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 واقتناء الكتب

بتماسك جمتمعنا
 نضمن انتصارنا..

4»

القرار األمريكي!!
9»

الفن يف الثورة

7»

شيار كرزيلي 

لها االتفاقيات الدولية
ّ
 يعط

ٌ
عفرين أولوية

لم يَُعد بخاٍف على أحد ما تقوم بها الدولة التركية من خلط لألوراق في المنطقة وبخاصة في األزمة 
السورية، فبعد ما ساءت العالقات التركية ـ الروسية عقب إسقاط تركيا الطائرة العسكرية الروسية، 

وجميعنا نعلم أين وصلت العالقة بين الدولتين

الدولة الرتكية اللعب مع 
الكبار... واألطماع التارخيية

مركز آرام ديكران ... نبض
 للثقافة اجملتمعية

امدحني يال...
10»

3»
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ً
هجماتهم لن تزيدنا إال إصرارا

على املقاومة

أبناء الدرباسية بإقليم اجلزيرة في شمال سوريا؛ أن شعوب شمال وشرق سوريا  أكد 

ذوي إرادة وتصميم ومتمسكني بأرضهم حتى الرمق األخير، وأشاروا إلى أن الهجمات 

التركية على مناطقهم لن ترهبهم أو تنال من إرادتهم وتوهن عزميتهم، بل تزيدهم 

إصراراً على املقاومة والنضال والتشبث باألرض، ونددوا بهذه الهجمات والصمت الدولي 

«2حيالها...

التركية قامت بحملة  الدولة   أكدت نساء الحسكة بأن 
الكردي وشعوب  للشعب  المعادية  جديدة في سياستها 
التهديدات  بإطالق  شمال وشرق سوريا عامةً، وذلك 
على مناطق روج آفا وشرق الفرات، في محاولة منها 

لزعزعة األمن واالستقرار الذي تشهده هذه المناطق.

يقع  للمشاركة في كل ما  أكد شبيبة عفرين استعداهم 
التي  التركي  المحتل  مخططات  إلفشال  عاتقهم  على 
شمال  شعوب  إبادة  بهدف  العثماني؛  العهد  منذ  تمتد 
وشرق سوريا، وأن عفرين هي َمثَل المقاومة وسيتم 

تحريرها بمقاومة أبنائها األحرار. 

أصبح موسم الزيتون في مدينة عفرين ينتهك من قبل 
من  سلمت  التي  والقرى  ومرتزقته،  التركي  المحتل 
االحتالل كان لها نصيب من الضرر في نوعية إنتاج 

المحصول والزيت.

تساهم المراكز الثقافية في تنشئة مجتمع متنور قادر على األخذ بيد أبنائه إلى الكمال الثقافي، والتي من 
خاللها يتمكن كل فرٍد من استحواذ أدوات الدفاع عن الهوية الوطنية، وتعزيز مقومات، وجودها، فالمراكز 
الثقافية قد وِجدت لتواكب الحراك الثقافي المجتمعي، وتفتح آفاق واسعة للتعَرِف على الموروث الثقافي 

المتنوع للمكونات المجتمعية .

أهايل عفرين »الثورة مستمرة يف 
وجه العدوان الرتكي«

معاناة أصحاب كروم الزيتون يف ظل 
االحتالل الرتكي

نساء احلسكة... لن يستطيع أردوغان
 ردع مسريتنا الدميقراطية

9»8»

مع السنِة الثامنِة يبدو جليّاً أّن أنقرةَ قد راكمت كلَّ عناصِر األزمِة السوريِّة، وتمّكنت من التحّكم 
بكلِّ الفصائِل المسلّحِة على اختالِف مسمياتها وانتماءاتها وعقائدها وطّوعتها وفقاً لسياستها

5»

«االعتداءات الرتكية تهدف إلنعاش املرتزقة 
وعرقلة القضاء عليهم«

بدران جيا كرد  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  مع مستشار  أجرت صحيفتنا حواراً  السياق  وفي 
والذي وضع هذه الهجمات التركية في خانة االنتقام من المشروع الديمقراطي، في ظل فشل 

«4مرتزقتها من حصد المكاسب السياسية،

مذكرة أخطار
في الدعوى رقم أساس/ 1344 /لعام 2018م

على السيد فهد عبدالرحيم الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج 

وذلك في تمام الساعة /10/ العاشرة صباحاً 
من يوم األربعاء 14/11/2018م

للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيدة رحاب 
الطربوشي بنت عبدالغفور

بطلب: تفريق 
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 

بحقك اإلجراءات القانونية 
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس /169/ لعام 2018 م
على السيد: عبد الكافي الخضر بن سعيد 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً 
من يوم األحد الواقع في 2/12/2018 للنظر 

في الدعوى المقامة من السيد محمد كادري بن 
محمود بطلب: استرداد حيازة.

وأن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الرقة
القاضي: أمين العلي

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس /1373/ لعام 2018م

على السيد حسن حسين المحمود الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
األربعاء 14/11/2018م للنظر بالدعوى 

المقامة عليك من السيد جميل البرهو بن ياسين 
بطلب: تثبيت بيع السيارة

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 
بحقك اإلجراءات القانونية 

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس /202/ لعام 2018 م
على السيد: خلف األسعد بن عمر الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة وذلك 
في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم األحد 
الواقع في 25/11/2018 م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيدة: هند مفضى بنت إبراهيم 

بطلب: التفريق لعلة الشقاق والضرر
وأن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

تقرير/حسام امساعيل

أهالي  احتفل   - عيسى  عين   / روناهي 
عيسى  عين  لناحية  التابعة  الهيشة  بلدة 
بالذكرى   ،2018/11/8 الخميس  يوم 
الثانية لتحرير بلدتهم على يد قوات سوريا 
الفرات  غضب  حملة  خالل  الديمقراطيَّة 
على  األهالي  وأكد  األولى(،  )المرحلة 
مرتزقة  وجه  في  واحداً  صفاً  وقوفهم 
األخيرة  االعتداءات  واستنكروا  داعش 
وسياسة  التركي،  االحتالل  دولة  قِبل  من 
قَتل األطفال وإرهاب األهالي األمنين في 

شمال وشرق سوريا.
بلدة  في  نُِظم  الذي  االحتفال  وخالل 
عيسى،  عين  ناحيَّة  شبيبة  برعايَّة  الهيشة 

وبحضور العشرات من أهالي بلدة الهيشة 
والقرى التابعة لها، والرؤساء الُمشتركين 

لناحيَّة عين عيسى والقرى التابعة لها.
وأُلقيت الكلمات من قِبل شبيبة بلدة الهيشة 
عدنان الشيخ، وكلمة باسم المرأة في بلدة 
المشترك  والرئيس  العبو  كفاء  الهيشة 
لمجلس بلدة الهيشة حمود الحمود، ومؤتمر 

ستار مزكين عثمان.
تحريِر  ذكرى  في  لألهالي  وباركوا 
على  وأكدت  داعش،  مرتزقة  من  بلدتهم 
التي  الشهداء  دماء  وعلى  التَضحيات 

أُريقت في سبيل العيش بعزٍة وكرامٍة.
وأشارت الكلمات الى الوقوف صفاً واحدة 

في وجه االعتداءات األخيرة من قِبل جيش 
االحتالل التركي، الذي يهدف الى زعزعة 
استقرار المنطقة، وبث التفرقة والعداء بين 
ُمكونات الشعب السوري، والقضاء نهائياً 
على السالم والعيش الُمشترك الذي تنعم به 

َمناطق شمال وشرق سوريا.
هذِه  ُمجابهة  ضرورة  الى  ودعت  كما 
لها  تَسعى  التي  والُمؤامرات  الُمخططات 
دولةُ االحتالل التركي، ودعمهم وُمساندتهم 
لُمرتزقة داعش في هذه المرحلة التي تمرُّ 

بها سوريا.
وفي لقاء لصحيفتنا مع عدد من أهالي بلدة 
الهيشة بهذِه المناسبة، أكد الُمواطن عزيز 
اليوم  »نلتقي  قائالً:  تحدث  الذي  األكراد 
لنفرح في الذكرى السنوية لتحرير منطقتنا 

من مرتزقة داعش«.
ُمنظمات  لُمناشدة  الفُرصة  هذه  واغتنم 
ُعشاق  وجِه  في  للوقوف  اإلنسان  حقوق 
للوقوف في  للسالم  والُمناهضين  الحرب، 
إال  نُريد  »ال  جرائمهم  واستنكار  وجههم 

العيش بسالم«.
تحدث  المحمد  حميدي  المواطن  وبدوره 
واألمن  الخدمات  توفرت  لقد  قائالً« 
لها  كان  والتي  بلدتنا،  في  واالستقرار 
لحملِة  األولى  المرحلة  في  التحرر  شرف 

إرهاب  ونستنكر  ندين  و  الفُرات،  غضب 
سارة،  الطفلة  مقتل  وخاصة  أردوغان 
ونشكر  التركي،  االحتالل  جنود  يد  على 
جميع الذي جاؤوا وشاركونا هذه الفرحة، 
يعم  وأن  وأمان  أمن  في  العيش  ونتمنى 

االستقرار واألمان في سوريا«.
بلدة  أهالي  من  حمود  مريم  أشارت  كما 
من  بلدتهم  تحرير  بعد  أنهم  الى  الهيشة 

واستقرار  بأمن  يعيشون  داعش  مرتزقة 
في  دورهن  النساء  وتمارس  وأمان، 
كل  في  يُشاركن  فأصبحنَّ  المجتمع 
اإلدارات واللجان والُمؤسسات، وتُشاركَن 

في تحرير كافة المناطق من المرتزقة.

يف الذكرى الثانية لتحرير بلدتهم، أهايل اهليشة 
يؤكدون وقوفهم ضد املرتزقة

8»
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علماء  اتحاد  أصدر  ـ  األخبار  مركز 
استنكر  بياناً  الجزيرة  إقليم  في  المسلمين 
فيه محاولة بعض المرتزقة اغتيال رئيس 
دير  بمدينة  الشرقي  للخط  الدينية  اللجنة 
مؤكدين  العلي,  حمود  بسام  الشيخ  الزور 
خلفهم  يقفون  ومن  المجرمين  هؤالء  أن 
الجرائم إسكات صوت  بهذه  لن يستطيعوا 

الحق والسالم.

علماء  اتحاد  مؤسسة  في  البيان  وقرئ 
المسلمين في إقليم الجزيرة بمدينة قامشلو, 
من قبل رئيس االتحاد مال محمد غرزاني. 
تمام  في  البارحة  البيان:  نص  في  وجاء 
أذان  وعند  دقائق  وعشر  السادسة  الساعة 
بسام  الشيخ  استهداف  تم  العشاء  صالة 
للخط  الدينية  اللجنة  رئيس  العلي  حمود 
وهو  المحررة  الزور  دير  بمدينة  الشرقي 

في  جماعة  العشاء  صالة  ألداء  يدخل 
نقول  ملثمين.  شخصين  قبل  من  المسجد, 
ألولئك المجرمين: بأي ذنب يستهدف هذا 
تريدون  وكأنكم  الخير,  التقي محب  اإلمام 
اإلجرامية  بأفعالكم  والسالم  الحق  إسكات 
مطالب  لتنفيذ  أدوات  إال  أنتم  وما  هذه, 
وأجندات دول وجماعات إقليمية وخارجية 
القتل  إال  يوماً  وشعبها  لسورية  أرادت  ما 

الحق  أصوات  يستهدفون  واآلن  والدمار، 
)يريدون  المنطقة,  في  والسالم  واالعتدال 
بأفواههم ويأبى هللا إال  أن يطفئوا نور هللا 

أن يتم نوره ولو كره الكافرون(.
نرجو هللا تعالى الشفاء العاجل للشيخ بسام 
والخزي والهزيمة لمحبي الشر ومروجيه 

وأدواتهم«.

11أخبار صحة وعلوم2

االحتالل  دولة  تزال  ال  ـ  األخبار  مركز 
شمال  مناطق  على  هجماتها  تشن  التركي 
فقدان  عن  اآلن  حتى  أسفر  مما  سوريا 
البالغة  سارة  الطفلة  بينهم  مدنيين  وإصابة 
من العمر ستة أعوام وصحفيين من وكالة 
في  درباسية  ناحية  أهالي  هاوار.  أنباء 
لهذه  شجبهم  عن  عبروا  الحسكة  مقاطعة 
الهجمات، وأكدوا إصرارهم على مواصلة 

المقاومة.
»إن  علي:  الباقي  عبد  المواطن  وقال 
هجمات الدولة التركية على مناطق شمال 
ألننا  شعوبها  إرادة  من  تنال  لن  سوريا 

شعب متعلق ومرتبط بأرضه ووطنه«.
وأضاف علي: »هذه الهجمات التي تشنها 

الدولة التركية غير مقبولة ومرفوضة. إن 
الدولة التركية تحارب الشعب الكردي أينما 
الشعب  أن  جيداً  أردوغان  وليعلم  وجد، 
وأنهى  قوية«.  إرادة  ذو  أصبح  الكردي 
علي حديثه بالقول: »نحن الشعب الكردي 
وقائده،  وشهدائه  بأرضه  متعلق  شعب 
وطالما يوجد كردي واحد سيدافع عن حقه 

وأرضه«.
بكر  محمد  هندية  المواطنة  واستنكرت 
هجمات دولة االحتالل التركي على مناطق 
شمال سوريا قائلة: »هجمات الدولة التركية 
مرتزقة  على  الضغط  لتخفيف  جاءت 
داعش«. وتابعت: »هجمات الدولة التركية 
لن تخيفنا، بل تزيدنا صرامة. ونحن النساء 

لزم  إن  األمامية  الخطوط  في  سنحارب 
األمر، وأردغان وأمثاله لن يستطيعوا أبداً 
احتالل أرضنا التي رويت بدماء الشهداء«.
والدة  وهي  أحمد  شمسة  المواطنة  وقالت 
أم  »أنا  الصدد:  بهذا  الحرية،  شهداء  أحد 
وبأبنائي  بنفسي  أفدي  أن  ومستعدة  لشهيد 
من أجل الدفاع عن ترابنا، ولن نركع للعدو 
أبداً«. وأضافت: »لسنا بحاجة ألحد لدعمنا 
وحمايتنا، نحن شعب أصحاب إرادة قوية 

وفلسفة قائدنا العظيم القائد أوجالن«.
ونددوا بالصمت الدولي حيال هذه الهجمات 
المقاومة  على  مؤكدين  والممارسات؛ 

وإفشال مخططات االحتالل التركي.

احتاد علماء املسلمني: «لن يستطيعوا إسكات صوت السالم جبرائمهم«

منسقية  من  كل  استنكر  ـ  األخبار  مركز 
مؤتمر ستار، وحزب الخضر الكردستاني، 
أمريكا  قرار  الديمقراطي  االتحاد  وحزب 
العمال  حزب  مؤسسي  من  ثالثة  بحق 

الكردستاني وذلك خالل بيان كتابي.
جاء  بياناً  ستار  مؤتمر  منسقية  أصدرت 
والصديق  العدو  يعلم  فيه: »قبل كل شيء 
داعش،  راعية  هي  التركية  الدولة  بأن 
الكردي  الشعب  اإلرهاب،  وكافة  القاعدة 
يقابلون  والديمقراطية  بالحرية  والمطالبين 
التركية،  الدولة  قبل  من  شرسة  بهجمات 
الكردي  للشعب  التركية  الدولة  عداوة 
والديمقراطية  بالحرية  والمطالبين 
خالل  من  هذا  إثبات  وتم  معروفة، 
عفرين،  في  الفاشية  االحتالل  ممارسات 
سبيل  في  ناضلوا  الذين  الثالثة  المناضلين 
مسؤول  يتحدث  عاماً،   40 منذ  الحرية 
بالمر  ماثيو  األمريكية  الخارجية  وزارة 
يحدد  لمن  مالية  اعتقالهم ويحدد هدية  عن 
التي  الكردستانية  التحرر  حركة  مكانهم. 
الكردستاني،  العمال  حزب  بقيادة  تناضل 
حرية  سبيل  في  عظيمة  تضحيات  دفعت 
يتخلى  لن  الكردي  والشعب  اإلنسانية، 
بايك ودوران  عنهم، مراد قريالن، جميل 
حركة  الكردي،  الشعب  قيادي  هم  كالكان 
مهماً  دوراً  لعبت  الكردستانية  التحرر 
وحررت  وشنكال،  كوباني  تحرير  في 
النساء  وباألخص  األهالي  من  اآلالف 
يتواجد ضمن  واليوم  داعش،  مرتزقة  من 
النساء  من  اآلالف  الحرية  حركة  صفوف 
المرأة،  حرية  أجل  من  يناضلن  اللواتي 

 40 منذ  شعبهم  يخدمون  القياديين  هؤالء 
عاماً، الشعب الكردي في أجزاء كردستان 
األربعة صامد بفضل هؤالء القياديين. في 
البداية نناشد النساء الكرد كافة بأن ينتفضن 
األمريكي  القرار  فعالياتهن،  من  ويزدن 
الكردي،  الشعب  من غضب  يزيد  األخير 
أال  أمريكا  على  يجب  أخرى  مرة  ونعيد 
تعيد  وأن  كهذه،  رخيصة  سياسات  تظهر 

النظر في هذا القرار«.
الكردستاني  الخضر  حزب  وأصدر  كما 
يتوانى  »لم  فيه:  جاء  الصدد؛  بهذا  بياناً 
أجل  من  النضال  عن  يوماً  الكردي  شعبنا 
أرضه  على  يعيش  كشعب  حقوقه،  نيل 
الحقوق  تلك  األربعة.  بأجزائه  التاريخية 
الماضي  القرن  بداية  منه  اغتصبت  التي 
وتم تأسيس أربع دول جديدة تضم كل منها 
الثمانينات  نهاية  وفي  وطنه.  من  جزءاً 
لمهمة  الكردستاني  العمال  حزب  انبرى 
قيادة شعبنا الكردي لنيل حريته في الجزء 
ذلك  منذ  التركية،  الدولة  قبل  من  المحتل 
الدولة  إرهاب  الوقت وهو في صراع مع 
حسب  حقوقه،  شعبنا  ينال  لكي  التركية، 
القوانين والمواثيق الدولية، التي تقر بحق 
بالنسبة  أما  مصيرها.  بتقرير  الشعوب 
للدولة األمريكية التي تتبنى مبادئ الحرية 
وحقوق اإلنسان وكذلك مبدأ حق الشعوب 
رئيسها  اعتمدها  التي  المصير  بتقرير 
ويلسون في بدايات القرن الماضي، وبدل 
الحركة  قيادات  عن  بمعلومات  تطالب  أن 
يتطلب  كان  الكردي،  للشعب  التحررية 
عليها،  بنيت  التي  المبادئ  وحسب  منها 

بالعودة  الخبيثة،  التركية  الدولة  أن تطالب 
العمال  حزب  مع  المفاوضات  لطاولة 
أوقفها  التي  المفاوضات  تلك  الكردستاني، 
الرئيس التركي أردوغان، الداعم للحركات 
اإلرهابية في الشرق األوسط، والتي كانت 
دولمة  في  مبادئ  إلعالن  توصلت  قد 
في  الكردي  الشعب  قضية  لحل  باهجة، 

باكور كردستان.
إننا في حزب الخضر الكردستاني، نطالب 
عن  بالتراجع  األمريكية  المتحدة  الواليات 
التي  بالمبادئ  منها  التزاماً  ذاك،  قرارها 
التركية عن  الدولة  بنيت عليها، ومحاسبة 
جرائمها بحق الشعب الكردي، على مدى 
األكبر  الجزء  على  تأسيسها  من  سنة  مئة 
ال  القرارات  هذه  مثل  إن  كردستان.  من 
واالستقرار  الدوليين  والسلم  األمن  تخدم 
في الشرق األوسط، مادام هناك دول تحتل 
أجزاء من كردستان وتمنع الشعب الكردي 

من التمتع بحريته في وطن ديمقراطي«.
بياناً؛  الوطني  االتحاد  حزب  وأصدر  كما 
األمريكية  الخارجية  »أصدرت  فيه:  أكد 
مؤخراً قراراً بحق ثالثة قياديين في حزب 
وقت  في  PKK؛  الـ  الكردستاني  العمال 
ضرورة  الكردية  القضية  حل  فيه  يبدو 
واالستقرار  األمن  مفتاح  وبمثابة  ملحة 
بأن  فيه  وتبدو  األوسط.  الشرق  في عموم 
الشعوب  وأخوة  المشترك  العيش  مفاهيم 
بسبب  المحك  باتت على  ووحدة مصيرها 
تسلط األنظمة التوليتارية وممارستها شتى 
أساليب القمع ضد إرادة الشعوب، وظهور 
وداعمة  اإلرهاب  جانب  إلى  األنظمة  هذه 

للتنظيمات اإلرهابية بشكل أو بآخر.
االتحاد  لحزب  العام  المجلس  في  إننا 
هذا  بأن  بداية  نرى   PYD الديمقراطي 
القرار هو بالسياسي الذي يفتقد الموضوعية 
ونعتبر  واالجتماعي.  القانوني  والجانب 
يأتي  فيه  استصداره  تم  الذي  الوقت  بأن 
التدمير  وثقافوية  الكراهية  لخطاب  خدمة 
والدعم الموثّق الذي تقدمه أنقرة لإلرهاب 
داعش  أكانت  سواء  المختلفة  بتنظيماته 
والتركستاني  الدين  وحراس  النصرة  أو 
وعموم المسميات التي تم تجميعها وحشدها 
بتعليمات  سوريا  إلى  وتوجيهها  وتدريبها 

أنقرة ومسؤوليها.
نضيف إلى ذلك بأن القرار األمريكي هذا 

يضع أمريكا في موقف المتناقض؛ إن كان 
العمال  حزب  فيها   قاوم  التي  شنكال  في 
وحافظ  بضراوة  اإلرهاب  الكردستاني 
المدنيين  من  األلوف  عشرات  حياة  على 
واألرواح أو في هولير أو في كركوك أو 
في كوباني؛ األخيرة التي بدأت من عندها 
الداعشي  اإلرهاب  شوكة  تحطيم  بداية 
العمال  ومقاتلي  لمقاتالت  كبير  بدور 
الشعب  حماية  ولوحدات  الكردستاني، 
بقيادة  الدولي  التحالف  من  بدعم  والمرأة 

أمريكا ضد اإلرهاب.
العمال  حزب  وجود  أن  المؤكد  من  بات 
الكردستانية  الحرية  كحركة  الكردستاني 
عادل  حل  إيجاد  بهدف  أساساً  جاءت 
الواليات  الكردية، وإذا كان موقع  للقضية 
السياسة  في  المتقدم  األمريكية  المتحدة 
منخرطة  اليوم  وجودها  وإظهار  العالمية 
محاربة  بأهداف  األوسط  الشرق  في 
المستقرة  اآلمنة  األجواء  وخلق  اإلرهاب 
في  كما  األوسط  الشرق  أزمات  وحل 
حال األزمة السورية؛ فإننا نرى بأن بيان 
بالمنسجم  يأتي  ال  األمريكية  الخارجية 
وذلك وإنما إلى تداعيات وتعقيدات إضافية 

األمور  وتدفع  أساساً؛  الخطر  الوضع  إلى 
وتمنح  الخاطئ،  االتجاه  في  حلّها  الواجب 
تطلبهما  التي  والذريعة  الحجة  أنقرة 
العدوان  من  المزيد  الرتكابها  باألساس 
الشعب  مقدمتهم  في  المنطقة  شعوب  على 
وارتكاب  التصعيد حيالهم  الكردي وزيادة 
سياسات الصهر واإلبادة عليهم، وبالمزيد 
أثبتت  التي  اإلرهابية  التنظيمات  دعم  من 
بأنها  المنصرمة  السبع  السنين  تجارب 
وأنقرة في لبوس واحد وعملة واحدة بوجه 
واحد. كما أن مثل هذا القرار له تداعيات 

سلبية على محاربة اإلرهاب.
األمريكية  المتحدة  الواليات  ندعو  كما 
بالضغط  مسؤولياتهم  لتحّمل  واآلخرين 
تركيا  في  السالم  وتحقيق  أنقرة  على 
أكثر  منذ  المتوقف  السالم  مسار  وتفعيل 
من ثالثة أعوام بسبب تعنت النظام التركي 
ومواقفه العدائية، ونرى بأن أي قرار يأتي 
فيه العمال الكردستاني إنما يعني  مستهدفاً 
الشعب  وإلرادة  الكردية  للقضية  استهدافاً 
يناضل  حزباً  وبوصفنا  الكردستاني. 
الديمقراطية  القضيتين  إحقاق  سبيل  في 
جميع  ندعو  فإننا  سوريا؛  في  والكردية 
الديمقراطية  والوطنية  الكردية  األحزاب 
السورية والكردستانية وعموم قوى الشرق 
وعموم  العالم،  وفي  الديمقراطية  األوسط 
والمنظمات  المدني  المجتمع  مؤسسات 
التي تعنى بحقوق اإلنسان للعمل والنضال 
عادل  ديمقراطي  حل  إليجاد  المشترك 
حل  جانب  إلى  الكردية  للقضية  مشّرف 
المسؤول  الموقف  وباتخاذ  القضايا  جميع 

ووقف الهجوم على الشعب الكردي«.

منظمات وأحزاب مشال سوريا: «القرار األمريكي غري موضوعي.. جيب الرتاجع عنه«

 على املقاومة
ً
هجماتهم لن تزيدنا إال إصرارا

 ليس فقط البشر، ولكن
 أيضاً الكواال لها بصمات

فريدة من نوعها

حقائق عن جسم اإلنسان

إعداد / جيان حمو

من  أكثر  أو  عضو  تدلي  هو  الرحم  هبوط 
هذه  )تشمل  المهبل  في  الحوضية  األعضاء 
األعضاء الرحم والمهبل واألمعاء والمثانة(، 
وممكن أن يسمى هبوط األعضاء الحوضية.

أعراض هبوط الرحم :

1ـ الشعور بوجود تدلي أو أن ثمة شيء يهبط 
أو يخرج من المهبل، والتي تحتاج في بعض 

األحيان إلى إرجاعها.
2ـ عدم الراحة أثناء ممارسة الجنس.

البطيء  كالجريان  التبول:  في  مشاكل  3ـ 
للبول، أو شعور بعدم تفريغ المثانة بالكامل، 
أو  المعتاد،  من  أكثر  التبول  إلى  الحاجة  أو 
السعال  البول عند  تسرب كمية صغيرة من 
)سلس  الرياضة  ممارسة  أو  العطاس  أو 

اإلجهاد(.
ال تظهر بعض المصابات بهبوط الرحم أي 
خالل  فقط  حالتهن  اكتشاف  ويتم  أعراض 
فحص  )مثل  آخر  لسبب  الداخلي  الفحص 

عنق الرحم(.

متى يتعين عليك مراجعة الطبيب:

يمكن  لكنه  للحياة،  مهدداً  ليس  الرحم  هبوط 
أن يؤثر على نوعية الحياة الخاصة بك.

راجعي طبيبك إذا كان لديك أي من أعراض 
هبوط الرحم أو إذا الحظتي وجود تورم في 

المهبل أو حوله.

فحص الحوض الداخلي:

فحص  إجراء  إلى  طبيبك  يحتاج  سوف 
خلع  منك  يطلب  سوف  الداخلي:  الحوض 
واالستلقاء  أسفل  إلى  الخصر  من  مالبسك 
أي  يستشعر وجود  ثم  الفحص،  على سرير 

كتل في منطقة حوضك.
الطبيب  الى  الذهاب  النساء  بعض  تؤجل  قد 
بسبب الشعور بالحرج أو خشيةً مما قد يجد 
ولن  للغاية،  مهم  الفحص  أن  إال  الطبيب. 
يستغرق سوى بضع دقائق وهو مشابه ألخذ 

مسحة اختبار.

االختبارات اإلضافية:

بالمثانة  متعلقة  أعراض  وجود  بحال 
للتوجه  بالحاجة  المفاجئ  الشعور  )مثل 
عند  تسريب  حصول  أو  المرحاض  الى 
مزيد  إلى  تحتاجين  فقد  والعطاس(  السعال 
في  بها  القيام  يتعين  التي  االختبارات  من 

المستشفى.
على سبيل المثال: يمكن إدراج أنبوب صغير 
المثانة  وظيفة  لدراسة  المثانة  في  “قثطرة” 
وتحديد أي مشاكل تتعلق بالتسرب “ويعرف 
هذا االختبار بالـ ديناميكية البول”(. وسوف 
يقرر طبيبك ما إذا كان هناك حاجة إلجراء 

مزيد من االختبارات قبل البدء بالعالج.

أنواع هبوط الرحم :

إذا تأكد وجود هبوط الرحم، سيقوم الطبيب 
)يتم  شدته  لتحديد  درجته  بتحديد 
استخدام نظام األرقام في معظم 

األحيان والتي تتراوح بين واحد إلى أربعة، 
حيث يشير الرقم أربعة إلى الهبوط الشديد(. 
مقدمة  على  الرحم  هبوط  يؤثر  أن  ويمكن 

المهبل وأعاله والجزء الخلفي منه
.

وتشمل األنواع الرئيسية من الهبوط:

المثانية  )القيلة  األمامي  الهبوط  ـ 
cystocele(: حيث تنتفخ المثانة في الجدار 

األمامي للمهبل.
قمة  هبوط  أو  الرحم  وعنق  الرحم  هبوط  ـ 
المهبل: والذي قد يحدث نتيجة لعالج سابق 

إلزالة الرحم )استئصال الرحم(.
ـ هبوط  الجدار الخلفي )هبوط جوف األمعاء 
أو جوف المستقيم(: يحدث عند تدلي األمعاء 

باتجاه الجدار الخلفي للمهبل.

لماذا يحدث هبوط الرحم؟

السبب العام لهبوط الرحم هو ضعف األنسجة 
التي تدعم أعضاء الحوض. وعلى الرغم من 
خطر  فإن  واحداً  السبب  يكون  ما  نادراً  أنه 

اإلصابة بهبوط الرحم يزداد بفعل:
1ـ  عمرك: يصبح الهبوط أكثر شيوعاً مع 

التقدم في السن.
بحصول مخاض طويل  الوالدة: خاصة  2ـ 
وصعب، أو إنجاب عدة أطفال بحمل واحد 
أو بحالة إنجاب طفل كبير الحجم )ما يصل 
أطفال  لديهن  اللواتي  النساء  نصف  إلى 

يتأثرن إلى حد ما بحصول هبوط(.
انقطاع الطمث:  الناجمة عن  التغييرات  3ـ  
مستويات  وانخفاض  األنسجة  ضعف  مثل 

هرمون االستروجين.
4ـ بحال كون المرأة مفرطة الوزن: السمنة 
أو وجود األورام الليفية الكبيرة )أورام غير 
سرطانية في الرحم أو حوله( أو الخراجات 
في  إضافي  لضغط  يؤدي  مما  الحوضية، 

منطقة الحوض.
5ـ الجراحة السابقة للحوض: مثل استئصال 

الرحم أو إصالح المثانة.
والعمل  الثقيلة  األوزان  رفع  تكرار  6ـ 

اليدوي.
7ـ السعال أو العطاس المزمنين: على سبيل 
المثال بحال كنت من المدخنات أو لديك حالة 

رئوية مرضية أو حساسية.
بسبب  المرحاض  في  الزائد  اإلجهاد  8ـ 

اإلمساك المزمن.
يمكن أن تسبب بعض الظروف أيضاً ضعف 

حصول  يرجح  مما  الجسم،  أنسجة  في 
الهبوط، بما في ذلك:

)تكون  الحركة  مفرطة  المفاصل  داء   –
“غير  مخلخلة  الحالة  هذه  في  المفاصل 

متماسكة(.
على  تؤثر  وراثية  )حالة  مارفان   داء   –
األوعية الدموية والعينين والهيكل العظمي(.
– داء إهلرز-دانلوس  )مجموعة من الحاالت 
الموروثة التي تؤثر على بروتين الكوالجين 

في الجسم(.

ـ هل يمكن منع حدوث هبوط الرحم؟

من  للحد  بها  القيام  يمكنك  أشياء  عدة  هناك 
خطر الهبوط، بما في ذلك:

– القيام بتمارين دورية لقاع الحوض.
– الحفاظ على وزن صحي أو فقدان الوزن 

في حال كنت بدينة.
– اتباع نظام غذائي يحتوي على كمية عالية 
الفواكه الطازجة  الكثير من  من األلياف مع 
والخبز  الكاملة  والحبوب  والخضروات 
عند  واإلجهاد  اإلمساك  لتجنب  والحبوب 

الذهاب إلى المرحاض.
– تجنب رفع األوزان الثقيلة.

قد  التدخين  إيقاف  فإن  تدخنين،  كنت  إذا   –
يساعد أيضاً على تقليل مخاطر الهبوط.

عالج  هبوط الرحم:
المصابات  النساء  من  العديد  تحتاج  ال  1ـ 
ال  المشكلة  أن  حيث  للعالج،  بالهبوط 

تتعارض بشكل مقلق مع أنشطتهم العادية.
الخفيفة  الحاالت  في  ينصح  ما  عادة  2ـ 
بتغيير نمط الحياة مثل تخفيف الوزن والقيام 

بتمارين قاع الحوض.
3ـ إذا كانت األعراض تتطلب العالج، فيمكن 
عالج الهبوط على نحو فعال باستخدام جهاز 
فرزجة  عليه  “يطلق  المهبل  في  إدخاله  يتم 
في  يساعد   ،”vaginal pessary مهبلية 

تثبيت العضو الهابط في مكان ثابت.
لبعض  خياراً  أيضاً  الجراحة  تشكل  قد  4ـ  
إلى  الدعم  تقديم  على  عادة  )تنطوي  النساء 
العضو الهابط( وفي بعض الحاالت تتم إزالة 
ال  الرحم(،  )استئصال  كامل  بشكل  الرحم 

سيما إذا هبط للخارج.
مالحظة: تحسنت جودة الحياة لمعظم النساء 
بعد الجراحة، ولكن هناك خطر من المشاكل 
المتبقية بعد الجراحة أو من الممكن حتى أن 

تزداد سوءاً.

ألول مرة، تمكن فريق من الباحثين من تحليل 
أشخاص  إلى  تعود  قديمة  نووية  أحماض 
عاشوا  وآخرين  الزراعية  الثورة  عاصروا 
قبلها وبعدها. وقد ساهم هذا في الكشف عن 
كيفية تغير الجينوم البشري ألسالفنا وتأثره 

بالتغيرات االجتماعية.
في  ساهمت  الزراعة  بأن  المعروف  ومن 
تغيّر البشر لألبد، بدءاً من أحماضنا النووية. 
التغيرات  هذه  ربط  تم  اآلن،  حد  إلى  ولكن 
ببعضها البعض من خالل النظر إلى التنوع 
والذي  الحاضر  الوقت  في  للبشر  الجيني 
يعتبر ببساطة انعكاس لما حدث في الماضي. 
لكن تمكن الباحثون من خالل هذا المشروع 
البحثي من مالحظة هذه التغيرات في وقتها 

الفعلي الذي تحدث به.
يقول إيان ماثيوسن، أحد الباحثين الرئيسيين 
لنا  هارفرد: “سمح  بجامعة  الطب  كلية  من 
االنتقاء  لعملية  والتاريخ  الوقت  بتحديد  هذا 
بتغيرات  مباشر  بشكل  ذلك  وربط  الطبيعي 
وتوسع  الزراعة  تطور  مثل  محددة  بيئية 

المزارعين األوائل في القارة األوروبية.”
الستخالص  حديثة  تقنيات  وباستخدام 
وفريقه  ماثيوسن  تمكن  النووية،  األحماض 
بقايا  من  نووية  أحماض  أخذ  من  البحثي 
جينية  بيانات  قاعدة  وإنشاء  قديمة  بشرية 
عاشوا  اللذين  القدماء  البشر  من   230 لـ 
سنة.  إلى 8٫500  قبل 2٫300  أوروبا  في 
البشري،  الجينوم  تحليل  عملية  خالل  ومن 
تمكن الباحثون من تحديد 12 منطقة جينية 
حدثت فيها التغيرات خالل فترة التحول من 
الثمار  وجمع  الصيد  على  تعتمد  مجتمعات 

التغيرات  هذه  من  الكثير  الزراعة.  إلى 
جينات  على  حدثت  حيث  مفاجئة  تكن  لم 
على  والقدرة  كالطول،  بصفات  مرتبطة 
هضم الالكتوز – أو سكر الحليب -، وعملية 
والصبغة  الدهنية،  األحماض  استقالب 
العينين األزرق. كل  الفاتحة، ولون  الجلدية 
هذه الصفات تم ربطها مسبقاً بعملية االنتقال 

إلى مجتمعات بشرية تعتمد على الزراعة.
نشره  تم  والذي   – الجديد  البحث  هذا  لكن 
رؤية  يقدم   – نيتشر  العلمية  المجلة  في 
إلى  القدماء  البشر  انتقال  كيفية  جديدة حول 
الذي  الزمن  تحديد  إلى  باإلضافة  الزراعة 
حدث به ذلك. من أهم نتائج البحث أن الجين 
الحليب  هضم  عملية  تسهيل  عن  المسؤول 
إال قبل 4٫000  البالغين لم يكن شائعاً  لدى 
سنة – أي بعد آالف السنوات مما كان يُعتقد 
سابقاً. كما أوضحت الدراسة أن المزارعين 
الداكنة، وأن  البشرة  القدماء كانوا من ذوي 
الفاتح  البشرة  لون  عن  المسؤول  الجين 
األلفيات  خالل  بعد  فيما  أكثر  شائعاً  أصبح 
ديفيد  الرئيسي  الباحث  وقد صرح  الالحقة. 
صحيفة  من  زيمر  كارل  للكاتب  رايش 
قد  ذلك  السبب وراء  بأن  تايمز،  النيويورك 
يكمن في أن هؤالء المزارعين القدماء كانوا 
يعتمدون على اللحوم في غذائهم بشكل أقل 
تقليص  في  ذلك  ساهم  حيث  الصيادين  من 
مستوى فيتامين )د( لديهم. المزارعون ذووا 
البشرة الداكنة يحصلون على مستويات أقل 
من هذا الفيتامين – إلى حد النقص الحاد – 

الفاتحة  البشرة  ]لذلك  للشمس  التعرض  من 
أعطت قدرة أكبر على إنتاج فيتامين )د( في 

هذه الظروف[.
من ضمن هذه التغيرات أيضاً زيادة تعزيز 
التغير  وهذا  البشر.  لدى  المناعي  الجهاز 
الزداد  القوية  المناعة  فلوال  جداً  منطقٌي 
الزراعة.  ظهور  بسبب  األمراض  انتشار 
من  هاك  غانغ  وولف  الباحثين،  أحد  يقول 
العصر  أن  أستراليا،  في  أديليد  جامعة 
الكثافة  في  زيادة  شهد  الحديث  الحجري 
بالقرب  يقطنون  البشر  كان  حيث  السكانية 
من بعضهم البعض وبالقرب من الحيوانات 
هذه  أن  من  “بالرغم  ويُكِمل  أيضاً.  األليفة 
إال  اإلطالق،  على  مفاجئة  تكن  لم  النتيجة 
االنتقاء  عملية  رؤية  المدهش  من  كان  أنه 

الطبيعي تحدث في وقتها الفعلي.”
كما يدعم هذا البحث فرضية أن المزارعين 
وقتنا  في  تركيا  أو   – األناضول  منطقة  من 
الحالي – هم من جلبوا مهنة الزراعة معهم 
الخاصة  الجينات  إلى  باإلضافة  أوروبا  إلى 
بقصر القامة إلى الجزء الجنوبي من القارة، 
من  الشمالي  الجزء  في  الناس  يتميز  فيما 
أصولهم  امتداد  بسبب  القامة  بطول  أوروبا 

إلى سكان السهوب في أوراسيا.
بالرغم من أن 230 عينة بحثية تُعتبر شيئاً 
موتى  عن  الحديث  عند  خاصة   – مميزاً 
ليست كبيرة  العينة  أن  القدم – إال  غاية في 
ذلك  منع  وقد  العلمية،  المعايير  حسب  جداً 
يصبون  كانوا  ما  كل  اكتشاف  من  الباحثين 
إليه. فعلى سبيل المثال، لم يحصل الباحثون 
استنتاجات  إلى  للتوصل  كافية  أدلة  على 

متعلقة بالجينات المرتبطة بالنمط الثاني من 
داء السكري أو المؤشر العالي لكتلة الجسم 
وفيما إذا كان تم انتقائهما بشكل طبيعي خالل 
فترة التحول إلى الزراعة. كما يطمح الفريق 
األحماض  من  المزيد  لدراسة  حالياً  البحثي 
إلى  التوصل  لهدف  وذلك  القديمة  النووية 
تفسير حول كيفية وصولنا إلى مانحن عليه 
التهاجن  اآلن، وكيف هاجر أسالفنا وحدث 

بمناطق مختلفة عبر العالم.
كيف  كبير  لغز  “إنه  رايش:  الباحث  يقول 
الحديث  عصرنا  في  المجتمعات  وصلت 
بهجرة  يتعلق  فيما  وذلك  اليوم،  حالها  إلى 
تطويرهم  إلى  باإلضافة  أسالفنا  واختالط 
أفضل  بشكل  البقاء  في  ساعدتنا  إلمكانيات 
لدينا  “اآلن  ويضيف:  مختلفة.”  بيئات  في 
أداة جديدة عظيمة لدراسة كل تلك التساؤالت 
بسبب توفر األحماض النووية القديمة على 

مستوى الجينوم البشري وبعينات كبيرة.”
إيان   ،Genome المصطلحات:الجينوم 
هارفرد   ،Iain Mathieson ماثيوسن 
 Natural الطبيعي  اإلنتقاء   ،Harvard
ديفيد   ،Nature نيتشر   ،Selection
 Carl كارل زيمر ،David Reich رايش
 The New تايمز  النيويورك   ،Zimmer
 Vitamin )د(  فيتامين   ،York Times
 ،Wolfgang Haak وولف غانغ هاك ،D
أديليد Adelaide، العصر الحجري الحديث 
 ،Anatolia األناضول   ،Neolithic

.Eurasia أوراسيا

uterine prolapse رت الزراعة من هبوط الرحم
ّ
كيف غي

أشكال البشر يف أوروبا
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وإقليم  الطبقة  تجربة  إن  رغم  ـ  روناهي 
إقليم  تجربة  مستوى  لحجم  تصل  لم  الفرات 
الجزيرة فاللعبة تُمارس بعد الثورة السورية 
أن  إال  2015م،  العام  من  آفا  روج  وثورة 
منتخبي الطبقة وإقليم الفرات قدموا مستوى 
كبير في أول بطولة تُقام على مستوى شمال 

وشرق سوريا لكرة الطاولة.

اجتمعت  بمنبج  الفردية  األلعاب  صالة  وفي 
الطبقة  ـ  الفرات  إقليم  عدت منتخبات وهي: 
ـ منبج ـ إقليم الجزيرة ـ الرقة، للتنافس على 
بطولة الشهيد )كرزان عفرين(، وفي أجواء 
الالعبين  بين  المباريات  انطلقت  كرنفالية 
الذين يمثلون المنتخبات المشاركة واستمرت 
العبوا  واستطاع  واحد  يوم  لمدة  المنافسات 
مميز  مستوى  تقديم  وبعد  الطبقة  منتخب 
وجاء  األول  المركز  على  الحصول  وطيب 
الفرات،  إقليم  منتخب  الثاني  المركز  في 
الجزيرة  إقليم  منتخب  الثالث  المركز  وفي 
الجوائز  تم توزيع مجموعة من  الختام  وفي 
األولى  المراكز  أصحاب  على  والدروع 

وكافة المنتخبات المشاركة.

3رياضة مرأة10

جوان محمد

امدحني يال...
مرض عقيم مصاب به الكثيرين من الرياضيين 
لدينا، وهي التركيز على مدحهم في كل مكان 
أي  في  وحتى  وحفلة  كل عرس  في  وزمان؛ 
اجتماع عادي ووصل األمر لخيم العزاء أيضاً، 
)أمدحني يال(، أن مدحته طاب خاطره بكالمك 
المعسول في مدحه وسوف تنزل عليك اللعنة 
لو تم نقده، هذا حال الكثير من الرياضيين في 
بلدنا. لماذا ال يدركون بأن العمل الجماعي له 
الشخص  جهد  نعم  األكبر،  اإليجابية  النتائج 
وتنمية قدراته من تلقى نفسه ضرورة، ويجب 
الوقوف عندها ولكن ال يعني مدحه على الدوام 
وبأنه ال يقع في خانة األخطاء، وهذا المرض 
من شجعه أعضاء األندية نفسها ألنها تُعلق كل 
ولكن  واحد،  بشخص  والفريق  النادي  تاريخ 
النادي واسمه؟؟؟!،  يموت  لو مات؟ هل  ماذا 
لدينا  تُعرف  ال  األندية  من  الكثير  وبالعالمة 
للنادي  المشترك  الرئيس  باسم  بل  بأسمائها 
إنَّ  ذلك.  شابه  وما  القدم  لكرة  المدرب  أو 
الرياضيين من  الكثيرين من هذا الصنف من 
لو  وحتى  مكان  كل  في  يهاجموه  يمدحهم  ال 
ينتقدهم،  ولم  منهم  يتقرب  لم  الشخص  ذاك 
وبنفس الوقت لو مدحت فيهم صفحة ال تملك 
الدنيا  المتابعين غير بضعة مئات ألقاموا  من 
ويشيرون  بالمنشور  ويشاركون  يُقِعدوها  ولم 
نظام  لنا  اخترعوا  وكأنهم  اآلخرين  إلى  فيه 
تطوير  على  يعمل  متكامل  رياضي  داخلي 
رياضتنا ويستفيد منه الجميع، فكم من الصعب 
أن يحصل ناٍد ما على لقب وفي النهاية يمدح 
الجميع،  جهود  مدح  من  بدالً  واحد  شخص 

أليس هذا إجحاف بحق الجميع؟.
لست ضد مدح أي شخص ولكن بدون مبالغة 
تضخيم  على  عملت  الصفحات  من  فالكثير 
شخصيات حتى لو لم يكن ما ُكتب عنه حقيقي، 
وهذا األمر بغير مكانه ال يجوز مدح أشخاص 
ومنحهم صفات ال يمتلكونها. لذا على الجميع 
الجماعي،  العمل  روح  تفعيل  نحو  التوجه 

واالبتعاد عن )أنا(. 
من  الكثير  عن  الحقائق  من  الكثير  تزييف 
رياضتنا  على  دخيلة  هي  التي  الشخصيات 
حتى وال يملكون أي تاريخ رياضي حدث ذلك 
في ِخضم تغير األحداث في روج آفا وسوريا 
بعد الثورات التي عّمت البلدان وانحرفت عن 
الكثيرون هذا األمر  الحقيقي فاستغل  مسارها 
أصبحت  التي  الشخصيات  بعض  بينهم  ومن 
بهذا  األكبر  فالدور   ، رياضيّة  بأنها  تُسمى 
الشأن كان لتلك الصفحات التي تركض وراء 
بعض الاليكات لصفحاتها ومتابعيها من خالل 
الناس  عرفها  بالكاد  التي  الشخصيات  مدح 
من  شيئاً  أي  نستغرب  نعد  لم  ولكن  باألمس، 
صفحات كانت تسرق صور وتقارير اآلخرين 
وتدعيها لنفسها، فليس عيب لديهم بمدح بعض 
الناقصين، وجعلهم أبطال رياضيين، وأمدحهم 

يال. 

املرصد 
الرياضي

من  األخيرة  الجولة  منافسات  إطار  في  ـ 
لكرة  الجزيرة  إقليم  ألندية  الشباب  دوري 
شباب  على  قامشلو  نادي  شباب  تغلب  القدم 
أرضية  على  وذلك  نظيفة،  بثالثة  الطريق 

ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو.
ـ يدعو مكتب كرة القدم في االتحاد الرياضي 
الدور  الى  المتأهلة  األندية  الجزيرة  بإقليم 
الثانية  الدرجة  دوري  من  النهائي  النصف 
 - دجلة   - سردم  ـ  عامودا  )أهلي  للرجال 
سري كانيه - واشو كاني - األخوة والسالم 
- شبيبة تل كوجر- برخدان( إلى اجتماع يوم 
الثانية  الساعة  2018م،  الخميس11/15/ 

في  الرياضي  االتحاد  بمقر  ظهراً  عشرة 
نصف  الدور  قرعة  لسحب  وذلك  قامشلو، 

النهائي.
من  المؤهل  التجمع  منافسات  تنطلق  ـ 
المجموعة األولى لمرحلة اإلياب من الدوري 
السوري للدرجة األولى للرجال إلى التجمع 
الممتازة  الدرجة  لمصاف  المؤهل  النهائي 
ضمن هذا األسبوع وتضم المجموعة كالً من 
أندية: الجهاد ـ الجزيرة ـ عامودا ـ الخابور، 
ويتصدر المجموعة الجزيرة بسبع نقاط يليه 

الجهاد بخمس نقاط.
روناهي/ قامشلو

الدعم  بتقديم  نفسه  االتحاد  يُلِزم  ال  عندما 
المادي للنوادي فال يجوز بنفس الوقت التغافل 
رياضة  بتفعيل  األندية  تلك  قامت  حال  في 
تركها  الصواب  غير  ومن  لديها،  المرأة 
بدون تقديم أي مساعدة تُذكر مادية كانت أم 
معنوية، ألن األندية أيضاً غير مطلوب منها 
تفعيل الرياضة النسائية لديها، وحديثنا يركز 
آفا  ثورة روج  فبعد  القدم  كرة  رياضة  على 
ممارسة  على  قادرة  الشابة  المرأة  أصبحت 
هواياتها وإبراز نفسها في الكثير من األلعاب 
الرياضية ولكن التميز والنجاح الكبيرين كان 
في لعبة كرة القدم، تلك اللعبة التي يَعتبرها 

الكثيرين بأنها حكر على الرجال فقط.

هل نشهد تعاون بني األندية 
واملعنيني حلل

 مشكلة املالعب؟؟؟

إقليم  في  القدم  كرة  رياضة  تشهد  اليوم 
الجزيرة بروز عدة أندية شكلّت فرق نسائية 
ـ  جودي  ـ  عامودا  أهلي  ـ  قامشلو  وهي: 
سري كانيه ـ براتي ـ فدنك ـ شبيبة الحسكة، 
فقط،  للسيدات  خاص  ناٍد  وهو  و)قنديل(، 
لإلمكانيات  تفتقر  األندية  هذه  جل  ولكن 
للِمران  للخروج  تساعدها  التي  المادية 
باستمرار وتطوير لعبة كرة القدم في اإلقليم 
والمالعب  خاص،  بشكٍل  ولديها  عام  بشكٍل 
التي ُذِكرت في بداية التقرير هي غير كافيةً 
لسيدات  الرياضي  النشاط  تُعيق  الشتاء  وفي 
على  االعتماد  هو  فاألفضل  القدم،  كرة 
هي  ولكن  للسداسيات،  المغطية   المالعب 
مالعب خاصة، وتطلب على الساعة الواحدة 

مثالً في قامشلو)6000( ل.س، وهي كثيرة 
لألندية وغير قادرة للخروج بثالث حصص 
ناهيك  السعر،  بهذا  األسبوع  في  تدريبية 
وهنا  للملعب،  الالعبات  نقل  عن مصروف 
الرياضة  مكتب  عاتق  على  تقع  المسؤولية 
األنثوية في االتحاد الرياضي ومكتب المرأة 
هذين  فهل  والرياضة،  الشباب  هيئة  في 
حصص  تأمين  على  القدرة  لهما  المكتبين 
وإدارات  األقل؟  على  حصة  أو  تدريبية؟ 
قدم  بحيث  أيضاً،  هي  بحصة  تتكفل  األندية 
األطقم  من  الدعم  من  الكثير  المرأة  مكتب 
العام  هذا  المختلفة  الرياضية  والمستلزمات 
وعلى  األلعاب،  لمختلف  النسائية  للفرق 
نفس الشاكلة االتحاد الرياضي، ولكن تأمين 
للنوادي  القدم  كرة  لسيدات  للتمارين  ملعب 
مع  الحالي، وخاصةً  الوقت  حاجة ملحة في 
ستتكاتف  فهل  مبكراً،  الشتاء  فصل  دخولنا 
الجهود بين المعنيين وإدارات األندية لتقاسم 
لياقة  على  الحفاظ  سبيل  في  المسؤولية 
في  االستمرار  على  وتحفيزهن  الالعبات 
الكروية وجذب غيرهن  نشاطاتهن  ممارسة 

من الفتيات؟؟؟.

نناشد املعنيني باملساعدة وتقديم 
الدعم الالزم

لسد  قادرة  غير  وحدها  األندية  ذكرنا  كما 
الخاصة  المالعب  حجز  ومصاريف  نفقات 
ابنة  المحترفة  الالعبة  ذكرت  الصدد  وبهذا 
كوباني في نادي قامشلو فريال أحمد: نفتقر 
هاجساً  القضية  هذه  وتشكل  للمران  لمكان 
العبة  بينت  وبدورها  تطورنا،  أمام  كبيراً 
نادي قنديل دجلة حسيني قائلةً: نحن نتدرب 
بمدرسة صقر قريش في حي الهاللية بقامشلو 
على أرضية مبلطة ويشكل ذلك خطراً كبيراً 
بدون  لإلصابة  يعرضنا  وسوف  علينا، 
المالعب  بتأمين  المعنيين  فنناشد  أدنى شك، 

زخماً  فسنرى  للتمارين،  للخروج  المناسبة 
في االنضمام للنادي لو تم ذلك. كما أشارت 
أريد  حسين:  رهف  قامشلو  نادي  العبة 
التمرن في األسبوع على األقل ثالث مرات، 
ولكن النادي غير قادر لتأمين أكثر من حصة 
تدريبية واحدة بسبب النقص في اإلمكانيات، 
لذا نطالب المعنيين بمساعدتنا ونشكرهم لما 
الرياضية، ولكن  المستلزمات  لنا من  قدموه 
تأمين ملعب مغطى يعتبر من األولويات لنا 

في الوقت الحالي.
الشاكلة  أهلي عامودا على نفس  نادي  إدارة 
خامة  لدينا  علي:  إبراهيم  الكابتن  ذكر  فقد 
جيدة وممتازة من الالعبات ولكنهن يحتْجَن 
تقصر  ال  النادي  وإدارة  والرعاية  لالهتمام 
معهن بحسب اإلمكانيات الموجودة، ولكن ال 
يتوفر لنا ملعب للقيام بالتدريب عليه، وحتى 
الرياضية  الصالة  في  التمرين  من  منعنا 
الشباك  زجاج  نكسر  أننا  بحجة  بعامودا 
المعشب  الخاص  الملعب  إن  ونّوه  للصالة، 
عدا سعر  هذا  يجب،  كما  للعب  غير صالح 
التكلفة للحجز للساعة الواحدة، والذي يصل 

إلى 5000ل.س.

امللف على طاولة املعنيني فهل 
من حلول للقضية؟؟؟

بتأمين  ومطالب  مناشدة  من  ُذكر  ما  كل 
المالعب المغطية للفرق النسائية لكرة القدم 
نضعه  سوف  الجزيرة،  إقليم  في  باألندية 
على طاولة المعنيين، ولنرى ما هي الحلول 
مكتب  قِبل  من  تقديمها  الممكنة  والمساعدة 
الرياضي  االتحاد  في  األنثوية  الرياضة 
الشباب  هيئة  في  المرأة  لمكتب  باإلضافة 

والرياضة.

مناشدات بتأمني مالعب لفرق السيدات
بإقليم اجلزيرة

بنفس  ولكن  االحتاد  من  الرتخيص  منحه  حال  يف  للنوادي  دعم  أي  لتأمني  نفسه  الرياضي  االحتاد  يُلِزم  مل 
تتمتع  مالعب  ثالثة  فقط  عليها،  اللعب  أجل  من  مؤهلة  مالعب  وجتهيز  تأمني  جيب  تقدير  أقل  على  الوقت 
ملعب  بقامشلو،  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  وهي:  عليها  الرياضية  النشاطات  إلقامة  املقبولة  باملواصفات 

الشهيد رستم جودي بسري كانيه، ملعب رميالن داخل احلقل.

تقرير/ جوان حممد

منتخب الطبقة يتوهج وحيرز بطولة 
الشهيد كرزان لكرة الطاولة

حقيبة روناهي الرياضية...

حرمان روسيا من استضافة 
منافسات البياثلون

اللعبة حتى عام  للبياثلون، أن روسيا لن تستضيف أي منافسات دولية في  أعلن االتحاد الدولي 
2022م، بعد فضيحة المنشطات التي هزت أرجاء الرياضة الروسية.

وأوضح االتحاد في بيان أصدره أن روسيا 
المستضيفة  الدول  قائمة  ضمن  تكون  لن 
موسمي  خالل  الدولية  البياثلون  لمنافسات 
وكذلك  2022م،  2021و2021ـ  ـ   2020
في  منافساته  تفتتح  الذي  المقبل  الموسم  في 

كانون أول المقبل.
وضع  »يتم  بيانه:  في  االتحاد  وذكر 
المنافسات  استضافة  منح  بمبدأ  الروزنامة 
الخاصة  وكاالتها  تمتثل  التي  للدول  فقط 
)الوكالة  وادا  لقوانين  المنشطات  بمكافحة 
العالمية لمكافحة المنشطات( في الوقت الذي 
يتم فيه تقديم طلبات االستضافة، وذلك طبقاً 

لما تقره الجمعية العمومية لالتحاد«.
به  تُطبق  الذي  المنافسات  جدول  ويشمل 
لالتحاد  الـ 3التابعة  البطوالت  القواعد،  تلك 
االتحاد  وكأس  العالم،  كأس  وهي  الدولي، 

الدولي، وكأس االتحاد الدولي للناشئين

استطالع/ دالل جان

تقوم دولة االحتالل التركي بشن هجمات 
همجية على مناطق شرق الفرات لزعزعة 
األمن فيها من جهة، وإلنقاذ المرتزقة في 
شرق الفرات والتي تلفظ أنفاسها األخيرة 
نتيجة الضربات المؤلمة التي تلقوها على 
جهة  من  الديمقراطية  سوريا  قوات  يد 

أخرى.

اسب دولة االحتالل جيب أن حتحُ

حول  الحسكة  في  النساء  آراء  ولمعرفة 
آفا  روج  على  واالعتداءات  التهديدات 
المواطنة  حدثتنا  سوريا،  وشرق  وشمال 
قائلةً:  الصدد  بهذا  سعدون  شيخ  مهاباد 
روج  أراضي  في  التركي  التدخل  »إن 
تدخالً  يُعتبر  سوريا،  وشرق  شمال  آفا 
السورية،  للدولة  الداخلية  الشؤون  في 
الدولية  للقوانين  خرقاً  يُعد  العمل  وهذا 
مناطق  في  الشعوب  احترام حقوق  وعدم 
يحاسب  أن  شمال وشرق سوريا، ويجب 
والمواثيق  القانون ضمن األعراف  عليها 
أمنها  للشعوب  تضمن  التي  الدولية 

ما  بأن  مهاباد  وأضافت  واستقرارها«. 
يجري من التهديدات واالعتداءات التركية 
على أرضهم ليست لمحاربة اإلرهاب أو 
لحماية حدودها وأمنها القومي كما تزعم، 
بل هي من أجل القضاء على نظام اإلدارة 
وتاريخ  ثقافة  وإمحاء  الديمقراطية  الذاتية 
وثقافة  تاريخ  وخاصةً  المنطقة،  شعوب 
الشعب الكردي الذي عانى الويالت على 
أيدي الدولة العثمانية منذ عصور عديدة، 
هو  أردوغان  إليه  يطمح  ما  بأن  وأكدت 
احتالل أراضي روج آفا والشمال والشرق 
السوري، ودخول المرتزقة عبر أراضيها 
وإجراء  الكردية،  المناطق  في  وتوطينهم 
على  والسيطرة  فيها،  ديموغرافي  تغيير 

خيراتها كما فعلت في عفرين.

ال يريد أن ينتهي التطرف

 يف سوريا
المواطنة  أضافت  ذاته  السياق  وفي 
البربرية  الهجمات  بأن  رحمون،  رهف 
والعدوانية من قِبل جيش االحتالل التركي 
لروج  الحدودي  الشريط  مناطق  على 
واستشهاد  سوريا،  وشرق  وشمال  آفا 
المدنيين األبرياء في كري سبي وكوباني 
هي لكسر إرادة شعوب المنطقة، وإلحاق 
في  الديمقراطية  سوريا  بقوات  الهزيمة 
حربها ضد داعش، لذلك عمدت إلى خلق 
مشاكل حدودية لزعزعة األمن واألمان، 
من  اإلرهاب  دحر  حملة  سير  وعرقلة 
التقدم واالنتصار على المرتزقة في جيبهم 

األخير في شرق الفرات.
وأكدت رهف بأن أردوغان يُعتبر الداعم 
ينتهي  أن  يريد  وال  للمرتزقة،  األكبر 
لذلك  سوريا،  وشرق  شمال  في  التطرف 
نحن كنساء روج آفا وشمال سوريا نطالب 

شمال  في  القاطنة  الشعوب  جميع  من 
واحداً،  صفاً  بالوقوف  سوريا  وشرق 
والتكاتف للتصدي لالعتداءات والتهديدات 
اليوم  مع  متزامنةً  جاءت  التي  التركية 
واختتمت  كوباني،  مع  للتضامن  العالمي 
رهف بالقول: »نؤكد للعالم بأن أردوغان 
الديمقراطية  مسيرة  وقف  يستطيع  لن 
والشرق  والشمال  آفا  روج  تشهدها  التي 

السوري.  

تسعى لعرقلة احلل السياسي

في الوقت الذي تحتفل فيه شعوب المنطقة 
كوباني  مع  للتضامن  العالمي  باليوم 
التي  اإلرهاب  دحر  حملة  مع  وبالتزامن 
ضد  الديمقراطية  سوريا  قوات  تقودها 
بداعش  المتمثلة  المتطرفة  المجموعات 
في آخر معاقلها في دير الزور ومناطقها، 
إلى  للوصول  الدولية  الجهود  زيادة  ومع 
يُرضي  السورية  لألزمة  سياسي  حل 
تصاعدت  واألطياف،  األطراف  جميع 
الجيش  قِبل  من  واالعتداءات  التهديدات 
آفا  روج  مناطق  على  المحتل  التركي 
أكدته  ما  هذا  سوريا،  وشرق  وشمال 
سناء  وتابعت  الصهال.   سناء  المواطنة 
بأنه بتهديد االحتالل التركي ألمن السكان 
على الشريط الحدودي وإصابة واستشهاد 
الدولة  تهدف  الُعزل،  المدنيين  بعض 
الحل  عرقلة  إلى  ذلك  وراء  من  التركية 
على  بذلك  لتحافظ  المنطقة،  في  السياسي 
العثمانية  الدولة  أمجاد  إلعادة  جبروتها 

الطورانية بمساعدة المرتزقة.

هدفها بث الفتنة الطائفية 

بني الشعوب

كما ذكرت المواطنة سالفا عبدالصمد بأنه 
لتركيا  كانت  السورية  الثورة  بداية  ومنذ 
المرتزقة  وتقوية  بروز  في  األكبر  الدور 
وكانت  النصرة،  وجبهة  داعش  أمثال 
التدخالت الدولة التركية في أراضي روج 
األكبر  األثر  سوريا  وشرق  وشمال  آفا 
دولة  عمدت  حيث  المجريات،  تغيير  في 
المتطرفة  الفصائل  إرسال  إلى  االحتالل 
إلى مناطق روج آفا وشمال سوريا بهدف 
بين  القومية  الطائفية والنعرات  الفتنة  بث 
بعد  بأنه  سالفا  ونوهت  المنطقة.  شعوب 
التدخل  إلى  لجأت  تلك،  محاوالتها  فشل 
العسكري المباشر حيث احتلت األراضي 
وإعزاز  وجرابلس  عفرين  مثل  السورية 
وإدراكها  الشعوب  إرادة  ولكن  والباب، 
كل  أفشلت  االستعمارية  بمطامعه  القوي 
تصعيد  ومع  التركية،  الدولة  مخططات 
سوريا  قوات  حققتها  التي  االنتصارات 
التركية  التهديدات  الديمقراطية تصاعدت 

الحتالل منبج وكري سبي وكوباني.
»نطالب  بالقول:  حديثها  سالفا  واختتمت 
والمجتمع  اإلنسان  حقوق  منظمات 
المتواجدة  الشعوب  مع  بالوقوف  الدولي 
والشرق  والشمال  آفا  أراضي روج  على 
على  التركية  الهجمات  ضد  السوري، 
الدولة  بمحاسبة  ونطالب  وشعبنا،  أرضنا 
العزل،  المدنيين  لقصفها  المحتلة  التركية 
وتدميرها للبنى التحتية وزعزعة استقرار 

المنطقة.

روناهي / الطبقة ـ هيام عدنان امرأة في 
مدينة  من  وهي  عمرها،  من  العشرينات 
مرتزقة  جرائم  ضحايا  إحدى  من  الرقة، 
من  طفلتها  مع  هربت  والتي  داعش، 
قبضتهم، لتلجأ إلى المناطق التي حررتها 
هيام  اآلمنة.   الديمقراطية  سوريا  قوات 
داعش  مرتزقة  أحد  من  متزوجة  كانت 
التونسية، ولديها  الجنسية  والذي كان من 
طريق  عن  تم  الزواج  وهذا  منه،  طفلة 
خالتها، فقد كانت هيام ضحية جشع خالتها 
لداعش  المنطقة  بنات  تزوج  كانت  التي 
الظلم  تتحمل  لم  هيام  وألن  المال،  مقابل 
نتيجة  منهم  هربت  فقد  المرتزقة،  من 
ه لها ولبقية  الظلم واإلهانة التي كانت تُوجَّ
النساء التي تزوْجَن من داعش، لتلجأ إلى 
المناطق التي حررها مقاتلي قوات سوريا 
مع  صحيفتنا  ألتقت  اآلمنة.  الديمقراطية 
مخيم  في  حالياً  القاطنة  عدنان  هيام 
لتستقر  الطبقة،  لمنطقة  التابع  الطويحينة 
فيها بعد هروبها من همجية مرتزقة داعش؛ 
للوصول إلى بر األمان في مناطق قوات 
سوريا الديمقراطية، وقد حدثتنا هيام عن 
معاناتها منذ بداية زواجها من أحد مرتزقة 
اآلمنة،  للمناطق  وصولها  لحين  داعش 

الفتيات  تُزِوج  حيث قالت: »كانت خالتي 
وتخدعهن  المال،  مقابل  داعش  لمرتزقة 
زوجت  وقد  النظام،  ضد  مقاتلين  بأنهم 
عدة فتيات من المنطقة، وأنا زوجتني من 
أحد مرتزقة داعش وهو تونسي األصل، 
وبعد زواجي منه سكنت في منطقة كري 
سبي/ تل أبيض وحينها بدأت معاناتي من 
مرتزقة داعش نتيجة أهانتهم لنا ومعاملتهم 
يعاملوننا وكأننا عبيد  السيئة، حيث كانوا 
لهم«.  وأضافت هيام بأنها شاهدت الكثير 
يتم إعدامهم بسبب خالفات  المرتزقة  من 
الفرار  بالقول: »استطعت  بينهم، وتابعت 
بقاء الكثير من  أنا وابنتي، ويحزنني جداً 
ومنهن  وتعذيبهم،  ظلمهم  تحت  النساء 
بقيت  فهي  أختي وهي أصغر مني عمراً 

هناك ولم أستطع جلبها معي«.
المناطق  إلى  قدمت  بأنها  هيام  وأشارت 
الديمقراطية  سوريا  قوات  حررتها  التي 
سمعت  وألنها  أماناً،  األكثر  كونها 
للنازحين  الحسنة  معاملتها  حول  الكثير 
والمهاجرين.وذكرت هيام بأنها ندمت أشد 
الندم لزواجها من ذاك الداعشي، وخاصةً 
الهمجية  داعش  تصرفات  رأت  أن  بعد 
وظلمهم لألبرياء وخصوصاً للنساء، حيث 

بقيت  التي  المناطق  في  اآلن  بأنه  نوهت 
أهالي  من  األبرياء  داعش  سيطرة  تحت 
وعبودية،  ذل  في  يعيشون  المناطق  تلك 
كون المرتزقة يسيطرون على كل شيء، 
وفي حال لم يتم إطاعة أمرهم من قبل أي 
والعنف  الظلم  وحول  ذبحه.  يتم  شخص 
الذي تتعرض له النساء في المناطق التي 
يسيطر عليها داعش فقد ذكرت هيام قصة 
حيث  تعرفهن،  كانت  التي  النساء  أحد 

كانت  امرأة  هناك  أعرف  »كنت  قالت: 
تدعى أم عمار، كانت أيضاً متزوجة من 
األصل،  تونسي  وكان  المرتزقين  أحد 
ولكن  الهروب  عمار  أم  حاولت  حيث 
بحجة  زوجها  ذبح  فتم  عليها،  القبض  تم 
وأخذوا  هروبها،  قصة  في  معها  التواطؤ 
التعذيب  من  للكثير  وتعرضت  منها  ابنها 

على يدهم«.  
في  بأنها  حديثها  خالل  من  هيام  وأكدت 
تلَق  ولم  أشهر،   4 حوالي  منذ  المخيم 
حسن  إال  الديمقراطية  سوريا  قوات  من 
المعاملة، بعكس مناطق داعش التي كانوا 
فيها مجرد سبايا يتم التحكم بهم حسب ما 

يشاؤون. 

نساء احلسكة... لن يستطيع أردوغان
 ردع مسريتنا الدميقراطية

روناهي / احلسكة – أكدت نساء احلسكة 
يف  جديدة  حبملة  قامت  الرتكية  الدولة  بأن 
سياستها املعادية للشعب الكردي وشعوب 
بإطالق  وذلك  عامًة،  سوريا  وشرق  مشال 
وشرق  آفا  روج  مناطق  على  التهديدات 
األمن  لزعزعة  منها  حماولة  يف  الفرات، 

واالستقرار الذي تشهده هذه املناطق.

قصة مؤملة المرأة هربت من معاقل داعش

رهف رياض رمحون مهاباد شيخ سعدون سالفا عبدالصمد ناسو سناء مصطفى الصهال

مرآة املرأة

هيفيدار خالد

ال للعنف ضد املرأة

العالم  أنحاء  كافة  في  النساء  تستعد 
لمناهضة  العالمي  اليوم  الستقبال 
يوم  اليوم؛  هذا  المرأة.  ضد  العنف 
الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري 
لجميع  عالمي  رمز  إلى  تحول  الذي 
يقاومن  الالتي  المناضالت  النساء 
ما  أين  ومناهضته  العنف  من  للحد 
كان وأين ما وجد، فالعنف كما يقولون 
الكثير  ضحت  له.  دين  وال  وطن  ال 
المستحيل  وبذلَن  بحياتهن  النساء  من 
صوتهن  يوصلَن  أن  يستطْعَن  لكي 
والممارسات  العنف  ويتحدين  للعالم 
المرأة،  بحق  وتُمارس  تُرتكب  التي 
باتريسيا  هن  شقيقات  ثالث  من  بدءاً 
الناشطات  وأنطونيا  مينريفيا  وماريا 
الدومنيكان  جمهورية  في  السياسيات 
ديكتاتور  من  بأوامر  قُتِلَن  اللواتي 
بين  ما  تروخيلو  رافائيل  الدومنيكان 
عامي 1930م – 1961م، وإلى يومنا 
للوقوف  تناضلَن  النساء  مازالت  هذا 
المتسلطة  الذكورية  الذهنية  وجه  في 
االستبدادية  األنظمة  في  والمترسخة 
والفتيات  النساء  ضد  فالعنف  الحالية. 
هو أحد أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان 
بذل  يتطلب  لهذا  واستمراراً،  انتشاراً 
جهود جبارة من الجميع للقضاء عليها. 
طريقته  على  اليوم  هذا  يستقبل  الكل 
النسائية،  المنظمات  من  العديد  فترى 
تنظيم  خالل  من  اليوم  هذا  تستقبل 
التوعوية  والدورات  المحاضرات 
لمناهضة  النساء  لتأهيل  والتدريبية 
العنف والوقوف في وجه كافة أنواعه 
التي تُمارس بحق المرأة في المجتمع. 
أنه  على  اليوم  بهذا  يحتفل  من  وترى 
بحقها  فيه  المرأة  طالبت  الذي  اليوم 
النشاط  ممارسة  في  وحقها  الحياة  في 
السياسي. والبعض يحتفل به من خالل 
تنظيم مسيرات تطالب فيها بالحد من 
المرأة  بحق  الممارس  العنف  ظاهرة 
في المجتمع سواًء من الناحية النفسية 
مهما  العنف  هو  فالعنف  الجسدية،  أو 
اختلفت أشكاله وأنواعه وأساليبه، يبقى 
ظاهرة خاوية من األخالق واإلنسانية. 
اليوم نُشاهد من خالل متابعتنا لألنباء 
من  الكثير  في  اإلعالم  وسائل  في 
له  تتعرض  وما  المرأة  معاناة  الدول؛ 
بدءاً  الممنهجة،  العنف  أساليب  من 
الهند  إلى  أفغانستان  إلى  اليمن  من 
وسوريا.  بالعراق  مروراً  تركيا  إلى 
النساء  من  العشرات  تموت  يومياً 
جرائم  يُسمى  ما  نتيجة  المئات  وتُقتل 
الشرف أو تحت اسم غسل العار إلى 
غالباً  ترتكب  التي  االنتحار  حاالت 
ظاهرة  إلى  الغامضة،  الظروف  في 
أو  نُشاهدها  ما  كثيراً  التي  الحرق 
نسمع عنها في العراق، باإلضافة إلى 
عنها  نسمع  التي  االغتصاب  حاالت 
من  عفرين  في  ومؤخراً  تركيا،  في 
هذه  كل  التركي.  االحتالل  دولة  قِبل 
العالم  أنظار  أمام  تُرتكب  االنتهاكات 

ووسط صمت عالمي رهيب. 
المنظمات  من  العديد  تشكيل  رغم 
بحقوق  المطالبة  والحقوقية  النسائية 
من  جسيمة  تضحيات  وبذل  المرأة، 
هناك  مازال  أنه  إلى  النساء؛  قِبل 
والرجل  المرأة  بين  ما  مساواة  عدم 
مكافحتها  وأساليب  المجتمعات  في 
مازالت محدودة جداً للقضاء على كافة 
بحق  الممارس  والتمييز  العنف  أنواع 
توعوياً  برنامجاً  يتطلب  وهذا  النساء، 
واسعاً على مستوى رفيع وفق خبرات 
تتضمن  وسياسية؛  أخالقية  ومناهج 
خاللها  من  تستطيع  فّعالة  طاقات 

المرأة استعادة حقوقها وكرامتها.
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فواصل
آلدار خليل

بتماسك جمتمعنا
 نضمن انتصارنا..

وشرق  شمال  على  الهجوم  يتلخص  يكاد  ال 
من  بجملة  وإنما  واحد،  سبب  في  سوريا 
من  الهجمات  خالل  من  تتكثف  التي  العوامل 
عن  عدا  وعديدة،  كثيرة  وهي  كافة  المنابر 
ورقة  سوريا  في  اإلرهاب  وجود  أن  ذلك؛ 
تعطيل  نوع من  هناك  الكثيرين، وكذلك  تخدم 
التي  النوايا  فإن  االستقرار؛  نحو  توجهات  أي 
بمكوناته  مجتمعنا  وحدة  ضرب  بهدف  تظهر 
تعيشه  ما  إن  حيث  تزال خطيرة،  ال  المختلفة 
التشارك  وحالة  السوري  الشمال  مكونات 
ومن  القوى  بعض  على  كبير  خطر  والتوافق 

أهمها تركيا. 
لقد حاولت تركيا وال تزال بكل الوسائل خلق 
في  حيث  السوريين،  بين  ما  فتنة  أو  صراع 
تحرير كري  حملة  وأثناء  عام 2015  صيف 
سبي )تل أبيض( وسلوك أعلن وقتها أردوغان 
بأن هناك تصفية عرقية تحدث علماً إن أهالي 
حماية  بوحدات  استنجدوا  من  أنفسهم  المنطقة 
لتحريرهم من ظلم داعش فكان  آنذاك  الشعب 
تلك  بقاء داعش ومنع تحرير  هدف تركيا هو 
فرضنا  ولو  ترى  تركيا  كانت  فإذا  المناطق، 
المنطقة؛  أهالي  على  خطراً  الكرد  من  جدالً 
اإلرهابيين  من  باألجانب  تؤمن  كانت  فلماذا 
صدور  فوق  جاثمين  هؤالء  يبقى  أن  وتريد 
األهالي؟ مع العلم إن لجان تقصي الحقائق قد 
أردوغان  مزاعم  تنفي  بتقراير  وخرجت  أتت 

وتؤكد افتراءاته. 
التي  الديمغرافي  التغيير  وسياسة  عفرين  في 
التي  الخانة  تركيا كانت في عين  إليها  عمدت 
مع  مستقبلي  صدام  خلق  خاللها  من  أرادت 
من  تهجيرهم  تم  من  ومع  األصليين  السكان 
للعرب  بالنسبة  الحال  عفرين،  إلى  مناطقهم 
تم إخراجهم من مخيمات أطمة وزجهم  الذين 
تركية  أهداف  لتحقيق  عفرين  معارك  في 
وصدامات ما بينهم وبين أهل عفرين، ما نود 
توضيحه هو إن السالح األقوى دائماً هو حجم 
ضرب  مخططات  وإفشال  والتعاون  التماسك 
وحدة الصف ما بين شعوب ومكونات المنطقة.
فعلي  بواقع  أثبتت  مّرت  التي  السنوات 
وعملي إن الدماء العربية، الكردية، السريانية 
امتزجت  قد  كافة  بمؤسساتها  واآلشورية 
التي  األخطار  كل  ضد  واحد  بقلب  ودافعت 
التي  االنتصارات  لذا؛  بالمنطقة.  احاطت 

تحققت لن يرغب البعض بدوامها. 
وتماسكه  مجتمعنا  وحدة  تفتيت  يريد  من  إن 
متى  أهدافهم  لتحقيق  حثيثة  جهوداً  سيبذلون 
الدقيقة  قراءتنا  أمامهم،  الفراص  توافرت  ما 
جوانب  تشخيص  على  وقدرتنا  لألوضاع 
من  النوايا  لنا  ستكشف  المخفية  المخططات 
الجوانب كافة، على عموم المكونات في شمال 
سوريا وشرقها أن يعلموا بأن حقيقة االستهداف 
يكون  لن  عاماً،  استهدافاً  الرئيسي  بشكله  هو 
وأفعال  ممارسات  من  ُمقصى  هو  من  هناك 
تركيا وداعش وغيرهم قطعاً، ففي مناطق دير 
الزور مارست داعش اإلبادة بحق البعض من 
العشائر، وكذلك جّردت تركيا في مناطق الباب 

وإعزاز الرموز االجتماعية من مكانتهم.
مجتمعنا  على  المؤامرة  حجم  نُدِرك  أن  يجب 
وحدتنا  نحمي  أن  لنا  يمكن  كيف  ونعلم 
كمكونات  جميعاً  علينا  تماسكنا،  ونقوي 
على  نعمل  أن  سوريا  وشرق  شمال  في 
تُريد  التي  والمشاريع  المخططات  كل  فضح 
مجتمعنا  وحدة  في  وأهدافنا  مشروعنا  ضرب 
الشعوب،  إخوة  الريادي، مشروع  ومشروعنا 
الديمقراطية  األمة  ونهج  المشترك،  العيش 
في  الواحدة  اإلرادة  بناء  وضمان  الحل  فلسفة 
في  واحد،  بمستقبل  وإيمان  وتعاون  تشارك 
لوحدتنا  المقسمة  النوايا  كل  أمام  ذاته  الوقت 
االجتماعية يجب أن يكون لنا مواقف رافضة 
مسيرة  في  المضي  على  لإلصرار  ومجسدة 
فيه  يعيش  وديمقراطي  ُحر  واحد  مجتمع  بناء 

الجميع دون تمييز.

رفيق إبراهيم

حوار/ صالح إيبو

بدران جيا كرد:

 «االعتداءات الرتكية تهدف إلنعاش 
املرتزقة وعرقلة القضاء عليهم«

شهدتها  وميدانية  سياسية  عدة  تطورات 
ولعل  األخيرة،  اآلونة  في  السورية  الساحة 
المباشر على مواقع  التركي  العدوان  أبرزها 
قوات سوريا الديمقراطية في كوباني وكري 
سبي والتي جاءت في اليوم الذي تال االجتماع 
أجرت  السياق  وفي  بإسطنبول،  الرباعي 
الذاتية  اإلدارة  مستشار  مع  حواراً  صحيفتنا 
وضع  والذي  كرد  جيا  بدران  الديمقراطية 
من  االنتقام  خانة  في  التركية  الهجمات  هذه 
المشروع الديمقراطي، في ظل فشل مرتزقتها 
من حصد المكاسب السياسية، إضافة لمحاولة 
التحالف ومنعه من دعم  الضغط على  تركيا 
قسد. ولكن؛ استبعد جيا كرد في الوقت ذاته 
رغبة  التحالف  ودول  أمريكا  تبدي  أن  من 
ترتيب  قبل  سوريا  من  لالنسحاب  جدية 
مشيراً  مخططاتها،  وفق  جديد  من  المنطقة 
إلى أن فرص تحرير عفرين متعددة. ولكن؛ 
يجب العمل الجاد الستغالل تلك الفرص في 

عملية التحرير. 

وفيما يلي نص الحوار:

طرح  أمريكا  عزم  اليوم  يتداول  ـ   
برأيكم  سوريا،  في  الجديدة  استراتيجيتها 
تغيرات  من  االستراتيجية  هذه  تحمل  ماذا 
على الساحة السورية وتأثيرها في مستقبل 

شرق الفرات؟ 

ما تطرحه الواليات المتحدة اآلن من أهداف 
واستراتيجيات في المنطقة ليست جديدة بكل 
معنى الكلمة، إنما تأتي في إطار استراتيجيتها 
الماضي،  العام  نهاية  طرحتها  التي  العامة 
ونفوذ  مصالح  على  الحفاظ  في  وتمحورت 
وكذلك  العالم،  في  األمريكي  القومي  األمن 
محاربة اإلرهاب بكافة أشكاله. ولكون منطقة 
الصراع  لهذا  مركزاً  تشكل  األوسط  الشرق 
جيوسياسية  العتبارات  المختلفة  القوى  بين 
الواليات  على  يفرض  ما  وهذا  وتاريخية، 
ثقل  مركز  المنطقة  هذه  تكون  بان  المتحدة 
وبشكل  والعسكرية  السياسية  لمخططاتها 
تعتبرها  إذ؛  والعراق.  سورية  في  خاص 
الباب األوسع واألكثر شرعية للتمدد والتوسع 
التي  القوى  وضرب  والعالم،  المنطقة  في 
مصالحها،  وتنافس  وتعرقل  شريرة  تراها 
الستراتيجية  األساسي  اللب  يُعتبر  وهذا 
تفرز  التي  العالمية  الرأسمالية  الحداثة  نظام 
الفوضى واألزمات، وكما إنها نمقت وأدلجت 
اإلرهاب  محاربة  اسم  تحت  الصراع  هذا 
أحالف  في  العالم  وأجمعت  والتطرف 
الصراع  هذا  في  وانخرطت  وعالمية  دولية 
بد  ال  إنسانية  بمهمة  نفسها  وكلفت  وخّولت 
منها في حماية البشرية والعالم من التطرف 
واإلرهاب. وضمن هذا المفهوم؛ فإن التحالف 
له  يمكن  ال  أمريكا  مقدمتها  وفي  الدولي 
الخروج من سوريا بسهولة كما يُعتَقد، فوجود 
السياسة  مع  منسجمة  غير  متطرفة  فصائل 
وتهديده  اإليراني  التمدد  وكذلك  الدولية 
النظام  وإعادة  الروسي،  والتواجد  إلسرائيل 
إليران  األساسي  الحليف  لقوته  السوري 
أيديولوجياً كلها أسباب وأهداف مباشرة تُبرر 
بقاءها في المنطقة، كما إنها ستحاول اإلبقاء 
على بعض الفصائل التي تّدعي بانها معتدلة 
في المناطق الشمالية من سوريا، إليجاد حالة 
السوري  النظام  على  والضغط  التوازن  من 
السياسي،  جنيف  مسار  أمام  الطريق  لفتح 
وبالتالي هذه العملية إضعاف للنظام السوري 
ولهذه العملية أثار إيجابية على مناطق الشمال 
الذاتية،  اإلدارة  مناطق  وبخاصة  السوري، 
حيث يمكن االستفادة من هذه المعادلة سياسياً 
بعملية  بقوة  الخوض  وهي  الحدود  أبعد  إلى 

سياسية مرتقبة في جنيف.

متعددة  سياسية  رسائل  مؤخراً  ظهرت   -
بصدد  أمريكا  في  ِكبار  مسؤولين  ومن 
المقبلة،  جنيف  باجتماعات  الكرد  مشاركة 
ما هي قرأتكم لهذه التصريحات؟ وهل يمكن 
أن نضع هذه التصريحات في خانة الزوبعة 

اإلعالمية فقط؟

الواليات  لمسؤولي  األخيرة  التصريحات  إن 
المتحدة حول مشاركة اإلدارة الذاتية ومجلس 
السياسية  العملية  في  الديمقراطية  سوريا 
واللجنة الدستورية لها مدلولين، أولها غاياتها 
سياسية تُريد أن تضغط على القوى األخرى 
على  لتحصل  وسوريا،  وتركيا  روسيا 
إعادة  من  لتتمكن  لمصالحها  هامة  تنازالت 
السياسية  المبادرة  كسب  في  أوراقها  ترتيب 
روسيا  بها  تمسكت  أن  بعد  سورية  لملف 

وتركيا.

وثانياً باتت القوى الدولية تعي جيداً بعد ثماني 
ال  بأنه  السورية  األزمة  عمر  من  سنوات 
يمكن أن يكون هناك حل بدون مشاركة فعليّة 
لشعوب شمال سوريا، وليس خيار آخر، إما 
موحدة  سورية  إطار  في  جامع  سياسي  حل 
وإال ستواجه سورية التقسيم العرقي والطائفي 
وهذا ما ال يتمناه أحد بعد التجربة العراقية.  

الِعداء  من  المزيد  بإظهار  أمريكا  بدأت  ـ 
إليران على األرض السورية، هل يمكن أن 
والقوات  التحالف  بين  مباشر  صدام  يحدث 
اإليرانية في دير الزور ومحيطها بهدف قطع 

الحدود العراقية السورية أمام إيران؟

الدور  تحجيم  على  ُمِصّرة  أمريكا  إن  نعم؛ 
سوريا  في  وليس  المنطقة  كل  في  اإليراني 
إبعاد  العراق  في  جاهدةً  حاولت  لوحدها، 
إيران من التشكيلة الحكومية الجديدة وخطي 
النفوذ  خطوات هامة في هذا االتجاه. ولكن؛ 
ال  العراق  في  أيديولوجيا  متجذر  اإليراني 
يمكن تجاوزه بسهولة واآلن في سورية تعمل 
على قدم وساق، تارةً مع روسيا وأخرى مع 
تركيا، وتوظيف إسرائيل لهذا األمر في غاية 
توجيه ضربات عسكرية،  األهمية من حيث 
كما حصلت سابقاً ويمكن أن يحدث فيما بعد 
تصعيد  في  كبيرة  احتماالت  وهناك  أيضاً 
على  وإسرائيل  إيران  بين  واسع  عسكري 
في  األمريكية  والقاعدة  السورية.  األراضي 
بين  الفصل  هو  األساسي  هدفها  »التنف« 
هذا  بأن  واعتقد  السورية،  العراقية  الحدود 
التصعيد سيزداد بعد عملية دحر اإلرهاب في 

دير الزور.

مشاركة  على  دولي  شبه  إجماع  هناك  ـ 
الدستور.  لجنة  في  أشخاص  بخمسة  الكرد 
على  النظام  قِبل  من  معارضات  هناك  لكن؛ 
مشاركة الكرد واألمم المتحدة، ما صحة هذه 
مشاورتكم  أو  دعوتكم  تم  وهل  المعلومات؟ 

في هذا األمر؟

كيفية  على  دولي  توافق  يوجد  ال  اآلن  حتى 
الدستور  إلعداد  المكلفة  اللجنة  تشكيل 
السوري، حيث النظام السوري حتى اآلن ال 
اللجنة،  لهذه  أممي  أو إشراف  يقبل بحضور 
في  ونزيهة  نية صادقة  لديها  ليست  أنها  أي 
ال  اآلن  وحتى  للبالد،  جديد  دستور  إنشاء 
لكي  الذاتية  لإلدارة  رسمية  دعوة  أي  توجد 
يرفضه  ما  وهذا  الدستور.  إنشاء  في  تتمثل 
بضم  سيكتفون  وهم  والمعارضة  النظام 
شخصيات كردية تمثلهم وال يمثلون أحد من 
مكونات شمال سوريا أو اإلدارة الذاتية. وهذه 
تخلق صورة ضبابية  المواقف  في  التباينات 
على أرض الواقع حول كيفية حسم المعارك، 
سيتخذون  وإيران  وروسيا  النظام  إن  حيث 
القرار النهائي بعد الحسم العسكري لصالحهم 
وإال المناقشة الحالية لتشكيل اللجنة ما هي إال 

مراوغة سياسية للحسم العسكري.

منبج.  تجاه  لهجته  من  خفّض  أردوغان  ـ   
الفرات،  شرق  بتهديد  يستمر  مازال  لكن؛ 
تفهم  بدأت  تركيا  أن  على  ذلك  يدل  هل 
أهمية منبج في التوازن بين القوى الدولية 
ترجمة  يمكن  وكيف  وروسيا(؟  )أمريكا 
التوافق )الروسي ـ التركي والنظام السوري 
في  الديمقراطية  للقوى  بالِعداء  واإليراني( 

شرق الفرات؟

داعش  من  قسد  حررتها  التي  المناطق  كل 
المجموعات  من  حمايتها  تمت  والتي 
من  مستهدفة  تركياً،  المدعومة  اإلرهابية 
قبل الفاشية التركية لكونها تحمل بين طياتها 
كافة  حقوق  وتضمن  ديموقراطية،  تجربة 
يهدد  األمر  وهذا  الكرد  فيها  بما  المكونات 
أركان  لكون  العثمانيين،  السالطين  مضاجع 
اإلنكار  على  مبنية  التركي  الفاشي  النظام 
القومية  للحقوق  اعتراف  أي  فإن  واإلبادة؛ 
تعني  تستعمرها  التي  للشعوب  والديمقراطية 
انهيار للنظام الفاشي، وعلى هذا األساس تبني 
استراتيجياتها وتمارس السياسة. إن التهديدات 
والهجمات األخيرة على غرب كوباني وكري 
سبي بالمدافع ومختلف أنواع األسلحة ليست 
سوى إحدى حلقات حرب اإلبادة الُمعلنة على 
شمال وشرق سورية، وفي هذا التوقيت تدل 
شعوب  مكتسبات  تصفية  إلى  تهدف  بأنها 
األزمة  مرحلة  في  سوريا  وشرق  شمال 
اإلخوانية  المعارضة  بينما خسرتها  السورية 
التركية وهذه عملية انتقامية بحتة. وكما إنها 
حالة  وخلق  االستقرار  زعزعة  إلى  تهدف 
من الفوضى لكي تتمكن من إنعاش الفصائل 
موت  في  تعيش  التي  المتطرفة  اإلرهابية 
إلى  تؤدي  التي  العمليات  وعرقلة  سريري، 
اإلرهاب  انتهى  فإن  اإلرهاب،  على  القضاء 
تهدف  كما  اإلرهابي،  الفاشي  النظام  انتهى 
التحالف  على  الضغط  إلى  أخرى  جهة  من 
نرى  هكذا  لقسد،  دعمه  عن  ليتنازل  الدولي 
بأن التهديد األكبر الذي يواجه سورية بشكل 
عام وشمال وشرق سوريا بشكل خاص هو 
واآلمنة.  المستقرة  المناطق  وتهاجم  تركيا، 
كما كانت عفرين واليوم كوباني وكري سبي 
نحو  الدولية  الجهود  تتوجه  الذي  الوقت  في 
واإلرهاب،  داعش  وإنهاء  السياسي  الحل 
بينما تركيا تفتح أبواب الجحيم مجدداً لتقضي 
الحل  الى  الرامية  الدولية  الجهود  كل  على 
للمرة  وهذه  اإلرهاب،  ومحاربة  السياسي 
إلى  تركيا  انضمام  تضع  والعاشرة  الثانية 
يتطلب  .لذلك؛  المحك  على  األطلسي  الحلف 
من الجميع إبداء المواقف الصارمة والحازمة 
وحشية  للَجم  وكردياً  وسورياً  وإقليمياً  دولياً 
والتصاريح  المواقف  أن  إال  التركية،  الدولة 
األخيرة من قِبل روسيا وسوريا ال تخدم الحل 
السياسي والحوار، بل أنها تُحرض تركيا أكثر 
الدولي  التحالف  أو  قسد  مع  سواء  للمجابهة 
وإن هذه الدول تريد أن تصفي حساباتها مع 

أمريكا والتحالف الدولي.  

ـ فيما يخص إدلب، ُعقِد اجتماع رباعي في 
إسطنبول، وسيتبعه اجتماع يضم سبع دول 
أين  إلى  برأيكم  سوريا،  في  فاعل  دور  لها 

تتجه البوصلة في إدلب؟ 

أرادت تركيا من خالل االجتماع الرباعي في 
كما  وإبقائها  إدلب  إشكالية  بتدويل  إسطنبول 
هي ألنها تُوقِن بفشلها ولم تستطيع فعل المزيد 
تُريد  وال  اإلرهابية  المجموعات  مواجهة  أو 
تحاول  روسيا  وكذلك  روسيا،  مع  المجابهة 
بتركيا  عالقتها  على  الحفاظ  اإلمكان  قدر 
الدولي، وسيكون  التحالف  إلى  تنحاز  كي ال 
وضع إدلب بين المماطلة السياسية والمعركة 
وال  الزمن  من  فترة  إلى  هذا  ولكن؛  الفعليّة. 
يمكن أن يستمر االتفاق الهش، وستشهد إدلب 
من  الكثير  هناك  حيث  منها،  بد  ال  معارك 
األطراف غير راضين عن هذا االتفاق حتى 
الجانب اآلخر من سوريا وإيران يبحثون عن 
تُثبته  سوتشي  اتفاقية  وفشل  للهجوم  الذرائع 
جميع األطراف، ومن أجل تغطية هذا الفشل 
مناطق  بمهاجمة  أردوغان  بقيادة  تركيا  تقوم 
الفرات.  شرق  مناطق  وتستهدف  أخرى 
واالجتماع الرباعي كان هدفه إنقاذ إدلب من 
المعركة المحتملة ولكنها أيضاً فشلت واكتفت 
أحد  عليها  يختلف  ال  والتي  عامة،  بقرارات 
وهو  سوريا،  في  المتصارعة  األطراف  من 
سوريا.  في  السياسي  الحل  عن  بديل  ال  أنه 
بدأت  مباشرة  االجتماع  انتهاء  بعد  ولكن؛ 
بالهجوم على كوباني وكري سبي أمام َمرأى 
أصحاب القرار؛ أي إنه أن االجتماع لم ينتِه 

بقرار وإرادة موحدة.

 ـ خالل التصريحات المتتالية لقادة من قوات 
سوريا الديمقراطية في وقت سابق على أن 
الشق  في  قائمة،  حقيقة  هو  عفرين  تحرير 
السياسي ما الفرص المواتية لتحرير عفرين 
في ظل الصمت الدولي حول انتهاكات الدولة 

التركية وسعيها إلبادة الكرد هناك؟

تحرير عفرين هي قضية  تأكيد قضية  بكل   
لنا،  بالنسبة  وطنية  وسورية  كردستانية 
التحرري  نضالنا  أولويات  من  وتُعتبر 
لكونها تعيش وضعا استعمارياً وإرهابياً بكل 
التطهير  سياسة  ممارسة  ويتم  الكلمة،  معنى 
العرقي وعمليات اإلبادة بشكل ممنهج، حيث 
عن  عفرين  في  اليومية  الممارسات  تختلف 
سوريا  من  األخرى  المحتلة  المناطق  كل 
التركية  السياسات  فشل  إن  وكردستان. 
وتفاهماتها مع شركائها في الشمال السوري، 
يفتح أبواب هامة الستغاللها من أجل تحرير 
وغير  المؤقت  الوضع  وأيضاً  عفرين 
تُفجر  قد  التركي،  االحتالل  لمناطق  المستقر 
حيث  عفرين،  تحرير  معركة  لحظة  أي  في 
الشركاء  بين  مؤقتة  والتفاهمات  التوازنات 
المنطقة كما تحدثنا عن وضع إدلب  في تلك 
أن  علينا  أساسي  وبشكل  باإلضافة  سابقاً، 
نصّعد من نضالنا على األصعدة كافة؛ لخلق 
فرص مواتية واالستفادة من أبسط اإلمكانيات 
المتاحة، وعلينا أال ننتظر النجاح على حساب 
طاقاتنا  بكل  نعمل  أن  وإنما  اآلخرين  فشل 
من أجل إفشال السياسات االستعمارية، وأال 
حجر  دائماً  نكون  وأن  المنشود  هدفها  تحقق 
المسلط  االستعمار  عجلة  في  وعصي  عثرة 
على رقاب شعبنا اآلمن، فإن اتحدت العوامل 
الموضوعية  الظروف  مع  للنجاح  الذاتية 
تحرير  يمكننا  فقط  ذلك  عند  بنا  المحيطة 

عفرين.

ـ كان هناك حديث قبل عام عن مخطط لتشكيل 
)علوية،  سوريا  في  نفوذ  مناطق  ثالث 
كردية، وسنية(؛ هل يمكن القول إن المنطقة 
باتت  اليوم  إدلب  إلى  جرابلس  من  الممتدة 
واقعاً لمنطقة النفوذ السني العربي بدعم من 
المسلمين؟  لإلخوان  الرئيسي  الداعم  تركيا 
وإن كان ذلك حقيقة فما مصير عفرين؟ نعم 
سورية  من  جزء  على  الحفاظ  تحاول  تركيا 
كمنطقة نفوذ سنية إخوانية، وكان لها نية في 
ولكنها  ودرعا  دمشق  وريف  وحمص  حلب 
خسرتها بالتوالي، واآلن المعركة الحاسمة في 
الكثير  إلى األذهان  السوري وتتبادر  الشمال 
من التساؤالت حول مصير التفاهم الروسي ـ 
التركي والخالف األمريكيـ  التركي، وحوار 
جنيف  ومصير  دمشق  مع  الذاتية  اإلدارة 
االحتالل  في ظل  األخرى  والمناطق  وإدلب 
دمشق  مع  وعالقته  إيران  ووجود  التركي 
اإلسرائيلية  األمريكية  والسياسة  وروسيا 
ومعرضة  عالقة  قضايا  كلها  إيران.  تجاه 
بأن  القول  يمكن  فال  المتسارعة،  للتغيرات 
المخطط  حسب  انشاؤها  تم  السنية  المنطقة 
التركي فمازال الوضع بحاجة إلى الكثير من 
جزءاً  تصبح  أن  يمكن  ال  وعفرين  الحلول، 
كثيرة،  العتبارات  اإلخواني  المخطط  من 
البعد  بعيدة كل  عفرين  واجتماعياً  ثقافياً  أوالً 
سياسياً  وثانياً  اإلخواني  والفكر  الثقافة  عن 
تقود  سياسية  وحركة  سياسي  مشروع  هناك 
أجل  من  كافة  بأشكاله  الديمقراطي  النضال 
تجعل  المختصرة  االعتبارات  فهذه  عفرين، 
مع  منسجمة  وغير  معارضة  عفرين  من 
يمكن  واحدة  حالة  في  إال  المزعوم  المخطط 
أن يتم، إذا تم تهجير المواطنين المحليين كافة 
من عفرين؛ أي تهجير نصف مليون كردي 
دون  العالم  أنظار  أمام  مناطقهم  من  سوري 
رادع، وهذا سيتحول إلى أكبر قضية إنسانية 

دولية في القرن الحادي والعشرين.

القرار األمريكي!!

مكافأة  برصد  القاضي  األمريكي  القرار   
تساعد  بمعلومات  يُدلي  من  لكل  مادية 
الحركة  قيادات  من  ثالثة  اعتقال  على 
فعل  ردود  أثار  الكردستانية  التحررية 
ناقمة في أوساط المجتمع الكردي. فهؤالء 
األشخاص يناضلون من أجل قضية شعب 
والثقافية  الجسدية  لإلبادة  يومياً  يتعرض 
والفكرية من قِبل الدولة التركية ولم يقوموا 
األمريكية  المتحدة  الواليات  بتهديد  يوماً 
وشعبها، كما وأثار تساؤوالت في األوساط 
بالواليات  دفع  الذي  ما  حول  الكردية 
المتحدة األمريكية التخاذا هكذا قرار، وما 

الغرض منه!!

أن  األخيرة  األربعين  السنوات  أثبتت  لقد 
القضية الكردية في تركيا ال يمكن أن تُحل 
لن يكون  الحل  أن  العسكرية، بل  بالطرق 
ُمصّرة  تركيا  لكن؛  السلمية.  بالطرق  إال 
المستمرة  العقيمة  سياساتها  انتهاج  على 
منذ مئة عام ، وما زالت تلوك تلك الجملة 
مسألة  سوى  ليست  أنها  حول  الممجوجة 
أيام أو شهور وستنهي القضية، في حين أن 
فالقضية  تماماً،  العكس  ما كان يحدث هو 
كانت  بها  المرتبطة  والمشاكل  تكبر  كانت 
تتفاقم إلى درجة وصلت لتصبح عقدة كأداء 
جعلت تركيا أسيرة لها. فحتى تمنع الكرد 
من الحصول على حقوقهم تقدم التنازالت 
باتت  حتى  األخرى  للدول  األخرى  تلو 
على حافة الهاوية اقتصادياً وسياسياً، فبقاء 
األوروبي  االتحاد  خارج  اليوم  إلى  تركيا 
للمبادئ  المضادة  لممارساتها  نتيجة  يأتي 
في  اإلنسان  حقوق  ومبادئ  الديمقراطية 
تعاملها مع الكرد، وكذلك تنازالتها لروسيا 
القضية  هو  األساسي  محركها  سوريا  في 
الممكن  من  كانت  التي  فتركيا  الكردية، 
كلها  المنطقة  تجذب  دولة  إلى  تتحول  أن 
بؤرة  اآلن  هي  الديمقراطية  بتحوالتها 
لإلرهاب الدولي والرجعية اإلقليمية وسجناً 
والكتّاب  والسياسيين  للصحفيين  كبيراً 

واألحرار وُدعاة حقوق اإلنسان.

المتحدة  الواليات  أن  هو  قوله  أود  ما 
الى  جديدة  حلقة  أضافت  هذا  بقرارها 
طبقتها  التي  العقيمة  السياسات  حلقات 
تركيا لعشرات السنين، فقد اعتقلوا وقتلوا 
القائد  اعتقلوا  الكرد،  أبناء  من  اآلالف 
تم  الذين  من  المئات  واعتقلوا  أوجالن 
شرعي،  بشكل  الشعب  قِبل  من  انتخابهم 
إال أن القضية الكردية لم تنتِه. إذا كان هذا 
يعني شيئاً؛ فإنه يدل على أن هذه القرارات 
ال تخدم حل األزمة في تركيا، بل تعّمقها 
بشكل أكبر، ففي حين كان يجب ان تلعب 
في تطوير  المتحدة دوراً وسيطاً  الواليات 
الحل السلمي والضغط على الدولة التركية 
الكرد  السياسيين  من  اآلالف  لإلفراج عن 
استقرار  على  حريصة  كدولة  المعتقلين، 
يخدم  ال  قراراً  تصدر  هي  ها  لها،  حليف 
على  تركيا  ويشجع  االستقرار  عدم  سوى 
بقاؤها  يعني  ما  الحرب  في  االستمرار 
التنازل  تلو  التنازل  تُقدم  ضعيفة،  هزيلة، 

لروسيا.

وهذا  القرار  بهذا  سعيدة  فهي  تركيا؛  أما 
أمر متوقع بالطبع، فقد كانت سعيدة أيضا 
عندما تم اعتقال القائد اوجالن وإرساله الى 
لكن  الدولية.  االستخبارات  قِبل  من  تركيا 
تركيا؛ لم تتمكن من تصفية القضية الكردية 
وإنهائها؛ الن هذه القضية هي قضية شعب 
الشيخ  إعدام  تم  أشخاص،  قضية  وليست 
القرن  بداية  في  رضا  سيد  ثم  ومن  سعيد 
العشرين. ولكن؛ بعد أربعين سنة تم ظهور 

تمرد كردي جديد.

ال أعلم بالضبط التنازل الذي ستقدمه تركيا 
مقابل هذا القرار ولكن ما أعلمه هو أن هذه 
في  واالستقرار  السالم  تخدم  ال  القرارات 
تركيا وترسخ حالة الحرب في كردستان، 
األمر الذي يزيد من نقمة الشعب الكردي 

ضد السياسات األمريكية االزدواجية.

فوزة اليوسف

الدولة  بها  تقوم  ما  أحد  على  بخاٍف  يَُعد  لم 
المنطقة  في  لألوراق  خلط  من  التركية 
ما  فبعد  السورية،  األزمة  في  وبخاصة 
عقب  الروسية  ـ  التركية  العالقات  ساءت 
الروسية،  العسكرية  الطائرة  تركيا  إسقاط 
بين  العالقة  وصلت  أين  نعلم  وجميعنا 
األعمال  روسيا  فضحت  حيث  الدولتين، 
اإلرهاب  مع  عالقاتها  بخاصة  التركية 
ووصل  واضح  وبشكل  داعش،  ومرتزقة 
بأنها  لها  روسيا  تهديد  إلى  بينهم  األمر 
المناسب  والوقت  بالشكل  لطائراتها  ستنتقم 
التركية  الدولة  أحست  وعندما  تريده.  الذي 
أقوالهم،  تنفيذ  في  جادين  الروس  بأن 
وبخاصة أن العالقات التركية مع الواليات 
تكن  لم  الحين  ذاك  في  واألوربيين  المتحدة 
أنها  القول  يمكننا  بل  المطلوب،  بالمستوى 
تركيا  رأت  ولذلك؛  سيئة.  عالقات  كانت 
الدولية،  بأنها ستبقى خارج قواعد السياسة 
وستخرج من سوريا صفر اليدين وستخسر 
كل شيء مع سوء العالقة مع موسكو، ولعل 
المسلمين  اإلخوان  ومساندة  دعم  في  أملها 
في سوريا الذي ذهب أدراج الرياح كان أحد 
األسباب الرئيسية التي أدت إلى رضوخها، 
تسد  كي  للروس  كبيرة  تنازالت  وتقديمها 
الباب أمام أي عمل عسكري روسي ضدها. 
األساسي  بحليفها  تضحي  أن  عليها  وكان 
في  وبوجودها  األمريكية  المتحدة  الواليات 
حلف الناتو، وكذلك كان عليها اختيار البقاء 
مع الطرف األمريكي والتحالف الدولي من 
الروسي  الخطر  سيكون  ذلك  وعند  عدمه، 
األمريكي،  الحلف  بقائها مع  أكبر في حال 
وأيضاً  لتركيا.  تهديداتها  روسيا  تنفذ  وقد 
المسألة األخرى الهامة هي القضية الكردية 
المطروحة  والمشاريع  سوريا  في  وحلها 
في روج آفا وشمال سوريا ومحاربة تركيا 
التي  لتلك المشاريع  الممكنة  بشتى الوسائل 
بشكل  التركي  الداخل  على  تؤثر  أن  يمكن 
كبير وكان هذا هو الهاجس األكبر للحكومة 

التركية.

أردوغان وهواجس اخلسارة والربح

يتخذوا  أن  وحكومته  أردوغان  على  كان 
قراراً حتى ولو كلف ذلك الكثير، ففي ظل 
عدم رضوخ أمريكا واألوروبيين للدعوات 
في  ومشاركتها  معها  والتنسيق  التركية، 
الحمالت العسكرية ضد داعش في سوريا، 
أمريكا  وبخاصة  القوى  هذه  ورفض 
مشاركة القوات التركية في العمليات داخل 
هذه  حققت  بعدما  السورية،  األراضي 
قوات سوريا  مع  باهرة  انتصارات  القوات 
العصر  معركة  من  ابتداًء  الديمقراطية، 
الرقة  مدينة  بتحرير  وانتهاًء  كوباني  في 
وأردوغان؛  للبغدادي  المزعومة  العاصمة 
أي  تركيا  أمام  تكن  لم  ذلك  كل  أجل  ومن 
للروس  تنازالت  تقديم  سوى  أخرى  طرق 

بعين  األخذ  مع  النتائج،  كانت  ومهما 
بعفرين  كوباني  إقليم  إيصال  عدم  االعتبار 
لشعوب  الديمقراطي  المشروع  وضرب 
شمال سوريا والذي يقوده الشعب الكردي، 
في  الشهداء  من  بالكثير  ضحوا  من  وهم 
سبيل تحقيق هذا المشروع وإيصال األقاليم 
فيدرالية  باتجاه  والذهاب  ببعضها  الثالثة 
أردوغان  قرار  كان  ولهذا  سوريا.  شمال 
كانت  ولو  حتى  الروس  إلى  بالذهاب 
الدولة  رضخت  وبالفعل  كبيرة،  الخسائر 
أهمها  الروسية وكان من  للمطالب  التركية 
الموالية  السورية  المعارضة  مناطق  تسليم 
نجاح  بعدم  الروس  تعهد  مقابل  تباعاً،  لها 
المشروع الكردي، بل أكثر من ذلك، حيث 
الدولة  إلى  روسي  بقرار  عفرين  تسليم  تم 
التركية ومرتزقتها، عبر مقايضة وعمليات 
انسحبت  بعدما  الدولتين  بين  وشراء  بيع 
القوات الروسية وفتحت األجواء للطائرات 
التركية، بموافقة مبطنة من التحالف الدولي 

وأمريكا.

مساعي تركيا يف السيطرة
 على منبج ومشال سوريا

بعدما احتلت تركيا عفرين توسعت مطامعها 
على  عينها  وبات  السورية،  األراضي  في 

أجل  من  الكثير  وعملت  البداية  في  منبج 
قوات  حررتها  التي  المدينة،  تلك  دخول 
داعش  مرتزقة  من  الديمقراطية  سوريا 
البطولية  المالحم  أروع  فيها  وسطّرت 
ونكران الذات العامل الذي أدى إلى تحقيق 
هنا؛  والسؤال  النهاية.  في  المؤزر  النصر 
المدينة من  تحرير  إلى  تركيا  تسَع  لم  لماذا 
على  تكن  ألم  هناك؟  تواجدها  أثناء  داعش 
من  تحريرها  تم  وبعدما  تركيا؟  حدود 
األتراك  المسؤولون  علينا  خرج  اإلرهاب 
وعلى رأسهم رأس النظام الفاشي أردوغان 
ليهدد منبج باالجتياح، وبخاصة بعدما احتل 
للحظة  يتوقف  ولم  دولي  بتواطؤ  عفرين 
واحدة عن تهديد تلك المدينة اآلمنة وأهلها 
الذين أوضحوا رفضهم المطلق ألي تدخل 
تركي. وحتى تسيير الدوريات المشتركة مع 
األمريكان في المدينة وهذا ما يسري على 
أجمع  فالكل  أيضاً،  المنطقة  شعوب  جميع 
على الرفض والتصدي ألي عدوان تركي 
لألتراك،  وصلت  هذه  والرسالة  محتمل 
بين  الذي وقع  االتفاق  هنا  نذكر  أن  ويجب 
األمريكان وتركيا بشأن تلك المدينة، حيث 
على  الدوريات  تسيير  على  الطرفان  اتفق 
تركيا  مرتزقة  مناطق  بين  الفاصل  الخط 
ومجلس منبج العسكري، كي ال يحصل بين 
الطرفين ما ال يُحمد عقباه، وأمريكا رفضت 
وعندما  االتفاق.  هذا  في  جديد  تنازل  أي 
منبج  في  تطبيقه  أرادت  ما  تركيا  خسرت 
أخرى،  مناطق  إلى  األنظار  لفت  حاولت 
واعتدت على كوباني وكري سبي وبعض 
المناطق األخرى بنيران سالحها في خطوة 
خطيرة، قد تكون بمثابة جس نبض للتحالف 

سوريا  قوات  مع  يتحالف  الذي  الدولي 
ويغض  اإلرهاب  محاربة  في  الديمقراطية 

الطرف عن االنتهاكات التركية اليومية.

موقف التحالف وخباصة أمريكا 
من كل ما جيري

لقد كانت المواقف من قِبل التحالف الدولي 
التركية  أمريكا من االعتداءات  تقوده  الذي 
موقفاً  استدعى  ما  لآلمال،  مخيبة  مواقف 
الديمقراطية  سوريا  قوات  قيادة  من  حازماً 
في  داعش  ضد  القتالية  األعمال  ووقف 
المناطق المحاذية للحدود العراقية، وعندما 
أحسَّ التحالف بموقفه الُمحرج تدّخل بخجل 
على  التركية  االعتداءات  بوقف  ونادى 
عمليات  يستنكر  أن  دون  المناطق،  تلك 
بشكل  المناطق  تلك  في  التركي  الجيش 
جدي. وهذا ما أثار حفيظة الشارع الكردي 
وشرق  شمال  في  الشارع  عموم  وحتى 
بشدة  المنطقة  شعوب  واستنكرت  سوريا، 
التركية وصمت  للدولة  األعمال اإلجرامية 
التحالف الدولي، وبخاصة الواليات المتحدة 
األمريكية، التي دائماً ما تحاول كسب الدولة 
االعتبار  بعين  لتأخذ  جانبها؛  إلى  التركية 
تحسنت  التي  الروسية  ـ  التركية  العالقات 
المعارضة  تركيا  سلمت  بعدما  كبير  بشكل 

السورية ومناطقها للروس والنظام السوري 
تِباعاً، وكان من المفروض وحسب االتفاق 
شرقي  مناطق  أن  األمريكي  ـ  الروسي 
التحالف  حماية  ضمن  من  هي  الفرات 
الوقوف بحزم  وأمريكا، وكان يجب عليهم 
والتي  المستمرة  التركية  االعتداءات  أمام 
المعارك  تستمر  الذي  الوقت  في  تأتي 
النهائية على الحدود العراقية للقضاء المبرم 
أن  معناه  ما  وهذا  داعش،  مرتزقة  على 
المرتزقة  إنعاش  تريد  األعمال  بهذه  تركيا 
وهذه هي الرسالة التي أرادت أن توصلها، 
ومع ذلك بقي رد التحالف خجوالً على تلك 
األعمال التي تصب في خدمة اإلرهاب التي 
ما  وهذا  ممكن؛  هو  ما  كل  تركيا  لها  تقدم 

تعلمه جميع القوى الدولية.

 ضرورة التحضري جلميع 
االحتماالت 

لقد بات من الواضح أن أردوغان لن يدخر 
الحل  مشروع  محاربة  في  أبداً  جهد  أي 
الديمقراطي في سوريا، هذا المشروع الذي 
لعب الكرد فيه الدور الريادي ويمكننا القول 
إنهم كانوا أصحابه. ولذلك؛ ستحاول تركيا 
المشروع،  هذا  مثل  إفشال  الوسائل  بشتى 
الذي يمكنه أن يكون األساس في حل األزمة 
األوسط  الشرق  أزمات  وحل  السورية، 
المستفحلة برمتها. ومن هنا فتركيا ستخلق 
في  أهدافها  لتحقيق  الذرائع  من  المزيد 
احتالل وتقسيم األراضي السورية ما أُمِكن 
لها ذلك، وهي تلعب لعبةً قذرة في المنطقة، 

من  الكثير  وفي  أمريكا  من  تتقرب  فمرةً 
المرات تكون وجهتها الروس، وال ضير في 
أن تذهب باتجاه األوروبيين أيضاً، والهدف 
مشاريعهم  الكرد وضرب  هو  كله  هذا  من 
أوالً، ولشعوب المنطقة بكافة أطيافهم ثانياً. 
ولذلك؛ فمن الواجب والحتمي الذي يُفَرض 
سوريا،  وشرق  شمال  شعوب  نحن  علينا 
وأخذها  لتركيا  المريبة  للتحركات  التيقظ 
محمل الجد في كل حين وأوان، ويجب أن 
تطرأ  التي  التغيرات  االعتبار  بعين  نأخذ 
على السياسة الدولية، كما حصل في عفرين 
واألتراك  الروس  بين  الكبير  العداء  فبعد 
الساحة  على  المتفاهمين  أكثر  اآلن  هم 
السورية. والتهديدات التركية لشمال سوريا 
تهديدات جدية وعلينا أخذ الحيطة والحذر، 
المطلوب،  بالشكل  لها  التهيؤ  الواجب  ومن 
غير  المسألة  هذه  في  الدولية  والمواقف 
التنبيه  إطار  في  وبقيت  وضبابية  حازمة 
موقف  وبخاصة  مبرر،  غير  وهذا  المرن 
لقوات  والحليف  الشريك  الدولي  التحالف 
مناطق  تُستهدف  التي  الديمقراطية  سوريا 
ولهذا؛  التركي.  الجيش  قبل  من  سيطرتها 
يجب أن تكون هناك مواقف جادة وواضحة 
ال يكتنفها الغموض، كما نالحظ من جميع 
تصريحات المسؤولين في التحالف الدولي، 
وهي  صراحةً  تركيا  مع  يكونوا  أن  فإما 
زالت  وال  اإلرهاب  وساندت  دعمت  التي 
مستمرة، أو أن تكون في الجانب اآلخر من 
اإلرهاب  على  قضوا  من  مع  أي  المعادلة 
اآلالف  وقدموا  واسعة  مساحات  وحرروا 
وأعني  أجمع  العالم  عن  نيابةً  الشهداء  من 
بين  وشتان  الديمقراطية،  قوات سوريا  هنا 
على  فإن  األصح؛  وبالمعنى  وذاك.  هذا 
القوى الدولية وعلى رأسها التحالف الدولي 
أن  األمريكية  المتحدة  الواليات  وبخاصة 
التركي  العدوان  من  واضحاً  موقفها  يكون 
وبخاصة  الفرات  لمناطق شرقي  وتهديداته 
أن تركيا هي العامل الرئيسي في استمرار 

األزمة السورية لما لها من أطماع فيها.

مشال وشرق سوريا 
النموذج واحلل

المناطق  عموم  في  الوضع  نراقب  عندما 
الشمال  في  باألوضاع  ونقارنه  السورية 
السوري، نالحظ الفرق الكبير والشاسع في 
كل شيء، من حيث األمن واألمان واإلعمار 
والبناء وتوفير معظم الخدمات وباقي األمور 
األخرى، وهذا لم يأِت من فراغ وكان نتيجة 
عمل دؤوب وُمخلص من قبل القائمين على 
كله  هذا  من  واألهم  المناطق،  هذه  إدارة 
بقائها  قُِدمت في سبيل  التي  التضحيات  هو 
اكتظت  حيث  السوريين،  لجميع  آمناً  مالذاً 
مدن وبلدات هذه المناطق بالسوريين الذي 
جاؤوا إليها من معظم المحافظات السورية، 
على  يدل  إنما  شيء،  على  دل  إن  وهذا 
ثقافة األمة الديمقراطية التي تعمل من أجل 
وهو  اآلخر،  على  أحداً  تُبَدي  وال  الجميع 
دليل قاطع على التآخي والتعايش المشترك 
بين جميع شعوب سوريا، ففي شمال وشرق 
والسرياني  والكردي  العربي  يعيش  سوريا 
والتركماني  والشركسي  واألرمني 
والشيشاني، والكثير من المكونات واألديان 
التدخالت  ولوال  ومحبة،  وسالم  بألفة 
لكان  داعش  مرتزقة  وظهور  الخارجية 
لهذه المناطق كالم آخر، ومع ذلك أصبحت 
مناطقنا نموذجاً يُحتذى به وبشهادة الكثيرين 
الذين زاروها من الداخل والخارج، والخط 
األصح  كان  شعوبها  انتهجته  الذي  الثالث 
من  إليه  وصلت  ما  إلى  للوصول  واألسلم 
بامتياز  ذلك  في  ونجحت  واستقرار،  تقدم 
وفي المجاالت األخرى كافة، ولدى شعوبها 
مشروع ديمقراطي حر وهو مشروع األمة 
التعايش  إلى  يهدف  الذي  الديمقراطية، 
قواعد  وإرساء  الشعوب  وإخوة  المشترك 
وتوفير  الكرامة  وتحقيق  والمساواة،  العدل 
التي  المستلزمات  من  أمكن  وما  األمان 
والدفاع  بأرضه  اإلنسان  تشبث  في  تساعد 
يكون  أن  الغريب  من  ليس  لذلك؛  عنها. 
مشروع األمة الديمقراطية هو الحل لعموم 
المناطق السورية، وأن تكون انطالقته من 
قبوالً  األكثر  النموذج  وهو  سوريا  شمال 

ونجاحاً. 

الدولة الرتكية اللعب مع الكبار... 
واألطماع التارخيية

رفيق ابراهيم
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قد  أنقرةَ  أّن  جليّاً  يبدو  الثامنِة  السنِة  مع 
السوريِّة،  األزمِة  عناصِر  كلَّ  راكمت 
وتمّكنت من التحّكم بكلِّ الفصائِل المسلّحِة 
وانتماءاتها  مسمياتها  اختالِف  على 
وعقائدها وطّوعتها وفقاً لسياستها، فكلهم 
تصنيُف  يبقى  فيما  سواٌء،  لها  بالنسبة 
دعائيّاً. كما  دوليّاً  والتشدِد شأناً  االعتداِل 
أّن أنقرة هي أحُد أهِم عوامِل  ثبَت تماماً 
صناعة األزمِة السوريِّة، وليست صحيحاً 
أنّها تدّخلت فيها الحقاً. وإذا كانت تركيا 
فبركت الحتالل عفرين بضرورة أمنيّة، 

فإّن تحريرها أولويةٌ وطنيّةٌ. 

موسكو وأنقرة عالقاتحُ ختادٍم

من  جملةً  التركيّةُ  الحكومةُ  استثمرِت 
لتحقيِق  بها  وتالعبت  لصالِحها  العوامِل 
العثمانيِّة  السلطنِة  إقامِة دولِة  أهدافِها في 
الجديدِة التي بّشر بها أحمد داوود أوغلو 
ومن  االستراتيجّي،  العمِق  كتابه  في 
بدأت  فاألزمةُ  الدينّي،  العامِل  أهّمها 
مطلبيّةً،  حاجاٍت  تضمن  سلمّي  بحراٍك 
البعَد  إللباسها  حثيثاً  عملت  أنقرة  أّن  إال 
المذهبّي، ما فتح آفاق بعيدةً للحرِب، وإذا 
التنظيماِت  بدعم  بدأت  قد  أنقرة  كانت 
المسلّحة ذاِت الخلفيّة اإلخوانيّة؛ فإنّها لم 
تنظيماِت  على  االنفتاِح  في  جهداً  تّدخر 
العامَل  استغلِت  كما  والسلفيّة،  القاعدة 
بالفصائل  خاصاً  اهتماماً  فأولت  القومّي 
من  ومّكنتهم  التركمانيّة،  الجذوِر  ذات 
الشمالي،  الالذقية  ريف  في  االستيطاِن 
للتغيير  المدى  بعيدٍة  خطٍة  إطاِر  في 
الجغرافيُّ  العامُل  ولعَب  الديمغرافّي، 
سوريا  مع  المشتركِة  الحدوِد  وطوُل 
اللوجيستّي  الدعِم  تقديِم  في  مهماً  دوراً 
معبراً  أضحت  أنّها  عدا  لإلرهابيين، 
الالجئين  وخروِج  المرتزقة،  لدخوِل 
السوريين. كما استغلِت العامِل الدولّي، إذ 
ثقلها اإلقليمّي بالنسبِة للدوِل  تدرُك أنقرةُ 
العربيّة، وحاجةَ دوِل أوروبا لها، وكذلك 
استفادت من التنافِس األمريكّي الروسّي، 

فلعبت في الهوة بينهما. 
استطاعت  حلب،  اتفاِق  من  اعتباراً 
وتتحّوَل  مباشرةً،  الثماَر  تجنَي  أن  تركيا 
التدخل  إلى  الحدوِد،  خارَج  الدعِم  من 
قواتها  وتجاوزت  المباشَر  العسكرّي 
الباب  مدينتي  فاحتلِت  الحدوَد،  المسلّحة 
مع  بالتوافِق  مباشٍر،  بشكٍل  وجرابلس 
 2018 آذار   18 وفي  داعش،  مرتزقة 
بتوافٍق  عفرين  مقاطعِة  كامَل  احتلت 
صمٍت  ظلِّ  وفي  موسكو  مع  مباشٍر 
قرابة  باسلةً  مقاومةً  وواجهت  دولّي، 
التوافِق  إدلب عبر  شهرين. وتدخلت في 
نقاط  فيها  وأقامت  وموسكو  طهران  مع 
هيئِة  انتشاِر  مناطق  من  قريبة  مراقبة 
العملية  بشّدٍة  وعارضت  الشام،  تحريِر 
الروسيّة  السوريّة  المشتركة  العسكريّة 
اإلرهاب  خّزان  إلى  تحّولت  التي  بإدلب 
من  المتتابعة  الترحيل  عملياِت  بعد 
المصالحة  مسّمى  تحت  أخرى  مناطق 
على  هجمات  تشن  وباتت  الوطنيّة، 
السوري  الشمال  من  الحدودية  المناطق 
ودرباسيه،  سبي،  كري  كوباني،  مثل 
وأما معارضةُ أنقرة للعملية العسكريّة في 
إدلب فهو للحيلولِة دوَن فتِح ملِف احتاللها 
عفرين والمناطق المحتلة األخرى، ومن 
أجل المحافظة على الكيان اإلرهابّي، إذ 
الضغط  ورقةَ  يُفقُِدها  اإلرهاب  نهايةَ  أّن 
المصالَح مع  تبادلِت  والمساومة. ولذلك؛ 
مناطَق  إلنشاِء  سوتشي،  بتفاهِم  موسكو 
تأميِن  إلى  أوالً  موسكو  وتهدُف  عازلٍة، 
بعد  ملّحٍة  كضرورٍة  حميميم  قاعدِة 
الدراغون  بطائراِت  متتاليٍة  استهدافاٍت 

المسيّرة.
في الواقِع كانت موسكو تتفهُم حجَم الدوِر 
التركّي، وكانت بحاجٍة لهذا الدور، إلنجاِز 
الجغرافيا  كامِل  إلعادِة  الهادفة  خطتها 
النظِر  بصرِف  النظام  لسيطرِة  السورية 

عن النتائج المترتبِة على ذلك، وكان ذلك 
العسكريِّة  الترسانِة  خالل  من  واضحاً 
أدخلتها  التي  الحديثِة  واألسلحِة  الضخمِة 
أن  بالمستطاع  يمكن  لم  وإذ  إلى سوريا، 
تحقَّق أهدافَها عبر القصِف الجوّي سَعت 
من  المقّربة  أنقرة  سياسِة  استيعاِب  إلى 
على  المقاتلة  اإلرهابيّة  الفصائِل  مختلِف 
األرض، وطوت كلَّ صفحاِت الخالفاِت 
التاريخيّة  الحساسيِّة  من  اعتباراً  معها، 
والقيصريّة،  العثمانيِّة  للحقبِة  تعوُد  التي 
أزمِة  حول  معاصرٍة  مسائَل  وكذلك 
استجّدت  وأخرى  كراباخ  ناغورني 
قاذفتها  كإسقاط  السورية،  األزمة  خالل 
سو24 وقتل الطيار، ومن بعدها اغتيال 
تسمية  بالوسع  وليس  أنقرة،  في  سفيرها 
العالقة إال بالتنافع، فقّدمت موسكو حزمةَ 
حوافِز ألنقرة على شكِل اتفاقاٍت سياسيٍّة 
ورغم  سالح.  وصفقاِت  واقتصاديٍّة 
نتيجةَ  خانقٍة  ماليٍّة  بأزمٍة  تمرُّ  أنقرةَ  أّن 
تملُك  أنّها  إال  الخارجيّة،  الديوِن  تراكِم 
مناورٍة،  وهوامَش  مهمةً  سياسيّةً  أوراقاً 

وتحاوُل استثماِرها للحدِّ األقصى، خشيةَ 
للخروِج  قاسيةٌ  عليها شروطٌ  تُفرَض  أن 
من سوريا، وتذهَب عائداُت فشلِها لصالح 

الكرِد. 
دمشقحُ قلبحُ ال خيفق 

للمواطنني الكرد

ـ  الكرديَّ  التناقَض  أّن  األحداُث  تؤّكد 
التركّي هو األعقُد في المعادلِة السوريِّة، 
أنقرة  وحكومِة  للكرِد  بالنسبِة  ليس 
بتأثيِر  أيضاً،  ولدمشق  بل  وحسب، 
تستثمُرها  التي  ذاتِها  المشتركِة  العوامِل 
السوريّة  الحدوِد  طوُل  ومنها  أنقرة، 
والموقِف  البينيّة  والعالقاِت  التركيّة، 
التغيرات  وسلسلة  الكرديّة،  القضية  من 
مكّونات  بين  والديمغرافيّة  السياسيّة 
بين  العالقِة  تعقيُد  بالتالي  ليزداَد  البلدين، 

دمشق وأنقرة.
سوريا  في  الكرديّةُ  القضيةُ  تأسسِت 
الستيناِت  بدايِة  من  اعتباراً  بوضوٍح 
وصدوِر قانوِن اإلحصاِء، وتكّرست حالةُ 
اإلقصاِء واإللغاِء، واستمّرت حتى اليوم. 
كان  السوريِّة  في  األزمِة  انطالِق  ومع 
الكرُد بيضةَ القبّاِن في المعادلِة السوريّة، 
بعدم  تمثّل  مختلفاً  اتخذوا مساراً  أنّهم  إال 
)الخط  الحرب  أتون  إلى  االستدراِج 
الثالث الوطنّي(، إال أنّهم التزموا بالدفاع 

المشروع عن مناطقهم.
لم يبدر من دمشَق أّي موقٍف إيجابّي تجاه 
للمناطق  اإلرهابّي  المسلِّح  االستهداِف 
على  نهار  ليل  تؤّكُد  أنّها  رغم  الكرديّة، 
موقفها  يرتِق  ولم  اإلرهاِب،  محاربِة 
إزاء  المطلوب  المستوى  إلى  الرسمّي 
المستمّرة  التركيّة  والتعديات  االنتهاكات 
على الحدوِد الستهداِف المواطنين الكرد، 

دمشق  بين  الصارخ  التناقض  ورغم 
حيال  متطابقاً  كان  موقفهما  فإّن  وأنقرة، 
السياسّي،  للغزل  أقرب  وكان  الكرِد، 
انتقائيّةً  دمشق  مواقف  كانت  وبالتالي 
الدولة،  سلوك  مستوى  على  وليست 
والعجز،  األولوية  بترتيب  ذلك  وبّررت 
العسكرّي  تدخلَها  تبّرُر  أنقرة  كانت  فيما 
باتفاقية أضنة الموقّعة بينهما عام 1998 
وهي اتفاقية أمنيّة صرفة لم يُكشِف النقاُب 
اليوم، وجاءت عقَب  تفاصيلها حتى  عن 
سوريا،  على  بالحرِب  التركّي  التهديِد 
وتجاهُر أنقرة بأّن االتفاقيةَ التزاُل ساريةَ 
العسكرّي  التدخَل  لها  وتجيُز  المفعوِل، 

بعمِق 50 كم داخل األراضي السوريّة.
الدولِة  طبيعةَ  االعتباِر  بعيِن  باألخذ 
تقّر  القائمة في سوريا، والتي ال  القوميِّة 
بأّي وجوٍد قومّي آخر لغير العرِب، وتؤّكد 
على عروبِة تفاصيِل الحياة، وأنّها حاملة 
الهّم العربّي وأنّها قلُب العروبة النابض، 
ولذلك لم يخفق قلبها بنبضٍة واحدٍة، إزاَء 
وقرى  وعفرين  كانيه  وسري  كوباني 

على  وهذا  الكرديّة،  الغالبيّة  ذات  الباب 
المستوى السياسّي الرسمّي.

الكردحُ بني احلّل الوطيّن واحللم 
القومّي

المهِم  فمن  الشعبّي،  المستوى  على  أما 
والعرب  الكرد  بين  العالقة  أّن  مالحظةُ 
رغم تاريخيّتها إال أّن المجتمَع وقع تحت 
تأثيِر سوِء فهِم تراكم عبر عقوٍد، بسبِب 
الثقافة المفروضة على المجتمع السورّي 
توّجٍس  حالة  يعيشون  فالعرب  ككّل، 
حدِّ  إلى  تصُل  ولعلها  الكرد،  إزاء  عامة 
أجزاء  وفي  التفاصيِل،  ببعِض  القطيعة 
من الجغرافيا التي يندر فيها وجوُد الكرد، 
المدن  في  تظاهرة شعبيّة  أّي  تخرج  ولم 
السوريّة للتنديد باالحتالل التركّي، وبذلك 
بلع السوريون طُعم الدعاية التركيّة حول 

االنفصال والتقسيم. 
االنتماِء  لحالِة  ووفقاً  الكرد  بالنسبة  أما 
فثّمة  الفطرّي،  العاطفّي  وحتى  الحزبّي، 
بإيجاِد  تتمثُل  تناقٌض بين فكرتين األولى 
ضمن  للكرد  وسياسّي  اجتماعّي  حلٍّ 
الدستوُر  يؤطره  سورّي  وطنّي  سياٍق 
إقليمّي  تاريخّي  حلٌم  والثاني  قانونيّاً، 
بشدٍة  وتعارُضه  الوطنيّة  الحدوَد  يتجاوُز 
وإيران(،  وتركيا  والعراق  )سوريا  دوِل 
سايكس  اتفاقية  إسقاطُ  الُحلِم  هذا  وقواُم 

يضمُّ  مستقٍل  كردّي  كياٍن  وإنشاُء  بيكو 
الجغرافّي  الجواِر  دول  في  الكرِد  كلَّ 
سياسيّةٌ  وأحزاٌب  تياراٌت  تقوله  ما  وهو 
واقعّي،  فعٍل  أّي  دون  تنظيراً  كرديّةٌ 
موقِف  وحدةَ  يتطلُب  كهذا  حلماً  أّن  إذ 
بات شكالً  الُحلم  هذا  ولعّل  الكرِد،  عامِة 
إلى  بالنظِر  الحزبيّة  الرومانسيّة  من 
سوريا  كرد  وضِع  بين  التبايناِت  حجِم 
عن  المختلفة  التاريخيّة  وخصوصيّتهم 
سائر كرِد المنطقِة، وهو أقرُب لشعاراِت 
حزب البعث في الوحدة العربيّة، فجاءِت 
إلى  قومّي،  نحو  على  التنظيميّة  الصيغةُ 
مؤخراً،  سوريا  على  اقتصارها  تّم  أّن 

وإلغاء القيادة القوميّة. 
السوريّة  الحرُب  أفرزِت  األحواِل  بكلِّ 
أهميّة وحجَم الكرِد في المعادلِة السوريِّة 
وبخاصٍة تحّولهم إلى قوٍة عسكريّة وطنيّة 
صمدوا  أخرى،  سوريّة  مكّونات  مع 
اإلرهاَب  وقارعوا  التحّديات  وجه  في 
وحّرروا مساحات كبيرة من األرض من 
احترام  بذلك  وكسبوا  اإلرهاب،  براثِن 

العالم.
الكرد  دور  تعاظِم  من  تركيا  تخّوفت 
الوطنّي  الديمقراطّي  المشروع  لجهة 
شأنه  من  والذي  عليه،  يعملون  الذي 
فكاَن  القوميّة،  الدولِة  ركائَز  ينسَف  أن 
المشروع  إلنهاء  عفرين  على  العدواُن 
إليها  التجربة  انتقاِل  خشيةَ  الديمقراطّي، 
المجتمع،  ومأسسة  اإلدارة  مستوى  على 
وزاد الحنُق التركّي مع زيادِة التنسيق مع 
منسوُب  فارتفع  الدولّي،  التحالِف  قواِت 
توتِر العالقاِت التركيّة ـ األمريكيّة، رغم 
والتنسيق  البلدين  بين  المشتركِة  اللقاءاِت 
في بعض المفاصل كما في منبج، إال أّن 
بكثير،  ذلك  من  أبعد  هو  التركّي  الطلَب 
بإبعاِد  لها  بالنسبة  تنتهي  ال  والقضية 
الوحدات العسكريّة الكرديّة عن الحدود، 
بل بإنهائها نهائيّاً ومحاربتِها بزعِم تهمِة 
ككتلة  الكردّي  الوجوِد  وإنهاِء  اإلرهاب 
أوكلت  وقد  الحدود،  على  ديمغرافيّة 
للفصائِل  الديمغرافّي  التغييِر  مهمةَ 
إلى عفرين والتي  التي ساقتها  اإلرهابيّة 
تقوِم بتضييق فرِص الحياة على األهالي 
واالعتقاِل  الخطِف  عملياِت  وتواصُل 
بيوتهم  إلخالِء  لدفعهم  والسرقِة  والقتِل 
االستيطان  تنظيِم  عبر  وكذلك  وقراهم، 

للُمرّحلين من ريف دمشق.

حواٌر يعّطله سوء الفهم

المتوقع  من  كان  اإلرهاِب  انحساِر  مع 
الوطنّي،  الحواِر  بدُء  طبيعيّة  بصورٍة 
الديمقراطّي  سوريا  مجلس  بين  وتحديداً 
ودمشق، إذ ال بديَل وطنّي للمساِر السياسّي 
السلمّي، وقد كانِت اإلدارة الذاتيّة قد دأبت 
تدعو  السوريِّة  األزمِة  مساِر  على طول 

للحواِر الوطنّي الشامل. وإذا كانت مسد قد 
حضرت إلى دمشق بانفتاٍح كامٍل وبدون 
سقِف  رفعت  دمشق  فإّن  مسبقٍة،  شروٍط 
الرفِض،  موقِف  الستدراِج  شروطها، 
لتؤّكَد  األساسيّة،  الملفات  تبريِد  أجِل  من 
قبل  ما  إلى  بالعودِة بسوريا  على عزمها 
آذار عبر الحلِّ العسكرّي 2011، وبهذه 
الصورة؛ فإّن عقليّة سوِء الفهِم التاريخّي 
سياسةَ  تحكُم  زالت  ما  الكرديّة  للقضية 
إعالميٍّة  خطاباٍت  مع  بالتزامن  دمشق، 
تزيُد  سياسيين  مسؤولين  وتصريحاِت 

حالةَ الشحِن القومّي.
بعد  القضيةَ  أّن  مسد  قياداُت  تدرُك 
وداللة،  عمقاً  أكثر  بعداً  تأخذ  عفرين 
وهي  قسد،  تحاوُر  أنّها  أعلنت  فدمشُق 
يمثل  الذي  مسد  وليس  العسكريّة،  القوةُ 
القوة  عزَل  تريُد  إذ  سياسيّاً،  المشروع 
العسكريّة عن المشروع السياسّي ما يعني 
عدَم اإلقرار بها قّوة محّررة، بل مسيطرة 
قبوَل  دمشُق  وافترضت  األرض،  على 
وفِد مسد كامِل شروطها ليستمرَّ الحوار، 
ما  حسب  القوة  استخداُم  فالبديُل  وإال 

لّوحت به ضمن الدعوِة للحوار. 
بين  النفتاٍح  ظاهريّاً  الوقائع  تشيُر 
المرحلة  طبيعِة  إلى  بالنظِر  الطرفين، 
وضرورِة الحوار، وعدم الصداِم المسلّح 
بين الطرفين إال في حوادَث محدودٍة، إال 
عمليّاً،  كان  الشروط  على  االنغالَق  أّن 
األزمة  قبل  ما  بعقليّة  تصرفت  فدمشُق 
تماماً، وكأّن ذلك هو الحّل النهائّي لألزمة، 
إلظهاِر  التعجيزيّة  شروطها  وفرضت 
للحّل  الرافض  موقِع  في  الذاتيِّة  اإلدارِة 
عبر  لذلك  ورّوجت  بواشنطن،  استقواٍء 
والسؤال  قادٍم،  لعمٍل  تحضيراً  اإلعالم 
الذي يطرح نفسه هو حول تطابق وجهة 
نظر موسكو وأنقرة وموسكو، والترويج 

لفكرِة وجوِد دويلة خياليّة شرق الفرات.
الملفاِت  رتّبِت  قد  دمشَق  فإّن  وبذلك؛ 
وحّضرت شروطَها  الحواِر  طاولِة  على 
كامِل  تسليُم  منها  بنقاٍط  واختصرتها 
النظام  لسيطرِة  المحررِة  المناطِق 
والتنازُل مسبقاً عن أّي خصوصيٍّة أمنيٍّة 
الستعادِة  شرطاً  ودبلوماسيّة  وعسكريٍّة 
الهوية الوطنيّة، وليبدأ بعدها النقاُش حوَل 
الفهِم المزمن، وعنوانه ال مركزيّة  سوِء 
وتنتهي  الصالحياِت  محدودِة  إداريّة 
دينيّة  هوياٌت  أطَرها  تحّدُد  وال  بوزارة، 
انتخابات  تنظيم  طلبت  ولهذا؛  عرقيّة. 

اإلدارة المحليّة.
موسكو،  توقيِت  وفَق  جداً  مهٌم  الزمُن 
معركِة  إرجاِء  مع  أكثر  يضيُق  فالوقُت 
قضيِة  لتبريِد  استجابت  أنّها  إال  إدلب، 
ألنقرة  استيعابِها  سياق  في  عفرين 
إدلب،  في  إليها  الموكلة  للمهمِة  وأدائها 
قال  بعيداً  األنظار  لتوجيه  محاولة  وفي 
الفروف مؤخراً: »إّن خطَر التقسيِم يكمُن 
الدعواِت إلقامة  شرَق الفراِت«، متناسياً 
إدلب  في  استقالليّة  ذات  إسالميّة  واليةً 
بالتوازي مع الدعوِة إلجراِء استفتاٍء على 
إلى  فيها واالنضمام  المصير  تقريِر  حقِّ 

تركيا.
تدرك  الذاتيّة  اإلدارة  أّن  المؤّكد  من 
التداخل  حجم  ورغم  المرحلة،  حساسيّة 
غير  واالتفاقات  سوريا،  حول  الدولّي 
عفرين  تحرير  أّن  إال  المعالم،  واضحة 
أّي حواٍر  األولويات في  يأتي في مقدمة 
وجهٍد سياسّي وعملّي، بالتوازي مع دعم 
لتقديم  المخيمات  في  المهّجرين  األهالي 
كّل ما يدعم صمودهم، مع االنفتاح على 
إيجاِد  أجِل  من  اإليجابيّة  المبادرات  كلِّ 
بعين  يأخذ  السوريّة  لألزمة  شامٍل  حلٍّ 
االعتبار األسباب الحقيقيّة والموضوعيّة 
األزمة،  أسباب  تدوير  لمنع  الندالعها، 

ومن أجل سوريا موّحدة لكلِّ السوريين.

لها االتفاقيات الدولية
ّ
 يعط

ٌ
عفرين أولوية

الفن يف الثورة

وهو  األدب،  من  الثاني  الشق  هو  الفن 
الثقافة التي تعتمد على الصورة والحركة، 
النفوس  في  كبير  تأثير  له  فالفن  لذلك 
تصوير  في  كبير  دور  وله  والعقول، 
الحقائق كما هي، وطرح المشكالت التي 
تواجه المجتمع ووضع الحلول لها، فالفن 
يؤثر  الذي  األسلوب  هو  فروعه،  بكل 
كثيراً في الرأي حيث يُظِهر األمور على 
حقائها بشكل أبسط، وال بّد أن نتحدث عن 
الفن في مرحلة الثورة، وأن نتساءل، هل 
المجتمعي  بدوره  يقوم  أن  الفنان  استطاع 
خالل مرحلة الثورة التي ما زلنا نعيشها؟ 
في  كبيراً  دوراً  للفن  كان  الحقيقة  في   
من  الثورة،  مجريات  وتوثيق  إظهار 
وتشريد  قمٍع  من  المجتمع،  عاناها  معاناٍة 
نرى  حيث  وتهجير،  ممنهج،  وقتل 
وغنائية  ومسرحية  تشكيلية،  لوحات 
ومنحوتات، توثق وتعالج هموم ومشاكل 
الصور  لنا  وتُظِهر  السوري،  المجتمع 
وبرغم  المجتمع،  ويعانيها  عاناها  التي 
قام  الفنان  أن  إاّل  المتواضعة،  اإلمكانات 
في  يساهم  لكي  الحقيقة،  في  كبير  بجهد 
التوعية المجتمعية والثورية، ولكي يجعل 
الصورة أقرب للحقيقة، الفنان كما األديب 
يحمل رسالة يجب أن يؤديها، والفن الذي 
شّك  فال  له،  واضح  هدف  وال  رسالة  ال 
الفن  أما  والنسيان،  الزوال  مصيره  أن 
وهمومها،  الشعوب  رسالة  يحمل  الذي 
التي  للمشاكل  المناسبة  الحلول  ويطرح 
تواجه المجتمع، فهذا هو الفن الذي يُحرك 
النفوس ويؤثر بها ويخلَّد في عقول الناس 

ويدوم ما داموا. 
الفن بكل فروعه  رغم تواضع اإلمكانات 
واضحة  كانت  الفنانين  جهود  أن  إال 
وملموسة، في أنهم يحاولون بكل جهدهم 
أن يقوموا برسالتهم، وحين ال يمكن للفن 
في  اإلعالم  بدون  األوساط  في  يكون  أن 
في  كبير  تأثير  لذلك  كان  الحالي،  وقتنا 
في  قُِدمت  التي  الفنية  األعمال  انتشار 
محصورة  وظلت  مثالً،  السوري  الشمال 
في نطاق المراكز، وذلك بسبب اإلمكانات 
الفن  كان  ولّما  إلعالمنا،  المحدودة 
واألكثر  الحقيقة  نقل  في  األبسط  الطريقة 
تأثيراً في النفوس، وبما أن منطقتنا تتمتع 
أعماال  رأينا  لذا  مسبوقة،  غير  بحرية 
يُصِدرها  أن  يجب  كان  وهادفة،  رائعة 
كما  الصورة،  لتظهر  للخارج،  اإلعالم 
هي للعالم كله، ولتصل رسالة شعوبنا لكل 
شعوب العالم، لذا يجب أن نعيد النظر في 
من  الفنانين،  أعمال  على  الضوء  تسليط 
مسرحيين وتشكيليين ومغنين وموسيقيين، 
وإظهارها ألكبر شريحة ممكنة في العالم، 

وهذا يقع على عاتق اإلعالم. 
ال بّد من قول كلمة حق بحق الفن والفنانين 
في هذه المرحلة الحرجة، وأقصد مرحلة 
الفنانون واألدباء  الثورة، والتي نال منها 
والقمع  والظلم،  المعاناة  من  كبيراً  قسطاً 
استنزف  مما  التطّرف  جماعات  قِبل  من 
أو  بالقتل  إما  الفانين واألدباء،  الكثير من 
من  إليها  يهرع  التي  الهجرة  أو  السجن 
استطاع منهم إليها سبيالً، وبرغم ذلك بذل 
في  الجهد  من  الكثير  الثورة  فنانو  ويبذل 
بدورهم،  والقيام  المجتمع  رسائل  إيصال 
فقدموا ما يمكنهم من أعمال ليست بالحجم 
الذي نطمح إليه إال أنها تستحق االحترام.

النفس  في  ثورة  ثورة،  الفن  كان  طالما 
االجتماعي  الواقع  على  ثورة  والروح، 
على  الطاولة  تقلب  ثورة  الصعب، 
الظالمين، ألن الفنان ينقل الصورة بحسٍّ 
الرسالة  تلك  لتصل  باأللباب،  تأخذ  عالي 
الهادفة، وتكون ثمرة يانعة لجهود مباركة 
لثورة  والنجاح  التألق  من  مزيداً  تُضفي 

الشعوب.

 واحة
 الثقافة

أحمد يوسف

مجتمع  تنشئة  في  الثقافية  المراكز  تساهم 
إلى  أبنائه  بيد  األخذ  على  قادر  متنور 
الكمال الثقافي، والتي من خاللها يتمكن كل 
فرٍد من استحواذ أدوات الدفاع عن الهوية 
وجودها،  مقومات،  وتعزيز  الوطنية، 
فالمراكز الثقافية قد وِجدت لتواكب الحراك 
واسعة  آفاق  وتفتح  المجتمعي،  الثقافي 
المتنوع  الثقافي  الموروث  على  للتعَرِف 

للمكونات المجتمعية .
نشر  في  الثقافية  المراكز  أهمية   حول 
أعدت  مثقف  مجتمع  وتأسيس  الوعي 
يلعبه  الذي  الدور  عن  تقريراً  صحيفتنا 
مركز آرام ديكران للثقافة، والفن في مدينة 
رميالن، والنشاطات، والفعاليات التي يقوم 
بها إلرواء التعطش الثقافي ألبناء المنطقة.

بوابة معرفية أللوان
 الطيف السوري

ثقافية  بوابة  ديكران  آرام  مركز  »يُعَد 
هامة في مدينة رميالن النفطية التي تتميز 
انتماء  بتنوع  السورية  المدن  من  كالعديد 
أللوان  باقة  عن  عبارة  فالمدينة  قاطنيها، 
الطيف السوري بكافة قومياته، وطوائفه« 
لمركز  المشترك  الرئيس  بدأ  الكلمة  بهذه 
آرام ديكران للثقافة والفن خليل تحلو حديثه 
معنا، مشيراً أن المركز، وبعد ثورة التاسع 
يروج  مركز  من  تحول  تموز  من  عشر 
موزاييك  الى  واحدٍة،  وثقافٍة  واحٍد،  للون 
والكردي،  العربي،  فبات  األلوان،  من 
المركز  في  يجد  واإليزيدي  والسرياني، 

»نحن  تحلو:  وأضاف  الثقافية،  ضالته 
التعريف  في  هام  بدور  نقوم  المركز  في 
بثقافة التنوع، ونسعى بكل جهدنا الى تقديم 
شتى  بصور  المجتمعي  الثقافي  الموروث 
شمال  مدن  وكامل  رميالن،  في  للجماهير 
لتبادل  جسٌر  إال  هو  ما  والمركز  سوريا، 
الثقافات بين الشعوب المختلفة، ومنبٌر حٌر 

لنشر ثقافة، وفكر األمة الديمقراطية«.

املركز زاٌد ثقايٌف
 لكل املكونات

التي  والفعاليات  األنشطة،  طبيعة  وحول 
قدمها، ويسعى لتقديمها مركز آرام ديكران 
منا  »إيماناً  تحلو:  يقول  والفن  للثقافة، 
الموروث  من  يتجزأ  ال  جزء  الثقافة  بأن 
الحضاري الذي تزخر بها ذاكرة الشعوب، 
نقدمها  التي  الفعاليات  خالل  من  نرمي 
كافة  انخراط  على  والحث  التشجيع  إلى 
أبناء المجتمع بمكوناته المختلفة في العمل 
الثقافية،  بالحركة  االرتقاء  وبغية  الثقافي، 
على  نُقيم  المنطقة   لمكونات  والفنية 
وندوات،  ومحاضرات،  معارض،  الدوام 

وأمسيات شعرية لمعظم مثقفي المدينة«.

فرق عديدة وفعاليات متنوعة

وعن النشاطات اليومية أضاف تحلو: »لدينا 
في المركز عدة فرق، فهناك فرقة خاصة 
مسرحية،  وفرقة  األعمار  لكافة  بالدبكة 

خاصة  أحدهما  موسيقيتان  وفرقتان 
بالمرأة، وهي فرقة ألنيا، وفرقة سرهلدان 
في  تأسست  والتي  التعريف،  عن  الغنية 
نقوم  المركز  وفي  الثمانينات،   أواخر 
بافتتاح دورات للرسم، والموسيقا للراغبين 
في  ويوجد  األعمار،  تحديد  دون  بالتعلم 
المركز صالة لتقديم العروض المسرحية، 
ونظراً  كرسي،   600 تضم  صالة  وهي 
الستيعابها الملفت أُقيم أكثر من كونفرانس 

ومؤتمر لمختلف الفعاليات المجتمعية على 
قاعة  نتملك  كما  سوريا،  شمال  مستوى 
من  أكثر  على  مكتبتها  تحتوي  للمطالعة 
القاعة صرحاً  هذه  وتُعتبر  6000عنوان، 
ثقافيا معرفياً لكل من يرغب في المطالعة، 
وهي مفتوحة من الصباح للمساء طيلة أيام 

األسبوع عدا يوم الجمعة،
الحين،  بين  المركز  »يُقيم  تحلو:  وأردف   
تزرع  منوعة  غنائية  فنية  أسابيع  واآلخر 
كرنفالية  أجواء  وتخلق  والفرح  البسمة 
وبلدات  قرى،  مختلف  في  مميزة  احتفالية 
كركي لكي، ورميالن، هدفنا وغايتنا منها 
أوالً وأخيراً نشر روح األلفة والمحبة بين 
وثقافة  عيش  إلى   التواقة  الشعوب  كافة 

مشتركة.

»الفن  شعار  تحت  ـ  لكي  كركي  روناهي/ 
هو البحث عن الحقيقة« أقامت لجنة الثقافة 
والفن في كانتون قامشلو بالتنسيق والتعاون 
مرة  الديمقراطي،  والفن  الثقافة  مع حركة 
الثقافي  منوعاً في صالة المركز  فنياً  حفالً 
ببلدة جل أغا، وذلك إلغناء المشهد الثقافي  

في البلدة التي تُعتبر كباقي المدن في شمال 
المكونات  من  متنوع  موزاييك  سوريا 

السورية.

بتكاتفنا على خشبة املسرح 
حنمي هويتنا الثقافية

على  صمت  دقيقة  بالوقوف  الحفلة  بدأت 
فرقة  قَدمت  ثم  ومن  الشهداء،  أرواح 
القادمة من كركي لكي،  سرهلدان العريقة 
باللغتين  ومنوعاً  مميزاً،  غنائيا  عرضاً 
من  جو  أشاعت  حيث  والعربية،  الكردية، 

الفرح، والسرور في نفوس الحاضرين.
لمركز  المشترك  الرئيس  القى  ثم  ومن   
الثقافة والفن في جل آغا خليل تحلو كلمة 
»إننا  فيها:  جاء  والفن  الثقافة  حركة  باسم 
نواجه في هذه الفترة العصيبة مؤامرات من 
واللعب  العبث،  تحاول  التي  الدول  بعض 
خاللها  من  وترمي  الطائفي،  الوتر  على 
على  وتأليبها  المكونات،  بين  إسفين  دق 
شرخ  وإحداث  الفوضى  بث  بغية  بعض 
في حالة اإلخوة المعاشة، ونحن من خالل 
والثقافة  الفن،  راية  تحت  وتوحدنا  تكاتفنا 
نريد أن نوصل رسالة لتلك الدول، وعلى 
رأسها تركيا؛ بأننا نحن أبناء موزوبوتاميا  
على  سنقضي  الثقافي  وتنوعنا  بألواننا، 
كافة مؤامراتك، وبقوة حضارتنا، وبمتانة 
السنين  آلالف  يمتد  الذي  الثقافي  موروثنا 
سنقف بالمرصاد لكل من تُسّول له نفسه في 

تعكير حالة الوئام التي نعيشها«.
وتال كلمة تحلو إلقاء مجموعة من القصائد 
قوات  بطوالت  على  أثنت  التي  الشعرية 
الظالمين  مواجهة  في  الديمقراطية  سوريا 

الحفل  تخلل  كما  وأخواتها  داعش،  من 
جارجيال«  »فرقة  قدمته  مسرحي  عرض 
تمحورت حول البطولة الفذة التي سطّرها 
المقاتلون في مقاومة العصر بوجه االحتالل 
التركي عند غزوه لعفرين، وبعدها قدمت 
فرقة »أمل جل آغا« للصغار أغان ودبكات 

فلكلورية مميزة.

بتنوعنا الثقايف سنزيل العتمة

وحول إقامة مثل هذه الحفالت أفادنا عضو 
قامشلو  مقاطعة  في  والفن  الثقافة  لجنة 
بيار حسن بقوله: »انطالقاً من إيماننا بأن 
الهوية فعلينا أن نحافظ عليها  الثقافة تعني 
طمس  في  يرغبون  الذين  المشوهين  من 
كافة معالم الحضارة في المنطقة واستيراد 
ثقافة سوداء ظالمية ذات لون واحد وهدف 
واحد، وهي محو الميراث الذي تتميز بها 
حالة  من  هنا  من  المنطقة،  مكونات  كافة 
خشبة  على  نراها  التي  الثقافي  التعايش 
المسرح نقول للذين يعشقون اللون الواحد 
بتنوعنا  سنزيل  أننا  وأذنابها؛  تركيا،  من 
الثقافي العتمة من دروبنا، فنحن قد أوجدنا 
التي  فثقافتنا  التاريخ،  فجر  منذ  األبجدية 
تموز  من  عشر  التاسع  ثورة  بعد  نضجت 
هي ليست ترفاً فكرياً لفظياً، بل هي الحياة 
وألوانه«.  أطيافه  بكامل  للمجتمع  اليومية 
وأضاف بيار: » نحن، واقصد بهذه الكلمة 
ثقافي  رصيد  عن  نبحث  ال  المكونات  كل 
وتعاضدنا  بتالحمنا،  مكتمل  فرصيدنا 
المسرح،  خشبة  على  أيادينا  وتشابك 

وخنادق النضال«.  

 للثقافة اجملتمعية
ٌ
مركز آرام ديكران ... نبض

حفل فني يغني املشهد الثقايف يف جل آغا

تقرير: غاندي إسكندر

خليل حتلو 

إعداد/ صاحل العيسى 

المدن  باقي  عن  معزولة  الرقة  كانت 
القرن  أربعينيات  حتى  والمحافظات 
عن  الفرات  نهر  يفصلها  حيث  المنصرم، 
الوسيلة  وكانت  السورية،  المدن  باقي 
والشامية  الجزيرة  بين  ما  للتنقل  الوحيدة 
إلى  )الشاحوف(  والطوافات  السفن  هي 
أن تم بناء الجسر القديم )جسر المنصور( 
الذي بنته القوات االنكليزية والفرنسية التي 

كانت تحتل المنطقة آنذاك.
تم بناء هذا الجسر عام 1942 عند دخول 
القوات البريطانية من العراق إلى سوريا، 
طوله  ويبلغ  الثانية،  العالمية  الحرب  أثناء 
بجسر  الجسر  هذا  وسمي  630م،  نحو 
الموضوعة  الداللة  لوحة  حسب  »غيت« 
بجسر  محلياً  وُعِرف  الجسر،  أول  في 

كما عرف  العتيج«  »الجسر  أو  المنصور 
باللهجة المحلية.

بناءه  وتم  أيام  ثالثة  مدة  في  الجسر  صمم 
أوج  فترة  في  ويومين.  أشهر  ثالثة  في 
الفيضان الربيعي للنهر، وذك قبل بناء سد 
من  الجسر  بناء  مواد  تأمين  وتم  الفرات 
العالمية  الحرب  أثناء  الصناعية  المخلفات 

عام  السورية  الحكومة  اشترته  الثانية، 
سورية،  ليرة  مليون  قدره  بمبلغ   1945
وذلك بموجب تفويض مجلس النواب على 
بتفكيك  البريطانية  الحكومة  تهديد  خلفية 
الجسر ونقله الى اليونان أو نسفه وتحويله 
مستخدماً  الجسر  هذا  وبقي  ركام،  إلى 
على  المرتزقة  من  الرقة  تحرير  حتى 
مدعومة  الديمقراطية،  قوات سورية  أيدي 

بطيران التحالف الدولي، وتم استهدافه من 
آذار عام 2014م،  في  النظام  مدفعية  قبل 
واتخذته  األضرار،  بعض  به  الحق  ما 
به  ولحقت  لها  وتحصيناً  مالذاً  المرتزقة 
الرقة،  تحرير  أخرى في عمليات  أضرار 
فباشر  الرقة مستقرة مجدداً  إلى ان عادت 
مجلس الرقة المدني بأعمال إصالح الجسر  
على  شارفت  وقد  مستمرة،  التزال  والتي 
والزال  والترميم،  التأهيل  من  االنتهاء 
الذي  حتى اآلن  الجديد مدمراً  الرقة  جسر 
القديم  للجسر  داعماً  ليكون  انشاءه  تم 
شهدها  التي  المرورية  الكثافة  واستيعاب 
الجديد  الرقة  جسر  بني  المنصور  جسر 
)الرشيد( بعد منتصف الستينيات من القرن 
قِبل  من  اآلخر   هو  ُدِمر  الذي  العشرين 

المرتزقة إبَّان حملة التحرير.

جسور الرقة...عبور للتاريخ جسور الرقة
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تقرير/ صاحل العيسى

الذرة  يعتبر محصول  ـ  الرقة  روناهي/ 
الزراعية  المحاصيل  من  الصفراء 
ِغرار  على  الرقة  مدينة  في  األساسية 
من  وغيرها  والشعير  والقمح  القطن 
المحاصيل الزراعية، وتبدأ زراعة الذرة 
تموز  شهر  من  األول  بين  ما  الصفراء 
عام،  كل  من  حزيران  شهر  نهاية  حتى 

من  واسع  نطاق  ضمن  زراعته  وتتم 
األراضي الزراعية.

ورغم غالء أسعار البذار، وسوء بعض 
الباهظة  والتكلفة  جهة،  من  أصنافه 
لمكافحة  المستخدمة  واألدوية  لألسمدة، 
جهة  من  الضارة  واألعشاب  الحشرات 

أخرى، وعدم تواجد مجفف للذرة أيضاً، 
لهذا  يستسلموا  لم  الرقة  فالحو  أن  إال 
الواقع، بل قاموا بزراعة الذرة الصفراء 
وحققت  المتواضعة،  باإلمكانيات 
له مثيل  لم يسبق  عالياً  إنتاجاً  األراضي 
الدونم  أنتج  حيث  عديدة،  سنوات  منذ 

الواحد أكثر من )500( كيلو غرام.

مع  لقاء  لصحيفتنا  كان  الصدد؛  وبهذا 
الرقة  في  الصفراء  الذرة  فالحي  بعض 
يعانون  التي  المشاكل  على  لالطالع 
أن  الفالحين  بعض  آراء  وبحسب  منها، 
مشكلة عدم توفر مجفف للذرة الصفراء 
فال  واألهالي،  الفالحين  كاهل  أثقلت  قد 
تقتصر المشكلة على تجفيف الذرة فقط؛ 

بل تؤثر على حركة السير في األرياف 
إلى  الفالحين  التجاء  بسبب  أيضاً؛ 
الطرقات  الذرة بعد حصدها على  فرش 
تجفيفها،  بغرض  واألرصفة  االسفلتية 
على  واآلليَّات  ة،  المارَّ سير  يعرقل  مما 

حدٍّ سواء.
حتدي قلة اإلمكانيات 

والصعوبات	

جمعة  يعرب  قرية  فالحي  أحد  وحدثنا 
الذرة  بزراعة  »قمنا  قائالً:  الحويجة 
لدينا  المتوفرة  باإلمكانيات  الصفراء 
كفالحين، وواجهتنا العديد من الصعوبات 
حصادها،  حتى  بزراعتها  بدأنا  أن  منذ 
تجدي  لم  استخدمناها  التي  فالمبيدات 
بالذكر أن عملية مكافحة  نفعاً، والجدير 
حقول  في  تنمو  التي  الضارة  األعشاب 
الذرة ال يمكن مكافحتها إال مرة واحدة، 
المحصول؛  تضرر  عدم  على  حرصاً 
فكان ذلك بمثابة مغامرة للفالحين، حيث 

كلّفت الكثير من المال دون جدوى«.

تعقيباً على كالم األهالي؛ أضاف عضو 
في  الشعب  لدار  التابعة  الزراعة  لجنة 
قائالً: »المشكلة  إبراهيم  الخاتونية خليل 
عدم  هو  األهالي  تواجه  التي  األساسية 
وجود مجفف للذرة؛ مما أجبرهم لفرش 
محاصيلهم على األرصفة وعلى طرقات 
مداخل القرى في الرقة، وهذا ما أدى إلى 

عرقلة السير أحياناً«.

األمطار  تساقط  »إن  اإلبراهيم:  وأشار 
بالذرة  جسيمة  أضرار  بإلحاق  تتسبب 
فبمجرد  الطرقات؛  على  تفرش  التي 
يسهل  مما  جودتها،  تتدنى  تبتل  أن 
الفالحين  استغالل  التجار  بعض  على 

والتالعب بأسعار الشراء«.

روناهي/ تل تمر ـ عقدت مديرية المياه 
في مقاطعة الحسكة اجتماعاً موسعاً مع 
مناقشة  بهدف  تمر؛  بتل  المياه  دائرة 
االجتماع  وحضر  2019م.  مشاريع 
كل من الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب 
كل  إلى حضور  باإلضافة  تمر؛  تل  في 
من بلديات البلدات بهدف مناقشة بعض 
المياه.  بدائرة  المتعلقة  التنظيمية  األمور 

التي  المشاريع  ومناقشة  طرح  ثم  ومن 
المياه  ناحية  من  وأريافها  المنطقة  تخدم 
لعام 2019، ومن بعدها تطرق الرئيس 
مقاطعة  في  المياه  لدائرة  المشترك 
المحافظة  إلى أهمية  الحسكة كاوا خلف 
على المياه، كما تم وضع بعض القرارات 
اآلبار، ومعالجة بعض  بخصوص حفر 

المشاكل الخدمية في المنطقة 

الذي  الرئيسي  المورد  الزيتون  ويعد 
يعتمد عليه سكان مقاطعة عفرين، حيث 
في  وتنتشر  كبيرة  جغرافية  رقعة  تأخذ 
المقاطعة؛ نظراً العتماد شريحة  أرجاء 
محصول  على  األهالي  من  كبيرة 
للزرق والغذاء. ويبلغ  الزيتون كمصدر 
 )19( عفرين  في  الزيتون  أشجار  عدد 
مليون شجرة تقريباً، وبلغ عدد المعاصر 
 )300( يقارب  ما  عفرين  احتالل  قبل 
معصرة نصفها معاصر حديث متطورة، 
الفنية  المعاصر  من  اآلخر  والنصف 
البيرين  معامل  إلى  باإلضافة  القديمة، 
معمالً،   )18( إلى  عددها  تصل  التي 
و)10( معامل صابون غار، ويذكر بأن 
في  يبدأ  بعفرين  الزيتون  قطاف  موسم 
حتى  ويستمر  األول  تشرين  شهر  بداية 

شهر كانون األول من كل عام.
متادي االحتالل الرتكي وقطع 

أشجار الزيتون

وبعد دخول االحتالل التركي ومرتزقته 
للخروج  األهالي  اضطر  لعفرين؛ 
كانت  التي  االنتهاكات  بسبب  والنزوح 

تمادى  وقد  المدنيين؛  بحق  ترتكب 
قطع  إلى  لتصل  انتهاكاته  في  المرتزقة 
 )9000( عددها  تجاوز  التي  األشجار 
سرقة  إلى  باإلضافة  زيتون،  شجرة 

المحصول؛ وأخذه عنوةً من األهالي.

المرتزقة  يد  تطالها  التي  القرى  وحتى 
أضرار  من  تسلم  لم  شيراوا  ناحية  في 
الحرب؛ فقبل االحتالل كان أهالي القرية 
عنابكي  قرية  إلى  المحصول  يأخذون 
من  الزيت  إخراج  أجل  من  ومريمين 
فاختلف  الحرب  بعد  أما  المعاصر؛  تلك 
ألخذ  المزارعون  اضطر  فقد  الوضع؛ 
مقاطعة  معاصر  إلى  الزيتون  محصول 

الشهباء.
ضغط املعاصر يؤثر على جودة 

ونوعية زيت الزيتون

ولمقاطعة الشهباء ثالثة معاصر؛ اثنتين 
دير  في  والثالثة  ناصح،  كفر  في  منها 
جميل، وبسبب قلة المعاصر يوجد ضغط 
استخراج  تأخير  إلى  يؤدي  ما  عليها، 

الزيت، ويؤثر سلباً على نوعية الزيت.

أحمد:  يحيى  المزارع  قال  جانبه  ومن 
في  الزيتون  محصول  قطاف  »يبدأ 
كل  من  األول  تشرين  شهر  منتصف 
معاصر  إلى  اإلنتاج  ينقل  ثم  ومن  عام، 
الزيتون في كفر ناصح، وبسبب الضغط 
واالزدحام على المعصرة وتأخير عملية 
ونوعية  جودة  اإلنتاج  يعطي  ال  العصر 
جيدة من الزيت«. ونوه أحمد إلى ضعف 
»لألسف  قائالً:  العام  هذا  في  اإلنتاج 
جداً  ضعيف  العام  هذا  الزيتون  موسم 
بمخلفات  وتأثرها  الشجر  تلوث  بسبب 
الحرب وتأثير المواد الكيميائية المتفجرة 
التي يستخدمه الجيش التركي المحتل في 
عفرين«؛ وأضاف: »قبل احتالل المدينة 
قرية  معصرة  إلى  اإلنتاج  يؤخذ  كان 

عنابكي«.

أما الحجي أبو عزيز فأكد: »إن محصول 
الزيتون هذا العام متدني اإلنتاج ويعاني 
من عدة أمراض؛ ومنها دودة الزيتون، 
وفي الوقت الراهن يتم تقليم األشجار«، 

وأما عن سعر الزيت فأشار الحجي بأن 
يبلغ  العام  هذا  الزيتون  زيت  تنكة  سعر 
وهذا  سورية،  ليرة  ألف   )18( حوالي 
السعر ال يكفي تغطية مصاريف العمالة 

والفالحة.
اعتماد سكان خميم الشهباء 

على ذواتهم

مكتوفي  الشهباء  مخيم  سكان  يقف  ال 
المنظمات  تقدمه  ما  بانتظار  األيدي 
يخرجون  صباح  كل  ففي  اإلنسانية؛ 
نساًء ورجاالً لقطاف محصول الزيتون؛ 
اليومية  حياتهم  مستلزمات  تأمين  بهدف 

الضرورية، وبهذا الصدد أفادنا الرئيس 
جيكر  الشهباء  مخيم  إلدارة  المشترك 
يقارب  ما  »هناك  قائالً:  محمد  خوين 
الساعة  في  يخرجون  شخص   )100(
السادسة صباحاً من المخيم بهدف العمل 
في  والعودة  الزيتون  محصول  وقطف 
وأضاف:  مساًء«،  السادسة  الساعة 
»ونحن بدورنا نشجع األهالي على العمل 
متطلباتهم  لشراء  الذات  على  واالعتماد 

الضرورية«.

جفف الذرة الصفراء أثقلت كاهل فالحي الرقة
ُ
مشكلة م

معاناة أصحاب كروم الزيتون يف ظل االحتالل الرتكي
الزيتون  موسم  أصبح  ـ  عفرين  روناهي/ 
احملتل  قبل  من  ينتهك  عفرين  مدينة  يف 
سلمت  اليت  والقرى  ومرتزقته،  الرتكي 
من االحتالل كان هلا نصيب من الضرر يف 

نوعية إنتاج احملصول والزيت.

مناقشة مشاريع دائرة املياه 
لعام 2019 بتل متر

استطالع/ حسام إمساعيل

روناهي/ كري سبي- أعضاء مجلس الشبيبة 
التابعة  التركمان  حمام  بلدة  في  التركمانية 
يُدينون  سبي،  كري  أبيض/  تل  لمقاطعة 
التركي  االحتالل  دولة  ويستنكرون هجمات 
بأنهم  ويؤكدون  الفرات،  مناطق شرق  على 
هذا  أرضهم ضد  الُسبل عن  بكل  سيدافعون 

العدوان. 
 بعد إصدار بيان باسم مجلس شبيبة التركمان 
الذي أدان واستنكر فيه االعتداءات األخيرة 
لتركيا على كوباني وتل أبيض/ كري سبي 
ومناطق شرق سوريا، والتي تهدف إلفشال 

مدن  به  تنعم  الذي  الديمقراطي  المشروع 
من  وتسعى  سوريا،  وشرق  شمال  وبلدات 
بين  والتفرقة  الفتنة  بذور  زرع  الى  خاللها 

الشعوب في هذه المنطقة.
مجلس  عن  ممثلين  مع  لقاء  لصحيفتنا  كان 
استعدادهم  أبدوا  الذين  التركمانية  الشبيبة 
الدولة  قِبل  من  عدوان  أي  ضد  للوقوف 
التركيَّة الفاشيَّة بقيادة أردوغان، والتصرفات 
التي  والالإنسانية  والهمجيَّة  الوحشيَّة 
والشرق  الشمال  شعوب  بحق  يمارسونها 

السوري.

شعوب الشمال السوري متكاتفة

حيث التقينا بدايةً بالشاب حمود األحمد الذي 
بالقول: »شعبنا في شمال وشرق  بدأ حديثه 
وعرب  كرد  من  واحد؛  شعٌب  هو  سوريا 
وتركمان وأشور وكلدان وسريان وغيرهم، 
ونحن متعايشون منذ آالف السنين مع بعضنا 
البعض ومتكاتفين ضد المحتل التركي، وال 
الفتنة  إثارة  ومرتزقته  أردوغان  يستطيع 

والتفرقة بيننا«.

صفاً  نقف  أن  علينا  بأنه  األحمد  وأضاف   
واحداً، للتصدي لهذا العدوان الغاشم، وأشار 
بأنَّه ومنذ أياٍم قليلة قام الُجنود األتراك بقتل 
الطفلة سارة مصطفى، وهذا يدل على وحشية 
المحتل والذي ال يمُت الى اإلنسانيَّة بصلة، 

وهذه الجريمة النكراء لن نسكت عنها.
وأشار األحمد إلى أن أردوغان يّدعي وجود 
سوريا  وشرق  شمال  منطقة  في  إرهابيين 
لهذه  واحتالله  جرائمه  عن  األنظار  ليُبعد 
المنطقة، وهذه االدعاءات كما أسلفت كاذبة، 
الحقيقة بأي صلة. وأكد أحمد  إلى  وال تمت 
أردوغان،  يدعي  كما  متطرفين  بيننا  »ليس 
لها  يُرّوج  أن  يحاول  ضعيفة،  ُحجج  وهي 
التركي،  والداخل  العالمي  العام  الرأي  أمام 

لشرعنة احتالله لمناطقنا«.

بالشبيبة سننتصر على احملتل

للشبيبة  المشترك  الرئيس  أكد  السياق  وبهذا 
التركمانية محمد التركماني بالقول: »نستنكر 
الشمال  على  التركيَّة  االعتداءات  وندين 
وتل  كوباني  مدينة  وعلى  عامةً،  السوري 
الُمجتمع  أبيض/ كري سبي خاصةً، وندعو 
التركي على  العدوان  بوجه  للوقوف  الدولي 
الماضيَّة  السنوات  مدى  على  ألننَّا  مناطقنا، 
المشروع  يُضاهي  مشروع  أي  نَر  لم 
بعد  سوريا،  وشرق  شمال  في  الديمقراطي 

ثورة روج آفا في شمال سوريا. 

بوجود  أماناً  أكثر  بأنهم  التركماني  وأوضح 
قوات سوريا الديمقراطيَّة في مناطقهم، ونّوه 
الحروب  أثار  من  نُعاني  زلنا  »ال  بالقول: 
التي جاءت بها الفصائل المسلحة المدعومة 
وهدفها  المحتلة،  التركية  الدولة  قِبل  من 
األول واألخير تدمير سوريا وتدمير العيش 
وخاصةً  السوري  الشعب  وبنيَّة  المشترك 
من الشباب، ونرفض أي تدخل خارجّي في 
واألمان  باألمن  نُشعر  بأننا  ونؤكد  مناطقنا 

بعيداً عن تدخل المحتل لمناطقنا«. 
أردوغان  الفاشي  بأن  التركماني  وأضاف 
والتي  األخيرة،  التصريحات  خالل  ومن 
تزامنت مع اقتراب قوات سوريا الديمقراطيَّة 
ليست  وهي  داعش،  على  بالقضاء 
كلما  تَتَكرر  فهي  الجديدة،  بالتصريحات 
ُمرتزقته  القضاء على  أنَّنا على وشك  أحسَّ 
في مناطقنا، ويحاول الُحصول على مكاسب 

سياسيَّة واقتصاديَّة في المناطق السوريَّة.
أردوغان  بأن  حديثه  التركماني  وأنهى 
مناطق  في  متطرفين  وجود  يّدعي  عندما 
من  المنطقة  يُْخلي  أن  يُريد  سوريا،  شرق 
إلى حقيقة  لذا يجب علينا أن نصل  سكانها، 
يَدعمون  من  هم  وحكومته  أردوغان  أنَّ 
كلها  األخيرة  والتحركات  المرتزقة، 
والتصريحات اإلعالميَّة، تؤكد أنهم يدعمون 

المرتزقة بشكٍل مباشٍر.

على  التركي  العدوان  أهالي عفرين  استنكر 
الهدف  إن  وقالوا  المحرر،  السوري  الشمال 
الرئيسي للمحتل التركي هو إطالة أمد األزمة 
على عكس  اآلمنة  الشعوب  وقتل  السورية، 
محبته  من  التركي  النظام  رأس  يُرّوجه  ما 
تركيا،  مخيمات  في  واحتضانهم  للسورين 
وفي رصد آلراء البعض من أهالي عفرين 

المهجرين قسراً في الشهباء.

لن ينجح احملتل يف مبتغاه

روتا  قرية  من  نعسان  جوان  بدايةً  حدثنا 
السورية  األزمة  خالل  بأنه  ماباتا،  بناحية 
على  تعمل  التركي  االحتالل  دولة  أن  تبيّن 
خلق األزمات بشكٍل ممنهج في سوريا، وكل 
ذلك بهدف منع الطموح الكردي من الظهور 
وإن كان في الصين وليس في الشرق األوسط 
فحسب. وأكد جوان بأن هذا يدل على أنه ثمة 
مخطط مدروس من قِبل الدولة التركية ومنذ 
وروج  باكور  في  الكرد  إبادة  على  سنوات 
السياسية  وهذه  تواجدهم،  مناطق  وباقي  آفا 
ممتدة منذ العهد العثماني، ويهدف أردوغان 
جوان  وأشار  الذهنية،  هذه  إحياء  إلى  بذلك 
في  تنجح  لن  التركية  الدولة  »أن  بالقول: 
مخططها هذا، وذلك ألن الشعب وصل إلى 

وبالتالي  والثقافي،  السياسي  النضج  مرحلة 
بات يمتلك قوة التغيير وإرادة قوية تستطيع 

قلب الموازين من جديد«.
الشعبي،  الفعل  ردة  أن  إلى  جوان  ونّوه 
من  يستفيدوا  أن  يجب  الشابة  الفئة  والسيما 
تجربة عفرين، وذلك بااللتفاف حول إرادتهم 
في  يعمل  أن  يمكن  شخص  وكل  السياسية، 
مجاله لمناهضة هذا العدوان، بدًء من األطفال 
للعمال والفالحين، فالشعب الثوري  وصوالً 
يجب أن ينطلق من قدراته ويبني حياته وفق 
للدفاع  االستعداد  والسيما  الحالية  الظروف 

عن وطنه وترابه.

موقفه يؤكد استمراريته 
بالتطرف والقتل

استعداده  ميشير  إبراهيم  أبدى  جهته  ومن 
لالنضمام لكافة الفعاليات المناهضة للعدوان 
الذي  ميشير  ويقول  الُسبل،  وبكل  التركي 
التركي  الهدف  بأن  يقطن في مخيم برخدان 
إبادة  هو  والتهديدات  الهجمات  هذه  من 
وشرق  شمال  وشعوب  الكردي  الشعب 
هذا  توحد  يُتطلب  واليوم  اآلمنين،  سوريا 
الشعب صفاً واحداً ضد هذا العدوان، وبيان 
لنصرة  تهدف  موحدة  ديمقراطية  سياسة 

الشعوب المظلومة.
المؤيدين  بعض  يستفيد  أن  ميشير  واستبعد 
من  سوريا  شمال  على  التركي  للعدوان 
بالقول:  وأضاف  المستقبل  في  هذا  عملهم 
يساعدها،  مْن  كل  تطعن  التركية  »الدولة 
على  يجب  لذا  عفرين،  في  موجود  والدليل 
عن  االبتعاد  إنسانية،  ذرة  يمتلك  إنسان  كل 
والمرتزقة  الخونة  تأييد  ومنع  العدوان  تأييد 
في ذلك، فنهاية هؤالء هي الهزيمة والنكران 

من قِبل الشعب«.
ناحية جنديرس،  ندد محمد صبري من  كما 
بالعدوان التركي الذي يحاول إطالة الحرب 
في سوريا ِعبر هذه الهجمات وإعطاء فرصة 
جديدة لتمدد داعش وإحيائه من جديد، ومن 
هنا يتوقع صبري أن الدولة التركية ال تهمها 
يرّوج  ما  السوري على عكس  الشعب  حياة 
له أردوغان، ألن بقائه في موقٍف قوي يعني 
حتى  سوريا،  في  والقتل  التطرف  استمرار 
القاضي  السياسي  مخططه  تمرير  يستطيع 
القوى  وضرب  المنطقة،  على  بالهيمنة 
بين  السلمي  للتعايش  والداعية  الديمقراطية 

الشعوب السورية.

نكتسب قوتنا من تضامننا

أن  موسى  الشاب  يذكر  ذاته  السياق  وفي 
أفعال الدولة التركية ال تخفى عن العيان في 
عفرين، واألمر ذاته سيتكرر في كوباني إن 
أقدمت على احتاللها، لهذا السبب يجب فعل 
ما يُمِكن لفضح هذه السياسيات والعمل على 

مجابهتها. 
وبهذا الصدد نوه العضو اإلداري في حزب 
عارف  فافين  بناحية  الديمقراطي  االتحاد 
الحالية هي مرحلة  المرحلة  إلى أن   ، سيدو 
وجود أو ال وجود، وذلك نتيجة وجود حرب 
بالقول:  وتابع  الكردية،  الحركة  ضد  شاملة 
النجاحات  تركيا  تحمل  عدم  »بالتحديد 
وبهذا  السوري،  الشمال  في  الديمقراطية 
بدأت تركيا منذ سنوات باتباع أسلوب الحرب 
الخاصة ضد الشعب بكل فئاته، ومحاولة بث 
التفرقة بين الشعب السوري عامةً، وبالتحديد 
سنوات  بعد  لكن  والسريان،  والعرب  الكرد 
األمة  ومشروع  المقاومة  نتيجة  فشلها  من 
أبناء  يبديها  التي  والمقاومة  الديمقراطية، 
السبب  هو  التركي،  العدوان  ضد  عفرين 

المباشر بفشلها السياسي والعسكري«.
اليوم  العفريني  الشعب  بقاء  بأن  سيدو  وأكد 
في الشهباء واستمرار مقاومته هو تأكيد على 
استمرار الثورة، وبهذه الروح نفسها ستجابه 
شعوب شمال سوريا العدوان التركي وتُفِشل 
مخططاته بكافة الُسبل السياسية والدبلوماسية 

مقاومة  من  تُستَمد  قوتهم  ألن  والعسكرية، 
الشعب والشهداء.

العدوان  بكر  وليد  الكاتب  استنكر  حين  في 
التركي على الشمال السوري وبالتحديد إقليم 
الفرات، وعزى بكر السبب في العدوان هو 
التركية  للدولة  المتبقي  الوقت  انتهاء  قرب 
المزيد  كسب  يحاول  وبالتالي  سوريا،  في 
بدأت  التي  مخططاته  الستكمال  الوقت  من 
يجب  بأنه  وليد  وتابع  أجمع،  للعالم  تَتَكشف 
الطموح  لهذا  حد  وضع  العالم  دول  على 
الذي يهدد أمن الشرق األوسط عامةً، وعلى 
السوري  الشمال  وشعوب  الكردي  الشعب 
المضي قُدماً في صد العدوان والتكاتف معاً.

السوري  الشعب  أصدقاء  كافة  بكر  وناشد 
ومْن يساندون العدل والديمقراطية والسالم، 
للوقوف مع شعوب الشمال والشرق السوري 
وأضاف  التركية،  الدولة  سياسات  وفضح 
وتعاميه  الدولي  الصمت  »نستنكر  بالقول: 
عفرين  في  التركية  الدولة  انتهاكات  عن 
لهم  ونقول  الفرات،  شرق  على  وعدوانه 
ونحن  هذا،  صمتكم  عن  تخرجوا  أن  يجب 
شعوب الشمال والشرق السوري ليس أمامنا 
خيار إما العيش الكريم أو الموت المشرف«.

أهايل عفرين «الثورة مستمرة يف وجه العدوان الرتكي«

الشبيبة الرتكمانية ... سنقف 
 يف وجه االعتداءات الرتكية

ً
 واحدا

ً
صفا

تقرير/ صالح إيبو

استعداهم  عفرين  شبيبة  الشهباء-أكد   / روناهي 
للمشاركة يف كل ما يقع على عاتقهم إلفشال خمططات احملتل الرتكي اليت متتد 

منذ العهد العثماني؛ هبدف إبادة شعوب مشال وشرق سوريا، وأن عفرين هي مََثل 
عارف سيدواملقاومة وسيتم حتريرها مبقاومة أبنائها األحرار.  صربي موسى جوان نعسان وليد بكربراهيم ميشري 

محود األمحد حممد الرتكماني

تقرير/ شيار كرزيلي

حجي أبو عزيز حييى أمحد بن محيد

خليل االبراهيم


