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الجاهلية يتكرر بزواج القاصرات
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فنر الكعيط: هدفنا الوصول لسوريا ديمقراطية 
تعددية ال مركزية

من  والعشرون  الرابع  العام  حمل 
املؤامرة، انتهاكات أكثر في إميرالي، في 
صورة أكثر قتامية للسياسة املتبعة 
القائد عبد  هناك، فال معلومات عن 
طلب  على  موافقة  وال  أوجالن،  اهلل 
رؤية وال حراك دولي، أو قيام مؤسسة 
حقوقية جتاه هذا األمر، فما كان على 
الشعوب املتمسكة بفكر القائد إال أن 
تصعد نشاطاتها وفعالياتها إليصال 

صوتها آلذان تأبى أن تسمع... 8

للتكنولوجيا  األول  املعرض  افتتاح  مت 
في شمال وشرق سوريا، والذي أقيم 
في صالة »زانا« مبدينة قامشلو، حيث 
متتاليني  يومني  مدار  على  استمر 
»اجلمعة، والسبت« املاضيني، بتاريخ 27 
 ،»Rcell« ـ 2023/1/28 وبرعاية شركة
التكنولوجيا،  شركات  من  والعديد 
ومبشاركة بعض الشباب ممن يتحلون 
املستقبلية  والنظرة  املهارة،  بروح 
نحو  مجتمعهم  لتطوير  الثاقبة، 

الرقي واحلضارة... 3

احلرب  ولكن  اجملتمع،  على  دخيلة  ليست  القاصرات  زواج  ظاهرة 
املستمرة على سوريا وسيطرة املرتزقة واملتطرفني على املنطقة 
لسنوات؛ أسهمت في تفشيها، فانتشر رواجها باسم العادات 

والتقاليد، التي تئد املرأة في كنف الزوجية املبكرة وهي حية... 2

في السابع والعشرين من شهر كانون الثاني2023، انتقل إلى الدار 
اآلخرة، ورحمة اهلل الواسعة، األستاذ األخ والصديق »رجائي فايد«، 

اخمللص،  النبيل  املفكر،  اإلنسان 
دولة  في  املنية  وافته  الذي 
اإلمارات العربية املتحدة، بعد أن 
أجنز عديدا من الكتابات الفكرية، 
والسياسية  والفلسفية، 
فيما  خاصة  الكثير،  وغيرها 
التي  الكردية،  بالقضية  يتعلق 
األخير.  الرمق  حتى  عنها  دافع 
رحل بجسده، أما فكره فيظل 
باقيا، وهي سمات الفكر النبيل، 
في قضية عادلة مثل القضية 

الكردية... 9 

قال نائب الرئاسة املشتركة لدائرة العالقات اخلارجية لإلدارة الذاتية الدميقراطية بشمال وشرق 
سوريا، فنر الكعيط، إن عالقة اإلدارة الذاتية مع اجملتمع الدولي ال تزال تنحصر في إطار مكافحة 
اإلرهاب، وأشار إلى إن أي اعتراف سياسي بهذه اإلدارة، ال بد أن يبدأ من الداخل عبر احلوار السوري - 

السوري، والوصول إلى سوريا تعددية، ال مركزية... 5

المخططات الروسية.. 
ية تقسيـــــــم للجغرافيا السور

بعدسة: علي خضير

وفن  أدب  مهرجان  انطالق  قُرب  مع 
املرأة الثامن، الذي من املقرر أن يبدأ في 
األول والثاني من آذار املقبل في مدينة 
قامشلو، فتح املهرجان أبوابه الستالم 

طلبات املشاركة فيه.

إقليم  في  الثقافة  هيئة  تستعد 
اجلزيرة، إلطالق مهرجان أدب وفن املرأة 
الثامن، حتت شعار »بثقافة املرأة، احلياة، 
احلرية سنجسد فن الثورة«، وذلك على 
مستوى شمال وشرق سوريا وخارجها.

وينظم هذا املهرجان كل عام، مبناسبة 
في  املصادف  العاملي  املرأة  يوم  حلول 
الثامن من آذار؛ بهدف دعم مهارات املرأة 
الثقافية واألدبية، وحثها على ممارسة 
التنوع  إظهار  خالل  من  املهارات  هذه 
وشرق  شمال  مناطق  في  الثقافي 
حماية  في  البارز  املرأة  ودور  سوريا 

التراث الثقافي اخلاص بكل مكّون.

برنامج املهرجان

سلسلة  املهرجان،  برنامج  ويتضمن 

مثل  وأدبية،  وثقافية  فنية  فعاليات 
تقدمي فقرات غنائية ودبكات فلكلورية 
باإلضافة  املشاركة،  الفرق  قبل  من 
إلى عروض مسرحية وإلقاء القصائد 

الشعرية وسرد القصص القصيرة.

الذي  املهرجان  خالل  سيعرض  كما 
سينظم مبركز محمد شيخو للثقافة 
لوحات  قامشلو،  مدينة  في  والفن 
باملشاركات،  خاصة  وتشكيلية  فنية 
للورشات  يدوية  وأعمال  تراثية  وأدوات 
الزي  عرض  جانب  إلى  النسائية، 

الفلكلوري اخلاص بكل مكّون.

وعن اختيار شعار »بثقافة املرأة، احلياة، 
احلرية سنجسد فن الثورة« لهذا العام، 
التحضيرية  اللجنة  عضوة  أوضحت 
لوكالة »أنباء هاوار«، أفني بالل، أن صدى 
 »Jin, Jiyan, Azadî  « شعار 
انتشر في أرجاء العالم، ولذلك: »أردنا 
هذا  ظل  في  املرأة  مهرجان  تنظيم 
الشعار، الذي تنادي به كل النساء في 
شمال وشرق سوريا والعالم، وربط فن 

املرأة مبضمونه وحقيقته«.

شروط املشاركة

وحددت اللجنة التحضيرية التي تتألف 
اجلزيرة،  إقليم  في  الثقافة  هيئة  من 
وجلنة األدبيات في شمال وشرق سوريا 
وحركة الهالل الذهبي لثقافة املرأة في 
شمال وشرق سوريا، عدداً من شروط 
القبول في املهرجان، هي كالتالي: »أال 
يقل عمر املشاركة عن 18 عاماً، تُقبل 
العربية  باللغات  األدبية  النصوص 
والكردية والسريانية، وتقبل املشاركات 
بإحدى األجناس األدبية التالية )القصة 

والشعر واملقالة األدبية(.

أدبي  مجال  في  إال  االشتراك  يجوز  ال 
النصوص  تكون  وأال  فقط،  واحد 
منشورة سابقاً، وأال تكون مترجمة من 
لغة أخرى. وأال يتجاوز عدد الكلمات في 
القصة واملقالة 2000 كلمة والشعر 

عن صفحتني«.

في حني يتميز مهرجان أدب وفن املرأة 
الذي يتضمن عدداً من النتاجات الفنية 

لألعمال  مسابقة  بإقامة  واألدبية، 
اليدوية والفن التشكيلي.

االختتام

وفي اليوم األخير للمهرجان، يُقدم دعم 
قبل  من  للمشاركات  ومادي  معنوي 
جوائز  تقدمي  كـ  التحضيرية  اللجنة 
األعمال  واقتناء  للفائزات،  تقديرية 
اليدوية والتشكيلية األكثر تألقاً في 

في  الثقافة  هيئة  قبل  من  املهرجان 
إقليم اجلزيرة وشمال وشرق سوريا.

املهرجان  تقييم  جلان  وتتكون 
بشقيها األدبي والفني، من نساء من 
مختلف مناطق شمال وشرق سوريا 
وخارجها أيضاً، حسب عضوة اللجنة 

التحضيرية.

التحضيرية  اللجنة  وتستقبل 
للمهرجان، النتاجات الثقافية والفنية 
تاريخ 24 شباط املقبل  للنساء حتى 

من العام اجلاري.

أنظار  مصرية  مسنة  خطفت 
االجتماعي  التواصل  منصات  رواد 
»محو  جتاوز  امتحان  خوضها  بعد 
التضامن  لوزارة  مبادرة  األمية« ضمن 
االجتماعي على الرغم من بلوغها 87 
الشهادة  على  باحلصول  وحتلم  عاماً، 

واستكمال تعليمها.

جتربة  على  الضوء  الوزارة  وسلطت 
زبيدة عبد العال »امللهمة« التي أشارت 
إلى أنها تتمنى تعلم أي شخص لديه 
الرغبة. وأضافت أنها أصرت على تعليم 
أبنائها الثمانية وشقيقاتها عقب وفاة 

والدها، مبسقط رأسها في قرية تابعة 
ملركز شبني الكوم مبحافظة املنوفية 

شمالي مصر.

املسنة زبيدة جدة لـ13 حفيداً، ورغم 
عدم دخولها املدرسة فإنها أصرّت على 
بيع  في  تعمل  وكانت  أوالدها،  تعليم 
بعض البضائع واملنتجات أمام مدرسة 
متابعتهم  على  »دكما« حرصاً  بقرية 

دراستهم.

تعليم  من  والدها  موقف  وبسبب 
واقتناعه بعدم أهميته حرمت  اإلناث 
زبيدة من حقها في التعلم، إذ تزوجت 

بعمر الـ18 عاماً، وتفرغت ألداء واجبات 
أسرتها ومتطلباتها.

صفحتها  عبر  التضامن  وزارة  وقالت 
الفصل  مسؤولة  إن  فيسبوك  على 
عرضت على زبيدة الذهاب إلى منزلها، 

من  عليها  وخوفاً  سنها  لكبر  نظراً 
أصرت  األخيرة  أن  إال  الطريق،  مشقة 
على الذهاب إلى هناك، وتابعت: »حلم 
حياتي أن أجلس على طاولة الفصل، أنا 

ال أصدق نفسي«.

شهادة  على  باحلصول  زبيدة  وحتلم 
مبثابة  تعتبرها  التي  األمية  محو 
»شهادة ميالد جديدة«، وفقاً ملا ذكرته 
الوزارة. وذكرت زبيدة في مقطع فيديو 
أن الدافع خلوضها جتربة محو األمية هو 
حلمها بالتعلم منذ الصغر، وتابعت 
وهي تبكي تأثراً: »كنت سعيدة وأنا على 

مقعد الدراسة كان ناقصني شيء في 
حياتي )في إشارة إلى التعلم(«، وبينت 
أنها خاضت مسيرة محو األمية دون 

علم أبنائها.

عبر  لزبيدة  صوراً  مغردون  وتداول 
فيما  االجتماعي،  التواصل  منصات 
وصفوه  مبا  إعجابهم  عن  روادها  عّبر 
بـ«إصرار املسنة على التعّلم رغم كبر 
أصبحت  إذ  الثمانني«،  وجتاوزها  سنها 
حديثاً للصحف واملواقع اإلخبارية بعد 

ساعات من سرد قصتها.

وكاالت

مع ُقرب انطالقه.. مهرجان أدب وفن المرأة يستقبل 
طلبات المشاركة

ية تحقق حلم العمر بعقدها التاسع.. ُمسنة مصر



 النسخة اإللكترونية  /  العدد:  1507 النسخة اإللكترونية  /  العدد:  1507

السنة الثانية عشرة - العدد 1507
اإلثنين  30 كانون الثاني 2023

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

السنة الثانية عشرة - العدد 1507
اإلثنين  30 كانون الثاني 2023 منوعاتاملــــرأة 211

دُّمر ثلث غابة األمازون بفعل األنشطة 
أظهرت  ملا  وفقاً  واجلفاف،  البشرية 
دراسة علمية نُشرت اخلميس املاضي 
املشاركون  ودعا  »ساينس«،  في مجلة 
فيها إلى إقرار قوانني ترمي إلى حماية 
هذا النظام اإليكولوجي احليوي املُعرّض 

للخطر.

من  وغالبيتهم  الباحثون  وأشار 
جامعة »أونيفيرسيداديه إستادوال دي 
األضرار  أّن  إلى  كامبيناس« البرازيلية، 
التي حلقت بالغابة املمتدة على تسعة 
املُسجلة  تلك  من  بكثير  أكبر  بلدان، 

سابقاً.

اآلثار  دراستهم  في  الباحثون  وحلل 
األشجار  وقطع  احلرائق  عن  الناجمة 
على  املوائل  في  والتغيرات  واجلفاف 
بتأثيرات  تُسمى  التي  الغابة  أطراف 

األطراف.

اجلفاف،  باستثناء  الظواهر  هذه  وأدت 
إلى تدمير ما ال يقل عن 5.5 في املئة 
من بقية املساحة التي تُشكل النظام 
يعادل  ما  أي  لألمازون،  اإليكولوجي 
بني  وذلك  مربعاً،  كيلومتراً   364748
عامي 2001 و2018، بحسب الدراسة.

اجلفاف،  آثار  االعتبار  في  األخذ  وعند 
تصبح املساحة املدمرة عبارة عن 2.5 
مليون كيلومتر مربع، أي 38 في املئة 
من بقية املساحة التي تُشكل نظام 

األمازون اإليكولوجي.

وقال العلماء إّن موجات اجلفاف احلادة 
تُسّجل بصورة متزايدة في األمازون مع 
وظواهر  األراضي  استغالل  أمناط  تغير 
التغير املناخي الناجمة عن األنشطة 
أعداد  على  يؤثران  اللذين  البشرية 
واالنبعاثات  واحلرائق  النافقة  األشجار 

الكربونية في الغالف اجلوي.

خالل  زادت  الغابات  حرائق  أن  وأضافوا 
السنوات التي شهدت موجات جفاف 
حادة، ُمحذرين من مخاطر حرائق أكبر 

ل مستقبالً. قد تُسجَّ

ودعا العلماء التابعني جلامعة الفاييت 
في والية لويزيانا األميركية وجامعات 
أخرى، إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة، في 
دراسة منفصلة تناولت تأثير النشاط 
البشري على نظام األمازون اإليكولوجي 

ونُشرت أيضاً في مجلة »ساينس«.

وأشاروا إلى أن التغييرات حتصل بسرعة 
كبيرة جداً لدرجة أّن األنواع واألنظمة 
اإليكولوجية في األمازون يتعذّر عليها 
القوانني  أّن  التكّيف معها، مضيفني 
التي متنع تعريض الغابة آلثار ضارة جداً 

معروفة، وينبغي تفعيلها فوراً.

وخُلص العلماء إلى أن فقدان األمازون، 
فيما  حيوي،  مجال  خسارة  يعني 
الغابة  إلنقاذ  التحرك  عن  االمتناع 

سُيلقي بظالله على البشر.

يوجد السائل الدماغي النخاعي )CSF( داخل 
بالدماغ واحلبل  الدماغ، وهو يحيط  بطينات 
الدورة  مسار  حظر  يتم  وعندما  الشوكي، 
السائل  يبدأ  النخاعي،  للسائل  الدموية 
التراكم، مما يؤدي إلى تضخم البطينني  في 
وزيادة الضغط داخل الرأس، وهو ما ينتج عنه 
أنواع  من  العديد  الدماغ. ويوجد  استسقاء 
مرض االستسقاء الدماغي، وتختلف أعراضه 

باختالف املرحلة العمرية.

أنواع االستسقاء الدماغي

عند  االتصالي  الدماغ  استسقاء  1-يحدث 
انسداد تدفق السائل الدماغي النخاعي بعد 
خروجه من البطينني، وتشير كلمة »اتصالي« 
النخاعي  الدماغي  السائل  أن  حقيقة  إلى 
ال يزال بإمكانه التدفق بني البطينني اللذيْن 

يظالن مفتوحني.
املتصل  غير  الدماغ  استسقاء  يحدث   -2
-ويسمى أيضاً استسقاء الدماغ االنسدادي- 
عندما يتم حظر تدفق السائل النخاعي على 
طول واحد أو أكثر من املمرات الضيقة التي 
تربط البطينني، وأحد األسباب األكثر شيوعاً 
له هو تضّيق القناة املائية »قناة سيلفيوس«، 
وهو ممر صغير بني البطينني الثالث والرابع في 

منتصف الدماغ.
3- استسقاء الرأس العادي )NPH( هو شكل 
ميكن  الذي  الدماغ  استسقاء  أشكال  من 
ولكنه  عمر،  أي  في  األشخاص  يصيب  أن 
ينتج عن  وقد  السن،  بني كبار  أكثر شيوعاً 
نزيف حتت العنكبوتية أو إصابة في الرأس أو 
عدوى أو ورم أو مضاعفات اجلراحة. ومع ذلك، 
باالستسقاء  األشخاص  من  العديد  يُصاب 
في  حتى  الطبيعي،  الضغط  ذي  الدماغي 
العوامل  هذه  من  أي  وجود  عدم  حالة 
ألسباب غير معروفة، وفي هذه احلالة يطلق 
عليه استسقاء الضغط الطبيعي مجهول 

السبب.

4- استسقاء الدماغ اخللقي، وهو يوجد منذ 
الوالدة، وقد يكون ناجتاً عن األحداث أو التأثيرات 
التي حتدث أثناء منو اجلنني أو التشوهات اجلينية، 
استسقاء  يُسبب  ال  قد  نادرة،  حاالت  وفي 
ولكنه  الطفولة،  في  أعراضاً  اخللقي  الرأس 
يظهر فقط في مرحلة البلوغ، وقد يترافق مع 

تضّيق القناة.
ويتطور استسقاء الدماغ املكتسب في وقت 
الوالدة أو في مرحلة ما بعد ذلك، كما ميكن أن 
يظهر هذا النوع من استسقاء الدماغ على 
األفراد من جميع األعمار، وقد يكون ناجتاً عن 

إصابة أو مرض.
5- استسقاء الدماغ خارج الفراغ هو شكل 
ال  الذي  الدماغ  استسقاء  أشكال  من  آخر 
يتناسب متاماً مع الفئات املذكورة أعاله، ويؤثر 
يحدث  وهو  البالغني،  على  أساسي  بشكٍل 
عندما تتسبب السكتة الدماغية واألمراض 
أو  اخلرف  أو  الزهامير  مرض  مثل  التنكسية 
وفي  الدماغ،  تلف  في  الرضحية  اإلصابات 

هذه احلاالت، قد تتقلص أنسجة املخ.

أعراض االستسقاء الدماغي

للشباب  الدماغ  استسقاء  أعراض  تكون 
والبالغني في منتصف العمر كما يلي: صداع 
التوازن،  أو  التنسيق  فقدان  الكسل،  الرأس، 
فقدان السيطرة على املثانة أو الرغبة الشديدة 
في التبول، مشاكل في الرؤية، انخفاض في 
األخرى  التفكير  ومهارات  والتركيز  الذاكرة 

التي قد تؤثر على األداء الوظيفي.
لدى  الدماغ  استسقاء  أعراض  تظهر  بينما 
كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فما 
فوق كما يلي: فقدان السيطرة على املثانة أو 
الرغبة الشديدة في التبول، فقدان الذاكرة، 
صعوبة  التفكير،  ملهارات  تدريجي  فقدان 
مشية  بأنها  توصف  ما  وغالباً  املشي،  في 
متقطعة أو الشعور بأن القدم عالقة، ضعف 

التنسيق أو التوازن.

في  جميعها  اآلنفة  األعراض  حتدث  ال  قد 
نفس الوقت، إذ أحياناً ما يكون هناك عارض 

أو عارضان فقط.

عالج استسقاء الدماغ

هو  الرأس  الستسقاء  املتاح  الوحيد  العالج 
الزرع اجلراحي لتحويلة، وهو جهاز يوجه تأثير 
آخر  جزء  إلى  الدماغ  من  النخاعي  السائل 
من اجلسم، حيث ميكن امتصاصه، وتتكّون 

معظم أنظمة التحويل من ثالثة مكونات:
في  البطينني  داخل  تقع  جتميع  قسطرة 
مقدار  في  للتحكم  صمام  آلية  الدماغ، 
تدفق السائل الدماغي CFS، قسطرة خروج 
لتصريف السائل الدماغي النخاعي إلى جزء 

آخر من اجلسم.
جهاز  مكونات  جميع  تكون  اجلراحة،  وبعد 
أي  يظهر  وال  اجللد،  حتت  بالكامل  التحويل 
تفصيل للخارج، كما ميكن عالج عدد محدود 
من األفراد؛ بإجراء بديل يسمى فغر البطني 
يسمح  اإلجراء  هذا  وفي  باملنظار،  الثالث 
املنظار العصبي، وهو عبارة عن كاميرا صغيرة 
لتصّور  البصرية  األلياف  تقنية  تستخدم 
يصعب  التي  الصغيرة  اجلراحية  املناطق 
البطني.  سطح  مبشاهدة  إليها،  الوصول 
ومبجرد توجيه النطاق إلى موضعه، حُتدث أداة 
صغيرة ثقباً صغيراً في أرضية البطني الثالث، 
مما يسمح للسائل النخاعي بتجاوز االنسداد 
سطح  حول  االرتشاف  موقع  نحو  والتدفق 

الدماغ.

»أوقيانوغرافية« ذكية  أبحاث  أول سفينة  دخلت 

غير مأهولة في العالم، اخلدمة في مدينة تشوهاي 

الصينية مؤخراً، حسب موقع »ريلي نيوز«.

جميع  بنجاح  أكملت  التي  السفينة  أن  ويُذكر 

أول  هي  بها،  اخلاصة  البحري  االختبار  أهداف 

سفينة أبحاث ذكية في العالم مع وظائف املالحة 

والتحكم عن بُعد.

ومت تطوير نظام طاقة للسفينة، ونظام املعلومات، 

دعم  ونظام  الديناميكي،  املواقع  حتديد  ونظام 

التشغيل، بشكٍل مستقل بالكامل من الصني.

ية والجفاف ثلث غابات األمازون ُمدّمر بفعل األنشطة البشر

مرض االستسقاء الدماغي خطير... 
إليك األعراض والعالجات أول سفـــــينة

 أبحاث ذكّية من 
دون قبطـــــــــان

خالل احلروب واألزمات يكون املستهدف 
األول هو اجملتمع للجهات املعادية التي 
حتد من أخالقياته، التي تعمل جاهدة 
السيطرة  لسهولة  تفكيكه  على 
ما  وهذا  قيمه،  عن  وإبعاده  عليه، 
الثورة  اندالع  منذ  سوريا  شهدته 
األزمات  فازدادت   ،2011 عام  ربيع  في 
مهول  ارتفاع  عنها  ونتج  اجملتمعية، 
في نسب زواج القاصرات في املناطق، 

وحتى في مخيمات اللجوء.
وشرق  شمال  مناطق  شهدت  كما 
سوريا انتهاكات صارخة حلقوق النساء، 
والفتيات منذ سيطرة املرتزقة، متمثلة 
مبا يُسمى بجبهة النصرة وداعش، وما 
عمل  حيث  الوطني  باجليش  يسمى 
الظواهر  من  العديد  دعم  على  هؤالء 
السلبية، ومنها زواج القاصرات، وحتى 
الدميقراطية  سوريا  قوات  حترير  بعد 
للمنطقة، لم تتوقف الهجمات سواًء 
كانت باألسلحة، أو باحلرب اخلاصة، من 
خالل الترويج لظواهر عفا عليها الزمن، 
ومن منطلق احلفاظ على الشرف، الذي 
أُلِصق باملرأة وحدها، إضافًة للدين أبدى 

اجملتمع تقبله لهذه األفكار.
ففي السنوات األخيرة ارتفعت نسب 
قامشلو  مدينة  في  القاصرات  زواج 
بلغت  وقد  املرأة،  دار  إلحصائيات  وفقاً 
لزواج  حاالت  تسع   2022 عام  في 
املطبق  العنف  ويختلف  القاصرات، 
على املرأة إذا كان جسدياً، أو نفسياً، أو 
جنسياً وفكرياً، ويعود ذلك إلى الفكر 
الذكوري السائد في املناطق العربية، 
وانتشار العادات والتقاليد البالية في 
اجملتمعات، التي تغذت على روح العدوان 

فساهمت في فساد اجملتمعات.
في  أساسياً  دوراً  احلرب  لعبت  ولرمبا 
النزوح  فمع  الظاهرة،  هذه  تفشي 

من  الكثير  وجد  الدائمة،  والصراعات 
األهل أن تزويج الفتاة، وهي قاصر أفضل 
حل للتخلص من عبئها كما يدعون، 
على  تكررت  التي  الهجمات،  ومع 
انتشرت  مناطق شمال وشرق سوريا 
هذه اجلرمية بحق الطفولة بكثرة في 
من  بالرغم  واخمليمات،  احملتلة،  املناطق 
سن قوانني وعقوبات لتزويج القاصرات.
هذا  من  األولى  املتضررة  املرأة  وكون 
وشرق  شمال  نساء  أدانت  العنف، 
الطفولة،  بحق  اإلجرام  هذا  سوريا 
وطالنب النساء القيام بدورهن حلماية 
التهميش،  من  األطفال  مستقبل 

والتدمير.

»زنزانة املرأة وسلسلة العبودية‹‹

من  محمد  هدية  املواطنة  فحدثتنا 
مدينة احلسكة؛ قائلة: »إن االعتداءات، 
تهدف  املرأة  ضد  العنف  وأشكال 
فإذا  الذكوري،  للفكر  اجملتمع  إلخضاع 
يكون  اجملتمع،  في  حرة  املرأة  كانت 
فإن  احلظ،  لسوء  لكن  حراً،  اجملتمع 
على  س  أُسِّ الذكوري،  السلطة  نظام 
هذا  ومن  املرأة،  واخضاع  تهميش 
املنطلق وُضعت املرأة في زنزانة العرف، 

والعادات، والتقاليد لتطبق عليها«.

تربية  صعوبة  إلى  هدية  وتطرقت 
األطفال، ومدى حساسية هذه املهمة 
أن  طفل  يستطيع  فكيف  لألبوين، 
يحمل طفالً، ويقوم بتنشئته تنشئة 
يعطيه،  ال  الشيء  ففاقد  صحيحة، 
تتجاوز  لم  لطفلة  »كيف  فقالت: 
تربي  أن  العمر  من  عشرة  السادسة 
زواج  خطورة  يدركون  ال  أنهم  طفالً، 
القاصر، الزواج ليست لعبة كما تظن 
عبدة  وليست  الفتيات،  من  الكثير 
علقت سلسلة برقبتها ليجرها األب، 
الزواج  للزوج،  السلسلة  ويسلم هذه 
شخصان  يعيشها  تشاركية  حياة 
واعيان قادران على إنشاء أسرة سليمة، 
ال تكون فيها املرأة سجينة زنزانة املنزل، 

وعبدة لرجل«.

التوعية اجملتمعية حتد من زواج 
القاصرات

للحد  النسوية  املؤسسات  دور  وعن 
من هذه الظاهرة، أكدت هدية، أنه يقع 
على عاتق املؤسسات النسوية التركيز 
اجملتمع  ألفراد  التوعية  حمالت  على 
كافة، وليس للنساء فقط، وتسليط 
القاصرات،  زواج  مخاطر  على  الضوء 
وعلى  الظاهرة،  لهذه  السلبية  واآلثار 
الرادعة،  القوانني  فرض  املؤسسات 

وعدم التساهل في ذلك.
القانون  أن  على  هدية،  وشددت 
يستطيع احلد من هذه الظاهرة بفرض 
يقوم  من  كل  على  صارمة  عقوبات 
وزادت:  قاصرة،  قران  بعقد  بالسماح 
»على اجلميع أخذ القانون بعني االعتبار، 
كاملة،  بصورة  مطبقة  غير  القوانني 
بحضور  القران  لعقد  تلجأ  فالعوائل 
أجل  ومن  تثبيته،  دون  وشيخ  شهود، 
احلد من هذه الظاهرة، وإيقافها علينا 
فرض قوانني صارمة، وعدم تثبيت هذا 

الزواج«.
أن  حديثها،  ختام  في  هدية  وبينت 
السالح  اجملتمع  وتوعية  التثقيف 
بحق  العنف  هذا  إليقاف  األمثل 
القاصر: »تطوير العقل وتثقيفه، مهمة 
أن  امرأة  للنساء، فعلى كل  أساسية 
الطريقة ميكننا  بهذه  تعي حقوقها، 
منع زواج األطفال، ومن هنا أدعو األهل 
يبلغن،  حتى  البنات  بزواج  التروي  إلى 

فمن حق الطفل أن يعيش طفولته«.

وأد الفتاة وهي حية

وفي السياق ذاته، أشارت املواطنة فلك 
القاصر  زواج  »أن  كوباني،  من  يوسف 
واجملتمع  السلطة،  ثقافة  نتاج  هو 
الفتاة  أن  العائلة  تظن  حيث  القدمي، 
ويعود  املبكر،  الزواج  بعد  تبدأ حياتها 
لديهم،  والفكر  العقل،  لنقص  ذلك 
حياتها  ينهون  الطريقة  بهذه  فهم 

مبكراً دون شعور منهم مبسؤولية ما 
يقترفون من ذنب«.

من  العديد  توافق  فلك: »وقد  وتابعت 
من  هرباً  الزواج  هذا  على  الفتيات 
العنف املنزلي املطبق عليها، إال أنهن 
يدركن بعد فوات األوان أن هذه الطريقة 
كانت  الطالق  حاالت  وأكثر  خاطئة، 

للقاصر«.
حتت  القاصرات  تزويج  فلك  ووصفت 
شرفهن  على  اخلوف  أو  الستر،  ذريعة 
املنطقي  وغير  اخلاطئ،  »التفكير  بـ 
الفتاة،  تزويج  أن  مؤكدةً  واملتخلف«، 
هو تهرب من املسؤولية بإلقائها على 

شخص آخر.
زواج  حاالت  أغلب  أن  فلك  وبينت 
التي سمعت بها هي من  القاصرات، 
املنطقة،  خارج  من  الوافدة  العوائل 
الفتيات  لتزويج  النازحون  يلجأ  حيث 
كاهلهم،  عن  مسؤوليتهن  إللقاء 
والتخلص من أعباء األبناء الكثيرين في 
املنزل: »وأد البنات يعود بصورة مختلفة، 
ففي العصر اجلاهلي دفنت، وهي حية، 
زواجها  خالل  من  باحلياة  تدفن  واليوم 

مبكراً«.
ولفتت فلك يوسف االنتباه في ختام 
للفتيات  الرجال  طلب  إلى  حديثها 
القاصر: »لألسف فالرجال اآلن يريدون 
الفتيات الصغيرات، بحجة تربيها وفق 
أهوائهم؛ لتكون خاضعة له، وتتصرف 
بناءً على سعادته اخلاصة، وهذا ظلم 

كبير بحق األطفال والنساء«.

على  إدلب  في  معيالت  نساء  حتافظ 
بسبب  اليدوي،  الصوف  نسج  مهنة 
ورغبتهن  اآللي،  تفوق  التي  جودته 
احتياج  يلبي  مادي  مردود  بتحقيق 
معيشية  ظروف  وسط  عوائلهن، 
صعبة، وتأكيداً بقدرتهن على اإلنتاج، 

وحتقيق االكتفاء الذاتي.

قالت  اليدوي  النسيج  مهنة  وحول 
 33 العمر  من  البالغة  الطعمة  هناء 
عاماً، وهي نازحة من بلدة تلمنس بريف 
إدلب اجلنوبي إلى مخيم في بلدة قاح 
احلرف  احلرفة من  إدلب: »هذه  شمالي 
تشكل  التي  التقليدية،  التراثية 
بعد  الثالثة  أوالدي  إلعالة  رزق  مصدر 
وفاة والدهم، كما تساهم مبلء أوقات 
الطويلة  الشتاء  ليالي  في  الفراغ 

والباردة«.

وأوضحت: »تعلمت هذه احلرفة من أمي 
منذ الصغر، وبعد وفاة زوجي في احلرب 
حتولت الهواية إلى مصدر للرزق؛ بسبب 
نفسي  على  لإلنفاق  للعمل  حاجتي 

وأوالدي«.

هي  الصوف  »حياكة  أن:  إلى  ولفتت 
مهنة حتتاج إلى صبر وخبرة، ودقة في 
يفقد  الغرز،  في  خطأ  أي  ألن  العمل؛ 
إعادة  إلى  فأضطر  قيمتها،  القطعة 
حياكتها مجدداً، وهذا يحتاج إلى جهد 

وساعات طويلة من العمل«.

هواية ومهنة

العدوي  سلمى  قالت  جانبها  ومن 
البالغة من العمر 41 عاماً، وهي نازحة 
مدينة  إلى  شيخون  خان  مدينة  من 
كرات  لشراء  تضطر  ال  التي  إدلب، 
الصوف اجلديد، بل تعيد تدوير الصوف 
كرات  أسعار  غالء  من  »أعاني  القدمي: 
الصوف، لذا اضطر لشراء منسوجات 
من محالت األلبسة املستعملة، وأعيد 

تدويرها مجدداً«.

املالبس،  تصنع  أنها  إلى  وأشارت 
والشاالت، وقبعات الصوف، إلى جانب 
األطفال  أللعاب  ومالبس  مفارش، 
أنها  موضحًة  مختلفة،  بأشكال 

االجتماعي؛  التواصل  مبواقع  تستعني 
البتكار وانتقاء تصاميم مميزة وعصرية، 

فضالً عن الترويج ملنتجاتها.

مركز  بافتتاح  تطمح  أنها  وأضافت 
لنسج الصوف، بهدف تشغيل النساء 
املعيالت، واحملتاجات للعمل، وتعليم من 

يرغنب بالتعليم ومزاولة املهنة.

وكذلك مروة السد البالغة من العمر 
التي  شيب،  عني  قرية  من  عاماً   51
لكنها  الزراعية،  الورشات  في  تعمل 
الصوف،  حياكة  حرفة  من  اتخذت 
مصدر دخٍل إضافي يساعدها، ويساعد 
متطلبات  بعض  تأمني  على  عائلتها 

احلياة األساسية.

البسط  أيضاً  تصنع  أنها  وأوضحت، 
ومفارش األرضيات من الصوف، وتتميز 

وزخارفها  املتنوعة،  الزاهية  بألوانها 
مختلفة  دالالت  حتمل  التي  اجلميلة، 
مستوحاة من الطبيعة، حيث تتفنن 
بنقوش  »الصوف«  ونقش  زخرفة،  في 
أشكال  عن  عبارة  وهي  جميلة، 
صارخة،  وألوان  متنوعة،  هندسية 
وذوقاً  ومتناسقة لتعكس حساً فنياً 

جمالياً.

مراحل النسج

وصناعة  الصوف  جتهيز  مراحل  وعن 
كانت  السابق  »في  قالت:  البسط 
األغنام  صوف  بجزّ  تبدأ  العملية 
الطبيعي، والذي يتم مرة واحدة فقط 
الكميات  غسل  يتم  ثم  العام،  خالل 
التي نحتاجها، ومن ثم تفتيحه وغزله 
ذلك  بعد  ويتم  يدوية،  مغازل  على 
للصبغ  وإعداده  خيوط،  إلى  حتويله 
بألوان مختلفة، ومن ثم إلى آلة النّول، 
وهي أداة خشبية يدوية الصنع لتبدأ 

عملية النسيج«.

أنها  أوضحت  الصنع  عملية  وحول 
تبدأ بلف خيوط الصوف امللونة على 
على  بتمريرها  تبدأ  ثمَّ  »املكوك« ومن 
آلة النول اخلشبي املنثور عليها خيوط 
بيضاء مفرقة بشكل طولي، ثم يتم 
بشكل  يدوياً  النول  آلة  مشط  ضرب 
اخليوط  تشبيك  على  لتعمل  قوي 
ببعضها بشكل متساوِ، ومتالصق دون 

أية فراغات.

الصوف  خيوط  أن  إلى  وأشارت 
األمر  جاهزة،  ُمصنعة  تأتي  أصبحت 
أن  مؤكدةً  واجلهد،  الوقت  وفر  الذي 
تبدل  رغم  عشاقه،  اليدوي  للنسيج 
االحتياجات، ودخول صناعات النسيج 
يحمله من خبرات  ملا  املتعددة،  اآللية 
وفنيات جمالية مميزة تبرزها األشكال 
تبدأ  التي  واأللوان  املكررة،  الهندسية 
الزاهية،  باأللوان  وتنتهي  األسود،  من 
ويظهر فيه أثر الفن وبراعة يد الصناع.

وكالة أنباء املرأة

هدية محمدفلك يوسف

ولكن  المجتمع،  على  دخيلة  ليست  القاصرات  زواج  ظاهرة   - يوسف  دعاء  قامشلو/ 
الحرب المستمرة على سوريا وسيطرة المرتزقة والمتطرفين على المنطقة لسنوات؛ 
أسهمت في تفشيها، فانتشر رواجها باسم العادات والتقاليد، التي تئد المرأة في كنف 

الزوجية المبكرة وهي حية.

يو الجاهلية يتكرر بزواج القاصرات وأد الفتاة وهي حية.. سينار

النسيج اليدوي تراث يقاوم الزوال في إدلب
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األشبال  دوري  من  األولى  الجولة  في  باألهداف  غزارة 

القدم لكرة  والناشئين 

لالنتقاالت..  السنوي  فيفا  تقرير 

2022 في  مسبوقة  غير  قياسية  أرقام 

جيرونا  فخ  يعبر  برشلونة 

الليغا بصدارة  ويبتعد 

للفئتني 15 نادياً  الدوري  في  ويُشارك 
قُّسموا على أربعة جتمعات مناطقية، 
مدن  مالعب  على  املنافسات  وبدأت 
)رميالن- قامشلو- عامودا - احلسكة(.

دوري  من  األولى  اجلولة  وشهدت   
األهداف  من  كبيرة  حصيلة  األشبال 
سردم  تغلب  احلسكة  ملعب  ففي 
املباراة  بنتيجة 10×0، في  على آشتي 
التي أُقيمت على أرضية ملعب كلية 
أرضية  وعلى  احلسكة،  في  اآلداب 
امللعب نفسه تغّلب خبات على شبيبة 
احلسكة بنتيجة ثالثة أهداف مقابل 

هدف واحد.

واشو  نادي  على  األسايش  نادي  وفاز 
التي  املباراة  في   ،0×10 بنتيجة  كاني 
الشهيد  ملعب  أرضية  على  أُقيمت 
هيثم كجو في قامشلو، وعلى أرضية 
نفس امللعب سيطر التعادل السلبي 

دون أهداف على لقاء برخدان وقنديل.

وعلى أرضية ملعب رميالن فاز الصناديد 

على جودي بهدف دون رد، بينما تغّلب 
آليان على فدنك بنتيجة هدفني مقابل 
األخوة  فاز  عامودا  وفي  واحد.  هدف 
والسالم على جوانن باز بهدفني مقابل 
هدف واحد على أرضية ملعب شرموال 

بعامودا.

دوري  في  تكرر  نفسه  والسيناريو 
الناشئني، والذي شهد هو اآلخر نتائج 
كبيرة في املباريات، فعلى أرضية ملعب 
احلسكة فاز سردم على آشتي بنتيجة 
19×0 وهي أعلى نتيجة تسجل حتى 
اآلن في بطوالت دوري الناشئني بإقليم 

اجلزيرة.

وأيضاً في احلسكة على أرضية ملعب 
كلية اآلداب تغلب خبات على شبيبة 
احلسكة بنتيجة هدفني مقابل هدف 

واحد.

كاني  واشو  على  األسايش  فاز  كما 
بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد 
هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على 

كجو في قامشلو، وعلى أرضية نفس 
امللعب تغّلب برخدان على قنديل بثالثة 

أهداف لهدف.

والسالم  األخوة  على  باز  جوانن  وفاز 
في  لهدفني  أهداف  أربعة  بنتيجة 
املباراة التي أُقيمت على أرضية ملعب 

شرموال في عامودا.

وفاز جودي على الصناديد بنتيجة أربعة 
الذي  اللقاء  أهداف مقابل هدفني في 
أُقيم على أرضية معلب رميالن، وعلى 
أرضية نفس امللعب تغّلب فدنك على 
آليان بهدف دون رد، وهي املباراة الوحيدة 
واحداً  هدفاً  تسجيل  شهدت  التي 

فيها.

على  قُّسمت  األندية  أن  ويُذكر 
التجمعات األربعة ولكال الفئتني وفق 

الشكل التالي:

ـ جتمع رميالن : الصناديدـ  آليانـ  جودي 
ـ فدنك.

ـ  قنديل  ـ  : برخدان  قامشلو  جتمع  ـ 
األسايشـ  واشو كاني.

ـ جتمع عامودا : األخوة والسالمـ  االحتاد 
ـ جوانن باز.

جتمع احلسكة: سردمـ  آشتيـ  شبيبة 
احلسكةـ  خبات.

وفي العام املاضي قامت اللجنة الفنية 
مواليد  بتحديد  القدم  كرة  للعبة 
الفئتني للموسم الكروي 2022ـ  2023، 

وكانت وفق الشكل التالي:

– أشبال من مواليد 2009-2008.
– ناشئون من مواليد 2007-2006.

أظهر تقرير حديث نشره االحتاد الدولي 
االنتقاالت  حول  )فيفا(  القدم  لكرة 
غير  قياسية  »أرقام  هناك  أن  الدولية 

مسبوقة في حصيلة عام 2022«.

ونشر االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، 
تقريره السنوي لالنتقاالت الدولية لعام 
2022، الذي بلغت فيه عمليات االنتقال 
نحو  مجموعه  ما  للحدود  العابرة 
 21764 منها  جرى  صفقة،  ألف   71
الرجال  )من  احملترفني  صعيد  على 
فئة  في   49238 مقابل  والسيدات(، 

الهواة.

وشهد عام 2022 ما ال يقل عن 20209 
من االنتقاالت الدولية في كرة القدم 
زيادة  ميثل  ما  وهو  للرجال،  االحترافية 
بنسبة 11.6% مقارنًة بحصيلة 2021، 
بل وقد جتاوز العام املنصرم املستويات 
املسجلة في تقرير 2019 قبل انتشار 

جائحة كورونا.

وبينما شهدت انتقاالت 2021 انخراط 
 2022 صفقات  لت  سجَّ نادياً،   4538
شملت  حيث  جديداً،  قياسياً  رقماً 
من  نادياً   4770 الدولية  االنتقاالت 
182 احتاداً مختلفاً، حيث بلغ إجمالي 

 17291 األندية  بني  املنتقلني  الالعبني 
مختلفة،  جنسية   183 ميثلون  العباً 
علماً أن 2843 من العمليات املسجلة 
رسوم  دفع  اقتضت  املنصرم  العام 

االنتقال.

وجتاوَز عدد االنتقاالت الدولية لالعبني 
 20 سقف  الرجال  فئة  في  احملترفني 
ألف انتقال في السنة للمرة األولى في 

تاريخ اللعبة.

تطورها  السيدات  قدم  كرة  وتواصل 
مع ارتفاع ملحوظ في عدد االنتقاالت 
حصة  وبلغت   .%19 بنسبة  الدولية 
الهواة في االنتقاالت الدولية املسجلة 
العب  ألف   50 نحو  املنصرم  العام 

ميثلون أكثر من 200 جنسية.

غارسيا  إميليو  قال  الصدد،  هذا  وفي 
القانونية  الشؤون  رئيس  سيلفيرو، 
القدم:  لكرة  الدولي  باالحتاد  واالمتثال 
»لقد شهد عام 2022 تغيير ذلك االجتاه 
السلبي الذي ظل مسجالً على مدى 
سنتني في إنفاق األندية على انتقاالت 
اإلنفاق  إجمالي  بلغ  حيث  الالعبني، 
العام املنصرم 6.5 مليارات دوالر أمريكي، 
أي بزيادة قدرها 33.5% مقارنًة بحصيلة 

عام 2021، ولكنه ال يزال أقل من الرقم 
القياسي املسجل في 2019«.

وجتدر اإلشارة إلى أن أكبر عشر صفقات 
انتقال من حيث القيمة املالية شملت 
املبلغ  من   %12.5 نسبته  ما  لوحدها 
اإلجمالي الذي مت إنفاقه على مستوى 

رسوم االنتقاالت في 2022.

التي   2843 الـ  الصفقات  بني  ومن 
خالل  االنتقال  رسوم  دفع  شملت 
املئة  العمليات  َّت  أدر املنصرم،  العام 
األعلى قيمة ما يناهز 50% من إجمالي 
األموال املدفوعة على مستوى رسوم 
أن األندية اإلنكليزية  االنتقاالت، علماً 
بل  جديد،  من  القائمة  هذه  تصدرت 
األولى  للمرة  إنفاقها  إجمالي  وجتاوز 
سقف ملياري دوالر أمريكي، محققًة 
رقما قياسياً جديداً ناهز 2.2 مليار دوالر 

أميركي.

وفي املقابل، حصلت األندية املنضوية 
حتت االحتاد الفرنسي لكرة القدم على 
النصيب األكبر من عائدات االنتقاالت، 
حيث  األخرى،  االحتادات  بأندية  مقارنة 
بلغت مداخيلها من صفقات 2022 ما 
مجموعه 740.3 مليون دوالر أمريكي، 
لألندية  الالعبني  انتقال  صفقات  أما 
البرتغالية، فقد فاقت تلك املسجلة 
في أي احتاد وطني آخر، حيث بلغت 901 
 ،2022 عام  خالل  اإلجمال  في  عملية 
البلدان  أكثر  البرازيل  فيه  الذي كانت 
تصديراً لالعبني، بإجمالي 998 صفقة 

انتقال إلى خارج البالد.

حقق برشلونة االنتصار بنتيجة )0-1(، 
خالل مواجهة جيرونا، ضمن اجلولة 19 

من الليغا، على ملعب »مونتيليفي«.

الفوز،  بهذا  الكتالوني،  الفريق  ويدين 
بيدري،  الوحيد،  املباراة  لصاحب هدف 

والذي سجله في الدقيقة 61.

صدارته  برشلونة  عزز  االنتصار،  بهذا 
جلدول ترتيب الليغا برصيد 47 نقطة، 
بينما جتمد رصيد جيرونا عند 21 نقطة 

في املركز الثاني عشر.

أصحاب  من  بضغط  املباراة  بدأت 
األرض، وسدد كوتو العب جيرونا كرة 
برشلونة  العب  بدميبلي  اصطدمت 
 .4 الدقيقة  في  الركنية  إلى  وحتولت 
داخل  من  كرة  دميبلي  عثمان  وسدد 
منطقة اجلزاء، تصدى لها حارس جيرونا 

في الدقيقة 15.

العب  وأرناو  دميبلي  بني  التحام  وخالل 
جيرونا، سقط العب برشلونة، متأثراً 
وخرج من  األيسر،  الفخذ  في  بإصابة 
هيرنانديز  تشافي  وقرر  امللعب،  أرض 
ببيدري  الدفع  للبلوغرانا  الفني  املدير 
بدالً منه في الدقيقة 26. وصوب أنسو 
مرت  قوية  كرة  برشلونة،  العب  فاتي 
 .29 الدقيقة  في  جيرونا  مرمى  أعلى 
لكن  قوية،  كرة  بيدري  البديل  وسدد 
مرمى  حارس  جازانيغا  بها  أمسك 
جيرونا في الدقيقة 40. وانتهى الشوط 

األول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد رافينيا 
بالقدم  قوية  كرة  برشلونة  العب 

اليسرى على الطائر مرت أعلى مرمى 
جيرونا في الدقيقة 48. وجنح بيدري في 
التقدم لبرشلونة في  تسجيل هدف 
الدقيقة 61، حيث مرر جوردي ألبا كرة 
له داخل منطقة اجلزاء، وضعها بيدري 

في شباك جازانيغا.

وجاء الرد سريعا من جيرونا، بتسجيل 
 ،65 الدقيقة  في  التعادل  هدف  أرناو 
لكن حكم املباراة ألغاه بداعي التسلل.

لكنها  قوية  كرة  فاتي  أنسو  وسدد 
جيرونا،  مدافعي  أحد  بقدم  ارتطمت 
ونفس السيناريو تكرر مع جوردي ألبا 
في محاوالت من البلوغرانا ملضاعفة 

النتيجة.

مرمى  حارس  شتيغن  تير  وتألق 
من  لتسديدة  التصدي  في  برشلونة، 
توني فيال العب جيرونا في الدقيقة 84.

وحافظ العبو برشلونة على تقدمهم 
جيرونا  محاوالت  رغم  النتيجة،  في 
السريعة في الدقائق األخيرة، ليواصل 
ثابتة  بخطى  السير  البلوغرانا  قطار 

كمتصدر جلدول ترتيب الليغا.

بزيارة  »روناهي«  صحيفتنا  وقامت 
معرض للتكنولوجيا، والذي افتتح ألول 
مرة في شمال وشرق سوريا، مبقاطعة 
قامشلو، حيث التقينا خاللها الشابني 
»ديار محمد علي« و »خالد عبدي« وهم 
من طالب جامعة روج آفا، واللذين أذهال 
الزائرين، ووسائل اإلعالم، باختراَعيهما 

اجلديدين، في شمال وشرق سوريا.

حوض لالستنبات الذكي

وبهذا الصدد كان لنا لقاءٌ مع الشاب 
»ديار محمد علي« من مدينة كوباني ذي 
الـ20 عاماً، وهو أحد طالب جامعة »روج 
آفا«، قسم كلية العلوم والتكنولوجيا 
باختراع  قام  والذي  »ميكاترونيك«، 
لتوفير  الذكي«،  لالستنبات  »حضانة 
الكثير من اجلهد، واملصاريف في زراعة 
تطبيقها  مت  إذا  كلها،  النباتات  أنواع 
بيوت  ضمن  الزراعية  املشاريع  في 
بالستيكية، والذي حدثنا قائالً: »فيما 
وذات  زراعية،  فهي  مبنطقتنا،  يتعلق 
تربة خصبة، لذلك فكرت ملياً باختراٍع 
يدعم الزراعة ويطورها، وتوفير اجلهود 
عن  عبارة  هو  فمشروعي  املبذولة، 
والهدف  الذكي،  لالستنبات  حضانة 
أن  حيث  للعمال،  احلاجة  عدم  منه 
يقومون بسقاية  املزارعني  من  الكثير 
زائدة عن حاجتها مثالً،  النباتات مبياه 
أو تزويدها بحرارة يفوق كفايتها، وذلك 

يعود إلى قلة اخلبرة«.

توفير اجلهد والعناية بالنبات

وتابع علي حديثه: »وهناك جهاز يدعى 
بـ«احلساس«، حيث يقوم بتزويد النباتات 
ويوجد  للتغذية،  حتتاجه  ما  بكل 
حساس لرطوبة التربة أيضاً، حيث تتم 
برمجته حسب النسبة املالئمة لها، 
هذا  الـ 400،  فوق  النسبة  كانت  فإذا 
يعني أن التربة جافة وبحاجة إلى املاء 
لترطيبها، حيث يقوم جهاز احلساس 
كما  النبات،  وري  املضخة،  بتشغيل 
حيث  أيضاً،  للحرارة  حساس  ويوجد 
قمت باستشارة مهندس زراعي، والذي 
درجة حرارة  النباتات تتحمل  بأن  أكد، 
احملور  هذا  وعلى  بني 16- 26 درجة،  ما 
حرارة  ارتفعت  فإذا  مبقياسه،  قمت 
احلساس  يقوم  درجة،   26 إلى  التربة 
بإعطاء أمر للجهاز، وتشغيل مروحته 

لتخفيض درجة حرارتها، وتبريدها«.

خاص  حساس  أيضاً   وأضاف: »يوجد 
باإلضاءة، حيث نعلم أن أغلب النباتات 
ملدة  الضوئي  التركيب  لعملية  حتتاج 
24 ساعة، لذلك عندما تكون اإلضاءة 
في  أو  االستنبات،  حوض  في  قليلة 
احلساس  يقوم  البالستيكية،  البيوت 
بتنبيه اجلهاز، لتشغيل إنارة للنباتات 
ففكرة  الشمس،  ضوء  عن  عوضاً 
مشروعي هي أننا ال نحتاج إلى عمال 
الحظنا  َّنا  أن حيث  بالنباتات،  للعناية 
البالستيكية،  البيوت  مشاريع  في 
اجلهد،  من  الكثير  يبذل  العامل  أن 

ويقضي وقتاً طويالً فيه«. 

مشروٌع لتطوير الزراعة وتنميتها

وأردف ديار محمد علي: »ميكننا تطوير 
بحساساٍت  بتزويده  االختراع  هذا 
على  بدوره  يقوم  حيث  للغازات، 
كما  بالنباتات،  الضارة  الغازات  إخراج 
خالل  من  أيضاً  تطويره  ونستطيع 
تزويده بجهاز ذكي يعمل على التحكم 
عن بعد )املوبايل(، وتزويده باملعلومات 
خالل  من  النبات،  حاالت  عن  اخلاصة 
ورطوبة  النباتات،  حرارة  درجة  إرسال 
مت  بأنه  علماً  اإلضاءة،  ونسبة  التربة 
لم  ولكن  آفا،  روج  جامعة  من  دعمي 
لتطوير مشروعي،  يكن الدعم كافياً 
الَّذي يحتاج إلى تنمية لدعم وتطوير 

الزراعة في منطقتنا«.

سيارة إطفاء احلرائق 
)Firefighting tank(

»خالد  الشاب  أيضاً  والتقينا  كما 
 21 ذي  كوباني  من  أيضاً  وهو  عبدي« 
عاماً، ومن طالب جامعة روج آفا أيضاً 
»امليكاترونيك«، وصاحب اختراع  قسم 
إطفاء  سيارة   )Firefighting tank(
»فيما  بدوره:  حدثنا  والذي  احلرائق، 
استفدت  األول،  بالنموذج  يتعلق 
عبر  وذلك  اليابانية،  النظرة  من 
فقمت  الثاني،  النموذج  أما  اإلنترنت، 
باختراعه من مخيلتي، حيث أنه لدي 
وهما:  احلرائق  إطفاء  لروبوت  منوذجان 
»النموذج األول، وهو التحكم عن طريق 
أي  هناك  يكون  فعندما  احلساسات، 
شعلة من النار قريبة من مكان تواجد 
لها،  بالتنبيه  احلساسات  تقوم  اآللة، 
النار  من  قريبة  مسافة  إلى  والتوجه 
إلطفائها، حيث أن هناك حساساً من 
يقوم   ،»Ultra sonic»يدعى مسافٍة 
بضبط مسافة أمان بني الروبوت، والنار، 

املسافة،  هذه  بضبط  قيامه  وبعد 
والذي  للمتحكم،  أمر  بإعطاء  يقوم 
مضخة  بتشغيل  األمر  يعطي  بدوره 
يتعلق  فيما  أما  احلريق،  إلطفاء  املاء 
عن  التحكم  فهو  الثاني،  بالنموذج 
بعد، عن طريق جهاز ال سلكي مرسل، 
ومستقبل للكاميرا امللحقة بالروبوت، 
وجهاز ثاٍن، وهو التحكم بالروبوت عن 
البلوتوث، مزود بكاميرا، إضافًة  طريق 
إلى شاشة منعزلة عن الروبوت تقوم 

باستقبال ما يحدث أمام الكاميرا«.

اختراعات صديقة للبيئة 
واإلنسان

وتابع: »الهدف من اختراعي هو مساعدة 
مبهامهم  القيام  في  اإلطفاء  رجال 
فهناك  العمل،  صعوبات  ملواجهة 
الكثير من األماكن، التي عندما يندلع 
مثل  إخمادها،  يصعب  احلريق،  فيها 
»آبار النفط، واحلرائق الكبيرة، التي من 
الصعب االقتراب منها، فعن طريق هذا 

االختراع نستطيع إخماد هذه احلرائق 
وعدم  الروبوت،  استخدام  طريق  عن 
للخطر،  اإلطفاء  رجال  حياة  تعريض 
صديقة  واالختراعات  املشاريع  فهذه 

للبيئة واإلنسان في وقت واحد«.

وفي نهاية حديثه قال الطالب واخملترع 
»خالد عبدي«: »واجهنا صعوباٍت حتى 
وبإمكانات  املستوى،  هذا  إلى  وصلنا 
نصبو  ما  تطبيق  استطعنا  صعبة 
إليه، على الرغم من قلة توفير القطع 
الالزمة، حيث قمنا بتوصيات الستيراد 
القطع الالزمة من مدينة دمشق، وأيضاً 
هناك قطع لم نستطع تأمينها لعدم 
َّه يوجد في املعرض  توفيرها، والحظنا أن
24 شركة مشاركة، ولكن مما اتضح لنا 
بأنَّ اختراعات جامعة روج آفا هي األكثر 
فنحن  للزائرين،  وإعجاباً  لالنتباه  لفتاً 
طالب اجلامعة، لدينا الكثير من األفكار 
تطوير  باستطاعتها  التي  واملشاريع 
مستقبل  نحو  بها  والرُّقي  منطقتنا 
لتطوير  دعم  إلى  نحتاج  ولكن  زاهر، 

مهاراتنا أكثر ما قدمه لنا جامعتنا«.

بالتعاون  الشبيبة،  جلنة  افتتحت 
ناحية  مجلس  في  الصحة  جلنة  مع 
لتعليم  متريض  دورة  الشدادي، 
اإلسعافات األولية، حيث تضمنت 15 
15يوماً  مدة  وتسمر  ومدربة،  متدربا 
الدروس  بني  تتنوع  التوالي،  على 

النظرية والعملية. 

والشبيبة  الصحة  جلنة  تسعى 
دورات  إقامة  إلى  واألخرى  الفينة  بني 
اجملاالت،  مختلف  في  شبابية  تنمية 
وقد مت تركيزها على القسم الصحي، 
وخصوصاً ألبناء الريف، والذين يبعدون 

مبسافات كبيرة عن النقاط الطبية. 

جلنة  إداري  قال  الصدد  هذا  وفي 
»محمد العلي« لصحيفتنا  الشبيبة 
الدورات  الهدف من هذه  »روناهي«: »إن 
هو: زيادة الوعي الصحي في املنطقة، 

وتنمية اخلبرة التمريضية لدى الشباب، 
وزيادة خبرتهم في اإلسعافات األولية 
في حال حدوث أي طارئ، وخصوصاً في 
القرى التي تبعد عن مركز املدينة، وعن 

املراكز الصحية«.

تقوم  الشبيبة  »جلنة  العلي:  وأضاف 
جلنة  مع  بالتنسيق  دوري  بشكل 
هكذا  مثل  إطالق  أجل  من  الصحة 
الثقافة  زيادة  شأنها  من  التي  دورات، 
الصحية لدى أبناء املنطقة، ومن أجل 
إيجاد مسعف في كل منزل بإمكانه 
يحتاج  صحي  عارض  أي  مع  التعامل 

إلى إسعافات أولية«.

املتدرب  ينهي  أن  العلي: »يجب  ولفت 
دورته، والتي مدتها 15يوماً، ويكون قادراً 
على إجراء اإلسعافات األولية والتعامل 
املتدربون  سيتلقى  حيث  معها، 
اإلبر،  وخز  عن  ونظرية  عملية  دورساً 
والتعامل مع السيرومات وفتح الوريد، 
باإلضافة إلى التعامل مع حاالت احلروق 

واالختالج«.

»محمد  الشبيبة  جلنة  إداري  وأكد 
دوراتنا  »إن  حديثه:  نهاية  في  العلي«، 
املرة  هذه  عند  تتوقف  ولن  مستمرة، 
ستكون  القادمة  األيام  وخالل  فقط، 
هناك دورات أخرى، حتى نحقق هدفنا 

في إيجاد مسعف بكل منزل«.

روناهي/ قامشلو ـ انطلقت منافسات الجولة األولى من مرحلة الذهاب لبطولتي دوري 
فوز  وأبرزها  باألهداف  غزارة  الجولة  وشهدت  الجزيرة،  إقليم  في  والناشئين  األشبال 

ناشئي سردم على ناشئي آشتي بنتيجة 19 ×0.

قامشلو/ علي خضير ـ تم افتتاح المعرض األول للتكنولوجيا في شمال وشرق سوريا، والذي أقيم في صالة "زانا" بمدينة قامشلو، حيث استمر على 
"Rcell"، والعديد من شركات التكنولوجيا، وبمشاركة  مدار يومين متتاليين "الجمعة، والسبت" الماضيين، بتاريخ 27 ـ 2023/1/28 وبرعاية شركة 

بعض الشباب ممن يتحلون بروح المهارة، والنظرة المستقبلية الثاقبة، لتطوير مجتمعهم نحو الرقي والحضارة.

اختراعات مذهلة لطالبين من جامعة روج آفا

يض في الشدادي افتتاح دورة تمر

ديار محمد عليخالد عبدي
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التواقيع،  جمع  حملة  تتواصل 
القائد  عن  العزلة  برفع  للمطالبة 
الفوري  والكشف  أوجالن،  اهلل  عبد 
عن وضعه الصحي في عموم مناطق 
أطلقتها  والتي  سوريا،  وشرق  شمال 
املبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا 
حلرية  السورية  املبادرة  مع  بالتنسيق 
القائد عبد اهلل أوجالن، في 22 كانون 

الثاني اجلاري.

ففي مدينة قامشلو، تستمر احلملة 
املدينة  أحياء  في  التواقيع  بجمع 
السبع عن طريق الكومينات واجملالس، 
شباط   15 لغاية  احلملة  وستستمر 
العتقال  للسنوية  املصادف  املقبل 

القائد عبد اهلل أوجالن.

الشبيبة  عّبرت  ذاته  السياق  وفي 
وأسر الشهداء في مدينة كوباني، عن 
القائد،  للعزلة على  الرافض  موقفها 
وأكدوا أنهم سيقاومون بكل السبل 

لتحقيق حريته اجلسدية.

وفي الصدد قال الشاب، محمد محمد: 
إن »دولة االحتالل التركي شددت العزلة 
على القائد أوجالن في األعوام األخيرة، 
اإلنسانية  القوانني  لكل  مناٍف  وهذا 
هو  العزلة؛  هذه  وهدف  واألخالقية، 
قطع الصلة بيننا وبني القائد أوجالن«.

أنهم  فأكدت  نبي،  يارا  الشابة  أما 

ينال  حتى  السبل  بكل  سيحاربون 
فيما  اجلسدية.  حريته  أوجالن  القائد 
»دولة  بأن  علي  حسن  الشاب  قال 
االحتالل التركي تعلم جيداً، أن احلرية 
اجلسدية للقائد عبد اهلل اًوجالن، هي 
حرية لكل الشعوب املضطهدة؛ ولهذا 
صمت  منتقداً  عليه  العزلة  تشدد 

املنظمات الدولية«.

من جانبه، أكد الشاب، محمد محمود، 
أنهم سيناضلون من أجل كسر العزلة 
املفروضة على القائد عبد اهلل أوجالن 

وحتريره جسدياً.

وفي السياق ذاته؛ تطرقت والدة الشهيد 
مصطفى عبد احلميد، سلطانة رشيد 

لقائها  إلى  الشيخ مقصود،  من حي 
بالقائد عام 1992 في البقاع اللبناني، 
بالثورة،  عرّفنا  القائد  »إن  وقالت: 
حرية  إلى  للوصول  الكفاح  وأهمية 
املرأة واجملتمع، ولذلك سيناضلون حتى 

ضمان حريته اجلسدية«.

أحمد(،  شيخ  )الشهيد  زوجة  أما 

التقت  والتي  موسى،  شيخ  سميرة 
مهما  إنهم  فقالت  مرتني،  القائد 
فعلوا ال يكفي من أجل القائد، وقالت 
مختتمة: »بفضل فكر وفلسفة القائد 
أوجالن، وبدماء الشهداء وصلنا إلى هذه 

املرحلة، وحققنا الكثير من اإلجنازات«.

وكالة أنباء الفرات

تستمر هجمات دولة االحتالل التركي 
على شمال وشرق سوريا؛ بهدف إحياء 
الغضب  فيما يستمر  داعش،  مرتزقة 

الشعبي الرافض لهذه الهجمات.

الهيئة  عضو  قال  الصدد،  هذا  في 
التنفيذية حلزب االحتاد الدميقراطي في 
إقليم الفرات، أحمد خوجة: أنه »منذ 
حترير كوباني وهزمية مرتزقة تركيا فيها، 
مخطط  أفشلت  املنطقة  شعوب 
منذ  املنطقة،  في  االحتاللي  داعش 
التحرير لذلك فهي حتاول اليوم وبشتى 
الوسائل املمكنة االنتقام لهم، وإعادة 
املنطقة  فتقصف  صفوفهم،  مللمة 

بكافة األسلحة املتطورة، وتستهدف 
املواطنني بالطيران املُسّير«.

وأكد خوجة: إن »دولة االحتالل التركي 
فتحت حدودها أمام املرتزقة وأدخلتهم 
إلى املنطقة ومدتهم بالسالح واملال، 
في  منها  اخلطوات  أولى  تلك  وكانت 
حرب اإلبادة التي أعلنتها على املنطقة 
وشعوبها، وبدأت بتغيير دميغرافيتها، 
مرتزقة  إحياء  في  وجودها  ترى  فهي 

داعش«.

االحتالل  »دولة  أن  إلى  خوجة:  وأشار 
التركي مخطئة في حساباتها، فهناك 
سوريا  قوات  تقودها  شعبية  إرادة 

أهالي  عن  تدافع  التي  الدميقراطية، 
أمنها، مشيداً  املنطقة وحتافظ على 
بالدور الكبير للحمالت التي أطلقتها 
قوات سوريا الدميقراطية، وقوى األمن 
سوريا؛  وشرق  شمال  في  الداخلي 
على  االحتالل  دولة  هجمات  إلفشال 
ندمي  املواطن  قال  بدوره،  املنطقة. 

االحتالل  دولة  أحالم  كل  »إن  داشو: 
التركي ذهبت أدراج الرياح، فبعد هزمية 
مرتزقتها وكسر شوكتهم في مدينة 
كوباني، لم يبقَ أمامها سوى التهديد، 
»أن  مؤكداً  من جديد«،  املرتزقة  وإحياء 
عليها أن تعلم بأن املقاومة التي أبداها 
األهالي لن تتغير، وسبق واتخذنا قرارنا؛ 
بشرف  املوت  أو  بكرامة  العيش  إما 

ونيل الشهادة«.

فقالت:  بكي  عدلة  املواطنة  أما 
مدينة  أبناء  أبداها  التي  »املقاومة 
كوباني كانت مثاالً للشرف والكرامة 
والبطولة، فعلى الرغم من مرور عدة 

أعوام عليها، إال أن صداها ال يزال مدوّياً 
كوباني  مدينة  وأصبحت  اليوم،  إلى 

رمزاً للحرية ورفض العبودية«.

وعّبرت عدلة، عن دعمها لكل حملة 
الدميقراطية؛  سوريا  قوات  تطلقها 
ومرتزقة  عمالء  على  القضاء  بهدف 
إلى  العودة  يحاولون  الذين  داعش، 
من  مبساعدة  جديد  من  نشاطهم 
»مساعي  أن  التركي، مؤكدة  االحتالل 
فأبناء  بالفشل،  ستبوء  االحتالل 
عن  الدفاع  على  قادرون  املنطقة 

املنطقة وهزمية داعش ومموليها«.

وكالة أنباء هاوار

األصوات  ارتفاع  مع   - األخبار  مركز 
القائد عبد  العزلة عن  برفع  املطالبة 
اهلل أوجالن، واقتراب الذكرى السنوية 
اخلامس  في  أوجالن  القائد  العتقال 
والية  حاكم  أعلن  شباط،  من  عشر 
سيرت في باكور كردستان، عن حظر 
للفعاليات واملسيرات والتجمعات في 

الوالية.

الفاشية  من  املكلف  الوالي  وأعلن 
املسيرات  جميع  بحظر  التركية، 
وحمالت  منصات  وبناء  والتجمعات 
الصحفية  البيانات  وإصدار  التوقيع 
في املدينة في الفترة ما بني 30 كانون 

الثاني و14 شباط.

لندوة  اخلتامي  البيان  - دعا  األخبار  مركز 
املصرية  العاصمة  في  نُظمت  حوارية 
القاهرة، إلى تضافر كافة اجلهود ملواجهة 
في  الدميغرافي  الواقع  تغيير  محاوالت 
العربي  الدور  استعادة  وأهمية  سوريا، 

كحاضنة حلل القضية السوريّة.
للدراسات  الفارابي  مركز  ونّظم 
واالستشارات والتدريب في املنتدى الثقافي 
القاهرة  املصرية  بالعاصمة  املصري 
ندوة حتت عنوان »التغيير الدميغرافي في 
األبعاد،  الوطنية:  الدولة  ووحدة  سوريا 
التداعيات، وسبل املواجهة«. وشارك في 
األمني  باسم  الرسمي  املتحدث  الندوة 
املستشار  العربية،  للجامعة  العام 
الهيئة  رئيسة  إلى جانب  جمال رشدي، 
الدميقراطية،  سوريا  جمللس  التنفيذية 
إلهام أحمد، ورئيس مركز الفارابي الدكتور 
السوري  املرصد  ومدير  حماد،  مدحت 
حلقوق اإلنسان رامي عبد الرحمن، إضافة 
وضباط  سابقني  ودبلوماسيني  لسفراء 
رؤساء مؤسسات  عن  متقاعدين، فضالً 
اجلامعات  في  ودكاترة  وحقوقية  بحثية 

وصحفيني.
جامعة  عن  احلوارية  الندوة  في  وحتدث 
رشدي،  جمال  املستشار  العربية  الدول 

والتركي،  اإليراني  »النظامني  إن  وقال: 
ميارسان سياسة ممنهجة لتغيير التركيبة 
السكانية في سوريا، والتي سوف يكون 
بعد  حتى  الطويل  املدى  على  تأثير  لها 

انتهاء احلرب«.
فيما تطرّق أستاذ القانون الدولي، واألمني 
ملركز  العليا  العلمية  للهيئة  العام 
إلى  غباشي،  مختار  الدكتور  الفارابي 
قضية التغيير الدميغرافي في سوريا من 
منظور آخر، قائال: إن »القضية من أعمق 
القضايا على النطاق الدولي واإلقليمي«.

رئيسة  أشارت  »زووم«  عبر  مداخلة  وفى 
سوريا  جمللس  التنفيذية  الهيئة 
األبعاد  إلى  أحمد،  إلهام  الدميقراطية 
والتداعيات السياسية للتغيير الدميغرافي 
في سوريا، وكشفت عن األطراف املتورطة 

في عملية التغيير الدميغرافي هذه.
وفي ختام حديثها أكدت إلهام أحمد على 
وحدة األراضي السوريّة وهويتها اجلامعة، 
خصوصية  على  احلفاظ  أهمية  مع 
املعتقدات الدينية والعرقية، وحق التمثيل 
املساواة  ملبدأ  وفًقا  للجميع  السياسي 

والعدالة السياسية.
وخُلص املشاركون في الندوة إلى االتفاق 
عمل  كخارطة  توصيات  ست  على 

ملواجهة عمليات التغيير الدميغرافي في 
سوريا، وهي:

– سوري  سوري  حوار  إطالق  إلى  -الدعوة 
يكون  أن  على  الوطنية  األجندة  لبحث 

حتت مظلة جامعة الدول العربية.
الدور  استعادة  أهمية  على  -التأكيد 
العربي كحاضنة حلل القضية السورية 

وداعماً لوحدة الدولة الوطنية السورية.
السورية  اجلهود  كافة  تضافر  -أهمية 
والعربية ملواجهة محاوالت تغيير الواقع 

الدميغرافي السوري.
الدولة  مبدأ  ثبات  على  للتأكيد  -الدعوة 
الوطنية السوريّة، مع أهمية احلفاظ على 
خصوصية املعتقدات الدينية والعرقية، 
وفقاً  للجميع  السياسي  التمثيل  وحق 

ملبدأ املساواة والعدالة السياسية.
القوات  كافة  رحيل  بسرعة  -املطالبة 

األجنبية من األراضي السوريّة.
-إطالق حملة عالقات عامة دولّية جمللس 
ومواجهة  ملعاجلة  الدميقراطية  سوريا 
تشويه  حتاول  التي  املغلوطة،  اخلطابات 
ووضع  باخلارج،  وربطه  اجمللس،  صورة 
اجمللس  لتوجهات  واضح  إعالمي  خطاب 

وأهدافه الوطنية السوريّة.

د. علي أبو اخلير

الرحيل اجلسدي لرجائي فايد

شهر  من  والعشرين  السابع  في 
إلى  انتقل  الثاني2023،  كانون 
الواسعة،  اهلل  ورحمة  اآلخرة،  الدار 
األستاذ األخ والصديق »رجائي فايد«، 
اخمللص،  النبيل  املفكر،  اإلنسان 
اإلمارات  دولة  في  املنية  وافته  الذي 
أجنز عديدا  أن  املتحدة، بعد  العربية 
من الكتابات الفكرية، والفلسفية، 
الكثير، خاصة  والسياسية وغيرها 
فيما يتعلق بالقضية الكردية، التي 
الرمق األخير. رحل  دافع عنها حتى 
بجسده، أما فكره فيظل باقيا، وهي 
قضية  في  النبيل،  الفكر  سمات 

عادلة مثل القضية الكردية. 

كثيرا  أحب  ال  شخصية،  وبصفة 
تأبني األموات، نعم نترّحم على من 
مات، ونسأل اهلل لهم النعيم األبدي، 
وندعو لهم باملغفرة، ولذويهم الصبر 
والسلوان اجلميل، وألنفسنا أن نسير 
النبالء،  املفكرين  هؤالء  درب  على 
ولكن في بعض احلاالت نذكر األموات، 
الذين يتركون خلفهم ميراثا فكريا، 

ووعيا ثقافيا، ونبال إنسانيا، وبصمات 
وليدة  الكلمة  الزمن، ألن  ال ميحوها 
وكتب  دافع  التي  والفكرة  الفكرة، 
وبالتالي؛  فايد ال متوت،  رجائي  عنها 
الزمن  عبر  ستبقى  كلماته  فإن 

خالدة متميزة.

نتحدث  لكي  ال  املقال  هذا  ونكتب 
عن سيرة رجائي فايد الذاتية، فهي 
اإللكترونية  املواقع  في  منشورة 
اخملتلفة، يلجأ إليها من يريد االستزادة 
من سيرة الرجل، ومؤلفاته وجهوده 
معرفة  عن  نكتب  ولكن  اخمللصة، 

فكرية وشخصية له ومعه.

وهذا هو احلال عند احلديث عن األستاذ 
رجائي فايد، الباحث والكاتب، واحمللل 
املصري  املركز  ورئيس  السياسي، 
للبحوث والدراسات الكردية، وعضو 
اخلارجية،  للشؤون  املصري  اجمللس 
في  عاش  الذي  الزراعي،  واملهندس 
كردستان العراق مدة تسع سنوات 

كاملة.

ومنذ ذاك الوقت، ارتبط بالكرد، شعبا 
وقضية، أرضا وفكرا وثقافة، وبعد أن 
عاد إلى مصر، كان له دور مهم، وهو 
الشعب  مبظلومية  التعريف  نشر 
الكردي، والدفاع عن القضية الكردية، 
اللغة  تدريس  في  دور  جلهوده  وكان 
الكردية ضمن مناهج قسم اللغات 
باجلامعات  اآلداب  بكليات  الشرقية 

املصرية.

لذلك لم يكن غريبا أن تنعيه طوائف 
كل  في  الكردي،  الشعب  وقيادات 
مكان يعيش فيه الكرد، في سوريا 
وغيرها، فقد  وتركيا،  وإيران  والعراق، 
كان صوته صوت حق يدافع عن احلق.

املثقفني  من  كثيرون  عرفه  ولقد 

الكردي،  بالشأن  املهتمني  املصريني 
بصورة  والعربي  املصري،  والشأن 

عامة.

ولعل من أهم الدراسات التي كتبت 
عن رجائي فايد هو كتاب )أوراق رجائي 
لألستاذة  الكردية  واملسالة  فايد، 
أبو ستيت«،  »والء عبد اهلل  الباحثة 
فايد،  رجائي  لفكر  جيد  حتليل  فيه 
وندعو كل مهتم بالشأن الكردي أن 
مؤلفات،  بجانب  الكتاب،  هذا  يقرأ 

ومقاالت الراحل الكبير.

معرفة عن قرب

بداية معرفتي الفكرية برجائي فايد، 
أنه وفي عام 1999 كتبت مقاال في 
الكردي  الزعيم  عن  )الوفد(  جريدة 
خانه  أن  بعد  أوجالن«  اهلل  »عبد 
للحكومة  تسليمه  ومت  اجلميع، 
التركية ليظل حبيس السجن حتى 

اليوم، ولكنه حر الفكر.

الكردية  بالقضية  مهتم  وألنني 
منذ زمن طويل، فلقد تعرفت فكريا 
عندما  فايد«  »رجائي  األستاذ  على 
قرأت كتابه بعنوان )أوجالن... الزعيم 
األستاذ  مع  باالشتراك  والقضية( 
شعبان«،  الدين  بهاء  »أحمد  املفكر 
فكريا  ارتبطت  اليوم  ذاك  ومنذ 
دوافع  نبل  مع  الكردية  بالقضية 

رجائي فايد.

يافا  )مركز  وفي  بأعوام  وبعدها 
يديره  الذي  واألبحاث(  للدراسات 
الكاتب الصديق الدكتور »رفعت سيد 
أحمد«، تعرفت بصورة شخصية على 
رجائي فايد، أحببته قبل أن أراه، وقرأت 
فكره قبل أن أسمعه، وأهداني كتابه 
»أكراد نعم... وعراقيون أيضا«،  الرائع 
للقضية  اإلخالص  فيه  وأحببت 
الكردية، التي أفنى عمره يدافع عنها 

بإخالص نادر الوجود.

حضرت عدة ندوات أقامها في املركز 
املصري للبحوث والدراسات الكردية، 
الذي كان يقع بجوار إستاد القاهرة 
بالقاهرة،  نصر  مبدينة  الرياضي 
منهم  كرد،  إخوة  على  وتعرفت 
األستاذ كاكا ياسني، الذي كان املمثل 
الراحل  العراقي  للرئيس  الرسمي 
وغيره  بالقاهرة،  طالباني(  )جالل 
وكان  الكردي،  بالشأن  املهتمني  من 
يلبي رغبتي في املداخالت الفكرية 
حول القضية الكردية. ودام االتصال 
بيننا، وآخر مقال أرسله عبر تطبيق 
في  املنشور  مقاله  آب( هو  )واتس 
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وفاته،  من  أقل من شهرين  قبل  أي 
ويعني هذا، أنه ظل يعطي من جهده 
وفكره، بل ودمه حتى آخر أيام حياته.

أني  أعترف  )اآلن  كتب  أنه  ورغم 
وحدة  محاولته  ويقصد  فشلت(، 
يعرف  ال  فشل  ولكنه  الكرد، 
في  ذلك  حقق  وقد  املستحيل، 

بني  الكردية  القضية  حول  مقاالته 
يدافع  وظل  واالنكسارات،  اإلجنازات 

عّما يراه صوابا.

لقاء ما قبل الرحيل

في شهر تشرين األول املاضي 2022، 
وطلب  رجائي،  األستاذ  بي  اتصل 
اللقاء وبالفعل تقابلنا، وعرّفني على 
الناس، وأهدوني عدة  أنبل  اثنني من 
كتب من مؤلفات القائد الزعيم »عبد 
اهلل أوجالن«، الذي تعرفت عليه أكثر، 
واعياً  مثقفاً  أوجالن  الزعيم  وجدت 
وعالي الهمة وواسع األفق، ومتعدد 
معرفتي  بفضل  وكلها  الثقافة، 
برجائي فايد، وكوكبة كردية تعيش 
في القاهرة، التي احتضنت الكرد عبر 
الشريف،  األزهر  في  التاريخ، خاصة 
»رواق  هو  خاصا  رواقا  لهم  وجعلت 
األكراد«، كما استقبلت أسرا كاملة 
الثقافة  في  وأثّرت  وأثرت،  عاشت، 
املصرية والعربية بشكل كامل، في 
الديني  والعلم  والفكر  واألدب  الفن 
اإلسالمي، كتبنا عنهم من قبل عدة 
رجائي  فضل  يبقى  ولكن  مقاالت، 
والعمق  الفكري  األصل  هو  فايد، 

الثقافي.

من  رأيت  ما  هالني  قابلته،  وعندما 
جسمه  هزل  وقد  مرضه،  دالئل 
بشكل كبير، وفي املقابل كانت روحه 
روحا شابة، تتحدث بعمق، عمق من 
معروف  هو  كما  املرض،  يشكو  ال 
عنه، وأهداني سيرته الذاتية، وكنت 
قد قرأتها قبل أن أقابلة آخر املقابالت. 
وأخبرني عن مرضه، بكل ثقة اإلميان 
والقبول، بقضاء اهلل وقدره،  والرضا 
النهاية،  بدنو  يشعر  كان  وبالفعل 
تخطاها مبا ميلك من كلمات، جعلها 

ومضات في طريق اخلير دائما.

رحم اهلل األستاذ رجائي فايد رحمة 
عزّ  زمن  في  مبثله،  واسعة... وأبدلنا 

فيه املثيل.

وال منلك إال أن نقول بصدق: إنا هلل وإنا 
إليه راجعون.

كلها،  والعمل  النضال  بأشكال 
الكرد،  يعمل  املتاحة  وباألساليب 
لرفع  معهم  احلرة  الشعوب  وجتتهد 
واحلرية  أوجالن  القائد  عن  العزلة 
اجلسدية له، واملطالبة مبعرفة وضعه 
الصحي في اآلونة األخيرة، وخاصة بعد 
حقيقة  حول  أثيرت  التي  الشكوك، 
تقاعس  ظل  في  الصحي  وضعه 

املنظمات املعنية.

استوديو الشهيد والت يستمر بأعمال 
إلطالق  الطبقة؛  مدينة  في  التصوير 
عنوان  حتت  العربية  باللغةِ  أغنية 
»هكذا يقول أوجالن«، والتي من املقرر أن 
تُعرض في الذكرى الرابعة والعشرين 

للمؤامرة الدولية على القائد أوجالن.

من   24 بتاريخ  بدأت  التصوير  أعمال 
شهر كانون الثاني اجلاري على خشبة 
في  والفن  الثقافة  مركز  مسرح 
الثقافة  جلنة  إشراف  حتت  الطبقة، 
والفن في الطبقة، وكادر تصوير وإخراج 
استوديو الشهيد والت، ومبشاركة أكثر 
من 70 شخصاً بني مغٍن، وفنان، وعازف، 
مغنني  يضم  غنائي  كورال  جمعهم 
مراعاةً خلصوصية  العربي  املكون  من 
العمل، وفرقة موسيقية تضم عازفني، 
وشرق  شمال  شعوب  من  وعازفات 
شادي  الفنان،  العمل  ومغني  سوريا، 

زبيدي، والفنانة ياسمني العسكر.

واألغنية فكرة الشاعر العربي، أحمد 
العلي من أبناء ناحية تل كوجر، وقال 

الفنان دليل ميرساز؛ الذي يشرف على 
إعداد العمل لوكالة أنباء هاوار: »األغنية 
عمل باللغة العربية، وأن يكون هناك 
فنانون  يطرحه  القائد  عن  عمل 
للغاية،  مميزاً  أمراً  لهو  عرب؛  وشعراء 
املنطقة  شعوب  أن  يؤكد  وبهذا 

تتشارك القضية ذاتها«.

ميرساز،  أشار  العمل،  رسالة  وعن 
»من خالل الفن واألغاني نريد أن تعلم 
شعوب العالم، أن هناك قائداً اسمه 
ما  بأغلى  ضحى  أوجالن  اهلل  عبد 
ميلك من أجل أن حتصل الشعوب على 
حريتها، ومازال يتعرض لعزلٍة مشددٍة 

من قبل دولة االحتالل التركي«.

هذا  أجل  من  النضال  أن  »رأينا  وتابع: 

القضية يجب أن يبقى مستمراً على 
العمل  وهذا  كلها،  وامليادين  الصعد 
للقائد على ما  الدَّين  رد  الفني مبثابة 

قدمه؛ لشعوب املنطقة«.

األغنية،  إصدار  مبوعد  يتعلق  وفيما 

األول سيكون  العرض  أن  بنّي ميرساز، 
مواقع  في  الرسمية  منصاتهم  عبر 
شباط   15 في  االفتراضي  التواصل 
املقبل، تزامناً مع الذكرى السنوية 24 

للمؤامرة الدولية على القائد أوجالن.

 تستمر حملة جمع التواقيع المناهضة للعزلة على القائد أوجالن في مناطق شمال 
سر الشهداء عن 

ُ
الشبيبة وأ الكومينات والمجالس؛ فيما عّبر  وشرق سوريا، عن طريق 

رفضهم لهذه العزلة، والصمت الدولي المرافق لها.

يا ُمستمرة لرفع  حملة جمع التواقيع في شمال وشرق سور
العزلة عن القائد أوجالن

يا: َسُنفِشل مساعي المحتل التركي في إحياء داعش أهالي شمال وشرق سور

دولة االحتالل التركي تحظر المسيرات 
والتجمعات والفعاليات في والية سيرت

يا يّة في القاهرة لمواجهة التغيير الديمغرافي في سور ندوة حوار

المفكر النبيل رجائي فايد.. وداعــــــــــــــــــــــــــاً

»هكذا يقول أوجالن« أغنية عربية في ذكرى المؤامرة
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بيريفان خليل

ما تضمنه فكر وفلسفة القائد عبد 
اهلل أوجالن من حلول لقضايا عالقة 
في  ساهم  قد  العالم،  شعوب  لدى 
بني  واسع  مدى  على  فكره  انتشار 
واألثنية،  األعراق،  باختالف  الشعوب 
فكره  من  اتخذ  فالكل  والطوائف، 
من  قضيته،  مع  يتناسب  مبا  نهجاً 
املرشد  الكثيرون  اعتبره  املنطلق  هذا 
والرسول، الذي ميهد لهم طريق اخلالص، 
وخالل 24 سنة من أسره عبر مؤامرة 
أكثر من ذي  الفكر  انتشر هذا  دولية، 
قبل، حيث لم تستطع قيود معتقله 
وبقي  االنتشار،  من  الفكر  هذا  منع 
التواصل معه على شكل لقاءات مع 
ذويه، ومع احملامني، ولكن شيئاً فشيئاً 
وجدت سلطات دولة االحتالل التركي 
مبشاركة دولية فرض أساليب قمعية 
العزلة  فكانت  اعتقاله،  في  حتى 
وتشديدها خاصة في السنوات األخيرة 
سبيلهم ظناً منهم أنهم سيفرقون 
بني قائد، وبني شعوب عطشى تشربت 
إميرالي  سلطات  منعت  لذلك  فكره، 

انتشار فكره في أنحاء العالم.

دولة  له  خططت  ما  خالف  وعلى 
االحتالل التركي، والدول التي شاركتها 
الشعوب  بقيت  والعزلة،  املؤامرة  في 
صامدة في مطلبها من أجل قائدها، 
وفلسفته،  فكره  في  أكثر  وتعمقت 
وأصبح شغلهم الشاغل هو معرفة 
وفك  عنه،  العزلة  ورفع  القائد،  وضع 
أسره جغرافياً، وعلى هذا األساس لم 
من  والنشاطات  الفعاليات،  تتوقف 
أجل هذا األمر، فتحفظت املؤسسات 
واملنظمات اإلنسانية واحلقوقية، وعلى 
ملناهضة  األوروبية  اللجنة  رأسها 
التي   CPT املعتقالت  في  التعذيب 
آثرت التكتم عن وضع القائد، وتغافلت 

عن أداء وظيفتها في هذا األمر.

والقيادي  أوجالن،  اهلل  عبد  القائد  ذوو 
في احلزب، الذي أسسه )حزب العمال 
الكردستاني( وشخصيات من شعوب 
أخرى، وذات مراكز في مناطق مختلفة 
من العالم، اهتموا بهذا الشأن، وكانت 
واملؤامرة،  القائد  فكر  على  رؤية  لهم 
التي ِحبكت ضده، وما اخملطط له في 

قادم األيام.

رؤية أقارب القائد أوجالن تكشف 
اخلفايا

وألن ذوي القائد هم األقرب والساعون 
األكثر للتقرب قانونياً مع قضية القائد، 
والعزلة املفروضة عليه، فقد كان لهم 
رؤى بخصوص ما يحصل، ففي بداية 
القائد  شقيق  كشف  اجلاري  العام 
أوجالن السياسة الرامية إلى تشديد 
العزلة على القائد والغاية منها، الفتاً 
إلى أنه لم يحصل على معلومات عن 
احلقوق  وبأن  أوجالن،  اهلل  عبد  القائد 
يتم  ال  بالقائد،  تتعلق  فيما  والعدالة 
تطبيقهما، وأشار إلى أن رغبات الدولة، 

والسلطة بعدم حل املشكلة الكردية، 
العزلة  هذه  خلف  تقف  التي  هي 

املشددة.

وألن شقيقه كان أكثر شخصاً ذهب 
فقد  به،  اللقاء  أجل  من  إميرالي  إلى 
كان لديه ما يقوله للشعوب املدافعة 
يحاول  أوجالن  اهلل  »عبد  القائد:  عن 
تركيا منذ  الكردية في  املشكلة  حل 
ال  واحلكومة  الدولة  ولكن  عاماً،   22
تريدان ذلك، ألنهم يستفيدون من بقاء 
املشكلة دون حل، وعلى هذا يواصلون 

سلطتهم«.

ضرورة  على  القائد  شقيق  ركز  وقد 
فتح باب إميرالي حلل القضايا العالقة: 
هي  تركيا  في  األكبر  »املشكلة 
هذه  حل  مت  ما  إذا  الكردية،  املشكلة 
سيتم  فإنه   2023 عام  في  املشكلة 
حل املشاكل من الناحية الدميقراطية، 
واالقتصادية، والسياسية، إذا ما مت فتح 
الكردية سُتَحل  القضية  فإن  إميرالي، 
بشكل دميقراطي، هذه احلقيقة تطبق 
التي  املعارضة،  وعلى  السلطة،  على 
إذا هو  احلل  تطمح للسلطة، مفتاح 
أن  ويجب  أوجالن،  اهلل  عبد  القائد 

تفتح أبواب إميرالي على الفور«.

ما وراء املؤامرة وسياسة العزلة

في  القيادين  رؤية  إلى  تطرقنا  وإن 
جند  فإننا  الكردستاني،  العمال  حزب 
وإن  القائد،  ضد  مستمرة  املؤامرة  أن 
القضية أعمق من أن نعرفها، وإن ما 
عما  معزوالً  ليس  احمليط  في  يحصل 

يحصل للقائد في معتقله.

العمال  حلزب  القيادية  الهيئة  عضو 
أظهر  كالكان،  دوران  الكردستاني 
النظام املمارس في إميرالي: »إن هذا الكم 
والظلم،  القانون،  انتهاك  من  الكبير 
والظلم،  املشددة،  والعزلة  والضغط، 
إميرالي، فسجن  نظام  يظهر حقيقة 
اإلبادة اجلماعية،  إميرالي يجسد نظام 
املؤامرة  هذه  على  اإلقدام  مت  لذلك 
اجلماعية،  اإلبادة  تنفيذ  في  الدولية 
والتي مازالت مستمرة، ومتواصلة منذ 
24 عاماً من خالل أسلوب نظام إميرالي، 
فاألمر الذي يُقال عن العزلة املشددة، 
هو هجوم نحو اإلبادة املستمرة، فهو 
ففي  واإلبادة،  السوء  بغاية  هجوم 
للقائد  العداء  هجوم  إن  احلقيقة، 
العزلة  أسلوب  خالل  من  يستمر 

ضمن شروط وظروف إميرالي«. 

أن  أوجالن،  القائد  شقيق  مع  واتفق 
الشعب  ووضع  القائد،  قضية  ملف 
الكردي مرتبطان ببعضهما: »إن الوضع 
القائم في إميرالي هو الوضع ذاته، الذي 
يجري بحق اجملتمع الكردي، فمهما يكن 
الوضع في إميرالي، ومهما تكن املعاملة 
مع القائد أوجالن، فهي نفسها التي 

مُتارس بحق الشعب الكردي«.

وفي جوهر حديثه ذكر بعض التواريخ 
والتي على أساسها تستمر  األليمة، 
املؤامرة »إميرالي ليس فقط سجناً، بل 
هو استمرار للمؤامرة الدولية، فما هي 

باريس،  مجزرة  هي  الدولية؟  املؤامرة 
وهي االغتصاب في وان، واالحتالل في 
عفرين، والهجوم الكيماوي في الزاب، 
املؤامرة، لذلك،  بعبارة أخرى، هذه هي 
اإلبادة  لنظام  العملية  املشاهد  فإن 
اجلماعية في إميرالي هي هذه األفعال، 
األمور،  هذه  يرى  أن  املرء  على  وينبغي 

ويفهمها«.

وكما وصفها: »إميرالي هو مركز نظام 
تدمير  يتم  هناك  اجلماعية،  اإلبادة 
الكردياتية، يريدون إكمال اإلبادة هناك، 
النظام، فمن ميكنه  يوجد هذا  وطاملا 
التحدث عن احللول، وعن الدميقراطية 
بهذه  التحدث  ميكن  فال  واإلنسانية، 
أن نفهم  لذا يجب  املفاهيم مطلقاً، 
أنفسنا من  أن نحرر  بشكل صحيح، 
األفكار اخلاطئة، طبعا املؤامرة الدولية، 
أن  فيجب  بها،  نستخف  أن  يجب  ال 
الذي  والعذاب  ونقيمها  نناقشها 
أن  ويجب  عاماً،   25  ،24 منذ  يحدث 
يتوضح أي نوع هذا الهجوم؟ ملاذا نفذ 
مثل هذا الهجوم؟ ملاذا شارك اجلميع 
في مثل هذا الهجوم؟ ماذا كان هدف 
الذين شاركوا في هذه الهجمات؟ من 
االحتاد؟  هذا  مثل  شكلوا  ملاذا  كانوا؟ 
أصبح العالم واحداً في رأيه حول هذه 
على  اخلناق  تضييق  فأرادوا  املؤامرة، 
إميرالي  في  تركوه  وقد  أوجالن،  القائد 

وحيداً.

وفي رؤية أخرى يجد القيادي بأن: »املؤامرة 
إبادة ضد  الدولية كانت مبثابة هجوم 
القائد أوجالن، وألنهم لم يستطيعوا 
 15 بخطة  إعدامه  أرادوا  منه،  النيل 
شباط، وألنهم لم يقدروا على إعدامه 
والعزلة  التعذيب،  نظام  أنشؤوا  فقد 
أرادوا  املرة  وهذه  إميرالي،  في  املتمثلة 
وسياسياً  فكرياً  أوجالن  القائد  هزمية 
من خالل ممارسة سياسة العزلة، ومبا 
فإنهم  ذلك،  في  ينجحوا  لم  أنهم 
العالقات  قطع  نظام  اآلن  يفرضون 

بشكل مطلق.

املشددة،  العزلة  إميرالي تستمر   وفي 
ومن الواضح أن املؤامرة مستمرة مثل 
إميرالي،  في  والتعذيب  العزلة،  نظام 
نظام  يجسد  ذاته  بحد  األمر  وهذا 
فالعزلة  أوجالن،  القائد  على  الهجوم 

أيضاً هي من أساليب اإلبادة«.

عام احلسم في نظر القيادة

وسلط الضوء في حديثه على أهمية 
املؤامرة:  من   25 العام  على  التركيز 
للغاية،  مهم  عام  هو   25 العام  »إن 
وينبغي أن نؤكد عليه بشكل أساسي، 
واملتآمرين  العدو،  هجمات  أن  الحظوا 
املقاومة  أن  كما  كثيراً،  تصاعدت 
قوية أيضاً، حيث يجري هجوم شامل 
ضدنا حملونا من الوجود، فيما نحن في 
خضم مقاومة شاملة، وبهذا الشكل 
العام قد  أن هذا  أي  العام 25 ،  ندخل 
من  االعتبار  بعني  أخذه  »يجب  قلنا 
فترة  أيضاً  لكنه  القانونية«،  الناحية 
وهي  السياسية،  الناحية  من  جدية 

وهي  للنضال،  جداً  كبيرة  مرحلة 
ضمن  سيحدث  حيث  للتغيير،  فترة 
ما،  أمراً  والعشرين  اخلامس  العام 
ميكن  أي  الشكل،  هذا  على  فالوضع 
فتح الطريق أمام بداية هزمية املؤامرة، 
أن  ميكن  أي  بدايتها،  تكون  أن  وميكن 
يبدأ نظام أكثر فاشيًة وقمعاً، وأن يبدأ 
هجوم أكثر قساوة، وبإمكان كالهما أن 
يحدث، ولدى كالهما قابلية للهجوم، 
ويتوجب علينا أن نرى ذلك األمر، حينها 
العام  هذا  من  أكثر  بحذر  سنتعامل 
بأكثر  ونتصرف  والعشرين،  اخلامس 
مسؤولية، ويجب على الشعب الكردي، 
والوطني، واملرأة، والشبيبة، وأصدقائنا، 
والقوى الثورية، والدميقراطية التعامل 
بحذر أكثر، فهي فترة مهمة للغاية، 
أن  وميكن  النصر،  حتقيق  ميكننا  وهنا 
يصبح نضال العام اخلامس والعشرين 
الطريق  النصر، وميكنه إفساح  نضال 
أمام مرحلة حتقيق النصر، فبقدر ما هو 

مهم للغاية، فهو حاسم أيضاً«.

نظرة نسوية ودعوة عامة

برملان  في  البيلدو  عضوة  قالته  ما 
باحلكم  املتمتعة  الباسك  منطقة 
الذاتي، أويهانا إتكسيباريتا في العام 
الرابع والعشرين من املؤامرة خير دليل 
نطاق  على  نشر  القائد  فكر  أن  على 
فانضم  إسبانيا  وصل  حتى  واسع، 
مطلبها مع مطالب الشعوب التواقة 
للحرية، »إن قائد الشعب الكردي عبد 
على  قادراً  يكون  أن  يجب  أوجالن  اهلل 
مؤسسات  ودعت  محاميه،  مقابلة 
االحتاد األوروبي للضغط على تركيا من 
أجل ذلك، معتبرة القائد صديقاً لبالد 

الباسك«.

وأكدت أويهانا: أن شعب الباسك يعرف 
حركات  قادة  اعتقال  يتم  أنه  جيداً 
التحرر الوطني: »نعرف بأنه مت اعتقاله 
بسبب عالقات االحتاد األوروبي، ومجلس 
تزور  أن  يجب  ولكن  تركيا،  مع  أوروبا 
التعذيب  ملناهضة  األوروبية  اللجنة 
أوجالن،  في املعتقالت )CPT( القائد 
والسماح للمحامني وعائلته مبقابلته، 
ضغوط  هناك  تكون  أن  الضروري  من 

على تركيا بهذا اجلانب«.

وفيما يتعلق بها، فإن القائد عبد اهلل 
دعم  على  حصل  عاملي،  قائد  أوجالن 
السلمي،  للحل  داعم  وهو  الشعب، 

وهو األساس في احلل وإنهاء احلرب.

املصرية،  السياسية  الناشطة  أما 
السياسية،  العلوم  في  والدكتورة 
فريناز عطية، فإنها ترى بأن االجراءات، 
القائد عبد  تركيا على  التي تفرضها 
متاماً  بعيدة  إجراءات  هي  أوجالن  اهلل 
حقوق  قوانني  وعن  اإلنسانية،  عن 
ريادة املطالبني  املرأة في  اإلنسان. وألن 
بفك أسر القائد جسدياً، فإن الدكتورة 
كانت لها دعوة خاصة للنساء: »القيام 
تخص  التي  تلك،  سواء  بالنشاطات، 
اجلانب  التي تخص  أو  الفكري،  اجلانب 
خالل  من  الواقع،  أرض  على  احلركي 
اإلدالء بالبيانات، وعقد مؤمترات وندوات 
ومحاضرات توعوية، حول كل ما يخص 
النموذج  ودراسة  أوجالن،  القائد  أفكار 
اخلاص بأفكاره املتمثلة مبشروع األمة 
أرض  على  طبق  الذي  الدميقراطية، 

الواقع في شمال وشرق سوريا«.

فعاليات تنادي بتحرير القائد 
جسدياً

والعشرين  الرابع  العام  انتهاء  ومع 
اخلامس  العام  ودخول  املؤامرة،  من 
ونشاطات  فعاليات،  والعشرين هناك 
العالم،  أنحاء  جميع  في  تقام  كثيرة 
في  مبسيرتهم  األمميون  سيبدأ  حيث 
ساحة  في  شباط  من  السادس  يوم 
نيوفا في العاصمة السويسرية جنيف 
في الساعة 9:30 صباحاً، وفي السابع 
من شباط سيتوجهون إلى لوزان، وفي 
الثامن من شباط، سيتوجهون إلى برن، 
سيتوجهون  شباط  من  التاسع  وفي 
إلى سولوثورن، وفي العاشر من شباط 
مدينة  حتى  مسيرتهم  سيكملون 
بازل، حيث سينهون مسيرتهم بتجمع 

حاشد في مدينة ستراسبورغ.

كاميلو  الكولومبي  الناشط  وأفاد 
أنهم  املسيرة،  توريس بخصوص هذه 
التي  مسيرتهم  خالل  ومن  كأمميني، 
يقومون بها ضد العزلة على القائد عبد 
أصواتهم  إيصال  يريدون  أوجالن،  اهلل 

إلى كافة املنظمات األوروبية.

بأنهم  الفرات،  أنباء  لوكالة  وصرح 
يريدون أن تشارك جميع شعوب العالم 
الفعالية،  هذه  في  ألوانهم  باختالف 
»نريد أن نرسل رسالة تصل إلى وجهتها 
ضد هذه العزلة املستمرة على القائد، 
لذلك ندعو اجلميع للسير معنا، حتى 
نصعد من وتيرة نضالنا، ونتوجه باحلرية 

اجلسدية للقائد«.

حمل العام الرابع والعشرون من المؤامرة، انتهاكات أكثر في إيمرالي، في صورة أكثر قتامية للسياسة المتبعة هناك، فال معلومات عن القائد 
عبد الله أوجالن، وال موافقة على طلب رؤية وال حراك دولي، أو قيام مؤسسة حقوقية تجاه هذا األمر، فما كان على الشعوب المتمسكة بفكر 

القائد إال أن تصعد نشاطاتها وفعالياتها إليصال صوتها آلذان تأبى أن تسمع.

في األسطر... رؤية وبحث أدق لعام الحسم

من  العديد  افتتاح  من  الرغم  على 
املمثليات لإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا في عواصم العديد من الدول، إال 
إن هذه اإلدارة ال تزال تفتقر إلى اعتراف 
العالم السياسي بها، حيث تنحصر 
إطار  في  اإلدارة  مع  الدول  هذه  عالقة 
اجلهود املشتركة في مكافحة اإلرهاب، 
وهذا ما يفسر إرسال تلك الدول وفودها 
سوريا،  وشرق  شمال  إلى  الرسمية 
تلك  رعايا  بإجالء  األمر  يتعلق  عندما 

الدول من عوائل داعش. 

هذه االزدواجية في املعايير وفي التعامل 
مع اإلدارة تطرح العديد من التساؤالت، 
أهمها تلك التي تدور حول الصعوبات، 
السياسي  باالعتراف  الدول  متنع  التي 
أن االعتراف من  اإلدارة، ال سيما  بهذه 
شأنه مساعدة اإلدارة الذاتية في حل 
رأسها ما  القضايا، وعلى  العديد من 

يتعلق مبلف مكافحة اإلرهاب.

االعتراف يبدأ من الداخل السوري

وحول هذا املوضوع، التقت صحيفتنا 

نائب الرئاسة املشتركة لدائرة العالقات 
اخلارجية في اإلدارة الذاتية الدميقراطية، 
فنر الكعيط حيث قال: »فيما يخص 
في  قوانني  هناك  الدولية،  العالقات 
كل دولة تنظم عالقة هذه الدولة مع 
لشمال  الذاتية  واإلدارة  األخرى،  الدول 
وشرق سوريا جزء من سوريا، واالعتراف 
من  السوري،  الداخل  من  يبدأ  بداية 
- السوري، إليجاد  السوري  احلوار  خالل 
وانطالقا  واإلدارية،  القانونية  الصيغة 
من ذلك، فإن اإلدارة مستمرة في احلوار 
مع احلكومة املركزية في دمشق، إليجاد 
يسهل  وهذا  للتوافق،  املناسب  احلل 
على اإلدارة، ويوضح عالقتها مع الكثير 

من الدول«.

وأضاف الكعيط: »هناك ممثليات لإلدارة 
الذاتية في الكثير من الدول، نتواصل 
جوانب  في  رسمي  بشكل  معها 

عديدة، من ضمنها ما يتعلق بعوائل 
مرتزقة داعش ومحاربة اإلرهاب، وأيضا 
لدينا عالقات اقتصادية، وإنسانية مع 

هذه الدول«.

ال بد من حوار سوري – سوري

وتابع الكعيط: »نحن في اإلدارة الذاتية 
يهمنا بالدرجة األولى، أن يكون هناك 
حوار سوري - سوري جاد، للوصول إلى 
صيغة توافقية بني السوريني، وكذلك 
من  نستطيع  قانونية  صيغة  إليجاد 
اخلارجي،  العالم  مع  التواصل  خاللها 
دمشق  مع  حواراتنا  اإلطار  هذا  وفي 
مستمرة، وهناك فريق مختص ملتابعة 
هذا احلوار، كما إن أبواب اإلدارة مفتوحة 
للتواصل مع األطراف السورية األخرى، 
حيث أن مبدأ اإلدارة الذاتية يرتكز على 
السورية  األطراف  مع  احلوار  أساس 
التي  املسؤولية،  من  انطالقا  كلها، 
حتملها اإلدارة الذاتية على عاتقها جتاه 

الشعب السوري«.

آخر،  جانب  »من  الكعيط:  واستدرك 

فإن حوارات اإلدارة الذاتية مستمرة مع 
أطراف املعارضة، وخاصة تلك التي تؤمن 
السوريون،  يعيشه  ملا  مخرجا  باحلوار 
بعيدا عن أي تصنيف مذهبي، أو عرقي، 
أو ديني، وقد التقينا مع العديد من هذه 
األطراف، واستطعنا أن نخطو خطوات 

جدية في هذا االجتاه«.

واختتم نائب الرئاسة املشتركة لدائرة 
الذاتية،  اإلدارة  في  اخلارجية  العالقات 
فنر الكعيط حديثه بأهمية االعتراف 

باإلدارة الذاتية: »نحن في اإلدارة الذاتية، 
هدفنا هو الوصول إلى سوريا تعددية 
دميقراطية ال مركزية، وسنستمر في 
العمل مع األطراف الدميقراطية كافة، 
املعارضة،  مع  أو  النظام،  مع  سواء 
حتقيق  ألن  الهدف،  هذا  إلى  للوصول 
هذا الهدف سيمكن اإلدارة الذاتية من 
بشكل  اخلارجي  العالم  مع  التواصل 
قانوني، وبالتالي سيكون من السهل 
السياسي  االعتراف  نيل  اإلدارة  على 

للمجتمع الدولي«.

الناشط  قال   - كردي  آزاد  منبج/ 
»إن  احلسني:  القادر  عبد  السياسي، 
املفضوح  والسوري  التركي  التقارب 
يتعارض مع رغبات الشعوب املتطلعة 
ملصاحلهما  حتقيقاً  ويأتي  احلرية،  إلى 
مجلس  مطالبات  رغم  املشتركة، 
بآمال  للنظر  الدميقراطية،  سوريا 
والدميقراطية،  احلرية  في  الشعوب 
والوصول حلل سياسي، وإنهاء معاناة 

  . الشعب السوري«

بعد قطيعة استمرت ألكثر من عشر 
سنوات، حتاول موسكو إحياء العالقات 
اللقاءات  فبعد  التركية،  السورية 
الدفاع  وزيرا  التقى  االستخباراتية 
في  موسكو،  في  والسوري  التركي 
خطوة سبقتها مؤشرات على تقارب 
البلدين، من شأنه إن حدث، تأزمي األزمة 
السورية، وإطالة أمدها، ويضع شعوب 

شمال وشرق سوريا في خطر كبير.  

بني  احملادثات  أن  موسكو،  أعلنت  وقد 
وزراء الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، 
والتركي، خلوصي أكار، والسوري، علي 
محمود عباس، تطرقت إلى سبل حل 
الالجئني،  وقضية  السورية،  األزمة 
ملكافحة  املشتركة  اجلهود  وكذلك 
اجلماعات املتطرفة، من دون تسميتها.

احملتل التركي لم يكن يوما حليفا 
للسوريني

لصحيفتنا  حتدث  ذاته،  السياق  حول 
القادر  عبد  السياسي،  الناشط 
احلسني: »التقارب بني حكومة دمشق 
وليد  يكن  لم  التركي  االحتالل  ودولة 
صدفة، وكانت هناك لقاءات فيما سبق 
االستخباراتية  وخاصة  الطرفني،  بني 
قد  التركي  اخلارجية  وزير  وكان  منها، 
صرح حول نية بالده القيام بالتطبيع 
مع حكومة دمشق، فعمت املظاهرات 
لشعوب  الشديدة  الفعل  وردود 
املنطقة، وخاصة املناطق التي احتلتها 
إلى  باملتظاهرين  األمر  ووصل  تركيا، 

إحراق العلم التركي«. 

وأضاف احلسني: »االحتالل التركي بعد 
هجوم  في  مراده  حتقيق  في  فشله 
وشرق  شمال  مناطق  على  عسكري 
الضوء  على  حصوله  وعدم  سوريا، 
األخضر، انكشف الوجه احلقيقي له، 
أنه منذ بداية تدخله في األزمة  على 
للشعب  حليفاً  يكن  لم  السورية 
ملصلحته  يسعى  وإمنا  السوري، 

الشخصية«.

وعن أهداف هذا التقارب قال احلسني: 

على  احلصول  حاول  التركي  »االحتالل 
أضنة  التفاقية  جديدة  بنود  إضافة 
هذه  ذلك،  حتقيق  في  فشل  أنه  بيد 
السياسة بدأت منذ تدخلها بالشأن 
أكبر  على  احلصول  وهدفه  السوري، 
حصة من الكعكة السورية، واحتالل 
األراضي السورية بحجة احلفاظ على 
أمنها القومي، وهو ما يعني إفالسه 
من حتقيق أي مكسب ما جعل الرئيس 

إعادة  أجل  من  شروطاً  يضع  السوري 
االنسحاب  وهو  معها،  العالقات 
السورية  األراضي  جميع  من  الكامل 

أوالً كمبادرة حسن نية«.

من  يقارب  ما  وجود  احلسني:  وأوضح 
ثالثة ماليني الجئ سوري في تركيا بات 

وحكومة  أردوغان،  على  ضغط  ورقة 
املعارضة  قبل  من  والتنمية،  العدالة 
التركية، التي تقول: »إن وجود هذا العدد 
الكبير من الالجئني السوريني، يشكل 
عبئاً على االقتصاد التركي، ويؤدي إلى 
هدفه  أردوغان  التركية،  الليرة  انهيار 
من هذا التقارب هو كسب املزيد من 
االنتخابات  في  االنتخابية  األصوات 

القادمة«. 

موقف مجلس سوريا الدميقراطية 
ميكن االعتماد عليه

وحول تصريح مستشار الرئيس التركي 
قال  حلب،  احتالل  بخصوص  أردوغان 
تتعامل  أردوغان  حكومة  احلسني: »إن 
حتقيق  زاوية  من  السوري  امللف  مع 

تشير  كلها  الوقائع  لكن  مصاحلها، 
بعدم إمكانها احلصول على شيء، ألنه 
ليس بإمكانها حتقيق مطالب حكومة 
للتطبيع  رفض  هناك  وأيضاً  دمشق، 
رأسها  وعلى  الغربية،  الدول  قبل  من 
لن  وهي  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
حلب  ريف  على  الهجوم  تستطيع 
وسواها، ما لم يكن هناك ضوء أخضر 

أمريكي روسي إيراني«. 

وحول دعوة مجلس سوريا الدميقراطية 
حتدث  والتركي،  السوري  للنظامني 
سوريا  مجلس  موقف  »كان  احلسني: 
والتصريح  موضوعياً،  الدميقراطية 
األخير جمللس سوريا الدميقراطية، حول 
فكرة التصالح مع املعارضة السورية 
املعتدلة والنزيهة والوطنية، ميكن أن 
نضعها بعني االعتبار، وميكن االعتماد 
عليه؛  السير  ميكن  كطريق  عليها 
إليجاد حل لألزمة السورية، حيث إنه ال 
بد للسوريني أن يجتمعوا حتت سقف 
واحد، للنقاش حول مستقبل سوريا، 

  . وإنهاء الصراع فيها«

واختتم الناشط السياسي عبد القادر 
احلسني، حديثه: »علينا جميعاً تكثيف 
السورية،  األزمة  والسعي حلل  اجلهود 
ورفض أي مشروع تقارب بني النظامني 
التركي والسوري، ألنه سيكون مبثابة 
تثبيت لالحتالل التركي لألراضي، واملدن 

  . السورية احملتلة«

روناهي/ الدرباسية - قال نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العالقات الخارجية لإلدارة الذاتية الديمقراطية بشمال وشرق سوريا، فنر الكعيط، إن 
عالقة اإلدارة الذاتية مع المجتمع الدولي ال تزال تنحصر في إطار مكافحة اإلرهاب، وأشار إلى إن أي اعتراف سياسي بهذه اإلدارة، ال بد أن يبدأ 

من الداخل عبر الحوار السوري - السوري، والوصول إلى سوريا تعددية، ال مركزية.

ية يا ديمقراطية تعددية ال مركز فنر الكعيط: هدفنا الوصول لسور

عبد القادر الحسين: التقارب التركي السوري يعادي مصالح شعوب المنطقة
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أصبح املواطن السوري الهثا وراء تأمني 
يكترث  يعد  فلم  الضرورية،  احلاجات 
ما  بقدر  ألهميتها  أم  احلاجة  جلودة 
يهمه كيفية تأمينها، في ظل السعر 
ألهبت  التي  الدوالر،  لقيمة  املتزايد 
أسعار البضائع، وهذه حاله في مناطق 
سوريا عامة دون استثناء، وهذا الواقع 
املادي الصعب، الذي يحياه املواطن يوما 
بعد يوم؛ جعله يستغني عن كثير مما 
هو مطلوب في استمرار عيشه، حتى 
صار منتقيا ألرخص أنواع السلع، أما 
أصبح  فقد  كافة  بأنواعها  اللحوم 
يهمه منظرها عن بعد، وارتفاع الدوالر 
املتواتر جعل التاجر يحتكر السلعة، أو 

يرفع سعرها دون رقيب أو حسيب.

الذي  الدواجن،  أما فيما يتعلق بلحم 
جتاوز سعر الكيلو الواحد عشرة آالف 
ليرة سورية، فقد جتنب املواطن السوري 
مرتبه  نصف  يفقد  ذلك  ألن  شراءه، 
وهذا  منه،  واحدة  وجبة  في  الشهري 

يثقل كاهل أصحاب الدخل احملدود.

رواج سوق الطيور األهلية

ارتفاع األسعار، ومحدودية الدخل  مع 
في  الطيور«  »سوق  أصبح  الضعيف، 
إثر  للمواطنني  ملجأً  قامشلو  مدينة 
الغالء الكبير ألسعار اللحوم مبختلف 
أنواعها، وقد قامت صحيفتنا »روناهي« 
لرصد حركة  السوق؛  هذا  في  بجولة 
والوقوف  والشراء  البيع  في  املواطنني 

عند أسباب رواج هذه السوق.

املواطن  التقينا  السياق  هذا  وفي 
الفروج  »أسعار  محمد«:  حاج  »بالل 
في هذا الوقت مرتفعة جداً، ولم يعد 
إلى  حني  كل  فأتردد  شراءه،  مبقدورنا 
هذه السوق؛ ألشتري حاجتي من طيور 
»الوز والبط، والدجاج« لعائلتي وأقاربي 
يعرضه  مما  أقل  هنا  فاألسعار  أيضاً، 

بائعو الفروج، فالنوع هنا أجود وبأسعار 
مقبولة عند غالبية املواطنني، وألن ما 
يباع هنا ال جنده في محالت بيع الفروج«.

وقد أكد جودة نوعية دجاج األهالي عما 
يختلف  البلدي  املداجن: »حلم  تنتجه 
املداجن،  دجاج  كبيرا عن حلم  اختالفا 
وله  بالفيتامينات،  وغني  مفيد  فهو 
فروج  بعكس  الفوائد،  من  الكثير 
يباع باحملالت، فهو مليء  الذي  املداجن 
وأسعاره  قليلة،  وفائدته  بالهرمونات، 

غالية«.

ونوه حاج محمد إلى أن الدوالر يتحكم 
»مع  وتابع:  الغذائية،  واملواد  باألسواق 
املواطن  مبقدور  يعد  لم  الدوالر  ارتفاع 
شراء مستلزماته، فأصبح اللحم عدو 
تأمينه سوى مرة  املائدة، ال نستطيع 

واحدة في الشهر«.

محمد«  حاج  »بالل  املواطن  واختتم 
حديثه متمنياً: »أن تعود األسعار كما 
كانت، وأن تراقب اجلهات املعنية أسعار 
السوق، فالكل هدفه الربح فقط بعيدا 
عن مصلحة املواطنني، ونحن أصحاب 
من  يعانون  الذين  أكثر  احملدود  الدخل 

السوق  وهذا  بالدوالر،  الكبار  تالعب 
يوم اجلمعة من  الطيور« يفتح  »سوق 
كل األسبوع، وتتم حركة الشراء والبيع 
مباشرة؛  املستهلك  إلى  البائع  من 

لذلك تكون أسعاره أقل بكثير«.

»أسعارها مقبولة وتختلف عن 
احملالت التجارية«

»عباس خميس«  البائع  أيضاً  والتقينا 
حدثنا  والذي  حلب،  مدينة  من  نازح 
قائالً: »إني أعمل بتربية الطيور، كالوز 
والبط، وفي بعض األحيان أشتريها من 
أحد الباعة، لبيعها في سوق اجلمعة 
الكثيرون  ومثلي  الطيور«،  »سوق 
في  تساعد  فهي  رزق،  باب  اتخذوها 
سد بعض االحتياجات املادية في ظل 
الغالء والظروف الصعبة، فها أنا ارتاد 
السوق منذ سنوات إال أن إقبال األهالي 
هذا األسبوع أقل من األسبوع السابق، 
بسبب ارتفاع أسعار الدواجن، ومع هذا 
تبقى أسعار ما نبيع أرخص من أسعار 

احملالت«.

والتقينا البائع »عبد الغفور العيسى« 
منذ ساعات  السوق  يقدم على  الذي 
من  يحمل  ما  ليبيع  الباكر،  الصباح 
والذي  ودجاج«،  رومي،  وديك  ووز،  »بط، 
مقارنًة  السوق  أسعار  عن  حدثنا 
أسعار  »تختلف  التجارية:  احملالت  مع 
الذي يصل  املنزلية، كالدجاج  الطيور 
سعره من 15 إلى 30 ألف ليرة سورية 
البط والوز من  حسب وزنه، كما يعدّ 
الناس بشرائها  يرغب  التي  احليوانات، 
حيث  سعرها،  ورخص  حلمها،  لكثرة 
تصل أسعارها من 18 إلى 25 ألف ليرة، 

وتوزن أكثر من أربعة كيلو غرامات«. 

اختالف  »بسبب  العيسى:  وتابع 
أيضاً  األهالي  إقبال  يتفاوت  األسعار، 
الناس  من  كثيراً  أن  إال  الشراء،  على 
اللحوم  على  والبط  الوز،  حلم  تفضل 
األخرى، فيأتي األهالي كل أسبوع ألجل 
الفروج  أسعار  ارتفاع  ومع  للشراء، 
أصبح األهالي يقبلون أكثر على شرائه 
أرخص،  تبقى  فأسعاره  السوق  من 
وليس كل ما يباع هنا للذبح، ألنه يوجد 
اشخاص تقوم بشراء الطيور لتربيتها، 

أو من أجل فتح مداجن«.

في  املشاركون  أشار  ـ  األخبار  مركز 
وبناء  التطوير،  أهمية  إلى  املنتدى 
املنطقة،  في  الهندسية  املنشآت 
بهدف الوصول إلى قرى ومدن منظمة 
عمرانياً، ووضع نظام عمراني هندسي، 
ومناقشة املشاكل، التي تعترض عمل 
العمراني،  النظام  وتطوير  البلديات، 
في  والبحث  البناء،  ضابطة  ونظام 

احللول املناسبة لها.

بهدف دعم العمل الفني والهندسي، 
وألجل  اإلبداعي،  التفاعل  وحتقيق 
مجرى  في  تصب  نتائج  إلى  الوصول 
دفع التنمية نحو األمام، عقد املنتدى 
الهندسي الفني األول لشمال وشرق 
 28 لـ  املصادف  السبت  يوم  سوريا، 
كانون الثاني في صالة سردم باحلسكة، 
والذي استمر ملدة يومني )28-29(، وذلك 
والبيئة  احمللية  االدارات  هيئة  بإشراف 
وبالتعاون  سوريا،  وشرق  شمال  في 
املهندسني  واحتاد  آفا،  روج  مع جامعة 
الفرات  ومركز  سوريا،  وشرق  لشمال 

للدراسات  آفا  روج  ومركز  للدراسات، 
الشرق  وجامعة  االستراتيجية، 
وجامعة كوباني، حتت شعار »قرى ومدن 
إيكولوجيا منظمة عمرانيا« ومبشاركة 
140 ممثالً عن مؤسسات اإلدارة الذاتية، 

ومهندسني ومراكز دراسات.

احملور األول للمنتدى

وتخللت اجللسة األولى كلمة لعضوة 
في احتاد املهندسني »هيفي صالح الدين« 
وهندسة  العمراني،  النظام  واقع  عن 
للنظام  البيئي  والدور  البيتروكيمياء، 

السكنية،  التجمعات  في  العمراني 
ودورها  العمراني،  التخطيط  ومكاتب 
على  التعديات  مشاكل  حل  في 
اخملططات التنظيمية، في ظل الظروف 
املنطقة،  بها  مرت  التي  االستثنائية، 
استراتيجية  ودراسات  خطط  »ووضع 
ملستقبل أفضل ملدننا، وبخصوص هذه 
األمور ناقشت العضوة مع املهندسني 
آفا-هيلني  روج  جامعة  يونس  »دياال 
والبيئة  كيميائية  هندسة  كارسون 
في إيطاليا_ كوثر محمد هيئة اإلدارة 

  . احمللية والبيئة في إقليم اجلزيرة«

بخصوص  النقاش  باب  فتح  ثم  ومن 
هذا احملتوى مع املشاركني في املنتدى، 

وطرح بعض األسئلة.

احملور الثاني

وتلتها اجللسة الثانية للقوانني الناظمة 
محمد«  »جيان  مع  البلديات  لعمل 
الدراسات  ملعهد  املشتركة  الرئيسة 

العليا للعلوم االجتماعية واإلنسانية، 
ضابطة  بنظام  احملاور  تتضمن  والتي 
وشروط  البناء،  واشتراطات  البناء، 
احلصول على الرخصة خارج اخملططات 
التنظيمية للبناء السكني والصناعي، 
اخملالفات  وقانون  والزراعي،  والسياحي، 
االجتماعي  والوضع  /خمسة/  رقم 
والفكري، وتأثيره على عمليات البناء، 
ومتت  والقوانني،  األنظمة  وتطبيق 
مناقشتها مع املهندسني »عبد احلليم 
بوزان  - ميديا  آفا  روج  إبراهيم جامعة 
نائبة الرئاسة املشتركة لهيئة اإلدارات 
 - سوريا  وشرق  شمال  في  احمللية 
شورشفان علي مهندس مدني هيئة 
اإلدارة احمللية والبيئة في إقليم اجلزيرة. 

وفتح باب النقاش بخصوص هذا احملتوى 
مع جميع املشاركني في املنتدى.

تأثير البعد السياسي على 
النظام العمراني

ومن بعد اجللسة الثالثة بتأثير البعد 
العمراني،  النظام  على  السياسي 
الدكتور  مع  السكانية،  والهندسة 
دكتوراه  مصطفى«  اإلله  »عبد 
بالتاريخ، والرئاسة املشتركة ملنسقيه 
وقد  سوريا،  وشرق  شمال  جامعات 
تضمنت محاور النقاش األمور التالية، 
سياسة حكومة دمشق جتاه املنطقة، 
االستثنائية،  والقوانني  والتشريعات 
وآلية  العقارات،  مبلكية  يتعلق  فيما 
وعمليات  للعقارات،  والبيع  الشراء 
السكانية  الهندسة  في  التغيير 
احملتلة،  املناطق  في  والدميوغرافية 
شمال  في  واخمليمات  واملستوطنات 
وشرق سوريا، ونوقشت هذه احملاور مع 
الدكاترة، واملهندسني: »فاضل محمد 
دكتوراه بالقانون الدولي مبركز الفرات 
معمارية،  هندسة  حسني  نورشان   -
الدبلوماسية  مركز  في  وعضو 
دكتوراه  العيسى  حسن   - اجملتمعية 
املشترك  والرئيس  الدولي،  بالقانون 

جلامعة الشرق.

قامشلو/ دعاء يوسف - ارتفاع متواصل ألسعار اللحوم، التي جعلت المواطنين يعيشون بين الرجاء والتأمل لها، فأصحاب الدخل المحدود باتوا ال 
يكترثون لوجودها بين موائدهم، فهمهم الوحيد هو تأمين للحاجة الضرورية منها، ومع االرتفاع المتواصل لسعر لحم الفروج يلجأ المواطنون إلى 

ساحة خلف كراج نوروز في قامشلو! علهم يجدون ضالتهم المفقودة للحصول على لحم طيور أقل سعرا، فهل وجدوا الحل؟

لحوم الفروج ارتفاع متواصل وسوق الطيور مالذ المواطن

المنتدى الهندسي الفني األول يؤكد حاجة العالم لثورة إيكولوجية لتحقيق التنمية المستدامة

د. علي أبو اخلير

الفكر  في  مرتبطة  املدنّية  الدولة 
ووعي  اجتماعية  بثقافة  األوجالني 
من  نفهم  وأيضاً  للتعددية،  أصولي 
البشر  املدنّية تشمل كل  أن  كالمه 
في كافة أرجاء األرض... وهي ما تُسمى 

املدنية الدولتّية كما يصفها..

املدنّية الدولتّية

واحلضارة  الدولتيةِ  املدنيةِ  بإمكاِن 
الدميقراطية أنْ تتواجدا معاً وتتوافقا، 
بعَضهما.... واألهم هو  تُفِنيا  أنْ  دون 
البعض،  بعِضهما  بهويةِ  االعتراُف 
هويَتها  إحداهما  ففرُض  واحتراُمها، 
الذاتيَة على األخرى عنوةً أو استناداً إلى 
واألولويات،  املواتية  العوامِل  مختلِف 
ال يعني الوفاَق، بل هو أسلوُب اإلفناء 
سبيُل  هو  األسلوُب  وهذا  واإلهالك، 
أمامنا  يَظَهرُ  الذي  واحلرب،  السلطةِ 
له  َُّج  واملُرَو التاريخ،  ِمَحكِّ  طوِل  على 
ونسيِج  مساماِت  حتى  واملَُسلَُّل، 
وإذا  أيضاً....  راهننا  في  اجملتمعات 
متّعنا في عبودية املرأة عن كثب أكثر 
الساحق  جانبها  انتباهنا  فسيلفت 
جداً )صفحة 189(، أي أنه يرى احلرية 
عندما  األرض  سكان  لنصف  تكون 

تتحرر املرأة، فتتحرر الشعوب.

جند  السياسي  املستوى  على  ولكن 
من  خاصًة  التعامل،  في  القسوة 
اجلانب الغربي الرأسمالي، حيث يتم 
التحامُل بقساوٍة أشد على املَُتَعنِّتني 
الشمالية  كوريا  مثَل  التصلب،  في 
والعراق وسوريا وتركيا وإيران وأمثالها... 
مِلَن  ِعبرةً  يَكُوَن  كي  العراُق  واختِيرَ 
يَعَتِبر. ومن اآلن فصاعداً يَرغبون في 

اخلروِج منه.

الدولة القومّية املعاصرة وكما 
يراها القائد أوجالن

الدولة القومية املعاصرة

النظرية  اصطالح  في  الدولة 
من  كبير  “مجموع  هي  السياسية، 
إقليماً  دائمة  بصفة  يقطن  األفراد 
معيناً، ويتمتع بالشخصية املعنوية، 
بنظام حكومي واستقالل سياسي”، 
ويضم هذا املصطلح كافة األشخاص 
واملؤسسات الذين يتضمنهم اإلطار 
إلى  وبالنظر  للمجتمع،  السياسي 
وحتديداً  هنا،  االصطالحي  التعريف 
“نظام حكومي” و”استقالل  كلمتي 
عن  أيضاً  نتكّلم  فإننا  سياسي”؛ 
مفهومني أصبحا بعد ذلك أحدا أهم 

احلديثة  القومية  الدولة  مرتكزات 
بشدة، وهما السلطة، والسيادة. فما 

هي السلطة وما هي السيادة إذن؟

النظرية  اصطالح  في  السلطة 
التي  النفوذ  عالقة  هي  السياسية، 
ممارسة  شرعية  خاللها  من  تكون 
من  ما،  حٍد  إلى  مقبوالً  أمراً  القوة 
احلالة،  في  اآلخرين  الفاعلني  ِقبل 
معظم  في  الشرعية  وتشتمل 
مبدأ  على  السياسية  احلاالت 
راسخ  قانوني  نظام  إلى  االحتكام 
ميكن  السابق،  االصطالح  خالل  من 
لها  السلطة  بأن  قوالً،  االستطراد 
ارتباط وثيق مبسألة شرعية األفعال؛ 
والسياسات  األفعال  أي مبعنى قبول 
من  ما  نظام  أو  دولة  متارسها  التي 
بناًء  سلطة  من  به  يتمتع  ما  خالل 
مصادرها  تتعدد  قد  شرعية  على 
من  غيرها  أو  الدين  أو  الشعب  من 
الدولة  التي حترص  الشرعية  مصادر 

على اكتسابها منها.

على  الضوء  يُلقي  التعريف  أيًضا 
أهمية استناد هذه األفعال أيضاً إلى 
مجموعة  أي  وراسخ،  واضح  قانون 
تتصرف  عليها  بناًء  التي  القواعد 
في  حكومتها  أو  نظامها  أو  الدولة 
أيضاً  حتدد  وهي  سياسات،  صورة 
العالقة بني كل من الشعب والدولة.

والسيادة في املصطلح هي عبارة عن 
تكون  كي  ما  إلرادة  الفاعلة  القدرة 
موجودة وكائنة بالفعل، فعندما نقول 
“دولة ذات سيادة”؛ معناها أن الدولة 
وتستطيع  اإلرادي  الفعل  هذا  متتلك 
الدولة  من  الغرض  وأن  عنه،  التعبير 
هو كينونتها وتنفيذ إرادتها من خالل 

القانون أيضاً.

اجلماعي  الوعي  فهو  القومية  أما 
ولغة  معينة  هوية  إلى  باالنتماء 
وهذا  محددة.  وثقافة  مخصوصة 
يأخذنا إلى إلقاء الضوء على مسألة 
معاجلة  إطار  في  األهمية  غاية  في 
مفهوم الدولة القومية، وهي مسألة 
والذي  لالنتماء،  نتاج  هي  التي  الوالء 
للتضحية  االستعداد  عليه  ينبني 
بالنفس في سبيل ما يدين اإلنسان 
بالوالء له، لذلك عندما يصبح اإلنسان 
يكون  فهو  ما  جماعة  إلى  منتمياً 
على استعداد للتضحية بنفسه في 

سبيل تلك اجلماعة.

وفي إطار احلديث عن مفهوم الدولة 
أشار  مقولتني  عن  نتحدث  أن  ميكن 
كتابه  في  العروي  اهلل  عبد  إليهما 
بأن  متعلقة  األولى  الدولة،  مفهوم 
مبثابة جتربة  وأنها  عابرة  الدنيا  احلياة 
في  البشر  من  املقدرة  الغاية  ولكن 
حياة أخرى وهي قيمة تتعلق بالوجدان، 
الدولة هي  فإن  املقولة  لتلك  فوفقاً 
احلياة  نواحي  كباقي  مؤقت  تنظيم 
الدنيا والهدف منه هو خدمة اإلنسان 
هدفه  حتقيق  في  البشري  واجملتمع 

وغايته منها.

املقولة الثانية هي أن الدولة ما هي إال 
ظاهرة من ظواهر االجتماع الطبيعي، 
وتأخذ حكم اجملتمع البشري العامي، 
موضوعياً،  وجوداً  للدولة  أن  مبعنى 
حيث يتم سلب كل القيم ووضعها 

القيم  وعاء  تصبح  كي  الدولة  في 
البشري. هاتان  الوجدان  في  الغائية 
استخدامهما  يتم  سوف  املقولتان 
نظرية  ومعاجلة  لتحليل  عام  كإطار 
والتعرض  احلديثة،  القومية  الدولة 
ألنظمة احلكم بشكل عام في تلك 

السلسلة.

ميكن أيضاً إطالق القول بأن الدولة = 
اجملتمع السياسي + اجملتمع املدني، تلك 
املعادلة التي استخدمها غرامشي في 
أثناء تطويره ملفهوم  للدولة  تعريفه 
القول  ميكن  أنه  بحيث  الهيمنة، 
الدولة كيان يحتوي على طبقة  بأن 
محكومة،  أخرى  وطبقة  مسيطرة 
املسيطرة  الطبقة  على  ما  وأن 
بقبول  احملكومة  الطبقة  إقناع  هو 
الطبقة  وأفكار  منظومة معتقدات 
احلاكمة. وعليه فإن أحد أهم شروط 
قيام الدولة وفقاً لهذا املفهوم وجود 
مؤسسات سياسية غير شخصية 
وهو  واالستمرارية  بالدميومة  تتسم 
ما يرتبط نظرياً بداللة عقلية مبفهوم 
الدولة العميقة، تلك الداللة املبنية 
مكانة  املؤسسات  هذه  ازدياد  على 

وسلطة مع دوام استمراريتها.

الدولة القومية عند القائد أوجالن

الدولة القومية في املفهوم األوجالني، 
ُمَعلَّقًة  الكفاِح  أشكاِل  كلُّ  وهي 
السلطَة  أّن  علماً  التصور،  بهذا 
الالمساواةَ،  الالحريَة،  تعني  نفَسها 

والالدميقراطية. 

بخصائَص  تتسُم  ذاتها  األداةَ  إّن 
أكثِر  إمراِض  على  قادرٍة  تقليديٍة، 
الثورينِي سالمًة وعافيًة، مبجردِ انتقاِل 
عدواها إليهم، عالوةً على افتقارهم 
وسوسيولوجي  تاريخيٍّ  حتليٍل  أليِّ 
أداةَ  اعَتَبروها  التي  السلطةِ  حوَل 
جدوِل  في  يََضعوا  وَلم  بل  اخلالص. 
ِمن  مواضيَع،  مداولَة  أعمالهم 
على  السلطة  نشوِء  قَبيل: كيفيةِ 
بها،  َّت  َمر التي  املراحِل  التاريخ،  مرِّ 
الدورِ  والدولة،  عالقاتها مع االقتصادِ 
واملدنيات،  احلضاراِت  أدته ضمن  الذي 
داخَل  مكانَها  احتاللها  وكيفيةِ 
جملتمع  السليم  والتفسير  اجملتمع، 

املدنية سيساهم في تشكيل الدولة 
القومية اإلنسانية )صفحة 117(.

ويرى القائد أوجالن أن تالشي احلداثة، 
مبا قاله املفكر األملاني )نيتشه(، ألنها 
قامت بتأنيث اجملتمع وخصيه وتنميله، 
بعد  سيجري  مبا  يتكهن  وكأنه 
خمسني سنة، حني عّبر عن سياسة 
القطيع الفاشية التي مارسها األملان 
بنعته احليوان األشقر بامتياز )صفحة 
34(، حيث يرى القائد أوجالن كما ذكر 
أن اجملتمع نصفه من النساء، وال ميكن 
اجلميع  ألن  تأنيثه،  أو  اجملتمع  تذكير 
كتلة واحدة اسمها الدولة، أو الوطن 
أو القومية، جميعها تنشأ من وحدة 
على  الضروري  ومن  الكل،  في  الكل 
كونفدرالية  وجود  العاملي  املستوى 

عاملية، جتمع شتات بني اإلنسان.

يرى القائد أوجالن أنه ينبغي االبتعادَ 
متاماً عن املواقِف التكتيكية القائلة 
طاملا  والتي  شيء«،  ال  أو  الكل  »إما 
فالثورةُ  اآلن،  حتى  إليها  االنزالق  يتم 
أو احلرب حتى الرمِق األخير، أو سلوُك 
»السالم«  في  عيسى  سيدنا  موقِف 
حتى النهاية كسبيٍل معاِكٍس لألوّل؛ 
أو ناجحاً جتاه  يَكُوَن مؤثراً  ال ميكن أنْ 
جداً  التقليدية  السلطة  ظاهرِة 
الباعث  األسلوُب  أما  جداً،  واملعقدة 
على التطور وإحرازِ املكاسب باألغلب، 
فهو اتخاذ املقاومةِ والتمرّدِ ونشاطاِت 
إلى  والتوصُل  للحياة،  منطاً  اإلنشاء 
املناسَبني  واملكان  الزمان  التوافِق في 
التخلي  دون  النظام،  قوى  كافةِ  مع 
عن زماِم مبادرِة احلرية خاصًة الثقافة 
العاملية تعاني من مشاكل جدية من 
حيث الفصل بني بُعديها األيديولوجي 

واملادي )صفحة 178(. 

الدولة  فكر  أن  لقناعة  نصل  وأخيراً 
واقع  من  تنبع  وإشكاالتها  املدنية 
وهو  واألمم،  والدول  الشعوب  تصنيف 
بني  مسيرة  يعرقل  الذي  التصنيف 

اإلنسان...  

داخل  من  أوجالن  اهلل  عبد  والقائد 
فهو  نرى،  مما  أكثر  يرى  رمبا  محبسه، 
الواقع  في  نتأمل  كما  ليس  يتأمل، 
املعيشي اليومي، ولكنه يتأمل احلياة 
فلسفات  وكل  اإلنسان،  تاريخ  بكل 

البشر... 

المدنّية في رؤية القائد عبد هللا أوجالن ـ2ـ

كان الشرق حلم الغرب منذ الِقدم، 
منذ أن غزا اإلسكندر املقدوني بابَل، 
الرومانية  اإلمبراطورية  وّسعِت  أن  ومنذُ 
والبيزنطّية أراضيها وصوالً إلى بالد الشام 
ومصر، وكانت احلمالت الصليبية أيضاً من 
تدّخالت الغرب في الشرق الساحر حسب 
تعبيره، وصوالً إلى االستعمار الغربّي له.

لم تكن هذه التدّخالت توّسعّية احتاللّية 
واملواد  اخلام  واملواد  البترول  عن  للبحث 
الغربّية  املنتجات  وتسويق  الزراعّية 
فحسب، وإمّنا كان هذا التدّخل أيضاً، وحّتى 
احلضارة  في  الشرق  أسبقّية  ضريبة  اآلن 
)الدولتّية واجملتمعّية على حدٍّ سواء(، وألّن 

نهضة الشرق تعني ضعضعة الغرب.

في  الغربّية  التدّخالت  أضحت  لقد 
نتيجة  وذلك  أوجها،  في  العشرين  القرن 
أضعفت  التي  العثمانّية  الدولة  ضعف 
وتضعضع  أوسطّية،  الشرق  احلضارة 
غياهب  في  وأمسى  الشرقّي،  اجملتمع 
ثقافة  ميتلك  يعد  ولم  والظلمات،  اجلهل 
في  العلم  تقّدم  إلى  أدّى  ما  وهذا  ووعياً، 
والدين  امليثولوجيا  حساب  على  العالم 
في  محصورةً  املعرفة  وبدت  والفلسفة، 
انتهاج  إلى  بالعالم  أدّى  ما  وهذا  العلم، 
فباتت  للمعرفة،  وحيدة  وسيلة  العلم 
أدّى  ما  بحتة،  علمّية  السائدة  النظريات 
واليميني،  اليساري  التّيارَين  سيطرة  إلى 
في  والرأسمالّية  االشتراكّية  سيطرة  أو 
وإن  للتفكير،  وحيَدين  كنموذجني  العالم 
األخالق  على  تعتمد  االشتراكية  كانت 
تنظر  التي  الرأسمالية  من  أكثر  كغاية 

إلى األخالق كوسيلة، وكسلعة.

لقد باتت الدميقراطّية محصورةً في الغرب، 
وكان التعامل مع الشرق غير التعامل مع 
قمعّياً  الغربّي  االستعمار  فكان  الغرب، 
في  ودميقراطياً  الشرق،  في  ديكتاتورياً 
الشرق في بعض األحيان، فكان املستعمر 
اإليطالّي على سبيل املثال يستخدم كّل 
كانت،  ثورة  أيّة  قمع  في  العنف  وسائل 
في  البريطانّي  االستعمار  كان  وكذلك 

مصر، واالستعمار الفرنسّي في اجلزائر.

مع  الغربّي  التعامل  ذهنية  تختلف  لم 
فقد  االحتالل،  عهد  أفول  بعد  ما  الشرق 
املستعمر  تعامل  في  تفاوت  هناك  كان 
فكان  املستعَمرة،  الدول  مع  الغربّي 
تعامل البريطانيني مع العراق يختلف عن 
الفرنسيون  وكان  املصريني،  مع  تعاملهم 
من  أكثر  اجلزائر  في  مستبدين  أيضاً 
اخلطط  وكانت  املثال،  سبيل  على  سوريا 
فعلى  مختلفة،  املنطقة  في  األمريكّية 
سبيل املثال كانت تدعم الدميقراطّية في 
تركيا، وباملقابل تدعم االستبداد في العراق 
تشومسكي:  نعوم  يقول  وإندونيسيا، 
إندونيسيا  في  األعظم  اخلطر  »وكان 
في  كان  كما  الدميقراطية،  في  يتمثّل 
التخّوف  بعد  وفيما  1948م  عام  إيطاليا 
الدميقراطّية  الوسائل  متكّن  )عدم  من 
ومن  الشيوعيني(  ضرب  من  االنتخابّية 
ثّم كان ال بّد من خالل ذبح حوالي نصف 
من  معظمهم   – إندونيسي  مليون 
الفاّلحني غير املالكني – ممّا يظهر حملة عن 
احلضارة الغربّية، وهي حملة قد متّ نسيانها 

بالتأكيد«.

لقد كانت هذه املزاجّية مدروسة، فعندما 
العنف،  إلى  تلجأ  الدول  تتضارب مصالح 
إلى  تلجأ  مجتمعاتها  تخاطب  وعندما 
الدول  تدعم  وباملقابل  الدميقراطّية، 
وتدعم  مكان،  في  املسيحّية  التيارات 
آخر،  مكان  في  املسيحيني  ضّد  اإلسالم 
األرمن  مذابح  جتاه  املريب  العالم  فصمت 
كالمنا،  على  قوّي  دليل  )املسيحيني( هو 
حماية  على  الدول  تتصارع  وباملقابل 
السلطة  وتوزيع  لبنان،  في  املسيحيني 

فيها بطريقة غريبة.

في العالقة ما بين 
الغرب والشرق

صالح الدين 
مسلم

ومضات

عبد الغفور العيسىعباس خميسبالل حاج محمد


