  إلى  الّرامية  الّروسية 
والنظام  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
السوري، ومطالب الطرفين المطروحة ودرجة 
تحدثت  حيث  السياسي،  الصعيد  على  تقّدمها 
الحين  بين  بالقول: »َتستخدم روسيا  البداية  في 
واآلخر ملف شمال وشرق سوريا للّضغط على 
تركيا في سبيل الحصول على تنازالت منها في 
ملفاٍت أخرى. وفي الفترة الماضية تسّربت إلى 
على  البنود  بعض  تضمُّ  وثيقة  اإلعالم  وسائل 
اإلدارة  إلى  موسكو  حكومة  من  ُمقدَّمة  أّنها 
الّذاتية للّتمكن من االتفاق بموجبها مع الحكومة 
السورية، تلك الوثيقة غير موجودة وبعيدة عن 
الحقيقة. نحن لم نتلَق من الحكومة الّروسية أّية 

بنود لالتفاق بموجبها مع الحكومة السورية«.
أن  المعروف  »من  أحمد:  إلهام  وأضافت 
ُتّسرب  األحيان  الكثير من  في  حكومة موسكو 
بعض اأُلمور والمعلومات إلى وسائل اإلعالم؛ 
عن  لتركيا  مباشر  غير  بشكٍل  إلعطاء صورة 
الّنظام، وذلك بهدف الحصول  اتفاق ممكن مع 
على تنازالت من تركيا في ملفاٍت مختلفة كملف 

إدلب أو ملفات إقليمية أخرى«.
َمساعي  استمرار  إلى  أحمد  إلهام  وأشارت 
بنود  إلى  للوصول  الّديمقراطية  سوريا  مجلس 
الّنظام  مع  خاللها  من  االتفاق  يمكن  أساسية 
ونسعى  ُمستمرة  »الّجهود  بقولها:  الّسوري 
الِحوار،  في  تقّطع  هناك  لكن؛  المزيد.  لبذل 
بسبب تدخالت إقليمية، تؤدي إلى إيقاف الحوار 
المنطق  إلى  باإلضافة  واألخرى،  الفترة  بين 
وأسلوب تعامل الّنظام الّسوري واستخدام القّوة 
والحل العسكري لحل القضايا في سوريا، وهذا 
الحل بعيد عن الواقع تماما، والمماطلة في الحل 
الّسياسي سواًء في مسار جنيف أو في الِحوار 

مع اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا«.

روسيا غري جادة يف الضغط

 عىل النظام

وعن الموقف الروسي من إجراء محادثات بين 
محادثات  إجراء  من  الّروسي  الموقف  اإلوعن 
قالت  السوري  والنظام  الذاتية  اإلدارة  بين 
إلهام أحمد: »على الّرغم من انعقاد سلسلة من 
االجتماعات واللقاءات إال أّنه لم يكن هناك نتائج 
ملموسة حتى اآلن نظرًا لعدم تطور هذا الحوار 
ان  يجب  لهذا؛  الجانب.  هذا  في  الّنظام  وَتعنُّت 
يكون هناك جدّية من قبل الروس والضغط على 
النظام كي نصل إلى الهدف المنشود، وروسيا 
تكون  أن  يجب  الوسيط  دور  لعب  أرادت  إن 
حيادية في اتخاذ المواقف وعدم التحيز لطرٍف 
على حساب الطرف اآلخر. لكن؛ من المعروف 
أن الحكومة الروسية هي الداعم األكبر للنظام 
وأيضًا  الدولية  المحافل  جميع  في  السوري 
الحكومة  وتحيز  الّسوري،  الّداخل  على صعيد 
الذي  األمر  النظام،  لطرف  واضح  الروسية 
سياسي  حٍل  إلى  االنفتاح  عدم  إلى  يؤدي 
بمبدأ  تمامًا  مقتنعة  روسيا  أن  من  الرغم  على 
السورية،  لألزمة  سياسي  كحل  الالمركزية 
وتدعم  الطرح  هذا  تتفادى  اآلن  وإلى  لكنها 

الخيار العسكري لحل األزمة السورية«.  
ودعت إلهام أحمد الحكومة الروسية أن تغير هذا 
المسار والسبيل والّنظر إلى الموضوع الّسوري 
ياسية،  السِّ لمية  السِّ رق  بالطُّ ُيحل  أّنه  على 
المواضيع  إلى  للّذهاب  وقالت: »وعليه نؤّسس 
اأُلخرى التي ستناقش بكل تأكيد، ويتطلب ذلك 
الّجوانب والعمل على هذا  الّتغيير من كل هذه 
العسكري  الحل  فرض  على  وليس  األساس، 
لسيطرة  صفقات  عقد  إلى  األطراف  كل  وجّر 
النِّظام السوري على جميع المناطق. السوريون 
التي  والسبل  المبادرات  كافة  على  منفتحون 
أوضحت  وكما  الّروسية،  الحكومة  تسلكها  قد 
لحّل  بجدّية  روسيا  تتعامل  أن  يجب  بالقول 
لها  سيكون  فقط  ذلك  وعند  السورية،  األزمة 
تأثير جّدي على تقارب األطراف لحل األزمة 

السورية«.

اإلدارة الذاتية منفتحة عىل الحل 
السيايس

اللقاءات  سلسلة  في  روسيا  مطالب  وعن 
تحدثت  الطرفين  جمعت  التي  واالجتماعات 
إلهام أحمد؛ قائلة: »االتفاق إلى اآلن فقط اتفاق 
عسكري، وأما على الصعيد المدني والسياسي 
حتى اآلن روسيا ُتركز على ما ُيطالب به الّنظام 
الّنظام  الّتركز على مطالب  السوري، وبمجرد 
السوري فهذا يعني بأن روسيا ال تريد الّضغط 
على الحكومة السورية، ودفعها إلى مفاوضات 
جّدية أو إدخالها لعملية تفاوضية جّدية مع باقي 
الروسي  الجانب  من  نأمل  ونحن  األطراف. 
بالمراحل  اإلطار  هذا  في  دورًا جديًا  يلعب  أن 
في  السورية  الحكومة  على  والضغط  المقبلة، 
على  انفتاح  لديها  الذاتية  واإلدارة  االتجاه.  هذا 

هذا المجال للتقارب والوصول إلى بنود أساسية 
منها دستورية وأخرى إدارية«.

وتطّرقت إلهام أحمد للحديث عن مطالب النظام 
الروسي،  الوسيط  عبر  الذاتية  اإلدارة  من 
بقولها: »مطلب الّنظام هو عودة كافة األراضي 
اإلدارات  عن  والحديث  سلطته  إلى  السورية 
والصالحيات،  األطر  واضحة  الغير  المحلية  
يأتي  ال  القانون  وهذا   ،107 رقم  قانون  وفق 
ناقص  ألنه  الموجودة  لألزمة  الصحيح  بالحل 
في الكثير من األمور، وال يرتقي إلى تطلعات 
شمال  وشعوب  السوري  الشعب  ومطالب 
وشرق سوريا؛ وذلك لوجود ماليين الُمهّجرين 
في الخارج ومئات اآلالف الذين سقطوا ضحايا 
في  النازحين  من  اآلالف  ومئات  األزمة،  هذه 
الداخل السوري وآالف المفقودين و المعتقلين«.
الذاتية  اإلدارة  مطالب  إلى  أحمد  إلهام  ودعت 
في شمال وشرق سوريا عبر لقاءاتها مع روسيا 
اإلدارة  مطالب  »إن  قائلة:  السوري  والنظام 
الذاتية  اإلدارة  نموذج  تقديم  هي  دائمًا  الذاتية 
األزمة  لحل  سوريا  في  الالمركزية  من  كنوع 

السورية، قد ال يتم التوافق على بعض جوانبها 
هو  الالمركزية  لكن؛  للنقاش.  مطروح  وهذا 
المطلب األساسي ومن الضروري االتفاق على 

نوع من الالمركزية في سوريا«.

العقوبات أثرت سلبياً

 عىل الشعب السوري

وحّذرت إلهام أحمد من تداعيات وتأثير المماطلة 
السياسية وتعّنت النظام السوري والضبابية في 
الموقف الروسي على الشعب السوري بالقول: 
إلى  الوصول  السياسية من أجل  المماطلة  »إن 
سوريا  مستقبل  على  كبيرة  تداعيات  لها  حل 
السيطرة  وبمجرد  أنه  يعتقد  فالنظام  بالكامل، 
العسكرية الكاملة على األراضي السورية يكون 
الموجود  الواقع  قد تمّكن من حل األزمة، لكن 
حاليًا في المناطق الخاضعة لسيطرته هو أزمة 

األزمة  وبالتالي  وخانقة،  جدًا  عميقة  اقتصادية 
األمريكية  العقوبات  استمرار  وسط  ستستمر 
المفروضة على سوريا بشكل عام وليس على 

النظام وحده«.
وبخصوص الواقع االقتصادي المتدهور والذي 
على  سلبًا  ينعكس  والذي  يوم  بعد  يومًا  يتفاقم 
سوريا  مجلس  موقف  وحول  المواطنين  حياة 
السوري  النظام  مواقف  حيال  الديمقراطية 
رفضها  أحمد  إلهام  أكدت  الروسي؛  والموقف 
على  المفروضة  والدولية  األمريكية  العقوبات 
أجل  من  للمماطلة  ورفضهم  السوري،  الشعب 
إيجاد الحل السياسي لألزمة السورية، وإنه من 
الضروري القيام بخطوات جادة في إطار الحل 
السياسي والبدء برفع الحصار المفروض على 

سوريا وشعبها.
واختتمت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا 
على وجوب  بتشديدها  أحمد  إلهام  الديمقراطية 
قائلة:  النظام؛  وبين  بينهم  المحادثات  وجود 
بعمليات  بالبدء  مطالب  دمشق  في  »النظام 
أواًل؛  السياسي  الحل  على  واالنفتاح  التغيير 
بذلك.  بالبدء  والمعني  األول  المسؤول  ألنه 
الجوانب  كل  ومن  االنفتاح  هذا  وباعتقادي 
سيكون هو األساس لسد األبواب أمام التدخالت 
المد  وإيقاف  سوريا،  شؤون  في  الخارجية 
الخارجي في البالد واالنتقال بسوريا من وضع 
متشرذم مشتت إلى سوريا جديدة متماسكة قوية 
السياسي  الحل  على  فاالنفتاح  وديمقراطية، 
السوريين  كل  عليه  يتفق  مبادئ  إطار  ضمن 
سيكون الحل األساسي واألنسب إلنهاء الحرب 

الدائرة في سوريا منذ تسع سنوات«.
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

تقرير: صالح إيبو

اإلدارة الذاتية يف عفرين... منوذج التطور والبقاء رغم التهجري واالحتالل
سُت سنوات مضت على إعالن اإلدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة عفرين، قّدمت خاللها هذه اإلدارة خدمات وتطوير للمنطقة وجوارها، عبر مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية والخدمية 
والعسكرية، لذا باتت هذه اإلدارة ومقاطعة عفرين هدفًا على مر السنوات الماضية لمرتزقة تركيا وفي عام 2018 بدأ االحتالل التركي عدوانه بهدف إنهاء هذه اإلدارة وتهجير شعب عفرين، ورغم 
ذلك بقيت هذه اإلدارة على قائمة اليوم وتتابع أعمالها في الشهباء التي تحّررت بفضل دماء الشهداء عامي 2016 و2017، لتغدو اليوم مركزًا إلعادة اإلحياء واالنطالق تحت مسمى اإلدارة الذاتية 
إلقليم عفرين الذي يضم مقاطعتي الشهباء وعفرين، وهنا في الذكرى السادسة لإلعالن عن تشكيل اإلدارة الذاتية نحاول تسليط الضوء على بعض مزايا وخصائص هذه اإلدارة في عفرين.

في  الذاتية  اإلدارة  تشكيل  عن  اإلعالن  جاء 
عام  الثاني  كانون   29 في  عفرين  مقاطعة 
2014، نتيجة التحوالت السياسية في سوريا، 
وترابطها مع القضايا اإلقليمية، وتزامن تشكيل 
أقصى  التي  مؤتمرات جنيف  بدء  مع  اإلدارة 
تلك  اليوم  لكن  منها،  الُكرد  الدولي  المجتمع 
السوري  للشعب  شيًء  تصنع  لم  المؤتمرات 
سوى القرارات غير المنفذة، لكن هذه اإلدارة 
واكتسبت  الخدمات  قدمت  الواقع  أرض  على 
والعسكرية  والدبلوماسية  السياسية  الخبرات 
طرفًا  اليوم  لتغدوا  الستة  السنوات  مدى  على 
أساسيًا في المعادلة السورية العامة، رغم كل 
تقويضها  السوري  والنظام  تركيا  محاوالت 
والعدوان  اإلعالمي  التشويه  حمالت  عبر 
كانيه  وسري  عفرين  في  حدث  كما  المباشر 

وكري سبي.
تطّورات ملحوظة خالل سنوات اإلدارة الذاتية
ركزت اإلدارة الذاتية في عفرين بعد إعالنها، 
جهودها على القطاع الخدمي واالقتصادي، إذ 
أعادت الحياة للمرافق العامة، وإعادة التنظيم 
المدينة  في  الحياة  قطاعات  لمختلف  اإلداري 
ونواحيها السبعة، واستحدثت في عفرين دوائر 
وهيئات تعنى بخدمة المواطن وتقديم الخدمات 
المتوفرة  الخبرات  ضعف  من  وبالرغم  لهم، 
رفدت  اإلعالن  من  واحد  عام  آنذاك، وخالل 
اإلدارة بكوادر مهنية ذات خبرة والسيما في 
على  التركيز  مع  والخدمي،  الصحي  القطاع 

الجانب األمني وتقوية األمن الداخلي.
القطاع  على  المحلية  اإلدارة  هيئة  أشرفت  إذ 
تنظيم  مسؤولية  وتحملت  للمدينة،  الخدمي 
البناء والنظافة وتنظيم عمل مولدات الكهرباء 
لألهالي، ورغم ظروف  الشرب  مياه  وتأمين 
تكفل  التي  التحتية  البنية  وضعف  الحصار 
تقديم الخدمات لقرابة مليون ومئتي ألف نسمة 
القاطنين في المقاطعة عام 2015 وثلثهم كان 
المحلية  اإلدارة  هيئة  قدمت  النازحين،  من 
لها،  الموكلة  المهام  شتى  في  كبيرة  جهود 
وفي هذا الصدد يقول الرئيس المشترك لهيئة 
محمد  فائق  عفرين  إقليم  في  حاليًا  البلديات 
قبل  عفرين  في  هذا  عملها  يتابع  فائق  -كان 
تحقيق  هو  اإلدارة  »هدف  أيضًا-:  االحتالل 
مطالب الشعب في الحرية والعيش الكريم من 
أجل تحقيق ما يصبو إليه الشعب حاولنا تأمين 
الخدمات األساسية  الحياة من  مقاومات  أبسط 
التي يحتاجها المجتمع رغم الحصار المخطط 

له من قبل المرتزقة والدولة التركية والنظام«.
على  بالمنفتح  عفرين  مجتمع  فائق  ويصف 
المكونات األخرى« ويتابع »لديه خبرة تنظيمية 
منذ أكثر من /30/ عامًا ويمتاز أيضًا بالقدرة 
والمؤامرات  الظروف  أسوء  في  التغير  على 
جماعي  وبشكل  والتأسيس  البناء  بروح  فبدأنا 
وتشاركي مع كافة شرائح المجتمع، إذ ضمت 
ومختلف  والكردي  العربي  المكون  اإلدارة 
أساس  على  عفرين  في  المتواجدة  الديانات 

التشاركية«.
وعن واقع القطاع الخدمي قبل تشكيل اإلدارة 
معدومة  كانت  »الخدمات  محمد  فائق  يقول 
ومحطات ضخ المياه متوقفة، حرمان المنطقة 
المرتزقة  فصائل  تحكم  نتيجة  الكهرباء  من 
وصول  منع  الطاقة،  ومحطات  بمصادر 
حتى  واألغذية  كاألدوية  األساسية  الحاجات 
العيش  بلقمة  يتحكمون  كانوا  األطفال،  حليب 
والشعب  اإلدارة  إصرار  ولكن  للمواطنين 
الصفر  نقطة  من  والعمل  التأسيس  على 
عفرين  أهالي  وبنات  أبناء  تضحيات  وبفضل 
كافة  في  التطورات  من  والكثير  الكثير  تحقق 

المجاالت«.

عفرين كانت الَسّباقة يف تطبيق 
التعليم باللغة األم

التطور الذي تحدث عنه فائق محمد شمل قطاع 
اللغة  تعليم  بدأ  إذ  األم،  باللغة  والتعليم  التربية 
األم في عفرين منذ عام 2011 بافتتاح مركز 
اإلدارة تطور  تشكيل  الكردية، ولكن مع  للغة 
وبعد  بالتعليم  مختصة  هيئة  هناك  لتغدوا  ذلك 
سنوات، باتت اللغة األم هي لغة التدريس في 
المدارس، للُكرد لغتهم وللعرب لغتهم، واليوم 
ذاك النظام يطبق في الشهباء هنا أيضًا وبشكٍل 
مجاني، وفي المجال الصحي كان هناك تطور 
إذ ندرت األوباء في  القطاع،  ملحوظ في هذا 
عفرين  وباتت  والدمار،  الحرب  رغم  عفرين 
خالل سنوات اإلدارة الذاتية مركزًا طبيًا يقصده 

أهالي إعزاز وغيرها من الجوار السوري.

االكتفاء الذايت كان هدف

 اإلدارة االقتصادي

عفرين،  ازدهرت  االقتصادي  المجال  وفي 
سواء  األموال  رؤوس  من  الكثير  وجذبت 
صناعيًا  مركزًا  وباتت  العرب،  أو  الُكرد  من 
إدلب  منطقتي  بين  ربطه  نتيجة  وتجاريًا 
المكانة  تجاهل  نستطيع  ال  وهنا  وإعزاز، 
الزراعية لعفرين بحكم طبيعتها الخالبة وتوافر 

في  منتجاتها  على  واالعتماد  الحياة  مقومات 
ظروف  في  الذاتي  االكتفاء  من  نوعًا  تحقيق 
اإلدارة  نجحت  وبالفعل  والحصار،  الحرب 
من  المصاعب  من  العديد  تحدي  في  والشعب 
حصار وحمالت عسكرية قادها مرتزقة تركيا 
الهجوم  ولكن   ،2016-2014-2013 أعوام 
التركي  االحتالل  جيش  قبل  من  كان  األعنف 

في 20 كانون الثاني عام 2018، والذي سّطر 
فيه أبناء عفرين مقاومة باسلة على مدى 58 

يومًا.

املرأة أثبتت جدارتها يف

 تغيري املجتمع

وتمكنت اإلدارة الذاتية بعد تشكيلها من تغيير 
المعتقد  كحرية  المجتمع،  في  المفاهيم  بعض 
تنشيط بعض  أخرى  والتعبير ولدرجة  والدين 
الفئات التي كانت مهمشة في المجتمع كالشبيبة 
والمرأة، إذ خطت التنظيمات النسائية والشبابية 
تنظيم  بناء  نحو  عفرين  في  مهمة  خطوات 
الفئات  هذه  بمشاكل  يعنى  اآلن  إلى  مستمر 
هذه  قدرات  وتوظيف  التكامل  تحقيق  وكيفية 

الفئات في خدمة المجتمع.
متميزة  مكانة  على  حازت  عفرين  في  المرأة 
أو  الخدمي  أو  اإلداري  القطاع  في  سواء 
اآلن  المرأة  هيئة  رئيسة  تقول  وهنا  األمني، 
في إقليم عفرين زلوخ رشيد: »المرأة ناضلت 
على مر السنوات لنيل حقوقها وإثبات قدرتها، 
نتائج  ترسخت  الذاتية  اإلدارة  إطالق  ومع 

زلوخ رشيد فائق محمد

متميزة،  مكانة  في  المرأة  وباتت  النضال  هذا 
المجاالت، وبات ذلك  وهذا انعكس على كافة 
واضحًا خالل مقاومة العصر في عفرين ضد 
عفرين  بتراب  المرأة  تمسكت  إذ  االحتالل، 
التمسك  على  النساء  من  العديد  وأصرت 
وبعد  عفرين،  من  الخروج  وعدم  بأرضها 
واصلت  بل  عزيمتها  المرأة  تفقد  لم  االحتالل 

نضالها«.
واإلحياء  البناء  إعادة  في  المرأة  دور  وعن 
يتمازج  الشهباء  في  هنا  »اليوم  زلوخ:  تقول 
من  وبالرغم  الشهباء،  أهالي  مع  العفرينيون 
والتقاليد  والعادات  الثقافات  اختالف  –بعض- 
ألن المجتمع محافظ في الشهباء، إال أن المرأة 
نظرة  وتغيير  مسيرتها  متابعة  من  تمكنت 
أن  القول  نستطيع  وهنا  المرأة،  إلى  المجتمع 
عبر  سواء  نفسها  تنظيم  من  تمكنت  المرأة 
تنظيمات نسائية مختلفة أو عبر هيئة المرأة من 

قيادة المجتمع«.
وتؤكد زلوخ أن المرأة الكردية ليست منوطة 
فقط بتحقيق حريتها، بل تعمل اليوم كرائدة في 
طريق تحقيق حرية المرأة بالمجتمع السوري 
اللغة  اختالف  أن  اليوم  نؤمن  »نحن  كافة، 
المرأة  جهود  توحد  أمام  عائقًا  ليست  والتقاليد 

وتحقيق أهدافها«.

الشهباء... باتت مركزاً 

للبناء واالنطالق

اليوم يتابع أهالي عفرين نضالهم في الشهباء، 
يبدأ  الذي  الذاتية  اإلدارة  نظام  سقف  تحت 
واإلدارة،  والمجالس  الكومين  من  فيه  البناء 
لتغدو جسمًا متكاماًل، ويقول الرئيس المشترك 
بكر  المحامي  عفرين  إلقليم  التنفيذي  للمجلس 
السنوات  في  شهدت  الشهباء  »مقاطعة  علو: 
الماضية حروبًا ومعارك عديدة قبل تحريرها، 
أغلبية  كامل،  بشكل  ُدمرت  التحتية  البنية 
ولكن  باأللغام،  ومزروعة  مدمرة  المنازل 
الذاتية  اإلدارة  تجربة  من  استفادوا  األهالي 
وقاموا  عفرين،  في  اكتسبوها  التي  والخبرة 
بتنظيم شؤونهم من خالل الكومينات والمجالس 

في مقاطعة الشهباء«.
أدركوا  عفرين  أهالي  أن  على  علو  وأكد 
خالل  من  يبدأ  عفرين  تحرير  أن  حقيقًة 
صمودهم في الشهباء، فالشعب هنا ومن خالل 
ويعملون  فكرية  تدريبات  يتلقون  الكومينات 
لتأمين حاجياتهم األساسية بالرغم من المعاناة 

ولكنهم  الحقيقة  هذه  يدرك  والشعب  والمآسي، 
يتقبلونها ويواصلون المقاومة«.  

التأكيد عىل استمرار املقاومة

 طريق التحرير

الذاتية  اإلدارة  تأسيس  ذكرى  في  اليوم  وهنا 
التنفيذي  المجلس  رئاسة  خرجت  بعفرين 
جميع  إن  أثبت  التاريخ  أن  مفادها  بنتيجة 
الخارج  من  والمفروضة  المقدمة  الحلول 
لحل أزمة الدول أثبتت فشلها وهذا كان سبب 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  إصرار 
على الحوار السوري السوري لتجاوز األزمة، 
وجاء ذلك خالل بيان اإلدارة في مخيم برخدان 

يوم األربعاء. 
اإلدارة  كانت  »لما  اإلدارة:  بيان  في  وجاء 
ظاهرة مستدامة في المجتمع والمهمة األخالقية 
على  واألهم  المصيرية  والجمالية  والعلمية 
قوة  بلوغه  هي  ما  لمجتمع  بالنسبة  اإلطالق 

اإلدارة الذاتية.
مهمتها  الذاتية  اإلدارة  تابعت  فقد  وعليه 
األخالقية والسياسية في مناطق النزوح وقامت 
األساسية  احتياجاته  وتأمين  المجتمع  بتنظيم 
مع  متخذة  وصحة  وتدريب  ومأكل  ماء  من 
رغم  والمقاومة  والنضال  البقاء  قرار  الشعب 
على  القصف  باستمرار  االستثنائية  الظروف 
ومرتزقته  التركي  االحتالل  قبل  من  المدنيين 
من  المفروض  والحصار  الخاصة  والحرب 
احتياجات  إدخال  على  السورية  الحكومة  قبل 
الذي  األمر  والطبية  الغذائية  األساسية  الشعب 

يخالف واجباتها كوننا مواطنين سوريين.
حيال  الدولي  الصمت  اإلدارة  واستنكرت 
انتهاكات حقوق اإلنسان واستهداف هذه اإلدارة 
برمتها:  المنطقة  في  فريدًا  نموذجًا  باتت  التي 
والمنظمات  الدولي  الصمت  استمرار  »أن 
لعفرين  التركي  االحتالل  حيال  والدول 
واستهداف  السورية  الجغرافيا  من  وغيرها 
الذاتية ومشروعها السياسي وعدوانها  اإلدارة 
وكري  كانيه  سري  منطقتي  على  األخير 
أثبتته  كما  الكيماوي  للسالح  واستعمالها  سبي 
المختبرات السويسرية هو محل استنكار شديد 
االحتالل  حيال  حاسم  موقف  ألخذ  وندعوها 
التركي الذي يتبنى اإلرهاب العالمي ويصّدره 

لكافة أنحاء العالم«.

إعداد/ هايستان أحمد

كيف ستتغلب على ظاهرة العزوف عن القراءة؟

مشس املتوسط تشرق يف أعمال »إيتل عدنان« ألوانًا وأشكااًل

شاملة  صورة  يقدم  معرض  األلوان«  «قيامة 
المغتربة،  اللبنانية  الرسم  شاعرة  تجربة  عن 
إيتل  والرسامة  الشاعرة  معرض  يدخل  فمن 
زملر«  »صفير-  غاليري  في  المقام  عدنان 
الصالة  واجهة  تحتل  كبيرة  جدارية  تفاجئه 
عن  عبارة  وهي  دائمًا«،  »الشمس  عنوانها 
تكون  قد  ضخمة.  سيراميك  لوحة  من  نسخة 
وعذبة  صافية  ألوانًا  المشتعلة  اللوحة  هذه 
يحمل  الذي  المعرض  إلى  أواًل  مدخل  أجمل 
أعمااًل  يضم  والذي  األلوان«  »قيامة  عنوان 
إلى  وثانيًا  واألحجام،  والتقنيات  المواد  مختلفة 
الرسم  شاعرة  بل  الرسامة  عدنان  إيتل  عالم 
الذي  عالمها  القول،  جاز  إذا  الشعر  ورسامة 
بلطافة  والمتفجرة  المشرقة  باأللوان  يفيض 

شمس  فيها  تبرز  فلوحاتها  وشفافية.  وعذوبة 
الجدارية  فضاء  داخل  الملونة  أشعتها  تتوزع 
الذي  اللوني  الغنائي  االنفجار  يشبه  ما  محدثة 
الفنانة  استقت  طالما  متوسطية  بذاكرة  يحتفل 
روحها  في  وحملتها  وألوانها،  رؤاها  منها 
مرجعًا  بصفتها  والشعري،  الفني  وجدانها  كما 
التجربة  مالمح  يحمل  وطبيعيًا  باهرًا  طفوليًا 
المتوسطية التي تختزنها إيتل في شعرها وفنها. 
أنها الشمس نفسها التي تبزغ أشعتها في لوحاتها 

كلها وفي قصائدها أيضًا.
اعتمدت  بعضها  عدة  لوحات  المعرض  يضم 
فيها مادة اإلكليريك وبعضها الباستيل وبعضها 
ُنفذت  لوحات  إلى  باإلضافة  المائية  األلوان 
عالية  تقنيات  من  انطالقًا  النسيج،  على طريقة 

كأنها  النسيجية  المادة  فيه  بدت  متقن  وأسلوب 
مادة تشكيلية ولونية بامتياز. ومعروف أن إيتل 
تنفذ اللوحة بدقة في هدف أن تتحول الى تقنية 
النسج فتصبح عماًل فنيًا ال يقل فرادة عن أصل 
اللوحة نفسها. حتى ليمكن أن يقال إنها لوحة من 
نسيج أو لوحة أنجزت منسوجة. وهذا الفن، فن 
إيتل جزءًا من ذاكرتها  يمثل في نظر  النسيج، 
المشرقية والشرقية فهو فن شعبي عريق وبديع. 
التجريدية  اللوحات  سلسلة  الفتة  بدت  وكم 
الغنائية خصوصًا في عرضها معًا وكأنها قطع 
وأشكالها  وإيقاعاتها  بألوانها  متناغمة  موسيقية 
التي تتراوح بين مربعات ومستطيالت ودوائر 
وتلتقي  تتحاور  لونية  فسحات  كأنها  تبدو 
المشبع  اللوني  وفضاءها  اللوحة  جو  لتصنع 
لونية  أناشيد  فعاًل  كأنها  والصفاء.  بالغنائية 
ما  في  فتحمله  وروحه،  بعينيه  المشاهد  يتلقفها 
واحد  آن  في  والحسية  الصوفية  الرحلة  يشبه 
إلى منابت الجمال الصرف، جمال الجوهر بل 

جمال الوجود وجوهره.

العودة إىل الوطن من خالل الفن

اللعبة  فيها  تظهر  التي  األخرى  اللوحات  أما 
الشكلية أكثر فأكثر، سواء بالخطوط أو األشكال 
اإلكليريك  بين  فتتراوح  المجردة،  الصغيرة 
إلى  مادة  من  وتختلف  والرسم،  والباستيل 
أخرى بحيث تصبح في الباستيل كأنها هوامش 
غامضة  رؤى  تجسد  بيضاء  صفحات  على 
يد  قدرة  تبرز  وهنا  واحد.  وقت  في  وواضحة 
إيتل عدنان على الرسم واللعب الشكلي المتفجر 

ويضم  الخالقة.  فوضاه  في  وحدته  يؤكد  الذي 
فن  في  عدنان  أعمال  بعض  أيضًا  المعرض 
أو »لوبوريللو« كما يسمى.  المطوي  الكرتون 
تتالقى حول  مجموعة رسوم  مطوية هي  فكل 
فيها  تبرز  وأحيانًا  ما.  موضوعة  أو  ما  رؤية 
جمعت  لو  التي  الكثيرة  والكلمات  األحرف 
ألمكن استخالص بضعة من أفكارها وقصائدها 
الممحوة أو ما تبقى من القصائد. تصبح المطوية 
حديثة  »هيروغليفية«  لوحة  كأنها  أحيان  في 
تروي من دون أن تروي، فهدفها مخاطبة العين 

والخيال.
غاليري  في  األلوان«  »قيامة  معرض  يمثل 
المنتظرة  العودات  إحدى  زملر«   – »صفير 
إبداعية  عودة  عدنان،  إيتل  والرسامة  للشاعرة 

ترجع إلى بيروت صورة جميلة أسهمت عدنان 
في صنعها سواء خالل إقامتها في بيروت أم في 
فنانة  إيتل هي  العالم. وأصاًل  تجوالها في مدن 
اإلنسان  هوية  هي  وهويتها  العالم،  إلى  تنتمي 
يعيش في عالم مفتوح، شرقًا  الذي  الكائن،  بل 
وغربًا، عالم حديث ومعاصر ولكن مشدود دومًا 
إلى جذوره األولى. وكم تحتاج بيروت ال سيما 
في الظروف الراهنة، »القاهرة« والصعبة إلى 
التي  والفنانة  الشاعرة  عودة  العودة،  هذه  مثل 
كتبت أجمل النصوص عن مدينتها منذ ما قبل 

الحرب حتى الحرب وما بعدها.
وكاالت

قدٌر  أنها  إال  وسنة،  وأمر  قدر  القراءة  تعتبر 
أنها  أما  تكوين،  وسنة  مطاع،  وأمٌر  جميل، 
ألنه  مطاع  وأمر  منها،  فكاك  ال  فألنه  قدر 
ربك  بسم  )اقرأ  وباسمه:  الخالق  من  ُمنّزل 
التكوين ألنها ضرورة  الذي خلق(، وهي سنة 
أن  غير  عظيمة،  متعة  بتلبيتها  تتحقق  عقلية 
أليمًا  عزوفًا  يرى  اليوم  أمتنا  حال  في  المتأمل 
عن القراءة من سائر أفراد المجتمع وحتى من 
مثقفيها ومتعلميها، حتى أصبحت هذه الظاهرة 
من  يزيد  مما  بأكمله،  جيل  على  واضحة  سمة 
القادم، وهو  الجيل  التي يعانيها  التحديات  حجم 
كما  الحالي،  للواقع  جوهري  تغيير  يتطلب  ما 
الشخصية  بناء  ألدوات  أكبر  تعزيزًا  يتطلب 
والتي تعتبر القراءة أهم أدوات هذا البناء، لكن 
ر وسائل االتِّصال، والقفزة الهائلة  في ظلِّ تطوُّ
الحديث،  َيشهده عصرنا  الذي  التقنية  عالم  في 
سمات  من  سمًة  القراءة  عن  العزوف  أصبح 
العصر، ونادًرا ما يجد اإلنسان نفسه في شوٍق 
بعيًدا  مهمٍّ  بحث  مطالعة  أو  ما،  كتاٍب  لقراءة 
يكتفي  ُربَّما  بل  أو وظيفته،  عن مجال دراسته 
مطالعًة  السيَّارة  والصحف  الجرائد  بمطالعة 
أو  أخبار،  من  حوله  بما  فقط  لإلحاطة  خاطفة 

له من  المتقاطعة، وشْغل ما سَنح  الكلمات  حلٍّ 
وقت فراٍغ.

كيف تقرأ كتاباً إذا كنت ال تستمتع 
بالقراءة؟

اهتمامهم  بداية  في  يكونون  ممن  كثير  هناك 
من  يكونوا  أن  يريدون  إنهم  حيث  بالقراءة؛ 
يستمتعون  ال  أنهم  حين  في  الدائمين،  اء  القرَّ
بالقراءة، ولحلِّ هذه اإلشكالية ُيمكن اتِّباع عدة 
القراءة  حبِّ  باب  من  أولى  تقريبيَّة  ُخطوات 

واالعتياد عليها:
يقول  القراءة:  على  نفسك  تجبر  ال  أواًل: 
تستمتع  ال  أنك  وجدت  )إذا  وايلد«:  »أوسكار 
بقراءة نفس الكتاب مرة بعد مرة، فأعلم أنه ال 
داعي ألن تقرأه على اإلطالق(، فالقراءة الحرة 
الخطأ  ومن  الفائدة،  ثم  ومن  المتعة  إلى  تهدف 

اقترانها بحالة من الملل. 
المناسب:  الكتاب  اختيار  على  احرص  ثانيًا:   
ما  ولكن  للجميع،  صالح  كتاب  هناك  يوجد  ال 
َيروق لغيرك قد ال يروق لك، إيَّاك أن َتعزف 
عن القراءة بعد قراءة كتابين أو ثالثة ال َيروقان 
المجاالت  في  الكتب  من  العشرات  فهناك  لك، 
فيها،  بما  وَتستمتع  لك،  سَتروق  التي  األخرى 

وحاِوْل أن تسأَل في ذلك ُخبراء عالم الكتب عن 
المؤلَّفات التي ينصحون بها لحالتك، واالستعانة 
بالمواقع والشبكات التي َتختصُّ في الحديث عن 
حول  التوصيات  على  للحصول  وذلك  الكتب؛ 
والرائقة  لك،  الشيِّقة  الُممتعة  الجميلة  الكتب 

لتفكيرك.
القراءة:  تريد  ألجله  الذي  الهدف  حدِّد  ثالثًا:   
احِرص على الهدف الذي من أْجله تريد القراءة، 
وتخيَّل حالتك بعد وصولك لهذا الهدف، وتخيَّل 
الكتب، كل  التي سَتجنيها من قراءة  الفوائد  كمَّ 
ما أنَت بحاجة إليه هو البحث عن الكتب الجيِّدة 
عليها  الع  االطِّ َثمَّ  ومن  شخصيًّا،  لك  المناسبة 

وقراءتها.
ع في عملية القراءة:   رابعًا: ال َتستعجل وتتسرَّ
ألنَّك  بالقلق؛  َتشعر  وال  القراءة،  في  وقتك  ُخذ 
فهذا  اء،  القرَّ من  غيرك  مع  بالمقارنة  بطيء 
ن مع مرور األيام، بل في األيام  األمر سيتحسَّ
بحالٍة  القراءة  هذه  ترتبط  قد  للقراءة،  األولى 
مواصلة  في  االستمرار  ُتحاول  فال  الَملل،  من 
القراءة، بل َضِع الكتاب جانًبا، وافَعل شيًئا آخَر 

ة أخرى، وهكذا. لبعض الوقت، ثم ُعد إليه مرَّ
الكتاب:  مع  الشغف  من  حالة  عْش  خامسًا: 
احِرص على اقتناء الكتب، حتى وإن كان ذلك 
بكثرٍة تتجاوز ُقدرتك على القراءة، بل وكْن ممن 
واإلحاطة  دوريَّة،  بصفة  المكتبات  َيزورون 
بك من الدخول  بالجديد من الكتب؛ ألن ذلك ُيقرِّ
في عالم القراءة إذا كنَت من الُمبتدئين، واحِرص 
بالُقرب منك دوًما كتاٌب؛ سواء  على أن يكون 
سريرك؛  بجانب  أو  حقيبتك،  أو  سيارتك،  في 
الكتاب،  وبين  بينك  االرتباط  من  حالٍة  لجْعل 

وللقراءة فيه كلما سَنحت لك فرصُة فراٍغ.

سداسيَّة فنِّ القراءة والكتابة

من أْجل أن يتقَن القارئ المبتدئ القراءة، وَضع 
الكاتب ستة أسئلة ُتحيط بأغلب ما يهتمُّ القارئ 

المبتدئ بمعرفته والسؤال عنه:
حون  َيقرؤون، يصرِّ َمن ال  أغلب  أقرأ؟  ماذا  ـ 
َيجهلون  بساطة  بكلِّ  ألنهم  يقرؤون؛  ال  بأنهم 
في  يقرؤوا  أن  حاَولوا  ألنهم  أو  يقرؤون،  ماذا 
إكماله،  عن  فعَجزوا  لهم،  َيِصح  ال  ما  البداية 
من  وبالرغم  كليًّا،  القراءة  عن  توقَّفوا  َثمَّ  وِمن 

للغاية:  رة  ُمَيسَّ إجابته  فإن  ُمحيٌِّر،  السؤال  أن 
المتعة،  فالحب سَيجلب لك  أواًل ما تحب،  اقرأ 

والمتعة ستحثُّك على مواصلة القراءة.
ـ لماذا أقرأ؟ لمعرفة اإلجابة على هذا السؤال، 
الِمفتاح لمعرفة مقدار الجهد والوقت الذي  هي 
الكتاب  لقراءة  َيصرفه  أن  القارئ  على  يجب 
الذي بين يديه، فليس مطلوًبا من القارئ أن يقَرأ 
للغالف،  الغالف  من  الكتاب  َدفَّتي  بين  ما  كلَّ 
الرغبة  للقراءة:  رئيسيَّة  أهداف  عدة  فهناك 
العامة،  الثقافة  على  والحصول  االستمتاع  في 
واستكشاف الصورة العامة للكتاب، الرغبة في 
ة  المرَّ من  المقروَءة  المادة  واستيعاب  السيطرة 
ُيعرف  النوع  وهذا  الحًقا،  لتذكُّرها  األولى؛ 

بالُمذاكرة. 
ـ أين ٌأقرأ؟ بعض الناس ُيجيب على هذا السؤال 
بأنهم باستطاعتهم أن يقرؤوا في أيِّ مكاٍن، لكن 
اء عادة ال يقرؤون إالَّ في مكان  الغالب من القرَّ
اختيار  واألفضل  نفسيَّاتهم،  مع  يتواَفق  محدَّد 
التي  الفائدة  مقدار  ألنَّ  الهادئ؛  المالئم  المكان 
كمؤثِّر  بالمكان  َيرتبط  القارئ،  عليها  ل  يتحصَّ
رئيسي في استمرار عمليَّة القراءة واالستمتاع 
القارئ، باإلضافة إلى  بها، وال بدَّ أن َيحرص 
له  ُيتيح  الذي  المريح،  المقعد  توفير  ذلك، على 
القراءة لفترات طويلة، دون أن يشعَر بالتعب أو 

اإلرهاق الجسدي والنفسي.

ـ متى ٌأقرأ: لكلٍّ منَّا ساعة ذهبيَّة للقراءة، حيث 
أعلى  في  والمعرفي  الذهني  تحصيله  يكون 
في  الذهبيَّة  الساعة  تلك  تكون  فقد  مستوياته، 
أن  بدَّ  ال  النهاية  وفي  الباكر،  الصباح  ساعات 
مع  تتواَفق  التي  الذهبيَّة  ساعته  القارئ  ُيحدِّد 

طبيعته الخاصة، وَيستغلها في القراءة.
ـ كيف ٌأقرأ؟ ينبغي للقارئ إن أراد التميُّز، وتعلُّم 
كيفيَّة القراءة بصورة صحيحة، اإلحاطة وتعلُّم 
قراءة  منها:  والتي  المختلفة،  القراءة  أساليب 
والقراءة  الماسحة،  والقراءة  العام،  االستطالع 
العابرة، والقراءة الدراسيَّة، والقراءة السريعة، 

وغيرها، ولكلٍّ منها وقٌت وكيفيَّة معيَّنة. 
الكيف،  بل  الكمُّ،  بتاًتا  ا  مهمًّ ليس  ٌأقرأ؟  كم  ـ 
بقْدر  َتقرأها،  التي  الكتب  عدُد  ا  مهمًّ فليس 
أهميَّة الوصول إلى الهدف الذي من أْجله بدَأت 
القراءة؛ كاالستمتاع، أو تحصيل معرفة عامَّة، 
وغير ذلك، فهناك العديد ممن يتفاَخر بأنه قارئ 
لكن لألسف  الكتب شهريًّا،  يقرأ عشرات  َنِهٌم، 
على  وتفكيره  أسلوبه  على  َينعكس  َلم  قرَأه  ما 
هاجُسك  يكون  أالَّ  على  فاحِرص  صعيد،  أيِّ 
الرئيسي قراءة الكثير من الكتب في وقٍت محدَّد، 
ما َلم يكن ذلك مرتبًطا بوظيفٍة أو دراسٍة، واْجَعل 
همَّك الخروج بالمعرفة والمعلومة، والعيَش مع 

الكتاب تجربًة ُممتعة يكون فيها رفيَقك الدائَم.
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غامن

نبج َدعم امُلزارعني على سلم َأولوّيات مؤّسسة الزِّراعة مبمِ

ُمديرية َمروقات احَلسكة.. عمٌل دؤوب وَتوزيع باجمّلان
رين قسرًا على امُلهجَّ

شهدت منبج في فترة صيف عام 2019 حرائق 
في  والشعير  القمح  محاصيل  ضربت  كثيرة، 
مناطق شمال وشرق سوريا، ووقفت خلف هذه 
لقمة عيش  ِعدة؛ بهدف ضرب  الحرائق جهات 
احتراق  عنها  نجم  الّسوري  والمواطن  الفالح 
قامت  بينما  الزراعية،  المحاصيل  من  اآلالف 
اإلدارة الّذاتية في شمال وشرق سوريا بعدد من 
الُمتضررين  الفالحين  تعويض  أهمها  الّتدابير؛ 
ومنحهم تسهيالت أخرى. لمعرفة المزيد عن هذا 
األمر؛ التقت صحيفتنا »روناهي« باإلداري في 
مؤسسة الزراعة بمدينة منبج وريفها خالد أوسو.

تَسهيالت َعديدة وهدفها واحد

من  المقدمة  الّزراعية  الرخص  وحول  ِبداية 
مؤسسة الزراعة بمنبج للمزارعين والتسهيالت 
المؤسسة  في  اإلداري  حدثنا  الممنوحة؛ 
»لقد  قائاًل:  أوسو  خالد  بمنبج وريفها؛  الزراعة 
وريفها؛  منبج  بمدينة  الزراعة  مؤسسة  بدأت 
القمح  لمحصول  الزراعية  الّتراخيص  بمنح 
 10 /12 6ولغاية2019/ /10 بتاريخ2019/
بما  رخصة،   660 الّرخص  عدد  بلغ  حيث 
يقارب 2050 هكتارًا من األراضي المرخصة 
ذلك،  على  وبناء  الزراعة.  مؤسسة  لدى  فعليًا 
المعقم والمغربل  البذار  بتوزيع  المؤسسة  قامت 
الكميات  بلغت  حيث  والّطري،  القاسي  بنوعيه 

لمنطقتي سري  األخير  الّتركي  االحتالل  تسبب 
أبيض,  تل  سبي/  وكري  العين،  رأس  كانيه/ 
األمر  الّرئيسية؛  الّتحتية  البنى  في  كبير  بانهيار 
المدنيين  من  اآلالف  مئات  بتهجير  تسبب  الذي 
الحسكة,  مدينة  إلى  ِبدورهم  توّجهوا  الذين 
بمناطق  واالستقرار  باألمان  منهم  وإيمانًا  يقينًا 
الغزو  وأسفر  كما  الّديمقراطية,  الّذاتية  اإلدارة 
المواد األساسية  بالتأثير على جملٍة من  التركي 
التي كانت عمادًا لشعوب شمال وشرق سوريا 
التركي  االحتالل  جيش  قبل  من  تهجيرهم  قبل 
ومرتزقته بما يسمى بالجيش الوطني الّسوري, 

َتقرير/ آزاد كردي

َتقرير/ آالن محمد

المّوزعة على الفالحين 491625 كغ«.
وكذلك زودت المؤسسة المزارعين بكميات من 
و«سماد  آزوتي«  يوريا  »سماد  الالزم  الّسماد 
سوبر فوسفات« و«سماد مركب ثنائي«، إضافة 
الفالحين   بدعم  الّزراعة  مؤسسة  قامت  لذلك، 
لتر   200 تخصيص  تم  حيت  المازوت،  بمادة 

توزيع  من  االنتهاء  وتم  القمح،  من  هكتار  لكل 
الّدفعة األولى من المازوت. وفي الوقت الحالي 
بدأت المؤسسة بتوزيع الدفعة الثانية من المازوت 

بسعر مدعوم 75 ليرة سورية للتر الواحد«.

املُزارع َدعامة االقتصاد الّسوري

وأضاف أوسو في حديثه عن تعويض المزارعين 
»ال  الفائت:  الّصيف  حرائق  من  الُمتضررين 
عصفت  التي  الحرائق  أّن  إلى  اإلشارة  من  بد 
بمحصولي القمح والّشعير في الّصيف الُمنصرم 
سالمة  تهديد  ُتحاول  ِعدَّة،  جهات  خلفها  وقفت 

راعي«. الُمزارع في ِرزقه الزِّ

ومن هذه المواد كانت مادة المحروقات.
الّتركي  الُمحتل  اعتداء  المحروقات من  ُتسلَّم  لم 

ترك  مما  مباشر؛  غير  أو  مباشر  بشكٍل  سواًء 
آثارًا سلبية على آلية الّتوزيع في المناطق اآلمنة, 
والّتأخير في توزيع ُمخصصات مازوت للتدفئة 

بشكٍل مؤّقت.
التقت  الواقع؛  هذا  على  الضوء  ولتسليط 
صحيفتنا »روناهي« بالّرئيس المشترك لمديرية 
فاطمي  شّبال  الجزيرة  إقليم  في  المحروقات 
موسع  بشكٍل  الموضوع  عن  تحدث  والذي 
الفاشي  الهجوم  أّدى  »بدايًة  وقال:  وفضفاض 
سبي  وكري  كانيه  سري  مناطق  على  التركي 
المازوت على األهالي  إلى تأُخرنا بتوزيع مادة 
التي تعتبر المادة الرئيسية للتدفئة؛ وذلك بسبب 
شحن  تأخير  إلى  أدى  الذي  التركي  االحتالل 

الصهاريج لهذه المادة من الحراقات إلى محطات 
الدور  التركي  االحتالل  لطيران  وكان  الوقود. 
الخوف  من  نوعًا  سبب  مما  ذلك؛  في  األساسي 

لدى أصحاب الصهاريج الخاصة«.
ولم يتبقى سوى المركبات الّتابعة لإلدارة الذاتية 
المازوت  لتأمين  العمل  ساعات  ضاعفت  التي 
المطلوب  المستوى  تحقق  ولم  المناسب  بالوقت 
بسبب الضغط الذي تعرضت له مع زيادة الطلب 

الذي سببته موجة النزوح الكبيرة.
بالسؤال عن وضع  تطرقنا  ُمّتصل؛  سياٍق  وفي 
المهجرين قسرًا والمسؤولية التي حملتها مديرية 
التي  والمطر  البرد  قسوة  ظّل  في  المحروقات, 
مراكز  في  خصوصًا  المهجرين  تطال  ربما 
الذي  الدعم  سوى  لهم  يتبقى  لم  والذين  اإليواء, 
تقدمه لهم وتبنته اإلدارة الذاتية, في ظل تقاعس 
واإلغاثية؛  اإلنسانية  المنظمات  كافة  وصمت 
مادة  بتوزيع  »قمنا  الّصدد:  بهذا  فاطمي  وقال 
بشكل  قسرًا  المهجرين  أهلنا من  المازوت على 
مجاني َكدفعة أولى؛ وفقًا لتعليمات اإلدارة الذاتية 
سعيًا منها في تخفيف وطأة اللجوء وصعوباته, 
وتقديم يد العون لهم بكل السبل الُمتاحة. وبموجب 
ألف عائلة على  العامة حصلت 20  اإلحصائية 
اإليواء  مراكز  متضمنًا  بالمّجان  المازوت  مادة 
فقد  كاني,  واشو  لمخيم  بالنسبة  أّما  المدينة.  في 
الكاز  مادة  لتقديم  المخيم  إدارة  مع  التعاون  تم 
أولى,  كدفعة  يعتبر  هذا  وكل  بالتدفئة,  الخاص 
الثانية حسب قرار اإلدارة  الدفعة  وسيتم توزيع 

الذاتية بذلك«.

خالد أوسو

شبال فاطيم

عة والمطلوبة للُمزارع؛  م التَّسهيالت المتنوِّ راعة بمدينة منبج ال تزال حتى هذه اللحظة تقدِّ راعة بمدينة منبج وريفها خالد أوسو أنَّ ُمؤسسة الزِّ د اإلداري في ُمؤسسة الزِّ روناهي/ منبج ـ أكَّ
األمر الذي يمّكنه ويشّجعه على ِزراعة األراضي سواًء بالقمح أو الّشعير واالستفادة من هذه الّتسهيالت في دعم االقتصاد الّسوري.  

ُروناهي/ الحسكة ـ أّدى غزو الّجيش الّتركي المحتل وُمرتزقته بما ُيسمى الّجيش الوطني السوري واحتالله لمنطقتي سري كانيه )رأس العين(، وكري سبي )تل أبيض(؛ إلى التأخير 
في توزيع مخصصات مادة مازوت للتدفئة بشكٍل مؤقت على األهالي في مناطق شمال وشرق سوريا بشكٍل عام.

مؤسسة  خالل  من  االقتصادية  اللجنة  وارتأت 
الزراعة عبر دراسة متأنّية وحكيمة من تعويض 
ولمحصولي  بالحرائق،  الُمتضررين  للفالحين 
تطوير  شركة  مع  بالتنسيق  والشعير؛  القمح 
 38 تعويض  تم  حيث  الزراعي،  المجتمع 
وأّكد  وريفها.  منبج  بمدينة  بالحرائق  متضررًا 
الّتعويض عن  جاء  »بالّطبع  الصدد:  بهذا  أوسو 
بـ 350 كغ، وكل هكتار شعير  قمح  كل هكتار 
األراضي  مساحة  بلغت  حيث  كغ،   200 بـ 
كما  دونمًا،   46 بالقمح  المزروعة  المحروقة 
بالشعير  المزروعة  المحروقة  األراضي  وبلغت 

831 دونمًا«.
بمدينة  الزراعة  مؤسسة  في  اإلداري  واختتم 
منبج وريفها خالد أوسو حديثه قائاًل: »ال تتوانى 
تقديم  وريفها عن  منبج  بمدينة  راعة  الزِّ ُمؤسسة 
الّدعامة  يعتبر  الذي  للمزارع  التَّسهيالت  كافة 
األسواق  تشهد  بوقت  اقتصاد سوريا  في  األولى 
ارتفاعًا كبيرًا، هذه الّتسهيالت ستكون لها نتائج 
من خالل محصولي القمح والشعير الذي يشكل 
المادة األساسية لصناعة الخبز، وبالّتالي الِحفاظ 

على األمن الغذائي«.

وأشار شّبال فاطمي إلى كيفية الّتعامل مع نقص 
أعضاء المراقبة والعمل على تالفي كل المشاكل 
التي من شأنها أن تعيق عملية التوزيع, وقال في 
فارغة  براميل  للبعض  »قدمنا  الخصوص:  هذا 
لمن ال يملكها للمساعدة في سير عملية التوزيع 
الكومينات  دور  إلى  وأشار  مناسب«،  بشكٍل 
المهّجرة  العوائل  إلحصاء  المساعدة  في  أيضًا 
على  الّتغطية  لتتم  األحياء  في  الموجودة  قسرًا 
ُتّقدم  التي  الغاز  لمادة  باإلضافة  نطاق,  أوسع 

للمطابخ الجماعية في مراكز اإليواء.
سعر  هبوط  مع  حاليًا  الحاصل  الغالء  وعن 
صرف الليرة السورية أمام الدوالر, أكّد الرئيس 
المشترك لمديرية المحروقات في إقليم الجزيرة 
شّبال فاطمي: »لم نقم بزيادة سعر أي نوع من 
المحروقات إطالقًا«. مؤكدَا التزام اإلدارة الذاتية 
بدعم البنية االقتصادية وفقًا لتوجيهاتها بمحاربة 

األزمة االقتصادية التي تمر بها البالد.

فيغان هيمو شيالن محمد أفني خلف

أكادميية الشهيد عكيد تنتهج التدريب.. لرفع اهلمة وصواًل إىل القمة

مقاتالن توأمان آشوريان: »سنحيم شعبن�ا حىت آخر نقطة دم في جسدنا«

تقرير/ يارا محمد   

روناهي/ قامشلو- أقيمت دورة تدريبية مغلقة جمعت ما يقارب50 معلم/ـة، قادمين من مقاطعتي الحسكة وقامشلو إلى أكاديمية الشهيد عكيد بمدينة قامشلو، بهدف تحقيق نظام حديث 
متفوق تربويًا وتعليميًا، وإلغاء الحفظ غيبًا من القواميس الطالبية، واالعتماد على الفهم بالدرجة األولى.

يقاوم المقاتالن التوأمان اآلشوريان هجمات 
االحتالل التركي في تل تمر انتقامًا للمذابح 
»قررنا  وقاال:  أجدادهم،  بحق  العثمانية 
الهجمات  وجه  في  للوقوف  االنضمام 

واالنتقام للشعب وحمايته«.
التركية ومرتزقتها هجماتهم  الدولة  تواصل 
على مناطق شمال وشرقي سوريا، باألخص 
على ناحية تل تمر تزامنًا مع تحليق طيران 
العسكري  المجلس  ويجابه  االستطالع، 
هجمات  الخابور  حماية  وقوات  السرياني، 

االحتالل في إطار الدفاع المشروع.
في  السرياني  العسكري  المجلس  تشّكل 
الثالث من كانون الثاني عام 2013، وقوات 
حماية الخابور في األول من نيسان 2012، 
المئات  إليها  انضم  القوات  تشكيل هذه  ومع 
واألرمن،  والسريان  اآلشور  المقاتلين  من 
وألول مرة تم تأسيس قوة بانضمام الشعوب 
شمال  في  والسريانية  اآلشورية،  األرمنية، 

وشرقي سوريا.
الذين  الخابور  حماية  قوات  مقاتلي  بين  من 
مقاتالن  المقاومة،  جبهة  في  اآلن  يقفون 

توأمان من الشعب اآلشوري.

يقاومان االحتالل منذ خمس 
سنوات 

هذان التوأمان لم يقفا صامتين حيال هجمات 
مرتزقة داعش، بل انضما إلى قوات حماية 
يقاومان  وراحا   ،2015 عام  في  الخابور 

االحتالل منذ خمس سنوات.
انضمامه:  حول  قال  حسكة  باسل  المقاتل 
للوقوف  االنضمام  قررنا  التوأم  وأخي  »أنا 
هدفنا  للشعب،  واالنتقام  الهجمات  وجه  في 
وحماية  هجوم  أي  ضد  بحزم  الوقوف 

شعبنا«.
الشعوب كان الشعب اآلشوري   مثل جميع 
داعش،  مرتزقة  قبل  من  أيضًا  مستهدفًا 
اآلشوريين  الشباب  من  المئات  انضم  لهذا 

والسريانيين واألرمن للدفاع عن أنفسهم.

»اختطاف املئات من اآلشوريني 
عىل أيدي املرتزقة« 

ممارسات  بعض  عن  حسكة  باسل  وتحدث 
تم  وليلة  يوم  »في  قائاًل:  داعش  مرتزقة 
على  اآلشوريين  من  المئات  اختطاف 
لذلك  الصمت،  أستطع  لم  داعش،  أيدي 
الوحشية  بممارساتهم  االنضمام،  قررنا 
قوتنا  تزداد  بل  هزيمتنا  يستطيعون  ال 

ومقاومتنا«.
أثناء  إعجابي  أثار  شيء  »أكثر  وقال: 
قاومنا  المنطقة  أننا كجميع شعوب  الحرب؛ 
الروح  وبهذه  البعض،  بعضنا  مع  وقاتلنا 

والوحدة استطعنا هزيمة داعش وانتصرنا«.
الذي  داعش  مرتزقة  أن  إلى  باسل  وأشار 
هاجم واحتل المناطق في عام 2015، يهاجم 
وقال:  مختلف،  ولباس  أخرى  بأسماء  اآلن 
مناطقنا  ُيهاجمون  الذين  االحتالل  »مرتزقة 
ويريدون  داعش،  مرتزقة  أنفسهم  هم  اليوم 
نفي هويات الشعوب، وخاصًة اآلشوريين«.
المحتلة  التركية  »الدولة  باسل:  وأضاف 
ارتكبوا  الذين  العثمانية  الدولة  وأحفاد 
إلى  يصلوا  لم  وسيملي  سيفو  في  المجازر 
هدفهم  تحقيق  اآلن  يريدون  لذلك  مبتغاهم، 
سيفو  مجزرة  في  مناطقنا.  على  بالهجوم 
وسيملي لم يكن لدينا قوة لحماية الشعب من 

المذبحة«.
 قبل الثورة السورية لم يسمح النظام السوري 
لآلشوريين بتشكيل قوات خاصة بهم، ومع 
األرمني،  للشعب  أتاحت  آفا  روج  ثورة 
السرياني واآلشوري فرصة لتشكيل قواتهم، 
حيث  الجديدة،  المذابح  من  شعبهم  وحماية 
قاومت قوات حماية الخابور هجمات داعش 
وتقاوم حاليًا هجمات الدولة التركية المحتلة 

ومرتزقتها.

قاومنا ضد أحفاد الدولة العثامنية

فخور  بأنه  فأفاد  ديباز  دافيد  المقاتل  أما 
التي  المذابح  عن  سمع  وبأنه  بانضمامه، 

يرى  وأنه  جّده،  من  العثمانيون  ارتكبها 
اآلن الممارسات نفسها أمام عينيه وأضاف 
العثمانيين  أحفاد  ضد  اآلن  »نقاوم  بالقول: 
هذه  لكن  السالم،  نبع  باسم  هاجموا  الذين 
إنسانية«،  جرائم  نبع  بل  سالم  نبع  ليست 
تغيير  يتم  المحتلة  المناطق  »في  وأضاف: 

ديمغرافية المنطقة«.
بتكرار  يسمحوا  لن  أنهم  إلى  ديباز  وأشار 
ذبح  »تم  وقال:  العثمانية  الدولة  جرائم  
وعدنا  وقد  العثمانية  الدولة  قبل  من  أجدادنا 
باالنتقام لهم، والذين استطاعوا التخلص من 

تلك المذابح يشّكلون اآلن قواتهم، ولن تقبل 
االحتالل ولن نسمح له بدخول أراضينا«.

اآلشوري  الشباب  جميع  ديباز  دافيد  دعا 
إلى  االنضمام  إلى  والسرياني  واألرمني 
العسكري  والمجلس  الخابور،  حماية  قوات 
المحتلين،  من  أراضيهم  وحماية  السرياني، 
قائاًل: »سنحمي شعبنا من الهجمات حتى آخر 
نقطة دم في جسدنا، وعلى شعبنا اآلشوري 
الذي  بالوعد  وسنلتزم  مناطقه،  إلى  العودة 

قطعناه لشعبنا«.
وكالة/ هاوار

اعتمدت  التعليمية  التربوية  العملية  سير  خالل 
هيئة التربية والتعليم في مناطق شمال وشرقي 
سوريا على نظام الدورات التدريبية لمدرسيها، 
القدرات  واسع  بجيل  النهوض  وألجل 
والمواهب، وعدم االعتماد على الحفظ البحت، 
ألن الطفل غالبًا ال يستطيع حفظ أي درس من 
دروسه إال إذا قام بفهم الدرس جيدًا واستيعابه، 
وهذا  النسيان،  الطفل  ُيجنب  الفهم  إن  حيث 
اإلدارة  مدارس  كافة  في  متعمدًا  بات  النظام 
الذاتية الديمقراطية، وإنشاء كادر ذات مهارات 
عالية من الناحية التعليمية من خالل التعاون بين 
الطالب ومدرسه، وتشجيعه على المشاركة في 
المواد  مستوى  من  والرفع  الصفية،  النشاطات 

النظرية وإلحاقها بالتطبيقات العملية.

توفري بيئة مناسبة للتنمية..

وبهذا الخصوص كانت لصحيفتنا روناهي لقاًء 
مع إدارية أكاديمية الشهيد عكيد لالختصاصات 
قامشلو »شيالن محمد«، حيث  بمدينة  الكردية 
أجادت في حديثها عن افتتاح األكاديمية بتاريخ 
2019/3/25على وجه الخصوص، والشروع 
ينطلق  حيث  للمدرسين،  تدريبية  دورات  في 
بيئة  توفير  مفادها؛  رئيسية  فكرة  من  التدريب 
استغالل  المدرس/ـة  وعلى  للتنمية  مناسبة 
فرصة افتتاح هذه الدورات وينمي نفسه حسب 
حاجته من خالل تحويل هذه األفكار إلى واقع 
فإن  الدورات  هذه  من  يظهر  وكما  ملموس، 
من  سبقه  عما  متميزة  تجديدية  مالمح  هناك 
بما  )الحفظ(  القديمة  األساليب  وتغيير  خطط، 

يتماشى مع النظام الجديد المبني على )الفهم(.
من  دفعات  تخريج خمس  إلى  وأشارت شيالن 
خالل  والثانوية  اإلعدادية  المرحلة  مدرسيي 
دفعة  واستقبال  السابقة،  التدريبية  الدورات 
بتاريخ  االبتدائية  المرحلة  مدرسيي  من  أولى 
 50 يقارب  ما  وانضمام   ،2020/1/11
الحسكة  مقاطعتي  مناطق  كافة  من  مدرس/ـة 

الدورة على مدار شهٍر  وقامشلو، ويستمر مدة 
ُتعطى  الدورات  هذه  إن  ذكره  والجدير  واحد، 
فيها منهاج المراحل التعليمية من ِقبل مختصين 
ذو ُخبرات عالية، من أجل رفع كفاءة ومهارة 
المعلمين، وإنشاء نظام تعليمي حديث ومتطور 

عالميًا. 

حصص للتدريب، ورفع من مستوى 
علم النفس

وأردفت شيالن حول مدة كل حصة، وساعات 
عليهم  المفروضة  الواجبات  وحل  االستراحة، 
أثناء الحصة قائلًة  لتقييمهم  ِقبل المختصين  من 
إلى  صباحًا  الثامنة  الساعة  »من  حديثها:  في 
الساعة الواحدة بعد الظهر يتلقى المّدرس خاللها 
االستراحة  تليها  للطالب،  المدرسي  المنهاج 
الساعات  الواحد ظهرًا، واستكمال  الساعة  بعد 
النفس،  لعلم  المخصصة  الحصص  المتبقية في 
المفروضة  الواجبات  حل  دور  يأتي  ثم  ومن 

عليهم من أجل التقييم اليومي أثناء الحصة«.
أكاديمية  في  اإلدارية  نوهت  حديثها  ختام  وفي 
بمدينة  الكردية  لالختصاصات  عكيد  الشهيد 
الجو  تهيئة  على  محمد«  »شيالن  قامشلو 
»نعتمد  قائلًة:  المتزوجين  للمدرسين  المناسب 
أفكار جديدة  بث  الدورات على  هذه  من خالل 
ومتطورة، وإنشاء كادر تدريسي يناسب الجيل 
األطفال  لحضانة  خاصة  غرفة  وفتح  الجديد، 
ضمن األكاديمية من أجل المدرسين اللذين لديهم 
للحضارات  مهدًا  النظام  هذا  ليصبح  أطفال، 

القادمة«.

اكتساب مهارات عالية وجديدة

التي  المدرسة  مع  ألتقينا  ذاته  السياق  وفي 
الشهيد  أكاديمية  في  التدريبية  بالدورة  التحقت 
عكيد »أفين خلف«، حيث أكدت على التحاقها 
وأصدقائها الخمسة من مدينة تربه سبيه بالدورة 
أكدت  حيث  بالمدرسين،  الخاصة  التدريبية 
بالقول: »نحتاج إلى أسلوب يتماشى مع الجيل 
الناشئ الجديد، مبني على أسس قوية، ومهارات 
وتعزيز  دون خوف  الطالب  مع  للتعامل  عالية 
والجدير  النفس.  علم  محاكاة  طريق  عن  الثقة 
في  قيمة  ذات  تعد  لم  القديمة  الطرق  إن  ذكره 
حضارة  بناء  في  وللمساهمة  الراهن  الوقت 

جديدة يجب االستناد على العلم والمعرفة«.
باألدب  المختص  المدرس  مع  اللقاء  واختتمنا 
الكردي في أكاديمية الشهيد عكيد »فيغان هيمو« 
الصحيحة  األساليب  تطوير  على  أكد  الذي 
للمدرسين، من خالل األسلوب التعليمي لشرح 
درس ما، وإيصال المعلومة إلى الطالب بالشكل 
الدقيق، والتفصيل بالشرح في األدب الكردي، 
هو  الدورة  هذه  من  الهدف  بأن  هيمو  ونوه 
المستوى  على  كفاءته  وزيادة  المدرس  تمكين 
المبني  القديم  األسلوب  من  والتخلص  التعليمي 
على المواد النظرية الغير قابلة للفهم، وبالتالي 
المرحلة االبتدائية أساس القاعدة العلمية للطالب 
وينبثق منها األفكار والمواهب، وأردف قائاًل: 
»يقع على عاتقنا رفع الهمة والوصول إلى القمة 

ألن المدرسين باتوا على شفى التطور«.
واسعة  فراغاٍت  أغلقت  الدورات  هذه  وبالتالي 
من  رفعت  حيث  والطالب،  المدرس  بين 
وإلغاء  الفهم  على  المبني  التعليمي  المستوى 
الحفظ بصمًا من القواميس القديمة، والقفز نحو 

التطور في السلسلة التعليمية التربوية. 


