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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

ّ
لن يفلح أردوغان يف النيل من إرادة الشعوب والفكر احلر

المرأة الكردية هي رمز النضال والمقاومة 
دوراً  لعبت  حيث  الحرة،  للمرأة  وشعاراً 
الكردستاني  النضال  تاريخ  في  عظيماً 
وواجهت  القوة،  أسباب  بكل  وأمددته 
جميع المفاهيم واألفكار العشائرية والقبلية 
والمجتمعية، واستطاعت أن تتخطى بذاتها 
جميع القيود التي أصبحت عائقاً أمام حركة 
المجتمع,  في  والتطور  التقدم  في  المرأة 
دوراً  الكردستانية  المرأة  لحركة  وكانت 

كبيراً في تاريخ المرأة

في  وجهده  ماله  األنسان  يُسّخر  عندما 
سبيل خدمة شعبه وتقدم وازدهار مجتمعه 
فإنما يعوض ذلك بمحبة الناس واحتضان 
أهالً  حوله  من  كل  ليصبح  له  مجتمعه 
وتحيطه  تخصه  واحدة  وأسرة  وأقارب 
والتقدير،  األحترام  في  له  وتجزل  بالحب 
وبذا  أنفقه  ما  أضعاف  اكتسبه  ما  ويكون 
وصفاء  البال  براحة  الفائزين  من  يكون 

الضمير ومحبة الناس التي ال تقدر بثمن.

 سند تبليغ حكم
في الدعوى رقم أساس/563/ لعام 2019م

المنفذة: نوفة المحمد بنت محمد
المنفذ عليه المطلوب تبليغه: خود األحمد بنت مصطفى

والمحسومة بالقرار والقاضي من حيث النتيجة:
الزامك بتسليم حصة إرثيه

وذلك حق االستئناف خالل/15/ يوما/من اليوم التالي بعد تبليغك 
الحكم

وان لم تحضر سنجري بحقك االجراءات القانونية
هيئة تنفيذ األحكام في

مجلس العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم أساس/ 732 /  لعام 2018م على السيد: أحمد دوغان 

بن يوسف

 الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج

وذلك في تمام الساعة /10صباحا / من يوم الخميس/17 / 1 /2019م.

 للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: حسين محمد بن عليوي وعبد 

الرحمن حامد العليوي

 بطلب: حادث سير       

وان لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس /265/ لعام 2018م 

على السيد: نشوان زكريا عيد الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية بالرقة وذلك في 

تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم األحد 

الواقع في 20/1/2019 

للنظر في الدعوى المقامة من فاتن أحمد 

قيطا 

بطلب: مبلغ مالي

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية 

هيئة ديوان العدالة االجتماعية بالرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس /488/لعام 2018م 

على السيد: فواز العبد الحضور إلى ديوان 

العدالة االجتماعية بالرقة

 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من 

يوم األربعاء الواقع في 16/1/2019 

للنظر في الدعوى المقامة من السيدة: بسمة 

حسن القنبر

بطلب: تثبيت زواج ونسب

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية 

هيئة ديوان العدالة االجتماعية بالرقة

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم أساس/  1389/ لعام 
2018م على السيد: حسين الموسى بن 

مصطفى
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج 
وذلك في تمام الساعة / 10صباحاً / من يوم 

االربعاء16/ 1/2019م
 للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيدة 

خزنة العلي بنت محمد       
بطلب: تفريق 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 
بحقك اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم أساس/ 1581 /  لعام 

2018م على السيد: صبحي حمام بن عبد 
الرحمن

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج

وذلك في تمام الساعة /10/ من يوم 
االربعاء16 /1 /2019م.

للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيدة: 
أمينة عبود بنت حسين      

بطلب: تفريق لعلة الشقاق 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 

بحقك اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم أساس/1485/ لعام 

2019م على السيد: علي خوجة بن سليمان
الحضور الى ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج 
 وذلك في تمام الساعة /10صباحا / من يوم 

االربعاء/ 16/ 1 /2019 8م.
 للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: 

أحمد علي أحمد بن عثمان      
بطلب:  تثبيت شراء سيارة:

وان لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 
بحقك االجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج

  كروب روناهي حسكة 

آلــيــــات تـنــظـيــم الـنـشـاطـــات 

الــمـجـتـمـعـيـة؛ مـســيــرة 

ً
قـامـشــلـو نـمــوذجـــا

4»

الكويت بأي 
جمموعة شباب؟؟؟!

10»

إىل املكتب اإلعالمي يف الرقة
تقرر لدينا في الدعوى رقم أساس /166/ لعام /2018/ تبليغ المدعى عليه: هشام عبد الفتاح 
الحمد إسماعيل عن طريق صحيفة محلية كونه مقيم خارج حدود اإلدارة الذاتية والقطر على 

أن تكون صيغة التبليغ على الشكل اآلتي:
مذكرة دعوى

في الدعوى رقم أساس /166/ لعام 2018م
على السيد هشام عبد الفتاح الحمد إسماعيل الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

وذلك في تمام الساعة/10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع 21/1/2019م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: بديع جاسم العبود بطلب: استرداد حيازة، وإن لم تحضر 

في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

«سنقاتل يف اخلندق األول
 مع قوات سوريا الدميقراطية«

األطماع الرتكية والتجاذبات اإلقليمية يف سوريا

للعشائر  احتجاج  وقفة  الحسكة،  مقاطعة  في  العربية  للعشائر  التحضيرية  اللجنة  نظمت 
والقبائل العربية في مقاطعة الحسكة ضد التهديدات التركية لشمال وشرق سوريا، وأكد 
شيوخ العشائر والقبائل العربية على وقوفهم في وجه التهديدات التركية، والوقوف صفاً 
واحداً مع قوات سوريا الديمقراطية في الدفاع عن األرض السورية، ونددوا بالتهديدات 

التركية وتدخالتها في الشؤون السورية. 

 ما تزال أحالم اإلمبراطورية العثمانية تراود ساسة األتراك وعلى رأسهم سلطانهم الموعود أردوغان، وما زالت محاوالت تطبيق الميثاق الملّي 
بضم شمال وشرق سوريا والية حلب والموصل وكركوك قائماً، إلنعاش مخطط أعد منذ مئة عام وترجم عبر اتفاقيتي سايكس بيكو ولوزان.

احتالل شمال سوريا يأتي في السياق نفسه بدءاً من جرابلس وانتهاٍء بعفرين والهدف األساسي من االحتالل التغير الديمغرافي لسكان المنطقة، 
وفرض أشكال االستعمار في ممارسة سياسة التتريك وطمس الهوية الثقافية الحقيقية لتلك الشعوب، وعلى األخص الشعب الكردي، وتحت ذريعة 
حماية أمنها القومي ومحاربة اإلرهاب كما تّدعي في خداع الرأي العام العالمي والتركي تمارس شتى أشكال اإلرهاب من قمع الحريات، وكم أفواه 
الصحافة، وابتزاز العالم عبر مرتزقة داعش وجميع الفصائل اإلسالمية الرجعية والتي مّولتها وصنعتها تحت مسميات داعش والنصرة والسلطان 

مراد وغيرها.

4»

تاريخ دولة االحتالل التركي مليء بارتكاب اجملازر واإلبادة بحق شعوب املنطقة، واليوم تود إعادة تاريخها ذاك من خالل احتاللها لألراضي السورية وتغيير 

دميغرافيتها والتوسع في إمبراطوريتها على حساب حياة الشعوب.. إال أنها لن تفلح في ذلك؛ ذلك أن إرادة الشعوب أقوى من أن توهن أمام تهديداتها، 

ويستمدون هذه اإلرادة من قواتهم.. قوات سوريا الدميقراطية.. التي حررت مناطقهم وأعادت األمان إليهم.. 

5»

ساكينة جانسيز ورفيقاتها

حجر أساس لتاريخ املرأة وبصمة 

شرف للمقاومة والنضال

الدكتور أمحد سينو... اإليزيديون

 حافظة اللغة والرتاث الكردي العريق

3»

8»

كان وما زال الشمال السوري سلة الغذاء السوري على مدى عقود طويلة؛ وذلك لغناه بالثروات الطبيعية 
سواًء أكانت الباطنية منها أو الزراعية، وبفضل المناخ المناسب لزراعة أنواع المحاصيل كافة، من القمح 

والشعير والقطن والزيتون إلى أنواع األشجار المثمرة كافة

- بعد سنوات طويلة عانت فيها مدينة الرقة من سيطرة مرتزقة داعش على المدينة والتي جعلت منها مدينة 
للقتل والتدمير وكان األسلوب الُمتَبع من قِبل المرتزقة هو تدمير فئات المجتمع المختلفة، من شباب وأطفال 

ونساء ورجال بدون استثناء للقضاء على المجتمع بشكل كامل وتدمير البنى التحتية للمجتمع
7» 6»

مظاهرة  الحسكة  مقاطعة  شهدت 
جماهيرية حاشدة , حيث تظاهر اآلالف 
من أبناء مدينة الحسكة والقرى والنواحي 
التابعة لها, تنديداً بعملية اغتيال الرفيقات 
الثالثة ساكنة جانسز ليلى شايلمز وفدان 
باريس  الفرنسية  العاصمة  في  دوغان, 
قِبل  من  الغدر  أيدي  طالتهن  اللواتي 

عام  والتركية  العالمية  االستخبارات 
2013 , حيث بدأت التظاهرة من دوار 
إلى دوار  تل حجر  الشهيد شاهين بحي 
والشعارات  الالفتات  حاملين  اإلطفائية 
الثالثة،  الشهيدات  مقاومة  تُحيّي  التي 
بحق  اإلرهابية  بالممارسات  وتندد 
حزب  قِبل  من  الكرديات  المناضالت 

دقيقة  الوقوف  وبعد  والتنمية,  العدالة 
ألقت  الشهداء   أرواح  على  صمت 
حسكة  منى  ستار  مؤتمر  في  اإلدارية 
حكومة  عمدت  »لقد   : فيها  قالت  كلمة 
المناضالت  اغتيال  إلى  والتنمية  العدالة 
المرأة  إرادة  لكسر  الثالثة  الكرديات 
السياسات  تحارب  التي  الحرة  الكردية 

التعسفية بحق الشعوب, فالمرأة الكردية 
الذهنية  ضد  عديدة  سنوات  منذ  تناضل 
التي  الرأسمالية  والمفاهيم  الذكورية 
الخاطئة  والمعتقدات  المفاهيم  ترسخ 
بكل  وتعمل  البشرية،  أذهان  في  للمرأة 
إلى  للوصول  أداة  المرأة  لجعل  طاقاتها 
مأربها ومصالحها الخاصة, وقد اتخذت 

والنضال  المقاومة  الثالثة   المناضالت 
أجل  من  شعاراً  النضالية  مسيرتهن  في 
تحرير الشعوب جميعاً، وخاصة المرأة 
من براثن العبودية والظلم واالضطهاد, 
لذلك نحن في مؤتمر ستار في روج افا 
شمال وشرق سوريا سنقف صفاً واحداً 
وبروح الشهيدات الثالثة في وجه جميع 
ضد  تحاك  التي  واألالعيب  السياسات 
النساء في العالم بهدف النيل من حريتها 
المجتمع  ونطالب  كرامتها،  وسلب 
واإلنسانية  الحقوقية  والمنظمات  الدولي 
اغتيال  ملف  بفتح  الفرنسية   والحكومة 
المناضالت الكرديات وتقديم المتورطين 
الدولي  المجتمع  نطالب  كما  للعدالة, 
التركية  التهديدات  وجه  في  بالوقوف 
بشن حملة عسكرية على مناطق شمال 
وشرق الفرات وإيقاف ممارسات الجيش 
التركي بحق السكان المدنيين في مناطق 
األسلحة  واستخدامهم  الحدودي  الشريط 

الثقيلة بحق السكان المدنيين«. 

مسرية تنديد حاشدة يف احلسكة

معمل حلج القطن باحلسكة... مركز 
زارعي القطن

ُ
اقتصادي هام ودعم مل

التعليم يتطور يف الرقة
 رغم قلة اإلمكانيات

2»
إدلب،  في  األخيرة  التطورات  من  يبدو  ـ 
الشام  تحرير  هيئة  بين  اتفاق  وتوقيع 
)النصرة سابقاً( وما يسمى الجبهة الوطنية 
محافظة  أن  تركياً،  المدعومة  للتحرير 
إدلب والريف الغربي من حلب بات تحت 
السيطرة الفعلية لمرتزقة هيئة تحرير الشام 

المصنفة كمنظمة إرهابية

إدلب باتت للنصرة... وأردوغان 

يبحث عن كبش فداء

2»



www.ronahi.netالعدد 654  

األحد
1/13/ 2019م

العدد 654   www.ronahi.net

األحد
1/13/ 2019م

التركية  التهديدات  بعد  ـ  األخبار  مركز 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  باحتالل 
هجماته  شرعنة  التركي  االحتالل  يحاول 
العشائر  يمثلون  الذين ال  بعض  عبر جمع 
في  العشائر  ممثلو  أنهم  على  وإظهارهم 
سوريا، وما جرى من اجتماعات في مدينة 

إعزاز خير دليل على ذلك.
قوات  حررتها  التي  الرقة  عشائر  شيوخ 
 ،2017 عام  أواخر  الديمقراطية  سوريا 
قالوا بأن كل من يتحدث على لسانهم لدى 

االحتالل التركي »عبارة عن مرتزقة«.
حجي  طالل  الجعابات  عشيرة  شيخ  وأكد 
األحمد قائالً: »من المعيب جداً أن يتحدث 
كل  بعيد  هو  مجتمع  لسان  على  شخص 
البعد عنه، نحن اليوم كشيوخ عشائر الرقة 
المتجددة  التركية  التهديدات  ندين ونستنكر 
باحتالل مناطق شمال سوريا. نؤكد وقوفنا 
قدمت  التي  قسد  قوات  قواتنا  جانب  إلى 
الكثير وما زالت مستعدة لتقديم المزيد من 
الشهداء من أجل كرامة وسالمة أرضنا«. 
المجازر  ننسى  ولن  ال  »نحن  وأضاف: 

التركية بحق األرمن«.
ومن جانبه؛ قال شيخ عشيرة السبخة محـمد 
التي  التصريحات  »ندين  السوعان:  تركي 
ال  هؤالء  األشخاص،  بعض  من  تخرج 

هم  التركي،  االحتالل  شيوخ  هم  يمثلوننا 
بل عبارة عن مرتزقة ال  ليسوا سوريين، 
أكثر, ونحن متواجدون مع أهلنا في الرقة 
وغيرها من مناطق شمال سوريا ونقف مع 
المتشكلة  الديمقراطية  سوريا  قوات  قواتنا 

من أبناء سوريا«.
أنفسهم  يدعون  »من  السوعان:  وأشار 
وشرق  شمال  مناطق  وشيوخ  ممثلي 
سوريا )الرقة، دير الزور، والحسكة( أين 
داعش؟  من  المدينة  تحررت  عندما  كنتم 
الشمال  تقيمون؟  وما هو هدفكم في  وأين 
تقولوا  ال  لكن  شيء،  كل  قولوا  السوري؟ 
على  تعّرف  فالكل  ألهلنا،  السالم  نريد 

نواياكم«.
نهاية حديثه:  السوعان في  وأضاف محمد 
إحياء  عن  وتبحث  احتالل  دولة  »تركيا 
االحتالل  خالل  من  العثمانية  السلطنة 
الشمال  في  نحن  اليوم  والقتل.  والتدمير 
ديمقراطية  بكل  حياتنا  نعيش  السوري 

وحرية«.
ومن جانبه؛ أشار الرئيس المشترك لحزب 
إلى  برصوم  سنحريب  السرياني  االتحاد 
أن الجميع يعرف التاريخ الدموي للسلطنة 
فظيعة  مجازر  ارتكبت  التي  العثمانية 
في  تقطن  كانت  التي  الشعوب  بحق عموم 

لهذه  هدفاً  كان  الكل  أن  منوهاً  المنطقة، 
السياسة التي يحاول أردوغان اليوم إعادتها 
هذه  من  أقوى  الشعوب  بأن  مؤكداً  بالقوة، 
الحاكمة.  الدكتاتورية  االستبدادية  األنظمة 
أجرته  لقاء  خالل  برصوم  حديث  وجاء 
تصريحات  حول  هاوار  أنباء  وكالة  معه 
لشعوب  أيام بأنه ليس عدواً  أردوغان قبل 
وقال  الكردي،  الشعب  وبخاصة  المنطقة 
بأنه صديق وحليف لهم. وأكد برصوم أن 
هدف أردوغان ليس معاداة الشعب الكردي 
الحر  الفكر  من  النيل  هدفه  إنما  فحسب، 
المنطقة  شعوب  لدى  الموجودة  واإلرادة 

وضرب مشروعها الديمقراطي.
وأضاف: »أردوغان كعادته يحاول خداع 
العالم بأنه عامل سالم في المنطقة ويحارب 
غير  والحقيقة  الواقع  ولكن  اإلرهابيين، 
والنظام  أردوغان  دور  كان  دائماً  ذلك، 
السورية،  األزمة  في  سلبياً  دوراً  التركي 
عن  ومرورهم  اإلرهابيين  دعم  من  بداية 
طريق تركيا وإرسالهم إلى سوريا وإحداث 
في  شاهدناه  الذي  والقتل  والدمار  الخراب 
هذا  يلعب  أن  يريد  أيضاً  واليوم  سوريا، 
الجيش  المرة عن طريق  الدور ولكن هذه 
طريق  عن  وليس  مباشر  بشكل  التركي 

أدواته«.

االتحاد  كحزب  أنهم  برصوم  وأوضح 
بأن  بيانات  عدة  أصدروا  السرياني 
للسريان وعموم  تهديد  هو  التركي  التهديد 
بالدرجة  المتضررون  وأنهم  المسيحيين، 
على  ستعتمد  التركية  الدولة  كون  األولى، 
من  الجميع،  لدى  والمعروفين  مرتزقتها 
داعش  ذاتهم  هم  »هؤالء  وأضاف:  هم، 
والنصرة، الذين يحملون الفكر المتطرف. 
ال  المتطرف  الفكر  هذا  أصحاب  لذلك؛ 
ويعملون  المنطقة  شعوب  يقبلوا  أن  يمكن 
آخرين  بأشخاص  واستبدالهم  إبادتهم  على 
يتقبلون فكرهم. لذلك؛ أي تدخل تركي في 
للسريان،  تهديد  هو  سوريا  شمال  مناطق 
من  ولكل  للعرب،  لإليزيديين،  للكرد، 

يعيش على هذه األرض«.
ونوه سنحريب برصوم أن هدف أردوغان 
الفكر  من  النيل  هدفه  إنما  الكرد  ليس 
وضرب  المنطقة،  شعوب  وإرادة  الحر 
ال  »أردوغان  بالقول:  وتابع  الديمقراطية، 
تعيش  ديمقراطي  مشروع  رؤية  يتحمل 
الشعوب في ظله أخوة متحابة مشتركة مع 
يحاربه  ولهذا  بمآربه،  بعضها، ألنه يضر 
فمنذ  منه،  للنيل  الوسائل  بكل  ويسعى 
تأسيس اإلدارة الذاتية الديمقراطية هاجمت 
المنطقة  المرتزقة  أدواتها  تركيا من خالل 
خالل  برصوم  وتطرق  فشلوا«.  ولكنهم 
هدفه  بأن  أروغان  تصريحات  إلى  حديثه 
تحرير الشعب، وإحالل االستقرار واألمن 
في المنطقة، وقال في هذا السياق: »شاهدنا 
فقد  عفرين،  في  التركي  االحتالل  فعله  ما 
استهدف جميع المكونات القاطنين فيها من 
الكل  وإيزيديين،  ومسيحيين  وعرب  كرد 
توطين  وتم  المخيمات،  في  ويعيش  تهّجر 
أناس من مناطق الغوطة وغيرها في تلك 
ديمغرافي،  تغيير  على  عمل  أي  المنطقة، 
وإسكان أشخاص يتقبلون فكره المتطرف، 

هنا  ومن  المنطقة،  في  سياسته  هي  هذه 
القيام به في  تتضح حقيقة ما يود أروغان 
المنطقة، فهدفه تكرار ما فعله في عفرين«.
العدالة  حزب  بأن  »معروف  وأضاف: 
يقولونها  أردوغان  وسلطانه  والتنمية 
بصراحة بأنهم يسعون إلعادة أيام السلطنة 
العثمانية، هذه مأساة حقيقية لعموم الشعوب 
التاريخ  نعرف  ألننا  األوسط؛  الشرق  في 
وخصوصاً  العثمانية،  للسلطنة  الدموي 
جمال  مثل  وقادته  والترقي  االتحاد  أيام 
باشا، أنور باشا، طلعت باشا الذين ارتكبوا 
المكونات  عموم  بحق  فظيعة  مجازر 
المنطقة  في  تقطن  كانت  التي  والشعوب 
من سريان وآشوريين أرمن  وكرد وروم 
وإيزيديين، فالشعوب بكافة مكوناتهم كانوا 
الناس  ماليين  وهناك  السياسة،  لهذه  هدفاً 
كانوا ضحايا هذا الفكر وهذه السياسة التي 

يحاول أردوغان اليوم أن يعيدها بالقوة«.
االتحاد  لحزب  المشترك  الرئيس  واختتم 
حديثه  برصوم  سنحريب  السرياني 
األنظمة  هذه  من  أقوى  »الشعوب  بالقول: 
االستبدادية الدكتاتورية الحاكمة والتي تريد 
بأن  دائماً  يثبت  فالتاريخ  الشعوب  تبيد  أن 
الشعوب هي الباقية ومثل هذه األنظمة هي 

التي تسقط«.

ّلن يفلح أردوغان يف النيل من
 إرادة الشعوب والفكر احلر
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تصبّغ  في  اضطراب  Vitiligoهو  البُهاق 
الميالنينيَّة  الخاليا  فيه  تتخرُب  الجلد 
الخاليا  )وهي  الجلد  في   melanocytes
التي تنتُج صباغ الميالنين األسمر المسئول 
في  الخاليا  تلك  وتخرُب  الجلد(.  لون  عن 
الجلد يؤدي لظهور بقع  المناطق من  بعض 
من  مختلفة  أنحاء  في  البشرة  على  بيضاء 
على  ُمشابهة  بُقع  تظهر  أن  ويمكن  الجلد. 
األغشية المخاطية )وهي األغشية التي تبطُن 
الداخلية مثل األنف والفم( وعلى  التجاويف 

الشبكية، وهي طبقة العين الداخلية.
األزمنة،  أقدم  منذ  عرف  مرض  والبهاق 
وأشارت معظم الحضارات واألديان، ولعل 
الوصف  هو  للبهاق  اإلشارات  أقدم  أحد 
عند  المقدس  فيدا  الريج  كتاب  تناوله  الذي 
»البََرص«  منه  الشديد  الشكل  و  الهندوس، 
من  الكثير  في  اجتماعي  نبٍذ  مع  ترافق 
الحضارات القديمة )ومنها العربية( حتى أن 
العمل  تقديم  ويُرفض  ينبذون  كانوا  مرضاه 

لهم أو تزويجهم.
ما سبُب اإلصابة بالبهاق؟

يحدُث البهاق عندما تُخرب الخاليا المناعية 
»الخاليا  الجلد  صباغ  تنتج  التي  الخاليا 
لوجود  التخريب  هذا  ويُعزى  الميالنينيَّة« 
ُمشكلة في المناَعة الذاتية ال نعرف أصلها. 
يمكن أن يحدث البُهاق في أي عمر. وترتفع 
تصل  ُمعيّنة.  عائالت  في  اإلصابة  ُمعدالت 
المتحدة  الواليات  في  اإلصابة  ُمعدالت 
إلصابة واحدة بين كل 100 شخص. يمكن 
ذاتيّة  مناعة  أمراض  مع  البُهاق  يَترافق  أن 
الغّدة  نشاط  فرط  أديسون.  داء  مثل:  أخرى 

الدرقية. فقر الدم الخبيث.
أعراض وعالمات اإلصابة بالبهاق:

العرض الرئيسي للبهاق هو نقص التصبُّغ، 
بيضاء  أو  فاتحة  بُقع  لوجود  يؤدي  ما  وهو 
بدايةً  التصبّغ  زوال  ويظهر  الجلد.  على 
للشمس،  الُمعرضة  الَمناطق  على  عادة 
والوجه  والذراعين  والقدمين  اليدين  مثل 
البُهاق:  عالمات  وتتضمُن  والشفتين. 
تحول  أو  ابيضاض  جلدي.  تصبّغ  »زوال 
الفروة  في  الرمادي  للون  للشعر  باكر  لون 
المبكر•  الذقن  أو  الحاجبين  أو  الرموش  أو 
نقص تلّون األنسجة التي تبطن الفم واألنف• 
نقص أو تغير لون الشبكيّة• بقع فاتحة اللون 
التناسلية  واألعضاء  والسّرة  اإلبطين  حول 
والشرج. وقد يبدأ البهاق في أي عمر، غير 

أنه يبدأ عادةً قبل العشرين من العمر.
البقع  البهاق، يمكن أن تغطي  وبحسب نوع 
ويعرف  الجسم  من  عديد  »أجزاء  الفاتحة: 
متناظر  بشكٍل  يتطّور  أن  المعمم،  بالبهاق 
على كال جهتي الجسم• جزء أو جهة واحدة 
ألن  القَطعي،  بالبهاق  ويعرف  الجسم.  من 
أو  لسنة  ويتطور  َصغير،  عمر  في  يحدث 
ومناطق  واحدة  منطقة  يتوقّف.  ثم  اثنتين 
قليلة من الجسم فقط. ويعرف هذا النوع باسم 

البهاق الموضعي أو البؤري«.
بعد  البهاق  تطّور  بكيفية  التنبؤ  الّصعب  من 
بدون  الكبر  عن  ستتوقف  فالبقع  ظهوره، 
التصبّغ سوف  أن زوال  إال  أحياناً،  معالجة 
ينتشر في معظم الحاالت ليشمل معظم الجلد 
الجلد  يستعيد  وقد  األمر.  نهاية  في 

لونه في حاالٍت نادرة.
متى يتعيّن مراجعة الطبيب وكيفية المعالجة؟

ينبغي مراجعة الطبيب إذا حدث نقص تصبغ 
في البشرة أو الشعر أو العين. ال يوجد عالج 
شاٍف للبهاق، غير أّن الُمعالجة تُساعُد على 
تعيد  وقد  التصبّغ،  زوال  إبطاء  أو  إيقاف 

بعض اللون للبشرة.
مع  العالجية  الخيارات  مناقشة  ويجب 
وهدُف  منها.  العديد  يوجد  حيث  الطبيب، 
معظم العالجات هو استعادة النقص في تلون 
الجلد. ونورد هنا بعض الوقائع الرئيسية عن 
الخيارات العالجية التي تساعد عند مناقشتها 
مع طبيب الجلد. ويعتمد أفضل خيار عالجي 
وصحته  الشخصي  تفضيله  على  للمريض 
على  البهاق  ظهور  ومكان  وعمره  العامة 
معالجة  عدم  البعض  يختار  بينما  الجسم. 

البهاق.
»استخدام  طبي:  عالج  اختيار  عدم  1ـ 
مستحضرات التجميل إلخفاء البقع«: تتضمن 
الخيارات التجميلية المكياج والتسمير الذاتي 
عرض  الجلدي•  والصباغ   self-tanner
طرق آمنة لجعل مالحظة البهاق أقل. غالباً 
ما نوصي بها لألطفال لتجنب اآلثار الجانبية 

الممكنة لألدوية. 
العيوب: يجب تطبيقها مراراً، وقد ال تفيد إال 
والخبرة  للممارسة  وتحتاج  االستخدام،  عند 

لجعل الجلد يبدو طبيعياً.
2. األدوية الُمطبقة على الجلد: يوجد العديد 
من األدوية الموضعية المختلفة التي تساعد 
على إعادة تصبّغ الجلد. توصف للمساحات 
لهذه  وصفه  يشيع  الذي  الدواء  الصغيرة. 
الموضعية  الكورتيكوستيرويدات  هو  الغاية 
القوية أو القوية جداً. حيث يستعيد نحو نصف 
المرضى بعض اللون الجلدي بعد 4-6 أشهر. 
الكورتيكوستيرويدات  أحد  ُمشاركة  يمكن 
النتائج.  لتحسين  آخر  دواء  مع  الموضعية 
البشرة  ذوي  الناس  الموضعية  األدوية  تفيد 
الداكنة أكثر. تكون األدوية الموضعية أكثر 
فعالية على مناطق معينة من الجسم، وتكون 
يمكن  ال  والقدمين.  اليدين  على  فعالية  أقل 
استخدام كل األدوية الموضعية على الوجه.

الجانبية  اآلثار  األدوية بعض  لهذه  العيوب: 
المرضى  مراقبة  يجب  لذلك  الممكنة، 
بعناية. أحد اآلثار الجانبية الشديدة الستخدام 
كورتيكوستيرويد موضعي لسنة أو أكثر هو 
يصبح  الجلد  أن  يعني  وهذا  الجلد،  ُضمور 

رقيقاً وجافاً وهشاً.
الضوء  استخدام  الضوئية:  المعالجة   .3
إلعادة تصبغ الجلد. يمكن أن يجلس المريض 
معالجات  يتلقى  قد  أو  ضوء  صندوق  في 
الضوء  صندوق  نستخدم  اإلكسايمر.  بليزر 
بينما نستخدم لعالج  المنتشر؛  البهاق  لعالج 
الوجه،  على  أكثر  تفيد  الصغيرة.  المنطقة 
وهي أقل فعالية على اليدين والقدمين. فعالة 
يستفيد  حيث  المرضى،  من  الكثير  عند 
بليزر  العالج  من  المرضى  من   %70 نحو 
نحو  يالحظ  تزول.  قد  النتائج  اإلكسايمر. 
من  سنة  غضون  في  النتائج  اختفاء   %44
المعالجة  نتائج  وتذهب  المعالجة،  إيقاف 
سنوات  أربع  بعد  المرضى  من   %88 عند 
المرضى  يالحظ  قد  المعالجة.  إيقاف  من 
بلون  مناطق  وجود  الداكنة  البشرة  ذوي 
المعالج  الجلد  أن  المعالجة، غير  بعد  أغمق 
المعالج في غضون  الجلد غير  سيتالءم مع 
بالمواعيد.  التزاماً  يتطلب  قليلة عادةً.  أشهر 
جلسات  لـ3-2  عادةً  المرضى  يحتاج  حيث 
معالجة أسبوعياً لعّدة أسابيع. يمكن ُمشاركته 
الكورتيكوستيرويد  مثل  أخرى،  معالجة  مع 

الموضعي.
تستخدم   :PUVAبالـ الضوئية  المعالجة   .4
البنفسجية ودواء  المعالجة األشعة فوق  هذه 
اسمه بسورالين psoralen من أجل استعادة 
لو الجلد. يمكن دهن البسورالين على الجلد 
أو قد يؤخذ على شكل حبوب دوائية. تستطيع 
المنتشر.  البهاق  تعالج  أن  المعالجة  هذه 
يستفيد ما بين 50 و75% من المرضى في 
استعاد الصباغ إلى وجوههم وجذعهم وأعلى 
أذرعتهم وأعلى أرجلهم. ليس فعاالً جداً على 
الوقت،  من  الكثير  تتطلب  والقدمين.  اليدين 
بالـ للعالج  مركز  أو  مستشفى  في  وللعالج 

PUVA مرتين أسبوعياً لنحو سنة واحدة. قد 
يؤثر البسورالين على العينين، لذلك تتطلب 
المعالجة  بدء  قبل  للعينين  فحصاً  المعالجة 

التابعة  العميق«  »العقل  شركة  باحثو  صمم 
من  جديداً  نوعاً  المتحدة  المملكة  في  لجوجل 
قدرات  من  يزيد  أن  يمكن  والذي  الحاسوب، 
من  اليوم  االصطناعّي  الذكاء  أنظمة  أفضل 
خالل منحها ميزةً جديدةً هامةً، أال وهي نوٌع 

من الذاكرة العاملة.
أظهر الباحثون أن الحاسوب الُمكّون من شبكٍة 
الذاكرة  عصبيٍة كبيرٍة متصلٍة بشكٍل فريٍد من 
نسبياً،  معقدٍة  مهاماً  يؤدي  أن  يمكن  العاملة 
المعلومات  لماهية  استنتاجه  خالل  من  وذلك 
المهام  وتشمل  ذاكرته.  في  بها  يحتفظ  التي 
معرفة أفضل طريقٍة للوصول من محطٍة إلى 
أخرى عبر شبكة قطار األنفاق المعقدة الشبيهة 
الرسوم  استكشاف  بعد  وذلك  بالمعكرونة، 
وتعلّم  الشبكات  من  أخرى  ألنواٍع  البيانية 

السمات األكثر وضوحاً.
العميق«التابعة  »العقل  شركة  باحثو  يسمي 
العصبّي  »الحاسوب  بـ  نظامهم  لجوجل 
الُمميز«، حيث أنه ُمَميٌِز بمعنى أنه قادٌر على 
الرياضية،  العمليات  باستخدام  سلوكه  تعلم 
ستُخزن  التي  المعلومات  ماهية  ذلك  في  بما 
»االنتشار  بـ  ذلك  يُدعى  ما  وهو  الذاكرة  في 
وراء  تكمن  التي  العملية  وهي  الخلفّي«، 
العصبية. حيث ستُخزن بعض  الشبكات  عمل 
حين  الذاكرة  مصفوفة  في  تلقائياً  المعلومات 

تَُدرب الشبكة بالبيانات.
بدورية  المنشورة  العلمية  الورقة  مؤلفو  يقول 
واين،  جريج  غرافز،  أليكس  وهم  نايتشر 
الحاسوب  لهذا  »يمكن  هسابيس:  وديميس 
هياكل  ومعالجة  لعرض  ذاكرته  يستخدم  أن 
البيانات المعقدة مثل الحاسوب التقليدّي، ولكن 
البيانات مثل  يمكن أن يتعلّم أن يفعل ذلك من 

الشبكة العصبية«.
يُعد هذا التقدم خطوةً أقرب للذكاء االصطناعّي 
قدراتها،  في  باإلنسان  شبيه  أنها  ناحية  من 
كارنيجي  جامعة  في  المساعد  األستاذ  ويقول 
والذكاء  اآللة  تعلّم  في  والمتخصص  ميلون 
االصطناعي رسالن صالح الدينوف أن التقنية 
الممكن  الراهن، ولكن من  الوقت  في  محدودةٌ 
الطريقة ستؤدي  التي ستبنى بهذه  أن األنظمة 
يوماً ما عمالً مفيداً. فعلى سبيل المثال، يمكن 
لنسخٍة أكثر تقدماً من هذا الحاسوب أن يزور 
ويكيبيديا ليكتشف المفاهيم الهامة مثل األسماء، 
أو  الذاكرة.  في  ويخزنها  والتواريخ  األماكن، 
سبق  معلومٍة  باستخدام  للروبوت  يسمح  قد 
تماماً«.  جديدٍة  ظروٍف  في  سابقاً  تعلمها  له 

وأضاف: »إن هذا عمٌل مثيٌر جداً«.
إن أحدث أنظمة التعلّم اآللي بارعةً في بعض 
التعرف على الوجوه في الصور  المهام، مثل 

يمكن  الممارسة  ومع  المنطوقة،  الكلمات  أو 
ألعاب  لعب  مثل  المعقدة  المهام  أداء  تتعلم  أن 
تتطلب  ولكنها  الخبراء،  بمستوى  الحاسوب 
كمياٍت هائلةً من البيانات المحددة للتدريب، وال 
الذاكرة  في  تعلمته  مما  الكثير  تخزين  يمكنها 
بغرض استخدامها الحقاً خالفاً لإلنسان. وهذا 
في  بما  المجاالت  من  العديد  في  مشكلةً  يُمثل 

ذلك اللغة.
صنع  أن  إلى  يشير  الدينوف  صالح  أن  غير 
حاسوٍب عصبٍي ُمميٍّز أكثر تعقيداً مثل هذا قد 
يكون صعباً، وذلك ألنه الوصول إلى ذاكرته 
يستوجب عليه إجراء حساباٍت معقدٍة لالستعالم 
عن كل قطعٍة مخزنٍة. يقول صالح الدينوف: 
األشياء،  هذه  تشغيل  جداً  الصعب  لمن  »إنه 
وإن توسيع نطاق عملها بهذه الصورة قد يكون 

مشكلةً بعض الشيء«.
من المثير لالهتمام أن هذا اإلنجاز يجمع بين 
كانت  والتي  االصطناعّي،  الذكاء  في  مجالين 
لفترٍة طويلٍة في خالف معاً. ففي البداية، كان 
العمل على الذكاء االصطناعّي يتضمن برمجة 
حين  في  رمزياً،  المعلومات  لتمثيل  اآلالت 
عصبيٍة  شبكاٍت  استخدام  هو  حالياً  الرائج  أن 
المهام.  ألداء  نفسها  بتدريب  تقوم  جداً  كبيرٍة 
الذكاء  علماء  بعض  تساءل  طويلٍة،  ولفترٍة 
عّما  اإلدراك  وعلماء  التقليديين  االصطناعّي 
تفعل  أن  تستطيع  العصبية  الشبكات  كانت  إذا 
ما يفعله البشر دون الحصول على بعض قدرٍة 

أعمق لتمثيل المعلومات رمزياً.
الذي  نيويورك  يقول عالم اإلدراك في جامعة 
تحاكي  الحاسوب  أجهزة  جعل  طرق  يدرس 
»أكثر  ليك:  بريندن  وهو  البشرّي  الذكاء 
تعلّم  على  الشبكة  قدرة  هو  إعجابي  يثير  ما 
الممكن  من  وهذا  األمثلة”.  من  الخوارزميات 
أن يوسع من فائدة التعلّم العميق. وأضاف: “إن 
أقصر  إيجاد  أو  التصنيف  مثل  الخوارزميات 
لعلوم  والزبدة  الخبز  إال  هي  ما  المسارات 
تتطلب عادةً  إنها  الكالسيكية، حيث  الحاسوب 

مبرمجاً للتصميم والتنفيذ«.

غير  يزال  ال  النظام  أن  إلى  ينوه  ليك  أن  إال 
يعمل  التي  الطريقة  في  تماماً  باإلنسان  شبيٍه 
يلتقطوا مهمةً  للناس أن  بها، إذ يقول: »يمكن 
جديدةً من خبرٍة محدودٍة، خاصةً إذا كانوا على 
المقابل،  “وفي  ويضيف:  بالمجال”.  درايٍة 
يُدرب الحاسوب العصبّي المميز على عشرات 
مهمٍة،  كل  على  األمثلة  من  اآلالف  مئات  أو 
المهام  تعلم  على  البشرية  القدرة  أن  وأعتقد 
التحديات  من  واحدةً  ستكون  بسرعٍة  الجديدة 

الرئيسية المقبلة للذكاء االصطناعّي«.

مرض «البهاق« وأسبابه 
وأعراضه وعالجه

 و 
ّ
الذكاء االصطناعي

 العاملة«؟!
ً
«الذاكرة

 خالل حياة الشخص، طول األمعاء
 الدقيقة حوالي 5,2 متر،  بعد أن ميوت فأن

 العضالت في جدران أمعائهم تسترخي
ويزيد طولها إلى ستة  أمتار

حقائق عن جسم اإلنسان

إعداد / جيان حمو

المريض  مراقبة  ينبغي  منها.  االنتهاء  وبعد 
بدقة لرصد اآلثار الجانبية الخطيرة.

خياراً  الجراحة  تشكل  قد  الجراحة:   .5
على  المريض  يستفيد  ال  عندما  متاحاً 
على  المطبّقة  واألدوية  الضوئية  المعالجة 
الذين  البالغين  المرضى  عند  تفيد  الجلد. 
منذ 6  متغيرة(  )غير  مستقرة  حالتهم  تكون 
تُستطب عند األطفال.  األقل. ال  أشهر على 
يصابون  الذين  األشخاص  عند  تُستطب  ال 
 keloids بُجدرات  أو  بسهولة  بندبات 
يتوافر عدد من اإلجراءات  )ندبات كبيرة(. 
سحب  غالبيتها  وتشمل  المختلفة،  الجراحية 
جلد أو خاليا جلدية غير ُمصابة وزرعها في 
األماكن التي تحتاج الصباغ. تفيد عند 90-
95% من المرضى. تتضمن اآلثار الجانبية 

له شكل  الجراحة وتشكل جلد  الممكنة فشل 
الرصيف، والعدوى.

تقارير  هناك  التقليدية:  غير  المعالجة   .6
ومعادن  فيتامينات  وجود  عن  تتحدث 
وأحماض أمينية تعيد لون الجلد عند مرضى 
تلك  معظم  على  دراسات  تجرى  لم  البهاق. 
المواد، لذلك ال يوجد دليل يؤيد تلك التقارير 
ُدرست  تماماً.  الجانبية  آثارها  نعرف  وال 
 Ginkgo biloba الصينية  الجنكة  عشبة 
وأشارت  السريرية،  التجارب  إحدى  في 
الصينية  الجنكة  أن  إلى  الدراسة  تلك  نتائج 
قد تساعد في استعادة التلون وتوقف تدهور 
أخذوا  أّن 10% ممن  الدراسة  بينت  البهاق. 
الجنكة الصينية استعادوا اللون تماماً أو على 

نحو مهم.

مركز األخبار ـ يبدو من التطورات األخيرة 
تحرير  هيئة  بين  اتفاق  وتوقيع  إدلب،  في 
الجبهة  يسمى  وما  سابقاً(  )النصرة  الشام 
أن  تركياً،  المدعومة  للتحرير  الوطنية 
حلب  من  الغربي  والريف  إدلب  محافظة 
هيئة  لمرتزقة  الفعلية  السيطرة  تحت  بات 
إرهابية،  كمنظمة  المصنفة  الشام  تحرير 
والجديد في الموضوع أن توقيع هذا االتفاق 
جاء بعد ضغوط تركيا على مرتزقتها من 
بالقبول بها، حتى  للتحرير  الوطنية  الجبهة 
في  لسياستها  الترويج  تركيا  بوسع  يكون 
ما  إلى  إدلب  في  الوضع  وتجميد  المنطقة 
التركي  الرئيس  بين  المرتقب  اللقاء  بعد 

والروسي.

حملة  شنت  قد  الشام  تحرير  هيئة  وكانت 
عسكرية واسعة ضد المجموعات المرتزقة 
الشهر  من  األول  في  تركيا  المدعومة 
مرتزقة  بين  القتال  واستمر  الجاري، 
أيام وفي  الهيئة ومرتزقة تركيا على مدار 
من  الغربي  الريف  شملت  واسعة  مناطق 
حماة،  ورف  إدلب  من  والجنوبي  حلب 
على  الشام  تحرير  هيئة  بموجبها  سيطرت 
عزة  دارة  بلدة  أهمها  من  واسعة  مناطق 
غربي حلب، وبلدة األتارب ومعرة النعمان 
التجارية  الطرق  تكون  وبهذا  وأريحا، 
هيئة  سيطرة  تحت  باتت  كافة  والرئيسية 

تحرير الشام.

وتم االتفاق مؤخراً بين مرتزقة هيئة تحرير 
الشام والجبهة الوطنية للتحرير على وقف 
التابعة  اإلنقاذ  حكومة  تولي  مقابل  القتال، 
إدلب  محافظة  إدارة  الشام  تحرير  لهيئة 
وباقي المناطق المرتبطة بها إدارياً وخدمياً، 
وإزالة المظاهر المسلحة كافة للمجموعات 
يعني  ما  وهو  بتركيا،  المرتبطة  المرتزقة 
سيطرة هيئة تحرير الشام على كامل إدلب 
بوتين  بين  عليها  المتفق  العزلة  والمنطقة 

وأردوغان في 17 أيلول المنصرم.

وقالت مصادر لصحيفتنا »روناهي«: »إن 
على  تركية  ضغوط  بعد  جاء  االتفاق  هذا 

مرتزقتها لقبول شروط هيئة تحرير الشام، 
ليقول  التركي  الخارجية  وزير  وهنا خرج 
ويلمح  متأزماً،  بات  إدلب  في  الوضع  ان 
التعاون مع روسيا بهدف القضاء  إلمكانية 
نقاط  جميع  أن  علماً  النصرة،  جبهة  على 
المراقبة التركية المنتشرة في إدلب تقع على 
مقربة من نقاط مرتزقة هيئة تحرير الشام، 
في  وتحركاتها  التركية  القوات  دخول  وأن 
إدلب يتم بالتنسيق مع الهيئة بهدف الحماية 

والتنسيق العسكري«.

لتركيا  الرئيسي  الهدف  ويرى مراقبون أن 
شروط  قبول  على  مرتزقتها  إرغام  من 
الهيئة، هو ترك مسمار جحا في إدلب وعدم 
الحاجة،  عند  الستخدامهم  بالكامل،  إبادتهم 
تهديد  رسالة  إرسال  ذاته  الوقت  وفي 
المرتزقة  مجموعاتها  إلى  مباشرة  غير 
مواجهة  أو  لتركيا،  التام  الوالء  بضرورة 
جبهة النصرة والنظام؛ وذلك بغية استخدام 
حروبها  في  المرتزقة  المجموعات  هذه 
له  يروج  ما  ومنها  المنطقة  في  المستقبلية 

من معارك بشرق الفرات.

إضافة إلى ذلك، تعني السيطرة التامة لهيئة 
الحجة  إعطاء  إدلب،  على  الشام  تحرير 
هجمات  لشن  والنظام  للروس  الرسمية 
سيؤثر  ما  وهو  المنطقة  على  عسكرية 

التي  المعارضة  لدى  تركيا  مصداقية  على 
تحتضنها وترتهن ألمرها، ومن جهة أخرى 
تضع مستقبل االتفاقيات التركية ـ الروسية 

وآستانا في وضع حرج.

ولكن الشيء السيء اآلخر من هذه المعارك 
التي توقفت مع الترجيح باستئنافها في وقت 
غير ببعيد، هو انتقال المرتزقة المنهزمين 
إلى  وعوائلهم  الشام  تحرير  هيئة  أمام  من 
عفرين، وقالت مصادر أن أكثر من خمسة 
آالف مرتزق غالبيتهم من نور الدين الزنكي 
وعوائلهم وصلوا إلى عفرين، وتوزعوا في 
ناحية  في  وأخرى  جندريسه  بناحية  قرى 
التغير  حجم  زيادة  في  يساهم  وهذا  بلبلة، 
فيها  ينتهج  التي  المنطقة  في  الديمغرافي 
اليوم األول سياسات  التركي منذ  االحتالل 
والخدمية  االقتصادية  النواحي  من  متعددة 
ديمغرافيتها  تغير  بهدف  واالستخباراتية؛ 

وإجبار السكان األصليين على الهجرة. 

ويبقى السؤال األهم هنا، ما الشيء المتبقي 
في  لروسيا  عنه  ليتنازل  أردوغان  عند 
الكرملين،  عنه  أعلن  الذي  المرتقب  لقائهم 
مقابل تنفيذ أردوغان سياستها التوسعية في 

المنطقة ومنها احتالل شرق الفرات؟!.

الثورية  الشبيبة  عاهدت  ـ  األخبار  مركز 
شعوب  والشهباء  عفرين  في  السورية 
وعدم  عفرين،  لتحرير  بالنضال  المنطقة 
السماح بتمدد االحتالل التركي في سوريا 
أكثر، وجاء هذا العهد في تظاهرة نظمتها 
وعفرين  الشهباء  في  الشبابية  الفعاليات 
عبر تظاهرة شارك فيها المئات من الشباب 
من المكونات كافة؛ وذلك استنكاراً للعدوان 

التركي على عفرين في ذكراها األولى.

حركة  نظمتها  التي  التظاهرة  وانطلقت 
فيها  وشارك  السورية،  الثورية  الشبيبة 
واالتحاد  والتركمان  العرب  الشبيبة 

في  الطلبة،  اتحاد  من  وبعضاً  الرياضي 
المتظاهرون عبارات  فافيين وحمل  ناحية 
المقاومة  ومتابعة  النضال  على  تشجع 
الالفتات  على  وكتب  االحتالل،  ضد 
... حرروا-  النضال  ... صعدوا  »حاربوا 
الثوري  الشعب  أيها  الثوري  الشباب  أيها 
من  سيروا  بانتظاركم-  عفرين  انتفضوا 
عفرين،  اجل  من  سيروا  االنتصار،  أجل 
تحض  أخرى  لعبارات  إضافة  ناضلوا..« 

على النضال والمقاومة بأشكالها كافة.

المشترك  الرئيس  أشار  السياق؛  وفي 
لالتحاد الرياضي الكابتين نزير كور مستو 
إلى أن هذه التظاهرة تأتي للتنديد بالهجمات 
التي قام بها الجيش التركي في العشرين من 
مقاطعة  المنصرم ضد  العام  الثاني  كانون 
مقاومة  بدأت  وبموجبها  اآلمنة،  عفرين 
ضد  يوماً  لـ58  استمرت  والتي  العصر 

الغزو التركي المدعوم بالفصائل المرتزقة 
أن  إلى  نزير  وأكد  المتشددة،  اإلسالمية 
الشبيبة هم الذين بدأوا فعاليات التنديد ضد 
عفرين  شبيبة  أن  التأكيد  بهدف  االحتالل؛ 
وإلى جانبهم شبيبة الشهباء وكافة الداعين 
تحرير  عن  شيء  يثنيهم  لن  للديمقراطية 
عفرين التي يناضلون اليوم هنا من أجلها.

المشاركات  إحدى  نعسان،  فريدة  وقالت 
الشابة(  المرأة  )أي  أنهّن  التظاهرة  في 
في  االنخراط  سبيل  في  جهداً  يوفرّن  لن 
تحرير  في  تساهم  التي  كافة  الفعاليات 
عفرين، وتابعت: »جهود الشبيبة لن تذهب 
عفرين  سنحرر  معاً  بتكاتفنا  ونحن  سداً، 
فئات  فريدة  ودعت  العاجل«  القريب  في 
الشبيبة  وباألخص  كافة  السوري  الشعب 
التراب  لتحرير  قدماً  والمضي  للتكاتف 

السوري من االحتالل التركي.

هذا وتابعت التظاهرة مسيرتها إلى مدرسة 
تم  وهناك  فافين،  بلدة  في  الواقة  السواقة 
الثورية  الشبيبة  حركة  باسم  بيان  قراءة 
التركي  باالحتالل  نددت  والتي  السورية، 
التي  واالنتهاكات  عفرين  على  وغزوها 

يمارسها االحتالل بحق األهالي هناك.

لن  الشابة  الفئة  أن  على  البيان  وأكد 
العصر،  ترجع عن طريق شهداء مقاومة 
وسيحولون تحرير عفرين بكل اإلمكانيات 

المتاحة لديهم.

الشبيبة الثورية السورية:
 «انتفضوا... عفرين بانتظاركم«

إدلب باتت للنصرة...
 وأردوغان يبحث عن كبش فداء
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سوف نرفع من وتيرة النضال والمقاومة والسير 
على خطى جميع الشهيدات أمثال ساكينة جانسيز 
بصمة  وأصبحن  دوغان،  وفيدان  شايلمز  وليلى 

شرف ومثاالً تحتذي به جميع النساء في العالم.
»روناهي«  صحيفتنا  أخذت  الخصوص  وبهذا 
رفضن  اللواتي  الحسكة؛  في  النساء  بعض  آراء 
كسر  أجل  من  الكردية  المرأة  صورة  تشوه  بأن 

القيود والتقاليد البالية:
المواطنة سلطانة عزو قالت: »إن الرفيقات الثالث 
لم  اللواتي  النساء  من  كن  وليلى,  وفيدان  ساكينة 
يرضخن للعبودية والظلم ورفضن جميع العادات 
األنظمة  ومفاهيم  البالية  العشائرية  والتقاليد 
الرأسمالية واألنظمة الحاكمة التي شوهت صورة 
المرأة الحقيقية، ونشرت مفاهيم خاطئة بأن المرأة 
خلقت لتكون عبدة للرجل ولتربية األوالد وإدارة 
المنزل فقط، لذلك اتخذن الرفيقات الثالث رسالة 
أجل  من  والنضال  والكفاح  »المقاومة  مفادها 
تحرير جميع النساء في العالم من كافة القيود التي 

تكبل حريتها«.
وأضافت سلطانة: »على المرأة أن تعلن اإلرادة 
المشروعة  حقوقها  جميع  نيل  على  والتصميم 
جميع  وجه  في  تقف  وأن  منها,  والمسلوبة 
أيدي  أقدمت  لذلك  الحاكمة والرأسمالية,  األنظمة 
تاريخ  في  جريمة  أبشع  ارتكاب  على  الغدر 
كاتم  بمسدس  الثالث  الرفيقات  باغتيال  اإلنسانية 
النهار في العاصمة الفرنسية  للصوت في وضح 

»باريس«, العاصمة التي اشتهرت بالديمقراطية 
إلى  المدينة  تلك  لتتحول  والثقافات  والحضارات 

ديكتاتورية ملطخة  بالدماء«.
وأكدت سلطانة بأنهن يستذكرن بكل فخر وإعتزاز 
الشهيدة ساكينة ورفيقاتها وجميع شهيدات الحرية 
وأصبحن  بشهادتهن  شرف  بصمة  تركن  الالتي 
مثاالً تحتذي به جميع النساء في العالم, وأصبحن 
حجر أساس لتاريخ المرأة في النضال والمقاومة, 
عملية  تنفيذ  إلى  التركية  الحكومة  عمدت  لذلك 
المرأة  إرادة  لكسر  الثالث  الرفيقات  اغتيال 
ضد  النضال  فيهن  وجدوا  ألنهم  الحرة,  الكردية 
الحاكمة  واألنظمة  الذكورية  السلطوية  الذهنية 

واألنظمة الرأسمالية الكبرى.
كنساء شمال وشرق سوريا  نحن  وقالت سلطانة 
واألطياف  المكونات  بجميع  واحداً  صفاً  نقف 
هذه  ونُدين  الثالث,  الشهيدات  وبروح  واألديان 
الجريمة البشعة ونطالب حكومة فرنسا بالتحقيق 
في مالبسات الجريمة ونطالب المنظمات الحقوقية 
بفتح ملف اغتيال الشهيدات ساكينة وليلى وفدان؛ 
المجتمع  نطالب  كما  للعدالة,  المتورطين  وتقديم 
اعتداءات  ووقف  الصمت  حالة  برفع  الدولي 
شمال  آفا  روج  مناطق  على  التركي  الجيش 
وشرق سوريا التي تسعى إلى قتل الروح الوطنية 
والديمقراطية وإفشال مشروع األمة الديمقراطية 

واإلدارة الذاتية الديمقراطية.

ناضلن من أجل رفع القضية 
الكردية إىل احملافل الدولية

قائلة:  قاسم  سلمى  المواطنة  أفادت  وبدورها 
رمزاً  العصور  عبر  الكردية  المرأة  »تعتبر 
في  نستحضر  حيث  والكفاح،  والفداء  للتضحية 
اللواتي  المناضالت  النسوة  من  الكثير  ذاكرتنا 
التحرر من أجل شعبهن وقضيتهن  قُدن حركات 
الكردية, حيث شاركن في معارك التحرير لقروٍن 
والحكام  األنظمة  جميع  بذلك  متحدين  عديدة 
يحفظها  مشرفة  انتصارات  وسجلت  المستبدين, 
الثالث  الشهيدات  وناضلن  اليوم،  إلى  التاريخ 
على  القضاء  أجل  من  وفيدان  وليلى  ساكينة 
المرأة  ضد  والعنصرية  التمييز  أشكال  جميع 
أجل  من  وناضلن  الجنسين,  بين  المساواة  وخلق 
الدولية  المحافل  إلى  الكردي  الشعب  قضية  رفع 
إلى جميع  والديمقراطية  الحرية  وإيصال صوت 

إنحاء العالم.
بالنضال  حافالً  تاريخاً  الثالث  الشهيدات  تركت 
وأصبحن  النساء؛  جميع  نفوس  في  عميقاً  وأثراً 
هذه  ندين  كنساء  ونحن  والتضحية،  الفداء  رمز 
الفرنسية  السلطات  ونطالب  البشعة  الجريمة 
التركية  الدولة  محاسبة  الحقوقية  والمنظمات 
بحق  االغتيال  جريمة  في  المتورطة  الفاشية 
جمع  أسر  بفك  ونطالب  الكرديات؛  الناشطات 

التركية،  السجون  في  والمناضلين  المناضالت 
ورفع العزلة على القائد عبد هللا أوجالن والسماح 

لمحاميه وعائلته بزيارته«.

سنرفع من وترية املقاومة والنضال 
والسري على خطى مجيع الشهداء

»في  عزالدين:  شيرين  المواطنة  وأضافت 
الذكرى السنوية الستشهاد المناضالت الكرديات 
فيدان وساكينة وليلى المناضالت اللواتي سطعت 
اغتيالهن في عملية  تم  الحرية, حيث  بهن شمس 
والمخابرات  العالمية  للمخابرات  استخباراتية 
انتهاكاً  تعتبر  حيث  باريس,  مدينة  في  التركية 
سارت  وقد  وكرامتها,  المرأة  وحرية  للحقوق, 
الكثير من النساء الكرديات على خطى الشهيدات, 
الشهيدة ساكنة جانسيز من مؤسسي حركة التحرر 
الثورة  مراحل  جميع  وخاضت  الكردستانية 
الكردستانية في الجبال، فقد رسمت طريق المرأة 
درب  لتنير  تضيء  شمعة  وأصبحت  وحريتها, 

جميع النساء.
فمن واجبنا كنساء أن ندين وبشدة ممارسات الدولة 
والمناضالت  المناضلين  الطورانية بحق  التركية 
في السجون, ونستنكر ممارسات الجيش التركي 
التعسفية بحق الشعوب في روج آفا شمال وشرق 
سوريا, ونحن ماضون على خط الشهيدات حتى 
العدالة  تسودها  كريمة  حرة  حياة  إلى  الوصول 
الشهيدات  بروح  المقاومة  والمساواة, وسنواصل 
ضد جميع السياسات والمؤامرات التي تحاك ضد 
الشعب الكردي؛ وخاصة سياسة اإلنكار واإلبادة 
خالل  من  ممارستها  التركية  الدولة  تحاول  التي 
التهديدات واالعتداءات على مناطقنا, وسنرفع من 
وتيرة النضال والمقاومة والسير على خطى جميع 
أنواع  جميع  ورفع  النصر  تحقيق  حتى  الشهداء 
شعوب  جميع  على  واالضطهاد  والعبودية  الظلم 

المنطقة من كرد وعرب وسريان وآشور.  

األم  هي  الوفاء  شعلة   – روناهي/قامشلو 
للوطن  والنفيس  الغالي  قدمت  التي  العظيمة 
من أجل ِرفعته، وهن مصدر للفخر واإلعتزاز 
عن  مشرفة  صورة  إعطاء  استطعن  ألنهم 
األمثلة  أروع  بها  ُضربت  التي  الكردية  األم 
الذين سقوا تراب  بأبنائها الشهداء  عن فخرها 

الوطن بدمائهم الطاهرة.
ناهض  آفا  في روج  الثورة  اندالع  بداية  فمنذ 
السالح  وحمل  والعدوان  الظلم  ضد  أبنائها 
وسالم،  بحرية  بالعيش  حقوقهم  عن  للدفاع 
وهناك الكثير من القصص التي نفتخر بها في 
القصص  هذه  بين  ومن  والشرف  العز  وطن 

قصة الشهيد دلو التي ترويها والدته.
الشهيد  أنضم  ووطنه  ألرضه  حبه  شدة  فمن 
واجبه  ألداء  األسايش  قوات  إلى صفوف  دلو 

أصدقائه  بدماء  ُسقي  تراب  تجاه  الوطني 
من  العديد  في  دلو  الشهيد  شارك  الشهداء، 
جبهات القتال ضد القوى الظالمية التي بسطت 

نفوذها على أرض وطنه.
الحياة،  في  له  شريكة  عمته  ابنة  دلو  اختار 
ولكن؛ يد الغدر التي طالت حياته كانت أسرع 
الذي  التفجير  وسرقت منه عمره الصغير في 
استهدف شارع الخليج في قامشلو عام 2015، 
بفترة  استشهاده  قبل  دلو  الشهيد  وصية  كانت 
الصغير  ابنه  يتربى  أن  هي  قصيرة  زمنية 
الذي كانت زوجته حامٌل به على حب الوطن 

واإلخالص له، وأن يسمى باران.   

 

يرتبى أبناء الشهداء
 على حب الوطن

دلو،  الشهيد  والده  اسم  ويحمل  باران  وخلق 
ونفتخر بشهادته ألنه ضحى بروحه فداًء لتراب 
وطنه ولكي يعيش شعبه بأمن وسالم وحرية، 
وعاهدت والدته بأنها سوف تقوم بتربية باران 
على  والسير  واإلخالص  الوطن  حب  على 
خطى الشهداء. وقالت والدة الشهيد دلو أنه في 
برفقة شريكة  دلو  الشهيد  األيام ذهب  يوٍم من 
في  صاروخان  دليل  الشهيد  مزار  إلى  حياته 
منه  تفوح  ورد  بستان  في  أننا  وقال  قامشلو 
رائحة طيبة، فربما في يوم من األيام أن أكون 
شهيداً ويكون لي منزالً هنا بين أصدقائي فعلينا 

التضحية بكل ما هو غالي وأن ال نترك أرض 
وطننا لألعداء.  

الشهداء فخُر الوطن

وأرواح  المزار  أرجاء  تعطر  الورد  رائحة 
الشهداء ترفرف حول األمهات الالتي تجلسن 
بالقوة  الجميع  تمد  التي  وردتها  من  بالقرب 
في  باقون  الشهداء  وأن  والتضحيات،  والحياة 
أمهات  أعين  في  النظر  وعند  قلوبنا وعقولنا، 
فيهن،  والشجاعة  العظمة  ترى  الشهداء 
يستحقن االنحناء والتقدير الذي سميت به األم 
تفتخر  ألنها  المثل  بها  يُضرب  التي  الكردية 
أمهات  الوطن.  في سبيل  وابنتها  ابنها  بشهادة 
التي تنطق  الكلمات والعبارات  الشهداء تعجز 
بقدرهم؛  الوفاء  معاني  أسمى  عن  اللسان  بها 
فأعظم  قيمتهم،  وصف  عن  المعاني  وتصغر 
األمهات هن أمهات الشهداء. وإن كتابة آالف 
تضحية  تعبر عن  أن  بإمكانها  ليست  الكلمات 

شهيد ضحى بروحه من أجل وطنه.

3رياضة مرأة10
مرآة املرأة

هيفيدار خالد

التنظيم.. سبيل للدفاع 
ومحاية القيم

تواصل الدولة التركية المحتلة تهديداتها 
منذ  سوريا  وشرق  شمال  لمنطقة 
هذه  ظل  وفي  بقصيرة،  ليست  فترة 
السوري؛  الداخل  يعيشه  وما  التهديدات 
حيث  الكثير،  السورية  المرأة  تعاني 
لشتى  ممنهج  وبشكل  يومياً  تتعرض 
الممارسات وتواجه العديد من المشاكل، 
والجسدية،  والنفسية  الصحية  منها 
التعليم  من  حرمانها  إلى  باإلضافة 
الحياة  في  واالنخراط  المطلوب  بالشكل 
واللجوء  النزوح  وعانت  كما  الطبيعية، 
الدائرة  الحرب  كوارث  نتيجة  والتشرد 
ومع  البالد.  في  سنوات  ثماني  منذ 
ظروف الحرب والهجرة؛ تحمل المرأة 
واليوم  المعاناة،  هذه  من  األكبر  القسم 
هناك تهديدات لواقع النساء وبخاصة في 
المناطق التي حفلت باألمان نوعاً ما منذ 
بداية الثورة، والتي كانت قد تحررت من 
كمدينة  النساء،  بسواعد  داعش  مرتزقة 
كوباني، تل أبيض ومنبج والرقة والعديد 
الدولة  وتقوم  األخرى،  المناطق  من 
التركية بتوجيه التهديدات لهذه المناطق 
مرة أخرى وذلك بإعادة السيناريو القذر 
الذي طبقته في عفرين التي احتلها العام 
المختلفة  باالنتهاكات  والقيام  الماضي 
النساء  بحق  مجازر  فارتكبت  فيها، 
واألطفال األبرياء واالعتداء على النساء 
واغتصابهن وخطفهن وقتلهن بدون أي 

ذنب. 

آالم  من  تعاني  اليوم  العفرينية  المرأة 
النزوح واللجوء؛ ألن التهديدات التركية 
بخلق  تسببت  إنسانية  الال  وممارساتها 
أنظار جميع  وأمام  هناك  إنسانية  كارثة 
قرارات  وجود  عدم  ظل  وفي  العالم 
دولية ترى ما يجري بحقه، وتبقى المرأة 
هي التي تدفع فاتورة الحرب وهي التي 
فنرى  دائماً؛  مضاعف  بشكل  تعاني 
المرأة النازحة في المخيمات تفتقر ألبسط 
مقومات الحياة وتتعرض لشتى اإلهانات 
حياتها  به  تؤمن  ما  توفر  عدم  ظل  في 
منها  وُسلِب  نُِهب  أن  بعد  بشكل طبيعي 
كل شيء بدءاً من كرامتها إلى حرمانها 
من حقها في الحياة، والدولة التركية التي 
بحق  المجازر  ارتكاب  عن  تتوقف  لم 
ممارساتها  ذلك  على  والدليل  الشعوب، 
في العديد من المناطق التي احتلتها في 
العثماني شاهد  سوريا، كما أن تاريخها 
التي  والتهجير  التطهير  ممارسات  على 
تعادي المرأة بالدرجة األولى وتستهدفها 

لقتل الحياة من خاللها.

وللحد من هذه االنتهاكات والوقوف أمام 
النساء  جميع  على  التهديدات  هذه  مثل 
والمقاتالت  المناضالت  السوريات 
بالحرية  المطالبات  خاص  وبشكل 
وكل  ساعة  كل  في  يناضلن  واللواتي 
والتصدي  الحياة  خلق  أجل  من  يوم 
والمشاركة  صفوفهن  وتنظيم  للعدوان، 
التي  النسائية  الدفاعية  المنظومة  في 
بقيادة  سوريا  وشرق  شمال  في  تشكلت 
في  واالنخراط  المرأة  حماية  وحدات 
على  والرد  الذاتية  الحماية  مجموعات 
جميع االنتهاكات الصارخة بحق النساء 
اللواتي فقدَن كل شيء في هذه الحروب. 
النضال  في  الفعالة  والمشاركة  بالتنظيم 
االجتماعي تستطيع جميع النساء حماية 
خالل  حققتها  التي  والمكتسبات  القيم 
قيّماً  ميراثاً  وجعلها  الماضية،  األعوام 
الرد على  وبالتالي  أبناء جنسها،  لجميع 

أعدائها.

تقرير/ايفا إبراهيم

استطالع/ دالل جان

تقرير / جوان حممد

ساكينة جانسيز ورفيقاتها
حجر أساس لتاريخ املرأة وبصمة شرف للمقاومة والنضال

أمهات الشهداء شعلة الوفاء والفخر 

سلطانة عزو سلمى قاسم شريين عزالدين

أصبح  الرياضي  لالتحاد  مؤتمر  عقد 
ظل  في  الحالي  الوقت  في  ملحة  حاجة 
وصول رياضتنا لحافة الهاوية بكل معنى 
الكالم فهي تعاني في الكثير من الجوانب، 
كثرت االنتقادات لالتحاد وتكثر االنتقادات 
للشخصيات والخبرات الرياضية في إقليم 
الجزيرة، والتي منها ال تريد العمل ألسباب 
مختلفة ومنها تعمل ولكنها تمارس االنتقام 
ذلك  وكل  اآلخرين،  من  والثأر  الشخصي 
على  ويجعلها  رياضتنا  على  سلباً  ينعكس 

حافة الهاوية.
باألصح  ولكن  الثاني  المؤتمر  هذا  يعتبر 
سبقه  الذي  ألن  األول  المؤتمر  نسميه  أن 
باجتماع  أشبه  كان  بل  مؤتمراً  يكن  لم 
سبيله،  في حال  ذهب كل شخص  وبعدها 
صباحاً  العاشرة  الساعة  من  انطالقته  بعد 
وحتى الرابعة والنصف مساًء وكان بتاريخ 
أية  المؤتمر  ينجم عن  لم  2017/2/24م، 
أصالً  الرياضيون  يتطرق  ولم  قرارات 
في  ُحصرت  بل  المشاكل  من  للكثير 
المطالب الشخصية لكل ناٍد ولكل رياضية 

وغير  مباشر  بشكل  بعض  انتقاد  وحالة 
بدون  لمؤتمر  النهاية  في  لنصل  مباشر 
نتائج، وتمخض عنه فقط لجنة لمتابعة ما تم 
مناقشته وفي أول اجتماع للجنة لم يحضر 
غير شخصين، وهكذا تبخر المؤتمر وكل 

ما نوقش فيه.
جيب تعاون اجلميع للخروج 

برياضتنا من الظلمات إىل النور

وضع  فيه  يتأمل  الجميع  الجديد  المؤتمر 
النقاط على الحروف ومداوة الجراح، وقيام 
والشفافية  الصراحة  بممارسة  الرياضيين 
والخروج  لبعضهم،  البناء  االنتقاد  في 
الرياضي،  االتحاد  بينهم مع  للتعاون  بآلية 
ُكل  االعتبار  بعين  أخذ  عليه  يتعين  الذي 
كافة  واستدعاء  والنقاشات  األطروحات 
الخبرات الرياضية لتكن النتائج كما يطمح 

لها الجميع.
من  العشرين  بعد  يُعقد  سوف  المؤتمر 
يتم  وسوف  الجاري،  الثاني  كانون  شهر 

التي  المعلومات  بحسب  الجميع  دعوة 
لحضور  معينة  آلية  هناك  وستكون  لدينا، 
ممثلين عن األندية والمجالس واألهم هناك 
خبرات بعيدة عن رياضتنا ويجب دعوتها 
وعليها الحضور بنفس الوقت، ألننا بحاجة 
الجميع في الوقت الحالي وال يجوز إهمال 
أي شخصية ومهما كان سبب ابتعاده؛ ألن 

الرياضة تجمعنا وال تفرقنا، وهذا الرياضة 
الواجب  ومن  الجميع  أعناق  في  أمانة 
األفضل،  نحو  بها  االرتقاء  على  العمل 
التطورات  كل  صحيفتنا  تتابع  وسوف 
والتحضيرات بخصوص هذا المؤتمر في 

قادم األيام.

على  كبيرة  تغيرات  الجزيرة  إقليم  يشهد 
وأصبح  عام  بشكٍل  المرأة  رياضة  صعيد 
بروز  ومع  السابق  من  أفضالً  الحال 
العام  في  أكبر  بشكٍل  بدعمها  مقررات 
2019م، من قبل هيئة الشباب والرياضة 
واالتحاد الرياضي، وفي نفس الوقت هناك 
والجمعيات  المنظمات  اآلخر  الطرف  في 
ولكن  اإلقليم،  في  تتواجد  التي  المختلفة 
جلها تبتعد عن العمل الحقيقي على األرض 

باستثناء البعض منها.
المدنية(،  األمواج  )بيل  منظمة  ونظمت 
الشرائح  لدى  القدرات  بناء  منطلق  من 
المجتمع،  في  دورهم  وتعزيز  المجتمعية، 
دورة  والمهارات،  بالمعارف  وتزويدهم 
تدريبية رياضية خاصة بالسيدات بمشاركة 
واللواتي  متدربة  عشر  خمسة  من  أكثر 
من  تدريبية،  محاور  لستة  سيخضعن 
غذائية،  ومعلومات  توعية  محاضرات 
تشمل  عملية  تدريبات  إلى  باإلضافة 
وتخفيف  زيادة  وكيفية  البدنية«،  »اللياقة 
إلى  باإلضافة  صحية،  بطرق  الوزن 

للتحفيز  إيقاعية، وتمارين تطبيقية  تمارين 
الصحة  حول  تثقيفية  وجلسات  النفسي، 

النفسية، مشاكلها وكيفية تحسينها.
والدورة بدأت بتاريخ 22 كانون األول من 
تنتهي  وسوف  2018م،  المنصرم  العام 
خالل األسبوع الجاري، وحاضر فيها كالً 
العزو،  العزيز  المختص عبد  المدرب  من 
الرياضي،  التدريب  علم  في  ماجستير 
علي،  ثريا  النفسية  بالصحة  والمختصة 
تربه  مدينة  في  بيل  منظمة  مركز  عضوة 
المدرب  ذكر  الدورة  أهداف  وعن  سبيه. 
روناهي  لصحيفتنا  العزو  العزيز  عبد 
وعلى  المجتمع  على  للتأثير  يسعون  بأنهم 
المرأة بشكٍل خاص لالنخراط في ممارسة 
الرياضة، باإلضافة لنشر الثقافة والتوعية 
الرياضية والتي تؤدي في النهاية إلى تنمية 
الموهبة للمرأة الرياضية الشابة والتي بدأت 
مؤخراً بلعب دوراً هام في تطوير الرياضة 

األنثوية بشكٍل عام في إقليم الجزيرة.

هل سوف نشهد مؤمتر ناجح لالحتاد الرياضي؟؟؟

دورة تدريبية رياضية نوعية للسيدات يف تربه سبيه

جوان محمد

الكويت بأي 
جمموعة شباب؟؟؟!

الذي  أوسطي  الشرق  العالم  هو 
المجاالت  من  الكثير  في  عليه  تطغى 
والرشوة،  والفساد  المحسوبيات 
وضع  عن  البعد  كل  بعيدين  ونحن 
المناسب  المكان  في  المناسب  الرجل 
وسائل  فيه  ضجت  التي  الوقت  في 
بتلك  مؤخراً  االجتماعي  التواصل 
السعودي،  للمحلّل  التاريخية  السقطة 
الكويتي  المنتخب  بأن  قال  والذي 
في  ذلك  وسيظهر  األفضل  سيكون 
تصفيات كأس آسيا؟؟؟ نعم هذه الحالة 
ليست غريبة والتي ظهرت على إحدى 
العربية وهي )mbc(، وكان  القنوات 
عبر برنامج صدى المالعب مع المذيع 
اآلغا،  مصطفى  السوري  التلفزيوني 
المحلل  هذا  نسق  على  هم  فالكثيرين 
الرياضي السعودي عبدالعزيز الدغيثر 
الذي ال يدرك ماذا يقول وهو الذي كان 
ويتحدث  الكويتي  المنتخب  في  يمدح 
في  تطوره  يظهر  سوف  ويقول  عنه 
التاريخية  السقطة  لتأتي  آسيا،  كأس 
والذي  األغا،  مصطفى  المقدم  من 
الكويت  منتخب  بأن  تعلم  هل  له  قال 
ليذهل  آسيا!!!  كأس  في  غير مشارك 
المحلل الدغيثر ويصمت وال يعلم بماذا 
القضية،  من  سينفذ  وكيف  يرد  سوف 
بأن  للمحلّل  بسؤاله   اآلغا  تابع  ولكن 
الكويت سوف تلعب بأي مجموعة؟؟؟، 
وحول الممثل األردني أحمد مساد ذلك 
وساخر  ضاحك  مقطع  إلى  المقطع 
كنقد  الوقت  وبنفس  جميل،  وبأسلوب 
مجاالت  في  األشخاص  انتقاء  لكيفية 
العمل وكيف تطغى المحسوبيات  في 
الشرق األوسط، لتكون النتائج وخيمة، 
وكما شاهدنا في تحليل الدغيثر، ورغم 
رفض  السعودي  المحلل  هذا  ذلك 
عن  للجماهير  واالعتذار  االعتراف 
تلك السقطة التاريخية، وحاول التبرير 
بأن هذا الخطأ أمر عادي فأمام  أيضاً 
نعم  يخطأ!!!  المكرمة  مكة  جامع 
روج  في  يتواجد  الشاكلة  نفس  وعلى 
الرياضة  مجال  في  بينها  ومن  آفا 
المهام  بعض  تسلمت  شخصيات كيف 
أحد  في  فتصوروا  يعلم؟،  أحد  ال 
المرات سألت مدرب أحد النوادي في 
إقليم الجزيرة عن اسم العب له قال ال 
أعرف اسمه!!!، العب آخر تم سؤاله 
مع أي نادي تلعب؟ قال أعرف النادي 
النادي  اسم  ولكن  الفالنية  المدينة  من 
في  بحر  من  نقطة  وهذه  أعرفه،  ال 
العب   12 بـ  ينزل  مدرب  رياضتنا، 
سؤال  بقي  نعم  يعلم!!!  وال  للمباراة 
لكم جميعاً »كويت بأي مجموعة راح 

تلعب يا شباب بكأس آسيا«؟؟؟.

املرصد 
الرياضي

-2( بنتيجة  الخسارة  برشلونة  فريق  تلقى 
ذهاب  منافسات  ضمن  ليفانتي،  أمام   )1
دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا، على 

ملعب »سيوتات دي فالنسيا«.
كاباكو  إريك  لليفانتي  األهداف  وسجل 
في  مايورال  وبورخا  الرابعة،  الدقيقة  في 
هدف  كوتينيو  سجل  بينما   ،18 الدقيقة 
برشلونة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 

.85
معقل  نو«  »كامب  ملعب  وسيستضيف 
برشلونة لقاء اإلياب الخميس الُمقبل، لحسم 

بطاقة العبور لربع النهائي
األرض  أصحاب  من  ُمبكرة  كانت  لبداية 
حرة،  ركلة  على  حصلوا  حيث  ليفانتي، 
وسجلها  روتشينا،  روبن  الالعب  مررها 

إريك كاباكو بالرأس في الدقيقة 4.
التصدي  في   5 الدقيقة  في  سيلسين  وتألق 
بواتينغ، والذي  ليفانتي  لتسديدة من العب 
بسرعة  البارسا  دفاعات  خلف  انطلق 

كبيرة، سعياً لتسجيل الهدف الثاني.
واستمر سيلسين في التألق لحماية مرماه، 
اليمنى،  الجبهة  على  كاباكو  انطلق  حيث 

سدد  الذي  لبواتينغ،  كرة عرضية  وأرسل 
ببراعة  الهولندي  لها  وتصدى  بقوة  الكرة 

في الدقيقة 12.
الهدف  تسجيل  في  مايورال  بورخا  ونجح 
مستغال   ،18 الدقيقة  في  لليفاني  الثاني 
دفاع  بين  بواتينج  من  سحرية  تمريرة 

البلوغرانا.
برشلونة،  مهاجم  ديمبيلي  عثمان  وحاول 
األول،  الهدف  وتسجيل  الفارق  تقليص 
حيث سدد كرة قوية في الدقيقة 19، تصدى 

لها حارس ليفانتي ببراعة.
وكثف برشلونة محاوالته، حيث كانت هذه 
مالكوم  البرازيلي  بأقدام  المحاولة  المرة 
لها  تصدى  كرة  وسدد   ،20 الدقيقة  في 

الحارس، وساعده خط الدفاع.
واستمرت محاوالت برشلونة نحو تسجيل 
وديمبيلي  مالكوم  عبر  األول  الهدف 
وكوتينيو لكن دون أي إيجابية على مرمى 

الخصم.
الهدف  تسجيل  فرصة  مايورال  وأهدر 
الثالث في الدقيقة 42، حيث سدد كرة مرت 

بجانب مرمى سيلسين.

إرنستو  قرر  الثاني،  الشوط  بداية  ومع 
سيرجي  أوراقه  بأولى  الدفع  فالفيردي 
روبيرتو بدال من ميراندا، ثم لينجليت بدال 
بدالً  سواريز  دينيس  وأخيراً  تشومي،  من 

من مالكوم.
من  الثاني،  الشوط  في  تهديد  أول  وجاء 
 ،46 الدقيقة  في  ليفانتي،  العب  روتشينا 
سيلسين  الحارس  بها  أمسك  بتسديدة 

بسهولة.
الجبهة  من  بالكرة  كوتينيو  فيليب  وتقدم 
ليفانتي،  مرمى  تهديد  وحاول  اليسرى، 
الحارس  لكنها علت مرمى  بتسديدة قوية، 

إيتور في الدقيقة 51.
وعلى الجانب اآلخر، قرر باكو لوبيز الدفع 
بخوسيه لويس موراليس بدالً من بواتينغ، 
تشيما، وأخيراً  بدال من  ثم أشرك جاسون 

دوكوريه بدالً من روتشينا.

التصدي  في  تألقه  سيلسين  وواصل 
لتسديدة  تصدى  حيث  ليفانتي،  لمحاوالت 
 ،52 الدقيقة  في  مايورال  بورخا  من 
وتسديدة أخرى من بواتينج في الدقيقة 54، 

وانفراد من موراليس في الدقيقة 63.
انطلق  لبرشلونة،  محاولة  أخطر  وفي 
إيتور،  الحارس  مراوغة  وحول  ديمبيلي 

لكن األخير أمسك بالكرة في الدقيقة 71.
وحاول ديمبيلي في أكثر من فرصة بالتسديد 
بالقدم والرأس لكن دائماً حارس ليفانتي في 
الموعد. واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء 
لبرشلونة في الدقيقة 83، بعد إعاقة كوكي 
لدينيس سواريز، ونفذها البرازيلي كوتينيو 
تسجيل  في  برشلونة  العبو  وفشل  بنجاح. 
ليتلقى  المتبقية،  الدقائق  في  التعادل  هدف 
العام  في  له  األولى  الهزيمة  البلوغرانا 

الجديد.

برشلونة يسقط
 يف قبضة ليفانتي

تقرير/ جوان روناهي

األساس  المرأة حجر  تعد  ـ  لكي  روناهي/كركي 
من  وهي  المجتمع،  نصف  فهي  المجتمع،  في 
تربي النصف اآلخر، فمنذ القِدم برز دورها في 
المجتمع؛ فهي األم والمربية و صانعة األجيال، 
وتلبي  البيت،  أمور  تدير  التي  الزوجة  وهي 
األخت  وهي  المجتمع،  أفراد  جميع  احتياجات 

واألبنة.
وأن كل هذه األمور تلعب دوراً إيجابياً وال يمكن 
إنكارها أو التقليل منها، كما وأن دور المرأة في 
بناء المجتمع كبيٌر وعظيم، وال يمكن حصره في 
مجال  أي  في  اإلبداع  بإمكانها  نقاط، حيث  عدة 
لتخدم  متواجدة  كانت  إن  سيما  وال  به،  تعمل 
والمضي  ذاتها  تطوير  في  وتساعدها  المرأة 
الذهبي  التاريخ  النور واستعادة  للسير نحو  قدماً 

بتفاصيله، حيث المرأة هنالك آلهة.
مكتب  هو  المرأة  عمل  على  األمثلة  أهم  ومن 
وقف المرأة الحرة الذي أفتتح في مناطق عدة في 

روج آفا والذي لعب دوراً كبيراً وواضحاً؛ ولكي 
العام  في  بها  قاموا  التي  باألعمال  ملمين  نكون 
المنصرم ومشاريع العام الحالي كان لنا لقاء مع 
إيالة كركي  اإلدارية في مكتب وقف المرأة في 

لكي آيتن درويش.

أوىل خطوات وقف املرأة كانت 
التوعية وافتتاح دورات تدريبية

افتتح مكتب وقف المرأة الحرة في الشهر السابع 
هنالك  كانت  ولكن   ،2018 المنصرم  العام  من 
المكاتب بشكٍل رسمي،  افتتاح  أعمال جمة قبيل 
وبدء العمل في ظل التنسيق الحالي، كما وأن من 
الجلي أن األعمال جميعها تخدم المرأة والطفل. 
وأشارت آيتن بأن قبل عامين تم افتتاح روضات 
باسم وقف المرأة، باإلضافة إلى إعطاء دورات 

من  بواجبها  القيام  من  المرأة  لتمكين  تدريبية 
آيتن  ونوهت  والتمريضية«.  الصحية،  الناحية 
بأن بعد افتتاح المكاتب خضعت النساء للتدريب 
في مجاالت عدة منها »الخياطة، ودورات تعلم 
شهادات  إعطاء  إلى  باإلضافة  الكردية«،  اللغة 
بعد االنتهاء من الدورة التدريبية، كما أمنت وقف 
الخياطة  مشاغل  لهم ضمن  عمل  فرص  المرأة 
اإلدارية  وأضافت  المنطقة.  في  والمستوصفات 
قدمت  التي  الخدمات  قائلة: » من  آيتن درويش 
الطبقة،  افتتاح مستوصف في  العام هو  في هذا 
»ممرضات،  وتعيين  الكوجرات  منطقة  في 
وقابلة، وطبيب في المستوصف«، كما تم تزويد 
باإلضافة  المجانية،  باألدوية  المستوصف  
الكادر  قبل  من  التوعوية  المحاضرات  إلى 
المتواجدة  األمراض  حيال  للمستوصف  الطبي 
األطفال،  حماية  بهدف  المنطقة،  في  والمنتشرة 
واقع  عن  أما  الالزمة.  الصحية  التدابير  وأخذ 

بعدة  المرأة  آيتن: »قامت وقف  قالت  المخيمات 
نشاطات؛ باإلضافة إلى مشاركة الرجل في هذه 
النشاطات بحكم واقع المخيمات؛ كافتتاح دورات 
تدريبية صحية وتمريضية لساكني مخيم روج، 
وفي األشهر القليلة القادمة سوف يتم القيام بجولة 
على كافة القرى التابعة لوقف المرأة في كركي 
منها  تعاني  التي  المشاكل  إلى  واالستماع  لكي, 
المرأة، والمحاولة قدر المستطاع لتهيئة الظروف 

المناسبة لتوعيتهن وتأمين فرص العمل لهن«.

آينت درويش

تقرير/ليكرين خاني

خدمة املرأة من أهم أولويات وقف املرأة يف كركي لكي
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االنسحاب  لقرار  الواقعية  النظرة  من  يبدو 
األمريكي من سوريا، أن هدف القرار الذي 
ومراقبة  األوراق  خلط  هو  ترامب  اتخذه 
صدى القرار وتداعياته في المنطقة من قِبل 
الدولي،  المجتمع  وحتى  اإلقليمية،  الدول 
السورية  األزمة  في  تتدخل  التي  القوى  هذه 
القرار  صدر  أن  فما  األشكال.  من  بشكٍل 
اإلقليمية  الدول  جميع  بدأت  حتى  األمريكي 
من  واآلخرون  وسوريا(،  إيران،  )تركيا، 
بعد  لما  بالتحضير  كروسيا  الفاعلة  القوى 
يكون  أن  توقعوه  الذي  األمريكي،  الخروج 
سريعاً وخالل أيام قليلة. ولكن؛ على الجميع 
أن يعلم بأن المصالح األمريكية في المنطقة 

خرج  وإن  قواعدها،  وبقاء  ببقائها  مرهونة 
ظهر  ما  وهذا  فعلياً.  األمريكان  الجنود 
تلت  التي  األمريكية  التصريحات  في  جلياً 
والتي  سوريا  من  باالنسحاب  ترامب  قرار 
االنسحاب  قرار  وتفصيالً  جملة  رفضت 
تستغرق  ولربما  والحذر،  والتأني  الفوري 
وبخاصة  الجميع  توقعه  مما  أكتر  العملية 
تريد  التي  الدولية،  والقوى  اإلقليمية  الدول 
لتترك  سريعة  بخطى  األمريكي  االنسحاب 
ورقيب،  حسيب  دون  السورية  الساحة 
يريدون  ما  بها  يعملون  لهم،  وتتركها 
وبخاصة تركيا التي جهزت لعملية برية في 
منبج ومن ثم شرقي الفرات حسب زعمهم؛ 

للتواجد  البديل  أنهم  أنفسهم  رأوا  ألنهم 
أحالم  لجموا  األمريكان  ولكن؛  األمريكي. 
الدولة التركية ورفضوا أن يكون هناك بدائل 
عملياً  ألنه  المنطقة؛  في  بمهامها  تقوم  لها 
فأنها  من سوريا،  أمريكا  وإن خرجت  حتى 
كون  كالعراق؛  المجاورة  الدول  في  ستبقى 
خروجها وفق دراسة مخططة سيترك فراغاً 
كبيراً؛ ما سيكون له األثر المباشر على عودة 
اإلرهاب للمنطقة وقد تكون بشكٍل آخر أكثر 
دمويةً، وأيضاً سيؤثر ذلك على العالقة بينها 
وبين إسرائيل من جهٍة أخرى، ومن ثم دول 
الخليج وفي مقدمتها السعودية المستعدة لدفع 
إيران  تمدد  عدم  سبيل  في  المال  من  المزيد 
تريد  التي  تركيا  المنطقة.  في  تركيا  وحتى 
السني  اإلسالم  عن  المسؤول  بمقام  تقوم  أن 
نفس  في  ولغاية  العالم  في  المسلمين  وتقود 
في  الكثير  عن  تتنازل  وإن  حتى  يعقوب، 
التركي  باالقتصاد  التضحية  أو  ذلك  سبيل 
المنهار أصالً من أجل السيطرة على القرار 
اإلسالمي وتحييد السعودية والحلول محلها. 
استراتيجي  حليف  تركيا  بأن  ترى  وأمريكا 
واقعياً  حليفاً  تكون  أن  يجب  ولكن؛  هام. 
منها  يُطلب  ما  ينفذ  ممكنة،  مطالب  وذو 
وبالمعنى األصح أن تكون مطيعة وال تتدخل 
السيدة  بذلك  وترضي  اآلخرين  مشاكل  في 
التغاضي  ونتيجة  وتركيا  )أمريكا(،  األولى 

األمريكي عن الكثير من األعمال التي قامت 
بها تمادت كثيراً في اتخاذ القرارات الخاطئة 
بآخر  أو  بشكل  أثرت  التي  تلك  والسلبية، 
المتحدة  الواليات  وبين  بينها  العالقات  في 
دعم  هو  وأهمها  بل  وأولها،  األمريكية. 
المجاميع اإلرهابية ومرتزقة داعش وإطالق 
لتحقيق  والعراق،  سوريا  من  كل  في  يدهم 
مع  التعاون  هو  وثانيها  المريضة  أحالمها 
الروس واالنضمام إلى حلفها وعقد صفقات 
لشراء األسلحة منها ولعل صفقة )إس 400 
فشيئاً  شيئاً  تركيا  ابتعاد  على  دليل  خير   )
الناتو  في  وحلفائها  األمريكي،  الحليف  عن 
واألمريكان ويقولونها صراحةً، أن أي اتفاق 
إلى  على شراء األسلحة من روسيا سيؤدي 
سوء العالقة األمريكية ـ التركية، وهذا ما لم 
تتصرف  فهي  االعتبار،  بعين  تركيا  يؤخذه 
وكأنها خارج هذا العالم وفوق جميع القوانين 
ما  وهذا  الدولية.  والمعاهدات  والمواثيق 
برمته،  الدولي  المجتمع  من  مقبوالً  يعد  لم 
أنها األب  لو  وهي تتصرف في سوريا كما 
تهمها  السوريين  للسوريين وقضية  الروحي 
والحقيقة عكس  أنفسهم،  السوريين  أكثر من 
معروف  التركي  التفكير  ألن  تماماً؛  ذلك 
للجميع ومفهوم السيطرة على المنطقة لديها 
هو مفهوم ثابت، واحتالل األراضي السورية 
لم  العراق  وأيضاً  لها،  المنشود  الهدف  هو 
كل  ففي  الطورانية،  األحالم  هذه  من  يسلم 
مرة تذكر العراق يتحدث المسؤولون األتراك 
من  ورثتها  وكأنها  والموصل،  كركوك  عن 
أجدادها العثمانيين، وتريد إعادتها إلى الدولة 
تحاول  تاريخية  مطامع  لتركيا  نعم  التركية. 
وبخاصة  المحتملة  الوسائل  وبشتى  تحقيقها 

بالمنطقة،  التي تحيط  الظروف  في ظل هذه 
وعندما  الحقيقة،  هذه  يدرك  الجميع  وبات 
قررت الواليات المتحدة األمريكية االنسحاب 
من سوريا، أرادت استغالل المسألة واحتالل 
السورية.  أكبر مساحة ممكنة من األراضي 
سفنها  تشتهي  ال  بما  الرياح  جرت  ولكن؛ 
ويمكن  الطريق،  منتصف  في  تعطلت  التي 
لها أن تعود وتجر أذيال الخيبة كما كل مرة، 
األخيرة  بولوتون  زيارة جون  بعد  وبخاصة 
يلتقي  أن  وبدون  مسرعاً  عاد  وكيف  لها 
بأردوغان ، كما كان ُمتوقعاً وهذا دليل على 
ازدياد الهوة بين الدولتين قد تؤدي إلى قطيعة 
أجنداتها،  فرض  في  تركيا  استمرت  ما  إذا 

التي قد تكلفها الكثير في األيام القادمة.

تمرُّ اليوم القضية الكردية بظروف استثنائية 
والكفاح  النضال  من  مزيد  إلى  منا  تحتاج 
الكثير  بنا  وتحيط  المضاعف،  والجهد 

لها،  االستعداد  يجب  التي  المخاطر  من 
الوطنية،  المبادرات  تقديم  منا  يتطلب  وهذا 
قدراتنا  لتوحيد  هامة  إيجابية  أجواء  وخلق 

وهو  الظروف،  تلك  مواجهة  في  وطاقاتنا 
األولى  بالدرجة  جماهيري  مطلب  بالطبع 
أحوج  وما  لكردستان،  األربعة  األجزاء  في 
واالتحاد  الصف  لوحدة  وقضيتنا  شعبنا 
تحقيق  النضال نحو مزيد من  دفع  أجل  من 
إن  اعتبار  على  المشروعة،  األهداف 
مطلب  هو  الكردي  الصف  لوحدة  الدعوة 
األمريكية  التصريحات  لعّل  جماهيري.  
في  الفاعلة  الدول  بعض  وكذلك  والفرنسية 
التحالف الدولي ضد اإلرهاب هي دافع قوي 
لنا في إعادة ترتيب البيت الكردي في روج 
يحضنا  ما  وهو  السوري،  الشمال  وفي  آفا 
والمشاريع  المبادرات  بطرح  القيام  على 
ومع  أوالً،  الكردي  الصف  لتوحيد  الداعية 
القوى الديمقراطية المؤمنة بالعيش المشترك 
سوريا  شمال  على  المخاطر  ألن  ثانياً؛ 
الذاتية  اإلدارة  استثناء.  بال  الجميع  تشمل 

كل  أمل  هي  سوريا  شمال  في  الديمقراطية 
حر،  وديمقراطي  وسرياني  وعربي  كردي 
ولذلك؛  عنها.  والدفاع  سوريا  بوحدة  يؤمن 
والتفاهم  للتحاور  قنوات  فتح  جميعاً  علينا 
هذه  على  الحفاظ  سبيل  في  كسوريين  بيننا 
المفاهيم  هذه  وبناًء على  الوطنية،  المكاسب 
ضرورة  في  السياسية  القوى  كل  ندعو 
مراجعة سياستها بما يخدم المصلحة الوطنية 
والعامة في هذه الظروف الصعبة التي تمر 

بها البالد.
الـ   الكردستاني  الوطني  المؤتمر  مبادرة  إن 
KNK الفريدة من نوعها، جاءت في أوقات 
مصيرية. لذا؛ على الجميع المساندة ورص 
شمل  لم  على  والعمل  إلنجاحها،  الصفوف 
الكرد تحت مظلة واحدة أال وهي »المؤتمر 
على  النقاط  لوضع  الكردستاني«؛  الوطني 
وقوى  كأحزاب  جميعاً  وبتكاتفنا  الحروف، 
سياسية سنكون قادرين على تطوير نضالنا 
بالرأي؛ فهو حالة  أما االختالف  المشروع، 
طبيعية جداً فلكل طرف سياساته، وما نسعى 
إليه هو أن يوجه الجميع طاقاته لخدمة الشعب 
والقضية، والمهم أال يكون هناك خالف في 
بأن  التنويه  أريد  وهنا  والمطلب.  الجوهر 
المستفيد من  المبادرة هو ربما  يدعم  من ال 

الكرد.  بين  السياسية  الحالة  وتشرذم  تشتت 
حتى  الجميع  أوراق  نكشف  أن  علينا  لذا؛ 
يكون المجتمع الكردي على إلمام باألطراف 
الصف  توحيد  أمام  عثرة  حجر  تقف  التي 
الكردي، ويجب أن نستمر بالعمل والنضال 
من أجل الوصول إلى مجتمع كردي طبيعي 
الشعوب  بجميع  أسوة  صراعات  دون  من 
األخرى أو على األقل كما يرانا العدو ككرد 
وليس أحزاب متفرقة ومتخاصمة. وكبادرة 
حسن نية من اإلدارة الذاتية نجد أن خطوتهم 
هي  األحزاب  جميع  مكاتب  بفتح  بالسماح 
 KNK طلب  بعد  الصحيح  باالتجاه  خطوة 
العامة،  للمصلحة  الحال خدمة  وهو بطبيعة 
ودافع مهم نحو تحقيق الوحدة التي ننشدها، 
علماً  لترسم  األمطار  تهطل  الربيع  ففي 
زاهي األلوان في السماء رغماً عن الجميع 
إن  مقتنعون  نحن  لهذا؛  أَبوا.  أم  شاءوا  إن 
ألن  عالياً؛  رؤوسنا  فوق  سيرفرف  العلم 
هدفنا جميعاً هو تحقيق األهداف المشروعة 
لتحقيق  وسيلة  هو  ونضالنا  وعلمنا  لشعبنا، 

غايات مجتمعنا .

المؤتمر  قام   2019 الجديد  العام  بداية  في 
الكردستانيـ  روج آفا بمبادرة جديدة من أجل 
لجنة  تأسست  حيث  الكردي،  الصف  وحدة 
بين  الرؤى  وتقارب  العالقات  بتنسيق  للقيام 
األحزاب الكردية السورية ومتابعتها؛ وذلك 

من أجل الوصول إلى صيغة مشتركة تُوحد 
هذه األطراف في وقٍت بات من الضروري 
إطار  ضمن  الكردية  الصفوف  توحيد 
المؤتمر  السورية.  الوطنية  الكردية  الرؤية 
قراراته وتوصياته  الكردستاني وفي مجمل 
أكد على إن وحدة الصف الكردي ضرورة 

تاريخية وهدف استراتيجي تتبناه كل فروع 
كما  الكردستاني،  الوطني  المؤتمر  وهيئات 
على  السوري  الكردي  وفرعه  المؤتمر  أكد 
إن هذه المرحلة حساسة جداً بالنسبة  للشعب 
الكردي كمكون من مكونات سوريا ويُتطلب 
من الفرقاء نبذ الخالفات والعمل بشكٍل فوري 
وعاجل على نبذ كل أشكال االفتراق وترك 
الخالفات السياسية والرؤية الحزبية الضيقة 
التي تتمسك بها بعض األحزاب واألطراف 
إلى ضم صوتهم  واإلسراع  جانباً،  الكردية 
إلى صوت بقية األحزاب الكردية تحت سقف 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية وإلى جانب بقية 
المكونات السورية في شمال وشرق سوريا 
الدكتاتوري  النظام  قبل  من  باإلبادة  المهددة 
األحزاب  هذه  إن  المعلوم  ومن  التركي. 
سوريا  وشرق  شمال  في  الوطنية  والقوى 
من  سنوات  ثالث  من  أكثر  ومنذ   تمكنت 
تحقيق العديد من المكاسب وجاهدت للحفاظ 
على الهوية الكردية والهوية السورية عموماً 
على  القضاء  ويحاول  حاول  من  كل  ضد 
نقاشات  وبعد  األساس  هذا  وعلى  الوجود. 
واجتماعات عدة تم تأسيس هذه اللجنة لتقوم 

مهام  من  إليها  أُوِكل  ما  ولتحقق  الدور  بهذا 
ومسؤولية تمثل إرادة الشعب الكردي.

بالطبع هناك عوامل كثيرة تعيق عمل اللجنة 
حال  في  تتبدد  العوامل  هذه  لكن؛  وأهدافها. 
الحرة  توفر رؤية وطنية منبثقة من اإلرادة 
أّن  المؤسف  ومن  األطراف،  بعض  لدى 
والشخصيات  األطراف  تلك  من  البعض 
الحزبية تستهين وتستهزئ بالوحدة الكردية، 
الكردستاني  الوطني  المؤتمر  وبمبادرة 
وأهداف  عمل  على  مسبقة  أحكام  وتطلق 
التي  العوامل  لكن؛  المبادرة.  هذه  ومنبع 
الصفوف  ورصَّ  الوحدة  قيام  على  تساعد 
يمكن  مناسبة  أرضية  وهناك  حظاً،  أكثر 
البناء عليها، فمن جهة هناك خطٌر كبير يهدد 
كما  عموماً،  المنطقة  شعوب  ويهدد  الكرد 
الكردي  الشعب  حققها  التي  المكاسب  يهدد 
نحن  حقيقة  أبنائهم،  بدماء  المكونات  وبقية 
هذا  محرك  هم  والكرد  تاريخي  مفصٍل  في 
التغيير  فواعل  من  مهم  وفاِعٌل  المفصل 
الشرق  الديمقراطي في سوريا، وفي عموم 
األوسط، أما من جهة أخرى يمكن لألطراف 
الكردية المختلفة وفي حال توحدهم التحّرك 
لخلق  محاولة  في  الدولي  المسار  على 
أّوالً،  التركية  الدولة  تهديدات  تُبعد  أرضية 
وتُمهّد لحوار سياسي بشأن القضية الكردية 
لمسار  موازياً  أو  متّمماً  يكون  سوريا  في 
العملية السياسية العاّمة بشأن سوريا. بالعودة 
الوطني  المؤتمر  من  المنبثقة  اللجنة  إلى 

الكردستاني ـ روج آفا وفي أول تصريٍح لها 
أكدت هي أيضاً على إن أولوياتهم في العمل 
وبأنها  كافة،  األحزاب  مع  التواصل  هو 
ستستخدم الوسائل الدبلوماسية كافة من أجل 
توحيد  أجل  األطراف من  الضغط على كل 
وتقارب  العالقة  تنسيق  أجل  من  جهودهم 
الرؤى بين األحزاب الكردية السورية، وذلك 
من أجل الوصول إلى صيغة مشتركة توحد 
هذه األطراف، في وقٍت بات من الضروري 
الرؤية  إطار  في  الكردي  الصف  توحيد 
الكردية الوطنية السورية، علينا القول جميعاً 
بأن وحدة الصف الكردي ضرورة تاريخية 
وهدف استراتيجي يتبناه كل فروع وهيئات 
المؤتمر الوطني الكردستاني، كما أن الحالة 
السياسية هي األكثر تأثيراً في جميع مفاصل 
الحياة العامة وأن اي اضطراب سياسي هو 
وشامل،  عام  اجتماعي  الضطراب  مدخل 
في جوانبه االقتصادية والثقافية واالجتماعية 
وأن االستقرار السياسي المنشود سيُهيئ بيئة 
مناسبة للحل السياسي في سوريا. لذا؛ ومن 
الكردية  القوى  كل  واجب  فمن  المبدأ  هذا 
دفع عجلة  في  المساهمة  السورية  والوطنية 
من  بوسعها  ما  وتقديم  األمام  إلى  الوحدة 
بشكٍل  سيؤثر  الذي  الهدف  هذا  تحقيق  أجل 
فوري على مسار األزمة والحل السياسي في 

سوريا عموماً.

العربية  للعشائر  التحضيرية  اللجنة  نظمت 
للعشائر  احتجاج  وقفة  الحسكة،  مقاطعة  في 
ضد  الحسكة  مقاطعة  في  العربية  والقبائل 
التهديدات التركية لشمال وشرق سوريا، وأكد 
شيوخ العشائر والقبائل العربية على وقوفهم 
صفاً  والوقوف  التركية،  التهديدات  وجه  في 
واحداً مع قوات سوريا الديمقراطية في الدفاع 
بالتهديدات  ونددوا  السورية،  األرض  عن 

التركية وتدخالتها في الشؤون السورية. 
استطلعت  االعتصام؛  خيمة  هامش  وعلى 
العربية  العشائر  صحيفتنا آراء بعض شيوخ 
الذين أكدوا على وحدة وتكاتف أبناء المنطقة 
في وجه التهديدات التركية. وجاء االستطالع 

على الشكل التالي:

تركيا تسعى إلعادة احتالل 
املنطقة برمتها

وبهذا الصدد؛ أكد شيخ عشيرة الجبور فواز 
الزوبع قائالً: »إن التهديدات التركية باجتياح 
مناطق شمال وشرق سوريا يعبّر عن السياسة 
احتالل  إلعادة  تسعى  التي  العثمانية  التركية 
المنطقة وفرض الحكم العثماني وهي تتحجج 
بذرائع واهية ليست لها صلة بالحقيقة فتركيا 
المنطقة من  المنطقة وشعوب  تدعي بتحرير 
العصابات  تدعم  الذي  الوقت  في  اإلرهاب 
تستطيع  ولن  داعش،  ومرتزقة  اإلرهابية 
فالكل  األكاذيب.  بهذه  المنطقة  خداع شعوب 
يعلم بأن تركيا تعادي كل أشكال الديمقراطية 
مصالحها  تحقيق  على  وتعمل  المنطقة،  في 
وشعوبها  المنطقة  على  سيطرتها  وفرض 
حافلة  التركية  الحكومات  وتاريخ  جديد،  من 
ارتكبت  فقد  المنطقة،  بالمجازر ضد شعوب 
والكرد،  األرمن  بحق  واإلبادات  المجازر 
زالت  ال  التي  العرب  بحق  واإلعدامات 
في  وستبقى  ننساها  ولن  الجميع  ذاكرة  في 

الذاكرة«. 
الجبور  عشيرة  شيخ  قال  حديثه؛  ختام  وفي 
ليس  مقاومة  ستالقي  »تركيا  الزوبع:  فواز 
إذا  المنطقة،  أبناء  جميع  قِبل  من  مثيل  لها 
السوري  الشمال  على  االعتداء  حاولت  ما 

لجنودها  مقبرة  إلى  المنطقة  وستتحول 
ومرتزقتها«.

اخليار الوحيد أمام أبناء املنطقة 
هو املقاومة والنضال

أما حسان األغوات الملحم من وجهاء عشيرة 
ومن  العربية  العشائر  »تعبّر  فقال:  الجبور 
خالل هذا االحتجاج عن رفضها الشديد والتام 
السوري،  الشمال  على  التركية  للتهديدات 
وتؤكد على وقوفها في خنادق القتال إلى جانب 
تنضوي  التي  الديمقراطية،  سوريا  قوات 
تحت لوائها شباب جميع الشرائح والمكونات 
السورية، في التصدي ألي اعتداء. اختارت 
المشترك  العيش  السوري  الشمال  شعوب 
ستدافع  وهي  والمساواة،  اإلخّوة  أسس  على 
عن كرامتها وحريتها ولن تقبل من أية جهة 
والشعب  عليهم  أجنداتها  تفرض  أن  دولة  أو 

السوري هو من سيقرر مصيره«. 
واختتم وجيه عشيرة الجبور حسان األغوات 
الحكومة  »عملت  بالقول:  حديثه  الملحم 
التركية وأردوغان منذ بداية الثورة السورية 
التي  اإلرهابية  والفصائل  القوى  دعم  على 
التي  المناطق  كل  في  والدمار  الرعب  بثت 
الفتن  إثارة  على  اليوم  وتعمل  إليها،  وصلت 

هذه  في  والمذهبية  الطائفية  والنزاعات 
التدخل في شؤونها واحتاللها،  بغية  المنطقة 
وهذا لن يكون ألن إرادة شعوب شمال سوريا 
وارتباطها  وتضامنها  عشائرها  ووحدة 
دسائسهم،  كل  من  أقوى  السورية،  بالهوية 
هي  المنطقة  أبناء  أمام  الوحيد  والخيار 
التهديدات  هذه  وجه  في  والنضال  المقاومة 

واالعتداءات التركية«.

إرادة الشعوب تنتصر يف النهاية

وفي السياق ذاته؛ حدثنا شيخ عشيرة البكارة 
التركية  التهديدات  »إن  قائالً:  الطالع  طالع 
اللحظة،  وليدة  ليست  المنطقة  في  وتدخالتها 
ظلم  من  جميعها  المنطقة  شعوب  عانت  فقد 
واعتداءات الدولة التركية، وهي تحاول اليوم 
السوري  الشمال  واجتياح  تهديد  خالل  من 
نشر الخراب والدمار في المنطقة التي تعيش 
في حالة استقرار وأمان بعد سبع سنوات من 
الحرب التي شهدتها أغلب المناطق السورية، 
وكانت  كامل.  دمار  شبه  إلى  تحولت  والتي 
وحاولت  صنوفه  بكل  اإلرهاب  تدعم  تركيا 
من خالل المرتزقة نشر الرعب والخوف بين 
أبناء شعوب المنطقة، من أجل إيجاد الحجج 
السورية  الشؤون  في  والتدخل  الواهية، 

كبيرة  مناطق  واحتلت  أراضيها،  واحتالل 
وعفرين  جرابلس  في  السورية  األرض  من 
التركية  لغتها  وتفرض  والباب،  وإعزاز 
السورية.  األرض  على  وقوانينها  وعلمها 
من  وإحيائها  العثمانية  أمجاد  إعادة  وتحاول 
التهديدات  العربية  العشائر  تستنكر  جديد. 
األراضي  على  التركية  واالعتداءات 
والنضال  المقاومة  على  وتؤكد  السورية، 
في وجه هذه التهديدات التي ال يقبلها الشعب 
السوري بكل طوائفهم ومذاهبهم، وسيتصدون 

ألي اعتداء تركي«. 
حديثه  الطالع  طالع  أنهى  الكلمات  وبهذه 
تعي  أن  التركية  والدولة  العالم  »على  قائالً: 
وحدة  السوري  الشعب  أن  هي  واحدة  حقيقة 
يحق له أن يقرر مصيره، والسوريون قادرون 
بالحوار  وذلك  ألزمتهم  الحل  إيجاد  على 
الشمال  وأبناء  السوري،  الشعب  أبناء  بين 
السوري خاصةً وسوريا عامة يعيشون على 
والعيش  اإلخّوة  بروح  التاريخية  أرضهم 
المشترك، وقرارنا األول واألخير هو الدفاع 
عن هذه األرض من أي اعتداء والوقوف مع 
قواتنا العسكرية في الجبهة األمامية والنصر 

سيكون لنا ألننا أصحاب الحق«.  

حزب  رئيس  مع  صحيفتنا  أجرته  حوار  في 
سوريا المستقِبل إبراهيم القفطان  حول الوضع 
االنسحاب  وتبعات  عامة  سوريا  في  الراهن 
على  األخيرة  التركية  والتهديدات  األمريكي 
مناطق شمال وشرق سوريا، ودور الكرد في 
مشاريع  »وجود  أكد:  المحتملة،  المعادالت 
والهيمنة  النفوذ  هدفها  تركية  إقليمية  توسيعية 
وتضامناً  صوتاً  يتطلب  وهذا  المنطقة،  على 
وأكد  كما  المجاالت«،  كل  في  موحد  وطني 
على دور الكرد في الدفاع عن مناطق وشعوب 

سوريا ضد جميع المصالح االستعمارية.
وجاء الحوار على الشكل التالي:

كيف  المستقِبل؛  سوريا  حزب  في  أنتم  ـ 
وشرق  شمال  في  الراهن  الوضع  تقرؤون 
سوريا وال سيما بعد التهديدات األخيرة لدولة 
على  عسكرية  حملة  بشن  التركي  االحتالل 

شرق الفرات وانسحاب القوات األمريكية؟
أن  نتطلع  المستقِبل  سوريا  حزب  في  نحن   
تكون سوريا واحدة موحدة، ال مركزية تعددية 
ديمقراطية ونحن على استعداد على أن نتوافق 
يكون  أال  شريطة  السورية،  القوى  كل  مع 
طرف  أي  او  تركيا  قِبل  من  احتالل  هناك 
الحوار  مع  نحن  بأبناء سوريا،  وتستفرد  آخر 
السوري ونتمنى أن يتطور هذا الحوار ويصل 
وأال  األخرى.  المناطق  وإلى  لدمشق وحمص 
فقط،  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  يبقى 
ـ  السوري  الحوار  إجراء  على  نعمل  حيث 
من  سوريا  أبناء  كل  به  يؤمن  الذي  السوري 
كما  األخرى،  المناطق  وجميع  وإدلب  إعزاز 
ال نريد أحزاب راديكالية وال تيارات إسالمية 
وداعش من جديد، وال نريد أن يخلقها االحتالل 

التركي وغيره. وتركيا التي فشلت في قرارها 
تصدير  على  األن  تعمل  الداخلي؛  السياسي 
أن  الجوار، حيث ال ترغب  إلى دول  أزماتها 
عجزها  ألنعاش  مستقرة  المنطقة  هذه  تكون 
انسحاب  وبخصوص  واالقتصادي.  السياسي 
فالتحالف  طبيعياً،  أمر  نراه  األمريكية  القوات 
أعطوا  ولكنهم  داعش،  لمحاربة  قدم  الدولي 
وهي  شروط  ثالث  تتحقق  حتى  بالبقاء  عهداً 
إنهاء داعش، خروج إيران والتسوية السياسية. 
لذا؛ نحن في حزب سوريا المستقِبل نرى بأن 
مكتسبات  يحموا  أن  المنطقة  هذه  أبناء  على 
هذه  كأنت  مهما  بها  يفرطوا  وأال  ثورتهم 
التهديدات سواء من تركيا أو من غيرها، ونحن 
مؤمنون بعزيمة شعوب المنطقة والتي ستفشل 

كل المخططات التي تحاك ضد مناطقنا. 
ـ ما التدابير والمهام التي وضعها على عاتقه 
الواقع  لتدارك  جماهيري  حزب  كونه  حزبكم 

المعاش والذهاب باتجاه الحلول؟ 
الديمقراطية  سوريا  مجلس  مع  نعمل  نحن 
في صنع أي قرار يصغه أو يسعى إليه ويعد 
الحوارات  يخص  ما  أما  وتدابيره،  برامجه 
أو  وروسيا  السوري  النظام  بين  واللقاءات 
فهذا  الذاتية  اإلدارة  وبين  الدولي  التحالف 
يُترك لمجلس سوريا الديمقراطية، ودورنا هو 
في  الحقيقية  الرؤية  وتوسيع  الجماهير  توعية 
بخصوص  مبهماً  كأن  ما  وتوضيح  المنطقة، 
القوات  التركي وبكل ما يخص خروج  التمدد 
في  نحن  الفرنسيين.  مع  وتحالفنا  األمريكية 
ما  كل  توضيح  دورنا  المستقِبل  حزب سوريا 
وشرق  شمال  مناطق  في  ألبنائنا  غامض  هو 
الداخلي  السوري  االمتداد  في  وأيضاً  سوريا، 

من  وغيرها  ودمشق(  الالذقية،  )السويداء، 
لكن؛  ضعيفاً.  كان  ولو  امتداد  لدينا  المناطق. 
هناك امتداد بشري سكاني في هذه المحافظات 
حزب  المستقِبل،  سوريا  حزب  يعتبر  حيث 
معينة  لمنطقة  وليس  السوريين  لكل  وطني 
األطراف  مع  الحوار  هو  الوحيد  وخيارنا 
السورية كافة، بكل أشكالها ولن نستثني طرف 
أن  عاتقنا  على  يقع  ما  لذلك؛  األخر.  دون 
نكون صلة وصل بين كل األطراف السورية 
من  يحترم  لسوريا  دستور  لصياغة  والسعي 
خالله كل السوريين وكل األطراف والقوميات 
الجماهير  توعية  أن  كما  واألديان،  واللغات 
يتطلب تضافر كل أطراف المجتمع من مدنيين 
وعسكريين وإدارات وكذلك أحزاب، وال يقع 
على عاتق طرف دون اآلخر ونحن في حزب 
جماهيرية  كثيرة  جوالت  لنا  المستقِبل  سوريا 
توضيح  خاللها  من  نحاول  وصحية  وتربوية 
بال شعوبنا في هذه  التي تشغل  جميع األمور 

المنطقة.
تدابيرهم  ألخذ  الجماهير  توعية  بشأن  ماذا  ـ 

األمنية الالزمة والتحضير لكل ما قد يحدث؟
أمنياً،  الجماهير  الحقيقة بخصوص توعية  في 
نرى مهمة األحزاب هي إعادة تنظيم المجتمع 
مهمة  التدابير  وهذه  األمنية  التدابير  وليس 
هذا  في  المختصة  واألمنية  العسكرية  القوات 
الشأن، واألهم هو توعية الجماهير وتنظيمهم 

كما ذكرناً سابقاً.
ـ برأيكم لماذا يُعتبر الكرد الطرف األقوى في 

المعادلة السورية والحلول القادمة؟ 
يعتبر الكرد الطرف األقوى وبيضة القبان ألنهم 
منظمين أوالً، وبعد ذلك هم أصحاب مشروع 

منطقة  لكل  بل  فقط،  لسوريا  ليس  ديمقراطي 
الشرق األوسط، وكذلك أثبت الكرد بأنهم ليسوا 
مطوقين بالقومية الضيقة، بل تجاوزوا ذلك إلى 
الوطنية األوسع، والدليل على ذلك أنهم عندما 
المناطق  في  فقط  يحاربوا  لم  داعش  حاربوا 
الكردية، بل تجاوزوا هذه المرحلة واستطاعوا 
السوري  الشعب  مكونات  كل  مع  يتحالفوا  أن 
وهم  وشركس،  وتركمان  وسريان  عرب  من 
الوطني  الحوار  مشروع  طرحوا  من  أول 
ـ السوري( وهذا دليل على  )الحوار السوري 
األول  وهدفه  أصيل  سوري  شعب  الكرد  أن 
أن  كما  ذلك،  أجل  من  والعمل  سوريا  وحدة 
لذلك؛  أشكاله.  بكل  اإلرهاب  حاربوا  الكرد 
المنطقة،  شعوب  كل  يكسبوا  أن  استطاعوا 

وحتى شعوب العالم بأسره.

9سياسة آراء
فواصل
آلدار خليل

آلــيــــات تـنــظـيــم الـنـشـاطـــات 

الــمـجـتـمـعـيـة؛ مـســيــرة قـامـشــلـو 
ً
نـمــوذجـــا

من أبرز الجوانب التي تطورت فيها الثورة الديمقراطية 
لشعبنا في شمال سوريا هي تلك الحالة المنظمة التي بدأت 
األهداف  تحديد  على  اعتمدت  التي  الحالة  الثورة،  بها 
في سوريا، على  الحقيقي  التغيير  نحو  المؤدية  والطرق 
من  األخرى  المناطق  في  اآلخر  الجانب  ظهر  العكس 
بطريقة  والتناحر  الصراع  من  نمط  ساد  حيث  سوريا، 
غير منظمة أدى في نهاية المطاف إلى الشرخ والفراغ ما 
بين القوى الواحدة وبالتالي أدى ذلك بطريقة أو بأخرى 
إلى التدخل من قبل من لهم مصلحة في تحريف األمور 
بعض  في   2011 بعد  ما  مرحلة  وباتت  أهدافها  عن 
التي كانت قبل  المناطق السورية األصعب من المرحلة 
عام 2011 وهذا ما يمكن وصفه بأنه كان الضياع األكبر 
آلة  وتحدى  الشعب  فيها  نهض  التي  التاريخية  للفرصة 

اإلنكار ألول مرة في تاريخ سوريا.
والخط  الرؤية  ناحية  من  المنظمة  الحالة  ساهمت 
االستراتيجي التي تم اعتمادها مع مرور الوقت في إثبات 
مدى صوابية المنهج؛ نحن اآلن وفي هذه الظروف قطعنا 
لو  لكن؛  تكن طويلة.  لم  كونها  بالرغم من  هامة  مرحلة 
تمّعنا في الواقع الموجود اآلن نستطيع أن نرى بأن الثقل 
واألهمية والسياسة باتت كلها في شمال سوريا حتى بات 
واستراتيجيات  مواقف  لتحديد  محوراً  السوري  الشمال 
أخرى؛ كل  أمور  ترّكز على  مدة  قبل  كانت  لربما  دول 
السليم  واإلدراك  التنظيمية  الحالة  نتيجة  جاء  الثقل  هذا 
لنكون  بقوة  يؤهلنا  أن  يمكن  ما  وهذا  المناسبة  والقراءة 
المرتبة  في  المنظم  الشعب  سوريا  شمال  مكونات  نحن 
األولى أمام كل المناطق التي شهدت الفوضى والحرب 

سواء في داخل سوريا أو خارجها. 
بكل هذه اإلنجازات النوعية يجب أن نكون منظمين في 
أن  أريد  هنا  ثورتنا،  ومعنى  جوهر  عن  كافة  تعبيراتنا 
أّركز على جانب هام متعلق بالتنظيم المجتمعي؛ متعلق 
الظروف  كل  في  مواقف  الجماهيري عن  التعبير  بحالة 
وسليم  صادق  تعبير  النهائي  بالشكل  مواقف  هي  والتي 
ال  التي  الُحّرة  الديمقراطية  ثورتنا  وأخالق  جوهر  عن 
زالت مستمرة بقرارها األول منذ بداية 2011 وهو قرار 

التغيير نحو الديمقراطية وضمان االستقرار. 
أو  رؤية  أو  تطور  حول  مواقف  وإيصال  التظاهر  حق 
سياسة من قِبل المجتمع حق مشروع ومهم من أجل إثبات 
مدى يقظة الشارع ومتابعته لثورته وإصراره على منع 
أي تدخل أو محاولة من أي طرف بأي شكل من األشكال 
تشويه ما تم إنجازه أو محاولة تصفية ما تم تحقيقه. لكن؛ 
ولكي نعبّر بشكل مؤثر ونقوم بإيصال الرسالة الصحيحة 
في أي نوع من أنواع التظاهر أو المسيرات أو االحتجاج 
علينا أن نقوم بمراعاة عدة نقاط والتي من أهمها؛ تحديد 
الهدف لماذا نخرج؟ اختيار المكان والتوقيت المناسبين، 
التعبير البصري السليم عن الهدف الذي تم تحديده من قبيل 
الرموز والصور التي يجب أن نحملها، العلم الذي يجب 
العريضة  بالخطوط  الرسالة  إيصال  موجوداً،  يكون  أن 
التي  والكلمات  الشعارات،  العبارات،  اختيار  خالل  من 
الطريقة  بهذه  الالفتات،  على  ونكتبها  نرفعها  أن  يجب 
يتم إيصال فكرتنا على عكس التشعب في النقاط التي تم 

التطرق إليها. 
مدينة  في  أيام  قبل  خرجت  التي  االحتجاجية  المسيرة 
المنظمة  والحالة  الشهداء  وذوي  أهالي  قبل  من  قامشلو 
في  ونموذجاً  نوعياً  التي ظهرت تستحق أن تكون مثاالً 
كل نشاطاتنا الجماهيرية، الشهداء الذين كانوا المثال في 
التضحية باتوا مثاالً لنا في نشاطاتنا اليوم، هذا يؤكد بأن 
انتصاراتنا وكل  لنا في كل  وسبيالً  يبقون مثاالً  الشهداء 
أن  يجب  قامشلو  في  خرجت  التي  المسيرة  مبادراتنا، 
تكون طريقاً لكل المؤسسات وأبناء شعبنا كافة نحو اتباع 
التنظيم ذاته في أي نشاط أو موقف يستوجب النزول إلى 
الشارع ليس فقط في الداخل وإنما في الخارج وفي كل 

المناطق التي يتواجد فيها شعبنا.
ذاتها  وبالطريقة  قامشلو  مسيرة  تنظيم  تم  الذي  بالشكل 
نضمن إيصال حقيقة رسالتنا والدفاع عن ثورتنا والتعبير 
خالله  من  توصلنا  الذي  المجتمعي  تنظيمنا  جوهر  عن 
المقدمة،  في  فيه  تطرقنا  كما  اآلن،  فيه  نحن  ما  كل  إلى 
التقليدية.  غير  الحالة  عن  للتعبير  مثاالً  أصبحنا  وكذلك 
يجب أن نكون كذلك في كل جوانب نشاطاتنا، وهنا علينا 
أال نخلط بين المشاعر اللحظية وبين ضرورات المرحلة 
شيء  أي  على  الحفاظ  بأن  تام  وعي  على  نكون  بحيث 
نريده وتقديره له أكثر من جانب واألمر ال يمكن اختزاله 

بطريقة واحدة.
حوار/ هيلني علي 
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التمادي الرتكي ال بد

 مجاهريي
ٌ
وحدة الصف الكردي مطلب

مهام الكرد والقِوى الوطنية إزاء الوحدة الكردية

إبراهيم القفطان: «حنتاج لصوت وتضامن قوي وموحد لردع العدوان الرتكي وغريه«

العشائر العربية باحلسكة: 

«سنقاتل يف اخلندق األول 
مع قوات سوريا الدميقراطية«
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حتقيق/ عمر شاويش

حاورته : ديلرب خليل

العثمانية  اإلمبراطورية  أحالم  تزال  ما   
تراود ساسة األتراك وعلى رأسهم سلطانهم 
محاوالت  زالت  وما  أردوغان،  الموعود 
وشرق  شمال  بضم  الملّي  الميثاق  تطبيق 
وكركوك  والموصل  حلب  والية  سوريا 
عام  مئة  منذ  أعد  مخطط  إلنعاش  قائماً، 
وترجم عبر اتفاقيتي سايكس بيكو ولوزان.
احتالل شمال سوريا يأتي في السياق نفسه 
بدءاً من جرابلس وانتهاٍء بعفرين والهدف 
الديمغرافي  التغير  االحتالل  من  األساسي 
لسكان المنطقة، وفرض أشكال االستعمار 
في ممارسة سياسة التتريك وطمس الهوية 
وعلى  الشعوب،  لتلك  الحقيقية  الثقافية 
ذريعة  وتحت  الكردي،  الشعب  األخص 
اإلرهاب  ومحاربة  القومي  أمنها  حماية 
العالمي  العام  الرأي  خداع  في  تّدعي  كما 
اإلرهاب  أشكال  شتى  تمارس  والتركي 
الصحافة،  أفواه  وكم  الحريات،  قمع  من 
وابتزاز العالم عبر مرتزقة داعش وجميع 
مّولتها  والتي  الرجعية  الفصائل اإلسالمية 
والنصرة  داعش  مسميات  تحت  وصنعتها 

والسلطان مراد وغيرها.

اخلالفة اإلسالمية
 وأوهام السلطنة

الدولة التركية تستخدم الدين اإلسالمي في 
المتطرفة  واأليدولوجيات  األفكار  تصدير 
اإلرهابية في العالم اإلسالمي، كما تستخدم 
من  القادمين  ضمن  »التركي«  العنصر 
بعدما  اإلسالم  اعتنقوا  والذين  آسيا  أوسط 
الفتوحات اإلسالمية  رأت إن وقوفهم ضد 
االنتحار.  بمعنى  سيكون  معها  وحربهم 
لذلك؛ دخلوا اإلسالم وقاموا بقيادة اإلسالم 
العالم  العثمانية واحتلوا  في إمبراطوريتهم 

اإلسالمي أربعمئة عام.
اإلسالمية  الدولة  وكونها صاحبة مشروع 
المنظمات  تمول  والعراق؛  سورية  في 
والدعم  بالعتاد  كافة  المتطرفة  اإلرهابية 
أموال من دول  اللوجستي، وتحصل على 
االحتاللي،  مشروعها  تمويل  في  الخليج 
بابتزاز السعودية في مقتل  وقامت مؤخراً 
على  للحصول  »خاشقجي«  الصحفي 

أموال لتمويل المشاريع اإلرهابية.

تناقضات دولية وأحالم 
وتهديدات عثمانية

الدولة التركية هي أكثر الدول التي استفادت 
المعسكر  بين  العالمية،   التناقضات  من 
من  الغربي،  والمعسكر  السابق  السوفيتي 
خالل دورها بحلف الناتو، وكونها منطقة 
بمقدورها  األوسط  الشرق  في  استراتيجية 
التحكم بالقضايا اإلقليمية في المنطقة، وأن 

تكون حارساً للغرب.
تحت  وميكافيليتها  التركية  الدولة  انتهازية 
بين  اللعب  من   تمكنها  أردوغان،  قيادة 
وأمريكا  االتحادية  روسيا  عالميتين  قوتين 
أزمات  من  واالستفادة  عموماً،  والغرب 
تلك  ومصير  بمقّدرات  واللعب  المنطقة 
الشعوب انطالقاً من ليبيا ومصر ومروراً 
أداة  هامة في  بسوريا؛ ألنها  تملك أوراقاً 
روسيا  من  وتقربها  المنطقة،  في  دورها 
من  نفسه  السياق  في  يأتي  االتحادية 
السيطرة  في  المعلنة عالمياً  الحروب غير 
في  انتهازي  بشكل  واالستفادة  العالم  على 
إنشاء مناطق خفض التوتر وسحب فصائل 
المرتزقة من منطقة الى أخرى في الرقعة 
الذاتية  اإلدارة  مشروع  لضرب  السورية 
حل  هناك  يكون  وأال  الديمقراطية  واألمة 
صواريخ  وصفقات  السورية،  لالزمة 
»إس400« وطائرات »ف 35« من كل 
من روسيا وأمريكا، وكذلك ابتزاز أوروبا 
للحصول  المتطرفين  أمام  أبوابها  بفتح 
على أموال والتخلص من أزمتها الخانقة، 
ميزانيتها  نصف  من  أكثر  صرفت  والتي 
وعلى  متطرفة،  مرتزقة  فصائل  على 
جيوشها في ضرب تطلعات وآمال الشعب 

الكردستاني.

مع  وتواطؤ  اتفاق  وفي  أخرى؛  جهة  من 
روسيا التي تسعى الستبدال عفرين لتخرج 
ادارة ملفات  لها دور في  منتصرة ويكون 
منطقة الشرق االوسط وسوريا ويكون لها 
قواعد ومراكز فيها، وأن يعود دورها كقوة 
عالمية في التحكم بقضايا الشرق االوسط، 
تأتي  التركي  اإليراني  الروسي  والتحالف 
األوروبي  ـ  االمريكي  التواجد  إلضعاف 
جانبها؛  إلى  الناتو  حليف  تركيا  وكسب 
ألن تركيا كانت بالنسبة لالتحاد السوفيتي 
تلعب دور الشرطي الغربي وايضا القاعدة 
في  االطلسي  الشمال  لحلف  العسكرية 
على  الروسية  البوابة  وأيضاً  إنجرليك 

الشرق االوسط وأوروبا.

أزمات داخلية ونزاعات وفنت 
طائفية خارجية

 
وهبوطاً  خانقة  داخلية  أزمة  تركيا  تعاني 
سياسة  بسبب  التركية؛  الليرة  سعر  في 
الحريات  قمع  في  التعسفية  أردوغان 
والدخول في صراعات ونزاعات إقليمية، 
لحركة  ومحاربتها  سوريا  شمال  واحتالل 
الالمحدود  والدعم  الكردستانية،  التحرر 
والنزعة  المسلحة،  المرتزقة  للفصائل 
القومية الشوفينية، وكذلك في الخارج فهي 
تخلق نزاعات دموية وهّدامة بين الشعوب 
مشروع  ألن  واإلثنيات؛  والمكونات 
حروب  خلق  يتطلب  العثماني  أردوغان 
الماليين  وتشريد  وتهجير  مدمرة  أهلية 
أربعة  يقارب  ما  استقطاب  كما عملت في 
ماليين الجئ سوري إلى أراضيها البتزاز 
والمهاجرين،  باإلرهاب  األوروبيين 
شمس  لبزوغ  فرصة  هناك  كانت  وحيثما 
لها  ومعادياً  مانعاً  أردوغان  يكون  الحرية 
باشور كردستان،  انتخابات  في  كما حدث 
ووقوفه ضدها ومحاربتها وحصار باشور 
الحكومة  مع  باالتفاق  مطبقاً  حصاراً 

المركزية ونظام الماللي في إيران.
المنطقة  عفرين؛  باحتالل  قامت  وكما 
األكثر أماناً واستقراراً في سورية وأدخلت 
السكان  بتهجير  وقامت  إليها،  المرتزقة 
عوائل  وجلب  الكرد،  من  األصليين 
وتوطينهم  السوري  الجنوب  من  المرتزقة 
في عفرين وطمس الهوية الكردية وتدمير 
البنى التحتية وهدم المعالم والهوية الكردية 
للمدينة، وفرض اللغة التركية في المدارس 
السياسات في سياق حرب  وتأتي كل هذه 
عن  العالمي  والصمت  العرقية  اإلبادة 
لها  يندى  حرب  وجرائم  كهذه  انتهاكات 

جبين اإلنسانية.

مشاورات واتفاقات دولية 
واهلدف اإلدارة الذاتية

خفض  مناطق  بان  أحد  على  يخفى  ال 
والهدف  آستانا(  مؤتمر  )بحسب  التوتر 
شمال  في  الفيدرالية  قيام  عدم  هو  التركي 
المنطقة  مكونات  تحتضن  والتي  سوريا 
كافة من كرد، وعرب، وسريان، وأرمن، 

وآشور، وتكون بديالً عن الدمار والحرب 
القومية  الدولة  على  قلقاً  وتشكل  األهلية، 
أيضاً  إيران  وحليفتها  بتركيا  المتمثلة 
القمع  في  أسود  لها سجل  الدول  كون هذه 
واالنتهاكات بحق األقليات والشعوب التي 
تقسيم  في  بيكو  سايكس  استعمار  رسمها 
دولهم.  إلى  أجزاءها  وضم  كردستان 
األمة  ومنهج  وبفكر  الذاتية  اإلدارة  وألن 
ألزمات  الحل  بمثابة  تكون  الديمقراطية 
الشعوب في الصراعات الطائفية والعرقية 
العالمية،  الرأسمالية  أجندات  خلقتها  التي 
رأسها  وعلى  العالمية  الرأسمالية  وأن 
أمريكا لم تكن يوماً مسانداً لحركات التحرر 
الحرية  نحو  الشعوب  ولتطلعات  العالمية 
والديمقراطية، بل كانت تحتل تلك الشعوب 
بحقهم،  االستعمار  أشكال  أبشع  وتمارس 
وتخلق صراعات طائفية وقومية وعرقية 
ومذهبية، وتغذيها لخلق ازمات تمكنها من 
بسط السيطرة والنفوذ. ودخولها إلى سوريا 
فيها،  الحرب األهلية  إيقاف  ليس من أجل 
وإيجاد  وأفغانستان  العراق  في  كان  كما 
حل لتلك الشعوب عن  طريق  منابر مثل 
كانت  بل  األمن،  ومجلس  المتحدة  األمم 
ليس  ألن  الحروب؛  تلك  وتمول  تراقب 
من مصلحتها أن يعم السالم والديمقراطية 
على العالم؛ كون وجودها كنظام رأسمالي 
صراعات  خلق  منها  يتطلب  عالمي 
الرأسمالية  أزماتها  وتفريغ  ونزاعات 

الخانقة لبسط الهيمنة.

أجندات دولية ومصاحل
 متضاربة إقليمية

سوريا  شمال  في  األمريكي  الوجود  يأتي 
من  إسرائيل  حدود  حماية  أولها  لسببين، 

الطائفية،  والميليشيات  اإليراني  التمدد 
التي تشكل خطورة على أمن إسرائيل وأال 
إلى  اإليراني  للتمدد  بوابة  سوريا  تكون 
الثاني؛  والسبب  المتوسط،  األبيض  البحر 
تشكل  المتشددة  اإلرهابية  الفصائل  كون 
وأمريكا  األوروبية  الدول  على  خطراً 
أيلول  نفسها بعد إحداث الحادي عشر من 
كافة  المتشددين  األفراد  بتجنيد  امريكا  في 
وتشكيل  وتمويلهم  وتدريبهم  أوروبا  في 
ودفعهم  منهم،  متطرفة  راديكالية  فصائل 
الحسابات  لتصفية  السورية  الحرب  إلى 

اإلقليمية والعالمية.
المقاومة  أن  والغرب  أمريكا  رأت  ولما 
الباسلة التي تقودها وحدات حماية الشعب 
المرأة في كوباني، وأنهم  ووحدات حماية 
داعش  في محاربة مرتزقة  أشداء  مقاتلين 
العام  الرأي  تعاطف  كسب  أجل  ومن 
العالمي وأيضاً أن داعش يهدد األمن والسلم 
العالمي وإن انتصرت في كوباني سيكون 
وأوروبا  أمريكا  فقامت  مهدداً،  كله  العالم 
بانها  ورأت  كوباني  في  المقاومة  بدعم 
في  ارهابهم  من  للتخلص  طريقة  أفضل 
حماية  وحدات  تدعم  بأن  وأمريكا  أوروبا 
الديمقراطية  قوات سوريا  ثم  الشعب ومن 
بالتحالف معهم لتتخلص من ذلك اإلرهاب 

الذي يشكل أرقا للعالم أجمع.
األوروبي  ـ  األمريكي  التحالف  يأتي  فيما 
اإلرهاب،  محاربة  سياق  في  قسد  مع 
العدالة  حكومة  هو  األساسي  المنبع  بينما 
والمرتزقة  اإلرهاب  ترعى  التي  والتنمية 
باألشكال والطرق كافة سواء بالتدريب، أو 

التجمع والسكن وجوازات السفر والمرور 
والدعم اللوجستي وغير ذلك، وطبعا رأت 
الدول  يمولها وهي  من  في حربها  أمريكا 
اإليراني  التمدد  من  تخشى  التي  الخليجية 
في سوريا، وتصدير ـ أزمتها من صراع 
على  اإليرانية  والهيمنة  الشيعي،  ـ  السني 
الخليج العربي وجعله فارسياً، وحربها في 
إيران  قدرات  واستنزاف  بالوكالة،  اليمن 

والسعودية على حد سواء.
في  االمريكية  المتحدة  الواليات  دور  إن 
حماية  استراتيجية  على  مبني  المنطقة 
نزاعات  وخلق  هيمنتها،  وبسط  مصالحها 
وصراعات، وليس خافياً بأن أمريكا كانت 
مال  ثورة  مع  استراتيجية  عالقات  لديها 
الفاشية  مقارعة  في  بارزاني  مصطفى 
مصلحتها  ان  رات  ولما  آنذاك.  العراقية 
الثورة  تحت  من  البساط  بسحب  تقتضي 
بين  الجزائر  اتفاقية  بإبرام  قامت  الكردية 
ايران والعراق وأمريكا، وتم القضاء على 
عام  كردستان  باشور  في  الكردية  الثورة 
عن  الكرد  أعلن  عندما  وأيضاً   ،1975
كردستان؛  باشور  في  كردستان  استفتاء 
امام  سائغة  لقمة  وجعلتهم  عنهم  تخلت 
اجتياح  في  والتركية  العراقية  التهديدات 
عفرين  في  اعينها  اغلقت  وايضا  باشور، 
احتالل  في  المستخدمة  االسلحة  كل  وكان 
عفرين اسلحة الناتو التي تقوده أمريكا، وال 
السوفيتي(  )االتحاد  الروسي  الدور  ننسى 
عن  تخلت  عندما  الكردية  الثورات  في 
الجيش  الكردية وسحبت  مهاباد  جمهورية 
األحمر السوفيتي من مهاباد وتركت الكرد 
وأيضا  الفارسية،  الهيمنة  جبروت  أمام 
بإبادة  العراقي  الفاشي  نظام  قام  عندما 
ذهب  والذي  وحلبجة  األنفال  في  الكرد 
ضحيته باألسلحة الكيماوية ما يفوق خمسة 
آالف كردي. ولم يدين النظام الدكتاتوري 
العراقي، بل وصفوا الفاشي صدام حسين 
»مؤامرة«،  لـ  يتعرض  وأنه  بالمظلوم 
بتسليم  األتراك  مع  الصفقة  عقد  وأيضا 
عفرين مقابل الغوطة وفتح المجال الجوي 
أمام اعتى قوة فاشية في احتالل  السوري 

عفرين.
وراء األكمة ما وراءها...

الصفقة  ـ  القرار  األمريكي،  االنسحاب 
القوات  بسحب  التركيةـ  األمريكية- 
األمريكية من شمال وشرق سورية وترك 
أردوغان  لحكومة  اإلرهاب  محاربة  ملف 
لتتولي ذلك، ما زالت تثير الكثير من الجدل 
وتخرج في كل ساعة قرارات وينتج عنها 
تغييرات جذرية على األرض، والهدف كما 
أسلفنا سابقاً ـربما- جر تركيا إلى المستنقع 
السوري وإفشال الحلف التركي ـ الروسي 
تملك  األنظمة  تلك  كل  الن  اإليراني؛  ـ 
أجندات في سوريا ومصالح أيضا يمكن أن 
تؤدي إلى حروب بينهم في المستقبل؛ كون 
كل دولة لها مصالح استراتيجية في سوريا 

ال يمكن التنازل عنها بسهولة.
مسالة  واإليرانيين  للروس  وبالنسبة   
ونفوذهم  المنطقة  في  ألدوارهم  الوجود 
وإقليمية،  عالمية  كقوة  مصيرهم  يحدد 
احتاللها  فتعتبر  لألتراك   بالنسبة  أما 
»وجود«،  مسالة  وشرقها  سوريا  لشمال 
لها  شرطيا  إبقاءها  امريكا  تحاول  فيما 
بصفقات  وتغريها  االوسط  الشرق  في 
عدة، ولتنوب عن حلف االطلس الذي بدا 
تظهر  والمصداقية  االنسجام  عدم  بوادر 
قرار  ترامب  اتخذ  بعدما  وبخاصة  بينهم، 
حلفائه  من  وجعل  سوريا،  في  االنسحاب 
وإنكلترا  الفرنسيين  رأسهم  وعلى  الغرب 
ألماني  وامتعاض  تركيا،  مع  مواجهة  في 
من قراراته. داعش ما تزال قادرة على دق 
باب أوروبا، ويكون ناقوس الخطر قد بدأ 
أميرهم  أردوغان  ويكون  مدنهم  في  يدق 
مساهماً في ضرب أية دولة منهم، ويستمر 
يسخرها  أموال  ودفع  بالوالءات  ابتزازهم 
أينما  الكرد  ضد  القذرة  الفاشية  حربه  في 

وجدوا.

سبيل  في  وجهده  ماله  األنسان  يُسّخر  عندما 
فإنما  مجتمعه  وازدهار  وتقدم  شعبه  خدمة 
مجتمعه  واحتضان  الناس  بمحبة  ذلك  يعوض 
وأسرة  وأقارب  أهالً  ليصبح كل من حوله  له 
في  له  وتجزل  بالحب  وتحيطه  تخصه  واحدة 
األحترام والتقدير، ويكون ما اكتسبه أضعاف 
البال  براحة  الفائزين  من  يكون  وبذا  أنفقه  ما 
تقدر  ال  التي  الناس  ومحبة  الضمير  وصفاء 

بثمن.
بها  ولد  آفا،  روج  ابن  سينو  أحمد  الدكتور 
المراحل  ودرس  صباه  سنين  فيها  وقضى 
األولى من تعليمه فيها، وفي هذا الحوار يحدثنا 
الذي  المجتمع  عن بعض من شؤون وشجون 
قضاياه  وكانت  اهتمامه  موضع  كان  طالما 
موضوع  والسياسية  واألجتماعية  الفكرية 

دراسته وأبحاثه:
أحمد  الدكتور  شخصية  عن  بداية  نتحدث  لو 

سينو والنشأة وذكريات البدايات.
ال  ما  بشكل  وهي  ومتداخلة,  كثيرة  التفاصيل 
واألقليمية وهي  المحلية  األحداث  تنفصل عن 
كذلك أيضا ترتبط بشكل غير مباشر بالحركة 
الوطني  التحرر  وحركة  والتقدمية,  الوطنية 
)حارتنا(  حيّنا   . وتطوراتها  الكردستانية 
جنوب  العزيزية  حي  فيه،  مقيماً  الزلت  الذي 
المشفى, أكملت المرحلة الثانوية عام 1976م 
لمتابعة  لالنتقال  دمشق  إلى  انتقلت  بعدها   .
دراستي الجامعية، ودخلت قسم التاريخ فكانت 

هذه نقلة نوعية على الصعيد العلمي والسياسي. 
المرحلة  ودخلت  الجامعية  المرحلة  أنهيت 
األكاديمية عام 1981م بدخول قسم الدراسات 
العليا تخصص عرب وإسالم وتسمى بمرحلة 
الدبلوم في الدراسات وانهيتها أيضاً؛ ثم عدت 
لمادة  مدرسا  وعملت  الحسكة  مدينتي  إلى 
غرناطة  ثانوية  خاصة  ثانوياتها.  في  التاريخ 
وثانوية أبي ذر الغفاري مدة 13 عاماً وخاللها 
التاريخ  قسم  من  الماجستير  مرحلة  أنهيت 

التي تحمل عنوان  عام 1986م، عن الرسالة 
العباسي  العصر  في  الفراتية  الجزيرة  )تاريخ 
األول من 750م/850م الحياة السياسية وأهم 
دولة  إلى  سافرت  أن  إلى  الحضارة  مظاهر 
في  كمدرس  للعمل  المتحدة  العربية  األمارات 
ثانوياتها وبقيت هناك حتى نهاية العام الدراسي 
األزمة  كانت  الذي  الوقت  في  2017م،  

السورية في قمة أحداثها.
ــ كيف كانت السمة األساسية للحياة السياسية 
في فترة الدراسة والنضج لدى الدكتور أحمد 

سينو؟
بوجود  آنذاك  مميزاً  السياسي  المشهد  كان 
الكردي، وتيار  القومي  التوجه  تيارين يمثالن 
أفراده وعوائله،  بين  واليساري  األممي  الفكر 
هذا الواقع وضع إطارا لي لتوجهاتي الفكرية 
المرحلة  هذه  تسمية  يمكن  حتى  والسياسية، 
مرحلة المخاض على صعيد التطورات الفكرية 
األحزاب  جميع  وعمل  والعلمية.  والسياسية 
والديمقراطية  والوطنية  القومية  الكردية 
والتيارات الوطنية السورية واألممية األخرى 

تحت المجهر.
ـ ماهي الدوافع الحقيقية لعودتك إلى روج آفا 

بعد تجربتك في الخارج؟
التي  والكارثة  السياسية  األزمة  قمة  في 
الثورة  وتحول  السوري،  الوطن  على  حلت 
معلنة،  غير  ثالثة  عالمية  حرب  إلى  السورية 
تهتم  ال  إقليمية  قوى  بين  المصالح  وتضارب 

الذاتية  األ بمصالحها، أعجبت بدور اإلرهاب 
الدؤوب  السورية وعملها  وحمايتها لألراضي 
وشرق  شمال  كل  في  اإلرهاب  استئصال  في 
التي  المخططات  كل  ومواجهة  سورية، 
السوري  والوطن  السوري  الشعب  تستهدف 
قوى  وأي  وأردوغان  تركية  خاصة  برمته، 
السوري  الشعب  بمنجزات  تتربص  خارجية 
لذلك  سورية،  وشمال  شرق  في  ومكوناته 
عدت ليكون لي جهد ومساهمة لتقديم ما يمكن 

هذه  خالل  من  للحرية  التواقة  الشعوب  لهذه 
المؤسسات المجتمعية.

لماذا اخترت موضوع األكراد اإليزيديون في 
أطروحتك، لنيل الدكتوراه؟

حجم  منها  عديدة،  أسباب  هناك  الحقيقة 
يتعلق  فيما  له, خاصة  تعرضوا  الذي  التشويه 
العرقي،  واالنتماء  وباألصل  الدينية،  بالعقيدة 
والكتب  ملك  طاووسي  طال  الذي  والتشويه 
بن  عدي  إشكالية  وكذلك  المقدسة،  الدينية 
مسافر وغيرها الكثير، ورغبتي في إزالة هذه 
التشويهات خاصة أنها فرضت عليهم ألسباب 
العثمانية, إلى جانب أهمية  الدولة  سياسية من 
الكرد اإليزيديون كحماٍة للغة والثقافة الكردية 
تجاوزت  رغبتي  وأيضاً   . القديمة  ومعتقداتهم 
وسردوا  جمعوا  الذين  األخرين  الباحثين 
اإليزيدية   عن  قيل  ما  سابقيهم،  عن  وبتواتر 
اتباعهم  دون  الدينية  بمعتقداتهم   يتعلق  فيما 
منهج البحث، العلمي والتاريخي، وكذلك افتقار 
إلى  ندر  ما  إال  السابقة  الدراسات  من  الكثير 
في  الحدث  ووضع  الصحيح،  العلمي  التحليل 
يمكن  ودولياً، ألنه ال  إقليمياً  الصحيح،  إطاره 
تطوره  عن  وفصله  التاريخي  الحدث  تجزئة 

العام.
 

اإليزيدية  بين  الكثيرين  لدى  خلط  هناك  ـ 
واليزيدية ما الفرق بينهما ؟

العثمانية  بالتسمية  نقر  اليزيدية،  نقول  عندما 
بذلك  ألنهم  سياسية  لدوافع  أطلقوها  التي 
خرجت  أو  انحرفت  إسالمية  فرقة  يُعتَبرون 
بإمامة  يعتقدون  وأنهم  اإلسالمية،  الدين  من 
إسالمية  فرقة  انهم  بمعنى  معاوية،  بن  يزيد 
تجب محاربتهم حتى من قبل الشيعة، كل ذلك 
بهدف التنكيل واإلبادة بهم. أما اإليزيدية فتعني 
إنها ديانة قائمة بذاتها، ال عالقة لها بما ذكرته 
الكردية »يزدان«  الكلمة  آنفاً وهي مشتقة من 
أو  السنسكريتيه بمعنى »الخالق«  او »يازدا« 

الذات اإللهية.
ـ تعرض الكرد اإليزيديون إلى أكثر من سبعين 

ناً  ما فر
؟ ما أهم األطراف التي قامت بذلك،

األطراف  أهم  ذلك،  من  أكثر  بل  نعم صحيح 
الدولة  هي  الفرمانات  تلك  على  عملت  التي 
بشكل  الحمالت  ترسل  كانت  التي  العثمانية، 
عن  حمالت  ترسل  أو  األستانة،  من  مباشر 
طريق والة بغداد أو عن طريق والة الموصل، 
استهدفت  صفوية  حمالت  أيضاً  وهناك 

وجودهم في سنجار.
الكرد  التاريخية   العالقة  توضح  لو  حبذا  ـ 
اإليزيديون من جهة واألرمن واألشوريين من 

جهة أخرى.
كانت عالقات الكرد اإليزيديون مع المسيحيين 
على أفضل صورها من الود والصداقة، وتكاد 
التحالف،  إلى  مراحلها  من  كثير  في  تصل 
األشوريين  ومع  األرمن  مع  وبخاصة 
والسلب  واإلبادة  المحن  إلى  معاً  وتعرضهم 
والنهب والتطهير العرقي والديموغرافي ودفع 
الضرائب واألتاوات. وتمثل ذلك أكثر بموقف 
بحماية  قام  الذي  شرو«  »حمو  الجبل  زعيم 
آالف األرمن واألشوريين الذين لجأوا إليه من 
تحسين  شأنه  من  كان  التركية،  القوات  تنكيل 
صورة الكرد اإليزيديون أمام المحافل الدولية، 
وكّذبت  وروسيا،  وفرنسا  بريطانيا  خاصة 
اإليزيديون  الكرد  بأن  التركية  الدولة  مزاعم 

مجرد قطاع طرق ولصوص.
الكرد  عند  الدينية  المعتقدات  عن  ماذا  ـ 

اإليزيديون وأهميتها ؟
المعتقدات الدينية عند الكرد اإليزيديون ، هي 
القديمة  المعتقدات   كونها  األهمية  غاية  في 
للشعب الكردي وذلك ال ينفي تأثرها بالمعتقدات 
السومرية وآلهتها. ولكنها أي المعتقدات الدينية 
وزرادشتية  ميثرائية  هي  معظمها  اإليزيدية  
ورثة  هم  اإليزيديون  الكرد  فإن  آخر  وبمعنى 
الكرد  ولغة  والمثرائية،  الزردشتية  المعتقدات 
اإليزيديون الدينية هي اللغة الكردية، وتتلى بها 
كافة األدعية بل كافة الطقوس الدينية بما ذلك 
واألعياد وغيرها،  والعادات  المقدسة  األناشيد 

بل يعود الفضل للكرد اإليزيديون أنهم حفظوا 
اللغة الكردية والعادات والتقاليد ومجمل التراث 
استهدافهم،  السبب جرى  لهذا  الكردي. وربما 
العثمانية  والفصائل  وبشكل متعمد من الدولة 

والجماعات المتطرفة كداعش وغيرها.
 

الكرد  عند  الدينية  األعياد  واهم  أبرز  ما  ـ 
اإليزيديون ؟

عيد رأس السنة )سري سالي( وعيد الجماعية، 
البيلندة،  وعيد  القربان،  وعيد  القاباغ،  وعيد 
وغيرها من األعياد األخرى التي في مجملها 
واحترام  الخير  فعل  على  تحض  طقوس 
الطبيعة األم وتمجيد اإلله الواحد ألنها من أقدم 

الديانات التوحيدية.
 

ـ كيف تنظرون إلى ما تعرض له اإليزيديون 
على يد داعش؟

ما تعرض له الكرد اإليزيديون على يد داعش، 
العرقي  والتطهير  التهجير  إلى  اإلبادة  من 
واألغتصاب,  والسبي  ديمغرافي  وتغيير 
على  وعار  اإلقليمية  الدول  جميع  على  عار 
بل  ساكناً،  يحرك  لم  الذي  الدولي  المجتمع 
اإلنسانية، وسائل  تاريخ  في  نقطة سوداء  هي 
التي  القوات  انسحاب  عملية  رصدت  اإلعالم 
السكان  تركت  وكيف  بحمايتهم،  مكلفة  كانت 
األالف  وجدنا  حماية،  دون  اإليزيديون 
على  وقعوا  والمئات  بالكهوف،  احتموا  قد 
الوعرة،  والجبلية  الترابية  الطرق  قارعة 
وشيوخ  وأطفال  مرضى  مذعوريين،  خائفين 
منهارين منهوكي القوى أو متوفين، كما وجدنا 
العمال  لحزب  التابعة  الكريال  قوات  أن  كيف 
تولوا  الشعب  حماية  ووحدات  الكردستاني، 
األمن  الطريق  وتأمين  وحماية  إنقاذهم  مهمة 
بل  اللوجستية،  االحتياجات  بكل  ومدهم  لهم، 
تولوا مجابهة داعش ودحرهم بما يؤمن حفظهم  

سالمتهم على مرأى من العالم كله.
في  اإليزيديون   الكرد  ينتظر  الذي  ما  ـ 

المستقبل  بقواهم الذاتية؟  
من الضرورة بمكان أن يكون للكرد اإليزيديون 
مناطقهم  كافة  بحماية  للقيام  الذاتية،  قوتهم 
وقراهم، ولكن في الوقت نفسه أجد أيضاً وجوب 
والديمقراطية  الوطنية  القوى  كافة  من  دعمهم 
في الشرق األوسط وميزوبوتاميا، وذلك للملمة 
كما  الثقة،  وإعادة  الحديثة،  الغائرة  الجراح 
وقراهم  مدنهم  إلى  اإليزيديون  يعود  أن  آمل 
المناطق  وبقية  آفا  روج  وفي  سنجار  في 
أن  أعتقد  كما  البناء،  في  للمشاركة  األخرى، 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية  تساهم بشكل فعال 
ناحية  من  بهم  واالهتمام  أوضاعهم  الستقرار 
حقوقهم  على  وتقف  المجالس.  في  التمثيل 

الذاتية الخاصة كمكون ينفرد بثقافته الدينية.

ضد  واحداً  صوتاً  »لنكن  شعار  تحت 
الحرية«  ألجل  معاً  ولنغني  اإلرهاب 
أقامت لجنة الثقافة والفن لمنطقة الطبقة 
والفن،  الثقافة  مركز  مع  وبالتعاون 

أمسية غنائية لفرقة درة الفرات.

حضر األمسية التي أقيمت على مسرح 
مركز الثقافة والفن، الرئيسة المشتركة 
حمي،  روشن  التشريعي  للمجلس 
التنفيذي  للمجلس  المشتركة  الرئيسة 
سوريا  حزب  فرع  رئيس  العلي،  هند 
عبدالكريم،  مثنى  الطبقة  في  المستقبل 
أعضاء  من  العشرات  جانب  إلى 

المؤسسات المدنية والعسكرية.

الرئيسة  ألقت  األمسية،  بداية  في 
إيمان  والفن  الثقافة  لمركز  المشتركة 
األمسية  فيها  باركت  كلمة  الغريب 
وأكدت خاللها أنه »لن يستطيع أحد أن 
حناجرهم  ويأسر  الفنانين  صوت  يكتم 
لكل  الفن سنوصل صوتنا  ومن خالل 

شعوب العالم وننادي بحريتنا«.

ومن بعدها اعتلت فرقة »درة الفرات« 
العربي  الفلكلوري  باللباس  المسرح 
الفرقة  أعضاء  ليبدأ  المميز،  والكردي 
تقديم أغانيهم المتنوعة باللغتين العربية 
من  العشرات  تصفيق  وسط  والكردية 

الحضور.

األغاني  خالل  من  الفرقة  ووجهت 
إخّوة  فيها عن  رساالت متعددة معبِّرة 
وأكدت  المكونات  وتالحم  الشعوب 
والتضحية  باألرض  االرتباط  على 
بالمجازر  والتذكير  الوطن،  سبيل  في 
بحق  العثماني  االحتالل  ارتكبها  التي 

مكونات المنطقة على مرِّ العصور.

وفي ختام األمسية الغنائية كّرمت إدارة 
سهام  الشاعرة  والفن  الثقافة  مركز 
التركي وأعضاء فرقة »درة الفرات«.

وكالة هاوار

األطماع الرتكية والتجاذبات اإلقليمية يف سوريا

أمسية غنائية يف الطبقة

الدكتور أمحد سينو...

 اإليزيديون حافظة اللغة 
والرتاث الكردي العريق
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جعلها  الثروات  في  الغنى  هذا  ولعل 
الغزاة  من  الكثيرين  ألطماع  مركزاً 
والمحتلين، وكانت السلطات واألنظمة 
الحاكمة على مرِّ الدهر تقوم باستغالل 
ثروات هذه المناطق ونهبها ولم يحصل 
وتعيش  منها  اليسير  على  إال  أهلها 
الشمال  ثورة  اندالع  ومع  مدقعاً,  فقراً 
السوري وروج آفا بدأت اإلدارة الذاتية 
هذه  وضع  على  بالعمل  الديمقراطية 
نفسه  الشعب  إشراف  تحت  الثروات 

ليدير أموره االقتصادية بنفسه.

الدعائم  أشهر  من  القطن  ويُعدُّ 
الجزيرة  إقليم  يشتهر  التي  االقتصادية 
أنه  بزراعتها وعلى مساحات واسعة، 
الذهب األبيض الذي يصنف من أفضل 
يدخل  والذي  العالم  في  األقطان  أنواع 
النسيجية  منها  كثيرة  صناعات  في 

والغذائية.

تشغيل وتأهيل خلدمة املزارع 
ودعم لالقتصاد الوطين

صحيفتنا  أعدت  الصدد؛  وبهذا 
وحلج  مركز  عن  تقريراً  »روناهي« 
األقطان في مدينة الحسكة؛ حيث حدثنا 
رئيس مركز الحلج رامان عبد الغفور 
قائالً: »بعد التطورات واألحداث التي 
وبخاصة  سوريا؛  مناطق  في  جرت 
روج آفا وشمال سوريا، توقفت العديد 

االقتصادية  والمراكز  الشركات  من 
الحسكة  محلج  ومنها  العمل  عن 
للقطن؛ حيث تعّرض للكثير من الدمار 
والمعارك  األحداث  بسبب  والتخريب 

التي دارت في المنطقة«.

السوري  النظام  أن  الغفور  عبد  وبيّن 
كان يعمل على استغالل هذه المشاريع 
وقوته  نفوذه  لزيادة  والمعامل 
يستفيد  يكن  لم  والمزارع  االقتصادية؛ 
من إنتاج محصوله، إال أن األمر اختلف 
بعد ثورة روج آفا وشمال سوريا، ففي 
تم أعداد دراسة من  بداية عام 2015 
عن  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  قِبل 
من  االقتصاد  على  وفوائده  القطن 
جهة وعلى المزارعين من جهة ثانية، 
حيث توصلت إلى قرار يخدم مصلحة 

المزارعين وأبناء المنطقة.

إعادة تفعيل احمللج

بأن  الغفور بهذا الخصوص  ونوه عبد 
تفعيل  إعادة  قررت  الذاتية  اإلدارة 

إعادة  استطاعت  حيث  المحلج،  معمل 
الصالتين  إحدى  الصالة،  وصيانة 
حيث  من  المعمل  في  األساسيتين 
فيها  العمل  أجل  من  وتشغيلها  اآلالت 
من قِبل مختصين، وأضاف: »وبحلول 
وبدأنا  المعمل،  تجهيز  تم   2017 عام 
بالرغم  المزارعين  من  القطن  باستالم 
وجود  وعدم  الكبيرة  الكميات  من 
مراكز تصريف؛ إال إن اإلدارة قررت 
استالم هذه الكمية الكبيرة من أجل دعم 
تشجيعية  وبأسعار  القطن  مزارعي 
قبل  من  استغاللهم  وعدم  مناسبة؛ 
التجار الذين يتحكمون بأسعار القطن، 

مما يعود بالضرر على المزارعين«.

القطن  استالم  تم  بأنه  بالذكر  والجدير 
من قِبل مراكز الزراعة التي كانت تمد 
المزارعين بالسماد ومقومات الزراعة 
مراكز  أربعة  افتتاح  وتم  األخرى، 
إقليم الجزيرة منها  في كل من مناطق 
محلج الحسكة، مبروكة، الرقة، ومحلج 

جلبية في كوباني.

استالم أكثر من 25 ألف طن 
من القطن وبأسعار تشجيعية

وأكد رامان عبد الغفور بأن المراقبين 
واألخصائيين عملوا على استالم القطن 
وعددهم أربعة في كل مركز، وكانت 
وتحديد  قبلهم،  من  تتم  االستالم  عملية 
الرطوبة  حيث  من  األقطان  درجات 
»وكانت  وأكد:  والنوعية؛  والنظافة 
األول  النوع  كالتالي:  القطن  أسعار 
للطن  سورية  ليرة  ألف   /280/ بسعر 
الواحد؛ حيث استلم معمل محلج الحسكة 
من  طن  آالف  ستة  من  أكثر  لوحدها 
القطن، تمكنا من استالم الكميات كافة 
المزارعين،  قبل  تم زراعتها من  التي 
وبلغت كميات األقطان التي تم استالمها 
من قبل المراكز األربعة حوالي /25/ 

ألف طن من القطن«.

تنتج أقطانًا مبنتهى الدقة 

يف اجلودة والنوعية

أضاف  المحلج  في  العمل  آلية  وعن 
األقطان  استالم  »بعد  الغفور:  عبد 
القطن  تصنف  كانت  المزارعين  من 
حيث  نظافتها،  ودرجة  نوعها  حسب 
تم وضعها في المستودعات والتي بلغ 
عددها أربع وعشرين مستودعاً؛ ولكل 
وكل  واحدة،  ودرجة  نوع  مستودع 
مستودع يحتوي على /300/ طن من 
األقطان، وهي تابعة لصالة واحدة، كما 
يتبعها  المحلج؛  في  صالتين  يوجد  أنه 

/24/ مستودعاً«.

طريقة حلج القطن

عملية  بأن  الغفور  عبد  رامان  وأشار 
يؤخذ  التالية:  الطريقة  عبر  تتم  الحلج 
على سبيل المثال المستودع األول الذي 
يحتوي نوع القطن من الدرجة األولى، 
في  الشفاطة  قبل  من  شفطها  يتم  حيث 
ليصل  الصالة  إلى  وأخذه  المستودع، 
إلى آلة لغربلته، وتقوم هذه اآللة بكسر 
إلى  الخارجي،  وغالفها  القطن  جوزة 
حيث  الخلط؛  آلة  إلى  القطن  يصل  أن 
سحب  جهاز  إلى  ومنها  بفرمها  تقوم 
كامل،  بشكٍل  القطن  لتجفيف  الرطوبة 
في  الحلج  مناشير  إلى  يصل  وبعدها 
ويمر  القطن،  بحلج  تقوم  التي  اللندات 
ثم  والفضال؛  المنظفين  عبر  القطن 
ينزل إلى اللندات التي تقوم بفرز القطن 
التالف  والقطن  والبذار  الغبار  عن 
مكبس  إلى  يُمرر  الذي  )المودس(، 
عبر  يتجه  الصافي  والقطن  به  خاص 
مناشير الحلج ليصل لثالث آالت تقوم 
وخالية  متناهية  بدقة  التنظيف  بعملية 
يمر  وعندها  الشوائب؛  أنواع  كل  من 
القطن إلى المكبس الرئيسي الذي يقوم 
 /180/ بـ  وزنه  ويحدد  القطن  بكبس 
لوط،  تسمى  بآلة   /250/ وكل  كيلو، 
وتحدد هوية اللوط حيث توضع عليها 
النوعية لها  الدرجة والنوع والقياسات 
تجرى  الحلج  عملية  وهذه  والرطوبة, 

على أنواع ودرجات القطن كافة«.

فرز بذور حمصول القطن

تتم  الحلج  بعد  أنه  بالذكر  والجدير 
بذور  نوعان  وهو  عنها؛  البذور  فرز 

زراعية وبذور تجارية، والتي تتم عن 
الحاجة  فعند  البذور،  تعقيم  آلة  طريق 
عبر  البذور  تُمرر  زراعية  بذور  إلى 
معينة  لحرارة  لدرجة  وتتعرض  اآللة 
لتتحول إلى بذور زراعية، أما البذور 
الصناعية؛ فهي البذور التي ال تتعرض 
آلة  عبر  تمرر  وال  حرارة  درجة  إلى 
المعامل  إلى  بيعها  ويتم  البذور؛  تعقيم 
ليتم استخدامها في صناعات  ومصانع 
عديدة؛ ومنها الزيوت والمواد العلفية، 
صرفه  فيتم  حلجه  تم  الذي  القطن  أما 
وتوزيعه إلى معامل الغزل والنسيج في 

شمال سوريا. 

خلقت اآلالف من فرص العمل 
للعاملني املومسيني

»يبلغ  قائالً:  الغفور  عبد  رامان  وأكد 
عدد العاملين في محلج الحسكة أربعة 
عاملين مختصين في الكهرباء واإلدارة 
عدد  ولكن؛  اآلليات.  وقسم  والمحاسبة 
في  عملوا  الذين  الموسمين  العاملين 
المحلج عن طريق مؤسسة الكادحين في 
المقاطعة والتي بلغ احتياجاتنا ألكثر من 
ألف عامل في المحلج خالل هذا العام؛ 
حيث خلقت فرص عمل كبيرة للعمال 
الموسميين، ومن أجل حماية المحلج تم 
تزويد المحلج بعدد كبير من الكاميرات 
من  كبير  وعدد  جهة،  من  للمراقبة 
الليل  يواصلون  كانوا  الذين  الحراس 
بالنهار في حراسة المحلج، وباإلضافة 
إلى سيارات اإلطفاء الجاهزة التي تقوم 
األقطان  بين  الليل  بجوالت على مدار 
للتدخل السريع في حال حدوث اندالع 

النيران أو أي طارئ«.

تشجع زراعة القطن وتدعمها

واختتم رئيس مركز الحلج في الحسكة 
بقوله:  حديثه  الغفور  عبد  رامان 
الدعائم  أهم  من  القطن  مادة  »باعتبار 
تقوم  لذلك؛  بلدنا.  في  االقتصادية 
بدعمها؛  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
خالل  من  إنتاجها  زيادة  على  وتعمل 
أنواع  كافة  وتقديم  المزارعين،  دعم 
المستلزمات لهم من سماد وبذار ومواد 
التوجيهات  وتقديم  األعشاب،  مكافحة 
المادة  هذه  لزراعة  السليمة  والتوعية 
جشع  من  القطن  مزارعي  وحماية 

التجار والمستغلين«.

روناهي/ كوباني - أدت األمطار الغزيرة 
السورية  المناطق  معظم  في  هطلت  التي 
إلى  الشتاء،  فصل  دخول  مع  بالتزامن 
ينابيع مائية في مدينة كوباني  انفجار عدة 

وقُراها. 
التي  المناطق  إحدى  كوباني  مقاطعة  إن 
المائية  ينابيعها  بكثرة  تشتهر  كانت 
الموجودة فيها، حيث كان هناك العشرات 
والقرى  كوباني  مدينة  في  الينابيع  من 
»كانيا  نبع  وأشهرهما  بها،  المحيطة 
مرشدة«،  »كانيا  مرشدة  ونبع  كردان«، 

وجميعها جفت منذ العقود المنصرمة.
الينابيع،  جفاف  على  عقود  مرور  وبعد 
الينابيع  من  العديد  أخرى  مرة  انفجرت 
شهدت  بعدما  وقراها،  كوباني  مدينة  في 
معظم مناطق السورية؛ وباألخص مقاطعة 
كوباني انخفاض درجات الحرارة المئوية، 
وتساقط األمطار بغزارة.  ففي قرية كورك 
حبيب إحدى القرى الغربية لمدينة كوباني، 
بعد  أخرى  مرة  المياه  من  نبعان  انفجر 
وذلك  عاماً،   /15/ الـ  قرابة  منذ  جفافهما 
في كل من وادي األفاعي، ومزرعة حبش 

عيسى التابعة لقرية كورك حبيب، وأما في 
للمدينة  الشرقية  القرى  إحدى  حلنج  قرية 
جفافه  بعد  قولى  نبع  أخرى  مرة  انفجر 
لقرابة أكثر من /18/ عاماً، والتي تقع تحت 
إلى انفجار  هضبة تلة مشتى نور، إضافةً 
عدة ينابيع في كل من حي »مرشدة، قرية 
دولى، وتوخت«.  والجدير بالذكر وبحسب 
ما يقوله كبار السن إن المنطقة لم تشهد منذ 

عقود أمطاراً بهذه الغزارة. 

وهو  األول  داعش  مرتزقة  لدى  الهدف  كان 
تسريب منهاجهم إلى التعليم وتحويل المدارس إلى 
مراكز تشويه ألفكار األطفال من خالل معلومات 
بعيدة عن براءة الطفولة فقد كان المنهاج الدراسي 
إنه  دبابة  زائدة  دبابة  على  الرياضيات  في  يقوم 
ألمر خطير يرسم أفكار القتل والتدمير في عقول 

األطفال.

االستحواذ على عقول األطفال من 
ِقبل مرتزقة داعش

المرتزقة  قِبل  من  مستخدمة  عدة  أساليب  وكانت 
عن طريق تشكيل ما يسمى بأشبال الخالفة وكانوا 
الطفل  تعليم  أو  انتحاري  بناء طفل  يعملون على 
األنامل  نعومة  عن  بعيداً  والذبح  القتال  فنون 
تأذي  ال  براءة  طياتها  بين  الطفل  يحمل  التي 
أحد، ولكن المرتزقة حولوا الطفل إلى أداة لتنفيذ 
عاصمة  وبناء  المجتمع،  في  القذرة  مخططهم 
خالفتهم المزعومة في مدينة الرشيد مدينة الرقة 
والمعروفة  الفرات  نهر  تتربع على ضفاف  التي 
ببساطة أهالي المنطقة وطبائعهم الحميدة. ونتيجة 
ومخازن  مقرات  المدارس  المرتزقة  استخدام 
للسالح والذخيرة أدى ذلك إلى تدمير قسم منها في 
مدينة الرقة التي تعتبر بنيتها التحتية مدمرة بشكل 
شبه كامل، وذلك قبل طردهم من مدينة الرقة من 
الديمقراطية  قوات سوريا  ومقاتلين  مقاتالت  قِبل 

في أواخر عام 2017م.

جلنة الرتبية والتعليم ... تفاني يف 
العمل رغم قلة اإلمكانيات

التربية  لجنة  تشكيل  تم  الرقة  مدينة  تحرير  وبعد 
والتعليم في مجلس الرقة المدني والتي من مهامها 
ووضع  والمدارس  التعليم  قطاع  تأهيل  إعداد 
سبع  بعد  المدارس  إلى  الطالب  لعودة  الخطط 
سنوات من حرمان الطالب من حقهم في التعليم 
الكادر  وتأهيل  األطفال،  حقوق  يضمهن  التي 
التدريسي من المعلمين والقادر على إعادة الطفل 
على  والجلوس  التعليم  في  الصحيح  المنحى  إلى 
مقعد التعليم في مدينة الرقة التي أصبحت عاصمة 

الحرية بدالً من عاصمة الخالفة.
افتتاح  على  والتعليم  التربية  لجنة  عملت  وقد 
معلمي  بعد خضوع  دراسي جديد  بعام  المدارس 
المنطقة لدورة تدريبي لتأهيلهم فكرياً ونفسياً ومهنياً 
وزيادة عدد المدارس في المنطقة وتأمين المنهاج 
التربية  لجنة  أعمال  على  ولالطالع  الدراسي. 
والتعليم في مدينة الرقة كان لصحيفة روناهي لقاء 
مع المتحدث باسم إدارة المدارس العامة في لجنة 
التربية والتعليم محمد الحملة وأكد أن لجنة التربية 
ـ   2017 دراسي  عام  خالل  استطاعت  والتعليم 
الضئيلة  واإلمكانيات  التحديات  رغم  2018م، 
افتتاح العشرات من المدارس ويبلغ عددها حالياً 

أو  يقارب خمس  ما  إلى  باإلضافة  مدرسة   317
ست منازل مستأجرة كحل  بديل مؤقت للمدارس 

شبه مدمرة أو مدمرة بشكل كامل.

 تأهيل كوادر ومدرسني ومناهج 
ُتنمي العملية الرتبوية 

وأشارت الحملة إلى إن لجنة التربية والتعليم بعد 
مرور الفصل الدراسي األول من تحقيق إنجازات 
الرقة  مدينة  في  التربوي  الصعيد  على  كبيرة 
وريفها، ومنها كان رفد المدارس بكوادر تعليمية 
وتوزيع  للمناهج،  الصيفية  الدورات  خالل  من 
وصل  والذي  المدارس  على  المدرسي  المنهاج 
دورات  بفضل  الُمعلمين  استطاع  لكن  متأخر 
منهاج  وجود  عدم  تالفي  من  الصيفية  المناهج 
كل  لدى  متوفر  المنهاج  أصبح  اآلن  أما  محدد، 

المدارس وفي جميع المراحل الدراسي.
على  التركيز  الحالي  الوقت  في  إنه  محمد  وذكر 
وضعتها  خطة  سبقتها  والتي  االمتحانية  العملية 
إدارة المدارس العامة بالتعاون مع مكتب التوجيه 
االمتحانية  األسئلة  من  معين  مستوى  لوضع 
تتناسب مع مستوى الطالب وتشكيل لجان تشرف 
إلى  بالتوجيه  للجان  هذه  وتقوم  االمتحانات  على 
المهمة  وتكمن  المدارس  في  االمتحانية  المراكز 
األساسية للجان االطالع على االسئلة االمتحاني، 
لها، ووضع مالحظات  الطالب  استجابة  والتأكد 
واالقتراحات للعام الدراسي القادم لتالفي اإلخطاء 

والنواقص في هذا العام.

ترميم وتفعيل املدراس والتغلب 
على املصاعب واملعوقات

ونوه محمد إن الفصل الدراسي األول كان هناك 
التربوي  المستويات  كافة  على  إيجابية  تطورات 
ترميم  إلى  بحاجة  المدارس  من  عدد  كان  ومنها 
إصالحها  وتم  ومقاعد  وأبواب  نوافذ  من  جزئي 
بالتعاون مع لجنة التربية والتعليم ومجلس المدني 

قامت  التي  الرقة  في  العاملة  المنظمات  وبعض 
أيضاً  هناك  وكانت  المدارس  بعض  بتجهيز 
مشاركة من لجنة التربية والتعليم بفعاليات العلمية 
من طالب المدارس في الرقة،  كاألولمبياد العلمية 
ومسابقات الرواد، وكان لهذه المشاركة دور فعال 
في نفسية الطالب تمثلت في كونها حافز للطالب 
وكانت  المدارس،  إلى  العودة  على  وتشجيعهم 
هناك خطوات فعالة لمنع ظاهرة تسرب الطالب 
من المدرسة من خالل تجهيز غرف للمتسربين أو 
ما يسمى محو المية وتهدف هذه الغرف لتعويض 
ونقل  دراسية  سنوات  من  فاتهم  ما  كل  التالميذ 
هؤالء التلميذ إلى المستوى العلمي األفضل والذي 
هناك  إنه  أعمارهم.  وأضاف محمد  مع  يتناسب 
منطقة  في  والتعليم  التربية  تواجه مسيرة  مشاكل 
المدارس  بعض  في  ألغام  وجود  ومنها  الرقة 
مدارس جديدة  افتتاح  من  يمنع  والذي  اآلن،  إلى 
باإلضافة  للطالب  الكبيرة  األعداد  تستوعب 
قبل  المدارس  في  المرتزقة  حفرها  أنفاق  لوجود 
طردهم من الرقة، واستطاعت  فِرق نزع األلغام 
الديمقراطية من نزعها من  التابعة لقوات سوريا 
المدارس  بعض  في  بقائها  مع  المدارس،  بعض 
المختصة  الجهات  الفارابي ونطالب  مثل مدرسة 
في  التعليم  خطوات  لتسريع  نزعها  بتسريع 
المنطقة واستيعاب أكبر عدد من الطالب، وأيضاً 
من  يعتبر  الذي  األول  الصف  منهاج  في  نقص 
الصفوف المهمة خالل سيرة العملية التربوية من 

تعليم لمبادئ القراءة والكتابة. 

خطط وأهداف مستِقبلية لالرتقاء 
بالواقع الدراسي بشكٍل عام

والتعليم  التربية  للجنة  المستقِبلية   الخطة  وعن 
اللجنة  في  العامة  المدارس  إدارة  إن  محمد  بين 
وضعت رؤية للعام من خالل الخطط التي تأهيل 
الُمعلمين لدورات  المعلم والطالب بحيث يخضع 
الصيفية للمناهج حيث يتم تقسيم المعلمين حسب 
والهدف  االختصاصات  وحسب  العلمي  المؤهل 
العلمية  المواهب  وصقل  المادة  في  المعلم  تقوية 
معسكرات  هناك  ستكون  للطالب  وبالنسبة  لديه 
علمية وترفيهية لمحو أفكار وآثار الحرب واألثار 
اللجنة  ولدى  شخصيته،  في  تركت  التي  النفسية 
خطة لتوحيد اللباس من قِبل لجنة التربية والتعليم 
تكون  أن  بهدف  المنظمات  إحدى  مع  بالتنسيق 
ال  الطالب  بعض  هناك  ألن  للطالب  نفسي  حل 
ونهدف  تنويعه  و  المدني  اللباس  شراء  يستطيع 
التي  للفقراء  وخاصة  الطالب  بين  للمساوة  بذلك 

أفرزتها الحرب التي مرت على المنطقة.
كبير  عدد  افتتاح  فيها  تم  الرقة  مدينة  إن  وللعلم 
من المدارس والتي بلغت حسب احصائيات التي 
حصلت عليها صحيفة روناهي من اإلدارة العامة 
في  حالياً  مفعلة  317مدرسة  من  أكثر  للمدارس 
مدينة الرقة وريفها، أما المدارس التي تعرضت 
بلغت  فقد  المرتزقة  من  والتخريب  للتدمير 
المدينة والريف  72مدرسة مدمرة متوزعة على 
ومعلمة  4271معلم  من  أكثر  تأهيل  تم  قد  و 
الصيفية  الدورة  خالل  من  وريفها  المدينة  في 
الطالب  عدد  يتجاوز  بينما  اللجنة  إقامته  التي 
الرقة  مدينة  في  108ألف  من  ألكثر  والطالبات 

وريفها.

روناهي / الطبقة ـ الطفل محمود الجاسم هو 
في عمر العاشرة ذو جسم صغير، لديه أكثر 
من عشرين كسراً في جسده، هو ليس كباقي 
األوالد ولد وفي جسمه ثالثه كسور رغم أنه 
هشاشة  بمرض  مريض  لكنه  الدماغ  صحيح 
أو  الحركة  على  القدرة  لديه  وليس  العظام، 

السير على قدميه.

يتميز بذكائه
 بالرغم من معاناته

الطفل محمود يعاني من جسده النحيل هو ابن 
وراثية،  أمراض  أية  من  يعانيان  ال  وأم  ألب 
محمود ضعيف الجسد ال يقوى على االعتماد 
على نفسه، هو ليس مثل باقي األطفال يمتلك 
الثقة بالنفس ويحب الحياة واللعب، يعتمد على 
صغر  ورغم  الحياتية،  أموره  كل  في  والديه 
الحديث، وهو طفٌل  يتبادل معك أطراف  سنه 
كنا  عندما  عنه  الحظناه  ما  هذا  جداً،  ذكي 

نتبادل الحديث معه.
من  عمره  من  أصغر  كأنه  محمود  لنا  بدا 
يكسوه  العظمي  هيكله  كان  الجسدية  الناحية 
فيديه عبارة عن عظام  الجلد دون عضالت، 
نحيلتان  تظهران ضعيفتان  يداه  جداً،  ضعيفة 
التقوس  بعض  فيها  قدميه  وكذلك  تقوس  فيها 
وهي ال تحمل جسده رغم ضعفه، كما أنه ال 
يستطيع المشي على قدميه، قال األطباء ألهله 
لذلك  العظام  يعاني من مرض هشاشة  ولدكم 
وعند  للكسر،  فترة  أي  في  معرضة  عظامه 
تلقي محمود أية لطمة أو أية حركة مفاجأة قد 
الضربة  تلك  تلقى  الذي  المكان  عظام  تنكسر 
أو الحركة حتى لو كانت غير قوية، والجدير 
أي  من  يعاني  ال  الدماغ  مكتمل  بأنه  بالذكر 

ضعف عقلي أو قصور دماغي، ولكن يظهر 
على جسده حوالي عشرين كسراً كما إن بعض 
أعضائه منحرفة نتيجة الكسور المجبرة بشكل 

غير صحيح. 
تعاني أسرته باإلضافة إلى أمراض الطفل من 
إضافياً  عبئاً  أصبح  الذي  األليم  النزوح  واقع 
في  تعيش  أنها  حيث  النازحة،  العائلة  على 
البو  مدينة  من  جاءت  األسرة  هذه  أليم،  واقع 
وجدت  التي  الطبقة  مدينة  في  لتستقر  كمال 
في  تجد  ذلك  لكنها رغم  واألمان،  األمن  فيها 
العمر  من  بلغ  الذي  الصغير  طفلها  وضع 
محمود  فالطفل  لها،  وجعاً  سنوات  العشر 
الجاسم ولد يعاني من سوء التغذية منذ والدته 
وقد ولدته أمه ولديه ثالثة كسور في جسمه، 
هذه الكسور كانت من الصعب أن تجبر بسبب 
نقص الفيتامينات الحاد الذي يعاني منه الطفل 
محمود، وهو بعمر العشر سنوات اآلن، لكن 
العمر  من  يبلغ  ال  أنه  تقول  إليه  تنظر  عندما 

سوى األربع أو الخمس سنوات.
ما  يدرك  و  جرأة  بكل  معك  يتحدث  محمود 
للصحة،  يفتقر  لكنه  بذكائه،  ويتميز  يريد، 
وهذا المرض ليس الوحيد لديه فهناك أمراض 
كثيرة مصاب بها محمود أبسطها تضخم القلب 
هذا  العظام،  هشاشة  مرض  هي  أصعبها  و 
المرض الخطير نتيجة سوء امتصاص الجسم 
للطعام لذلك تجد يداه ضعيفتان كثيراً وكأنهما 

قلم أو أحد أصابع اليدين.
طفله  مرض  عن  والده  حدثنا  السياق  وبهذا 
قائالً: »منذ الوالدة كان محمود مصاب بسوء 
كسور،  بعدة  مصاباً  ولد  وقد  العظام،  تصنع 
وهذه الكسور هي نتيجة عدم وجود العضالت 

واللحم على جسم طفلي«.

جيب أن يكون حتت رقابة تامة

الثالثة متوزعة في الجسم  الكسور  وتابع بأن 
أي  اليد،  في  وكسر  الفخذ  في  كسرين  منها 
ما  وهذا  العظام،  تكلس  بعدم  اإلصابة  نتيجة 
يؤدي إلى الكسور بشكٍل دائم، وبأبسط حاالت 
الحضن أو المسك بأي جزء من جسمه يكون 

هذا الجزء قد كسر مباشرةً.
على  المشرفين  األطباء  ألحد  زيارتنا  وفي 
حالته، وصف الطبيب وضعه منوهاً بأن هذه 
الحالة هي طفرة طبية ال تحدث إال لعدد قليل 
ونادر من األطفال، وأضاف بأنه أي لمسة أو 
بقوة  الطفل  بأحد عظام  أو  باألرض  اصطدام 
يدعو  ما  وانكسارها،  العظام  تفتت  إلى  يؤدي 
إلى الحاجة الملحة إلى االنتباه بشكٍل متواصل 
هشاشة  بسبب  محمود  مع  التعامل  لطبيعة 

العظام لديه. 
يرغب محمود باللعب كباقي األطفال كاللعب 
مع  اللعب  يستطيع  ال  فهو  والركض  بالقفز 
قوية  حركة  ألية  تعرضه  ألن  أبداً،  أقرانه 
تؤدي إلى كسور عظامه، الطفل محمود يحب 
اللعب كثيراً يلعب مع أخته الصغيرة باأللعاب 

البسيطة كالسيارات والدمى.
والده  قال  محمود  للطفل  النفسية  الحالة  وعن 
سعيداً  فرحاً  األحيان  بعض  في  تجده  بأنك 
عندما تتحدث إليه، لكنه في أوقات أخرى تجده 
الصحي،  وضعه  سوء  بسبب  يبكي  منزعجاً 
قال  المرات  إحدى  »في  بالقول:  وأضاف 
ألخته األصغر منه عندما بدأت بالمشي، لماذا 
وكيف  المشي،  أستطيع  ال  وأنا  تمشين  أنت 

تستطيعين الركض وأنا ال أستطيع ذلك«.

هل يوجد من يزرع الفرحة يف 
قلب هذا املالك الصغري؟؟؟

بالرغم من صغر سن محمود إال إنه ويدرك ما 
به، وبالرغم من نظرة األمل التي لديه بالحياة 
والبسمة التي على شفتيه ووجنتيه الصغيرتين، 
إال إنك عند الحديث معه تشعر بمرارة وأسى 
محمود، ولما تجده من براءة لديه ينظر إليك 
منذ  يعرفك  وأنه  له،  صديقاً  وكأنك  ويحدثك 

سنوات. 
لي  كان  فترة  منذ  محمود  الطفل  والد  يقول 
متحرك  يملك كرسي  المعاقين  األصدقاء  أحد 
الكرسي  أعطى صديقي  تنقالته  في  يستخدمه 

المتحرك ذو المحرك لولدي وجلس عليه لفترة 
وكان  المتحرك  الكرسي  بقيادة  وقام  قصيرة 

فرحاً كثيراً بذلك. 
اإلنسانية  المنظمات  محمود  والد  يناشد  لذا 
كهربائي  كرسي  بتأمين  بالطفل  والمعنية 
البسيطة  الحياة  بأمور  للقيام  لولده  متحرك 
بنفسه، وأشار بالقول: »أناشد منظمات الطفولة 
كرسي  بتأمين  الطفل  حقوق  ترعى  والتي 
المشي  على  يقوى  ال  الذي  لطفلي  كهربائي 
له،  كهربائي  كرس  شراء  باستطاعتي  وليس 
أماني  القليل من  ولو  له  يعيد  ذلك سوف  ألن 

الطفولة.
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تقرير/ آلـدار آمـد ـ دالل جان 

تقرير/ ماهر زكريا - مصطفى اخلليل

إعداد/ جيهان حممد / مصطفى السعيد

رامان عبدالغفور

حممد احلملة

معمل حلج القطن باحلسكة... مركز اقتصادي 
زارعي القطن

ُ
هام ودعم مل

ت منذ عقود.. تنفجر مرة أخرى يف كوباني
ُ
الينابيع التي جف

التعليم يتطور يف الرقة رغم قلة اإلمكانيات

حممود فقد أماني طفولته... ويطالب املنظمات اإلنسانية بالعون

تقرير/ سالفا أمحد

مدى  على  السوري  الغذاء  سلة  السوري  الشمال  زال  وما  كان  ـ  احلسكة   / روناهي 
بالثروات الطبيعية سواءً أكانت الباطنية منها أو الزراعية،  عقود طويلة؛ وذلك لغناه 
والقطن  والشعري  القمح  من  كافة،  احملاصيل  أنواع  لزراعة  املناسب  املناخ  وبفضل 

والزيتون إىل أنواع األشجار املثمرة كافة.

جعلت  واليت  املدينة  على  داعش  مرتزقة  سيطرة  من  الرقة  مدينة  فيها  عانت  طويلة  سنوات  بعد  الرقة- 
منها مدينة للقتل والتدمري وكان األسلوب امُلَتبع من قِبل املرتزقة هو تدمري فئات اجملتمع املختلفة، من شباب 

وأطفال ونساء ورجال بدون استثناء للقضاء على اجملتمع بشكل كامل وتدمري البنى التحتية للمجتمع.


