
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.  - مكتبة الرسالة الشارع العام هاتف 745733-0966278457 ـ المكتبة الرئيسية - كركي لكي- 754416 عامودا )مكتبة آرين 732323( درباسية ) مكتبة سما 711410( جل آغا )مكتبة وائل 755551( تربه سبيه )مكتبة الجهاد 470618(.

العدد  1098 -  األحد  2021/4/11م  سياسية ثقافية عامة - تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر        50 ل.س  

العدد  1098 -  األحد  2021/4/11م  سياسية ثقافية عامة _ تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر     50 ل.س

رئيسة التحرير:
سوزان علي 

التدقيق اللغوي:
ميسر المشعان

اإلخراج الفني: 

ديالن أحمد
حسن مراد

صحيفــــــــــــة روناهــــــــــــي
مركز قامشلو     0938541707

423165

r.ronahi2011@gmail.com

Ronahi.net :يمكنكم زيارة موقع الصحيفة على الرابط التالي
rojnama ronahi

  سياسية ثقافية عامة _ تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر     50 ل.س
shrktronahi@gmail.com

االلتزام بالحظر الكلي والتعاون أساس الوقاية من »كوفيد 19«

عراقي ُيسلم السلطات المختصة ألف قطعة أثرّية نادرة

اإلصابات  أعداد  تزايدت   - قامشلو  روناهي/ 
بشكل  الجائحة  وانتشرت  كورونا،  بفيروس 
مناطق من  في عدة  األخير  األسبوع  في  الفت 
الفرات  إقليم  بينها  ومن  سوريا  وشرق  شمال 
ما اضطر هيئة الصحة في اإلقليم لتطبيق حظر 

تجوال كلي.
أحمد  الدكتور  الصحة  لهيئة  المشترك  الرئيس 
محمود حذر من الموجة الثالثة لفيروس كورونا 
بالتقيد  الجميع  وطالب  بالخطيرة،  ووصفها 
الفيروس  انتشار  من  للحد  الحظر  بإجراءات 
بالقواعد  التقيّد  الجميع  على  متمنياً  الخطير، 
تطبيقها  بدأت  التي  الحظر  وقرارات  العامة 

الجمعة.
وعن مدى تطبيق الحظر الكلي في المنطقة، قال 
الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الفرات 
الدكتور أحمد محمود في تصريح لوكالة هاوار: 
المصابين بفيروس  بعد يوم تزداد أعداد  »يوماً 
األزمة  خلية  أصدرت  ذلك  على  وبناًء  كورونا 
حظر  بفرض  قراراً  سوريا  وشرق  شمال  في 
جزئي على األهالي، ولكن حسب ما نرى أنه ال 

يُطبّق من الحظر أي شيء حتى اآلن«.
الموجة  وجه  في  »للوقوف  محمود  وأضاف 
انتشارها  من  وللحد  كورونا  لجائحة  الثالثة 
إلقليم  الذاتية  اإلدارة  في  األزمة  خلية  فرضت 
الفرات حظراً كلياً، ونتمنى من الجميع التقيد به 
والتعاون معنا للحد من انتشار الفيروس الخطير 

وضمان سالمة الجميع«.
بالتقيد  وطالب  بالفيروس  االستهتار  من  وحذر 
أشد  الثالثة  الموجة  هذه  »ألن  قائالً  بالحظر، 
خطراً وسرعة في االنتشار من التي قبلها وهو 

السبب في زيادة نسبة الوفيات«.
يُذكر  إن هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا 
أعلنت الخميس عن تسجيل خمس حاالت وفاة، 
بفيروس  جديدة  إصابة   200 إلى  باإلضافة 
منها  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  كورونا 

ثماني حاالت في إقليم الفرات.
يُذكر أن عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا 
في مناطق شمال وشرق سوريا بلغت  ١١٥٣٣ 
وفاة،  حاالت   ٤١0 منها  اآلن،  حتى  حالة 

و١٣٥١ حالة شفاء.

أعلنت وزارة الثقافة العراقية، الثالثاء، أن عراقياً 
من كربالء، سلم السلطات المختصة نحو ١000 

قطعة أثرية نفيسة ونادرة.
حسن  أحمد  كربالء،  وتراث  آثار  مفتش  وقال 
جابر في بيان إنه »تسلم نحو ١000 قطعة ٔاثريّة 
نفيسة ونادرة من أحد المواطنين، يعود تاريخها 

ٕالى الحقبة السومرية وفترات زمنية مختلفة«.
وتسجيل  وتوثيق  جرد  »تم  أنه  جابر،  ؤاضاف 
القطع بشكل رسمي، وتصنيفها بصورة فنية في 
مفتشية آثار وتراث كربالء، تمهيداً لتسليمها بعد 

ذلك إلى الهيئة العامة لآلثار والتراث«.
ألواح  عن  عبارة  األثرية  القطع  أن  وأوضح، 
أسطوانية وذات  بأشكال مختلفة  طينية وحجرية 
أشكال هندسية، وبعضها يحمل كتابات سومرية 
والبعض  رقم،  شكل  على  المسمارية  بالحروف 
عن  تعبّر  متنوعة  ٔاشكال  عليه  منقوش  اآلخر 

الحياة االجتماعية والسياسية.
على  ٔاقدم  الذي  المواطن  »إن  إلى  جابر  ؤاشار 
المقتنيات  جمع  هواة  من  هو  القطع  هذه  تسليم 

النادرة، وقرر تسليمها حفاظاً على التراث«.

ال مباالة من سكان منبج بااللزتام بإجراءات 
كورونا، ولجنة الصحة تواصل سعيها الحثيث

بعد ازدياد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا )كوفيد ١9( في معظم مناطق شمال وشرق سوريا، وفرض 
حظر التجوال الكلي والجزئي من أجل حماية المواطنين، كانت مدينة منبج الواقعة غربي نهر الفرات األقل 

في عدد اإلصابات اليومية...«6

هشاشة القطاع الصحي يف ريف دير الزور الشرقي 
يزيد مخاوف انتشار كوفيد 19

العمل عىل إنشاء ملعب األول من نوعه يف رميالن

الرئاسة المشرتكة تجسيد واقعي لمشاركـــة المرأة فـــــي 
مفاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اإلــــــــــــــــــــــــــــــ دارة

شهال العجييل: الرواية يجب أن 
ة بعيدة عن الّتحوالت  تكون واقعيَّ

ة...«8 ة والدعائيَّ السياسيَّ
 بواقع صحي متردٍّ وتجهيزات قليلة ومركز حجر صغير قليل الخدمات يواجه ريف دير الزور الشرقي الموجة 

الثالثة من فايروس كورونا »كوفيد 19«...«2

المالعب المغطاة تعمل على سد حاجة ُمحبي كرة القدم بشكٍل كبير، وخاصةً من يعملون في فترة الصباح 
والظهيرة، وتعتبر منفذاً للكثيرين، ولكن هناك بعض المناطق ما زالت تفتقر لهذه المالعب، وفي رميالن جاء 

العمل على بناء ملعب بمواصفات عالية الجودة، ولكن لخدمة األندية والفرق أيضاً...«10

 مفهوم الرئاسة المشتركة يأتي من مفهوم حرية المرأة ألن المرأة أول من طبقت عليها العبودية واالستغالل، وحرية المجتمع مرتبطة بحرية 
المرأة، فالرئاسة المشتركة قرار حضاري مسؤول...«3

أسعار السلــــــــــــــــــــــع التموينية تخنق 
المستهلك يف قامشلو، والتجار 

يستغلون اقرتاب رمضان
كبيراً،  ارتفاعاً  قامشلو  مدينة  في  عام  بشكل  والخضار  التموينية  السلع  أسعار  تشهد 
بعد انهيار قيمة الليرة السوريّة أمام سعر صرف الدوالر، كما يساهم بعض التجار في 
التالعب باألسعار بذريعة ارتفاع الدوالر؛ وإغالق المعابر الحدودية، تزامناً مع اقتراب 

شهر رمضان...«7

أحزاب الوحدة الوطنية: المباحثات 
بين األطراف الكردية مفتاح حل 

للقضيتين السورية والكردية
تؤكد أحزاب الوحدة الوطني�ة الكردّية على ضرورة توحيد الصف الكردي من أجل الحفاظ على المكتسبات، وأشارت إلى أن أي عمل على 

الساحة الكردستاني�ة لن ُيكلل بالنجاح دون الوحدة الكردّية وسيجعل من المنجزات الكردّية ُعرضة للهجوم...«4

بعدسة هيلين علي



11 نيسان  2021 األحد

العدد 1098

11 نيسان  2021 األحد روناهيروناهي

العدد 1098

دراسة ألمانّية تستكشف أسباب ندرة الزهور الزرقاء في الطبيعة

محررة الصفحة - هايستان أحمد محررة الصفحة - بيريفان خليل

211  المنوعاتاألخبار

هشاشة القطاع الصحي في ريف دير الزور الشرقي 
يزيد مخاوف انتشار كوفيد 19

تأثير كورونا على الحمل والرضاعة الطبيعية

نجاة وجيه عشيرة العجيل من
 محاولة اغتيال

حظر التجول الكّلي يدخل حّيز التنفيذ 
في إقليم الفرات

إسقاط طائرة ومقتل تسعة جنود... خسائر 
االحتالل التركي في عفرين

قامشلو تشهد ارتفاع أسعار الخضار... فما السبب؟!

المرصد: تركيا ترسل نحو 400 مرتزق إلى ليبيا

متردٍّ  صحي  بواقع   - النايف  رؤى  قامشلو/ 
قليل  صغير  حجر  ومركز  قليلة  وتجهيزات 
الشرقي  الزور  دير  ريف  يواجه  الخدمات 
»كوفيد  كورونا  فايروس  من  الثالثة  الموجة 

.»19
يعاني الريف الشرقي من دير الزور ضعفاً في 
التجهيزات الطبية وقلة في مراكز الحجر، إذ ال 
يوجد في كامل الريف سوى مركز حجر صغير 
المركز  بعد  إلى  إضافة  سريراً.   ٤0 يحوي 
كثيرة،  إصابة  حاالت  تشهد  التي  المناطق  عن 
قرب  الزور  لدير  الغربي  الريف  في  يقع  حيث 
حركة  بندرة  المنطقة  وتعرف  المعامل،  دوار 
المواصالت العامة وعدد اإلصابات هناك يفوق 

كل تجهيزات مركز الحجر.
من  خلوه  من  أساساً  الشرقي  الريف  ويعاني 
التي تختص  العامة  المشافي أو المراكز الطبية 

على  العمل  ويقتصر  كورونا،  جائحة  بمكافحة 
هذه  كل  المسحات،  تأخد  التي  الجوالة  الفرق 
الزور  دير  ريف  أهالي  يواجهها  الصعوبات 

الشرقي في الموجة الثالثة للفايروس.
الحجي«  »مريم  أفادتنا  الخصوص  وبهذا 
الزور  دير  بريف  الصحة  مكتب  في  اإلدارية 
الريف  في  الصحي  الحجر  مركز  أن  الشرقي، 
فقط،  منافس  و١0  سريراً   ٤0 يضم  الغربي 
التي يتم تعبئتها  وبعض أسطوانات األوكسجين 

من معمل األوكسجين في المنطقة.
وذكرت أن الحاالت تزداد بين اشتباه وإصابة، 
لإلصابات،  محدد  عدٍد  عن  مريم  تفصح  ولم 
مؤكدة أن المشافي الخاصة في المنطقة ترفض 
المشتبه بإصابتهم، وتقوم  أو  المصابين  استقبال 
»األوكسيمتر«  بجهاز  دخولهم  قبل  بفحصهم 
ونسبة  المريض  نبض  خالله  من  يقاس  الذي 

المريض،  رفض  فوراً  ويتم  الدم،  في  األكسجة 
وهذا السبب الذي يجعل حاالت اإلصابة تنتشر 
بكثرة، وأغلب المرضى تتم إحالتهم إلى مشفى 

كوفيد ١9 في الحسكة لتلقي العالج.
ونقلت مريم مشاهدات لها أثناء جولة في المنطقة 
بأن غالبية األطباء ينظرون للحظر الكلي بعين 
ارتداء  يشددون على ضرورة  بالمقابل  الحائر، 
االحترازية  باإلجراءات  وااللتزام  الكمامات 
والوقائية والتعقيم وعزل المصابين؛ األمر الذي 

يقلل من اإلصابات.
تعاني  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  أن  ويذكر 
والطبية  الصحية  المعدات  في  نقص  من  أساساً 
انتشار  يفرضه  مضاعفاً  تهديداً  يشكل  مما 

»فايروس كورونا المستجد«.

بالحاالت  عرضة  أكثر  الحوامل  هل 
الشديدة؟

مكافحة  مراكز  عن  صدر  ما  حسب 
األمراض واتقائها )CDC( حتى اآلن، ال 
تعرض  مدى  حول  دقيقة  معلومات  توجد 
ولكن  كورونا،  لفيروس  الحوامل  النساء 
في الحالة الطبيعية تواجه النساء الحوامل 
تجعلهّن  وفسيولوجية  مناعية  تغيرات 
الجهاز  بالتهابات  لإلصابة  عرضة  أكثر 
فيروس  يُعدّ  والتي  الفيروسية،  التنفسي 
تكون  وقد  عليها،  األمثلة  أحد  كورونا 
لإلصابة  عرضة  أكثر  الحوامل  النساء 
بالحاالت الشديدة من هذا الفيروس مقارنة 
االلتهابات  في حاالت  لوحظ  كما  بغيرهّن 
الصلة،  ذات  األخرى  التاجية  الفيروسية 
من  وغيرها   ،MERS و   SARS مثل 
مثل  الفيروسية  التنفسي  الجهاز  التهابات 
اإلنفلونزا، لذلك يجب على النساء الحوامل 
مثل  المعتادة  الوقائية  اإلجراءات  اتخاذ 
غسل اليدين باستمرار وتجنب التعامل مع 

المرضى، لتجنب اإلصابة بالعدوى.

مضاعفات أثناء الحمل

تأثير  حول  كافية  معلومات  توجد  ال 
فيروس كورونا في النساء الحوامل، ولكن 
لوحظ في بعض حاالت اإلصابة األخرى 
 SARS( الصلة  ذات  كورونا  بفيروسات 
سواء  الحمل  فقدان  احتمالية   )MERS و 
عن طريق اإلجهاض أو والدة جنين ميت، 
باإلضافة إلى أّن ارتفاع درجات الحرارة 
خالل األشهر الثالثة األولى من الحمل قد 
يزيد من خطر حدوث عيوب خلقية معينة. 

ماذا بشأن موظفات الرعاية 

الصحية الحوامل؟

الصحية  الرعاية  موظفات  على  يجب 
الحوامل اتباع إرشادات وتوصيات مراكز 
مكافحة األمراض، وبشكل عام يُعدّ التزام 
مجاالت  في  يعملون  الذين  الموظفين 
من  الوقاية  بممارسات  الصحية  الرعاية 
العدوى ومكافحتها الموصى بها أمراً مهماً 
لحمايتهم، ومن الجدير بالذكر أن القائمين 
على المستشفيات والمراكز الطبية يحدّون 
الموظفات  الحوامل  النساء  تعامل  من 
المرضى  مع  الصحية  الرعاية  مجال  في 
بفيروس  إصابتهم  المتوقع  أو  المصابين 
في  وخاصةً   ،١9-COVID كورونا 
قدر  وذلك  الخطورة،  عالية  اإلجراءات 

المستطاع. 
انتقال العدوى من األم المصابة إلى الجنين

المسبب لإلصابة بمرض  الفيروس  ينتشر 
رئيسي  بشكل   ١9-COVID كورونا 
المباشر لرذاذ الجهاز  التعرض  من خالل 
التنفسي للشخص المصاب، وما زال غير 
األم  من  تنتقل  العدوى  كانت  إذا  معروف 
الوالدة،  أثناء  أو  الحمل  خالل  طفلها  إلى 
إال أنّه لم يتم الكشف عن الفيروس المسبب 
 ١9-COVID كورونا  بمرض  لإلصابة 
تمت  التي   - جداً  المحدودة  الحاالت  في 
ألمهات  مولودين  ألطفال   - دراستها 
مصابات بالفيروس، وكذلك لم يُكشف عن 
الموجود  السائل  من  عينات  في  الفيروس 

حول الجنين أو حليب األم. 

مواليد النساء املصابات

باالستناد إلى عدد محدود جداً من الحاالت 
تبيّن أّن أجنّة األمهات المصابات بفيروس 
أوانهم،  قبل  ُولدوا  الُمستجد  كورونا 

كانت  إن  فيما  اليوم  حتى  يُعرف  لم  ولكن 
الوالدة المبكرة ناجمة عن عدوى كورونا 
المعلومات  من  باالستفادة  ولكن  الُمستجد، 
التنفسي  الجهاز  بفيروسات  المتعلقة 
األخرى ومدى تأثيرها في الحمل والجنين، 
يمكن التوصل إلى بعض المعلومات حول 
الُمبّكرة،  بالوالدة  الُمستجد  كورونا  عالقة 
فعلى سبيل المثال ارتبط فيروس اإلنفلونزا 
بظهور بعض النتائج السلبية على الجنين، 
ووالدته  والدته  عند  وزنه  انخفاض  مثل: 
مبكراً، وكما ذكر سابقاً فإن ارتفاع درجة 
باإلنفلونزا  اإلصابة  حاالت  في  الحرارة 
تسبب  قد  للحمل  األولى  األشهر  خالل 
الخلقية، كما لوحظ  العيوب  حدوث بعض 
بأن النساء المصابات بعدوى )SARS أو 
MERS( ولدن قبل الموعد المحدد أو كان 

مواليدهّن أصغر حجماً من أقرانهم.

اآلثار عىل الرضع

حول  معلومات  أي  توجد  ال  اآلن  حتى   
اآلثار الصحية طويلة المدى على الرضع 
أو  والدتهم  بعد  بالفيروس  أصيبوا  الذين 
عندما كانوا أجنّة في بطون أّمهاتهم، ولكن 
بشكل عام ترتبط الوالدة المبكرة وانخفاض 
وزن الطفل عند الوالدة بآثار صحية سلبية 

على المدى الطويل. 

ماذا بشأن الرضاعة الطبيعية؟

كما ذكرنا سابقًا فإّن انتشار فيروس كورونا 
طريق  عن  ممكناً  يكون   ١9-COVID
المصاب،  الشخص  مع  المباشر  االتصال 

ويحدث ذلك بشكل أساسي من خالل رذاذ 
الجهاز التنفسي الذي ينتشر أثناء العطاس 
أو السعال، وباالستناد إلى العدد القليل من 
اآلن؛  حتى  دراستها  تمت  التي  الحاالت 
الفيروس في  لم تُسجل أي حالة ُوجد فيها 
حليب األم، وكذلك لم تُسّجل أي حالة انتقل 
المصابة  األم  حليب  من  الفيروس  فيها 
إلى   ١9-COVID كورونا  بفيروس 
في  أنّه  إلى  التنويه  يجدر  رضيعها، ولكن 
النساء المرضعات  التقارير المحدودة عن 
نوع  من  كورونا  بـفيروس  المصابات 
الفيروس  عن  الكشف  يتم  لم   ،SARS
األجسام  ُكشف عن  ولكن  األم؛  حليب  في 
المضادة ضد هذا الفيروس في عينة واحدة 

على األقل. 

رغم أن األزرق هو اللون المرغوب لدى 
األزهار  في  فإن وجوده  البشر  الكثير من 
قليل جداً مقارنةً بباقي األلوان، هذه الندرة 
كانت محل دراسة مثيرة بجامعة بايرويت 
األلمانية حيث وجد أن النباتات في المناطق 
الجبلية والوعرة تغازل النحل حيث تجتهد 
إلنتاج الصبغة الزرقاء من أجل الظفر به 
كملقح. لكن اإلشكالية التي يطرحها العلماء 
- مقابل ذلك - أن مجتمع النحل أصبح مهدداً 
التغيرات  بسبب  أفراده  من  الكثير  بفقدان 
من  وغيرها  العمراني،  والتوسع  المناخية 
أعداد  تراجع  في  تسببت  التي  العوامل 

النحل في الطبيعة.

النحل واألزرق

وبحسب ما جاء في البيان الصحفي الصادر 
فقد  الماضي،  آذار   26 يوم  الجامعة  عن 
األزهار  من  فقط   %7.٥ أن  العلماء  وجد 
البشرية  العين  تراها  العالم  في  الموجودة 
األزهار  الخصوص  على  وهي  زرقاء، 
أو  الحشرات  طرف  من  تلقيحها  تم  التي 
أو  الرياح  بواسطة  تُلقح  التي  أما  الطيور، 

األمطار فال يظهر عليها األزرق للعيان.
البيان  في  الرئيسية  الباحثة  وأوضحت 
الصحفي إن: »هذا االختالف جعلنا نعتقد 

اإلنسان  يراها  التي  األلوان  تحديد  أن 
عملية  ضمن  أساساً  يتوقف  األزهار  في 
كيميائية على نوع الملقحات كالحشرات أو 

النحل التي قامت بتلقيح هذه الزهور«.
على  األلوان  يرى  النحل  أن  وأضافت 

األزهار بطريقة مختلفة عن باقي الملقحات 
وهم  اإلنسان  حتى  أو  مثالً،  كالحشرات 
يحبون كثيراً اللون األزرق: »نحن بحاجة 
على ما يبدو إلى تطوير دراساتنا في هذا 
معقدة  عملية  األلوان  رؤية  ألن  المجال 

وتتطلب بحوثاً استكشافية جديدة«.

منتجو الصبغة الزرقاء قليلون

التي  األسباب  معرفة  الباحثون  وحاول 
تجعل عدد أنواع الملقحات المنتجة لصبغة 

كانت  اإلجابة  لكن  قليالً،  األزرق  اللون 
الصبغة  إنتاج  عملية  إن  ما  بقدر  معقدة 
الزرقاء ذاتها معقدة، حيث وجد العلماء أن 
كيميائياً  جهداً  يتطلب  النباتات  في  إنتاجها 
مسؤولة  كيميائية  جزيئات  فيه ست  تدخل 
األيونات  إليها  مضافاً  األلوان  إنتاج  عن 
حيث  سهلة  ليست  العملية  هذه  المعدنية. 
خالل  من  النحل  لجلب  النباتات  تتنافس 
في  خاصة  الزرقاء،  الصبغة  هذه  إنتاج 
المناطق الوعرة والجبلية التي ال يوجد بها 
على  الطلب  فيكون  الملقحات  من  الكثير 
النحل كبيراً. وأعطى الباحثون مثاالً على 
والهيمااليا  األوروبية  األلب  منطقة  ذلك 
المناخية  الناحية  من  القاسية  اآلسيوية 
الحشرات  من  للملقحات  تسمح  ال  حيث 
متزايداً  بذلك  الطلب  فيكون  فيها،  بالعيش 
للظروف  بمقاومته  المعروف  النحل  على 
استقطاب  يمكن  وال  الصعبة،  المناخية 
النحل إال إذا كان اللون البارز هو األزرق.
أن  إلى  العلماء  المنطلق، خلص  ومن هذا 
من بين العوامل التي تسبب ندرة األزهار 
دائرة  في  وتضعها  األزرق  اللون  ذات 
بفعل  إما  األراضي  تدهور  هو  الخطر 
التغيرات المناخية، أو بفعل إزالة الغابات، 
أو غيرها من المسببات كاستعمال المبيدات 

الكيميائية في الفالحة، والرعي المفرط.

التركي  االحتالل  سلطات  جمع  من  يوم  بعد 
سري  في  العربية  العشائر  من  أشخاص 
العشائر  »ملتقى  مسمى  تحت  المحتلة،  كانيه 
العربية«، بدأت الخاليا النائمة التابعة لالحتالل 
التركي وداعش في استهداف وجهاء العشائر 

العربية األصيلة في مناطق اإلدارة الذاتية.
الطبقة،  مدينة  في  محلية  مصادر  وأكدت 
لمحاولة  العجيل  عشيرة  وجهاء  أحد  تعرض 

اغتيال ليلة أمس في المدينة.
الكريم  عبد  طالت  التي  االغتيال  محاولة 
صالح الهواش نفذها أربعة مسلحين مجهولين 

العريض  الشارع  في  مدنية  سيارة  يستقلون 
وسط السوق المركزي بمدينة الطبقة.

ونُقل الوجيه الذي قيل إنه في حالة حرجة إلى 
المنتظر  لتلقي العالج. هذا ومن  المشافي  أحد 
معلومات  عن  الداخلي  األمن  قوى  تفصح  أن 

حول الحادثة.
عن  الماضي  العام  أجريت  تحقيقات  وكشفت 
التركي  االحتالل  من  مدعومة  خاليا  تورط 
طالت  اغتيال  عمليات  في  السوري  والنظام 
وجهاء عشائر عربية أصيلة في مناطق اإلدارة 

الذاتية بهدف بث الفتنة بين شعوب المنطقة.

دخل صباح الجمعة حظر التجول الكلّي الذي 
حيّز  الفرات  إقليم  في  الذاتية  اإلدارة  أعلنته 
قبل  من  بالحظر  تام  شبه  التزام  وسط  التنفيذ 

األهالي.
قد أصدرت  اإلقليم  في  الذاتية  اإلدارة  وكانت 
الجاري،  أبريل  نيسان/  من   6 الـ  في  قراًرا 
الجمعة  من  بدًءا  الحظر  تطبيق  فيه  أعلنت 

ولمدة ١0 أيام.
العامة  المرافق  »إغالق  القرار  وتضمن 
والحدائق  العبادة  ودور  األفراح  )صاالت 
الرياضية  والنوادي  والكافتيريات  والمطاعم 
ومحال  والصناعية  التجارية  والمحال 
في  العمل  »تعليق  إلى  إضافة  األلبسة(«، 

مؤسسات اإلدارة الذاتية«.
المؤسسات  الكلّي  الحظر  قرار  واستثنى 
وهي  االستمرار،  عملها  طبيعة  تتطلب  التي 
والبيئة،  المحلية  اإلدارة  الصحة وهيئة  »هيئة 
الخبز  بيع  ومعتمدو  واألفران  والمطاحن 
اإلنسانية  والمنظمات  الكهرباء،  وطوارئ 

واإلغاثية ومديرية المحروقات بجدول مناوبة 
للكازيات«.

األلبان  بيع  للمزارعين ومتاجر  القرار  وسمح 
واألجبان وبائعي الخضار والفواكه بالتنقل من 
الدخول  يكون  أن  شريطة  وإليها  المدن  داخل 
والخروج من الساعة 6 إلى 8 صباًحا، ومن 

٥ إلى 7 مساًء.
الفرات  إقليم  في  الحظر  قرار  تطبيق  ويأتي 
»قامشلو  في  كلّي  حظر  تطبيق  من  أيام  بعد 
والحسكة والرقة«، وجزئي على باقي مناطق 
شمال وشرق سوريا، وذلك على خلفية ازدياد 

عدد اإلصابات بفيروس كورونا.

تحرير  قوات  كشفت   - األخبار  مركز 
نفذتها  التي  العمليات  حصيلة  عن  عفرين 
الـ  آذار وحتى  الفترة من 19  قواتها خالل 
التركي  االحتالل  جيش  ضد  نيسان،  من   7

ومرتزقته في عفرين المحتلة.
بيانًا كتابيًّا،  وأصدرت قوات تحرير عفرين 
من  وتسعة  مرتزقة  خمس  مقتل  فيه  أّكدت 
جنود جيش االحتالل التركي، وجاء في نص 

البيان:
فترة  خالل  التركي  االحتالل  جيش  »صعّد 
شرا  ناحيتي  في  مناطق  قصف  من  نوروز 
وشيراوا في عفرين، فيما نفذت قواتنا سلسلة 
والمرتزقة  االحتالل  جيش  ضدّ  عمليات 
بتاريخ الـ ١9 من شهر آذار، ونفذت عملية 
أسفرت  عفرين،  مدينة  في  زيدية  ناحية  في 

عن مقتل مرتزقين وإصابة آخر.
سيارة  قواتنا  دمرت  آذار  من   20 الـ  وفي 

تابعة للمرتزقة.
في الـ 2٤ من شهر آذار نفذت قواتنا عملية 
أسفرت  بلبلي،  ناحية  في  قزلباش  قرية  في 
باإلضافة  آخر،  عن مقتل مرتزقين وإصابة 

إلى تدمير سيارة.
عملية  قواتنا  نفذت  آذار  من   28 الـ  وفي 
االحتالل  لجيش  ا  مقرًّ استهدفت  خاصة، 
مقتل  عن  وأسفرت  مارع،  بلدة  في  التركي 
أربعة من جنود الجيش التركي وإصابة اثنين 
عسكريين  موقعين  تدمير  تم  كما  آخرين، 
نفسه،  اليوم  وفي  التركي.  االحتالل  لجيش 
قرية  في  المرتزقة  ضد  عملية  قواتنا  نفّذت 
جلمي في ناحية جنديرس، أسفرت عن مقتل 

مرتزق.
قواتنا  نفّذت  نيسان،  شهر  من   7 الـ  وفي 
بلدة  في  التركي  للجيش  قاعدة  ضد  عملية 
مارع، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة ثالثة 
آخرين، باإلضافة إلى تدمير سيارة عسكرية.
وصعّد جيش االحتالل التركي ومرتزقته من 
عمليات القصف خالل يوم الـ 7 من نيسان، 
وأسفرت عن إصابة عدد من المدنيين بينهم 

طفل.
وردًّا على القصف نفذت قواتنا يوم الـ 7 من 
نيسان عملية خاصة، استهدفت مجموعة من 
جنود جيش االحتالل التركي في قرية كوبلي 

من  أربعة  مقتل  عن  وأسفرت  عفرين،  في 
جنود جيش االحتالل وإصابة خمسة آخرين.
قواتنا  نفذتها  التي  العمليات  مجمل  وأسفرت 
خالل هذه الفترة عن مقتل ٥ مرتزقة و9 من 
جنود جيش االحتالل التركي، باإلضافة إلى 
إصابة مرتزقين اثنين و١0 من جنود جيش 

االحتالل«.
أن  الخميس  يوم  محلية  مصادر  وقالت  هذا 
أسقطت طائرة مسيرة  قوات تحرير عفرين 
بينه  قرية  التركي في  لجيش االحتالل  تابعة 
صور  المصادر  ونشرت  شيروا،  بناحية 

للطائرة المسيرة.

مدينة  أسواق  شهدت   - األخبار  مركز 
قامشلو ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الخضار 
الكلي  الحظر  فرض  مع  بالتزامن  والفاكهة 
في المدينة منذ السادس من نيسان الجاري.
غير  الغالء  من  األهالي  غالبية  ويشتكي 
والذي  والفاكهة  الخضار  أسعار  في  المبرر 
تجاوز نسبة 80% مقارنة مع فترة قبل الحظر 
الكلي، إذ ارتفع سعر كيلو الغرام الواحد من 
البندورة إلى 2٥00 ليرة وكان بـ١200 ليرة 
األصناف  لباقي  بالنسبة  وهكذا  الحظر،  قبل 

واألنواع.
إلى  الغالء  الخضار  باعة  بعض  ويعزي 
البضائع  بأن  والتحجج  الكلي  الحظر  فرض 
تدخل بطرق عدة إلى قامشلو وهو ما يسبب 

غالء الخضار والفاكهة.
واستثنت اإلدارة الذاتية محالت بيع الخضار 
قرار  من  الغذائية  والمواد  واللحوم  والفاكهة 
الباب  فتحت  الرقابة  غياب  أن  إال  الحظر، 
أمام االستغالل والغالء الكبير، بحسب بعض 

المواطنين.

لحقوق  السوري  المرصد  أفاد  األخبار-  مركز 
دفعة  أرسلت  التركية  الحكومة  أن  اإلنسان 
جديدة من الفصائل المرتزقة السورية الموالية 

لها إلى ليبيا.

وبحسب المرصد فإن الدفعة الجديدة تضم ٣80 

األيام  خالل  ليبيا  إلى  إرسالهم  تم  »مرتزقاً« 
الفائتة، وجرى استقدام المجموعة إلى تركيا في 

بداية األمر ومنها جرى إرسالها إلى ليبيا.
بإخراج  الدولية  المطالبات  في ظل  هذا  ويأتي 
المرتزقة  إلى  ليبيا إضافة  القوات األجنبية من 
عدم  من  كبير  دولي  استياء  وسط  السوريين، 

الليبية  األزمة  في  المتدخلة  األطراف  التزام 
باالتفاقات التي أبرمت خالل الفترة الماضية.

الثالث  في  نشر  قد  السوري  المرصد  وكان 
المرتزقة  عودة  عملية  أن  الجاري  الشهر  من 
ليبيا متوقفة منذ  لتركيا من  الموالين  السوريين 
2١ آذار/ مارس الماضي، في الوقت الذي من 

المفترض أن تتم فيه عملية خروج المرتزقة من 
هناك وعودتهم إلى سوريا على دفعات.

ويناور  يراوغ  يزال  »ال  التركي  الجانب  وإن 
قبل  من  متواصل  استياء  وسط  العودة  بملف 
المقاتلين المتواجدين هناك«، بحسب المرصد.
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103 المرأةالرياضة

أفين قافور هندرين سينو

الرئاسة المشتركة تجسيد واقعي لمشاركة المرأة في مفاصل اإلدارة
قامشلو/ سمر عثمان - مفهوم الرئاسة المشتركة 
أول  المرأة  ألن  المرأة  حرية  مفهوم  من  يأتي 
من طبقت عليها العبودية واالستغالل، وحرية 
فالرئاسة  المرأة،  بحرية  مرتبطة  المجتمع 

المشتركة قرار حضاري مسؤول.

الحياة  في  للعمل  المرأة  تمكين  فكرة  بدأت 
سوريا  وشرق  شمال  في  واإلدارية  السياسية 
على  الذاتية  اإلدارة  عملت  إذ   20١١ عام  بعد 
طرح رؤى وأفكار حول تحرر المرأة ومحاولة 
السياسية واإلدارية  األعمال  إشراكها في جميع 
ومنظمات  مؤسسات  واستحدثت  لها،  التابعة 
أهمية  يعطي  الذي  ستار  كمؤتمر  جديدة  نسائية 

كبرى لتحرر المرأة السياسي واالجتماعي.
لشمال  الذاتية  اإلدارة  تبنت   20١6 عام  فبعد 
بشكل  المشتركة  الرئاسة  نظام  سوريا  وشرق 
من  بدءاً  به،  معموالً  نظاماً  وأصبح  رسمي 
لكافة  العامة  الرئاسة  إلى  وصوالً  الكومينات 
العسكرية  الذاتية  باإلدارة  المرتبطة  المؤسسات 

منها والمدنية.
ولمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع كان 
الرئيسة  السعيد«  »إلهام  مع  لقاء  لصحيفتنا 
بقامشلو،  جودي  الشهيد  حي  لكومين  المشتركة 
حيث قالت: »إن نظام الرئاسة المشتركة المطبق 
وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  مؤسسات  في 
في  المرأة  لمشاركة  واقعي  تجسيد  هو  سوريا 
كل مفاصل اإلدارة بعد تهميشها وحرمانها من 
حقوقها لفترة طويلة، فقد ترافق تأسيس اإلدارة 
في  ومشاركتها  المرأة  نشاط  تزايد  مع  الذاتية 
في  فخاضت  العسكرية  غير  أخرى  ميادين 
شاركت  كما  واإلعالم  والسياسة  الحكم  ميادين 

في النشاطات الثقافية واألدبية وغيرها«.
لمشاركة  متعمد  إقصاء  هناك  كان  بأنه  متابعةً 
المرأة في الشأن السياسي العام والجانب اإلداري 
من جميع األطراف، وإن شاركت فإن مشاركتها 
تأتي خجولة وبنسب قليلة، أما في مناطق اإلدارة 

الذاتية التي طبقت مبدأ الحرية والمساواة للمرأة 
الكثير  تغيرت  فقد  واألعمال  الفرص  جميع  في 
من األمور ونالت المرأة جانباً كبيراً من حقوقها.

وعن طبيعة عملها كرئيسة مشتركة في الكومين 
يمنح  اإلدارة  في  النظام  هذا  »إن  إلهام:  ذكرت 
اإلدارة  مؤسسات  ضمن  القرارات  اتخاذ  حق 
والرجال  للنساء  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
أن  مؤسسة  كل  على  يتوجب  إذ  متساٍو،  بشكٍل 
ويكون  النصف  بنسبة  فيها  المرأة  تمثيل  يكون 
المشتركة  الرئاسة  اجتماع  بعد  القرار  اتخاذ 

وبشكل جماعي«.
ورأت الرئيسة المشتركة لكومين الشهيد جودي 

الدور  كسرت  القرار  بهذا  الذاتية  اإلدارة  أن 
من  طويلة  لسنوات  المرأة  منع  الذي  النمطي 
تولي المناصب العليا، ومكن هذا القرار المرأة 
في  قدرتها  وأثبتت  رفيعة  مناصب  تولي  من 

القيادة واإلدارة.
تطالب  األطراف  بعض  »هناك  أضافت:  كما 
تذمر  بحجة  المشتركة  الرئاسة  نظام  بإلغاء 
المرأة واعتبار تطورها تمرداً، فهذه المطالبات 
الرئاسة  نظام  فإلغاء  منطقية،  غير محقة وغير 
إنكار  وهو  المرأة  لوجود  إلغاء  هو  المشتركة 

لتضحياتها«.
لإلدارة  نجاحاً  يعتبر  النظام  هذا  أن  إلى  الفتةً 
الذاتية، فهو نظام حضاري ميز مناطق اإلدارة 
الخارجة عن سيطرة  المناطق  باقي  الذاتية عن 
الحكومة السورية، التي ساد معظمها حكم ديني 
على  النسوية  التنظيمات  من  فالعديد  متطرف، 
مستوى المنطقة أو في كثير من البلدان المجاورة 
عمالً  الجديدة  التجربة  هذه  في  ترى  أصبحت 
عندها  الوقوف  تستحق  فريدة  وتجربة  رائعاً 

واالستفادة منها.

نظرة املجتمع ملشاركة املرأة يف 
مؤسسات اإلدارة الذاتية

بشكل  الذاتية  اإلدارة  في  اإلداري  النظام  يعتمد 
رئيسي على نظام الرئاسة المشتركة، وهو نظام 
يفترض تمثيالً متساٍو لكل من المرأة والرجل في 

أعلى منصب من كل مؤسسة.
وفي السياق ذاته قالت الرئيسة المشتركة السابقة 
وجود  »الحظت  محمد:  لمى  قامشلو  لبلدية 
أو  اإلدارية  لألوامر  التقبل  عدم  من  حاالت 
القرارات الناتجة عن اقتراحات النساء، وغالبية 
هذه الحاالت كانت من الرجال األكبر سناً فكانوا 
يتحسسون من ذلك ويعتبرونها تقليالً من قدرهم، 
الرئاسة  قانون  ليتقبل  المجتمع  يكن  لم  فسابقاً 

المشتركة ولكنه تقبله بعد ثورة روج آفا ومقاومة 
من  رافقتها  وما  سوريا  وشرق  شمال  شعوب 
تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية والبعض 

بقيت نظرته لهذا القانون معارضة إلى اآلن«.
وتقول على مستوى مراعاة الخصوصية للمرأة 
ضمن بيئة العمل كانت المرأة تمنح إجازة أمومة 
للمرضعات،  يومية  إرضاع  ساعتي  وأيضاً 
تتحرر  لم  إذا  يتحرر  لن  »المجتمع  ووضحت: 
العنف  على  القضاء  إلى  يدفع  ما  وهذا  المرأة، 
المجتمعية  والنظرة  المرأة  ضد  الممارس 
المجال  في  العمل  من  المرأة  وتمكين  المتخلفة، 
وعلى  والسياسي،  واالقتصادي  االجتماعي 

الرئاسة  قانون  بأن  يعتقد  البعض  أن  الرغم من 
والتقاليد  العادات  مع  يتعارض  المشتركة 
المجتمعية السائدة، ولكن الحقيقة أن هذا القانون 
لم يصدر إال مناصرةً لحقوق المرأة وسعياً لنيل 

حقوقها«.
بينت:  المشتركة  الرئاسة  نظام  في  رأيها  وعن 
من  الرغم  على  إيجابي  النظام  هذا  أن  »برأيي 
االدعاءات بحقه وقوانينه، فموقع المرأة ومكانتها 
قادر  مستمر  بشكل  كافةً  المجاالت  في  الريادية 

مع الوقت أن يغير نظرة المجتمع لها«.
إقليم  في  المرأة  هيئة  نائبة  قافور«  »أفين  أما 
المشتركة  الرئاسة  نظام  بأن  نوهت  الجزيرة، 
ويطبق  األوسط  الشرق  في  جديد  نظام  هو 
من  بدءاً  الذاتية،  اإلدارة  مؤسسات  كافة  في 
الكومينات والمجالس وكافة اإلدارات في شمال 
وشرق سوريا، وأيضاً في البعض من األحزاب 
المشتركة  الرئاسة  السياسية، حيث يساعد نظام 
في االبتعاد عن نظام اإلدارة المركزية المشبعة 

بالذهنية الذكورية كما هو معروف.
هو  المشتركة  الرئاسة  نظام  »نعتبر  وزادت: 
الديمقراطية  المجتمعات  لبناء  األساسي  العامود 
الفعلية  المشاركة  على  أساساتها  تبنى  التي 
للمرأة، وقبل كل شيء يجب أن نعلم أن الهدف 
المشتركة هو وصول الرجل  الرئاسة  من نظام 
العمل  تقاسم  أي  الحرية،  لعتبة  معاً  والمرأة 
حياة  إلى  للوصول  والقرارات  والمسؤوليات 

تسودها المساواة«.

املرأة وفعاليتها يف كافة 
ميادين العمل

مشيرةً إلى أنه بعد قيام الثورة في روج آفا وبعد 
عام  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  عن  اإلعالن 
كان  وما  المنطقة  حماية  في  ونجاحها   20١٤
وإدارتها  توليها  بعد  فيها  فعال  دور  من  للمرأة 

من  كان  لذلك  المهمة؛  المراكز  من  للكثير 
الضروري تطبيق نظام الرئاسة المشتركة الذي 
من  جدارتها  أثبتت  فالمرأة   ،20١6 عام  طبق 
خالل مشاركتها الفعلية في كافة ميادين العمل، 
اقتصادية،  أو  سياسية  أو  عسكرية  كانت  سواًء 
المشتركة  الرئاسة  نظام  فإن  أخرى  ناحية  ومن 
هو إحدى مكتسبات ثورة روج آفا التي ال يمكن 
التنازل عنها، حيث أن دور المرأة الريادي في 
روج آفا دفع للنهوض بواقع المرأة السورية التي 
التي  المنطقة  الدائرة في  الصراعات  عانت من 

قللت من دور المرأة في بناء المجتمعات.
هو  المشتركة  الرئاسة  نظام  »إن  ذكرت:  كما 

ميدالية   22 حصد  في  اإلمارات  العبو  نجح 
األزرق  الحزامين  في  جديدة،  ملونة 
والبنفسجي، خالل اليوم الثالث لبطولة أبوظبي 
العالمية لمحترفي الجوجيتسو، في مدينة زايد 

الرياضية بأبوظبي.
وحلت اإلمارات برصيد ١8٣20 نقطة، في 
المرتبة األولى للبطولة، التي تقام تحت رعاية 
عهد  ولي  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، 
برصيد  الثاني  المركز  البرازيل  واحتلت 
9٥60 نقطة، وروسيا المركز الثالث برصيد 

2٥60 نقطة.
ست  اإلمارات،  أبطال  نصيب  من  وكان 
السويدي وخالد محمد  لكل من عمر  ذهبيات 
 ٥6 وزني  رجال،  األزرق  الحزام  الشحي، 
و62 ك، وزايد الكثيري، عمر الفضلي ومحمد 
العامري، الحزام البنفسجي رجال، أوزان ٥6 
و62 و77 ك، وشمة يوسف الكلباني، الحزام 

األزرق سيدات، وزن 62 ك.

طريق  عن  فضية،  ميدالية   ١١ أيضاً  ونالوا 
كل من عبد الرحمن الشمري، الحزام األزرق 
رجال، مهدي خالد العولقي، علي حسن البناي 
وهزاع محمد، الحزام األزرق رجال، أوزان 

69 و77 و8٥ و١20 ك.
البنفسجي  الحزام  السويدي،  علي  ومحمد 
الكعبي،  خليفة  وعهود  وزن 69 ك،  رجال، 
شمة العامري وهيا الجهوري، الحزام األزرق 
وديمة  ك،  و70  و٥٥   ٤9 أوزان  سيدات، 
العامري،  المطروشي ومريم  اليافعي، بشاير 
و٥٥   ٤9 أوزان  سيدات،  البنفسجي  الحزام 
خمس  على  اإلمارات  وحصلت  ك.  و9٥ 
ميداليات برونزية، عن طريق كل من محمد 
العامري وعبيد سالم الشامسي، الحزام  أحمد 
األزرق رجال، وزني ٥6 و9٤ ك، وحصة 
الحزام  الكتبي،  مبارك  وشمسة  الشامسي 
األزرق سيدات، وزني ٥٥ و62 ك، وشريفة 
النعامي، الحزام البنفسجي سيدات، وزن ٤9 

ك.

قررت محافظة أوساكا اليابانية، إلغاء مرور 
المحافظة  أولمبياد طوكيو، في  مسيرة شعلة 
للعدوى  السريع  االنتشار  بسبب  بأكملها، 

بفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت المحافظة الواقعة غرب اليابان حالة 
من  أكثر  سجلت  أن  بعد  الطبية،  الطوارئ 
800 حالة إصابة جديدة بالعدوى، وهو أعلى 
انتشار  بداية  منذ  واحد،  يوم  في  يُسجل  رقم 

الجائحة.
وقال هيروفومي يوشيمورا، محافظ أوساكا، 
قد  الزيادة  هذه  إن  الصحفي،  المؤتمر  خالل 
أكثر  لفيروس كورونا،  تأتي بسبب سالالت 

نشراً للعدوى.
وأعلن المحافظ أن مسيرة الشعلة األولمبية، 
وذلك  بأكملها،  المحافظة  طرق  في  تمر  لن 
للجنة  المحافظة  إبالغ  من  واحد  يوم  بعد 

لن  الشعلة  مسيرة  بأن  لألولمبياد،  المنظمة 
تمر في مدينة أوساكا.

كانوا  أوساكا،  في  المسؤولين  أن  وأضاف 
المنظمة  اللجنة  مع  محادثات  يجرون 

لألولمبياد، بشأن حلول بديلة.
عمدة  كويكي،  يوريكو  قالت  جانبها،  من 
إنها  للصحفيين،  تصريحات  في  طوكيو، 
ستطالب الحكومة المركزية بتمديد شبه حالة 
الطوارئ، لتشمل العاصمة طوكيو. وأضافت 
»أزمة  تشهد  طوكيو  أن  كويكي  يوريكو 

خطيرة«.
كذلك طالبت يوريكو كويكي سكان طوكيو، 
البالغ عددهم 9ر١٣ مليون نسمة، »باالمتناع 
عن السفر إلى أي محافظة أخرى«، للمساعدة 

في تقليل انتشار العدوى.

العمل على إنشاء ملعب األول من 
نوعه في رميالن

أرقام ميسي تهدد ريال مدريد 
في الكالسيكو

22 ميدالية جديدة ألبطال 
اإلمارات في الجوجيتسو

»أزمة خطيرة« في طوكيو 
قبل األولمبياد

روناهي/ قامشلو ـ المالعب المغطاة تعمل على 
سد حاجة ُمحبي كرة القدم بشكٍل كبير، وخاصةً 
من يعملون في فترة الصباح والظهيرة، وتعتبر 
ما  المناطق  ولكن هناك بعض  للكثيرين،  منفذاً 
جاء  رميالن  وفي  المالعب،  لهذه  تفتقر  زالت 
العمل على بناء ملعب بمواصفات عالية الجودة، 

ولكن لخدمة األندية والفرق أيضاً.
تتوزع المالعب المغطاة في الكثير من المناطق 
كرة  بطوالت  تحتضن  الجزيرة، وهي  إقليم  في 
الفئات  وتمارين  والسباعيات،  للسداسيات  القدم 
العمرية وتمارين بعض األندية والفرق الشعبية، 
للرياضيين  ملعب  يوجد  ال  رميالن  في  ولكن 
ومحبي كرة القدم، لذلك بدأت شركة النفط هناك 
للسداسيات وبحسب  بإنشاء ملعب مغطى  بالبدء 
يوماً   ٤0 حوالي  بأنه  وصلتنا  التي  المعلومات 
سوف يتجهز ويكون قادراً الحتضان النشاطات 

والبطوالت الرياضية.
كرة  لسيدات  مدرسة  يستوعب  سوف  والملعب 
القدم ومدرسة كرة قدم للفئات العمرية، باإلضافة 
رميالن  في  الشعبية  للفرق  سداسيات  لبطوالت 
آمناً  المالعب أصبحت مالذاً  وما حولها، وهذه 
والظهيرة،  الصباح  في  يعملون  لمن  لالعبين 
حيث يقومون باللعب في فترات ما بعد العصر 
لمجموعة  حجوزات  عبر  إما  وذلك  والمساء 
معينة من الشباب أو إقامة دورات كروية وعلى 
وجه الخصوص هذه المالعب تأخذ صداها في 
شهر رمضان، حيث تقام فيها دورات رمضان 
للمتقاعدين، وفي قامشلو وحدها هذا  القدم  لكرة 
ستقام  كلي  حظر  هناك  يكن  لم  حال  في  العام 

نادي  ثالث دورات رمضانية األولى في ملعب 
دجلة بحي قناة السويس واألخرى بملعب قامشلو 

وملعب كالسيكو جنوب دوار جركين.
المغطاة شكلت  قضية ارتفاع األسعار للمالعب 
هذا  سعر  معالم  تتوضح  ولم  للكثيرين،  معضلة 
الملعب سواء إن كان غالياً مثل بعض المالعب 
الوقت  بنفس  يبررون  أصحابها  ولكن  ال؟  أم 
غالء المعيشة وقلة الحجوزات في الصباح، هذا 
غير حصول حظر كلي ومنع فتح هذه المالعب 

ألربع مرات خالل عام، مما يؤثر على صاحب 
الملعب ويختلف سعر الساعة في مالعب قامشلو 
ومناطق أخرى مثل عامودا وديرك من ١2 ألف 
إلى 20 ألفاً. أما أهم ما سوف يميز ملعب رميالن 
هو قضية مكان الجماهير، بحيث ال يوجد راحة 
المكان،  بسبب ضيق  الملعب  في  للمتابع  كبيرة 
ولكن بحسب المعلومات بأن هذا الملعب سوف 
مختلفاً  وسيكون  للجماهير  مدرجات  يخصص 

عن باقي المالعب.

نجم برشلونة،  ليونيل ميسي،  يصل األرجنتيني 
كامل  في  مدريد  لاير  أمام  الكالسيكو  لقاء  إلى 
عدد  أكبر  وصاحب  للمسابقة  وكهداف  لياقته 
الحالي  الموسم  في  والمراوغات  التسديدات  من 

بالدوري اإلسباني.
ليحتل  مباراة   26 في  هدفاً   2٣ ميسي  وسجل 
صدارة هدافي الموسم بفارق أربعة أهداف عن 
مدريد(  )أتلتيكو  سواريز  لويس  األوروجوائي 
وجيرارد مورينو )فيالاير(، رغم أن األرجنتيني 
لم يسجل أو يصنع أي هدف في آخر ستة لقاءات 
كالسيكو خاضها، ويعود آخر هدف له في شباك 

الملكي إلى عام 20١8.
ويعد ميسي، الهداف التاريخي لليغا وللكالسيكو، 
أكثر الالعبين مراوغة في البطولة برصيد ١١٥ 

مراوغة، يليه عن قرب العب هويسكا، الجناح 
اإليسر خابي جاالن.

ومن ١١2 تسديدة صوبها على مرمى المنافسين، 
كانت 7٤ بين القائمين والعارضة، بفارق كبير 
لاير  نجم  بنزيما  كريم  الفرنسي  تسديدات  عن 

مدريد )٤٥(.
خشبات  الثالث  بين  التسديدات  متوسط  ويعد 
لصالح  عام،  بشكل  المرمى  تجاه  والتسديد 
للمهاجم   %٥8 مقابل  في   )%66( األرجنتيني 

الفرنسي.
أسباس صدارة  إياجو  فيغو  سيلتا  ويحتل العب 
الالعبين األكثر صناعة لألهداف بـ١0 تمريرات 
مباراة  في  معادلته  تتم  قد  رقم  وهو  حاسمة، 
مدريد(  )لاير  كروس  توني  قبل  من  الكالسيكو 

أو ليونيل ميسي أو ماركو )يورنتي( ولكل منهم 
ثماني تمريرات حاسمة.

دي  فرينكي  الهولندي  برشلونة،  العب  ويحتل 
 2227 بإجمالي  التمريرات  صدارة  يونج، 
باريخو  داني  فيالاير  وسط  يليه العب  تمريرة، 
أالفيس  العب  ويحتل  تمريره.  ألفي  من  بأكثر 
الكرة  استخالص  قائمة  دوارتي صدارة  روبين 
وأنتاتيز  كاسميرو  الملكي  العب  يليه   ،)60(

أربيا )إيبار( بـ٥8 لكل منهما.
في  الموسم  هذا  تهديفاً  األكثر  برشلونة  ويعد 
المسابقة )68 هدفاً( بفارق ١7 هدفاً عن أتلتيكو 
مدريد ولاير مدريد، واستقبلت شباكه 2٤ هدفاً، 

مقابل 2٣ هدفاً للملكي.

إحدى  وهي  الديمقراطية،  اإلدارة  نموذج 
الميادين العامة لديمقراطية المجتمع، فاألساس 
قوة  هو  ما  وبقدر  متين،  النظام  لهذا  التاريخي 
قوة  ذاته  بالقدر  فإنه  السلطوي  للنظام  مضادة 
أصبح  حيث  الديمقراطية،  األمة  في  بناءة 
واضحاً دور المرأة ومكانتها المبنية على أساس 
كنفخ  هي  التجربة  وهذه  والمساواة،  الحرية 
روح جديدة داخل جسم اإلدارة الذاتية، وهذا ما 
ميز ثورتنا عن باقي الثورات، لذلك أقول نعم 

إنها تجربة ناجحة«.

دور الحياة املشرتكة
 ضمن اإلدارات

وأضافت: »كما قلت سابقاً إن اإلدارة المشتركة 
الحرية  لعتبة  وصلت  والمرأة  الرجل  بين 
القرارات،  وأخذ  والمسؤوليات  العمل  وتقاسم 
الجذور  والتنقيب في  للوراء قليالً  فإذا ما عدنا 
الدور  أن  نجد  المجتمعية  للحياة  التاريخية 
وإدارة  األفراد  تربية  من  للمرأة  كان  الرئيسي 
المنزل والمحافظة على القيم االجتماعية، ولكن 
مع مرور الزمن والتطور الفكري والعلمي بدأ 
وسلب  واستغاللها  المرأة  دور  بإنكار  الرجل 
بتطبيق  تميزت  التي  الذاتية  فاإلدارة  حقوقها، 
مفاصلها  كل  داخل  المشتركة  الرئاسة  نظام 
جعلت من المرأة تتمركز في مكانها الحقيقي في 
القيادة بجانب الرجل، فكل منهم يكمل اآلخر«.

مشددةً على أن اإلدارة الحكيمة تبدأ من المنزل 
المرأة  ودور  معاً،  والمرأة  الرجل  بإدارة 
األساسي فيه، واإلدارة المشتركة بين الطرفين 

كما يطبق اآلن في مفاصل اإلدارة الذاتية.
يفرض  هناك طرف  زال  ال  »ولكن  وأردفت: 
نفسه على الطرف اآلخر وال تزال هناك مشاكل 
حقيقية وجدية تظهر في نظام الرئاسة المشتركة 
الحقيقي  جوهرها  من  خاٍل  بشكٍل  تكون  والتي 
يتقدم  كثيرة  أماكن  ففي  األماكن،  من  كثير  في 
الرجل على حساب المرأة أكثر ويظهر تأثيره 
غير  الرجال  األماكن  بعض  وفي  أكثر،  وثقله 
المشترك  العمل  مسؤوليات  لتقاسم  مستعدين 
مع المرأة، فعدم التخلص من الذهنية الذكورية 
يجعل  من  فإن  لهذا  المرأة،  أمام  عائقاً  يسبب 
وتطور  لتقدم  ساحة  المشتركة  الرئاسة  نظام 
التي  هي  والمرأة  ذاتها،  المرأة  هي  الحريات 
ستقوم بإيصال الرجل لعتبة الحرية والمساواة، 
وهي التي تستطيع فرض وخلق مقاييس العدالة 

والضمير والمساواة عند اآلخر«.

كيفية اتخاذ القرارات خالل 
هذا النظام؟

النظام  القرارات خالل هذا  اتخاذ  وحول كيفية 
قالت »هندرين سينو« الرئيسة المشتركة لهيئة 
الشؤون االجتماعية والعمل بإقليم الجزيرة بأن 
هذا  خالل  من  القرارات  تتخذ  الذاتية  اإلدارة 
من  الطرفين،  كال  من  اإلدارات  النظام ضمن 
رجل وامرأة، فأي قرار يصدر عن أي هيئة أو 
مديرية أو لجنة يضم الرئاسة المشتركة باجتماع 
على  الطرفين  وموافقة  الرأي  وإبداء  الطرفين 

إصدار أي قرار كان.
وأضافت: »كنظام الهيئة عدا الرئاسة المشتركة 
فيتم  ورجال،  نساء  للهيئة  نواب  أيضاً  يوجد 
التنفيذي  المجلس  أو  التنفيذية  الهيئة  اجتماع 

لمناقشة قرار ما واألخذ بالرأي الصحيح«.
دور المرأة في المؤسسات والحياة االجتماعية

بشكل  المجتمع  في  المشتركة  »فالحياة  ولفتت: 
كانت  الذاتية  اإلدارة  تأسيس  فقبل  مهمة،  عام 

المرأة مهمشة، سواًء ضمن إطار المجتمع بشكل 
كافة  السياسة وفي  اإلدارات وفي  عام وضمن 
المجاالت كان دور المرأة مهمش، وإذا أخذت 
دوراً سواًء بأي مكتب أو أي صفة سياسية كان 
المرأة  فكانت  فعال،  غير  روتيني  دور  مجرد 
معه،  تعمل  الذي  للرجل  تابعة  نفسها  تعتبر 
فقد  اآلن  أما  رأي شخصي،  أو  قرار  لها  ليس 
تجاوزنا نوعاً ما هذه الصعوبات فأصبح للمرأة 
دور أكثر فعالية من قبل، وأخذت المرأة ضمن 
نقص  ظهور  رغم  دورها  المشتركة  الرئاسة 
كانت  التي  فالحالة  أحياناً،  بعضهن  بشخصية 
إصالحها  يمكن  ال  المرأة  على  مفروضة  قبالً 
تقدمت  فترة  آخر  في  فالمرأة  قصير،  بوقت 
وبدأت بخطوات لكسر هذه القيود والعمل على 
استقالليتها، ولكن هناك بعض العوائق من قبل 
بعد  تتقبل  لم  المجتمع  من  فئة  فهناك  المجتمع، 

هذه الفكرة«.
غير  النساء  بعض  هناك  أيضاً  بأنه  مؤكدةً 
فهذا  خصوصية،  أنفسهن  منح  على  قادرات 
من  دعماً  ويتطلب  بالذات  ثقة  يتطلب  الشيء 
قادرة  غير  وحدها  فالمرأة  جميعها،  األطراف 
لذلك،  وتقبله  الرجل  من  دعم  دون  ذلك  على 
أن  كما  المجتمع  من  جزء  أيضاً  فالرجل 
مكمالن  فالطرفان  المجتمع،  من  جزء  المرأة 
لبعضهما، لذلك يجب على الطرفين قَبول الحالة 
فالمجتمع  المجتمع،  الجديدة والصحيحة إلدارة 
الرجل،  المرأة وساق  ساق  ساقين،  على  مبني 
فالمجتمع  الطرفين  أي من  ُوجد نقص في  فإذا 
لذلك فالطرفان يكمالن بعضهما  يكون ناقصاً، 
النجاح  خطوات  فستكون  هذا  تم  فإذا  البعض، 
األفضل  نحو  واإلدارية  والسياسية  االجتماعية 

وبشكل أسرع.

صعوبات تواجه نظام الرئاسة 
املشرتكة

صعوبات  »هناك  نوهت:  الصعوبات  وحول 
بعض  من  التقبل  بعدم  المجتمع  في  نقابلها 
المرأة  شخصية  ضعف  إلى  إضافة  األطراف 
في بعض األماكن، فهذا ما يضع أمامنا عائقاً، 
كما أن نظرة المجتمع لهذا النظام الرئاسي كان 
بمكان  صعوبات  تواجه  فالمرأة  أمامنا،  عائقاً 
ولكن  اإلداري،  بدورها  تقوم  عندما  عملها 
تتجاوز  أن  تستطيع  وقوتها  وتفهمها  بإرادتها 
الصعوبات وتعمل على سير األمور نحو  هذه 

األفضل«.

نظام الرئاسة املشرتكة وأثر املرأة 
فيه

الشؤون  لهيئة  المشتركة  الرئيسة  واختتمت   
هندرين  الجزيرة  بإقليم  والعمل  االجتماعية 
الرئاسة  نظام  أن  برأيي  بالقول:  حديثها  سينو 
في  قليالً  تمعنا  فلو  ناجحة،  تجربة  المشتركة 
إطار العمل نرى أن مكان تواجد المرأة يكون 
أينما  أثراً  تترك  فالمرأة  خاصة،  بصمة  لها 
الواقع  من  الرغم  على  كانت  وأينما  وجدت 
الكئيب الصعب الذي عاشته، ولكن بعد تطبيق 
الرغم  وعلى  المشتركة  الرئاسة  نظام  قرار 
وجدت  أينما  فالمرأة  القصيرة  الفترة  هذه  من 
بنشاطها  يكون  وذلك  المعطاء،  بروحها  تبدع 
معرفتها،  وسعة  لآلخرين  وتقبلها  عملها  في 
والمسامحة  المبادرة  هي  تكون  دائماً  فالمرأة 
والمصححة للمسار، فتعمل دائماً على أن تصل 
بأي عمل كان ألفضل النتائج، لذلك المرأة فعالة 

أينما كانت وأينما وجدت.
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 قره جوخ..
 الدالالت
والِعبر

وهيمنة  السوري  املشهد  في  التعقيد  تطور  مع 
سوريا  في  الثورة  مسار  على  األجندات  أصحاب 
ال  السوريني  بني  ما  خالف  نقطة  إلى  وحتولها 
أجلها  من  بدأت  التي  األهداف  حسب  وحدتهم 
هذه الثورة في سوريا، ظهرت جتربة اإلدارة الذاتية 
 2014 عام  في  تأسست  التي  آنذاك  الدميقراطية 
عن  البديل  تكون  أن  لها  ميكن  ريادية  جتربة  كأول 
كل الفوضى التي اجتاحت سوريا، حيث أسست 
وتالقى  الشعوب  بني  ما  وعملية  فعلية  لشراكة 
هذا اجلانب النوعي مع اجلانب التنظيمي اجملتمعي 
والذي نتج عنه أسس جديدة في الدفاع واحلماية 
الذاتية فكان اجلانب العسكري متمماً للمجاالت 

التي تنظمت اإلدارة الذاتية من أجلها.

هذه التطورات النوعية التي ظهرت في روج آفا- 
عملية  نتائج  إلى  أفضت  سوريا  وشرق  شمال 
حيث  والنجاح،  التقدم  صعيد  على  ملموسة 
إدارة  حتت  أصبحت  التي  املناطق  رقعة  توسعت 
الفريد  التصدي  حالة  وتصاعدت  الذاتية،  اإلدارة 
مع  املنطقة، خاصًة  في  لداعش  نوعه  من  واألول 
الذي حتقق في كوباني عام 2015 والذي  االنتصار 
املشروع  مالمح  ظهور  نحو  تاريخية  قفزة  كان 
اإلدارة  منوذج  خالل  من  سوريا  في  الدميقراطي 
داعش  على  تعّول  كانت  التي  تركيا  الذاتية. 
التراجع  من  سئمت  التجربة  هذه  إسقاط  في 
والفشل في اخملططات التي وضعتها ضد شعبنا؛ 
حيث داعش لم تصل إلى املستوى املطلوب تركّياً 
في منع تطور هذه التجربة كذلك أضاع التنظيم 
املتطرف بوصلته حينما مت توجيهه نحو مناطقنا، 
فضاع الهدف وفشلت اآلمال فما كان لتركيا خيار 

إال أن تتدخل مباشرةً.

ومن  سوريا  في  االحتاللي  لهدفها  تركيا  مهدت 
أجل إعاقة تقدم جتربة اإلدارة الذاتية، حيث في الـ 
25 من نيسان/ أبريل 201٧ شنت 2٦ طائرة حربية 
حماية  وحدات  قيادة  مراكز  على  هجوماً  تركّية 
جبل  سفح  على  لإلعالم  ومركزاً  واملرأة،  الشعب 
قره جوخ، اسُتشهد وأصيب على إثرها ٣٨ مقاتالً 
ومقاتلة من وحدات حماية الشعب واملرأة، والحقاً 
على  شعبنا  إصرار  وزاد  هدفها  فشل  أن  وبعد 
دخلت  اإلدارة،  جتربة  على  واحلفاظ  داعش  محاربة 
بشكل علني وواضح إلى جرابلس وإعزاز في شهر 
آب عام 201٧، حيث الهدف هو االحتالل، باإلضافة 
الدميقراطية عن  الذاتية  اإلدارة  إلى فصل مناطق 
احتلوها  إذ؛  احلصار.  حتت  عفرين  ووضع  بعضها 
من  كان  قره جوخ  بأن قصف  القول  الحقاً، ميكن 

أجل بدء مشروع احتالل علني.

هذا القصف جاء بالتزامن على قصف مركّز على 
مناطق شنكال، حيث الهدف كان واضحاً االنتقام 
هزميتها  وبدأت مالمح  تتراجع  بدأت  التي  لداعش 
الدميقراطية  التجربة  تطور  وكذلك منع  وشيكة 
في  سواء  كانت  منطقة  أي  في  الذاتية  واإلدارة 
روج آفا أم في شنكال. وما جنم الحقاً من احتالل 
هو  أبيض  تل  سبي/  وكري  كانيه  وسري  لعفرين 

نتاج األهداف واخملططات ذاتها.

لم  صامداً،  مبدأً  املقاومة  بقيت  حدث  ما  رغم 
يتنازل شعبنا عنها ودافعت والزمت خط املقاومة 
أمام  للصمود  األساسي  السبب  اللحظة،  حتى 
اخملططات التي أرادت اإلبادة للوجود هي املقاومة، 
التجربة مستمرة  هذه  من  التي جعلت  املقاومة 
داعش  على  القضاء  في  وساهمت  اآلن  حتى 
املنطقة  في  جديدة  النطالقات  أيضاً  أسست 
سوريا  وشرق  وشمال  آفا  روج  في  فقط  وليس  
النيل  السبل  بكل  حتاول  التي  تركيا  سوريا.  أو 
املواقف  قبل  تصطدم  اليوم  املكاسب  هذه  من 
مع  اجملتمعي  العاملي  بالتفاعل  لشعبنا  املقاومة 
إليه  الوصول  مت  ما  لذا؛  وروحها.  املقاومة  هذه 
التطور  نتاج  بل  املمكن،  بالسهل  ليس  اليوم 
النهج  بهذا  االلتزام  أيضاً.  للمقاومة  النوعي 
كفيل بتحقيق النصر وإفشال اخملططات املرحلية 
والبعيدة املدى ضدنا. نحن نستذكر هذه احملطات 
القول  نستطيع  بحيث  املواجهة  سبل  ونكشف 
من  األخرى  املناطق  وكل  قره جوخ  استهداف  بأن 
مناطقنا لم يكن مبجرد القصف وحتقيق هدف آني 
حيث  شعبنا،  وإبادة  لتصفية  كبيرة  بدايات  وإمنا 
لن يكون ذلك لطاملا خيار الدفاع واحلماية الذاتية 

واملقاومة مبادئ ال تنازل عنها.

»يوم الشهيد 25 نيسان«، حيث مشاركة  إحياء 
هو  املناسبة  هذه  في  مكوناته  مبختلف  شعبنا 
ومسيرتهم  الشهداء  ملعاني  عملي  استذكار 
نهج  على  للسير  واضح  تأكيد  كذلك  اخلالدة 
االحتالل  مخططات  جميع  ضد  املقاومة 
والدفاع  االلتزام  على  أعمق  وتأكيد  والتصفية 
عن املشروع الدميقراطي الذي يعتبر ضمان األمن 
املناطق  حترير  وطريق  لشعبنا  واحلرية  واالستقرار 
ولألجيال  اليوم  لشعبنا  النصر  ومسار  احملتلة 

املتعاقبة.

فواصل

آلدار خليل

 اإلصالح بين
 التطبيق النظري
والتطبيق العملي

اإلصالح  وهو  هام  أمر  عن  سنكتب  اليوم 
املطلوب في سير عمل اإلدارة وما يتبع لها، 
سأكتبه  ما  بعض  أن  ننوه  أن  يجب  وهنا 
لقاءاتي  عبر  الشعب  فيه  شاركني  قد 
الذي  الشعب  هذا  معهم،  ونقاشاتي 
مع  يقف  أنه  أقول  أن  ثقة  بكل  أستطيع 
ولكنه  ويؤيده  الدميقراطية  األمة  مشروع 
القليلة  السنوات  هذه  خالل  عانى  قد 
وغياب  الفاسدين  فساد  بسبب  الكثير 
الضابط  ودورها  احلقيقية  الفعالة  الرقابة 
تبعات  من  جميعاً  نعاني  اجملتمع،  لسير 
أن  تبني  أن  بعد  وخصوصاً  قيصر،  قانون 
أي  الوقت  ذلك  في  األمريكية  التطمينات 
اليوم،  بال جدوى  ترامب كانت  الرئيس  أيام 
سلباً،  شعبنا  وتأثر  اقتصادنا  تأثر  فلقد 
وقلناها كثيراً أن العقوبات االقتصادية لن 
تزعزع السلطات بل ستزعزع االستقرار في 
ذلك  سينعكس  وبالتالي  التحتية  البنى 
سلباً على الشعب من حيث املعيشة، فما 
نتخذها  أن  يجب  كان  التي  اإلجراءات  هي 
نقف  أن  اليوم  علينا  يجب  تتخذها؟!  ولم 
عاتقنا،  على  امللقاة  املسؤولية  قدر  على 
يفت  ولم  غالية،  واألمانة  أمانة  فالشعب 
أن  بإمكاننا  يزال  ال  بل  اآلن،  حتى  األوان 
نصلح اخلطأ عبر وضع خطط استراتيجية 
أوالً،  هذا  واستثمارية،  تنموية  اقتصادية 
أما ثانياً أن من سيضع تلك اخلطط يجب 
بالواقع  تامة  دراية  وعلى  مؤهالً  يكون  أن 
يضع  مبشروعنا  وقناعة  خبرة  وذا  املعاش 
واملشروع،  الشعب  أمانة  عينيه  نصب 
واملوضوعة  املدروسة  اخلطط  عبر  وهكذا 
النظري  بالشكل  ليس  واقعي  بشكل 
احملنة  سنتجاوز  اإلمكانات  ووفق  الطوباي 
تبعات،  من  عليها  يترتب  وما  االقتصادية 
أي  الرئيسي،  الشريان  هو  اآلخر  واألمر 
تكون  أن  يجب  والتي  الناجحة  اإلدارة 
اإلداريني  اختيار  فيها  يتم  تكنوقراط  إدارة 
واملناسب  الصحيح  بالشكل  واإلداريات 
بعيداً عن احملاصصات العشائرية والقبلية 
واإلمكانات  الكفاءات  وفق  بل  واملناطقية 
السنوات  تلك  وبعد  القول  وميكن  والناجت، 
من التحرير أصبح لدى املعنيني جتارب يجب 
اإلداريني  اختيار  في  منها  يستفيدوا  أن 
املناضلني  صفات  عليهم  تنطبق  الذين 
ال  ولشعبنا،  ووالئهم ملشروعنا  وأخالقهم 
أشياء  أو  وأموالهم  ومناصبهم  جليوبهم 
واملشروع  الثورة  قيم  فاستغالل  أخرى، 
جرمية بذاتها ال تغتفر، لذلك يجب البحث 
موجودون  وهم  عنهم  والعميق  الدقيق 
لسبب  الفرصة  لهم  تتح  لم  وإن  بيننا 
فرصة  إعطاؤهم  يجب  ولذلك  آلخر،  أو 
اإلصالح فالتغيير ضرورة ملحة ولكن نحو 
ويجب على  العكس،  ال  واألفضل  األحسن 
في  ومعهم  الشعب  بني  تكون  أن  اإلدارة 
وليستمعوا  الشوارع  إلى  لينزلوا  أمر  كل 
بشكل  مسؤولون  فكلنا  الناس،  ملطالب 

مباشر أو بآخر.

ما هي مطالب الشعب؟ هل هي تعجيزية!! 
أبداً بل هي مطالب حقيقية يجب توفيرها، 
شفافني  يكونوا  أن  املعنيني  على  وكذلك 
واضحني، اعقدوا لقاءاتكم واشرحوا األمور 
للشعب، عندها سيفهم الناس ويدركون، 
أمام  نقف  والسادة  السيدات  أيها  اليوم 
وفكرنا  شعبنا  معنا  ونقود  طرق  مفترق 
يجب  أنه  القول  نستطيع  لذلك  ونضالنا، 
التي  التضحيات  قدر  على  نكون  أن  علينا 
املسؤولية  قدر  وعلى  شهداؤنا  قدمها 
السادة  أيها  اإلدارة  عاتقنا،  على  امللقاة 
والتنفيذ  الوعد  في  صدق  إلى  حتتاج 
بل  قرارات  من  عنها  يصدر  ما  لكل  اجلاد 
املتاحة،  السبل  وبكل  ميدانياً  ومتابعتها 
واخلطوة األهم هي أنه يجب علينا تفعيل 
ودوره  والصحيح  السليم  الرقابي  اجلهاز 
وأال  ومسؤولية  بدقة  األشخاص  واختيار 
يكون أحد فوق قانون احملاسبة، وختاماً أقول 
أننا ال بد من أن نستفيد من جناح الناجح 
يصنع  فالقائد  نفشله،  أن  على  العمل  ال 

قادة ال أتباع.

حكاية وطن 

مثنى عبد الكريم

الحرب الخاصة سالح تستخدمه الدولتية ضد المجتمع ـ2ـ أحزاب الوحدة الوطنية: المباحثات بين األطراف الكردية 
جاهد حسن )كاتب(مفتاح حل للقضيتين السورية والكردية

تتم الحرب الخاصة من خالل بعض المؤسسات 
يتم  األحيان  بعض  وفي  الدولة،  لنظام  الخاصة 
تطبيقها بشكل خاص، في الحقيقة هي أداة حرب 
وبمعنى  المجتمع،  الدولة ضد  تستخدمها  أساسية 
ضد  والسبل  والوسائل  كافة  استغالل  آخر، 

المجتمع. 

وحدة الشعوب ضد نظام الحرب 
الخاصة والفاشية

الدولة الفاشية التركية ال تستخدم جيوشها فقط في 
هذه الحروب االستعمارية والتوسعية، بل تستخدم 
المسلمين،  واإلخوان  داعش  القاعدة،  أيضاً 
استغالل  وبهدف  الكرد،  العمالء  إلى  باإلضافة 
حّولت  فقد  الحرب،  هذه  في  قوي  كسالح  الدين 
المساجد إلى قواعد عسكرية، كما حولت منارات 

ومآذن المساجد إلى رماح، والقباب إلى دروع.
في وقتنا الراهن حّول حزب العدالة والتنمية الدين 
إلى سالح للحرب، بشكل لم يشهد له التاريخ مثيالً، 

وتجاوزت بكثير ما حصل في زمن معاوية. 
إن ذهنية الحرب العالمية الثالثة، وقوى الليبرالية 
في  اإلنسانية  ضد  كبيرة  حرباً  أطلقت  الجديدة، 
مختلف أنحاء العالم، وفي منطقتنا بشكٍل خاص، 
لها  الموالية  والقوى  المركزية  الحضارة  قوى 
والمحيطة بها، حّولت الدولة إلى شركات للحرب 
االشتراكية  انهيار  بعد  خاص  وبشكل  الخاصة، 

الواقعية.
التربية  مثل  الحياة،  ميادين  جميع  تحويل  تم  لقد 
المبادئ  وهي  والتغذية،  والصحة  والتعليم 
للعمل  أدوات  إلى  االجتماعية،  للحياة  األساسية 
من  جزء  إلى  وبالتالي  الرأسمالية،  والصناعة 

الحرب الخاصة.
أيضاً  يعرف  والذي  الرأسمالية  الحداثة  نظام 
بنظام »االستعراض واالستهالك«، تحول بشكل 
كامل إلى حالة خاصة، وأصبح مركزاً النطالق 
والدولة  المجتمعات،  ضد  والحروب  الهجمات 
لهذه  متقدماً  مخفراً  حالياً  تشكل  الفاشية  التركية 
وباء  استخدام  في  حتى  تتردد  ولم  المراكز، 
الشعوب،  اإلبادة ضد  في خدمة حروب  كورونا 
دون االلتفات إلى أي شريعة أو قانون، كما تسعى 
الهجمات  هذه  في  التركي  المجتمع  إشراك  إلى 

والمخططات.
وبناء عليه فإن النضال من أجل ترسيخ وتعزيز 
األمة الديمقراطية في إطار وحدة الشعب الكردي 
ووحدة شعوب المنطقة الموسعة هو السبيل الوحيد 

لمواجهة هذه الحرب الخاصة.
المشروع  هو  الديمقراطية  الكونفدرالية  مشروع 
النظام  ولمواجهة  الشعوب،  لتحرير  األساسي 
الرئيسي  العدو  إلى  تحول  الذي  التركي  الفاشي 

لشعوب المنطقة.
الحرب  نظام  لمواجهة  الوحيد  السبيل  فإن  وعليه 
الخاصة الفاشي، الذي لم يشهد له التاريخ مثيالً له 
في الوحشية، هو إعالء ورفع شعار »حان وقت 
على  واإلصرار  الشعوب«  وربيع  الكرد  ربيع 

إعادة كتابة التاريخ من جديد.

شامل ورشق سوريا، املنطقة 
املستهدفة من الحرب الخاصة

الحرب  وإدراك  رؤية  فإن  ذكر،  ما  على  وبناء 
شمال  مناطق  ضد  تسييرها  يتم  التي  الخاصة 
الفاشية  التركية  الدولة  قبل  من  سوريا  وشرق 
وباقي القوى، أمر مهم وحياتّي من أجل مستقبل 

ثورتنا.
باقي  مثل  مثلها  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
السكاني  للتنوع  مركزاً  تُعد  سوريا،  مناطق 
أرضية  هناك  أن  بمعنى  والمعتقدات،  للشعوب 
وعليه  الخاصة،  الحرب  في  استغاللها  أجل  من 
الذاتية  واإلدارة  الديمقراطية  األمة  مشروع  فإن 
القضاء  شأنه  من  أوجالن،  القائد  أطلقه  الذي 
على هذه األرضية ومنع استغاللها بشكل كامل. 
تسعى  سرويا  وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة 
ولكن  األرضية،  هذه  إفشال  إلى  متواصل  بشكل 
المخابراتية  وأجهزتها  الفاشية  التركية  الدولة 
يسعون  والدولية،  اإلقليمية  والقوى  )الميت( 
الصراع  وتعميق  تأجيج  إلى  متواصل  بشكل 
القومي بين العرب والكرد، وصراعات الشعوب 

واألديان والمعتقدات، وإثارة حالة اقتتال وتناحر 
الصراع  تأجيج  إلى  يسعون  ولذلك  المنطقة.  في 
والكرد،  العرب  بين  خاص  وبشكل  القومي 
وأساليب  المساعي  هذه  إلفشال  الوحيد  والسبيل 
الحرب الخاصة، هو اإلصرار على تحقيق وحدة 
الشعوب، لذلك فإن المطلوب من كل مواطن في 
شمال وشرق سوريا، هو العمل على تحقيق وحدة 
الشعوب في مناحي الحياة، وبذلك كل ما من شأنه 
تحقيق هذه الوحدة، وإال فإن مستقبل مناطق شمال 
وشرق سوريا يكون في خطر كبير، خاصة أنها 
سائر  في  استقراراً  المناطق  أكثر  من  تعد  اآلن 

سوريا والشرق األوسط.
التركية  الفاشية  الدولة  فإن  أخرى  جهة  ومن 
وبعض القوى األخرى وأجهزة المخابرات التابعة 
ويلجؤون  بالكرد،  الكرد  إلى ضرب  يسعون  لها 
من أجل تحقيق ذلك إلى مختلف أساليب الحرب 
الكرد  يعادون  أنهم  من  الرغم  وعلى  الخاصة، 
بشكل عام، ويستخدمون األساليب لضرب الكرد 
يدعون  أنهم  إال  بحقهم،  اإلبادة  وارتكاب مجازر 
وهم  الكرد،  من  معينة  شريحة  يستهدفون  أنهم 
من  ويناضلون  يقاومون  الذين  الكرد  يستهدفون 
أجل الحرية ويعلنونهم أعداء، فيما يعلنون الكرد 
الذين يتعاملون معهم، والذين يعادون ثورة شمال 
وشرق سرويا والذين لم يشاركوا أبداً في الثورة، 

كرداً جيدين وأصدقاء.
بشكل  السياسة  هذه  تسيير  يتم  الراهن  يومنا  في 
واضح وعلني في مناطق شمال وشرق سوريا، 
االحتالل  استنكار  من  وبدالً  العملية،  األطراف 
وتجريمه، يقومون وبكل سهولة بتجريم المقاومة، 
وبناًء على الدعم الذي يتلقونه من بعض القوى في 
باشور كردستان، فإن هؤالء يعملون على تجريم 
واتهام األشخاص الذين ضحوا بأرواحهم من أجل 
األساسي  السالح  األسلوب  هذا  وأصبح  الثورة، 

لهذه القوى.

يستهدفون املقاومني

إدارة  تسعى  التي  الكردي  الصف  وحدة  مساعي 
السبيل  تعد  تحقيقها،  إلى  سوريا  وشرق  شمال 
لذلك  الخاصة،  الحرب  سياسات  إلفشال  الوحيد 
شمال  مناطق  مواطني  جميع  من  المطلوب  فإن 
الكرد، أن يكونوا  وشرق سوريا، وبشكل خاص 

مدركين ألهمية هذه الخطوة.
بالكرد،  الكرد  إلى ضرب  الرامية  السياسات  إن 
يمكن  وإبادته،  الكردي  الشعب  أراضي  واحتالل 
وضع حد لها وإفشالها عبر وحدة الصف الكردي 
تحقيق  مع  إننا  بالقول  االكتفاء  فإن  وإال  فقط، 
الحرية،  قيم  انهيار  إلى  يؤدي  سوف  الوحدة، 

وسينشر اليأس بين الكرد.

يستهدفون طليعة الثورة، وبشكل خاص المرأة
إن  المرأة،  ثورة  ثورة شمال وشرق سوريا هي 
مناطق  هو  حالياً  المنطقة  لحرية  الوحيد  الحصن 
شمال وشرق سوريا، والشعب الكردي وكما فعل 
عبر تاريخه، اختار المرأة من أجل تحقيق الحياة 
بشكل  التركية  الدولة  يؤرق  الوضع  هذا  الحرة، 
خاص، كما يؤرق جميع النظم الذكورية المهيمنة، 
ولذلك فإنهم يسعون بشكل خاص إلى سد الطريق 
أمام تطور نضال حرية المرأة. ومؤخراً ظهرت 
التركية  الفاشية  الدولة  وزراء  من  تصريحات 
تلك  وبعد  تصريحاتهم،  خالل  المرأة  واستهدفوا 
التصريحات بدأت الهجمات ضد النساء في شمال 
شمال  مناطق  في  وكذلك  وجنوبها،  كردستان 
الهجمات تتصاعد  وشرق سوريا، وال تزال هذه 

يوماً بعد يوم.

بالنضال املنظم للمرأة والشباب 
ميكن إفشال هجامت الحرب 

الخاصة

ضد  التركية  الفاشية  الدولة  جرائم  تتصاعد 
إلى  إضافة  ودعارة،  اغتصاب  من  الكرد  النساء 
تصاعد الهجمات والجرائم ضد المناطق المحتلة، 
عن  الدفاع  إمكانية  من  المرأة  يجردون  إنهم 
خالل  من  ويسعون  يستعبدوها،  ثم  ومن  نفسها 
ثورتنا،  على  القضاء  إلى  الممارسات  هذه  كل 
المرتزقة والسلطات الفاشية التركية يعتقدون أنهم 
لحرية  المعادية  السياسات  وراء  من  يستطيعون 
المرأة تحقيق نتيجة، ولذلك رأينا مؤخراً ما حدث 
النساء  يستهدفون  أنهم  والشدادي،  كوباني  في 

ويقتلونهم بشكل ممنهج.
إن ثورة شمال وشرق سوريا هي في الوقت نفسه 
والقوى  التركية  الفاشية  الدولة  الشباب،  ثورة 
الترويج  إلى  يلجؤون  لها،  الموالية  األخرى 
من  الخاصة  الحرب  أساليب  وجميع  للمخدرات 
الشباب،  وهم  الثورة،  محرك  على  القضاء  أجل 
خطراً  تُعد  للثورة  الشباب  قيادة  أن  ترى  ألنها 
الحرب  أساليب  مختلف  إلى  تلجأ  لذلك  عليهم، 

الخاصة ضد شريحة الشباب.
ثورة  في  والنساء  للشباب  الطليعي  الدور  إن 
لذلك  النصر،  ضمانة  هي  سوريا  وشرق  شمال 
فإن تعزيز تنظيم المرأة الحرة، وتصعيد مقاومة 
للنساء  الرئيسة  المهام  من  يُعد  الثوري،  الشباب 
والشباب في شمال وشرق سوريا، إن إرادة المرأة 
الحرة وإرادة الشباب هي الوحيدة الكفيلة بالقضاء 

على اآلثار السلبية للحرب الخاصة.

العاملة هي السالح القاتل للحرب 

الخاصة ضد املجتمع

حربها  خالل  من  التركية  الدولة  تستهدف  عندما 
الخاصة هذه القيم األساسية، وبشكل خاص كوادر 
حماية  ووحدات  وإدارات،  وأحزاب  ومؤسسات 
سوريا  وقوات  المرأة،  حماية  ووحدات  الشعب، 
تؤدي  القوى  هذه  أن  تدرك  فإنها  الديمقراطية، 
دوراً كبيراً من أجل تحقيق وتطوير الثورة، كما 
من  ألفاً   ١2 قرابة  ذلك،  في  طليعياً  دوراً  أدت 
حر،  وطن  بناء  أجل  من  ضحوا  الجيش  مقاتلي 

كما قدم هذا الجيش أكثر من 2٥ ألف جريح.
الطليعيين،  هؤالء  تستهدف  الخاصة  الحرب 
تعمل  التركية  الفاشية  الدولة  مخابرات  وأجهزة 
أن  كما  الطليعيين،  هؤالء  صورة  تشويه  على 
مختلف  للعدو  يقدمون  والخونة  العمالء  الكرد 
من  وبدالً  هؤالء  المجال،  هذا  في  الدعم  أشكال 
القوى المحتلة والفاشية، فإنهم يعادون األشخاص 
الذين يناضلون من أجل الحرية، ومن أجل تحقيق 
ذلك يمارسون أسالب دعاية قائمة على التضليل 

والكذب.
الفترة،  هذه  في  بمكان  الضرورة  فمن  لذلك 
هذه،  الخاصة  الحرب  سياسات  وفضح  معرفة 
وإدراك  رؤية  يجب  والخونة،  العمالء  وفضح 
أجل  من  بشيء  يقوموا  لم  الذين  األشخاص  أن 
بالثورة  التضحية  إلى  يسعون  والشعب،  الوطن 
من أجل الفاشية، يجب رؤية هذا األمر والتصدي 
وأداء  والثورية  الوطنية  الروح  مستوى  إن  له، 
االلتفاف  بمدى  متعلق  الوطنية،  المسؤوليات 
حول الطليعة، أولئك الذي ضحوا كثيراً من أجل 
الشعب، يجب إظهار وإبراز تضحيات الطليعيين 
السابقة والحالية، وكذلك سيرة حياتهم، ويجب أن 
نظهرها للجميع، وأن نعمل على دحر وإفشال هذه 

الهجمات الغادرة التي تشن ضدهم.
التركية،  الفاشية  الدولة  فإن  ذلك  كل  إلى  إضافة 
حياة  تهديد  إلى  تؤدي  التي  السبل  كل  سلكت 
شعوب مناطق شمال وشرق سوريا، فعمدت إلى 
على  والتضييق  الحصار،  وفرض  المياه،  قطع 
األوساط التي تسعى إلى تقديم المساعدات، وهذه 
أساليب  ومن  الخاصة،  الحرب  أساليب  من  كلها 
التي تتبعها الدولة التركية  الحرب الخاصة أيضاً 

هي إعادة إنعاش داعش.
كما تمارس كل أساليب التضليل والدعاية المضللة 
عبر وسائل اإلعالم، إنهم يسعون إلى بث اليأس 
من خالل الهجمات العسكرية، كما يعتدون على 
أمالك وأموال األهالي، كل هذه الممارسات هي 
الدولة  تديرها  التي  الخاصة  الحرب  من  جزء 
بهدف  مخابراتها،  وأجهزة  الفاشية  التركية 
وبث  وطليعتها،  الذاتية  اإلدارة  صورة  تشويه 
الشعب  صفوف  في  والنزاعات  والقنوط  اليأس 
بعض  واغتيال  المذاهب،  واستغالل  والعشائر، 
التركية  المخابرات  يد  على  واألعيان  الوجهاء 
وعمالئها، وتسعى الحرب الخاصة أيضاً إلى بث 
الفوضى بين أبناء الشعب، لذلك يجب دائماً البحث 
عن أصابع الحرب الخاصة في كل ظاهرة سلبية، 

وهي مهمة أساسية على عاتق الجميع.
قيم  المدافع عن  نمثل اإلعالم  أن  ننسى  أال  يجب 
الحرية، أي أننا نمثل جناح ميراث اإلعالم الحر 
في شمال وشرق سوريا، لذلك فإن مهمتنا إظهار 

الحقيقة ضد االستعمار والفاشية.
الخاصة،  الحرب  إفشال  يمكن  فقط  الشكل  بهذا 
بهذا الشكل يكن حماية قيم الحرية، وحماية الحياة 
اإلنسانية، والدفاع عن نضال بناء الحياة الحرة، 

وهذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع.

الوحدة  أحزاب  تؤكد  ـ  علي  رشا  قامشلو/ 
الوطنية الكرديّة على ضرورة توحيد الصف 
المكتسبات،  على  الحفاظ  أجل  من  الكردي 
الساحة  على  عمل  أي  أن  إلى  وأشارت 
الوحدة  دون  بالنجاح  يُكلل  لن  الكردستانية 
الكرديّة  المنجزات  من  وسيجعل  الكرديّة 

ُعرضة للهجوم. 
وجوب  على  برمته  الكردي  الشعب  يتفق 
الكردية  والحركات  القوى  جميع  توحيد 
القرارات  ودعم  واحد  خندق  ضمن  والعمل 
وعدم  الشعب،  منجزات  على  تحافظ  التي 
االنجرار وراء األطراف التي تريد أن تجعل 
وأفضل  اإلرادة،  ومسلوبي  توابع  الكرد  من 
التاريخية  اللحظات  هذه  في  فعله  يمكن  ما 
الكردية.  الوحدة  تحقيق  في  اإلسراع  هو 
ومدى  الكردية  المحادثات  وبخصوص 
أهميتها والصعوبات التي تواجهها، ومعرفة 
التقت  الموضوع؛  هذا  حول  النظر  وجهات 
صحيفتنا »روناهي« مع أعضاء من أحزاب 

.)PYNK( الوحدة الوطنية الكردية
وفي البداية التقينا مع »سما بكداش« الناطقة 
الديمقراطي  االتحاد  حزب  باسم  الرسمية 
pyd، حيث أشارت لنا في حديثها إلى أنه منذ 
عام والمحادثات الكرديّة مستمرة بين طرفي 
الحوار، وأن اجتماعات كثيرة ُعقدت وكانت 
من نتائجها تقريب وجهات النظر في بعض 
إلى  »توصلنا  وقالت:  األساسية،  القضايا 
نظرة سياسية مشتركة، وبدأنا المرحلة الثانية 
على أساس اتفاقية دهوك، ومن ضمنها مسألة 
الذاتية  واإلدارة  العليا  الكردية  المرجعية 
اتفقنا  التي  النقاط  ومن  العسكرية،  والمسألة 
عليها كانت المرجعية الكردية وبعض النقاط 
العسكرية  المسألة  وأن  الذاتية،  اإلدارة  من 

تكون بالعودة إلى اتفاقية دهوك«. 

الصعوبات...

وأما عن الصعوبات والعراقيل التي اعترضت 
طريقهم وتمكنوا من تجاوزها بينت لنا سما: 
طاولة  على  الحوار  طرفا  يجلس  »عندما 
الخاص  لكل طرف مشروعه  واحدة ويكون 
عام  بشكل  السوريّة  القضية  حل  أجل  من 
والكردية بشكل خاص ويعمل من أجله، لذلك 
نواجه صعوبات كثيرة، ولكن نؤكد دائماً بأن 
أساس  على  ستكون  سنعقدها  التي  االتفاقية 
الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في روج 
آفا وفي مقدمتها مسألة اإلدارة الذاتية وقوات 
الحمراء  خطوطنا  وهي  الديمقراطية  سوريا 

التي نعمل دائماً على حمايتها«.
سما  أوضحت  المحادثات  من  الهدف  وعن 
ولتوحيد  المكتسبات  لحماية  تأتي  بأنها 
الكردية  والحركات  األحزاب  جميع  موقف 
وأن  ومواجهتها،  والتهديدات  الهجمات  من 
وإنما  اللغة  توحيد  في  فقط  تكمن  ال  الوحدة 

تكمن في مواجهة األعداء في خندق واحد.

اإلرصار عىل إنجاح املحادثات

وعن موقف أحزاب الوحدة الوطنية الكردية 
استئنافه  وإعادة  بالنجاح  الحوار  تكليل  من 
هذه  إنجاح  على  ُمصّرون  بأنهم  سما  أكدت 
لقوات  العام  القائد  أطلقها  التي  المحادثات 
ورعتها  عبدي  مظلوم  الديمقراطية  سوريا 
الكردية  »المحادثات  قائلةً:  أمريكية  جهات 
والقضية  السورية  للقضية  الحل  مفتاح  هي 

بكل  ستسعى  إقليمية  دول  وهناك  الكردية، 
المحادثات،  هذه  إفشال  أجل  من  طاقاتها 
وينفذون  الكرد  تشتت  من  يستفيدون  ألنهم 

مخططاتهم االحتاللية«. 
باسم  الرسمية  الناطقة  اختتمت  النهاية؛  وفي 
»سما   pyd الديمقراطي  االتحاد  حزب 
محاوالت  »هناك  قائلةً:  حديثها  بكداش« 
إلنشاء جسم جديد يستطيع الجميع المشاركة 
يكون  وال  معتدالً،  ديمقراطياً  ويكون  فيه 
ونناشد  األخرى،  الدول  بمصالح  مرتبطاً 
 ENKS الكردي  الوطني  المجلس  أحزاب 
وضع مصلحة الشعب الكردي فوق المصالح 
الحزبية الضيقة والعمل من أجل إنجاح الوحدة 
ألنها مطلب الشعب وتصب في مصلحتهم«.

حزب  سكرتير  مع  التقينا  ذاته  السياق  وفي 
كدو«  »صالح  لسوريا  الديمقراطي  اليسار 
الذي بيّن بأن موقف أحزاب الوحدة الوطنية 
انتهى  وإنه  إيجابية،  المحادثات  من  الكردية 
من بعض النقاط مثل توحيد الرؤية السياسية 
والوصول  العليا،  الكردية  المرجعية  وإنشاء 
المجلس  أحزاب  انضمام  كيفية  مرحلة  إلى 
اإلدارة  إلى   ENKS الـ  الكردي  الوطني 
الوطني  المجلس  وتابع: »نتمنى من  الذاتية، 
والجلوس  المسؤولية  بروح  العمل  الكردي 
على طاولة المفاوضات، وأن تكون مصلحة 
الشعب أولى اهتماماتهم وأال يضعوا عراقيل 
أجل  من  الكردية  المفاوضات  إنجاح  أمام 

الوحدة«. 

أسباب تأخر الحوار؟؟

وعن أسباب تأخر الحوار وموقف األطراف 
المختلفة منها أكد لنا كدو قائالً: »تأثر الحوار 

بين األطراف الكردية وتأذى بشكل كبير بسبب 
موقف االئتالف منها وكون المجلس الوطني 
الكردي جزء من هذا االئتالف، وكان موقف 
للمحادثات  برفضها  واضحاً  التركيّة  الدولة 
بين األطراف الكردية بشكل قاطع، فمارست 
ضغوطاً كبيرة إلفشال هذه المحادثات، وكان 
الحوار زيارة نصر  آخر محاوالتهم إلفشال 

الحريري إلقليم كردستان«.
أوضح  جنيف،  مباحثات  فشل  أسباب  وعن 
في  الكرد  تمثيل  جهة  استطاعة  بعدم  كدو 
وقوات  الذاتية  اإلدارة  دون  من  سوريا 
اإلرهاب  دحرت  التي  الديمقراطية  وسوريا 
بقوله: »المناطق التابعة لإلدارة الذاتية تقدر 
السوريّة،  بالمئة من األراضي  ثالثين  بنسبة 
قسماً  وكذلك  الكرد  من  كبيراً  قسماً  وتمثل 
أربعة  من  أكثر  السوري،  الشعب  من  كبيراً 
ماليين شخص يعيشون ضمن مناطق اإلدارة 
اإلدارة،  هذه  في  منخرطون  وهم  الذاتية 
وقوات سوريا الديمقراطية التي حررت قسماً 
المرتزقة،  السوريّة من  األراضي  من  كبيراً 
من  السوري  الوضع  بشأن  المفاوضات  لذا 

دونهم ستكون مضيعة للوقت«. 
واختتم »صالح كدو« سكرتير حزب اليسار 
»هناك  قائالً:  حديثه  لسوريا  الديمقراطي 
المجلس  داخل  واألشخاص  األطراف  بعض 
الوطني الكردي ال يريدون إنجاح المحادثات 
ونحن  الشخصية،  مصالحهم  بسبب  الكردية 
كإطار  الكردي  الوطني  المجلس  مع  نتعامل 
معهم  ونتعامل  اإليجابي  الجانب  إلى  وننظر 
مع  نتعامل  وال  كردية  أحزاب  كمجموعة 
إلفشالها  ويعملون  المحادثات  ضد  هم  الذين 

بسبب مصالح شخصية لهم«.

وحدة الصف الكردي
 مطلب للشعب

المشترك  الرئيس  محمد«  »طالل  بيّن  كما 
الكردستاني  الديمقراطي  السالم  لحزب 
حول  تتمحور  الكردي  الشعب  مطالب  بأن 
وحدة الصف الكردي لتكون ملبية لتطلعاتهم 
المشروعة،  وحقوقهم  ومطالبهم  المستقبلية 
وأضاف: »نحن خطونا خطوة في هذا االتجاه 

عندما شكلنا أحزاب الوحدة الوطنية الكردية، 
لكي  واجتمعنا  األحزاب  من  مجموعة  وهي 
وحدة  في  الجماهير  مطالب  تلبية  نستطيع 

الصف الكردي مستقبالً«.
التي  والعراقيل  الحوار  صعوبات  عن  أما 
يضعها المجلس الوطني الكردي وبضغط من 
الوطني  المجلس  بأن  محمد  أردف  االئتالف 
السوري،  االئتالف  من  جزء  هو  الكردي 
وهذا االئتالف هو مرجعية سياسية للمرتزقة 
وكري  كانيه  وسري  عفرين  تحتل  التي 
سبي/ تل أبيض بدعم ومساعدة من االحتالل 
التركي  االحتالل  »يستخدم  وزاد:  التركي، 
االئتالف والمرتزقة من أجل إنجاح مشروعه 
المجلس  من  تصريحاً  نرى  لم  االحتاللي، 
تركيا  احتالل  فيه  يستنكر  الكردي  الوطني 
لمناطق روج آفا، والعكس تماماً كان موقفهم 

متقارباً مع موقف االحتالل التركي«.
السالم  لحزب  المشترك  الرئيس  واختتم 
محمد  »طالل  الكردستاني  الديمقراطي 
سوريا  في  األطراف  أغلب  بأن  حديثه   «
مرهونون بتدّخالت دوليّة، وأي حل لألزمة 
دوليّة،  بتفاهمات  إال  يكون  لن  السوريّة 
وقال: »للواليات المتحدة األمريكية مشروع 
لتشكيل جسم سياسي جديد، لذلك بدأت بلملمة 
السوريّة،  واألطراف  الشخصيات  بعض 
الكردية  للحوار بين األطراف  وكانت راعياً 
للوصول إلى إنشاء معارضة جديدة معتدلة، 
ضعف  نقطة  هو  الكردية  الحركة  وتبعثر 
للحركة الكردية، نتأمل من خالل هذا الحوار 
هذا  من  الكردي  الوطني  المجلس  إخراج 
الوطني  للصف  وضمه  الالوطني،  الصف 
الكردي الذي يعمل من أجل مصلحة الشعب 

الكردي«.
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نحو تلفزة 
أدب الطفل

ارتبط  األدب،  األطفال حقل من حقول  أدب 
تاريخياً باحلكايات التراثية الفلكلورية، وهو 
اجملتمع،  وأخالقيات  ثقافة  من  مهم  جزء 
رغم  والصعوبة  بالدقة  يتصف  أدب  وهو 
خطوات  فأولى  تكتنفه،  التي  البساطة 
تعليمية  أرضية  اجتاه خلق  تبدأ في  العمل 
السليمة  العالقة  وخلق  للطفل،  معرفية 
وبني  البدئية  االستكشافية  إدراكاته  بني 
اخليال  أغوار  سبر  من  بها  يتمكن  لغة 
حول  الغريزي  فضوله  إلشباع  واملعرفة 

العالم والوجود وما يحيط به.

تكمن صعوبة القضية في إنتاج كتب قادرة 
على تلبية كل ذاك الفضول االستكشافي 
حسب   الطفل  توجيه  في  والقدرة 
الذي  أدبية،  ومقاييس  فنية،  مواصفات 
يتطلب إملاماً بعلم النفس الطفولي وآفاق 
العلم، ولغة حتفيزية دون تقعر أو معجمية، 
أن  قابلة  سيناريوهات  جعلها  وبالتالي 
تتحول لرسوم متحركة متتلك القدرة على 

جذب روح عملية املشاهدة واملتابعة.

جند  والتعليم  الترفيه  وسائل  تقدم  رغم 
اإلنتاجي  أو  الطباعي  املستوى  على  تدهوراً 
للطفل  التوجيه  حالة  في  )تلفزيونياً( 
انتقالية. ومتفصالً  الذي يعد حالة  الكردي، 
ما بني ماض وحاضر انتقالي نحو مستقبل 
قريب. التلفزيون ميتلك قدرة فعالة لبناء ذوق 
الطفل  نافذة  باتت  حيث  ومعرفة،  وأخالق 
املشرعة نحو أفق احلياة وعامله القائم على 
افتراضية،  اخليال وعوالم  به عبر  ما يحيط 
وأساسيات  بدايات  الطفل  يستمد  فمنها 
احلياة  وفلسفة  والبيئة  واجلغرافية  التاريخ 
وتذوق اللغة واألدب، الذي هو الرديف املعرفي 
املدرسية  التربوية  العملية  يستد  الذي 
وتكمل حلقة معرفية ينبغي رسمها بدقة 
ووعي عميق، ويقدم اللغة ضمن قالب أدبي 
القدرة  الطفل  مينح  جمالية  متتلك  وصورة 
وتعلم  التأليف  أو  واالنتقاء  التفكير  على 
قدرات  عبر  وذلك  واإلنصات،  احلوار  فن 

الصورة واللون في خلق الدهشة. 

من  ينطلق  األدب  من  النوع  هذا  رعاية  إن 
األسرة وتشجعيها له وتوجيهه نحو قنوات 
محددة، لكن إزاء حالة غياب برامج طفلية 
ال  برامج  متابعة  على  مرغم  فإنه  كردية، 
متت للغته بشيء، إما من خالل العمل على 
التربية  صناعة درامية من شأنها املزج بني 
وطمس  والترفيه  املعرفة  وبني  والتعليم 

الفضول ضمن أسلوب شيق جذاب.

وحتويل  منابعه  من  النهل  ميكنه  وتراثياً 
أفالم  إلى  وحكاياتهن  اجلدات  قصص 
زاخر  الكردي  وتراثنا  كرتونية،  ومسلسالت 
الشيقة.  األدبية  واملشافهات  باملدونات 
الكتابة  في  رائداً  الكردي  األدب  ويعتبر 
للطفل، فالشاعر أحمدي خاني الذي سبق 
وواضحة  صريحة  التفاتة  في  العالم  أدباء 
كتابني  وتأليفه  الكردي  الطفل  إلى 
جديرة  التاريخية  اخلطوة  تلك  منفصلني، 
سياقاً  يكن  لم  عمله  أن  وخاصة  باملتابعة 
شارل  سبقت  حقيقية  وقفة  وإمنا  عابراً، 
سجل  وحسب  يعتبر  والذي  بسنوات  بيدو 
قصصاً  ونشر  كتب  من  أول  األدبي  التاريخ 

للطفل.

الوسيلة  الطفل هو  أدب  بأن  أن نقول  بقي 
السلبية  العوملة  األكثر قدرة على مقاومة 
اللغوي  الصهر  محاوالت  ومواجهة 
من  القصص  بخروج  وذلك  والثقافي، 
ملونة  صورة  إلى  وحتولها  الكتب  صفحات 
مضيئة تواكب العصر الفضائي وأال يبقى 
مسرحياً  يتطور  أن  بل  الكتب،  رهني  أدباً 

وتلفزيونياً.

وتلك  واخلوارق،  والعفاريت  اجلان  فحكايات 
أبطالها،  احليوانات  كانت  التي  القصص 
الطفلي،  األدب  بسمات  حتتفظ  زالت  ال 
ضرورة  ضمن  إيقاعه  يفرض  العصر  وبات 
كرتونية،  ومسلسالت  أفالم  إلى  حتويلها 
وفتح صفحة جديدة في هذا اجملال الهام.. 
أفالم  العاجل  القريب  في  سنشهد  فهل 
وإنتاجاً  كتابة  متحركة  ورسوماً  األنيمشن 

وإخراجاً على شاشاتنا التلفزيونية؟

ِقراءات أدبية

آراس بيراني

مغازلة األسد ألردوغان... هدف مشترك ينهش السوريين
عنصر  الماء  ـ  آغا  أحمد  دجوار  قامشلو/ 
توجد  أن  يمكن  ال  بدونه  الهواء،  مثل  وجودي 
الشرق  ومنطقة  الحية,  الكائنات  لسائر  حياة 
األوسط تُعتبر من المناطق الغنية بالمياه، سواء 
تلك التي تجري على سطح األرض، مثل األنهار 
التي  الجوفية  المياه  أم   والينابيع،  والبحيرات 

تختزنها األرض في جوفها.

المياه  من  الكافية  المقادير  تأمين  مسألة  لكن 
الطاقة  وتوليد  والري  الشخصي  لالستهالك 
مثل  األوسط  الشرق  بلدان  لبعض  الكهربائية 
سوريا والعراق تُعتبر من أهم المشاكل والقضايا 
العالقة والتي تتجاوز في طبيعتها المجال المحلي 
واإلقليمي لتصل إلى المجال الدولي، حيث هناك 
وكمية  نسبة  تحدد  دولية  واتفاقات  دولي  قانون 
تنبع  التي  الدولة  من  تُمرر  أن  يجب  التي  المياه 
األنهار الدولية من أراضيها إلى الدول األخرى 

التي يمر بها النهر. 

ماهية املجرى املايئ الدويل

 ١92٣ لوزان  اتفاقية  من  الثالثة  المادة  نصت 
تركيا  من  مشتركة  لجنة  تشكيل  ضرورة  على 
المشكالت  معالجة  مهمتها  والعراق  وسوريا 
الخاصة بنهري دجلة والفرات, ال سيما إذا أريد 
النهرين  هذين  أعالي  في  هندسية  منشآت  بناء 
تصريف  وتوزيع  كمية  على  كبيراً  تأثيراً  تؤثر 

هذين النهرين في منطقة ما بين النهرين.  
استناداً للمادة »١٣« من ميثاق األمم المتحدة وفي 
العمومية،  للجمعية  والخمسين  الحادية  الدورة 
قانون  اتفاقية  إقرار  تم   ١997 تموز   8 تاريخ 
الدولية في األغراض  المائية  استخدام المجاري 
المائي  المجرى  يُعرف  والذي  المالحية  غير 
الدولي في المادة الثانية فقرة »ب« ويقول: يُقصد 
بـ«المجرى المائي الدولي« أي مجرى مائي تقع 

أجزاؤه في دول مختلفة. 
وهو ما ينطبق على نهري دجلة والفرات اللذين 
يقعان في ثالث دول, بينما تركيا ال تعترف بهما 
عابرين  نهرين  تعتبرهما  بل  دوليين  كنهرين 
للحدود. وتُعّرف تركيا النهر/ أو المجرى الدولي، 
بأنها مجاٍر تقع إحدى ضفتيها ضمن حدود دولة، 
ثانية،  دولة  حدود  ضمن  األخرى  الضفة  وتقع 
المائي،  المجرى  الحدود في منتصف  ليمر خط 
أما المجرى/ النهر العابر للحدود فيخضع للسيادة 

المطلقة للدولة التي ينبع منها.

التفسري الرتيك لالتفاقية

 – )تركيا  ثالثية  مفاوضات  أنقرة  في  جرت 
ملء  حول   ١97٤ أيار  في  العراق(   – سوريا 
الوفد  صرح  حيث  والطبقة«،  »كيبان  خزاني 
التركي المفاوض حينها بأن: »ملء خزان كيبان 
تشاء  كما  به  تتصرف  أن  ولها  تركيا،  حق  من 
دون ضرورة ألخذ موافقة أية جهة كانت، وإن 
فيه  تحترم  الذي  الوقت  في  التركية  الحكومة 
المشتركة  المياه  في  المجاورة  األقطار  حقوق 
وتضمن  التركي  الشعب  بحقوق  تتمسك  بينهما، 
مصلحته بالدرجة األولى، انطالقاً من مبدأ سيادة 

تركيا على مصادرها الطبيعية«.
ديميريل  سليمان  حينها  التركي  الوزراء  رئيس 
حق  لتركيا  »إن   ١990 أيار   6 بتاريخ  صرح 
أن  ينبغي  وال  المائية،  مواردها  على  السيادة 
تخلق السدود التي تبنيها على دجلة والفرات أية 
مشكلة دولية، ويجب أن يدرك الجميع أن ال نهر 
الفرات، وال نهر دجلة من األنهار الدولية، فهما 
يغادران  التي  النقطة  حتى  التركية  األنهار  من 
فيها اإلقليم التركي، فالنهر ال يمكن اعتباره نهراً 
أو  دولتين  بين  الحدود  يشكل  كان  إذا  إاّل  دولياً 
استغالل  في  الطبيعي  حقها  دولة  ولكل  أكثر، 
دولة  ألية  وليس  تشاء،  كما  المائية  مواردها 

أخرى الحق في االعتراض على ذلك«. 
سنة ١992 ولدى زيارته إلسرائيل قال حكمت 
»إن  األسبق:  التركية  الخارجية  وزير  تشتين، 
من  كبير  جانب  على  مائية  ثروة  تمتلك  تركيا 
األهمية وإن من حقها بيع هذه الثروة لمن تريد 

تركيا  مصالح  تعرض  التي  الدول  عن  وحجبها 
للخطر، وإن من حق تركيا المتاجرة بالمياه مثلما 
يتاجر اآلخرون بالنفط ويحتكرون عائداته... وإن 
كمية  بأية  إسرائيل  لتزويد  استعداد  على  تركيا 
تحتاجها من المياه دون أن تعبأ بمعارضة الدول 
المستفيدة من مصادر المياه التركية، لذلك يجوز 

لها التصرف بهذه المصادر وفق مصالحها«. 

التعاون الرتيك اإلرسائييل

والرؤية  التفسيرات  من  النماذج  بعض  هذه هي 
يبين  ما  وهو  الدولية,  االتفاقيات  حول  التركية 
والرؤية  التفسير  هذا  تعارض  تام  بوضوح 
التركية الممارسة بشكل عملي على أرض الواقع 
تستخدمها  فهي  الدولية,   االتفاقيات  بنود  مع 
لمصالحها الشخصية وكورقة ضغط ضد كل من 

سوريا والعراق.
 إلى جانب ذلك هناك مشروع التعاون في الشرق 
األوسط أو ما يُسمى بـ »قناة السالم« والتي تنقل 
بموجبها تركيا مياه الفرات ودجلة إلى إسرائيل 
فيه  السورية وهو ما تشترط  باألراضي  مروراً 
مياهها  تمر  لكي  سوريا  مع  التطبيع  إسرائيل 

كونه  جانب  إلى  السورية,  األراضي  في  بسالم 
يدعو الى تطويق الدول العربية وإغراق أسواقها 
تأخذها  التي  التركية وبالمياه  بالمنتجات  المحلية 
وتبيعها  وتعبئها  ودجلة  الفرات  من  إسرائيل 

للبلدان العربية.

جوهر النوايا الرتكية

تركيا المستفيد األكبر في مناطقنا وهي باستمرار 
تهدد وتنفذ تهديداتها بسبب عدم وجود رادع قوي 
وفعال من جانب المجتمع الدولي، ونرى أنها في 
اآلونة األخيرة قد قامت بقطع المياه عن طريق 
)مدينة  شخص  مليوني  من  أكثر  عن  مرتزقتها 

الحسكة السورية وريفها نموذجاً(. 
أضخم  من  وهو  أتاتورك  سد  بنت  التي  تركيا 
السدود بالعالم بحجة تنمية مناطق جنوب شرق 
هو  لها  األساسي  والهدف  )كردستان(  تركيا 
الضغط على كل من سوريا والعراق وتهديدهما 
من خالل قطع المياه عنهما، حتى أنها اقترحت 
على العراق أن يستغني عن مياه الفرات بحجة 

أن لديه مياه دجلة وهي تكفيه!  

لموضوع  تركيا  استخدام  كيفية  نرى  بناًء عليه, 
المياه من وجهة نظرها ضاربة بعرض الحائط 
كافة القوانين واالتفاقات والمواثيق الدولية حتى 
تلك التي وقعت عليها، فنراها تنسحب منها دون 
أي رادع )انسحابها مؤخراً من اتفاقية إسطنبول 
وهكذا  نموذجاً(.  المرأة  ضد  العنف  لمناهضة 
عن  الفرات  نهر  مياه  قطع  عملية  في  تستمر 
وبيئية جسيمة  إنسانية  بكارثة  يُهدد  مما  سوريا، 
األخرى  الحية  والكائنات  البشر  ماليين  بحق 
العظيم صاحب  النهر  التي تعيش على مياه هذا 

الحضارات العريقة مع نهر دجلة.

النظام السوري حليف
 النظام الرتيك

آذار   20 منذ  بأنه  نرى  اآلخر,  الجانب  على 
طرف  من  أغلق  قد  السوري  والنظام   202١
واحد المعابر الحدودية التي تربط مناطق اإلدارة 
سوريا  وشرق  شمال  في  الديمقراطية  الذاتية 
من  الكثير  يراها  خطوة  في  السوري  بالداخل 
عام  بشكل  السوري  الوضع  ومراقبي  المحللين 
الضغوط  من  المزيد  ممارسة  خانة  في  تصب 

تنازالت  على  للحصول  الذاتية  اإلدارة  على 
ولكسب وقت إضافي لزيادة عمره.

هذا النظام الذي كان قبل انتفاضة الشعب السوري 
ينظر إلى النظام التركي على أنه صديق وحليف 
حد  إلى  األمور  به  وصلت  بل  ال  له،  رئيسي 
اعتبار تركيا »قطر شقيق« بحسب تعبير رأس 
النظام. هذه الحقيقة وإن غطتها في بعض فترات 
تحولت  التي  السورية  واألزمة  االحتجاجات 
األخضر  أكلت  بشعة  أهلية  إلى حرب  بعد  فيما 
تابع  من  على  بخافية  تكن  لم  أنها  إال  واليابس, 
هذه األزمة السورية بتعمق وروية, حيث شاهدنا 
التي  النارية  التصريحات  مناسبة  من  أكثر  في 
كان النظام التركي يُصرح بها في بدايات األزمة 
بقوله »حمص, حماة, حلب... خط أحمر« بمعنى 
على  والقضاء  بدخولها  للنظام  يسمح  لن  أنه 

المنتفضين هناك. 
لكن ما حدث كان العكس تماماً إذ تخلى هذا النظام 
القمعي العنصري عن المعارضة وأبرم اتفاقات 
مع النظام وعبر الروس مقابل إجهاض مشروع 
في  تشكلت  والتي  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
مناطق شمال وشرق سوريا بعد تحريرها عقب 

ثورة ١9 تموز 20١2.
إن استمرار إغالق النظام لهذه المعابر الحيوية 
للشعب السوري بمجمله إنما يندرج تحت غطاء 
واضحة  رسالة  فهي  شيئاً،  األمر  من  يستر  ال 
بالدرجة األولى مفادها »أنا ال  للشعب السوري 
اهتم بكم وال باستمرار حياتكم أو موتكم جوعاً أو 
عطشاً.. ما يهمني هو استمراري في البقاء على 

رأس السلطة وتجهيز خليفتي من عائلتي«.

رصاع التوازنات ومناطق النفوذ

بطبيعة الحال ليس خافياً على أحد مسألة صراع 
النفوذ بين القوى اإلقليمية والدولية التي تتواجد 
مسألة  فإن  وبالتأكيد  السورية،  الساحة  على 

إغالق المعابر هي إحدى هذه الصراعات . 
إن كال من إيران وتركيا وروسيا الذين هم نظرياً 
االستانات,  مؤتمرات  عبر  مشترك  تحالف  في 
بين  كبير  صراع  هناك  األمر  حقيقة  في  لكن 
فكل  سوريا،  في  واألتراك  واإليرانيين  الروس 
وتقوية  دعم  على  جاهدة  وتعمل  تسعى  جهة 
وفق  تعمل  التي  المحلية  األطراف  أو  الطرف 

أجندتها ومصالحها الحيوية في سوريا.
التي  المكتسبات  على  الحفاظ  يهمهم  الروس 
حققوها من خالل حصولهم على قواعد وموانئ 
ومطارات في سوريا من جانب النظام، لذا نراهم 
يدعمون النظام بقوة ولكن في نهاية المطاف ال 
االلتزام  يهمهم  ما  بقدر  يحكم سوريا  من  يهمهم 
النظام.  وبين  بينهم  جرت  التي  االتفاقات  بهذه 
على الطرف اآلخر نرى كالً من إيران وتركيا 
الشعب  أوساط  في  نفوذهما  مد  إلى  تسعيان 
السوري، فإيران تتمدد عقائدياً من خالل انتشار 
إحداث  إلى  تسعى  تركيا  بينما  التشيع  ظاهرة 
والشمال  آفا  روج  مناطق  في  ديمغرافي  تغيير 
السوري عموماً لتحقق هدفها الذي يكمن في ضم 
يعتبر  الذي  الملي«  المناطق وفق »الميثاق  تلك 
الموصل  إلى  وصوالً  سوريا  وشمال  آفا  روج 

وكركوك ضمن األراضي التركية. 
الهدف الحقيقي لالتفاق السوري التركي الضمني
والسوري  التركي  النظامين  بأن  نرى  وهكذا 
الحرة  اإلرادة  تحطيم  على  ضمنياً  متفقين 
للشعوب التي تأسست ونشأت في شمال وشرق 
الروحية  المكتسبات  من  الكثير  وحققت  سوريا 
المدنية  الذاتية  اإلدارة  بناء  خالل  من  والمادية 
من  العديد  تضم  مناطق  لسبع  والديمقراطية 
البعض  بعضها  وتتقبل  والحضارات  الثقافات 
وتعيش معاً جنباً إلى جنب في السراء والضراء. 
فهما  واحدة،  لعملة  وجهان  يُعتبران  النظامان 
على  الواحد  اللون  يفرضان  شموليان  نظامان 
ممثلي  مع  الحوار  ويرفضان  المنطقة  شعوب 
الشعوب الحقيقيين، ال بل على العكس من ذلك، 
والمعتقالت  السجون  في  بهم  يزجون  نراهم 
الشعوب  الدين دميرتاش ونواب حزب  )صالح 

الديمقراطية في تركيا نموذجاً(.    

شهال العجيلي: الرواية يجب أن تكون واقعيَّة بعيدة 
عن الّتحوالت السياسيَّة والدعائيَّة

القصص التي سمعوها في طفولتهم يروونها 
بأنفسهم لألطفال

إعداد/ حسام إسامعيل

شهال  األردنية  السورية  والروائية  الكاتبة  تعد 
صيتهنَّ  ذاع  اللواتي  األديبات  إحدى  العجيلي 
في المجال األدبي والروائي، وهي بذاتها تُعتَبَر 
روائية ناجحة، حَصلَت عام 2006 على جائزة 
األولى  روايتها  عن  األردن  في  لآلداب  الدولة 
القائمة  ضمن  ترشحت  كما  الِهّر«،  »عيُن 
العربية،  للرواية  العالمية  للجائزة  القصيرة 
العربي  األدب  في  الدكتوراه  على  وحاصلة 

الحديث.
َعمُّ الكاتبة هو األديب القدير الدكتور عبد السالم 
طفولتها،  أثناء   .)2006  -  ١9١8( العجيلي 
كانت مؤلفاته هي األولى التي انتََشلَتها من على 
الرفوف الُمكتظة بالكتب في مكتبة والديها، حين 
العجيلي  للدكتور  »الَمغُموُرون«  رواية  قََرأَت 

ات. ات ومرَّ مرَّ
مهندساً  والدها  وكان  الِشّعر،  والدتُها  علََّمتها 
األثرية  للمواقع  ًما  وُمَرِمّ شأن  ذا  معمارياً 
هو  ما  قراءة  من  تَمكَّنَت  وبفضله  القديمة 
الفنون  »تاريخ  والقصائد:  الروايات  من  أبعد 
السُّدود  عن  كتٌب  الجغرافيا...  وأيضاً  والِعماَرة 
والفيزياء،  والزراعة،  والمطارات  والجسور 
الذاتية  والِسّيَر  والسياسة، واالقتصاد،  والطاقة، 

لشخصياٍت عظيمة«.

توجهها إىل األدب

في  لآلداب  َهت  تَوجَّ أنها  إذن  المفاجئ  من  ليس 
الجامعية، إلى أن َحَصلَت على شهادة  دراستها 
روايتها  نَشَرت  ثم  حلب،  جامعة  من  الدكتوراه 
األولى »عيُن الِهّر« عام 2006، حاِصدةً بذلك 
األردن  وفي  األردن،  في  لآلداب  الدولة  جائزة 
التدريس  مهام  العجيلي  شهال  استَلََمت  أيضاً، 
ككاتبة  صيتها  بدأ  وهناك  العربي،  األدب  في 
ازدادت  ُرَويدًا،  ُرَويدًا  الذيوع  في  مرموقة 
شهرتها في أرجاء المنطقة العربية عام 20١6 
قريبةٌ  »سماٌء  روايتها  على  االختيار  وقع  حين 

العام  ذاك  القصيرة  القائمة  ضمن  بيتنا«  من 
للجائزة العالمية للرواية العربية في العام التالي، 
بنِت  »سريُر  القصصيَّة  مجموعتها  َحَصلَت 
)التي  الشعبية  الحكايات  من  المستوحاة  الَمِلك« 
جائزة  على  بالِسّرياِليَّة(  نصفها  أن  الممكن  من 
وقع  كما  بالكويت،   القصيرة  للقصة  الُملتَقَى 
االختيار على روايتها »صيٌف مع العدو« ضمن 
القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 

لعام 20١9.
من  لة  والُمَموَّ الباِرَزة،  الجوائز  هذه  كل  جاءت 
الخليج فوق ذلك، مع قْدٍر ال بأس به من الَجدَل 
في  ترى  العجيلي  شهال  أن  إال  األمل،  وخيبة 
»لطالما  أيًضا:  إيجابية  تطوراٍت  الجوائز  هذه 
كانت الجوائز في البلدان العربية مقصورةً على 
منظمات  أو  الحكومية  أو  الوطنية  المؤسسات 

اتحاد الٌكتَّاب«. 
الحرب  أثناء  أحداثها  تدور  التي  الروايات 
فنيةً،  أعمااًل  األول  المقام  في  تكون  أن  يجب 
العجيلي  شهال  فالكاتبة  سياسية:  تصريحاٍت  ال 

ما  تناول  على  البارعة  كتاباتها  عبر  حريصة 
هو »ليس مبتذاًَل وال دعائيًّا وليس كما نقرأ في 

وسائل اإلعالم«.
هذه  على  »الحصول  إن  مستنتجةً  فتقول 
الشخصية  بالعالقات  مرهونًا  كان  الجوائز 
األخص  وعلى  المختِلفة،  واأليديولوجيات 
الجوائز  أن  ومع  المطروَحة«.  المادة  بنوعية 
لجنة  على أعضاء  كبيراً  اعتماداً  تعتمد  الجديدة 

التحكيم، كّل على ِحدَة، إال أن شهال تعتقد بأنهم 
يملكون المقِدرة على العَدل في الُحكم.

الكتابة عن الحرب والرسطان

من أكثر المواضيع إثارةً للَجدَل في رواية شهال 
بيتنا«  من  قريبةٌ  »سماٌء   20١٥ لعام  العجيلي 
هو تسليط الضوء الِمحَوري على امرأة سورية 
بينما  المنفى،  في  السرطان  لداء  العالج  تتلقى 
الحرب األهلية تعصف في وطنها السُّوري، في 
أسوأ الحاالت التي تعيشها بطلة الرواية، نراها 
تَُرِكّز بالكامل على عذاباتها دون غيرها، والتي 
القصف في  العيش تحت  من  أشد قساوةً  تَِجدُها 

الرقة.
لم يُرق لبعض النُّقاد التشبيه الذي َحبََكتهُ الرواية 
ما بين داء السرطان ومآسي الحرب، معتَبِرين 
أن هذه المقارنة قد أقَلَّت من شأن األخيرة، إال أن 
ميشيل هارتمان الذي تَرَجم رواية »سماٌء قريبةٌ 
هي  تلك  الُمواَزنة  لحظات  بأن  ه  يُنَِوّ بيتنا«  من 

»حتًما حقيقية«.
ترى الكاتبة شهال العجيلي أن كتابة روايٍة تدور 
تناول  وظيفتها  من  ليست  الحرب  أثناء  أحداثها 
السَّرِديَّات الضخمة، بل يجب أن تكون روايات 
بالتحوالت  ال  األفراد،  بحياة  َمْعنِيَّة  الحرب 

السياسية، وال بأنصاف الحقائق المتجاِهلة لبقية 
الوقائع.

»هنالك أوقات حينما ال تهتم بطلة الرواية بأحوال 
المعذبون  »هؤالء  الرقة«،  في  وأبيها  أخواتها 
ويضيف  هارتمان  يخبرنا  القصف«،  تحت 
الذي  باألنانية  الشعور  في  الصدق  »ذلك  بأن: 
يعترينا أثناء المرض الشديد حين يَُحِدّق الموت 
المحتوم  األَجل  يكون  عندما  أعيننا، خاصةً  في 
وواقعي«،  عارم  صدٌق  هو  بالسرطان،  متعَِلّقًا 
شاهدة  قريب  زمن  حتى  العجيلي  شهال  كانت 
بمرض  وفاتها  ثم  ومن  والدتها  احتضار  على 
السرطان، إال أنها اختارت طرح هذا الباَلء ليس 
فقط لعالقتها الشخصية به، بل أيًضا ألنه يستلزم 
حالة حقيقية من المعاناة؛ فالداُء بعينه هو الشَّقاء، 

وكذلك هو الدواء.
الُمعاناة ليست هي الحالة الوحيدة هنا،  غير أن 
أيضاً  يخلق  الكاتبة،  تخبرنا  كما  فالمرض، 
للمريض، وكذلك لألشخاص المحيطين  مساحةً 
به، تؤهلهم إلعادة التفكير في شؤونهم الحياتية.

على  شهال  الروائية  تركيز  أثناء  حتى  ولكن 
يمنعها  ال  هذا  فإن  العذاب،  من  خاصة  حاالٍت 
في  سوريا  في  الدائر  العنف  طرح  من  البتَّة 
روايتي  من  كٍلّ  في  هذا  نقرأ  فنحن  كتاباتها، 
»سماٌء قريبةٌ من بيتنا« )20١٥( و«صيٌف مع 

العدو« )20١8(.

التابع  باران  ساريا  مسرح  أعضاء  يواصل 
الذهبي، نشاطاتهم، حيث يعدّون  لحركة الهالل 
بهم  الخاصة  االستوديوهات  في  القصص 
مواصلة  إلى  ويسعون  للمشاهدين،  وينقلونها 

ثقافة رواية القصص.
خاص  مسرح  أول  باران  ساريا  مسرح  يعتبر 
بالنساء في روج آفا، تأسس عام 20١8. ويعمل 
يشرف  كما  الذهبي،  الهالل  حركة  سقف  تحت 
عن  عبارة  وهو  تلفزيوني  برنامج  على  حاليًّا 
باسم »Hbû  TuneBû- كان  تمثيلية  قصص 
بالعمل عام 20١8،  بدأت  أن  منذ  ما كان«.  يا 
األعمال  من  العديد  باران  ساريا  مسرح  أنجز 
المسرحية. وبعد أن توقف نشاطه منذ شهر آذار 
بإنجاز  بدأ  كورونا،  حائجة  بسبب   2020 عام 
عن  طالبه  يتخلّف  ال  لكي  قصصي،  مشروع 
هذه  عرض  تم  بعد  وفيما  المتواصل.  التدريب 
المرأة  فضائية  شاشة  على  القصصية  اإلعمال 
يا  »كان  قصص  مشروع  وحول   .JIN TV
مكان« تحدّثت كل من شفين خليل وبراءة حسن 

لوكالة أنباء هاوار.
ضمن  الفني  النشاط  إلى  خليل  شفين  انضمت 
من  تبلغ  كانت  عندما  الذهبي،  الهالل  حركة 
العمر ١٣ عاًما، وفي عام 20١8 بدأت بالتمثيل 
العديد  وأدّت  باران،  ساريا  ضمن طاقم مسرح 

من األدوار المسرحية.
المسرح  مجال  في  نشاطاتهم  إّن  شفين  تقول 
توقفت بسبب انتشار جائحة كورونا، وأضافت: 

المنطقة،  في  كورونا  فيروس  انتشار  »بعد 
واصلنا نشاطنا عبر اإلنترنت، كنّا نقوم بتسجيل 
أجواء  عن  الطالب  يبتعد  ال  حتى  القصص، 
الدراسة المسرحية. وفيما بعد تعاوننا مع فضائية 

المرأة وبدأنا بعرض القصص على شاشاتها«.
وأضافت شفين خليل: »نولي أهمية كبيرة لهذا 
النشاط لدوره في حماية اللغة األم وحماية الثقافة 
والتراث الشعبي، ونعلم أّن القصص والحكايات 
تحكي تاريخ الشعوب. نحن نتعّرض للعديد من 
ثقافتنا،  على  القضاء  تستهدف  التي  الهجمات 
لذلك نسعى إلى التصدّي لهذه الهجمات، ونسعى 
عملنا  ولذلك  ثقافتنا،  حماية  إلى  أساسي  بشكٍل 
ما  يا  »كان  مشروع  في  نشاطنا  إيصال  على 

كان« إلى المشاهدين«.
خليل،  شفين  باران،  ساريا  مسرح  في  الممثّلة 
مكان«  يا  »كان  قصص  مشروع  إّن  قالت: 
الصدد:  بهذا  وقالت  كاماًل،  عاًما  يستمر  سوف 
معروفة،  قصص  هي  نرويها  التي  »القصص 
إلى  بنقلها  ونقوم  وأجدادنا  آبائنا  من  سمعناها 

المشاهدين«.
وأضافت شفين خليل أيًضا: »عندما كنت طفلة، 
كانت  التي  القصص  على  وترعرت  كبرت 
ترويها أمي. ولكن في يومنا الّراهن من الصعب 
المجتمع  إّن  حيث  القصص،  تلك  على  العثور 
بالتقنيات  االنشغال  بعد  ثقافته  عن  باالبتعاد  بدأ 
الحديثة، والقصص التي أرويها اآلن ألصدقائي 
كنت قد سمعتها وحفظتها نقاًل عن جدتي وأمي. 

سهٍل  وبشكٍل  القصص  تلك  رواية  نعيد  ونحن 
وممتع«.

جميع  حديثها  ختام  في  خليل  شفين  وناشدت 
الشباب الحفاظ على ثقافتهم وتاريخهم.

الممثّلة المسرحية في مسرح ساريا باران، براءة 
المسرح  أيًضا حول نشاطها في  حسن، تحدّثت 
»أعمل في مسرح ساريا باران منذ ثالثة أعوام 
 HEBÛ -في مشروع قصص »كان يا ما كان
اللغة  الحفاظ على  جانب  إلى   ،»TUNE BÛ
والثقافة الكردية. نحن الفنانون يجب أّن نتصدّى 
لمساعي الصهر الثقافي التي تهدف إلى القضاء 
على ثقافتنا ولغتنا الكردية، ونسعى إلى ذلك من 

خالل مشاريعنا«.
تمت  التي  القصص  أن  إلى  نّوهت  براءة حسن 
في  حدثت  قصص  تحكي  اآلن  حتى  روايتها 
والميديون  »الهوريون  وأضافت:  الماضي، 
وباقي الحضارات الكردية األخرى، وصلت إلى 
الّراهن من خالل القصص. كل القصص  وقتنا 

قصص  هي  مشروعنا،  إطار  في  نرويها  التي 
حدثت في تلك الفترات. آباؤنا وأجدادنا نقلوا لنا 
في  تاريخية  أحداث  تروي  التي  القصص  هذه 
القصص  تلك  وبدون  الكردي،  الشعب  تاريخ 

سوف يضيع تاريخ الشعب الكردي«.
تراثية،  ألبسة  »نرتدي  حسن:  براءة  وأضافت 
األدوات  ونستخدم  بالوشوم،  وجوهنا  ونزيّن 
ومن  وغيرها،  الفوانيس  مثل  القديمة  التراثية 
األحداث  نقل  إلى  بكل جهدنا  نسعى  ذلك  خالل 
التي حدثت سابقًا إلى المشاهدين. كما نسعى إلى 
ومباشر،  حي  بشكٍل  عرضها  من  ثقافتنا  إحياء 

لكي نحافظ عليها من االندثار«.
وأضافت براءة حسن أّن كل قصة تحكي وتجّسد 
كل  »في  وقالت:  مختلفة،  ومشاعر  أحاسيس 
قصة هناك ِعبَر ودروس تربوية. هذه القصص 
ومدارك  آفاق  توسيع  في  تساهم  وأحداثها 

األطفال، وتساهم في تعزيز نشاطهم«.
جميع  حسن  براءة  ناشدت  حديثها،  ختام  وفي 
الشباب والكبار الحفاظ على تراثهم والعمل على 

إحياء القصص الكردية التراثية.
 HEBÛ TUNE« يُذكر أّن مشروع أو برنامج
يا ما كان« يعرض كل يوم ثالثاء،  BÛ- كان 
المرأة  فضائية  شاشة  على   ١8.٤٥ الساعة 

.JIN TV»«

وكالة هاوار
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أسعار السلع التموينية تخنق المستهلك في قامشلو، والتجار 
يستغلون اقتراب رمضان

مع بدء العزيق ورش العمال تطالب برفع األجور اليومّية

محصول العدس وأصنافه

ال مباالة من سكان منبج بااللتزام بإجراءات كورونا، ولجنة الصحة 
تواصل سعيها الحثيث

حقوق العمال مسؤولية من؟

روناهي/ قامشلوـ  تشهد أسعار السلع التموينية 
والخضار بشكل عام في مدينة قامشلو ارتفاعاً 
أمام  السوريّة  الليرة  قيمة  انهيار  بعد  كبيراً، 
التجار  الدوالر، كما يساهم بعض  سعر صرف 
الدوالر؛  ارتفاع  بذريعة  باألسعار  التالعب  في 
اقتراب  مع  تزامناً  الحدودية،  المعابر  وإغالق 

شهر رمضان.

إلى  الغذائية  المواد  أسعار بعض  ارتفاع  وصل 
70 بالمئة، يعزو بعض التجار ارتفاع أسعارها 
والضرائب  الجمركية  وإلى  المنشأ،  بلدان  في 
هذا  »الدوالر«،  األجنبية  بالعملة  والشراء 
حال  سيكون  فكيف  مبرر،  غير  االرتفاع 

المواطن في شهر رمضان، جوع بعد جوع؟.
السكر  منها  أساسية،  سلعاً  االرتفاع  وطال 
النباتية،  والزيوت  والحليب  والشاي  واألرز 
في  عالمية  ارتفاعات  سجلت  األخيرة  وهذه 
في  للعامل  الشهري  فالراتب  األخيرة،  اآلونة 
اإلدارة الذاتية بات ال يكفي لشراء أربعة لترات 

الفقير  المواطن  سيؤمن  فكيف  الزيت؛  من 
عائلتهم  احتياجات  المحدود  الدخل  وأصحاب 
ليعيشوا من قلة الموت ال إن يترفهوا، وإن تجار 
األزمات يعوضون خسائرهم برفع قيمة المواد 

والسلع فال يهمهم شيئاً!!.

الجميع هل هناك  أذهان  يدور في  هناك سؤال 
المستهلكين؟  من  شكاوى  هناك  وهل  رقابة، 

وفي حال الوجود ما هو التصرف؟

اآلونة  في  تدريجياً  ارتفع  الزيت  لتر  سعر  إن 
بـ عشرة آالف  الواحد  اللتر  يباع  األخيرة فكان 
ليرة سوريّة، وبعد تحّسن الليرة هناك تذبذب في 
بيعه من محال إلى آخر، بعضهم يبيعونه بـ ثمانية 
ليرة،  و800  آالف  بثمانية  بـ  وبعضهم  آالف 
يُعقل  فهل  ليرة سوريّة،  آالف  بـ ستة  وآخرون 
أال يحاسب هؤالء المحتكرين بقوت المستهلك؟؟ 
وال ننكر بأن المستهلك له دور في االرتفاعات 

المستمرة ألنه ال يبلغ عن احتكار التجار ورفع 
سقف األسعار كما تهوى نفسه، يجب أن تكون 

هناك متابعة وجوالت حثيثة.
في  الغذائية  المواد  أسعار  ارتفاع  وبسبب 
األسواق المواطن ليس لديه القدرة على شرائها، 
قامشلو  في  والشراء  البيع  حركة  فأصبحت 
ضعيفة نتيجة ارتفاع األسعار الجنوني، كما أن 
المواطن يشتكي من بقاء األسعار كما هي عند 
سعر  ارتفاع  حال  في  ألنه  الدوالر،  انخفاض 
الصرف يقول التاجر بأنه تم شراء المواد والسلع 
الصرف  سعر  انخفاض  حال  وفي  بالدوالر، 

األسعار تبقى كما هي مرتفعة، فما السبب؟.
من  االقتصادية  القطاعات  مختلف  وتعاني 
المشددة  اإلجراءات  إثر  كبيرة؛  ضغوطات 
واإلغالقات المستمرة المفروضة كإجراء وقائي 

لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

بدأت عمليات العزيق في حقول الكمون 
والكزبرة بإقليم الجزيرة إلزالة األعشاب 
الضارة، فيما طالبت ورش العمال برفع 

األجور اليومية.
توّجه خالل السنوات األخيرة مزارعو إقليم 

الجزيرة إلى زراعة محاصيل جديدة مثل 
الكزبرة والكمون والسمسم وحبّة البركة، بداًل 

من القمح والشعير اللذين يعدّان محصولين 
رئيسين في المنطقة.

وتعتبر زراعة المحاصيل الجديدة ناجحة 
إلى حد كبير، وتعود بالفائدة على المزارعين 
من جهة، وتوفر فرص العمل لمئات العمال 

ومن جهة أخرى، حيث إنها تحتاج إلى إزالة 
األعشاب الضارة والغريبة حول النبتة، أو ما 

تعرف بعملية »العزيق«.
هذا العام، ونظراً النخفاض نسبة هطول 

األمطار الموسمية، توّجه العديد من المزارعين 
إلى زراعة محاصيل الكزبرة والكمون بشكٍل 

رئيسي، بدالً من القمح والشعير اللذين من 
الصعب نجاح إنتاجهما - حسب مزارعين - 

لقلة األمطار.
وبحسب 

إحصائية لجنة 
الزراعة في 
ناحية تربه 

سبيه، فقد ُزرع 
أكثر من 2٤ 

ألف دونم بمحاصيل الكمون والكزبرة والحلبة 
وحبة البركة هذا العام.

وائل عبد المحمود، مسؤول إحدى ورش 
العمال، قال لوكالة أنباء هاوار: »إن محصولي 
الكزبرة والكمون باتا بحالة جيدة بعد المنخفض 

األخير من األمطار«، مبيّناً أنهم بصدد عمليات 
العزيق للمحصولين.

وائل المحمود طالب نقابة العمال برفع األجور 
اليومية للعامالت، نظراً الرتفاع األسعار 

وانهيار الليرة السوريّة أمام الدوالر.

»صدور قرار خالل األيام القادمة«

هذا وكانت نقابة العمال قد حدّدت األجور 
اليومية للعامالت خالل الموسم الماضي بـ 

أربعة آالف ليرة سوريّة، مع تحديد ساعات 
عمل يومية بخمس ساعات.

وخالل مراجعة نقابة العمال أكد مسؤولوها أنهم 
بصدد دراسة رفع األجور اليومية للعامالت، 

مبيّنين أن قراراً بهذا الخصوص سيصدر خالل 
األيام القادمة.

يعتبر العدس من البقوليات ذات القيمة الغذائية 
العالية التي تُزرع سنويّاً، العدس يحتوي على 

زهور بيضاء صغيرة، تتشكل بعدها قرون 
صغيرة ومسطحة تحتوي على واحد أو اثنين 

من الحبوب التي تكون ألوانها ما بين األخضر 
أو األصفر إلى البرتقالي أو األحمر أو البني، 
وتتطلب نبتة العدس عادةً ظروف نمو خاصة 

ومحددة برغم ذلك تعد من النباتات السهل 
زراعتها.

أصناف العدس

يمكن تقسيم حبوب العدس إلى العدس ذي 
الحبوب الكبيرة والصغيرة، وهناك العشرات 

من األصناف األكثر شيوعاً هي الحبوب 
الصفراء الصغيرة، والحبوب المسطحة البنية، 
ونبتة العدس يمكن أن تأخذ عدة أشهر لتنضج.

زراعة العدس

يحتاج زراعة محصول العدس إلى درجات 
حرارة عالية وال تصلح زراعتها في موسم 

الصقيع، لذلك تزرع عادةً في مناخات معتدلة 
مع انخفاض نسبة الرطوبة وال ينصح بزراعة 

العدس في بقعة قد سبق ونمت فيها البقوليات 

في اآلونة األخيرة ألن ذلك قد يؤثر على جودة 
المحصول الجديد.

يمكن زراعة العدس مع بذور أخرى أو زرع 
آخر، مثالً العدس ينمو بشكل جيد مع الخيار 

والبطاطا، وال ينصح بزراعته مع البصل 
والثوم.

ري محصول العدس

يمكن للعدس التعامل مع الجفاف بشكل أفضل 
من أي حبوب أخرى، لكنها بشكل عام تفضل 

التربة الرطبة، إذا الحظت جفاف على القرون 
عليك بريها مباشرةً.

عدم حاجة املحصول 
إىل األسمدة

ال يحتاج العدس إلى الكثير 
من األسمدة إذا ُزِرع في 

التربة الخصبة، حيث تحتوي 
جذوره على عقدة آزوتية.

اآلفات واألمراض

يصاب محصول العدس كما المحاصيل 
األخرى باآلفات، ومن أشهر اآلفات التي تهاجم 

العدس »المن« ويصعب السيطرة عليها في 
المناطق التي ينتشر فيها السوس الذي يهاجم 

العدس هو األسوأ ألن السيطرة عليه شبه 

مستحيلة، لذا عليك إزالة النباتات المصابة.
»العفن« قد يهاجم العدس إذا ارتفعت نسبة 

الرطوبة ولم يحصل على التهوية الكافية التي 
تسمح بمرور الهواء خالل النباتات، لذا يتعين 

منذ البداية ترك مسافات مناسبة.

عملية الحصاد وأوقاتها

ويُذكر بأن موعد زراعة العدس يكون في 
منتصف شهر تشرين األول من كل عام، ويتم 
حصاده على موعدين بالحصادة اآللية في ١٥ 

نيسان أو باأليدي العاملة في ١٥ أيار، حيث أن 
العدس يشبه قرون الفاصولياء ويمكن حصاده 
وهو ال يزال أخضر، إذ كنت تنوي استخدامه 
كالبازالء، وهنا ينبغي لقرون العدس أن تكون 

جاهزة بعد 70 إلى 80 يوماً، أما إذا كنت تنوي 
استخدامه كحبوب جافة يجب االنتظار حتى 

نضج كامل القرون، ويحتفظ بها غير مقشرة 
لتصبح جاهزة لالستخدام.

تناوب المحاصيل المناسبة على التربة )دورة 
زراعية( وكذلك زراعة أنواع أخرى بجانبها 
ضروري للوقاية من األمراض، ويحتاج إلى 
تجدد الهواء بشكل جيد، ألن الرطوبة العالية 
تؤدي إلى عفن إذا ُزِرعت بشكل قريب جداً.

المركز اإلعالمي لالقتصاد

ـ بعد ازدياد حاالت اإلصابة  منبج/ آزاد كردي 
بفيروس كورونا )كوفيد 19( في معظم مناطق 
التجوال  حظر  وفرض  سوريا،  وشرق  شمال 
المواطنين،  حماية  أجل  من  والجزئي  الكلي 
الفرات  نهر  غربي  الواقعة  منبج  مدينة  كانت 

األقل في عدد اإلصابات اليومية.

سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  قررت 
اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة جائحة كورونا 
بينها فرض حظر تجوال كلي وجزئي، وشمل 
جميع المناطق دون استثناء، إضافة إلى إغالق 
المدارس والجامعات بدءاً من 6 نيسان الجاري 
وحتى يوم اإلثنين ١2 من الشهر الجاري. وقالت 
بيان لها إن خلية األزمة في  الذاتية في  اإلدارة 
المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا، اجتمعت 
وقررت عدداً من اإلجراءات منها فرض حظر 
تجوال كلي على مدن قامشلو والحسكة والرقة 

نتيجة تزايد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا. 

 

مستوى متقدم من الخدمات 
الطبية

وطالبت هيئة الصحة في اإلدارة الذاتية لشمال 
بإجراءات  التقيد  المواطنين  سوريا  وشرق 
الوقاية من فيروس كورونا. كما دعت األهالي 
وسائل  يخص  فيما  اإلهمال  أو  التراخي  لعدم 
من  للوقاية  االجتماعي  التباعد  وقواعد  الحماية 
لتزايد وتيرة اإلصابات  فيروس كورونا، نظراً 
االقتصادية  األزمة  ظل  في  سيما  ال  بالفيروس 

التي تمر بها سوريا عموماً.
وفُِرَض على مدينة منبج وريفها بموجب القرار 
األقل  أنها  باعتبار  جزئياً  حظراً  آنفاً  المذكور 
الصحة  لجنة  وجهدت  اإلصابات،  عدد  في 
التابعة للمجلس التنفيذي في مدينة منبج وريفها 
األولى  بالدرجة  العبور  حركة  مراقبة  في 

بغيرها  منبج  تربط  التي  خاصة  وقائي،  بشكل 
وعملت  كما  حدودية.  معابر  عبر  المناطق  من 
على أخذ االحتياطات الالزمة من إعداد مراكز 
المستلزمات  بكافة  مجهزة  الصحي  للحجر 
والنفسية.  الترفيهية  النواحي  فيها  بما  الصحية 
العديد من  وكذلك سعت لجنة الصحة في تعقيم 
العامة  واألماكن  والشوارع  العامة  المؤسسات 
درءاً النتشار وباء كورونا. وينبغي لفت االنتباه 
الصحة  لجنة  أنشأتها  التي  الحجر  مراكز  أن 
الخدمات  فيها  وتقدم  مجانية  المرضى  لحجر 

الطبية والصحية على مدار 2٤ ساعة.

ال مباالة من السكان

مدينة  في  الصحة  لجنة  تبذله  الذي  االهتمام  إن 
مخاطر  انتشار  دون  للحيلولة  وريفها  منبج 
كورونا قابله على المستوى االجتماعي والشعبي 
اهتماماً أقل، حيث تنتشر التجمعات في الشوارع 
السكان  أن  كما  العامة.  واألماكن  واألسواق 
من  االحترازية  اإلجراءات  باتخاذ  يبالون  ال 
مخاطر انتشار كورونا، حيث تشاهد التجمعات 
بكثرة والمصافحات باليد وطرق الود والتحبب 

التقليدية. 
ورصدت صحيفتنا »روناهي« في غضون فترة 
الحظر األخيرة قلة اتباع المواطنين لإلجراءات 
تحسنها  ورغم   - الكمامات  كارتداء  الصحية، 
من  تغني  وال  تسمن  ال  أنها  إال   - السابق  عن 
جوع، بسبب كثرة التجمعات الهامشية التي عادة 
ما تنتشر في األماكن العامة خالل فترة الصباح 
والظهيرة. أما عند بدء سريان تطبيق الحظر في 
الساعة الرابعة عصراً يسارع التجار إلى إغالق 
يمحوه  المساء  كالم  وكأن  التجارية  المحال 
النهار، وقد يكون للدافع األمني سبب في فرض 

هذا اإلجراء. وفي هذا السياق، التقت صحيفتنا 
»روناهي« باإلداري في مركز الحجر الصحي 

)مركز الشرعية( ماهر الكنعان.

منبج األقل إصابة بفريوس كورونا

الصحي  الحجر  مركز  إن  إلى  الكنعان  وأشار 
المخصص  الوحيد  المركز  هو  )الشرعية( 
لحاالت كورونا. ويقدم المركز خدمات عالجية 
وأوكسجين  أدوية  من  ساعة  الـ 2٤  مدار  على 
رعاية  على  ويشرف  أخرى.  ومستلزمات 
وممرضين  أطباء  من  مختص  كادر  المرضى 
الفرات  مشفى  في  أقيم  آخر  قسم  جانب  إلى 
»مركز  وأضاف:  الحرجة.  للحاالت  مخصص 
الحجر الصحي ال يتوانى عن خدماته العالجية 
مدينة  في  الخاصة  المشافي  بعض  أن  رغم 

كورونا،  إصابات  بعض  تستقبل  وريفها  منبج 
يقدمها  التي  العالجية  الصحية  الخدمات  أن  إال 
مركز الحجر الصحي منافسة من حيث الرعاية 

واالهتمام«. 
واختتم اإلداري في مركز حجر الشرعية ماهر 
أن  االنتباه  لفت  »ينبغي  بالقول:  حديثه  كنعان 
يتبعان  الفرات(  ومشفى  )الشرعية،  المركزين 
مع  بالتعاون  الكردي  األحمر  الهالل  لمنظمة 
وبالطبع  وريفها،  منبج  مدينة  في  الصحة  لجنة 
بشكل  مجانية  المقدمة  الصحية  الخدمات  كل 

كامل«. 
الشرعية ومشفى  أن مركز حجر  الجدير ذكره 
من  الثاني  كانون   ١ تاريخ  منذ  استقبال  الفرات 
بفيروس كورونا، حيث  العام ١02 إصابة  هذا 
المركزية، وتوفي  العناية  إلى  دخلت٣0 إصابة 

١6 منها، بينما تعافى ١٤ مصاباً.

تُحدث  مجتمعية  طبقات  ـ  درباسية  روناهي/ 
شرخاً كبيراً في حياة الناس البسطاء، فالعمال 
وبعد أن حلت اآلالت محلهم في المعامل باتوا 
متعب  أجل عمٍل  ينتظرون ساعات مطولة من 

بأجٍر زهيد جداً.
المجتمع برزت طبقتان  الطبقات في  منذ تشكل 
يستمر  والعمال.  الرأسماليون  وهما  أساسيتان، 
وطأته  وتشتد  الطبقتين  هاتين  بين  الصراع 
الرأسمالية  الطبقة  أن  حيث  يوم،  بعد  يوماً 
استغالل  على  أساساً  قائمة  األموال(  )أصحاب 
األولى  فثراء  العمال(،  )طبقة  األخرى  الطبقة 
الثانية. وتعتبر المصانع  يعني بالضرورة إفقار 
حيث  العاملة،  للطبقة  الرئيسي  التجمع  مركز 
قوة  بيع  العامل  يستطيع  وحده  المكان  هذا  في 

مبلغ  لقاء  الوحيد،  رأسماله  تعتبر  والتي  عمله، 
مالي وهو أجره. هذا األجر يفترض منطقياً أن 
يكفل للعامل حياة كريمة. ولكن مع سيادة النمط 
الرأسمالي في اإلنتاج عالمياً، أصبح أجر العمال 
عبارة عن مبالغ زهيدة يستطيع من خاللها تأمين 
ما يكفيه من أكل وشرب لتجديد قوة عمله )طاقته 
بإنتاج  ويقوم  التالي  اليوم  في  ليعود  الجسدية( 

الثروة للرأسمالي. 

اآللة تحل محل العامل

اآللة  أخذت  الحاصل  التكنولوجي  التقدم  بعد 
تحتل مواقع كبيرة في المعامل والمصانع، ليقوم 

عن  باالستغناء  العمل(  )أصحاب  الرأسماليون 
قارعة  على  بهم  قاذفين  العمال،  من  كبير  عدٍد 
نقص  بسبب  وذلك  مصيرهم،  ليالقوا  الطريق 
التكاليف التي تطلبها اآللة وزيادة إنتاجها للثروة. 

المالذ الوحيد
اضطر  منهم  كبيرة  أعداد  عن  استغني  أن  بعد 
العمال إلى اللجوء ألعمال وبدائل أخرى لتأمين 
أعمال  كانت  البدائل  هذه  وأحد  عيشهم،  لقمة 
تحميل وتنزيل األغراض )العتالة(. وفي ناحية 
الدرباسية، أخذ أعداد هؤالء العمال يزداد بشكل 
كافية  عمل  فرص  وجود  لعدم  نظراً  ملحوظ 

لتغطية هذه الشريحة الكبيرة. 
عامل  الدرباسية،  ناحية  من  محمود،  ماهر 
تحميل وتنزيل )عتال(، يشرح لنا الظروف التي 
أجبرته على هذه المهنة الشاقة ويقول: »عملت 
في  العمل  كان  أخرها  األماكن،  من  الكثير  في 
البلدية كعامل عادي، ولكن الراتب لم يكفني، ما 
أجبرني على ترك البلدية والبحث عن عمل آخر 

ولكن لم أجد غير هذا العمل )العتالة(«.
فيه  نجتمع  : »لنا مكان محدد  ويضيف محمود 
كل صباح لنجلس وننتظر رزقنا، مكان تجمعنا 
عمال  يلزمه  فمن  معروفاً،  بات  المدينة  في 
هذا  إلى  يأتي  غرض  أي  تنزيل  أو  لتحميل 
المكان. وما أن نرى أحدهم قادماً باتجاهنا حتى 
يختاره  أن  آمالً  عامٍل  كل  الجميع،  عليه  يهجم 
يذهب  االختيار  عليه  يقع  ومن  العمل،  صاحب 

هو ويتقاضى أجر هذا العمل«. 
حسن توفيق، زميل ماهر في العمل، يشرح لنا 
من  هنا  »ننتظر  فيقول:  العمل  هذا  صعوبات 
حر  مستحملين  المغرب،  حلول  حتى  الصباح 
خبز  ربطة  نؤمن  لكي  الشتاء،  وبرد  الصيف 

أثناء  تواجهنا  التي  المخاطر  عن  عدا  لعوائلنا، 
للوقوع  لحظة  أية  في  معرضين  فنحن  العمل، 
من أعلى درجٍ ما أو أن تخوننا مفاصل ركبتينا 
تحت ثقٍل ما فنسقط ويقع الحمل فوقنا، فتنكسر 

عظامنا«.
ويستأنف قائالً: »كل هذه المخاطر التي نتعرض 
لها هي لقاء مبالغ تكاد تكفينا قوتاً ليومنا، كما أن 
اليوم الذي ال نحظى فيه بفرصة نقل غرض، ال 
السلع  أسعار  غذاء.  وجبة  حتى  تأمين  نستطيع 
كما  الدوالر  بسبب  وذلك  تضاعفت  جميعها 
يقولون، ولكن أجورنا ال تزال ذاتها، ال مرتبطة 
بالدوالر وال هم يحزنون، فنعمل بالليرة السورية 

ونعيش بالدوالر.. متخيل يا رعاك هللا«. 

حقوق غري مؤمنة

العاملون في المؤسسات والدوائر عادة ما يكون 
حمايتهم،  على  قائمة  وتشريعات  قوانين  هناك 
أنها  إال  القوانين  هذه  تطبيق  عن  النظر  بغض 
موجودة، ولكن العمال المياومين، وال سيما الذين 
حماية  دون  يبقون  هذا،  تقريرنا  موضوع  هم 
أمام  أتعابهم  وتؤكل  حقوقهم  فتسلب  قانونية، 
يستوجب  الذي  األمر  يتفرجون،  وهم  أعينهم، 
تكفل  وتشريعات  قوانين  سن  المعنيين  على 
االستغالل  من  وتحميها  حقوقها  العاملة  للطبقة 

الذي يتعرضون له على أيدي أصحاب العمل.


