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صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

عشائر الطبقة: «نقف إىل جانب قسد التي حررت مناطقنا«
تدور رحى الحرب في سوريا وكلٌّ يسعى 
لكسب ما يطمع به من الدول العظمى ودول 
الجوار، أما الضحية فهم أهالي سوريا الذين 
وصار  وأصنافه،   بأنواعه  المرار  ذاقوا 
خيم  في  يعانون  النازحين  من  معظمهم 
صغيرة دون اهتمام ممن يّدعي المسؤولية 

تجاههم.

9»

رها من 
ّ
الثورات وحتر

يوتوبيات احلداثة 
ة
ّ
الرأمسالي

تنظيم املرأة يف مشال سوريا.. دحر 
لإلرهاب وحترير للمدنيني

«احلظر اجلوي سيحمي شعوب املنطقة من 
اجملازر واالحتالل الرتكي«

لم تعد المرأة في شمال وشرق سوريا أسيرة جدران أربعة وال تكتف بعجن الخبز أو إعداد 
الطعام فقط، ولم تعد مكبلة بأغالل العادات البالية، بل أصبحت من صناع التاريخ ومن 

تصنع المستقبل المرصع بالنصر والمزين بأكاليل الغار.

قال رئيس مكتب حقوق اإلنسان في إقليم الجزيرة خالد إبراهيم: »إن الُكرد دافعوا عن مناطقهم بما يوافق 
المعاهدات واألعراف الدولية، وكل ما يحتاجونه ضمانة المجتمع الدولي لدستور ال مركزي في سوريا، 
اإلرادة األمريكية موجودة وستبقى في تفاصيل األزمة ومسارتها حتى لو انسحبت عسكرياً، وال يمكن 

لباقي الفرقاء أيضا تحمل كل هذا العبء وتداعيات االزمة حقوقياً وقانونيا وسياسياً ومالياً

5»

حفاظاً على وحدة األراضي السورية وتآلف شعوبها وسيادة األمن واالستقرار في سوريا؛ أكد شيوخ ووجهاء العشائر في الطبقة مساندتهم لقوات سوريا الديمقراطية التي حررت مناطقهم من مرتزقة 
داعش وأنقذتهم من الظلم واألسر؛ كونها قوات سورية وطنية دافعت عن األراضي السورية وحررتها من أّي اعتداء يهدد أمنها واستقرارها... داعين المجتمع الدولي بإنهاء االحتالل التركي ووقف 

«2تهديداته على مناطق شمال وشرق سوريا..

نساء كركي لكي تطالب بالكشف عن 
حقائق جمزرة باريس

4»

انطلقت منافسات الجولة األولى من مرحلة 
الدرجة  لمصاِف  المؤهل  للدور  الذهاب 
األولى ألندية إقليم الجزيرة للدرجة الثانية 
للرجال لكرة القدم، وأُقيمت ثالث مباريات 
كجو  هيثم  الشهيد  ملعبي  أرضية  على 

وشهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو.

انطالق منافسات الدور 
النهائي املؤهل للدرجة األوىل 

يف إقليم اجلزيرة

 يف الرقة يطرقون 
ْ
ب

ُ
ر
ْ
ع

َ
نازحو خميم ي

أبواب املعنيني فهل من جميب؟!!!

6»
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من خالل منبج المدينة الواقعة شمال سوريا والتي تحشد تركيا بالقرب منها السالح 
الثقيل واآلالف من مرتزقتها، يعود الحديث عن الطموح التركي طيلة األعوام السبعة 
الماضية، وال سيما بعد عقد اتفاقيات مع الدول الضامنة »روسيا وإيران« في آستانا 
اللتين  ودرعا  الشرقية  الغوطة  من  السورية«  »المعارضة  آمال  وسحب  وسوتشي 
تُعتبران مهد الحراك السلمي السوري قبل أن يتم تسليح ذلك الحراك وتتحول سوريا 

إلى ساحة لحرٍب أهلية.

تظاهر المئات من مكونات كركي لكي تنديداً واستذكاراً لعملية االغتيال التي طالت 
وطالب  باريس،  الفرنسية  العاصمة  في   2013 عام  في  كرديات  ناشطات  ثالث 
المتظاهرون بكشف الحقيقة بشأن عملية االغتيال ونددوا بصمت الدولي حيال تلك 

الجريمة، وعدم الكشف عن حقائقها.

ما تزال كتب التاريخ تحتفظ بالكثير من الحقائق واألدلة على عظمة بعض الشعوب 
من جهة وكذلك على التاريخ األسود الحافل بالدم والدمار لشعوب ودول أخرى ولعل 
تاريخ العثمانيين من أسالف أردوغان ومن وااله من أشد الصفحات قتامة وسواداً، 
إلقاء الضوء على  أننا سنحاول  إال  بالدم  الملونة  الصفحات  وأن كانت هناك آالف 

صفحتين منها وهي استباحة نجد عام 1818م. وتهجير أهل المدينة عام1917م.
9»3»8»

العامة  المنسقيّة  أكدت  \كوباني-  روناهي 
آيدن،  بيمان  الفرات  إقليم  في  ستار  لمؤتمر 
مستنكرة  تظاهرة  في  ألقتها  كلمة  من خالل 
إن  الفرات،«  إقليم  في  باريس  مجزرة 
لممارسات  استكمال  هي  باريس  مجزرة 
ضد  التركية  الدولة  بها  تقوم  التي  التصفية 

الشعب الكردي.
أهالي  في مدينة كوباني تظاهر األالف من 
ساكينة  »بروح  شعار  تحت  الفرات  إقليم 

الفاشية«،  وندحر  النضال  سنصّعد  وأفيستا 
استنكاراً بالذكرى السادسة لمجزرة باريس، 
الثالثة  المناضالت  بحق  ارتكبت  الذي 
ليلى  دوغان،  فيدان  جانسيز،  »ساكنة 
التاسع  الفرنسية في  العاصمة  شايلماز« في 

من كانون الثاني لعام 2013. 
 ففي التاسع من كانون الثاني لعام 2013، 
ارتكبت مخابرات التركية مجزرة بحق إحدى 
  ) PKK(مؤسسات حزب العمال الكردستاني

ساكينة جانسيز وإحدى الدبلوماسيات الكرد 
قياديات  وإحدى  دوغان  فيدان  أوروبا  في 
العاصمة  في  شايلمز  ليلى  الشبيبة  حركة 

الفرنسية. 
وشارك األالف من أهالي مقاطعتي كوباني 
وتل أبيض\كري سبي، في مظاهرة مستنكرةٌ 
حاملين  باريس،  لمجزرة  السادسة  بذكرى 
أفيستا  وصور  الثالثة  لمناضالت  صور 

خابور.

هردم  الشهيد  ساحة  من  التظاهرة  وانطلقت 
نحو  متجهة  العشبي(،  معلب  من  )بالقرب 
المدينة،  تقع وسط  التي  الحرة  المرأة  ساحة 
وتعالت الشعارات المستنكرة لمجزرة باريس 

وشعارات أخرى تحيّي مقاومة المرأة. 
المرأة  ساحة  إلى  التظاهرة  وصول  وعقب 
صمت  دقيقة  المشاركين  وقف  الحرة، 
ألقت  وبعدها  الشهداء،  ألرواح  استذكارا 
في  ستار  لمؤتمر  العامة  منسقيه  عضوة 

من  أكدت  كلمة  آيدن،  بيمان  الفرات  إقليم 
خاللها إن هذه المجزرة استكمال لممارسات 
بحق  التركية  الدولة  بها  تقوم  التي  التصفية 

الشعب الكردي«. 
اإلبادة  عمليات  أن  إلى  آيدن  وأشارت 
الشعب  على  التركية  الدولة  تمارسها  التي 
الكردي، بدأت بفرض العزلة المشددة على 
القائد الكردي عبد هللا أوجالن في صيف عام 

تستهدف  باتت  ذلك  تنجح في  2011 ولكي 
لم  وألنها    )PKK( العمال  حزب  قياديي 
تكن قادرة على الوصول إلى جبال كردستان 
توجهت إلى باريس لتستهدف القيادية ساكينة 
جانسيز التي كانت المسؤولة عن الحزب في 

أوروبا ورفيقاته.

العامة  المنسقيّة  أكدت  \كوباني-  روناهي 
آيدن،  بيمان  الفرات  إقليم  في  ستار  لمؤتمر 
تظاهرة مستنكرة  في  ألقتها  كلمة  من خالل 
إن  الفرات،«  إقليم  في  باريس  مجزرة 
لممارسات  استكمال  هي  باريس  مجزرة 
ضد  التركية  الدولة  بها  تقوم  التي  التصفية 

الشعب الكردي.
أهالي  في مدينة كوباني تظاهر األالف من 
ساكينة  »بروح  شعار  تحت  الفرات  إقليم 
الفاشية«،  وندحر  النضال  سنصّعد  وأفيستا 
استنكاراً بالذكرى السادسة لمجزرة باريس، 
الثالثة  المناضالت  بحق  ارتكبت  الذي 
ليلى  دوغان،  فيدان  جانسيز،  »ساكنة 

التاسع  الفرنسية في  العاصمة  شايلماز« في 
من كانون الثاني لعام 2013. 

 ففي التاسع من كانون الثاني لعام 2013، 
ارتكبت مخابرات التركية مجزرة بحق إحدى 
  ) PKK(مؤسسات حزب العمال الكردستاني
ساكينة جانسيز وإحدى الدبلوماسيات الكرد 
قياديات  وإحدى  دوغان  فيدان  أوروبا  في 
العاصمة  في  شايلمز  ليلى  الشبيبة  حركة 

الفرنسية. 
وشارك األالف من أهالي مقاطعتي كوباني 
مظاهرة  في  سبي،  أبيض\كري  وتل 
باريس،  لمجزرة  السادسة  بذكرى  مستنكرةٌ 
وصور  الثالثة  لمناضالت  صور  حاملين 

أفيستا خابور.
هردم  الشهيد  ساحة  من  التظاهرة  وانطلقت 
نحو  متجهة  العشبي(،  معلب  من  )بالقرب 
المدينة،  تقع وسط  التي  الحرة  المرأة  ساحة 
لمجزرة  المستنكرة  الشعارات  وتعالت 
مقاومة  تحيّي  أخرى  وشعارات  باريس 

المرأة. 
المرأة  ساحة  إلى  التظاهرة  وصول  وعقب 
صمت  دقيقة  المشاركين  وقف  الحرة، 
ألقت  وبعدها  الشهداء،  ألرواح  استذكارا 
في  ستار  لمؤتمر  العامة  منسقيه  عضوة 
من  أكدت  كلمة  آيدن،  بيمان  الفرات  إقليم 
خاللها إن هذه المجزرة استكمال لممارسات 

بحق  التركية  الدولة  بها  تقوم  التي  التصفية 
الشعب الكردي«. 

اإلبادة  عمليات  أن  إلى  آيدن  وأشارت 
الشعب  على  التركية  الدولة  تمارسها  التي 
الكردي، بدأت بفرض العزلة المشددة على 
القائد الكردي عبد هللا أوجالن في صيف عام 

باتت تستهدف  تنجح في ذلك  2011 ولكي 
لم  وألنها    )PKK( العمال  حزب  قياديي 
تكن قادرة على الوصول إلى جبال كردستان 
توجهت إلى باريس لتستهدف القيادية ساكينة 
جانسيز التي كانت المسؤولة عن الحزب في 

أوروبا ورفيقاته.

حبكة حبق الشعب الكردي
ُ
جمزرة باريس استكمال للمؤامرات امل

جلنة الثقافة والفن يف منبج
ي فن اخلط العربي

ّ
حي

ُ
 ت

تقرير/ سالفا أمحد

أردوغان ... سلطان الدم 
ب العثمانيون وِإن صدقواالراقص على دماء السوريني

َ
ذ
َ
ك

بيمان آيدن
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وقبائل  عشائر  أصدرت  األخبارـ  مركز 
خالله  من  طالبوا  بياناً،  الطبقة  منطقة 
وإنهاء  بمهامه  بالقيام  الدولي  المجتمع 
السورية،  لألراضي  التركي  االحتالل 
السوري  للحوار  دعمهم  عن  وعبروا 
الذي  البيان  نص  في  وجاء  السوري.   -
أحد شيوخ  الفرج  اللطيف  الشيخ عبد  ألقاه 
العشائر  صلح  مجلس  بمقر  الولدة  قبيلة 
»نحن  الطبقة:  بريف  المنصورة  بلدة  في 
أفراداً  وريفها  الطبقة  وقبائل  عشائر  أبناء 
صفنا  وحدة  على  نؤكد  وشيوخاً.  ووجهاًء 
من  واحد  وبصوت  وإننا  كلمتنا  واجتماع 
هذا المنبر من مجلس صلح العشائر الممثل 

الرسمي ألبناء العشائر نعلن ما يلي:
- نعلن وقوفنا مع قوات سوريا الديمقراطية 
التي ساعدتنا في تحرير منطقتنا من براثن 
بعض  من  ونتبرأ  ندين  أننا  كما  اإلرهاب 
بعض  من  مؤخراً  صدرت  التي  البيانات 
رأي  عن  إال  تعبر  ال  والتي  األشخاص 
مصوريها وإنهم ال يمثلون إال أنفسهم وال 
وطنيتنا  وعلى  علينا  بالمزاودة  لهم  نسمح 

وحبنا لبلدنا ووالئنا له.
نحبه ونضحي  ونحن  لنا جميعنا  الوطن   -
جنب  إلى  جنباً  أبنائه  مع  ونقف  أجله  من 

بمختلف أطيافه وأديانه وأعراقه.
- نرفض الفكر االستعماري والعدوان على 

أي شبر من األراضي السورية وخصوصاً 
للشمال  التركي  باالحتالل  اليوم  المتمثل 

السوري ونواياه االستعمارية الحاقدة.
النهوض  اليوم  الدولي  المجتمع  نطالب   -
الغاشم  االحتالل  هذا  وإنهاء  بمسؤولياته 
واالنسحاب من كافة األراضي التي احتلها.
 - السوري  للحوار  دعمنا  على  نؤكد   -
الذي  السلمي  السياسي  والحل  السوري 
يضمن حقوق الجميع والذي يجب أن يكون 
يقبل الجميع دون استثناء، المخطئ  شامالً 
من  المحسن  قبل  والمسيء  المصيب  قبل 
السوريين  لكل  بلداً  سورية  تكون  أن  أجل 

يسوده العدل واألمن واالستقرار.

الشمال  من  مستقلة  موحدة  سوريا  عاشت 
الغرب  إلى  الشرق  ومن  الجنوب  إلى 
العاجل  والرحمة لشهدائنا األبرار والشفاء 
لجرحانا. مجلس صلح العشائر في منطقة 

الطبقة«.
وفي الختام نوه شيوخ ووجهاء العشائر إلى 

قد  والتي  صدرت  التي  البيانات  جميع  أن 
شكل  بأي  المنطقة  عشائر  تمثل  ال  تصدر 
من األشكال، وال يوجد بيانات تمثل العشائر 

إال داخل إطار مجلس صلح العشائر.

سوريا  قوات  تواصل  ـ  األخبار  مركز 
دحر  معركة  ضمن  التقدم  الديمقراطية 
معاقلها  في  داعش  مرتزقة  ضد  اإلرهاب 
األخيرة بريف دير الزور، وتمكنت القوات 
من دخول بلدة الشعفة وتحرير غالية البلدة 

داعش،  مرتزقة  ضد  قوية  معارك  بعد 
وأثناء تمشيط المقاتلين للبلدة استولوا على 
التي  والذخيرة  األسلحة  من  كبيرة  كميات 
تركها مرتزقة داعش خلفهم أثناء هروبهم 

أمام ضربات قوات سوريا الديمقراطية.

هذا وال تزال الحملة مستمرة للقضاء على 
بقايا داعش في بلدة الشعفة ومحيطها وسط 

معارك قوية تشهدها المنطقة.

اإلعالمي  المركز  كشف  ـ  األخبار  مركز 
لقوات تحرير عفرين عبر بيان عن نتائج 
جيش  ضد  قواتهم  نفذتها  نوعية  عمليات 
عفرين  في  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
»يواصل  فيه:  وجاء  اعزاز،  ومنطقة 
مقاتلونا تنفيذ المزيد من العمليات ضد جيش 
االحتالل التركي ومرتزقته في عفرين وما 
حولها، وفي هذا اإلطار نفذ مقاتلونا بتاريخ 
9 كانون الثاني الجاري عمليتين منفصلتين 
منطقة  في  واألخرى  عفرين  في  إحداهما 
الشكل  على  العمليتين  وتفاصيل  إعزاز، 

التالي:
الثاني عملية  بتاريخ 9 كانون  نفذ مقاتلونا 
مدرعات  إحدى  ضد  نوعية  عسكرية 
االحتالل التركي المتمركزة في قرية كوبلة 
تدمير  تم  حيث  شيراوا،  لناحية  التابعة 
إلى  إضافة  تركي،  جندي  وقتل  المدرعة 

جرح جنديين آخرين.
بتاريخ 9 كانون الثاني، نفذ مقاتلونا عملية 
العسكرية  العربات  إحدى  ضد  أخرى 
بلدة  محيط  في  التركي  االحتالل  لمرتزقة 

تم  حيث  إعزاز،  لمنطقة  التابعة  كلجبرين 
تدمير العربة ومقتل أربعة مرتزقة وجرح 
التعرف  وتم  بليغة.  بجروح  آخر  مرتزق 

من:  كل  وهم  المرتزقة  قتلى  هويات  على 
عبد  مروان  عميق،  ياسر  علو،  حسين 

الرحمن، محمد األشقر«.

حتى  لآلخرين،  اللطف  الناس  يُظهر  لماذا 
ال  بينما  أُسرهم،  خارج  من  هم  الذين  ألولئك 
يرجون نفعاً من وراء ذلك؟ فأن يكون المرء 
دفع  يُسهم في  بالكرم ال  يُباَدل  أن  دون  كريماً 
محرك التطور األساسي للبقاء والتكاثر. ولهذا 
ومدير  التطورية   األنثروبولوجيا  عالم  قام 
جامعة  في  لألبحاث  غودال  جين  مركز 
بمراقبة  بويم  كريستوفر  كاليفورنيا  جنوب 
خاللها  ودرس  عاماً،  ألربعين  الرئيسيات 
ثقافاٍت بشريٍة مختلفٍة لفهم السلوك االجتماعي 
الجديد  كتابه  في  بويم  ويفترض  واألخالقي. 
“أصول األخالق” أن األخالق البشرية نشأت 
تشّكل  فعندما  الكبيرة،  الصيد  عمليات  بجانب 
مجموعاٍت  في  الثمار  وجامعو  الصيادون 
أصبح البقاء على قيد الحياة مرتكزاُ على مبدأ 

أساسٍي واحٍد، وهو التعاون أو الموت.
بمعنى  األسرة،  خارج  الكرم  اإليثار  يتضمن 
تفسير  يصعب  لماذا  األقارب.  غير  مع  الكرم 

اإليثار بمصطلحاٍت تطورية؟
وجامعي  الصيادين  من  تقليديةٌ  جماعةٌ  تمتلك 
ألف  قبل 15  العالم  سادت  التي  )كتلك  الثمار 
سنة( عدداً قليالً من اإلخوة واألخوات، ولكن 
كل من سواهم لم يكونوا أقرباء تقريباً، ولكننا 
األقارب  غير  األفراد  هؤالء  كل  أن  نجد 
هذه  من  يجعل  مما  حساب،  بال  يتشاركون 
وقد  وراثيةً.  مفارقةً  الحقيقة 

في  الجيدون  أولئك  السباق  يتصدر  أن  تتوقع 
الغش والذين يأخذون وال يعطون، وأنه ينبغي 
أن تكون مورثاتهم في تزايٍد بينما تقل مورثات 
لنتشارك  تطورنا  الواقع  في  ولكننا  اإليثار، 

على نطاٍق واسٍع ضمن جماعات.
ماذا قال تشارلز داروين عن “مفارقة اإليثار” 

هذه؟
طوعاً  للحروب  الشبان  خوض  حقيقة  إن 
تشارلز  أوقعت  جماعاتهم  أجل  من  والموت 
أن  الواضح  فمن  شديدٍة،  حيرٍة  في  داروين 
االنتخاب  عن  العامة  فكرته  مع  يتفق  ال  هذا 
عن  سيبحثون  األفراد  أن  باعتبار  الطبيعي، 

باالنتقاء  داروين  فجاء  الشخصية.  مصالحهم 
الجماعي كحٍل لهذه المفارقة، والذي يقول بأن 
باإليثار  يتسّمون  أفراداً  تملك  التي  الجماعة 
أكثر من األخرى ستنافسها وتفوقها عدداً، بينما 
الناجين،  من  أقلٌّ  عدٌد  األخرى  لدى  سيكون 

لذلك سينتشر اإليثار على حساب األنانية.
تكُمن المشكلة في صعوبة استيعاب الكيفية التي 
بما  تمكن لالنتخاب الجماعي ألن يصبح قوياً 
نحتاج  إذ  األفراد،  بين  االنتخاب  ليفوق  يكفي 
الجماعية  واإلبادة  الحروب  من  الكثير  إلى 

لجعل االنتخاب الجماعي يعمل فعالً.
وماذا قال داروين عن أصل الضمير اإلنساني؟
ووضعه  الضمير  أخذ  أنه  الواقع  في  فعله  ما 
جانباً باعتباره شيئاً خاصاً جداً، وقال “سأرفع 
ما  تطوره.  بكيفية  القول  أستطيع  فال  يدي، 
أستطيع أن أخبرك به هو أن أي مخلوٍق يُصبح 
ضميٌر  له  فسيكون  كالبشر  ومتعاطفاً  ذكياً 

بطبيعة الحال”.
بعد قرٍن ونصف، أين نحن اآلن في فهم أصول 

األخالق والضمير اإلنساني؟
الموضوع،  هذا  حول  الكتب  من  عدٌد  هناك 
لكنها كلها براهين تقع خارج التصميم التطوري 
عمل  كيفية  إلى  ببساطٍة  تنظر  حيث  تقريباً، 
وراثياً  مفيدةً  تكون  أن  يمكن  وكيف  األخالق 
فعلياً  يحاول  الذي  األول  هو  وكتابي  لألفراد، 
أن ينظر في التاريخ الطبيعي لتطور األخالق: 
متى وكيف حدث التطور الذي أدى بنا لنصبح 
أخالقيين؟ وهذا مجاٌل جديٌد للدراسة بشكٍل ما.

بإنشائها  قمت  التي  البيانات  قاعدة  عن  ماذا 
لمساعدتك على استخالص نتائجك؟

الصيادين  مجتمع  في  البشر  جميع  أن  قيل 

هُمشوا  اليوم  يعيشون  الذين  الثمار  وجامعي 
ما  بشر  مع  مقارنتهم  يمكن  بحيث ال  سياسياً، 
الصيد  على  يعيشون  كانوا  الذين  التاريخ  قبل 
وجمع الثمار، وأعتقد أن ذلك خاطٌئ تماماً. فلقد 
الماضي أن معدل  القرن  علمنا منذ سبعينيات 
العصر  نهاية  في  مهوالً  كان  المناخي  التغير 
قبل  التهميش  الكثير من  لذلك حدث  الجليدي، 
أن  كما  اليوم،  الحال  هو  مثلما  سنة  ألف   50
عندما  أنه  بمعنى  كذلك،  سياسياً  كان  بعضها 
هناك   سيكون  مناخي  اضطراٌب  هناك  يكون 
شحٌّ في الموارد، وستتقاتل  من أجلها جماعات 

الصيادين مع بعضهم البعض.

مجتمعات  كل  إلى  النظر  هو  به  قمُت  ما 
تمت  التي  الممكنة  الثمار  وجامعي  الصيادين 
أولئك  كل  من  ببساطة  وتخلصت  دراستها، 
فترة  في  ُوجدوا  قد  يكونوا  أن  يمكن  ال  الذين 
صيادي العصر الجليدي، منهم الذين روضوا 
األسبان،  من  عليها  حصلوا  التي  الخيول 
البنادق  بشراء  بدأوا  الذين  الهنود  الفرو  تجار 
الناس  وبعض  الفرو،  ذوات  الحيوانات  وقتل 
الساحل  طول  على  تطوروا  الذين  الهرميون 

الشمال الغربي ألمريكا الشمالية.
ما  خالل  اآلن  حتى  فائقٍة  بعنايٍة  مررُت  لقد 
يقرب الخمسين من المجتمعات المتبقية، باحثاً 
ثم  غالباً،  فيها  يتشاركون  التي  االشياء  عن 
قّدرت أنماط السلوك المشترك بالفترة التي كان 
إلى  يأخذنا  ذلك  إن  ثقافياً.  حديثاً  االنسان  فيها 
أما  قبل 45 ألف سنة وربما 100 ألف سنة، 
إذا عدت إلى أبعد من ذلك فستكون هناك بعض 
المشاكل، ألنك لن تتعامل مع نفس األدمغة وال 

القدرة الثقافية ذاتها.
متى حصل البشر على ضمير؟

تحديُد تاريٍخ معيٍّن هو أمٌر خطيٌر جداً، ألّن كل 
ذلك،  بخصوص  يقوله  ما  لديه  سيكون  باحٍث 
فقط.  االحتماالت  بعض  أعطيك  دعني  لكن 
أوالً، هناك القليل من الشك بخصوص امتالك 
البشر للضمير قبل 45 ألف سنة، وهو التاريخ 
المحافظ الذي يتفق كل علماء اآلثار بأنه الوقت 
ويتوازى  ثقافياً،  حديثين  فيه  أصبحنا  الذي 
امتالك الضمير واألخالق مع الحداثة الثقافية. 
سبقت  التي  المدة  تخمين  اآلن  أردت  إذا  أما 
هي  اقناعاً  أكثر  أراها  التي  فالعالمة  ذلك، 
قبل  جاء  الذي  الكبير،  الصيد  عمليات  ظهور 

ربع مليون سنة.
كيف تطور الضمير لدى البشر؟

بدأ الناس بصيد الحافريات الكبيرة أو الثدييات 
من  هاّماً  جزءاً  الصيد  وكان  الحافر،  ذوات 
وفق  ولكن  وقتهم،  له  ويكرسون  معيشتهم 

ذكوٌر  لديك  يكون  أن  يُمكن  ال  فإنه  نظريتي 
صيٍد  فريُق  لديك  كان  حال  في  مسيطرين 
يتشارك اللحم بإنصاف ويتغذى الفريق بأكمله. 
هرميٍة  جماعٍة  على  الطعام  تقسيم  أجل  فمن 
الهرمية  على  القضاء  يجب  بطبيعتها،  جداً 
هي  هذه  أن  أعتقد  الطريق،  عن  وإقصاءها 

العملية.
فرضيتي هي أنهم عندما بدأوا بعمليات الصيد 
الذكور  بمعاقبة  البدء  عليهم  توجب  الكبير، 
المسيطرين وتهدئتهم، ما شّكل ضغطاً انتخابياً 
من جانب “تحكم بميولك للسيطرة وإال فستُقتل 
أو ستتركك المجموعة”، وهو ما يوازي القتل 
تقريباً،  لذلك أصبح التحكم بالنفس ميزةً مهمةً 
ويُترجم  تكاثرياً،  ناجحين  كانوا  الذين  لألفراد 

التحكم بالنفس الى الضمير.
ما هي الفترة الزمنية التي استغرقها ليتطور؟

يقول إدوارد ويلسون أن ظهور ميزٍة تطوريٍة 
جديدٍة يستغرق ألف جيٍل، وذلك يعني 25 ألف 
سنٍة لدى البشر، ومن المحتمل أن يأخذ شيٌء 
معقٌد مثل الضمير أكثر من ذلك، فهناك بعض 
األشياء األخرى الغامضة مثل احمرار الوجه 
والشعور بالعار، فليس لدى أحٍد أّي فكرٍة عن 
كيفية تطورها. ولكني أقول بأخذه بضع آالٍف 
من األجيال، أي ربما ما بين 25 ألف الى 75 

ألف سنة.
في أي الطرق تستمر األخالق بالتطور؟

إذ يصعب جداً  هنا،  التخمينات  ببعض  سأقوم 
على  فالتعرف  ذلك.  عن  بثقٍة  شيئاً  نقول  أن 
في  األرجح  على  كان سهالً  العقل  مضطربي 
عصور ما قبل التاريخ، وتم التعامل معهم كما 
بينما  بقتلهم.  أي  وقتها،  يُعاملوا  أن  البد  كان 
العقل  مضطربي  من  الكثير  أن  اليوم  يبدو 
مجتمٍع  في  التكاثر  ويُمكنهم  الحرية  يملكون 
المزيد  ألخذ  نحتاج  قد  وإننا  ومجهول،  كبيٍر 
الثقافة  مستوى  على  األخالقية  الخطوات  من 
العقل  لمضطربي  المتزايد  العدد  مع  لنتعامل 
في مجتمعاتنا، ولكن ربما يكون ذلك على مدى 

آالف السنوات.
تتطور األخالق على المستوى الثقافي بالتأكيد، 
قد  المثال  سبيل  على  األمريكي  اإلعالم  فنجد 
بالتنّمر  جداً  مهتماً  الماضية  السنة  في  أصبح 
المدارس  في  والمسؤولون  مفاجئ،  بشكٍل 
أيضاً. وتركزت الرقابة االجتماعية اآلن بشكٍل 
أكثر من أي وقٍت سبق على التنّمر، ولقد كان 
ذلك موضوعاً رئيسياً لدى الصيادين وجامعي 
أخالقنا  تطور  بأن  القول  يمكن  لذلك  الثمار، 
إلى موضوٍع  على المستوى الثقافي عاد فجأةً 

قديٍم.

مركز األخبارـ  أكد الناطق الرسمي لمجلس 
انفتاحهم  درويش  شرفان  العسكري  منبج 
أي  مع  للتعاون  واستعدادهم  الحوار  على 
جهة لصد أي اعتداء خارجي على األراضي 
السورية  األراضي  وتحرير  السورية, 
المحتلة من تركيا, شريطة االعتراف بإرادة 
التنسيق  أن  المنطقة وإدارتها. الفتاً  شعوب 
روسية.  برعاية  والنظام جرى  قواتهم  بين 
الدولي  التحالف  إلى أن دورياتهم مع  ونوه 
مستمرة وال يوجد تغير فيها، مشدداً بأنه ال 
لتسيير دوريات روسية داخل مدينة  صحة 
منبج. وجاءت تصريحات درويش في لقاء 
آخر  حول  معه  هاوار  أنباء  وكالة  أجرته 
التطورات الحاصلة في مدينة منبج، وكيفية 
أي  هنالك  كان  وإن  فيها،  الدوريات  تسيير 
تغيير في طريقة تسيير هذه الدوريات أم ال.
حديثه  بداية  في  درويش،  شرفان  ونسب 
التطورات السياسية والعسكرية المتسارعة 
سوريا  وشرق  شمال  عموم  في  مؤخراً 
القضاء  اقتراب  إلى  وباألخص مدينة منبج 
على داعش، والقرار األمريكي باالنسحاب 
من سوريا, وتابع: »طبعاً كما تعلمون كانت 
هناك تطورات سياسية وعسكرية متسارعة 
شمال  ومناطق  عام,  بشكل  سوريا  في 
مدينة  ومنها  خاص،  بشكل  سوريا  وشرق 
داعش,  على  القضاء  القتراب  نظراً  منبج, 
األمريكية  المتحدة  الواليات  قرار  وكذلك 
على لسان رئيسها في االنسحاب من سوريا, 
هذان الجانبان جعال مناطقنا تشهد تطورات 

سياسية وعسكرية عدة«.
ولفت درويش، أن مركز منبج االستراتيجي 
عسكرياً  هامة  ارتكاز  نقطة  منها  جعل 
وسياسياً، ومحور النقاشات والتطورات في 
الشمال السوري أكثر من أية منطقة أخرى, 
غرباً  النظام  نقاط  من  بالقرب  تقع  فهي 
ونوه  شماالً.  التركي  االحتالل  ومرتزقة 
بقي  منبج  في  المعاش  الواقع  أن  درويش، 
على حاله كما في السباق, وليس هناك أي 
برنامج مطروح حالياً لالنسحاب من المنطقة 
بما يخص التحالف الدولي, ولم يبدأ التحالف 
إلى اآلن بأية خطوة لالنسحاب من المدينة 
وأريافها, وأكد: »لكن ما يحدث وما حدث 
في الفترة األخيرة بعد قرار االنسحاب ذاك 
كيفية  حول  كانت  مناقشات  عن  عبارة  هو 
ملء الفراغ في حال االنسحاب, وحاليا ليس 
هناك أي تغير في التعاون بين قوتنا قوات 
الدولي.  والتحالف  العسكري  منبج  مجلس 
الحدود  على  الدولي  التحالف  دوريات 

الشمالية والغربية ال تزال مستمرة«.
ووصف شرفان درويش، التنسيق الحاصل 
بـ  وروسيا,  النظام  وقوات  قواتهم  بين 
بإشراف  القوتين  بين  القديم«  »التنسيق 
النظام  يخص  فيما  »أما  وأضاف:  روسي, 
عام  من  أكثر  قبل  وانتشاره  السوري 

توصلت قواتنا وقوات النظام برعاية روسيا 
قبل  انتشار قوات من  اتفاق نص على  إلى 
المناطق  في  روسي  إشراف  تحت  النظام 
الغربية والغربية الشمالية لمدينة منبج للحد 
من تدخل االحتالل التركي, وال يزال ذاك 

التنسيق مستمر إلى يومنا هذا«.
لمدة  توقف  التنسيق  أن  درويش،  وأوضح 
من الزمن، إال أنه عاد وبقوة هذه المرة نظراً 
األخيرة  والعسكرية  السياسية  للتطورات 
بين  التنسيق  في سوريا, »وعليه أعيد ذاك 
خطوط  على  منتشرة  اآلن  وهي  الطرفين, 

مختلفة للحد من التدخل التركي«.
وأكد درويش، في معرض حديثه استمرار 
قواتهم في السير نحو هدفهم في الدفاع عن 
في  تتهاون  لن  قواتهم  وأن  وأهلها,  المدينة 
إشارة  في  خارجي  اعتداء  أي  على  الرد 
إلى تحشد مرتزقة االحتالل التركي, وتابع 
قائالً: »إننا في مجلس منبج العسكري نود 
التأكيد على أن هدفنا واضح  في الدفاع عن 
الرد  في  نتهاون  ولن  وأهلنا,  منبج  مدينتا 

على أي اعتداء قد يطال مناطقنا«.
وبيّن درويش، األهمية الكبرى التي توليها 
قواتهم للحل السياسي  والدبلوماسي الذي من 
والمحافظة  السوري,  النزيف  إيقاف  شأنه 
على وحدة األراضي السورية, بقوله: »إننا 
الشعب  أبناء  من  ووطنية  سورية  قوات 
األولى  الدرجة  في  نولي  لذلك؛  السوري. 
االهتمام والمجال األكبر للجانب الدبلوماسي 
والسياسي والحوار والتفاوض للوصول إلى 
منا  إيماناً  السورية,  لألزمة  سياسية  حلول 
مبنية  السورية،  األراضي  وحدة  بضرورة 
ومتطلبات  متطلعات  تلبي  مقاييس  على 
سياسي  تقدم  وأي  كرامته,  وتحفظ  الشعب 
للحل الشامل في سوريا سنكون جزءاً منه«. 
وأضاف: »إننا منفتحين على الحوار أو أية 
حلول تخدم سوريا ووحدتها وقد يحقن دماء 
هجمات  من  سوريا  ويحفظ  السوريين,  
في  للتعاون  استعداد  ونحن على  االحتالل, 
أي  مع  االعتداءات  من  نوع  التصدي ألي 
جهة تقوم باالعتراف بإرادة الشعب وإدارة 
منبج المدنية، وتحرير األراضي المحتلة«. 
الرسمي  الناطق  نوه  حديثه؛  ختام  وفي 
درويش  شرفان  العسكري،  منبج  لمجلس 
أن من يدير مدينة منبج هي اإلدارة المدينة 
الديمقراطية, ومن يحميها هي قوات مجلس 
داخلياً  أمنها  يحفظ  ومن  العسكري,  منبج 
بذلك  مكذباً  منبج,  في  الداخلي  األمن  هم 
تسيير  حول  أمس  يوم  له  الترويج  تم  ما 
الدوريات الروسية داخل مدينة منبج, وبيّن 
في  دوريات  تسيير  فقط  هو  حدث  ما  أن 
دوريات على  لتسيير  السابق  االتفاق  إطار 
الغربية  الجهة  في  عليها  المتفق  المناطق 

والغربية الشمالية لمدينة منبج

عشائر الطبقة: «نقف إىل جانب قسد 
التي حررت مناطقنا«

شرفان درويش: «لن نتهاون
 اعتداء على مناطقنا«

ّ
 مع أي

يف دحر اإلرهاب.. قسد تبدي بسالة يف الشفعة
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إعداد / جيان حمو

األميبا أو داء األميبات هو مرض معٍد يصيب 
األمعاء ويسببه طفيلي يسمى: المتحول الحال 
ويعد   .entamoeba histolytica للنسج 
حيث  العالم  من  المدراية  المناطق  في  شائعاً 
الطعام  يجعل  مما  السيء،  الصحي  الصرف 

والماء المتوفَرين معرضين للتلوث بالبراز.
من هم المعرضون لإلصابة باألميبا؟

شائع  بشكل  األميبا  تنتشر  سابقاً،  ذكرنا  كما 
الصحي  الصرف  ذات  المدارية  البلدان  في 
المكسيك  في  شيوعاً  أكثر  وهي  الرديء. 
وأمريكا الوسطى وأجزاء من أمريكا الجنوبية 
وجنوبي آسيا ومصر والشرق األوسط وأجزاء 
في  نسبياً  االنتشار  نادر  يعد  بينما  إفريقيا.  من 
الواليات المتحدة؛ حيث تم تسجيل 134 حالة 
الواليات  في  الزحار  عن  ناجمة  فقط  وفاة 
المتحدة منذ عام 1990 حتى 2007. جاءت 

معظم الحاالت من كاليفورنيا وتكساس.
لإلصابة  العالية  الخطورة  ذوي  األشخاص 

باألميبا هم:
صرف  ذات  مدارية  أماكن  إلى  المسافرون  ـ 

صحي رديء.
ـ المهاجرون من البلدان المدارية ذات الشروط 

الصحية السيئة.
ـ القاطنون في دور رديئة الشروط الصحية.

ـ الرجال “الشواذ” الذين يمارسون الجنس مع 
رجال آخرين.

في  ضعف  من  يعانون  الذين  األشخاص  ـ  
حاالت  من  يعانون  والذين  المناعي  الجهاز 

مرضية أخرى.
ما أسباب األميبا؟

وحيدة  األوالي  الطفيليات  من  األميبا  طفيلي 
عبر  بدايةً  اإلنسان  جسم  تدخل  التي  الخلية 
ابتالعه ألكياسها مع الطعام أو الماء، ويمكنه 
أن يدخل الجسم أيضاً عبر التماس المباشر مع 

براز شخٍص مصاب.
مراحل عدوى األميبا:

الطفيلي  من  النشط  غير  الشكل  هي  األكياس 
في  أو  التربة  في  أشهر  لعدة  العيش  ويمكنها 
األكياس  تشاهَد  البراز.  في  متوضعة  البيئة 
الملّوثة بالبراز أو األسمدة  التربة  في  مجهرياً 
عبر  االنتقال  األكياس  لهذه  ويمكن  الماء.  أو 
ممارسة  طريق  عن  أو  لألطعمة  مالمستها 

الجنس الشرجي أو عبر الرحض الكولوني.
في  تستقر  الجسم  إلى  األكياس  دخول  عند 
الشكل  إلى  يتحول  حيث  الهضمي،  السبيل 
يدعى  الذي  الطفيلي  من  “الهجومي”  الغازي 

.trophozoite  الشكل الناشط
تتكاثر الطفيليات في الجهاز الهضمي وتهاجر 
تحفر  أن  عندها  تستطيع  الغليظ.  المعي  إلى 
ما  وهذا  القولون،  أو  األمعاء  جدران  في 
 colitis يسبب إسهاالً دموياً والتهاب القولون
األشكال  اختراق  وبمجرد  نسيجياً.  وتخرباً 
مجرى  دخول  يمكنها  األمعاء  لجدار  الناشطة 
الدم واالنتقال منه إلى أعضاء داخلية مختلفة. 
في حال غزوها ألي عضو داخلي، يمكنها أن 
وعلل  وإنتانات   abscesses خراجات  تسبب 

متنوعة تصل حتى الوفاة!
إطالق  عند  األميبا  طفيلي  حياة  دورة  تكتمل 
الخارجي  الوسط  إلى  جديدة  أكياساً  المضيف 

عبر البراز المخموج )المصاب بالعدوى.
ما هى أعراض األميبا؟

أربعة  إلى  أسبوع  بعد  عادة  األعراض  تظهر 
إلى   10 يعاني  األكياس.  ابتالع  من  أسابيع 
من  األميبات  بداء  أصيبوا  ممَّن  فقط   %  20
األعراض  وتكون  عنه.  الناجمة  األعراض 
خفيفة عادة في هذه المرحلة، حيث تشمل ليونة 

في البراز ومغص معدي.
قد  األمعاء  بطانة  الطفيلي  يغزو  عندما 
 amebic األميبي  الزحار  يسمى:  ما  يسبب 
أكثر خطورة  يعد شكالً  والذي  dysentery؛ 
مائي  إسهال  مع  يترافق  إذ  المرض،  من 
المعدة.  في  شديد  مغص  مع  ومدمى  متكرر 

ينتهي  قد  الدم  لمجرى  الطفيلي  في حال غزو 
أو  الرئتين  أو  القلب  أو  الكبد  إلى  المطاف  به 
تخرب  يسبب  وهذا  أخرى  أعضاء  أو  الدماغ 
األكثر  المكان  الكبد  ويعّد  وخراجات.  نسيجي 
الكبد  مرض  أعراض  وتشمل  لها،  توضعاً 
األميبي: حمى وإيالم في الربع العلوي األيمن 

من البطن.
كيف يُشخص المرض؟

بعد سؤالك  باألميبا  الطبيب إصابتك  يتوقع  قد 
عن حالتك الصحية مؤخراً وتاريخ سفرك. بعد 
ذلك قد يطلب طبيبك اختباراً تشخيصياً لتمييز 
البراز  عينات  وتؤخذ  للنسج.  الحال  المتحول 
خالل عدة أيام لرصد وجود األكياس. قد يطلب 
الكبد  لفحص وظائف  مخبرية  تحاليل  الطبيب 
أضرّت  قد  األميبا  كانت  إذا  فيما  ليحدد  لديك 
كبدك. إذا كان هناك ما يستدعي الشك بوجود 
منك  يطلب  فربما  الداخلية  باألعضاء  ضرر 
الطبيب إجراء تصوير باألمواج فوق الصوتية 
أو تصوير مقطعي محوسب CT scan لرصد 
لوجود  يشير  ما  إذا ظهر  كبدك.  في  آفات  أية 
خزعة  أخذ  تحتاج  قد  الصور،  تلك  في  آفات 
فيما  لتحديد  باإلبرة(  )الرشف  اإلبرة  بواسطة 
إذا كان الكبد يعاني من خراجات أم ال. إذ يعّد 

خراج الكبد أكثر مضاعفات الزحار خطورة.
أخيراً، قد يتم إجراء تنظير قولون لتقييم فيما إذا 
كان الطفيلي قد هاجم نسيج القولون أو األمعاء.

عالج األميبا: 
تتضمن خطة عالج الحاالت غير المصحوبة 
إعطاء  األميبات  داء  من  بمضاعفات 
ميترونيدازول ) فالجيل 500 م ( ثالث مرات 
يِصف  قد  كما  أيام.  عشرة  لمدة  فموياً  باليوم 
طبيبك أدوية للسيطرة على الغثيان في حال لم 
تكن قادراً على إبقاء أي طعام أو حتى الدواء 

في معدتك.
أصاب  أو  األمعاء  نسيج  الطفيلي  هاجم  إذا 

الكبد، عندها يجب أال  أحد أجهزة الجسم مثل 
يستهدف العالج الطفيلي فحسب بل أن يستهدف 
أي ضرر يلحق باألعضاء المصابة. في حال 
سببت العدوى مثالً انثقابات في القولون أو في 
يحتاج  فقد  “الصفاقية”  البريتوانية  األنسجة 

األمر لجراحة.
ما مضاعفات اإلصابة باألميبا؟

وينبغي  للعالج  جيداً  األميبا  تستجيب  عموماً، 
أن يتم الشفاء خالل أسبوعين. في حال اخترق 
يبقى  واألعضاء  المعوية  األنسجة  األميبا 
المريض  يتلقى  طالما  جيداً  الشفاء  احتمال 
العالج الدوائي المناسب. على أية حال، ترك 

العالج قد يكون قاتالً.
كيف تكون الوقاية من األميبا؟

الصرف الصحي السليم هو مفتاح الوقاية من 

األميبا أو الزحار!
ـ  بشكل عام اغسل اليدين بالماء والصابون بعد 

استخدام الحمام وقبل الطعام.
ـ اغسل الخضار والفواكه قبل تناولها.

قمت  إذا  إال  والفواكه  الخضار  تناول  تجنب  ـ 
بغسلها وتقشيرها بنفسك.

ـ واظب على شرب المياه المعبأة والمشروبات 
soft drink غير الكحولية

عالجها  أو  فاغلِها  المياه،  شرب  أردت  إذا  ـ 
باليود.

ـ تجنب مكعبات الثلج أو مياه السبيل.
ـ تجنب الحليب أو الجبن أو غيرها من منتجات 

اللبن غير المبستر.
ـ تجنب شراء األطعمة من الباعة الجوالين.

Amebiasis» األميبا ، داء األميبات« الزحار
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لكي  كركي  مكونات  من  المئات  تظاهر 
التي  االغتيال  لعملية  واستذكاراً  تنديداً 
عام  في  كرديات  ناشطات  ثالث  طالت 
باريس،  الفرنسية  العاصمة  في   2013
وطالب المتظاهرون بكشف الحقيقة بشأن 
الدولي  بصمت  ونددوا  االغتيال  عملية 
عن  الكشف  وعدم  الجريمة،  تلك  حيال 

حقائقها.
لكي  كركي  في  ستار  مؤتمر  من  بدعوة 
انطلقت التظاهرة من ساحة الشهيد خبات 
لكي  كركي  في  العام  الشارع  وجابت 
صور  تحمل  الفتات  المتظاهرون  وحمل 
الناشطات الثالث، وهتفوا خالل التظاهرة 
أردوغان  الديكتاتور  بممارسات  بالتنديد 
وطالبوا  الجريمة  في  الرئيسي  المتهم 

االغتيال  حقيقة  بتبيان  الدولي  المجتمع 
التقت  التظاهرة  وخالل  العام،  للرأي 
صحيفتنا بعدد من المشاركات الالتي نددن 

بعملية التصفية بقولهن: 
يكفي صمتًا .. نريد إظهار احلقيقة

الرفيقة  الذي سلكته  الطريق  لن نحيد عن 
ساكينة التي أمضت معظم سنوات عمرها 
قيم  إرساء  أجل  من  النضال  ساحات  في 
بدأت  القول  بهذا  والديمقراطية،   الحرية 
جليلة الشيخ حديثها معنا ونددت جليلة في 
يحوم  الذي  المريب  بالصمت  ذاته  الوقت 
أننا سنستمر  وقالت  االغتيال  حول عملية 
تظهر  حتى  بالنشاطات  والقيام  بالتظاهر 

محكمة  ونطالب  الجريمة،  مالبسات  كافة 
اإلنسان  حقوق  ومحاكم  األوروبية  العدل 
إلزالة  حقوقية  كمؤسسات  بدورها  للقيام 
الستار والعتمة عن العمليات اإلرهابية في 
أوروبا، وال سيما عملية اغتيال الشهيدات 

الثالث.
سنبقى وفيات ملرياث ساكينة

 وفي السياق ذاته قالت كردية محمد: »نحن 
سنبقى وفيات للعهد الذي قطعناه على أنفسنا 
ساكينة  درب  على  أننا  آفا  روج  كنساء 

وليلى وفدان لسائرات« ، واستغلت كردية 
علي هذه التظاهرة للتنديد بالتهديدات التي 
يطلقها زعيم الدواعش أردوغان  بقولها: 
»إن كافة محاوالتك لغزو أرض الشهداء 
ستبوء بالفشل وسترتطم بصخرة الشعوب 
التي ذاقت طعم الحرية. وأضافت أن كل 
سريانيات،  كرديات،  عربيات،  النسوة 
إلى دروع بشرية في  إيزيديات ستتحولن 

وجه أالعيبك.

لُيجرى حتقيق شفاف حول اجلرمية
مجلس  عضوة  أوضحت  جانبها  ومن 
على  »نحن  عبدي:  حكمية  ستار  مؤتمر 
هي  التركية  االستخبارات  بأن  تام  يقين 
لذلك  البشعة  االغتيال  جريمة  نفذت  التي 
رأسها  وعلى  الفرنسية  الدولة  من  نطلب 
شفافاً  تحقيقاً  يجري  أن  ماكرون  الرئيس 
حول الحادثة، ويحيل الذين نفذوا الجريمة 
»يكفي  حكمية:  ونوهت  عادلة.  لمحاكم 
طالت،  التي  الجريمة  هذه  على  صمتاً 
فها قد دخلنا العام السادس على تنفيذ هذه 

الجريمة بحق المناضلة ساكينة«.

والدفاع  الذاتية  الحماية  مبدأ  من  انطالقاً 
التي  الثورة  وقيم  الشعوب  مكتسبات  عن 
المرأة  إدارة  نظمت  المرأة  بثورة  تعرف 
في الطبقة 50 امرأة من نساء الطبقة في 
المرأة  للدفاع عن  الذاتية  الحماية  صفوف 

والشعب.
أصدرت إدارة المرأة في الطبقة بياناً أكدن 
عرفها  التي  الثورة  قيم  حماية  على  فيه 
قِبل  من  قُِرئ  البيان  المرأة،  بثورة  العالم 
اإلدارية في إدارة المرأة في الطبقة نصرة 
عباكة في مركز اتحاد المرأة الشابة، وجاء 

في نص البيان:
»في ظل المستجدات األخيرة والتهديدات 
باحتالل   المتواصلة  األخيرة  التركية 
مناطق شمال وشرق سوريا التي حررتها 
داعش  من  الديمقراطية  سورية  قوات 
كان  المرتزقة  المجموعات  من  ومثيالتها 
لحماية  مناسب  تنظيم  من  للنساء  البد 

أنفسهن والمجتمع بالقدرات الذاتية.

وبعيداً عن عقد اآلمال على أية جهة دولية  
خارجية، سنواصل سعينا الدؤوب لتطوير 

النفس ضد  عن  الدفاع  في  الذاتية  قدراتنا 
كل االعتداءات الحالية والمحتملة.

سننظم  الذاتية  الحماية  مبدأ  من  وانطالقاً 
أنفسنا لنكون مستعدات للتصدي ألي جهة 
وسنعمل  علينا.  االعتداء  نفسها  لها  تسول 
العالم  التي يعرفها  الثورة  قيم  على حماية 
بكل  المجتمع  وسنحمي  المرأة  ثورة  باسم 

أطيافه ضد كل التهديدات«.
تستمر  المرأة  إدارة  أن  بالذكر  والجدير 
وحدات  ضمن  المرأة  صفوف  تنظيم  في 
عدة  تشكيل  وسيتم  الذاتية  الحماية 

القادمة  األيام  خالل  أخرى  مجموعات 
وسيعلن عنها ضمن بيان آخر ناهيك عن 
تدريب مجموعة من  النساء في وقت سابق 

على فك وتركيب السالح )الكالشينكوف( 
والرمي به.

وكالة/ هاوار

غافوري  نمام  الطبيبة  تعمل  الشهباء- 
اإليزيدية  األصول  وذات  األصل  الكردية 
مؤسسات  إحدى  السويد  في  كبرت  والتي 

 JOINT الكرد«  بحقوق  تعني  منظمة 
 »HELP FOR KURDISTAN
إمكانياتها  وبحسب  المساعدة  تقديم  على 

المتوفرة ألهالي عفرين.
من  قسراً  تهجروا  الذين  عفرين  أهالي 
مساعدة  أية  يتلقوا  لم  وأرضهم  منازلهم 

المراكز  من  اللحظة  هذه  حتى  إنسانية 
والمنظمات التي تّدعي بأنها معنية بحقوق 

اإلنسان.
األصل  الكردية  غافوري  نمام  الطبيبة 
مؤسسات  إحدى  السويد  في  كبرت  والتي 
 JOINT الكرد«  بحقوق  تعني  منظمة 
 »HELP FOR KURDISTAN
والتي تعمل على تقديم المساعدة في كافة 

أجزاء كردستان.
الطبيبة نمام غافوري والتي هي من أصول 
إيزيدية وبحسب إمكانياتها المتوفرة رغبت 
بتقديم المساعدة ألهالي عفرين لذا توجهت 

إلى مقاطعة الشهباء.
المرأة  أنباء  لوكالة  تحدثت  غافوري  نمام 
أربع  »طوال  وقالت:  زيارتها  حيال 
مقابل  دون  الخدمات  بتقديم  أقوم  سنوات 
خاص  وبشكل  كردستان  أجزاء  أربع  في 
الذي  الكردي  والشعب  أوروبا،  أمريكا، 
بجمع  نقوم  بدورنا  ونحن  بالتبرع  يقوم 
في  الكردي  للشعب  وتقديمها  التبرعات 

أربع أجزاء كردستان«.

بسبب إرهابيي الناتو ال أستطيع 
الذهاب إىل باكور كردستان

وفي استمرار لحديثها قالت نمام: »بسبب 
إلى  الذهاب  أستطيع  ال  الناتو  إرهابيي 

لشعبي  المساعدة  وتقديم  كردستان  باكور 
األجزاء  لكن  حقاً،  مؤلم  ألمر  إنه  هناك 
إليها  أذهب  فأنني  كردستان  من  الثالثة 
اإلمكانيات  لشعبي حسب  المساعدة  وأقدم 

المتوفرة لدي.«

مّر عام واجلميع صامت

االحتالل،  العدوان،  عن  حديث  وفي 
نمام:  أجابت  هكذا  عفرين  أهالي  مقاومة 
»أمريكا، أوروبا قد اتخذت مكانها ضمن 
مقاعد االحتالل والحقيقة أن الناتو هو َمْن 

احتل عفرين.«
بينت نمام أن هذه الهجمات كانت تستهدف 
ناضل  الشعب  ولكن  خاص  بشكل  الكرد 
األطفال  ترى  أنها  النهاية، موضحة  حتى 
األمراض  من  يعانين  اللواتي  واألمهات 
العالية بحيث  ذلك معنوياتهن  وإلى جانب 
أستمد منهن القوة الجسدية والقوة المعنوية 

العظيمة.«
الشعب  حديثها  منتهى  في  نمام  ناشدت 
بتقديم  ويقوموا  البتة  يفرقوا  أال  الكردي 
أنه  مؤكدة  عفرين،  ألهالي  المساعدة 
كطير  سيغدون  عندها  التوحد  الكرد  على 
بيد  معاً  جراحهم  تضميد  من  وسيتمكنون 

واحدة.«
وكالة/ جن نيوز
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نساء كركي لكي يطالنب بالكشف عن حقائق جمزرة باريس

نظمن 
ُ
حدث تارخيي.... نساء الطبقة ي

أنفسهن ضمن وحدات احلماية الذاتية

الطبيبة منام غافوري: تدعم أهايل عفرين وتستمد منهم القوة

تقرير/ ليكرين خاني 

جليلة الشيخ حكمية عبدي

في  الطائرة  كرة  لعبة  طياتها  في  وتحمل 
المواهب  األندية  من  للعديد  الجزيرة  إقليم 
اإلقليم  صعيد  على  تتميز  التي  األنثوية 
وُكل سوريا، وسوف تنطلق اليوم الخميس 

إقليم  ألندية  السيدات  دوري  منافسات 
صالة  في  وذلك  الطائرة،  للكرة  الجزيرة 

عامودا الرياضية.
واالفتتاحية اليوم ستكون بمباراتين األولى 
عامودا  أهلي  ناديي  سيدات  بين  ستجمع 
الثانية  الساعة  بتمام  وذلك  والتحرير 
سيدات  فيها  يتقابلن  الثانية  وفي  عصراً، 
نوادي  سيدات  ويتميز  وآشتي،  االتحاد 
سوف  فهل  اللعبة  هذه  في  دائماً  عامودا 
يكون اللقب من حصة نادي من عامودا؟؟؟.
ليوم  األول  الدور  مباريات  جدول  وإليكم 
على  ستُقام  والتي  فقط،  القادم  السبت 

أرضية صاالتي عامودا وتل تمر:
السبت 2019/1/12م:

صالة عامودا الرياضية:

الساعة  ـ  باز  جوانن   × عامودا  أهلي  ـ 
العاشرة صباحاً.

الحادية  الساعة  ـ  جودي   × باز  جوانن  ـ 
عشر ظهراً.

ـ جودي × التحرير ـ الساعة الثانية عشر 
ظهراً.

صالة تل تمر الرياضية:
ـ حرية الخابور × األخوة والسالمـ  الساعة 

العاشرة صباحاً.
ـ سردم × األخوة والسالم ـ الساعة الحادية 

عشر ظهراً.
الثانية  الساعة  ـ  الخابور × سردم  ـ حرية 

عشر ظهراً.

مورنينغ  تشاينا  ساوث  صحيفة  ذكرت 
بوست في هونغ كونغ، أن العداءة الصينية 
األكثر شهرة، وو شويجياو، تم إيقافها عن 
المشاركة في المسابقات الرياضية لمدة 4 

أعوام، بعد ثبوت تعاطيها المنشطات.
البالغة  شويجياو،  وو  العداءة  وسقطت 
لقب  أحرزت  والتي  عاماً،  العمر 27  من 
المنشطات،  فحص  في  تشانغ«،  »ليو 
ضمن اإلجراءات التي نفذت في حزيران 

الماضي.
الصينية  القوى  ألعاب  جمعية  وأشارت 
إلى أن العينات التي تم أخذها من العداءة 
)وو( كانت إيجابية، لذا قررت إيقاف بطلة 
األلعاب اآلسيوية لعام 2014م، حتى تموز 
تغريمها  إلى  باإلضافة  2022م،  عام  من 
مبلغ قدر بنحو 20 ألف يوان )ألفين و900 

دوالر(.
وفرضت عقوبة على مدرب وو، جيانهوا، 

بحرمانه من التدريب لمدة عامين وتغريمه 
نفس المبلغ أيضاً.

وفازت وو بسباق 100 متر حواجز، في 
2014م،  عام  اآلسيوية،  األلعاب  دورة 
مثلت  كما  ثانية،   12.72 زمن  بتسجيل 
ريو  األولمبية  األلعاب  دورة  في  الصين 

2016، ولكن لم تحقق نجاحات فيها.
وزارة  وافقت  2018م،  عام  نهاية  وفي 
الرياضة والعدل في الصين، على اعتبار 
المنشطات جريمة جنائية اعتباراً من عام 

2019م.
استخدموا  الذين  الرياضيين  فإن  وبالتالي، 
لـ«عقوبات  سيتعرضون  المنشطات  تلك 
حسبما  بالسجن«،  و«أحكام  جنائية«، 

أفادت وكالة شينخوا الرسمية.
تعاطي  قضايا  تخضع  لم  اآلن،  وحتى 
ألن  الجنائي،  القانون  ألحكام  المنشطات 
أقرت  التي  المنشطات  مكافحة  قوانين 
على  مقتصرة  كانت  2004م،  عام  في 

الغرامات والحظر والعقوبات اإلدارية.
ولم توضح األخبار التي تداولتها الصحيفة 
الصينية  العداءة  كانت  إذا  الصينية، 

ستخضع للتشريع الجديد أم ال؟.

انطالق دوري كرة الطائرة للسيدات ألندية إقليم اجلزيرة

إيقاف أشهر عداءة صينية ملدة 4 أعوام
تقرير/ جوان حممد

الشعبية  اللعبة  الطائرة  كرة  لعبة  ُتعترب 
الثانية يف إقليم اجلزيرة، وكانت يف األعوام 
كرة  جمال  يف  للسيدات  األوىل  السابقة 
أصبحت  عامني   منذ  ولكن  الطائرة، 
الرياضي  املشهد  تتصدر  القدم  كرة  لعبة 

للرياضة األنثوية بشكٍل عام.

سجل برايدن بوينت، هدفين وصنع آخر، 
وأنقذ الحارس أندريه فاسيلفسكي، مرماه 
من 31 محاولة ليخرج بِشباك نظيفة 
للمرة الثانية هذا الموسم في انتصار تامبا 
باي اليتنينغ الساحق )4-0( على ضيفه 
كولومبوس بلو جاكتس.
كما أنقذ توكا راسك، 24 محاولة، ليقود 

بوسطن بروينز، للفوز على مينيسوتا 
وايلد )4-0( أيضاً.
وعزز بروينز، سلسلة انتصاراته إلى 
5 مباريات متتالية، كما حقق االنتصار 
للمرة الـ16 في 21 مباراة، على أرضه 
هذا الموسم.
وبهذه الخسارة توقف مسلسل انتصارات 

مينيسوتا عند 3 مباريات متتالية.
وأحبط الحارس مارك أندريه فلوري، 
ل براندون  27 محاولة على مرماه، وسجَّ
بيري، سابع أهدافه في 8 لقاءات ليقود 
الس فيغاس صاحب الضيافة النتصاره 
السابع على التوالي بالفوز )4-2( على 
نيويورك رينجرز.

المصنفة  كورنيه،  أليز  الفرنسية  عبّرت 
المحترفات،  التنس  العبات  بين  الـ47 
لربع   ،)49( فليبكينز  كيرستن  والبلجيكية 
للتنس،  األسترالية  هوبارت  بطولة  نهائي 
لتصبحا بذلك الباقيتين 
من  الوحيدتين 
ت  شحا لمر ا
األوائل للقب.

ت  ز فا و
أليزكورنيه، 

شحة  لمر ا
للقب  السادسة 

مواطنتها  على 
بارمنتييه  بولين 

لربع  بذلك  لتصعد  و0-6،   3-6 بنتيجة 
جريت  البلجيكية  ستواجه  حيث  النهائي 
البولندية  على  بدورها  فازت  التي  مينين 
و6-7  و6-4   1-6 بواقع  لينيت،  ماجدا 

.)3-7(

فليبكينز،  كيرستن  حصلت  جانبها،  من 
بطاقة  على  للقب،  السابعة  المرشحة 
األسترالية،  البطولة  نهائي  لربع  عبورها 
السلوفاكية  على  تغلبت  بعدما 
بنتيجة  كوزموفا  فيكتوريا 
6-7 )3-7( و6-4 و1-6.

ستواجه  التالي  الدور  وفي 
فليبكينز،  كيرستن 
صوفيا  األمريكية 
فازت  التي  كينين 
على  بدورها 
أنس  التونسية 
بواقع  جابر 
 )6-8(  6-7

و3-6.
البلجيكية  أما 
أليسون فان 
 ، نخ تفا يو
لمصنفة  ا
للقب،  الثامنة  والمرشحة  عالمياً  الـ51 
يد  على  األسترالية  البطولة  فودعت 
التي  شميدلوفا  كارولينا  آنا  السلوفاكية 

فازت بنتيجة 6-3 و2-6.

كريستيانو  البرتغالي  تحدث 
يوفنتوس  نجم  رونالدو، 
قرب  عن  اإليطالي، 
بالده،  لمنتخب  عودته 
صفوفه،  عن  غيابه  بعد 
كأس  نهائيات  ختام  منذ 
الماضي  الصيف  العالم، 

في روسيا.
وقال رونالدو، في تصريحات 

ميرور  صحيفة  نشرتها 
»القرار الصائب كان 

المنتخب  ترك 
طني  لو ا

ة  لفتر

في  مجدًدا  إليه  سأعود  ولكني  قصيرة، 

الحالي  2019م«.العام 
انضمامه  ة وعن  للسيد
، العجوز، الصيف  ضي لما ا
لاير  من  ، قادماً  يد ر مد

رونالدو  لقد أوضح  «
الجميع  بي  في رحب 
تورينو بطريقة رائعة«.

البرتغالي  الدون  وتابع 
ستنتهي  متى  أعرف  »ال 

ولكنني  الكروية،  مسيرتي 
بخير اآلن«.

بقوله  حديثه  رونالدو  وختم 
لسنوات  االستمرار  »أريد 

أخرى في المالعب«.

ايتنينغ يقسو على بلو جاكتس 
بدوري هوكي اجلليد

أليز كورنيه تصمد يف بطولة 
هوبارت للتنس

رونالدو: سأعود للمنتخب 
الربتغايل ضمن هذا العام



www.ronahi.netالعدد 653  

اجلمعة
1/11/ 2019م

العدد 653   www.ronahi.net

اجلمعة
1/11/ 2019م

سوريا  شمال  الواقعة  المدينة  منبج  خالل  من 
والتي تحشد تركيا بالقرب منها السالح الثقيل 
عن  الحديث  يعود  مرتزقتها،  من  واآلالف 
الطموح التركي طيلة األعوام السبعة الماضية، 
وال سيما بعد عقد اتفاقيات مع الدول الضامنة 
»روسيا وإيران« في آستانا وسوتشي وسحب 
الغوطة  من  السورية«  »المعارضة  آمال 
الحراك  مهد  تُعتبران  اللتين  ودرعا  الشرقية 
السلمي السوري قبل أن يتم تسليح ذلك الحراك 

وتتحول سوريا إلى ساحة لحرٍب أهلية.

كيف خيدع أردوغان السوريني 
وحيطم آماهلم؟!

مع  أردوغان  به  أدلى  الذي  التصريح  يكن  لم 
انطالق حشود المتظاهرين إلى ساحات المدن 
تسمح  لن  »تركيا  بأن  سوريا،  في  المختلفة 
سوى   1982 عام  حماه«  مجازر  بتكرار 
بدايةً للتوغل التركي بالشكل غير المباشر في 
الصراع السوري، وتحويل مسار ذلك الحراك 

خدمة لمشاريعها في المنطقة. 
كان على السوريين المتظاهرين رؤية الحكومة 
التركية على أنها الداعم الرئيس لما سّمَي بـ« 
أم بإمداد  الثورة السورية« سواًء أكان معنوياً 
الحرب  فتيل  وإشعال  بالسالح  السوريين 
الحكومة  قيام  مع  بالتزامن  البالد،  في  األهلية 
عن  منشقين  سوريين  ضباٍط  بتسليم  التركية 
للنظام  تركيا  في  متواجدين  السوري  الجيش 
السوري كالمقدم »حسين هرموش« كـ مبادلٍة 

بين الحكومتين إلنقاذ سوء العالقة بينهما.

سوريون قضوا على احلدود الرتكية 
وُسِحلت جثثهم

المعارك في سوريا أُجبرت مئات  بعد اشتداد 

العائالت السورية على الفرار تجاه األراضي 
السورية،  الحرب  نيران  من  ليحتموا  التركية 
ولكن ُحِطمت آمالهم عندما قام حرس الحدود 
بقتل  الماضية  السنوات  مدار  على  التركي 
قرابة 382 شخصاً بينهم نساٌء وأطفال بحسب 
اإلنسان  لحقوق  السوري  للمرصد  إحصائية 
األتراك  الجنود  قام  بينما  صيف عام 2018، 
بسحل بعض الجثث منها على األرض بعد قتل 

الالجئين تعذيباً.

داعش الوسيلة الرتكية لرتهيب 
السوريني وإخضاعهم

داعش  ظهور  بداية  مع  الكثيرون  اختلف 
األولى  بالدرجة  اعتمدت  التي  الجماعات 
قطع  خالل  من  المواطنين  ترهيب  على 
قاعدتهم  حول  أحياء  وإحراقهم  الرؤوس 
تثبت  بعد كشفت وثائق وأدلة  فيما  ومموليهم. 
دعم الحكومة التركية وعلى رأسها أردوغان 
اللوجستي،  الدعم  حتى  هيكلته  من  لداعش 
سوريا  بين  الحدودية  المعابر  فتح  عن  ناهيك 
المرتزقة  آالف  أمام  على مصراعيها  وتركيا 
إلى مناطق تواجد داعش وقتلوا  الذين عبروا 
آالف السوريين في مدٍن مختلفة  تحت غطاء 

»تطبيق الشريعة اإلسالمية«.

إفراغ حلب ودمشق من املعارضة 
املسلحة وتشريد آالف السوريني

الجيش  دخول  مع  السوريين  آالف  أسرع 
التركي إلى شمال سوريا إلى إطالق شعارات 
إقامة  بحجة  لذلك،  وتهلل  أردوغان  تمجد 
القضاء  اقتراب  مع  بالتزامن  عازلة  منطقة 
حلب  شمال  الواقعة  المنطقة  في  داعش  على 
بعد أيام على تحرير مدينة منبج من قِبل قوات 
احتلت  قد  تركيا  أن  إال  الديمقراطية،  سوريا 
في  داعش  حساب  على  المذكورة  المنطقة 
مسرحية اعتبرها البعض عملية تبديل المالبس 

العسكرية بين داعش والجيش التركي.
سوريا  قوات  تقدم  أمام  تركيا  ولتقف 
الديمقراطية عقدت سلسلة من االجتماعات في 
وإيران  مع روسيا  آستانا  الكازاخية  العاصمة 
واتفقت على إخراج المعارضة المدعومة من 
قبلها من جميع المناطق باستثناء محافظة إدلب 
لجمع »فصائل المعارضة« فيها، وهذا ما راق 
المجال  فتحا  اللذين  السوري  والنظام  لروسيا 
أمام تركيا للنيل من اإلدارة الذاتية الديمقراطية 
في عفرين عبر قصفها بمختلف أنواع األسلحة 

جواً وأرضاً وتشريد أهلها.
في  الشرقية  والغوطة  وحلب  درعا  ُسلّمت 
دمشق وريف حمص الشمالي دون أي معارك 
سبعة  بعد  تركية  برعاية  السوري  للنظام 
المناطق،  تلك  في  الطاحنة  الحرب  أعوام من 
في  السوريين  من  اآلالف  عشرات  شرد  وقد 
المخيمات على الحدود التركية بعد أن تركوا 
منازلهم واستقلوا الحافالت الخضراء على أن 

تتكفل تركيا بمعيشتهم.

مشال سوريا يف ظلِّ االحتالل 
الرتكي

آالف  مصطحباً  التركي  الجيش  دخول  مع 
المرتزقة معه إلى مناطق شمال حلب ال يكاد 
أو  هنا  تفجيراً  المنطقة  وتشهد  إال  يوم  يمر 
هناك أو عمليات اغتيال تطال قادة عسكريين 
سرقتها  تتم  التي  الممتلكات  حول  وخالفات 
التركية  الحكومة  تقف  ولم  األهالي.  من 
ت اآلالف  واستخباراتها عند هذا الحد، بل جرَّ
لحرب  ودفعتهم  المسلحين  مناصريها  من 
أهلية للسيطرة على منطقة عفرين والتي كان  

وقودها دماء أبناء الشعب السوري.
وبناء على ذلك أصدرت منظمة العفو الدولية 
لعفرين  محتلة  تركيا  أن  فيه  اعتبرت  تقريراً 
التي  السرقة  عمليات  عن  النظر  وتغض 
الحر«  بـ«الجيش  يسمى  ما  فصائل  تنفذها 

وانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان.
بأن  السوريين  من  قسم  يرى  ذلك  كل  رغم 
السورية  األراضي  احتالل  في  الحق  لتركيا 
بعد كل تلك االنتهاكات والمجازر التي رعتها 
تركيا، ليهللوا مرة أخرى ويفرحوا للتهديدات 
شمال  في  األخرى  المناطق  باحتالل  التركية 

وشرق سوريا ومن ضمنها مدينة منبج.

ليست  اآلن،  إدلب  في  تدور  التي  االشتباكات 
بالجديدة، فمنذ تشكيل الجبهة الوطنية للتحرير 
من قِبل االحتالل التركي، وهي تضم مرتزقة 
نورالدين الزنكي وأحرار الشام، تسعى تركيا 
رفضها  بعد  وخصوصاً  النصرة  لتصفية 
الروس  بين  الُمبرمة  آستانا  اتفاقية  لقرارات 
التركية  الخطة  أن  للعيان  يظهر  ما  وتركيا؛ 
مرةً  فشلت  روسي  بطلب  النصرة  لتصفية 

أخرى.
تُعتبر إدلب أكبر جغرافيا في الشرق األوسط، 
بينها  ومن  المتطرفة،  الجماعات  تجمع 
به  أدلى  ما  وهذا  للقاعدة،  تابعة  جماعات 
أكبر  إنها  قالوا  حيث  أمريكيون،  مسؤولون 
حرب  منذ  الجماعات  تجمع  جغرافية  فسحة 

العراق، أي ما بعد 2001.
بمساعدة  النصرة  جبهة  سيطرت  عندما 
بعض الجماعات األخرى على محافظة إدلب 
النظام  مع  قوية  معارك  بعد   ،2015 عام 
»إن  وقال:  التركي  اإلعالم  هلل  السوري، 
إدلب محررة«، لكن مع تغيير الوجهة التركية 
لجبهة  نظرتها  تغيرت  النظام،  إسقاط  في 
النصرة التي أصبحت عبئاً عليها، واآلن تريد 
تصفيتها، لكنها ال تعلم كيف، فقد لجأت لمعظم 
النصرة  القضاء على  لكنها فشلت في  الطرق 

المتحصنة في إدلب.
في  النصرة  وجود  تشرعن  أن  تركيا  حاولت 
إدلب عبر أسماء مختلفة ومنها جبهة فتح الشام 
أعلنت  النصرة  أن  الشام، حتى  وهيئة تحرير 
انشقاقها عن القاعدة وظهر زعيمها أبو محمد 
أن  إال  اإلعالم،  على  مرة  ألول  الجوالني 
مختلف  بوضع  قوبلت  كلها  التركية  المساعي 
المسميات في قائمة اإلرهاب. فيما بعد لجأت 
تركيا لتشكيل جماعات من الفصائل المرتزقة 

األخرى مثل حركة نورالدين الزنكي وأحرار 
الشام، وآخر تشكيل والذي جمع الجماعتين هو 
»الجبهة الوطنية للتحرير« في العام المنصرم.
مطلع عام 2018 شهد اشتباكات محتدمة بين 
الوطنية  الجبهة  ومرتزقة  النصرة  مرتزقة 
للتحرير في قرى وبلدات ريف حلب الغربي. 
سيطرت الجبهة الوطنية للتحرير على مناطق 
كانت خاضعة لسيطرة النصرة، لتعود النصرة 
في  وتتوسع  عليها،  وتسيطر  أخرى  مرةً 
في  للتحرير  الوطنية  لتبقى  أيضاً،  السيطرة 
جيوب مختلفة من إدلب وحلب ومن بينها قبتان 

الجبل بؤرة حركة نورالدين الزنكي.
تقسيم  تركيا  حاولت  ذلك،  كل  في  فشلها  بعد 
باألحرى  أو  قسمين،  إلى  النصرة  مرتزقة 
عبر  عنها  النصرة  من  جزء  فصل  حاولت 
)مصري(  المصري  اليقظان  أبو  المرتزقين 
وأبو مريم القحطاني )عراقي(، إال أنها فشلت 

في فك أواصر النصرة.
هذه  حتى  تدور  التي  الحالية  المعارك  في 
ريف  كامل  على  النصرة  سيطرت  اللحظة، 
حلب الغربي تقريباً، وجاء ذلك بعد سيطرتها 
المعقل  الجبل  وقبتان  عزة  دارة  بلدة  على 
قد قضت  لتكون  الزنكي،  لنورالدين  األساسي 

على الزنكي بشكل شبه كامل.
الحزب  مرتزقة  ساند  المعارك،  هذه  في 
التركستاني اإلسالمي وحراس الدين، مرتزقة 
جبهة النصرة. هنا يجب التطرق إلى الحزب 

التركستاني اإلسالمي.
الحزب يمتلك ما يقارب عشرة آالف مرتزق 
الحزب  سوريا.  دون  آسيوية  دول  من  كلهم 
تركيا،  قِبل  من  خفي  بشكل  مدعوماً  كان 
الحدود  يسيطر على مناطق واسعة من  حيث 
عين  قرية  في  خفي  معبر  له  وكان  التركية، 
قبل  من  األسلحة  على  عبره  يحصل  البيضا، 

بعد  للنصرة  الحزب  والء  بعد  أنه  إال  تركيا، 
في  عنه.  الدعم  تركيا  أوقفت  آستانا،  اتفاقية 
أن  تركيا  تحاول  حالياً،  تدور  التي  المعارك 
من  األخيرة  خرجت  بعدما  النصرة،  تصفي 
اتفاقية  بعد  وخصوصاً  التركي،  الطاعة  بيت 
رفضت  حيث  وروسيا،  تركيا  بين  آستانا 
النصرة الخروج من المنطقة منزوعة السالح، 
تقع  مناطق  تسيطر على  تزال  اآلن ال  وحتى 

ضمن منزوعة السالح.
االشتباكات هو عدم  بداية  في  االنتباه  لفت  ما 
تحرك تركيا، يبدو أنها كانت راضية عن هذه 
الوطنية  الجبهة  أن  تظن  وكانت  االشتباكات، 
إدلب،  في  عاماً  نفيراً  أعلنت  التي  للتحرير 
السحر  أن  إال  النصرة،  تصفي  أن  تستطيع 

انقلب على الساحر.
شهد منذ أيام قصفاً روسياً لمواقع للنصرة في 
دارة عزة وأورم الكبرى ومناطق مختلفة من 
طائرات  بأن  قال  حلب، مصدر  وريف  إدلب 
على  الغارات  شن  في  شاركت  أيضاً  تركية 
وحتى  طبيعي  غير  بشكل  تتقدم  التي  النصرة 
وهما  عفرين  في  قريتين  على  سيطرت  أنها 
قيلة وبعية. هذا ما يثبت أن الخطة التركية في 
تصفية النصرة فشلت مرةً أخرى، فالرابح هو 

النصرة.
للتحرير  الوطنية  الجبهة  تقدمت  حال  في 
يودون  األتراك  كان  إدلب،  في  النصرة  على 
تحت  تقع  التي  إدلب،  مدينة  على  السيطرة 

سيطرة النصرة حالياً، إال أنها فشلت.
حماة  ريف  في  التقدم  حاول  السوري  النظام 
الشمالي، عبر مدينة اللطامنة، لكنه لم يستطع 
هذه  من  األكبر  الرابح  أن  يظهر  التوغل. 
هما  سريع،  بشكل  النصرة  وتقدم  االشتباكات 
قوية  حجة  سيمتلكان  فهما  والنظام،  الروس 
ضد تركيا، وسيزعجان تركيا في هذا األمر، 
وقد نرى حملة للروس والنظام على إدلب ضد 

النصرة.
مرتزق  ألف   14 يقارب   ما  النصرة  تمتلك 
في إدلب، وكلهم ذوو سوية قتالية عالية، كما 
األتراك  منحها  التي  من  فتاكة  أسلحة  تمتلك 
ستفشل  تركيا  أن  يبدو  سابقة،  أوقات  في  لها 
فيه  باتت  وقٍت  في  النصرة  على  القضاء  في 

األخيرة على مشارف مدينة حلب.

إقليم  في  اإلنسان  حقوق  مكتب  رئيس  قال 
الجزيرة خالد إبراهيم: »إن الُكرد دافعوا عن 
واألعراف  المعاهدات  يوافق  بما  مناطقهم 
المجتمع  الدولية، وكل ما يحتاجونه ضمانة 
سوريا،  في  مركزي  ال  لدستور  الدولي 
في  وستبقى  موجودة  األمريكية  اإلرادة 
تفاصيل األزمة ومسارتها حتى لو انسحبت 
أيضا  الفرقاء  لباقي  يمكن  وال  عسكرياً، 
االزمة  وتداعيات  العبء  هذا  كل  تحمل 
وقانونيا وسياسياً ومالياً«. وأضاف:  حقوقياً 
حماية  في  وَسبّاق  ريادي  دور  للكرد  »كان 
أنفسهم ومناطقهم، ودافعوا عنها بما يتوافق 
واستطاعوا  الدولية  واألعراف  المعاهدات 
أن يكونوا المثال الوحيد في معمعة الحرب 
الكرد  يحتاجه  ما  كل  سوريا،  في  الدائرة 
وباقي المكونات من الشعب السوري الحماية 
طرف  أي  من  لهم  التعرض  عدم  وضمان 
صياغة  في  الدولي  المجتمع  وضمانة  كان 
قد  مركزية.  ال  لسوريا  ديمقراطي  دستور 
بإقامة منطقة حظر  يكون هناك قرار دولي 
جوي في الشمال السوري كحماية لألقليات 
والشرق  الشمال  مناطق  في  والدينية  اإلثنية 
من سوريا، والتي استطاعت اإلدارة الذاتية 

الحفاظ على البنى المجتمعية وحمايتها خالل 
األزمة  عمر  من  الماضية  السنوات  هذه 
خارطة  لرسم  حالً  لتكون  نموذجا  وتقدم 
إنشاء  عن  الحديث  وفي  المستقبل.  سوريا 
التركية  الحدود  طول  على  عازلة  منطقة 
يعني  هذا  الشعب  حماية  وحدات  وإبعاد 
عن  الشعب  هذا  أبناء  إبعاد  شيء  كل  وقبل 
بيئته التاريخية والثقافية وعزله في الداخل، 
وإحداث شرخ بين المكونات المتعايشة على 
ديمغرافي  تغيير  بمثابة  وهي  األرض  هذه 

للمنطقة«.
برس  آدار  لـ  خاص  حوار  في  ذلك  جاء 

حقوق  مكتب  ورئيس  السياسي  الناشط  مع 
اإلنسان في إقليم الجزيرة خالد إبراهيم حول 
سوريا  من  األمريكي  االنسحاب  تداعيات 
والتعهدات األمريكية بحماية الكرد، وغيرها 
من األمور التي تتعلق بالوضع في المنطقة.

وفيما يلي نص الحوار كامالً:
 ـ تحت عنوان »االنسحاب« تحدث الكاتب 
البريطاني دوريان جونز أن تراجع ترامب 
عن االنسحاب من سوريا سيزيد التوتر بين 
أنقرة وواشنطن، برأيكم هل تراجع ترامب 

عن االنسحاب فعالً؟
تراجع  وهل  االنسحاب  إلى  االنسحاب  من 
ترامب عن االنسحاب؟ وما نقصده مفاعيل 
تغريدة الرئيس األمريكي وقراره باالنسحاب 
من سوريا؛ وما رافقتها من ضجة إعالمية 
أربكت فرقاء األزمة السورية؛ وعاش معها 
فوضى  شبه  حالة  أيضاً  األمريكي  الداخل 
ولسان  التغريدة  بهذه  أيام.  لبضعة  سياسية 
المفاجآت، وال  إنه رجل  يقول  ترامب  حال 
يقرأ  أو  له  يخطط  بما  التكهن  يستطيع  أحد 
أفكار رجل البيت األبيض. ولكن؛ قد يطرح 
عن  غائبة  أمريكا  كانت  متى  نفسه  سؤال 

على  والسياسية  العسكرية  العمليات  مسرح 
الكلمة  لها  يكن  لم  متى  أو  العالم؟  خارطة 
عبر  دولي  أو  داخلي  نزاع  أي  في  الفصل 
والسياسية  العسكرية  واستطالتها  أذرعها 
التي  النزاعات  في  سيما  وال  واالقتصادية 
يشهدها الشرق األوسط، وبخاصة ما تشهده 
الثماني  مدى  وعلى  السورية  الجغرافيا 
سنوات وحتى ما قبلها، متى لم يكن ألمريكا 
وجود في الشرق األوسط حماية لمصالحها 
االستراتيجية وضمان أمن إسرائيل، الحليف 
األزمة  بداية  ومنذ  واألول،  االستراتيجي 
البارز في كل ما جرى  كان ألمريكا الدور 

وعسكرية  سياسية  اصطفافات  من  ويجري 
والكتل  المجاميع  من  للكثير  دعمها  عبر 
مختلفة  وبأشكال  )المعارضة(  السياسية 
أم  السياق  هذا  في  وفِّقت  أنها  النظر  بغض 
لم توفق معهم، واألهم من كل ذلك فاإلرادة 
تفاصيل  في  وستبقى  موجودة  األمريكية 
األزمة ومسارها حتى لو انسحبت عسكرياً 
وال يمكن لباقي الفرقاء أيضاً تحمل كل هذا 
وقانونيا  حقوقياً  األزمة  وتداعيات  العبء 
أن  أظن  ال  وبالمجمل  ومالياً،  وسياسياً 
سوريا  في  الساحة  َسيُخلون  األمريكان 

لآلخرين.
ـ تعهد الرئيس األمريكي بحماية الكرد حتى 
لو سحبت أمريكا قواتها من سوريا، برأيكم 
هل يحتاج الكرد إلى حماية وهم من حموا 

مناطقهم طيلة سنوات األزمة؟
العجلة  نشطت  االنسحاب  قرار  بعد 
آستانا  مسارات  عواصم  بين  الدبلوماسية 
للبحث  وجنيف، وكل من له عالقة باألزمة 
وهدفها  االنسحاب  قرار  تداعيات  في 
وأمريكا  فرنسا  من  التصاريح  بعض  مع 
ضمانة  وجوب  عن  الدول،  من  وغيرها 

بعض  طرح  وتم  سوريا.  في  الكرد  حماية 
المقترحات  ومن  الخصوص  بهذا  األفكار 
أو  المنطقة  على  الجوي  الحظر  سبيل  على 
وال  …الخ،  ولوجستياً  عسكرياً  مساعدتهم 
سيما في مواجهة التهديدات التركية باجتياح 
ولما  باعتقادي  لكن؛  الفرات.  وشرق  شمال 
في  وسبّاق  ريادي  دور  من  للكرد  كان 
بما  عنها  ودافعوا  ومناطقهم،  أنفسهم  حماية 
الدولية  واألعراف  المعاهدات  مع  يتوافق 
في  الوحيد  المثال  يكونوا  أن  واستطاعوا 
معمعة الحرب الدائرة في سوريا، باختيارهم 
مشروع  ودفاع  سياسي  كنهج  الثالث  الخط 

عن مناطقهم ووصولها إلى بر األمان؛ فإن 
من  المكونات  وباقي  الكرد  يحتاجه  ما  كل 
عدم  وضمان  الحماية  هي  السوري  الشعب 
التعرض لهم من أي طرف كان، هو تمثيل 
مسار  رسم  في  الحقيقية  السوريين  إرادة 
سياسي سوري جامع؛ يهدف إلى حل األزمة 
الدولي  المجتمع  وإحقاق حقوقهم، وبضمانة 
ال  لسوريا  ديمقراطي  دستور  صياغة  في 
مركزية، تُحفظ فيها الحقوق ولجميع أبنائها.

ـ ماذا بشأن تطبيق حظر جوي على شمال 
الدولي  المجتمع  ينتظر  هل  سوريا،  وشرق 
حدوث حمالت إبادة أخرى بحق الكرد حتى 

يتحرك بهذا االتجاه، ما قراءتكم لكل ذلك؟
منطقة  بإقامة  دولي  قرار  هناك  يكون  قد 
كحماية  السوري  الشمال  في  جوي  حظر 
تسعى  ما  وهذا  والدينية،  اإلثنية  لألقليات 
إليه بعض الدول التي لها دور على الساحة 
المناطق  هذه  وفي  مثالً،  كفرنسا  الدولية 
استطاعت اإلدارة الذاتية الحفاظ على البنى 
مكتسباتها  وحماية  وحمايتها،  المجتمعية 
عمر  من  الماضية  السنوات  هذه  خالل 
األزمة، واستطاعت أن تكون نموذجاً لتكون 

حالً لرسم خارطة سوريا المستقبل، وبالتالي 
أي  عن  وإبعاده  النموذج  هذا  ترسيخ  يجب 
من  محمياً  يكون  أن  يجب  ولذلك؛  هجوم. 
النور  يرى  أن  يستطيع  دولي  قرار  خالل 
يكون  أن  على  مانع  من  هناك  وليس  أكثر، 
أو  السورية  الجغرافيا  كامل  على  الحظر 
تكون قاعدة وأساس جيوسياسي تنطلق منها 
لخدمة  وتطويرها  السياسي  الحل  مشاريع 

الشعب السوري.
السياسية األخيرة  ـ كيف تقرؤون األحداث 
ثم  ومن  باالنسحاب  ترامب  قرار  حول 

المماطلة في ذلك والتعهد بحماية الكرد؟

كما هو معلوم للجميع أن أكبر خزان بشري 
كردي هو موجود ضمن الجغرافيا التركية؛ 
العشرات  شهدت  والتي  كردستان  باكور 
التركية  الحكومات  ضد  االنتفاضات  من 
المتعاقبة، خالل القرنين الماضيين ومازالت 
مستمرة حتى يومنا هذا، ال سيما أنها تشهد 
ومنذ أربعين عاماً كفاحاً سياسياً ومسلحاً من 
وقضايا  المشروعة،  الكردية  الحقوق  أجل 
الديمقراطية والتي ذهب ضحيتها اآلالف من 
ومازالت  والتركي،  الكردي  الشعبين  أبناء 
الحكومات  تعاقب  ورغم  التركية  السلطات 
فيها تعيش في وهم في أن بمقدورها القضاء 
بالحديد  وحريتها  الشعوب  قضايا  على 
في  معروف  التركية  الدولة  وِسجل  والنار. 
لكل  بفوبيا  أصالً  وهي مصابة  المنحى  هذا 
لها  يمكن  فال  ديمقراطي،  أو  كردي  هو  ما 
أن تعترف بأي كردي سواء في الشمال أو 
العالم، وإذا ما  أو في أي جهة من  الجنوب 
لالعتراف  إجبارها  أوتم  ما  يوماً  حاولت 
إلى  االلتفاف  دون  أو  آخر،  دون  بكردي 
التركية  الشعوب  وباقي  كردها  مطالب 
وقضاياها الداخلية فهي لخديعة كبرى بحق 
الشعوب. وهذه لم ولن ينطلي على أي كردي 
آخر، وإذا ما أراد المجتمع الدولي أو كان في 
نيته الضغط على تركيا للقبول بكرد سوريا، 
وإجبارها  تركيا  على  الضغط  أوالً  فعليه 
هناك،  المتواجدين  الكرد  مطالب  بقبول 
عن طريق إعادة مسار السالم وفتح قنوات 
الحوار بينها وبين حركة الحرية في باكور 
كردستان وهو من أنجع الطرق في التوصل 

إلى سالم شامل.
ـ هناك حديث عن منطقة عازلة بين القوات 
الشعب على طول  حماية  التركية ووحدات 
تحدث  ما  بعد  خاصة  السورية،  الحدود 
إلى  غراهام  ليندسي  األمريكي  السيناتور 
األمريكي  الرئيس  إن  قائالً  الصحفيين 
إمكانية  مدى  ما  الخطوة،  هذه  مثل  يدرس 

تطبيق هذه الخطوة برأيكم؟
على  عازلة  منطقة  إنشاء  عن  الحديث  في 
وإبعاد وحدات حماية  التركية  الحدود  طول 
ناقص  حل  وهذا  بحل،  ليس  فهي  الشعب 
ومستقبل  بحقوق  فاضحاً  ضرراً  يُلحق  وقد 
الشعوب في الشمال السوري، ومنها الشعب 
الحل  بهذا  القبول  البتة  يمكن  وال  الكردي 
يعني  وهذا  إال،  ليس  طرحاً  يكون  قد  الذي 
عن  الشعب  هذا  أبناء  إبعاد  شيء  كل  وقبل 
بيئته التاريخية والثقافية، وعزله في الداخل 
المتعايشة  المكونات  بين  شرخ  وإحداث 
تغيير  بمثابة  وسيكون  األرض،  هذه  على 
الشعوب،  حساب  وعلى  للمنطقة  ديمغرافي 

وخدمة ألجندات دولية وإقليمية.
ـ هل تجد بأن التطورات األخيرة التي حدثت 
هي لصالح الكرد، أم ال زالت المنطقة تعيش 

حالة غموض وضبابية؟
إن ما تشهده األزمة السورية مؤخراً من شٍد 
وجذب هي بمثابة مرحلة البحث عن الخيارات 
وال  السورية،  األزمة  فرقاء  لكل  الصعبة 
األخير  جيبه  في  داعش  انحسار  بعد  سيما 
واندحاره عسكرياً على أقل تقدير، وهذا ما 
سيؤدي بالتالي إلى هزيمة كل من ساند ودعم 
داعش،  مرتزقة  وبخاصة  لإلرهاب  وسّوق 
وسيؤدي حتماً إلى مرحلة جديدة في األزمة 
مرحلة  إلى  تكون  ما  أقرب  وهي  السورية، 
سورية  إرادة  ووالدة  الصعب  المخاض 
والقضاء  االنتهاء  بعد  ما  حقيقية في مرحلة 
على مرتزقة داعش، وبالطبع سيكون هناك 
رسم لمالمح سوريا المستقبل سوريا الحرة، 

سوريا لكل السوريين.        

9سياسة آراء
قائد 

وفلسفة
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رها من 
ّ
الثورات وحتر

ة
ّ
يوتوبيات احلداثة الرأمسالي

الثورات  في  مأساويّةً  األكثر  الجانُب 
نزعِة الحداثِة  العصريّة كونَها ضحيّةَ 
التي ساهَمت بذاتِها في تحقيقها. يَكُمن 
في  الثورات  لهذه  المشتََرُك  النُّقُص 
الحداثويّة،  تياِر  تحليِل  عن  العجِز 
التي  أهدافها  في  بانتصاِرها  ُمعتَقِدةً 
أو  حلِّ  دون  حتّى  إليها،  تتطلّع 
تيار  مع  وتناقضاتِها  عالقاتِها  تحليِل 
كذلك،  األمُر  كان  عندما  الحداثويّة. 
لَم  للثوراِت  اليوتوبياويّةُ  فالمضاميُن 
الحساباِت  في  الذوباِن  من  تتخلَّْص 
ُمبَكِّر.  وقٍت  في  للحداثويِّة  الَجليديِّة 
تاريِخ  الممكُن استخالُصه من  الدرُس 
آالِف  خمسِة  طيلةَ  والحداثِة  المدنيِّة 
عاٍم عموماً وعلى مرِّ القروِن األربعِة 
هو  الخصوص،  وجِه  على  األخيرِة 
كلِّ  فشِل  وراَء  األساسيَّ  العاِمَل  أّن 
المقاَوماِت والثورات، هو عجُزها عن 
وضِع الفوارِق بينها وبين النظام الذي 
نظاِمها  تكويِن  وعن  عليه،  َدت  تََمرَّ
المضادِّ له. إذ قَيََّمت المدنيّاِت والحداثةَ 
بموقٍف أََحِديٍّ انفرادّي، وطابَقَت بينها 
وبين الحياة الكونيِّة التي يجب امتثالَها. 
لذا، ورغم أّن المقاوماِت التي ال حصَر 
تها باألرِض  لها لَم تَتُرْك مدنيّةً إال وَسوَّ
أبعَد  يَُك  لم  تََحقََّق  ما  أّن  إال  وهََدَمتها، 

من نسخٍة جديدٍة من المدنيِّة السابقة.
هنا يَظهَُر مصدُر قّوِة المدنيّاِت أمامنا. 
هم  عموماً  الالِمعون  فاألشخاُص 
بما  عاصروها،  التي  المدنيّاِت  أبناُء 
فيما  أيضاً،  الِعظاُم  الثوريّون  فيهم 
جّداً.  النادرة  االستثناءاِت  بعض  خال 
ُل  يَُشكِّ عاشوه  الذي  العصَر  أّن  أي 
والَِديهم الحقيقيَّين. ال أتناَوُل الموضوَع 
استحالِة  التشديَد على  أودُّ  بل  بِقََدريّة، 
الثوراِت راديكاليّةً  أكثر  خالِص حتّى 
قوالً وممارسةً من تََكبُِّد الفشِل الذريِع، 
الَجسيم،  الجذريَّ  الخطأَ  تَتََخطَّ  لَم  ما 
أو  سنة  آالف  خمسةَ  َعمََّرت  لو  حتّى 
القول  ألبتّةَ  يمكننا  ال  قرون.  أربعةَ 
والثوراِت  االجتماعيّةَ  المقاوماِت  أّن 
يُذَكر. فلوال هذا  لنا أيَّ إرٍث  تَتُرْك  لَم 
أيُّ  لحياتنا  سيَُكوَن  كان  لَما  الميراث، 
المنتَِصبَةُ  األزمةُ  حتّى  ولكن،  معنى. 
حداثتُنا  تُعانيها  والتي  الميدان،  في 
كاٍف  برهاٌن  تماماً،  نفِسها  من  الواثقةُ 
القضايا  منبِع  حلِّ  عن  بُعِدها  على 
فتراٍت  على  انتشاُرها  أما  العالقة. 
الخطأِ  يُفَنَِّد كوَن  أْن  يُمِكن  طويلة، فال 
كونها  من  القضايا  تَخُرُج  وال  خطأً، 
قضايا إشكاليّة. وما داُم األمُر مستمّراً 
لِخياالِت  يُمِكن  فال  المنوال،  بهذا 
والحّريّةُ  المساواةُ  تَُسوُدها  التي  الحياِة 
والديمقراطيّة أْن تتحّرَر من البقاِء في 

دوامِة اليوتوبيا الخياليّة.
المدنيِّة  تاريخ  بمحاسبِة  قيامي  لدى 
أَُكوُن  مرافعتي،  في  أساساً  والحداثِة 
جذريٍّ  ذاتيٍّ  نقٍد  من  َمَررُت  قد  بذلك 
اآلخر  الجانب  ومن  جانب،  من 
أسعى لِتَقديِم بَديلي، مهما كان ناقصاً. 
ذلك.  تقتضيان  والِمصداقيّةُ  فالمبدئيّةُ 
الِمحور  األوروبيَّ  االجتماِع  علَم  لكّن 
عاجٌز عن إبداِء هذه المبدئيِّة الراسخة. 
فمن ناحية سنتحّدُث عن عصٍر علميٍّ 
سنَبقى  ثانيٍة  ناحيٍة  ومن  له،  نظيَر  ال 
عاجزين حتّى عن تذليِل وحشيٍّة ُمفِجَعٍة 
ثّمةَ  تبقى  الحالِة ال  كالحرب! في هذه 
شرعيّةٌ النتقاِد العصوِر القديمِة بسالِح 
العلمويّة. ما ينبغي القيام به هو اللحاُق 
جهودي  أُقَيُِّم  وأنا  شرعيّة.  ذي  بِعلٍم 

ضمن هذا المضمار.

نورهات حسن ـ وكالة هاوار

زانا سيدي ـ وكالة هاوار
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يف إدلب وحلب انقلب السحر على الساحر..
 أخرى

ً
 تركيا تفشل مرة

خالد إبراهيم: 

«احلظر اجلوي سيحمي شعوب املنطقة
 من اجملازر واالحتالل الرتكي«
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ب العثمانيون وِإن صدقوا
َ
ذ
َ
ك

سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة  تعد  لم 
أسيرة جدران أربعة وال تكتف بعجن الخبز 
أو إعداد الطعام فقط، ولم تعد مكبلة بأغالل 
صناع  من  أصبحت  بل  البالية،  العادات 
المرصع  المستقبل  تصنع  ومن  التاريخ 

بالنصر والمزين بأكاليل الغار.

قوات  المنضويات تحت سقف  المقاتالت   
ما  عددهن  والبالغ  الديمقراطية  سوريا 
في  شاركن  مقاتلة  آالف  خمسة  يقارب 
السوري،  بالشمال  كافة  التحرير  حمالت 
شعوب  لتحرير  كبيرة  تضحيات  ودفعن 

المنطقة من ظلم المرتزقة.

ظهرت العديد من القوات الخاصة بالنساء 
في أصقاع العالم لكنها لم تتمكن من تنظيم 
نفسها كقوة فاعلة، ومع انطالقة ثورة روج 
آفا والتي تعرف بثورة المرأة تمكنت المرأة 
من لعب دورها الريادي في المجاالت كافة 
وبخاصة في الدفاع والحماية الذاتية وباتت 
أعنف  ضد  الجبهات  تقود  التي  القيادية 

في  العالم.  عرفه  الذي  اإلرهاب  هجمات 
هذا الملف سنسلط الضوء على كيفية تنظيم 
صفوف  ضمن  كمقاتالت  أنفسهن  النساء 

قوات سوريا الديمقراطية.

يف بداية الثورة تشكيل وحدات 
محاية املرأة

مع انطالق ثورة روج آفا ونظراً لهجمات 
ومدن  مناطق  على  المرتزقة  المجموعات 
مقاتالت  من  مجموعات  تشكلت  آفا  روج 
تعرضت  التي  المدن  من  العديد  في 
من  النصرة  جبهة  مثل  المرتزقة  لهجمات 
دون اإلعالن الرسمي عن تشكيلتهم، وبعد 
استهداف العديد من مدن روج آفا وشمال 
سوريا، كان ال بد من قوى منظمة تحمي 
النساء، لذا أعلن عن وحدات حماية المرأة 
نيسان عام 2013،  الرابع من  في  رسمياً 
في عفرين باسم كتيبة الشهيدة روكن. مع 
إعالن وحدات حماية المرأة رسمياً انضمت 
المئات من النساء ومن كافة المكونات إليها 

وفي عموم مناطق روج آفا.

إنجازات وحدات
 حماية المرأة

فترة  في  المرأة  حماية  وحدات  تحولت 
في  تضم  متكاملة  منظومة  إلى  قصيرة 
مركز  وإلى  النساء،  من  اآلالف  داخلها 
للفت نظر العالم، حيث بادرت المئات من 
النساء األمميات لالنضمام لصفوفها وذلك 
نتيجة تأثرهن بالمبدأ الذي تعمل عليه هذه 

الوحدات في الدفاع وحماية المرأة.

التصدي  في  شاركت  الوحدات  هذه 
لهجمات مرتزقة داعش على كافة مناطق 
هذه  قيادة  في  السباقة  وكانت  آفا  روج 
الجبهات، حيث تصدت المقاتالت لهجمات 
وسطرت  كوباني  مدينة  على  المرتزقة 
التي  الفدائية  والعملية  البطولة،  في  مالحم 
نفذتها القيادية آرين ميركان خير مثال على 
هذه المقاومة. كما تصدرت المقاتالت في 
وحدات حماية المرأة الجبهات األمامية في 
حملة  ومنها  التحرير  حمالت  من  العديد 
تحرير تل حميس وتل براك وحملة القيادي 

روبار لتحرير جبل كزوان.

كيف نظمت املرأة صفوفها ضمن 
قوات سوريا الدميقراطية؟

في  الديمقراطية  سوريا  قوات  تشكلت 
عام  األول  تشرين  من  عشر  الحادي 
المرأة  حماية  وحدات  لتنضوي   ،2015

تحت سقفها في التاريخ نفسه.

قوات  أطلقتها  التي  الحمالت  أولى  بعد 
حملة  كانت  والتي  الديمقراطية  سوريا 
من  العشرات  باشرت  الهول  بلدة  تحرير 
النساء العربيات في المناطق التي حررتها 
لذا  القوات،  صفوف  إلى  باالنضمام  قسد 
كان ال بد من تنظيم هذه المقاتالت ضمن 
التي  الديمقراطية  سوريا  قوات  صفوف 
القوات،  لكافة  األساسية  المظلة  أصبحت 
بتنظيم  المقاتالت  النساء  باشرت  حيث 

أنفسهن ضمن كتائب وأفواج خاصة.

قوات املرأة - السوتورو
نظراً للظلم الممارس بحق الشعوب كافة في 
شمال سوريا، ومن بينهم الشعب السرياني 
كان ال بد من قوة تحمي المرأة السريانية، 
السريانيات  المقاتالت  باشرت  حيث 

سوريا  قوات  لصفوف  المنضمات 
لذا  بهن،  خاصة  قوة  بتشكيل  الديمقراطية 
السوتورو، والتي  المرأة –  تأسست قوات 
تعتبر جزءاً من قوات سوريا الديمقراطية.

شاركت قوات المرأة - السوتورو في العديد 
ومناطق  مدن  في  التحرير  حمالت  من 
من  العديد  وافتتحت  السوري،  الشمال 
األكاديميات الخاصة بها في شمال سوريا، 
تتلقى  حيث  الجزيرة،  إقليم  في  وباألخص 
باألكاديميات  التحاقهن  خالل  المقاتالت 
كيفية  في  الخاصة  التدريبات  العسكرية 

الدفاع والحماية.

تشكيل األكادمييات 

اخلاصة باملرأة
مختلف  من  للنساء  الكثيف  االنضمام  بعد 
افتتحت  السوري،  الشمال  ومناطق  مدن 
الديمقراطية  سوريا  لقوات  العامة  القيادة 
العديد من األكاديميات الخاصة بالمقاتالت، 
خاصة  أكاديميات  ثالث  اُفتتحت  حيث 
بيريفان  الشهيدة  أكاديمية  ومنها  بالمرأة، 
التي خّرجت تسع دورات للمقاتالت بأعداد 

ما بين 35-40 مقاتلة في عام 2018.

كما وخّرجت أكاديمية الشهيدة ديالن خمس 
أما  مقاتلة،   50 دورة  لكل  انضم  دورات 
 13 فأنهت  منبج  روجدا  الشهيدة  أكاديمية 

دورة تدريبية للمقاتالت اللواتي بلغ عددهن 
في كل دورة 35 إلى 40 مقاتلة. حيث يتم 
تدريب المقاتالت في هذه األكاديميات على 
الفنون العسكرية والتقنية في كيفية الحماية 

والدفاع.

خالل ثالثة أعوام مخسة آالف 
مقاتلة ضمن صفوف قسد

قوات سوريا الديمقراطية التي باتت المظلة 
لكافة القوات والفصائل في شمال سوريا، 
المقاتالت  أعوام وصل عدد  ثالثة  وخالل 
كافة  من  مقاتلة،  آالف  خمسة  إلى  فيها 
حيث  السوري،  الشمال  ومناطق  مدن 
أصول  من  مقاتالت  صفوفها  في  تتواجد 
عربية، كردية، سريانية، أرمنية، آشورية، 

شركسية وتركمانية.

قوات  صفوف  ضمن  المقاتالت  وتتولى 
تتخذ  حيث  القيادة،  الديمقراطية  سوريا 

العامة  القيادة  ضمن  لهن  مكاناً  القياديات 
لقوات سوريا الديمقراطية، كما أنه وضمن 
الهيكلية اإلدارية لقوات سوريا الديمقراطية 
يوجد مكتب شؤون المرأة المقاتلة وتختص 

بتنظيم شؤون المقاتالت.

من أصل 52 فوج 

20 فوج خاص باملرأة

لقوات  االنضمام  على  الكثيف  اإلقبال  بعد 
وبنات  أبناء  قبل  من  الديمقراطية  سوريا 
لقوات  العسكرية  األفواج  تشكلت  المنطقة 
سوريا الديمقراطية، حيث يبلغ العدد الكلي 

لألفواج 52 فوجاً، ونظراً لضرورة تنظيم 
بهن،  خاص  فوج   20 تشكل  المقاتالت 

حيث يضم كل فوج 250 مقاتلة.

كما قامت المقاتالت بتشكيل أفواج عسكرية 
التدخل  الخاصة،  القوات  مثل:  مختصة 
األلغام،  إزالة  اإلرهاب،  مكافحة  السريع، 

واألسلحة الثقيلة والقناصة.

القيادية في قوات سوريا الديمقراطية روج 
ينظمن  المقاتالت  بأن  أشارت  الحمصي 
والبالغ  الخاصة،  لألفواج  وفقاً  أنفسهن 
عددها 20 فوج منتشرة في كافة المدن في 
الطبقة،  الرقة،  شمال وشرق سوريا، مثل 

الشدادي، عين عيسى والهول.

احلمالت اليت شاركت 

فيها املقاتالت
سوريا  قوات  في  المقاتالت  شاركت 
الديمقراطية في كافة حمالت التحرير التي 
أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية في شمال 

الهول،  بلدة  تحرير  حملة  ومنها  سوريا، 
غضب  حملة  الخابور،  غضب  حملة 
الفرات لتحرير الرقة التي لعبت فيها دوراً 
قيادياً، وتلعب اآلن دورها القيادي في حملة 
عاصفة الجزيرة لتحرير ريف دير الزور.

من  المقاتالت  تمكنت  الحمالت  وخالل 
تحرير المئات من النساء من ظلم وإرهاب 
مرتزقة داعش، وباألخص في حملة تحرير 
الرقة، كون الحملة كانت قد انطلقت أيضاً 
لالنتقام للنساء اإليزيديات اللواتي اختطفهن 

مرتزقة داعش في مجزرة شنكال.

تأمين  أجل  ومن  المقاتالت  أن  كما 
دفعن  السوري  الشمال  لنساء  حرة  حياة 
تضحيات كبيرة حيث ارتقت العشرات من 
بينهن  ومن  الشهادة  مرتبة  إلى  المقاتالت 
حملة  في  استشهدت  التي  نجبير  الشهيدة 
تحرير بلدة الهول والتي هي أول شهيدة في 
قوات سوريا الديمقراطية. وخالل هجمات 
عفرين،  مقاطعة  على  التركي  االحتالل 
كانت المقاتالت هن السباقات في التصدي 
فدائية  عمليات  نفذن  كما  الهجمات،  لهذه 
نفذت  حيث  التركي،  االحتالل  جيش  ضد 
المقاتلة أفيستا خابور عملية فدائية في قرية 

حمام بناحية جندريسه.

الديمقراطية  سوريا  قوات  في  القيادية 
»نعمل  الصدد:  بهذا  قالت  أحمد  نوروز 
الممارس  الظلم  من  النساء  تحرير  على 
بحقهن منذ عقود عديدة، وعلى هذا األساس 
انضمت اآلالف من النساء لصفوف قوات 
سوريا الديمقراطية، كونهن أدركن المعنى 
انضمامهن  خالل  من  للحرية  الحقيقي 

لصفوف قسد«.

ومن  المقاتالت  بأن  نوهت  أحمد  نوروز 
والعيش  الحرة  المرأة  مبدأ  ترسيخ  أجل 
حيث  كبيرة،  تضحيات  قدمن  المشترك 
مرتبة  إلى  المقاتالت  من  العديد  ارتقت 
الشهادة ودفعن أرواحهن في سبيل تحرير 

النساء اللواتي يمارس بحقهن الظلم.

بات للمرأة املقاتلة دورًا بارزًا يف 
حماربة اإلرهاب

قدمتها  التي  الكبيرة  التضحيات  بعد 
الديمقراطية  سوريا  قوات  في  المقاتالت 
البالغ عددهن خمسة آالف مقاتلة واللواتي 
نظمن أنفسهن ضمن أفواج عديدة في مدن 
أصبح  كافة،  السوري  الشمال  ومناطق 
مكانة  السوري  الشمال  في  المقاتلة  للمرأة 
بعد  وبخاصة  العالمي  الصعيد  على  هامة 
إلى  األمميات  النساء  من  المئات  انضمام 

صفوف هذه القوات.

كما أن المقاتالت تمكّن من دحر المرتزقة 
مالحم  وسطرن  السوري،  الشمال  في 
البطولة والفداء في وجه المرتزقة، ومازلن 
تحرير  على  يعملن  الراهن  اليوم  حتى 
النساء من الظلم الممارس بحقهن، ويمكن 
الوحيدة  القوى  القوات هي  بأن هذه  القول 
الشعب  تعمل على حماية  التي  في سوريا 

وتحريره من الظلم.

وكالة هاوار

إعداد: آرين شنكايل

من  بالكثير  تحتفظ  التاريخ  كتب  تزال  ما 
الشعوب  بعض  عظمة  على  واألدلة  الحقائق 
الحافل  األسود  التاريخ  على  وكذلك  جهة  من 
ولعل  أخرى  ودول  لشعوب  والدمار  بالدم 
ومن  أردوغان  أسالف  من  العثمانيين  تاريخ 
وأن  وسواداً،  قتامة  الصفحات  أشد  من  وااله 
إال  بالدم  الملونة  الصفحات  آالف  هناك  كانت 
أننا سنحاول إلقاء الضوء على صفحتين منها 
وهي استباحة نجد عام 1818م. وتهجير أهل 

المدينة عام1917م.
الحملة الثالثة واستِباحة نجد 1818:

لما   النواة األولى  الدرعية« هي  كانت »إمارة 
يعرف بالسعودية اآلن قد تأسست عام1744م. 
وسط الجزيرة العربية، أسسها محمد بن سعود 
آل مقرن أمير الدرعية والذي اتخذها عاصمة 
في  األولى  السعودية  الدولة  استمرت  لدولته، 
يد  على   1818 عام  سقوطها   حتى  التوسع 

الجيش العثماني بقيادة إبراهيم باشا.
العثمانية  الحرب  استمرت   1807 عام  ومنذ 
دخول  العثمانيون  يستطع  لم  السعودية،  على 
منذ  بدأت  عليها  الحرب  أن  رغم  السعودية، 

في  يساعد  لمن  مكافأة  أعلنوا  لذا  1807م. 
إلى  العثماني  الجيش  ووصل  إليها،  الوصول 
1818م،  أيلول  شهر  في  الدرعية  العاصمة 
الجيش  لقائد  الكبير،  عبدهللا  األمير  واستسلم 
العثماني إبراهيم باشا، وتم أخذه إلى إسطنبول 

لتنفيذ حكم اإلعدام.
على  بالقضاء  قواته  العثماني  السلطان  وكلف 
بقيادة  عليها  الثالثة  الحملة  وفي  الدرعية، 
ونجد  الدرعية  على  سيطرت  باشا  إبراهيم 
بعد تسعة أشهر من القتال والحصار، ارتكبت 
خاللها جرائم بشعة في حق األمراء والعلماء 
وقادة المجتمع وعامة الناس، ثم عاد إلى مصر 
قالع  من  قابله  ما  كل  طريقه  في  ما  راً  مدمِّ
باً  وحصون، ناهباً المواشي والممتلكات ومخرِّ

للحقول.
وارتكب حسين بك الذي ناب عنه فظائع فيها 
بعظهم  وذبح  األهالي  بعض  أحرق  أن  بعد 
ونفى البعض اآلخر، وجاء في بعض الوثائق 
في السفارة الروسية باآلستانة:  »في األسبوع 
الوهابيين  زعيم  رؤوس  قطعت  الماضي 
الدرعية  في  أسروا  الذين  وإمامه  ووزيره 

السلطان  وأمر  مؤخراً.  العاصمة  إلى  ونقلوا 
القديم  القصر  في  المجلس  بعقد  اليوم  هذا  في 
في العاصمة. وأحضروا إلى القصر، األسرى 
الثالثة مقيدين بسالسل ثقيلة ومحاطين بجمهور 
السلطان  أمر  المراسيم  وبعد  المتفرجين،  من 
البوابة  أمام  الزعيم  رقبة  قطعت  بإعدامهم. 
الرئيسة للقديسة صوفيا، وقُِطعت رقبة الوزير 
الثالث في  السراي، وقطعت رقبة  أمام مدخل 
أحد األسواق الرئيسة في العاصمة«. وارتُكبت 
األمراء  تعذيب  وعمليات  كثيرة  جرائم 
في  بعضهم  ربط  منها:  وسائل  بعدة  والفقهاء، 
فوهات بالمدافع وإطالق قذائفها، ورمي الجثث 

للكالب.
المنورة  المدينة  أهل  وتهجير  برلك«  »السفر 

:1917
عندما   1913 عام  برلك  السفر  أحداث  بدأت 
قرر العثمانيون االشتراك في الحرب العالمية 
السلطان  وأصدر  ألمانيا،  جانب  إلى  األولى 
العثماني محمد رشاد فرماناً يدعو فيه الرجال 
سنة   )45  -  15( بين  أعمارهم  بلغت  الذين 
للدفاع  اإلجبارية  العسكرية  بالخدمة  لاللتحاق 
عن العثمانيين، وحينها بدأت الويالت على كافة 
البالد العربية وعلى المسلمين والمسيحيين من 

غير العثمانيين.
التاريخ« يقول  وفي كتابه »غبار المدن بؤس 
وحتى  العثمانية  الخالفة  من  »بدءاً  أدونيس: 
عنهم  غصباً  جميعاً،  لنا  أسالف  مات  اليوم 
حروبهم،  ليست  حروب  في  مقيدين،  مجندين 
دفاعاً عن قضايا ليست قضاياهم.. وليس سفر 
ما  إلى  إشارة  في  الوحيد«،  نموذجها  برلك 

قاساه العرب من هذا الفرمان العثماني.
العثماني فخري  الوالي  قام  الفترة  تلك  وخالل 
باشا، بإلحاق المدينة المنورة بالدولة العثمانية 
يبَق  لم  أنه   حتى  تتريكها،  ثم  أهلها،  وتهجير 
كما  نساء.  وعدة  رجالً   140 إال  المدينة  في 
المنورة،  المدينة  في  فساداً  العثمانيون  عاث 

ناقبين  النبوية،  إذ سلبوا كّل مدخرات الحجرة 
الحائط المدار حول القبر طلباً للجواهر والنقود 
من هدايا الخلفاء العباسيين وأمراء المسلمين، 
الخضراء  القبة  فوق  صعودهم  إلى  إضافة 

لسرقة الهالل المذهب.
الشريفة  النبوية  الحجرة  مقتنيات  ونهبوا 
الدري  الكوكب  جوهرة  بينها  من  الثمينة، 
عفان،  بن  عثمان  ومصحف  النبوية  والبردة 
والمحمودية  حكمت  عارف  مكتبة  ومحتويات 
نادرة، موجودة جميعها حالياً  من مخطوطات 

في متحف »توب قابي« في إسطنبول.
كتب الشيخ محمد الطيب الساسي في صحيفة 
القبلة بتاريخ 1917، عن تنكيل الجنود خالل 
حكم فخري باشا ويقول: »األتراك الطورانيين 
الظالمين صاروا ينكلون بكل بدوي يأتي بشيء 
من أسباب المعيشة فيسلبونه ما بيده ويحبسونه 

ويقتلونه«.
الغاية  كانت  الحجازي  الحديدي  الخط  وحتى 
النبوي إلى قاعدة  األساسية منه تحويل الحرم 
عسكرية وهدموا الكثير من األسوار والبيوت 
التي وقعت في طريق الخط الحديدي، وتفشت 
المجاعات والمرض في األنحاء ويذكر بعض 
المدونين: »قامت قوات فخري باشا، بجريمة 
بالترحيل  عرف  ما  ضمن  عرقي  تطهير 
أهل  من  تبقى  لمن  )سفربرلك(  الجماعي 
على  وإجبارهم  اجتثاثهم  خالل  من  المدينة، 
المغادرة عبر قطار الحجاز، وتشتيت العائالت 
في كل مدينة يقف فيها القطار، حتى تّم تشتيت 

والعراق وفلسطين وسورية  األردن  في  أهلها 
وعدة  وألبانيا  بلغاريا  إلى  وصوالً  وتركيا 

مناطق أخرى في البلقان«.
المؤرخ محمد  أمثال  كتّاب ومؤرخون  ويذكر 
وإرسالها  العوائل  تفريق  تم  إنه  زيدان  حسين 
لالحتالل  الخاضعة  المناطق  شتى  إلى 
العثماني، كما تحدث عن الجوع الذي أصاب 
أهل المدينة رغم أن المستودعات كانت مليئة 

بالتمر والغذاء.
كتابه  في  بن طولة  الدكتور سعيد  يقول  كذلك 
إبان  المنورة  المدينة  أهل  وجالء  »سفربرلك 
1337هـ«،    -1334 األولى  العالمية  الحرب 
واصفاً حجم المأساة: »التحوالت التي صاحبت 
التي  المآسي  أعظم  نعدها  جعلتنا  الحادثة  هذه 
مرت بها المدينة المنورة في القرون المتأخرة، 
سياسياً  منعطفاً  برلك  سفر  حادثة  تكن  لم 
أذهان  في  نُقشت  مأساة  كانت  بل  فحسب، 
صارت  حتى  نفوسهم،  في  وطبعت  المدنيين 
عنصراً  وجعلوها  بينهم،  المجالس  حديث 
يؤرخون  وحدثاً  األسباب،  إليه  تُعزى  أساسياً 
والنساء  الرجال  يرويها  ومأساة  أحوالهم،  به 
ألوالدهم  ليحكوا  عجيبة،  سينمائية  قصة  في 
تبددت  التي  واألَُسر  واليتامى  الثكالى  قصص 

بالرحيل والجوع والوباء والموت«.

...................................
المصادر: وكالة هاوار

»مصطفى  السوري  والممثل  المخرج  يُعدُّ 
أبرز  ومن  السورية  السينما  رواد  من  العقاد« 
رؤية  من  امتلك  لما  العالميين،  المخرجين 
العالميين،   المخرجين  من  غيره  عن  تختلف 
من  العالم  في  يجري  ما  أفالمه  عكست  حيث 
اإلرادة  انتصار  وأظهرت  القوة،  وتسلط  ظلم 
لدى  المشوهة  الذهنية  الصورة  وصححت 

الكثيرين.
ولد »مصطفى العقاد« في األول من حزيران 
في  حلب  بمدينة  فقيرة  ألسرة  1935م  عام 

االبتدائي  تعليمه  تابع  سوريا،  شمال  وسط 
والثانوي فيها،  وكان حلمه منذ شبابه دراسة 
اإلخراج السينمائي، فغادر سوريا عام 1954م 
متوجهاً إلى الواليات المتحدة ليدرس اإلخراج 
التي  كاليفورنيا  بوالية   UCLA جامعة  في 
العمل  مرحلة  ليبدأ  1958م،  عام  فيها  تخّرج 
والنضال والمعاناة في سوق العمل السينمائي، 
الوكاالت  أغلب  أن  معاناته  أولى  وكانت 

واالستوديوهات رفضت توظيفه.
يقتحم  أن  العقاد  استطاع  1962م  عام  وفي   
وممثالً  ومنتجاً  مخرجاً  ويعمل  هوليود  أبواب 
سلم  على  قدمه  وضع  ثم  ومن  وصل،  حتى 
فيلم  أخرج  عندما  1976م  عام  الشهرة 
عن  عالمي  عربي  فيلم  كأول  »الرسالة«  
عربية  بنسختين  وصدر  ورسالته،  اإلسالم 
فيلم  أخرج  1981م  عام  وفي  وإنكليزية، 
باإلنكليزية  المختار«  عمر  الصحراء  »أسد 
وتناول فيه بطولة الشعب الليبي ضد االحتالل 
المختار  عمر  الليبي  المجاهد  بقيادة  اإليطالي 
والذي لعب دوره الممثل العالمي انتوني كوين، 
ومنذ عام 1978م وحتى عام 2002م أصبح 
العقاد المنتج المنفذ العالمي الوحيد الذي شارك 

في جميع سلسلة أفالم هالوين.
تفهم العقاد للمجتمع األمريكي ومعرفته بثقافته 
لثالثة  أمريكا  في  والعيش  وميوله،  وتطلعاته 
باإلعالم  دراية  على  جعلته  عاماً،  وعشرين 
والتركيز عليه وعلى دوره وسخر ذلك إليصال 
خاللها  وأبرز  السينمائية،  أعماله  رسالة 
الحضارة  بين  المشتركة  والجوانب  الفوارق 
الغربية والغربية. وبقي مع ذلك محافظاً على 
كمخرج  نجمة  ولمع  والعربية  الشرقية  هويته 
مشواره  وعبر  العقاد  ن  كوَّ وعالمي.  عربي 
جسد  لذاته،  مستقالً  عالماً  الطويل  السينمائي 
لم  فهو  مستل،  سينمائي  لعالم  رؤيته  خالله 
يعتبر السينما مفهوماً جمالياً وحسب، بل كان 
لها مفهوم ثوري طليعي بأبعاد ودالالت كبيرة، 
ويعد فيلم »المختار« نموذجاً رائعاً لهذا البعد. 
والمتميز  الخاص  المفهوم  هذا  من  وانطالقاً 
المختار«،  ذات »عمر  من  هو  تعلم  والواعي 
كان  فقد  تعلمه،  ما  خدمة  على  حياته  وأوقف 
مبصراً للواقع العربي، قارئاً لهذا الواقع الذي 
به  النهوض  على  يساعد  بما  يقوم  أن  تبنى 

متكبداً الكثير من الصعاب.
إنتاج  طويلة  لسنوات  منتظراً  العقاد  وظل 

وعمر  »الرسالة  لفيلمي  مماثل  سينمائي  عمل 
»صالح  الثالث  المميز  فلمة  فكان  المختار”، 
ونذر  اختاره  الذي  العمل  هو  األيوبي  الدين 
نفسه في سبيل إعداده، ورحل محتفظاً بسيناريو 
ورؤية إخراجية للفيلم دون أن يرى النور لعدم 

توافر الدعم المطلوب.
كان  إلنجازها  يستعد  كان  التي  األعمال  ومن 
وهي  األندلسية«  »صبيحة  فيلم  أيضاً  يطمح 
المرأة التي حكمت األندلس، وفيلماً آخر يروي 
قصة ملك من ملوك إنجلترا كان قد أرسل في 
األندلس  في  الخليفة  إلى  وفًدا  1213م  عام 
يطلب منه أن تكون إنجلترا تحت حماية الخليفة 
أعماله  سلسلة  إلنتاج  يعد  كان  كذلك  المسلم. 
مجمع  أو  سينمائية  مدينة  وإقامة  السينمائية، 
العالمي،  اإلنتاج  بمستوى  لإلنتاج  سينمائي 
تحملها  التي  الرسالة  بمستويات  عربية  بروح 
أمته، وكان تصوره عن هذه المدينة أنها مدينة 
ال تبنى، بل استوديوهات قابلة للتنقل، فقد كان 
هذا  في  األمريكية  التجربة  نقل  على  عازماً 

المجال.

في الحادي عشر من أيلول عام2005م. رحل 
إثر  األبدي  الخلود  عالم  إلى  ابنته  مع  العقاد 
في  حياة«  »كراند  فندق  طال  الذي  التفجير 
رواده  من  رائداً  السينما  عالم  ليفقد  األردن، 

المميزين.

المدنية  اإلدارة  في  والفن  الثقافة  لجنة  بدأت 
إلقامة  بالتحضير  الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية 
الجاري  العام  خالل  األول  الشعري  الملتقى 
تحت شعار »تركيا تهديداتكم ال تخيفنا«، وذلك 
بمشاركة واسعة لعدد من األدباء والشعراء من 

مدينتي الطبقة والرقة.
تخيفنا«  ال  تهديداتكم  »تركيا  ملتقى  ويُعدُّ 
الثقافة  لجنة  تأسيس  منذ  الرابع  هو  الشعري 
العام  شعرية  ملتقيات  ثالث  سبقه  حيث  والفن 
الجرنية،  »الطبقة،  في  أقيمت  المنصرم 

المنصورة«.
الثقافة  للجنة  المشترك  الرئيس  مع  لقاء  وفي 
مشاركات  عن  فيه  تحدث  العاليا  علي  والفن 
اللجنة بعدد كبير من الفعاليات الثقافية والفنية 

على مستوى شمال وشرق سوريا عالوةً عن 
النشاطات التي تم تنظيمها في مدينة الطبقة من 
أمسيات شعرية ومهرجانات ثقافية ومسرحيات 

متنوعة ومتعددة.
خالل  المرتقبة  الفعاليات  عن  الحديث  وفي 
الشهر  »خالل  العاليا:  قال  الجاري  الشهر 
متنوعة  فعاليات  أربع  اللجنة  ستنظم  الحالي 
معرض  غنائية،  أمسية  شعري،  ملتقى  وهي: 
أعمال يدوية من نحت ورسومات فنية، معرض 
كاريكاتير سيحتوي رسومات ساخرة تعبر عن 
االستعمارية في  التركية ومخططاتها  السياسة 

المنطقة«.
التي  السابقة  الشعرية  الملتقيات  مع  ومقارنة 
أقيمت في العام الفائت سيكون نمط المشاركة 

تكون  لن  إذ  كلياً  مختلفاً  الملتقى  هذا  في 
تقديم  خالل  من  إنما  مباشر،  بشكل  المشاركة 
الملتقى  على  المشرفة  للجنة  األدبية  المواد 
وذلك بهدف تحديد المستويات اإلبداعية وتقييم 

األداء لكل مشارك.
الغرض  أن  إلى  حديثه  ختام  في  العاليا  ونوه 
على  التأكيد  هو  الملتقيات  هذه  مثل  إقامة  من 
المثقفين  عاتق  على  يقع  الذي  الكبير  الدور 
خالل المرحلة الراهنة المتزامنة مع التهديدات 
لمناطق شمال وشرق سوريا مضيفاً:  التركية 
والثقافة  الفن  خالل  من  رسالتنا  »سنوصل 
ألنها هي هوية الشعوب وحقيقتهم التي حورها 

التاريخ«.
منتصف  بعد  الملتقى  يُقام  أن  المقرر  ومن 

في  والفن  الثقافة  مركز  في  الجاري  الشهر 
الطبقة حيث سيشهد مشاركة واسعة لعدد كبير 

من األدباء والشعراء.
وكالة هاوار

تنظيم املرأة يف مشال سوريا.. دحر لإلرهاب وحترير للمدنيني

ة
ّ
مصطفى العقاد... رائد صناعة السينما السوري

جلنة الثقافة والفن حتضر امللتقى الشعري الرابع يف الطبقة

إعداد/ عبدالرمحن حممد

علي عاليا

أمحد علي 

منذ اليوم الذي رحلت فيه
جلسُت انتظرها 

وهي واقفة أمامي 
لكنها لم تعد

هكذا متوت احلكايات
 قبل أن تولد

هكذا تولد األحزان
 وال متوت

امرأة بألف امرأة
أرمقها بعينيَّ 

بني الرمشة واألخرى
تنهمر الدموع 

وبني الدمعة والدمعة
 خيال امرأة 

قد تعكر صفوها
هل جربتم ارتداء نظارات

 مصنوعة من الدموع؟
الزجاج الصافي

يعطيك ظواهر األشياء
أما الدموع فيظهر لك بواطنها.

منذ ذاك اليوم
ارتديت فيه هذه النظارات.

أصبحت أرى الكون
أصغر بكثير

قليل من قوس قزح
يعميني عن بياض الكفن

 املتجسد في ألوان الطيف
منذ ذاك اليوم

أصبحت مبصراً 
أكثر من ألف أعمى ....

انتظرها 
وهي واقفة أمامي 

وال أراها .....

الرحيــــــــــــــــــــــل
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الزراعي  المجتمع  تطوير  شركة  وتدير 
عدة أقسام ومنها الصوامع الموزعة في كل 
من ديرك، بروج ، تل زيارات  إلى جانب 
فرص  توفر  والتي  روج  لمشتل  إدارتها 
الفنيين  فيهم  بمن  عامالً   )50( لـ  عمل 

والخبراء .
المواسم، حيث  الشركة مع  وتتزامن عمل 
تستمر عملها وفق ما تطلبه كل فصل من 
المزارعين؛  على  لتوزيعها  مستلزمات 
من  الفالحين  إنتاج  شراء  إلى  باإلضافة 
والقاس،؛  الطري  بنوعيه  القمح  محصول 
الصيف  فصل  في  ودوغما  مجول 
المستودعات  في  وتخزينها  ديرك  بناحية 
والصوامع مع تعقيمها، حيث بلغت كميات 

في  لموسم 2018  شراؤها  تم  التي  القمح 
جميع المراكز حوالي /25151155/ كغ 

.
بتأمين  الشركة  تقوم  ذلك  جانب  إلى 
للفالحين  والشتوي  الربيعي  السماد  مادة 
بتوزيع  قامت  الحد، وكذلك  وبأسعار دون 
بذار القمح الطري والقاسي على الفالحين 
البذار  وإكثار  تطوير  لجنة  مع  بالتنسيق 
لهذه السنة وبسعر تشجيعي قدر بـ /160/ 
كانت  الموزعة  والكمية  سورية،  ليرة 

/9211690/ كغ لعام 2018.
الخضراء  المساحات  زيادة  إطار  وفي 
المجتمع  تطوير  شركة  قامت  المنطقة  في 
عام  في  روج  مشتل  بتأسيس  الزراعي 

الشتول  جميع  فيها  تتوفر  حيث   2016
والنادرة  والحراجية  المثمرة  واألشجار 
أشجار  مثل  المنطقة  ألبناء  وتؤمنها  منها؛ 
العنب  التفاح،  اإلجاص،  الرمان،  )التين، 
بإنتاج  المشتل  يقوم  وكذلك  …..إلخ(؛ 
وإكثار بعض أنواع األشجار مثل )الرمان، 

التين، والكروم(.
تُقدر  مزرعة  روج  لمشتل  تتبع  حيث 

بجميع  دونم مزروعة   /200/ بـ  مساحتها 
التفاح،  )الخوخ،  الفواكه  أشجار  أنواع 
والعنب( حيث  المنغا،  الدراق،  السفرجل، 
تقدر عدد أشجار الفستق الحلبي المزروعة 
شجرة  و/1000/  شجرة   /3000/ بـ 
وهذا  العنب،  كروم  و/1200/  زيتون، 
إقليم  في  المجتمعي  االقتصاد  هيئة  بحسب 

الجزيرة 

مزرعة  مخيم  إلى  الوافدين  معاناة  تستمر 
لمدينة  الغربي  الريف  في  الواقعة  يعرب 
الوافدة  العوائل  عدد  وصل  حيث  الرقة، 
إلى المخيم عن المائة وأربعين عائلة لتكبر 
المعاناة، وتزداد المطالب بدون أي تحرك 
تبقى  والتي  والخيرية  اإلنسانية  للمنظمات 

شكلية وباالسم فقط.

منظمات حتصي األمساء 

وترحل دون عودة 

المخيم  داخل  أجرتها صحيفتنا  جولة  وفي 
المخيم،  ذاك  يقطنون  ممن  بعدد  ألتقينا 
قال:  الذي  تدمر  أهالي  من  نايف  ومنهم 
مخيم  في  هنا  أقيم  وأنا  أشهر  سبعة  »منذ 
الذي  الضرير  أخي  مع  يعرب،  مزرعة 
يبلغ من العمر 57عاماً، ونحن لوحدنا هنا، 
أجل  من  بدني  جهد  أي  بذل  نستطيع  وال 
اآلن  بأنهم  وأشار  عيشنا«.  لقمة  تحصيل 
أهالي  قِبل  من  لهم  يُقدم  ما  على  يقتاتون 
نايف  حال  من  أجود  حالهم  ممن  المنطقة 

المنظمات  أما  المادية  الناحية  من  وأخيه 
لتكتب  لجانها  بإرسال  فاكتفت  اإلغاثية 

األسماء دون تقديم دعم.
الضمائر  أصحاب  »نناشد  أيضاً:  قال  و 
فالخيم  جديدة،  خيماً  لنا  يوفروا  أن  الحيّة 
التي نمكث فيها حالياً قد تشققت واهترأت 

بسبب الطقس«.

طفولة تقاوم الربد الشديد ولكن 
إىل متى؟؟؟

السنة  من  الوقت  هذا  في  نايف  وأضاف 
بغزارة حيث  األمطار  وتهطل  البرد  يشتد 
تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 7 وسعيد 
الحظ من قاطني المخيم من استطاع جمع 
الستخدامها  الذرة  وأكواز  القطن،  أعواد 
في التدفئة وهم معدودون، أما القسم األكبر 
منهم فال يمتلك حتى غطاء يواري به أجساد 
األطفال الذين ال ينامون ليالً من شدَّة البرد.
حتى  مجال  فال  األمطار  تساقطت  إذا  أما 
حيث  المهترئة  الخيمة  داخل  للجلوس 
تتوغَّل مياه األمطار داخل الخيمة وتستقر 

في األرضية.

النازح  حدثنا  تحديداً  المشكلة  هذه  وعن 
برفقة  »قدمُت  قائالً:  اليوسف  عدنان 
وأسكن  الرقة  إلى  حماة  ريف  من  عائلتي 
هذا المخيم منذ أكثر من عام، حتى اآلن لم 
نتلَق أي مساعدة من أية منظمة فقد كانوا 
يكتفون بتسجيل األسماء وإحصاء العوائل 
المتواجدة في المخيم، وبعد أن اشتد البرد 
ال  فاألطفال  أكثر  التحمل  نستطيع  نعد  لم 

ينامون ليالً من شدة البرد«.
وتابع اليوسف »حين نزول المطر نمضي 
الوقت بغرف الماء من داخل الخيمة ذات 
أي  يوجد  أكثر، وذكر ال  الهَشِّ ال  السقف 
منا  البعض  اإلطالق،  على  للتدفئة  وقوٍد 
في  لوضعها  القطن،  عيدان  جمع  استطاع 
لبعض  دافئة  الخيمة  يبقي  قد  هذا  المدفئة، 
كارثة  فهو  عنها  الناتج  الدخان  أما  الوقت 
أخرى، فيسبب السعال لنا كباراً وصغاراً، 
لذلك نناشد المعنيين بهذه المسألة أن ينقذوا 
أطفالنا من البرد والجوع، وكفانا حرباً فقد 

ضقنا ذرعاً بها«.
 

حتى اخلبز حمرومون منه

وأضاف اليوسف قائالً: »عندما نذهب إلى 
الفرن لشراء الخبز نادراً ما يعطوننا خبزاً، 
نحن  القرية،  أهالي  من  لسنا  أننا  بحجة 
الفرن  صاحب  على  كامالً  باللوم  نلقي  ال 
المسؤولة، أن يدعموا  الجهات  نناشد  لكننا 
األفران بمخصصات تغطي حاجة األهالي 

والوافدين على حِد سواء«.
أهالي  ِمن  هم  َمن  المخيم  يسكنون  وممن 
مرتزقة  الظالم  جند  فخخ  قد  الذين  الرقة 
داعش بيوتهم وقاموا بنسفها عن بكرة أبيها 
لتصبح أثراً بعد حين، وهذا حال الكثير من 
أهالي مدينة الرقة كحال السيد عبود أحمد 
الحديقة  بجانب  الواقع  منزله  َر  ُدمِّ الذي 

البيضاء ُكلِّياً على أيدي المرتزقة. 
على  بالكامل  بيتي  نسف  »تم  أحمد:  وقال 
وعائلتي  هربت  أن  بعد  المرتزقة  أيدي 
تحرير  قبيل  وذلك  المحررة  المناطق  إلى 
المدينة بالكامل، واآلن أنا وعائلتي المؤلفة 
خيمة  في  نمكث  شخصاً  عشر  أحَد  من 
األيام  أغلب  في  وأشار  مهترئة،  صغيرة 
ال يوجد خبز إلطعام أطفالي فحين نذهب 
إلى الفرن ننتظر حتى يأخذ سكان المنطقة 
خبزهم فإن بقي خبز أعطونا، إن لم يبَق فال 
بتخصيص طحين  فنطالب  قوة،  حول وال 
يكفي للُمقيمين في المخيم أيضاً، فليس من 
العدل أن نعود خالي الوفاض إلى أطفالنا، 
لشرائه  الطحين  ثمن  نمتلك  ال  أننا  حتى 

وخبز الخبز في المخيم«.
المخيمات  قاطني  من  الكثير  حال  وهذا 
برٌد،  الرقة،  مدينة  أرياف  في  المنتشرة 
والمنظمات  الغذائية،  المواد  في  وُشحٌّ 
والوعود  باإلحصائيات  تكتفي  اإلغاثية 

الكاذبة فإلى متى هذه الحال؟؟؟.

أوراق  استبدلوا  الشهباءـ  روناهي 
بأخرى  الرسمية  المدرسية  الفحوصات 
تقديم  في  علمياً  أسلوباً  واعتمدوا  عادية، 
إمكانياتهم  والتدريس رغم ضعف  األسئلة 
تجلت عدة صور  ممزوجة  العامة، حتى 
المعارف  وانتهال  التعليم  على  باإلصرار 
الحفاظ  بهدف  المقاومة  في  واالستمرار 
على لغتهم الذي يعطي كل فرد حقه بالتعلم 
والشهباء  عفرين  طلبة  وبدأ  األم،  بلغته 
بالتحضير على مدار األسبوعين الماضيين 
األول،  الدراسي  الفصل  امتحانات  لتقديم 
السادس  في  اختباراتها  أولى  بدأت  والتي 
من الشهر الجاري. ويخضع16010طالب 
وطالبة من جميع المراحل المتحانات هذا 
زودتنا  التي  اإلحصاءات  وبحسب  العام، 
الديمقراطي  المجتمع  التدريب  لجنة  بها 
موزعين  والطالبات  الطالب  عدد  فإن 
االبتدائية  المرحلة  التالي،  الشكل  على 
11650من  منهم  وطالبة،  13950طالب 
الشعب الكردي 2300من الشعب العربي، 
وطالبة  1550طالب  اإلعدادية  والمرحلة 
منهم 1510من الشعب الكردي 40 طالب 
من الشعب العربي المرحلة الثانوية 510 

طالب من الشعب كردي.

جلان خاصة لوضع األسئلة 
بشكٍل ختصصي

تدريب  لجنة  عضو  المدرس  وتحدث 
المجتمع الديمقراطي في تل رفعت إبراهيم 
زينو لصحيفتنا عن آلية عمل اللجنة المشرفة 
على االمتحانات وقال: »بعد إقرار موعد 
والتعليم  التربية  هيئة  قِبل  من  االمتحانات 
تم  الديمقراطي،  المجتمع  التدريب  ولجنة 
تشكيل لجنة من 15 مدرس وعضو إداري 
من جميع اختصاصات المواد الدراسية من 
أجل وضع أسئلة امتحانات الفصل األول«. 
هنالك  كما  فوراً  بعملها  اللجنة  وباشرت 
لجان فرعية يتم التنسيق معها ومع اللجنة 
فاألسئلة  الناحية،  لجنة  وهي  المركزية 
المادة  اسئلة  انتهاء  وبعد  موحدة  ليست 
يتم  فيها،  المختصين  قِبل  من  المعينة 
االمتحان  موعد  قبل  اللجنة  على  عرضها 
جميع  موافقة  وبعد  بيومين،  المادة  لتلك 
كأسئلة  عليها  االعتماد  يتم  اللجنة  أعضاء 

لالمتحان. 

آلية إجراء االمتحانات النصفية

 وتحدثت إلهام كوتو عن االمتحانات قائلة: 
المنظمة على  اللجنة  قِبل  من  اإلقرار  »تم 
صفوف  داخل  في  االمتحانات  تكون  أن 
قاعات  إلى  الطالب  نقل  دون  المدارس، 
وال  بذلك،  الطالب  يتأثر  ال  كي  أخرى، 

يتعرض لضغط نفسي«.
 أما عن دور المراقبين فقالت إلهام »يقوم 
الهواتف وال يمكن دخول  بأخذ  المراقبون 
إلى  الطالب  مع  شيء  أي  اصطحاب  أو 
من  أما  والورقة«  القلم  من  أكثر  الصف 
فقالت  االمتحان  مع  الطالب  تفاعل  ناحية 
الطالب  جميع  قبل  من  جدية  هنالك  إلهام 
التوفيق  هو  نتمناه  وما  وحذر  واهتمام 

لجميع الطالب.
للمرحلة  التاريخ  مادة  مدرس  وأضاف 
التربوي  المجمع  في  والثانوية  اإلعدادية 
بتل رفعت صادق بركات »نقوم اآلن بدور 
مراقبة االمتحانات وهي تسير بشكل جيد«  
أمور  المراقبين فهي  تسيير  أما عن دور 
في  االنضباط  وضبط  ومراقبتهم  الطالب 

صفوف المدرسة.

يتحدون املصاعب بهدف استمرار 

التعليم واملقاومة

المصاعب  إلى  صادق  المدرس  وأشار 
بعض  »هنالك  بالقول:  يواجهونها  التي 
من  نعانيه  ما  بسبب  وهي  اإلشكاالت 
حصار، فعلى سبيل المثال ال تتوفر األوراق 
بورق  المعروفة  بالفحوصات  الخاصة 
باالعتماد  قمنا  إننا  إال  االمتحانات،  كتابة 
على أوراق الكتابة العادية كبديل، كما قمنا 
بكتابة أسئلة مادة الفحص على لوح الكتابة 
عن  )السبورة( عوضاً  بالعامية  المعروف 
لطبع  مطابع  نملك  ال  ألننا  األسئلة،  ورقة 
فهي  األسئلة  ناحية  من  أما  المواد،  أسئلة 
قبل  من  جيد  بشكل  تحضيرها  وتم  جيدة 

لجنة تحضير االمتحانات«.

الطلبة يتمنون النجاح

 ومشولية األسئلة

ومن جانب آخر تحدثت الطالبة من الصف 
عن  الحميد  عبد  هيفا  اإلعدادي  األول 
الكردية  اللغة  لمادة  كانت  والتي  االمتحان 

كطلبة  أنهم  »إلى  هيفا:  أشارت  حيث 
عدد  في  زيادة  هناك  يكون  بان  يطالبون 
للمنهاج،  األسئلة كي يكون هنالك شمولية 
بالتحضير  قام  الذي  الطالب  يساعد  وهذا 
بعدم التأثر في حال إن لم يُقم باإلجابة على 

أحد األسئلة«.
وأكد طالب المرحلة الثانوية الفرع العلمي 
علي حسن قائالً: »قدمت االمتحان وكانت 
اليوم  امتحان  وتميز  العربية،  اللغة  مادة 
األمر  وهذا  األسئلة  من  جيد  عدد  بطرح 
بالتحضير،  قام  الذي  الطالب  مهمة  يُسهل 
النفسي ألنه حين  كما يخرجه من الضغط 
تمكن  فعدم  محدود  األسئلة  عدد  يكون 
الطالب من الجواب على سؤالين قد يكون 
إن  أيضاً  ونوه  المادة«.  في  رسوبه  سبب 
عدم  بسبب  رسبوا  الطالب  من  الكثير 
تمكنهم من الجواب على سؤالين أو أكثر في 
مادة، رغم أنهم قد قاموا بالتحضير بشكٍل 
جيد، ولهذا السبب ما نتمناه هو اإلكثار من 
األسئلة من أجل تجنب هذه المشكلة، وشكر 
األسئلة  بتوضيح  لقيامهم  المراقبين  علي 
القائمين  وكذلك  عنها،  يستفسرون  التي 

على االمتحانات والمدرسين.
تل  في  االبتدائية  المدرسة  مدير  وأوضح 
المعلوم  من  »إنه  خليل:  حسين  رفعت 
الشهباء  مقاطعة  في  العائدة  المدارس  بأن 
االمتحانات منذ  وناحية شيراوا دخلت في 
السادس من الشهر األول باستثناء المرحلة 
االمتحانات  تدخل  سوف  التي  االبتدائية 
الثاني  كانون  شهر  من  عشر  الثالث  في 
حتى  ستستمر  بدورها   والتي  الجاري، 
نفسه،  الشهر  من  والعشرون  السابع 
العطلة  تكون  كي  التأخير  من  الغاية  أما 
جميع  قبل  من  واحد  وقت  في  االنتصافية 

المراحل الدراسية في الناحية«.
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تقرير / صاحل العيسى

تقرير/ شيار كرزيلي

شركة تطوير اجملتمع الزراعي بإقليم اجلزيرة..
 تطوير لالقتصاد اجملتمعي

 يف الرقة يطرقون
ْ
ب

ُ
ر
ْ
ع

َ
نازحو خميم ي

 أبواب املعنيني فهل من جميب؟!!!

16 ألف من طلبة عفرين يبدؤون امتحاناتهم املدرسية

ُتعدُّ شركة تطوير اجملتمع الزراعي يف ديرك مبقاطعة قامشلو بإقليم اجلزيرة من الشركات 
»مساد،  من  الزراعية  املستلزمات  من  املزارعون  حيتاجه  ما  تأمني  على  تساعد  اليت 
املنطقة  مستوى  على  الزرعي  القطاع  ودعم  تنشيط  إىل  وهتدف  وأعالف«؛  بذار، 
وتأمني االحتياجات األساسية وسُبل تطويرها؛ حيث يعمل 90% من سكان املنطقة 

يف هذا القطاع اإلسرتاتيجي .

يف  احلرب  رحى  تدور  /الرقةـ  روناهي 
من  به  يطمع  ما  لكسب  يسعى  وكلٌّ  سوريا 
الضحية  أما  اجلوار،  ودول  العظمى  الدول 
بأنواعه  املرار  ذاقوا  الذين  سوريا  أهايل  فهم 
النازحني  من  معظمهم  وصار  وأصنافه،  
يعانون يف خيم صغرية دون اهتمام ممن يدّعي 

املسؤولية جتاههم.

السنة  لهذه  الهاطلة  األمطار  نسبة  وصلت 
إلى كميات كبيرة مقارنة مع العام المنصرم 

الذي لم تتجاوز نسبته الـ 100 ملم؛ بينما 
وصلت إلى /600/ ملم لهذه السنة إلى اآلن 

المزروعة  األراضي  على  سلباً  أثر  مما 
بالقمح .

أثر  المنطقة   في  األمطار  توقف  عدم  إن 
بقيت  حيث  المزروعات؛  حالة  على  سلباً 
الزراعية  األراضي  من  واسعة  مساحات 
إلى  أدت  وأيضاً  بعد؛  مزروعة  غير 
الرطوبة  بسبب  كافة؛  الحقول  اصفرار 
الزائدة. ودوام هذه الحالة في ظلِّ االستمرار 
األيام  وغياب  األمطار  لهطول  المتواصل 
المشمسة في األيام المقبلة؛ يمكن أن يشكل 
في  القمح  محاصيل  على  حقيقياً  خطراً 

المنطقة .
ومن ناحية أخرى وبحسب هيئة االقتصاد 
في إقليم الجزيرة أن األمطار الغزيرة أدت 
إلى تشكل السيول على األراضي الزراعية 

وانجراف مساحات واسعة منها.

مجلس  في  والتشغيل  الري  لجنة  باشرت 
صناع  فرق  مع  وبالتعاون  المدني  الرقة 
 ،2 الخير  سواجي  بمشروع  المستقبل، 
وتدفقها  المياه  جريان  لضبط  يهدف  الذي 
الشمالي من  الجزء  الرئيسية في  القناة  في 
مشروع  من  االنتهاء  وبعد  الرقة.   ريف 
الري  لجنة  عملت   ،1 الخير  سواجي 
والتشغيل في مجلس الرقة المدني بالتعاون 
مع فِرق صناع المستقبل بمشروع سواجي 
المنظم 26  الذي يهدف لصيانه  الخير 2، 
قناة  على  الموجودة  المنظمات  أكبر  أحد 
الخدمة  عن  خرج  الذي  السفلى  السلحبية 

بسبب المعارك التي شهدتها المنطقة.
ويقع المنظم في قرية األسدية بريف الرقة 
ضبط  في  أهميته  تكمن  الذي  الشمالي، 
بسرعة  القناة  في  وتدفقها  المياه  جريان 

12م 3 في الثانية، حيث يستفيد من المنظم 
محيطة  قرى  تسع  أي  هكتار  آالف   10
بالمنظم وهي )حطين، العدنانية، األسدية، 
يعرب،  القحطانية،  النسيم،  اليوسفية، 

والحمرات(.
مجلس  في  والتشغيل  الري  لجنة  وأخذت 
المستقبل على  المدني وفرق صناع  الرقة 
زمنية  بفترة  المنظم  تأهيل  إعادة  عاتقهما 
نشاطات  ضمن  يوماً(   60( الـ  تقارب 
العمل  وبدأ   .2 الخير  سواجي  مشروع 
بعد إيقاف الري بوضع سدة ترابية بمقطع 
اإلسمنتية،  للكتل  المياه  وسحب  القناة، 
وعمل الجرافات لفتح طريق لآلليات الثقيلة 
)التركس،  مثل  المشروع  في  تعمل  التي 

والبواكر، والقالبات، وصهريج المياه(.
 2 الخير  سواجي  مشروع  وبخصوص 

تحدث المهندس التنفيذي عبد القادر العلي 
الدراسة  »بعد  قائالً:  هاوار  أنباء  لوكالة 
في  والصيانة  الري  لجنة  مع  والتنسيق 
مشروع  على  عملنا  المدني  الرقة  مجلس 
المنظم  يستهدف  الذي   ،2 الخير  سواجي 
الضرورية  وحاجته  ألهميته  علماً   26
أضاف  المشروع  أهمية  وعن  للمنطقة«. 
المشروع  قائالً: »يهدف  العلي  القادر  عبد 
وزيادة  الزراعة  على  الفالحين  لتشجيع 
القطاع  وانتعاش  المروية  األراضي  في 
الريف  في  القرى  بعض  الزراعي ألهالي 
الشمالي لمدينة الرقة؛ وأكد العلي بأن مدة 

عمل المشروع المحددة هي 60 يوماً«.

المياه  دائرة  تبذل  ـ  سبيه  تربة  روناهي/ 
في تربه سبيه قصارى جهدها في إصالح 
األعطال التي تعترض طريق توصيل مياه 
الشرب لألهالي، ومن أعمالها الخدمية في 
حوالي  يغذي  بئر  إصالح  الراهن؛  الوقت 

/400/ منزل في حي الجهاد بالناحية.
بلدية  مياه  دائرة  قامت  الخصوص  وبهذا 
المياه  بئر  بإصالح  سبيه  تربه  في  الشعب 
الناحية؛ وذلك  الجهاد في  الذي يغذي حي 
في  عطل  نتيجة  الخدمة  عن  خروجه  بعد 

الغطاس، بسبب كثرة الرمل.
المشترك  الرئيس  قال  السياق؛  هذا  وفي 
صالح  محمد  سبيه  تربه  في  المياه  لدائرة 
بكل  المياه  دائرة  »تسعى  قائالً:  هللا  عبد 
جهودها لتأمين المياه للمواطنين؛ وفي حال 

بإصالحه  تقوم  كسر  أو  أي عطل  حدوث 
بئر  غطاس  إصالح  إلى  باإلضافة  فوراً؛ 
حي الجهاد بعد تعرضه للعطل، فهذا البئر 

يغذي حوالي 400 منزل«.

النظافة  حملة  غزت  ـ  الطبقة  روناهي/ 
في  كافة  والفرعية  الرئيسية  الشوارع 
والماطرة  الباردة  األجواء  رغم  الطبقة 
الشعب  ببلدية  الخدمات  قسم  نظمها  التي 

بمظهر  المدنية  إظهار  بهدف  الطبقة  في 
حضاري وبحلة جميلة.

الشعب  بلدية  في  الخدمات  قسم  ولبى 
كبيرة  سويدية  قرية  أهالي  طلب  بالطبقة 
 10 بـ  الطبقة  مدينة  شرق  شمال  الواقعة 
الخدمي  الواقع  بخصوص  وذلك  كم؛ 
القسم  قام  حيث  النظافة،  سيما  وال  للقرية 
القرية  شوارع  لجميع  شاملة  نظافة  بحملة 
الرئيسية والفرعية، ودخل كل من عاملي 
ومنها  الهندسية  اآلليات  من  وعدد  النظافة 
كبيرتين«،  وسيارتين  وقالبين،  »تركس، 
النفايات  جميع  إزالة  بهدف  العمل؛  حيز 
واألوساخ من القرية وترحيلها الى األماكن 
العمل  بأن  لها. والجدير ذكره  المخصصة 
المساء  وحتى  الباكر  الصباح  منذ  استمر 
عمت  غزيرة  وأمطار  باردة  أجواء  وسط 

المنطقة.

 على احملاصيل 
ً
غزارة األمطار اهلاطلة أثرت سلبا

الزراعية بإقليم اجلزيرة

سواجي اخلري2... مشروع حيقق آمال 
فالحي الرقة وينعش القطاع الزراعي

إصالح بئر يف حي اجلهاد 
برتبه سبيه 

ضمن األجواء الباردة واملاطرة.. 
ت الطبقة

َّ
محلة نظافة عم

عبود أمحدعدنان اليوسفنايف 

حسني خليلإهلام كوتوصادق بركات علي حسني هيفا عبد احلميد


