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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

حقيقة ينبغي علينا قبولها وإن كان لها طعم المرارة، وهي أنه بعدما كان الشرق األوسط منبع 
الثقافات واألديان والعلوم ومهد البشرية، والتي كان يقصدها كل طالب فلسفة وعلم، تحولت 
هذه المنطقة بفعل عوامل ذاتية وموضوعية إلى مسرح لسيرك يُضحك فيها المهرج الحضور، 
علَّهم ينسون الماضي ويجعلهم يعيشون حالة هستيرية من الفرح والمرح حتى ينتهي العرض 

الذي يتم تقديمه ليقوم مهرج آخر بمتابعة المهمة

تتميز عفرين بأشجار الزيتون الخضراء التي 
المدينة  هوية  من  يتجزأ  ال  جزأ  تمثل  باتت 
ألهلها  وشعبياً  قومياً  ورمزاً  ومواطنيها، 
جزأ  تلون  زاهية  خضراء  صفحة  لتشكل 
كبيراً من  الجغرافية السورية، شهدت مدينة 
مشتركاً  سكانياً  تعايشاً  التاريخ  عبر  عفرين 
بين جميع مكوناتها من كرد وعرب وتركمان 
وهي  وإيزيديين،  وآشور  وسريان  وأرمن 
بذلك تحتوي على جميع الديانات والمذاهب 
يعبّر  ال  متكامالً،  اجتماعياً  نسيجاً  مشكلة 

المشترك.  والعيش  واألخّوة  الوحدة  عن  إال 
االحتالل  شنها  التي  الهمجية  الحملة  ومع 
مسمى  تحت  بعملية  ومرتزقته  التركي 
الخفايا  طياته  في  يحمل  ومدروس  ممنهج 
والتنمية  العدالة  وحكومة  لحزب  الخبيثة 
المدعومين  والمرتزقة  أردوغان  بزعامة 
منه، ومسمى هذه العملية اإلرهابية التي قام 
بها جيش العدوان التركي كان عملية )غصن 
ما  مع  ومتناقض  مخالف  مسمى  الزيتون(، 
على  يدل  فاالسم  عفرين  مدينة  في  جرى 

بات  والذي  بالزيتون  كلياً  المقترن  السالم 
رمزاً لجميع دول العالم كرسالة سالم يفهمها 

حتى األبكم واألصم.

الزيتون  غصن  لمسمى  الواضحة  فالداللة 
هي  للشك  مجاال  يترك  ال  وبشكل  كانت 

النسيج االجتماعي والثقافي والديني  ضرب 
مكونات عفرين وكسر  لجميع  واالقتصادي 
تحت  وشموخها  رمزها  كسر  أي  زيتونها, 
هدفها  دنيئة،  تركية  روسية  مؤامرة  وطأة 
قتل الشعب وتهجيره وخلق فوضى ممنهجة 
لتشتت الواقع السلمي لهذه المدينة التي كانت 
الفارين  النازحين  من  األلوف  لمئات  الملجأ 
معظم  ضرب  الذي  اإلرهاب  ويالت  من 

المناطق السورية.

ومن هذا المنطلق و رداً على الواقع الوحشي 
االحتالل  لجيش  الحرب  آلة  سببته  الذي 
التركي ومرتزقته، قامت المؤسسات الثقافية 
بتنظيم حملة رمزية بفعلها وقوية  آفا  بروج 
بمعناها تحت مسمى )قافلة الزيتون( مسيرها 
صحيفة  تغطية  وفي  دجلة  إلى  الفرات  من 
محطتها  كانت  التي  الفعالية  لهذه  روناهي 
مدينة سري كانيه، وبلقائنا مع القائمين على 
الرئيسين  ضمنهم  من  وكان  الفعالية  هذه 
)عبود  الجزيرة  مثقفي  التحاد  المشتركين 
على  (المشرفين  إبراهيم  و)ليلى  مخصو( 

تنظيمها حدثنا عبود قائال:

 »هذه رسالة لكل المعتدين أنكم لن تستطيعوا 
شعوبنا،  وتالحم  أراضينا  وحدة  من  النيل 
مئات  كسرتموها  شجرة  كل  بدل  سنغرس 

اجرامكم وعلى  لتبقى شاهدة على  االشجار 
تردعنا  ولن  انفسنا  عن  الدفاع  في  صمودنا 
تهديداتكم عن عزيمتنا في تحرير عفرين«. 
وبدورها قالت ليلى إبراهيم: »سنقوم بغرس 
آفا،  روج  مناطق  جميع  في  شجرة   366
عفرين  لمقاطعة  التابعة  القرى  بعدد  وهي 
على  وجائر  سافر  لعدوان  تعرضت  والتي 
شجرها وشعبها. وفي غرس الزيتون رسالة 
ألردوغان ومرتزقته اللذين اقتلعوا وكسروا 
ما  الشجرة  هذه  عمر  إن  الزيتون،  أشجار 
يقارب 5500 عام تحمل في جذورها اسماء 
أجدادنا وموروث شعبنا الثقافي عبر التاريخ 
عفرين  في  لشعبنا  وعهداً  مكوناته،  بكل 
المقاومة  عن  نتوانى  لن  الشامخ  ولزيتونه 
براثن  من  ارضنا  كل  نحرر  حتى  والدفاع 
التركي وداعميه، وأكدت ليلى إن  االحتالل 
والصمود  السالم  عن  إال  يعبر  ال  الزيتون 
والخير وقد قاموا بزرع العديد من الغرسات 
في دوار الشهداء وحديقة الشهيدة »بيريفان« 
في  الدرباسية  لمدينة  توجهوا  انتهائهم  وبعد 
استكمال قافلتهم حتى نهر دجلة. بينما وصلت 
القافلة إلى مقاطعة قامشلو يوم  األحد2-10-
جامعة  في  أولى محطاتها  وكانت  2019م. 

روج آفا.

كافة،  الحياة  مجاالت  في  المرأة  تساهم   
وكسرت القيود والعادات البالية التي فرضت 
دورها  وبرز  العصور،  مر  على  عليها 
في  عملها  خالل  من  الخدمي  المجال  في 
مؤسسات المجتمع كافة وبما في ذلك العمل 

في األفران. 

على  الضوء  تسليط  تم  الخصوص  وبهذا 
فرن الحياة في مقاطعة كوباني الذي تأسس 
عام 2017، والذي يعتبر الفرن األول الذي 

تعمل فيه النساء.

ويذكر بأن الفرن مجهز بخط واحد لإلنتاج, 
إلى /900/  اليومية  اإلنتاجية  وتصل طاقته 
شكل  على  تكون  الفرن  عمل  وآلية  ربطة، 
السابعة  الساعة  من  وتبدأ  واحدة؛  وردية 

صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً .

المنتجة من مادة  الكمية  وبخصوص توزيع 
الحياة  فرن  في  اإلدارية  أشارت  الخبز، 
غالية نعسان إلى أنه يتم توزيع 600 ربطة 
عيسى،  عين  في  الالجئين  مخيم  على  خبز 
باإلضافة إلى 100 ربطة لبلدية الشعب، كما 

األيتام  المتبقية على دار  الكمية  ويتم توزيع 
في المقاطعة وحركة المجتمع الديمقراطي، 

علماً أن التوزيع مجاناً .

الواحدة  الربطة  وزن  أن  غالية  وأضافت 
يبلغ 2 كغ تقريباً، وتحتوي على 10 أرغفة 
الفرن  في  العاملين  عدد  ويصل  الخبز،  من 
نعسان  غالية  وأكدت  عامالً.  أربعين  إلى 
و  الفرن هو دعم  افتتاح هذا  الهدف من  أن 
على  واالعتماد  العمل  على  النساء  تشجيع 

ذاتهن .

وبدورها نوهت العاملة في فرن الحياة ليلى 
وتعود  قديمة  الخبز  صناعة  أن  إلى  علي 
أصولها إلى المرأة، وبعد التطور الذي شهدته 
آليات العمل ابتعدت المرأة عن هذه المهنة، 
ولكن؛ افتتاح مثل هذه األفران منحها أخرى 
فرصة لتثبت ذاتها في المجتمع، وتعتمد على 
علي  ليلى  ناشدت  حديثها  ختام  .وفي  نفسها 
جميع النساء الالتي ال يعلمن أن يعتمدن على 
أنفسهن، ويباشرن بالعمل ضمن المؤسسات 
المدنية والخاصة بالنساء، وهذا بحسب هيئة 

االقتصاد المجتمعي .

داعش تقرتب من النهاية

تقرير/ عبد احلميد حممد

 أضنه
ُ
 عنوانه اتفاق

ٌ
سجال

لم تّدخر تركيا وسيلة للعدوان على سوريا واستخدمت في سبيل ذلك كلَّ مجاميع المرتزقة 
وبفشلها، تدخلت مباشرةً واحتلت مناطَق سوريّةً، ولجأت إلى تبريراٍت كثيرٍة منها دعم ما 
يسّمى الثورة السوريّة وإقامة المنطقة اآلمنة إليواء الالجئين السوريين، وآخرها الحديث عن 

اتفاق أضنه.   
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تبدي قوات سوريا الدميقراطية ضمن املعركة األخيرة من حملة عاصفة اجلزيرة بسالة ال مثيل لها، وتواصل رسالتها اإلنسانية في خالص املدنيني وحتريرهم من 
مرتزقة داعش الذين استخدمتهم كدروع بشرية، حيث قامت بتحرير اآلالف منهم؛ جّلهم من األطفال والنساء بعد أن فتحت ممرات آمنة لهم، إضافة إلى حترير 

مساحات شاسعة من ريف دير الزور وسط تقّدم املعارك القوية...

قافلة الزيتون قافلة للنصر والسالم

بعزمية املرأة يزدهر العمل يف فرن احلياة

2»

حركة  تُنظمها  التي  الفعاليات  إطار  في   -
عيسى  عين  بناحيّة  السوريّة  الثوريّة  الشبيبة 
خالل شهر شباط الحالي، والذي يصادف في 
ألسر  العشرين  الذكرى  منه  عشر  الخامس 
القائد عبد هللا أوجالن، بحضور العشرات من 
أهالي عين عيسى والبلدات التابعة لها، نظمت 
المؤامرة  عن  وسنفزيون  محاضرة  الحركة 
الدوليّة على القائد عبد هللا أوجالن أمس السبت.

الذي  المقاتل  دور  عن  الفنان  دور  يقل  ال 
يقاتل في ساحات المعركة فالفنانون هم الذين 
طريق  وعن  للشعب  المعنوية  الروح  يعطون 
بدورها  والتي  والفن  الثقافة  تقديمه من  يتم  ما 
تسطر مالحم البطولة لتُخلد في تاريخ الشعوب 

وليكون مرجعاً للباحثين عن الحقيقة

من  النهائي  النصف  الدور  منافسات  شهدت 
إقليم  ألندية  الطائرة  للكرة  الكأس  مسابقة 
األولى  مثيرتين  مباراتين  للرجال،  الجزيرة 
بين ناديي جودي والصناديد والثانية بين ناديي 

األسايش وسري كانيه.

«جتربة مشال وشرق سوريا قائمة على 
الدميقراطية الشعبية«

في حوار خاص مع وكالة فرات لألنباء؛ تحدث الخبير في الشؤون الكردية والباحث 
والمستشار السابق في وزارة الخارجية األمريكية، ديفيد فيليبس، عن الكرد ودورهم 

الحاسم في الحرب على اإلرهاب وبالتحديد في القضاء على داعش.
ووصف الكاتب الكرد بالحليف األفضل والوحيد للواليات المتحدة في سوريا والعراق 
المتحدة  بالواليات  الثقة  يمكن  ال  إنه  قائال  الكرد  حذر  فيليبس  أن  إال  إسرائيل،  بعد 

«4األمريكية وباألخص إدارة الرئيس دونالد ترامب 

مع ثورة الرابع عشر من تموز تغيرت العديد من المفاهيم والسيما مفهوم التسلط الذكوري، 
فمن أولى ثمرات الثورة كانت هي مشاركة المرأة إلى جانب الرجل في اإلدارات وشؤون 
واستغاللها،  تعبيدها  الى  والساعين  المتطرفين  ضد  الحرب  ميادين  في  والدخول  الخدمات 
ولكي تثبت المرأة نفسها أكثر نظمت نفسها ضمن وحدات حماية المجتمع )حماية المرأة(؛ كي 

تحمي المجتمع النسوي ِمن كل َمْن يريد أن يُلحق بها الضرر.

محاية املرأة لنفسها محاية للمجتمع أردوغان والسريك الشرق أوسطي

ة 
ّ
حركة الشبيبة بعني عيسى تنظم فعالي

ة على القائد أوجالن
ّ
للتعريف باملؤامرة الدولي

الشعر واألغنية الثورية يف 
مقاومة العصر

نصف نهائي مثري يف مسابقة 
الكأس للكرة الطائرة 
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 تبقى أعيننا بنفس
 حجمها عند الوالدة، لكن
 أنفنا وآذاننا ال يتوقفان عن

ً النمو أبدا

حقائق عن جسم اإلنسان

إعداد / جيان حمو

نعلم أن األلم في الكتف األيسر يمكن أن يكون 
يفترض  لذلك  قلبية.  نوبة  حدوث  على  إشارة 
الكثير من الناس أن ألم الكتف األيمن ال يشكل 
للطبيب  معضلة خطيرة وال يتطلب أن تذهب 
من أجله. بيد أن الحقيقة هي أن هناك مشاكل 
الكتف  ألم  تصاحب  أن  يمكن  أخرى  خطيرة 
األيمن. وبغض النظر عن الحاالت الخطيرة، 

ألم  تسبب  التي  البسيطة  االضطرابات  حتى 
الكتف األيمن يمكن أن تتطلب أن تعالجها.

أسباب ألم الكتف األيمن:
الكتف  يقف  ما  كثيراً  المتجمدة:  الكتف  ـ 
المحفظة  التهاب  نسميه علمياً  الذي  المتجمدة، 
الالصق، وراء حدوث تيبس في مفصل الكتف. 
ببطء  المتجمدة  الكتف  أعراض  تتطور  قد 

الوقت.  بمرور  أسوأ  تغدو  لكنها  البداية،  في 
األلم  يكون  المرض  من  األولى  المرحلة  ففي 
أسوأ عند تحريك الكتف، وفي المرحلة الثانية 

يصاب الكتف بالتيبس وتقل سعة الحركة فيه.
للكتف  يومياً  تمطيطات  إجراء  يجب  العالج: 
الكمادات  تساعد  ممكن.  حركة  مجال  بأقصى 
مثل  المسكنات  وكذلك  والباردة،  الحارة 

اإلسبيرين واإليبوبروفين.
مادة  المرارة  تخزن  المرارية:  الحصوات  ـ 
الصفراء الضرورية لهضم الدهون، لكن عند 
ازدياد مادة اسمها البيليروبين أو الكولسترول 
الحصيات  تنشأ  أن  يمكن  الصفراء،  في 

المرارية.
الصفراء  تدفق  المرارية  الحصوات  سدت  إذا 
بألم مفاجئ في  المرارة، يصاب الشخص  من 
لهذا  ويمكن  البطن،  أعلى  من  اليمنى  الجهة 

األلم أن ينتشر وصوالً إلى الكتف األيمن.
العالج: نعالج الحصوات المرارية باستئصال 
المرارة عادةً. يمكن أن يجري الجراح شقوق 
صغيرة في البطن ويدخل كاميرا وأدوات دقيقة 
المرارة بجراحة اسمها  البطن الستئصال  إلى 

الجراحة التنظيرية.
في  المستمر  األلم  يشير  قد  الرئة:  سرطان  ـ 
ألم  يحدث  الرئة.  سرطان  إلى  األيمن  الكتف 
بسبب  الرئة  لسرطان  المرافق  األيمن  الكتف 
يمكن  حيث  الرجيع”،  “األلم  اسمها  ظاهرة 
أحد  على  تضغط  أن  السرطانية  لألورام 
ويفسره  الرئة،  داخل  الموجودة  األعصاب 
ويقول  األيمن.  الكتف  في  ألم  أنه  الدماغ على 
الكبد  إلى  الرئة  سرطان  انتشار  أن  األطباء 
يمكن كذلك أن يعطي “ألما رجيعاً” في الكتف 

األيمن.
العالج: يمكن أن يلجأ األطباء للجراحة بهدف 
يصفوا  وأن  السرطاني،  النسيج  استئصال 
معالجة دوائية كيميائية لقتل الخاليا السرطانية، 
وأن يستخدموا المعالجة الشعاعية مثل األشعة 

السينية إلبادة الخاليا الخبيثة.
الرئوي  الخراج  يحدث  الرئوي:  الخراج  ـ 
عادةً بسبب الجراثيم، ويتميز بحدوث تجويف 
كريات  من  تجمع  )وهو  بالقيح  مملوء  كبدي 
لم  إذا  ميتة(.  وأنسجة  والجراثيم  البيضاء  الدم 
نعالج الخراج الرئوي بالوقت المناسب، يمكن 
في البطن  ألماً  أن يصير الخراج أكبر ليسبب 

وألماً رجيعاً في الكتف األيمن.
الحيوية  المضادات  الطبيب  العالج: قد يصف 
لعالج الخراج الرئوي، ويمكن أن نحتاج لزرع 

كبد لو كانت الحالة خطيرة.
الوتر  التهاب  يبدأ  التكلسي:  الوتر  التهاب  ـ 
عضالت  في  الكالسيوم  تراكم  عند  التكلسي 
على  بالضغط  يتسبب  ما  المدورة،  الكفة 
األعصاب ليعطي ألماً شديداً في الكتفين. يسوء 
لألعلى  الذراع  تحريك  عند  األيمن  الكتف  ألم 
ويمكن  األيمن.  الكتف  على  االستلقاء  عند  أو 

أن يترافق األلم مع تيبس وضعف في الكتف.
بتمارين  للقيام  المريض  يحتاج  العالج: 
للحفاظ على مجال حركة  مناسبة  وتمطيطات 
على  أيضاً  المصاب  ويرتاح  للكتف.  مناسب 
تطبيق  ويمكن  والباردة،  الحارة  الكمادات 
الجسم  خارج  من  بموجات  بالتفتيت  المعالجة 

من أجل تكسير رواسب الكالسيوم.
ـ التهاب مفصل الكتف: تزداد خطورة اإلصابة 
مع  بالعمر،  التقدم  مع  الكتف  مفصل  بخشونة 
أنه قد يصيب صغار العمر كذلك عند إصابتهم 
الكتف.  مستوى  على  إصابات  أو  برضوض 
الكتف  مفصل  اللتهاب  الشائعة  العالمات  من 
ألم الكتف عند تحريك الكتف المصاب. يزداد 
المصاب.  الكتف  في  تمارين  إجراء  األلم عند 
تيبس  هناك  يكون  أن  يمكن  لأللم  وباإلضافة 

ونقص في مجال حركة الكتف.
على  المريض  يستريح  أن  يمكن  العالج: 
مثل  الستيروئيدية  غير  االلتهاب  مضادات 
والنابروكسين.  البنادول  وعلى  اإليبوبروفين 

تمارين  وأجري  كبيرة،  أوزان  حمل  تجنب 
ويزيد  اإلجهاد  يخفف  فذلك  منتظمة،  رياضية 
على  المريض  يرتاح  كما  والقوة.  الحركة 

الكمادات الحارة والباردة.
إجراء  المرأة  على  يجب  الثدي:  سرطان  ـ 
الثدي،  سرطان  عن  للتحري  دورية  فحوص 
ينتشر  فقد  باكراً.  لكشفه  وسيلة  أفضل  فهذه 
سرطان الثدي إذا لم نشخصه باكراً. قد تشكو 
المريضة في حال إصابتها بسرطان في الثدي 
األيمن انتشر للمحيط من ألم في الكتف األيمن.
العالج: يستخدم األطباء مزيج من عدة تقنيات 
الكيميائية.  واألدوية  والتشعيع  الجراحة  مثل 
كما يمكن أن يلجأ الطبيب للمعالجة الهرمونية.
أعلى  من  العصب  انقراص  أخرى:  أسباب  ـ 
الكتف وينتشر إلى الذراع. التشنج العضلي في 

الكتف. النشاط الرياضي الخاطئ.
كيف تتعامل مع ألم الكتف األيمن:

ألم  لتخفيف  طريقة  أفضل  الكتف:  تمرين  ـ 
رياضية.  تمارين  إجراء  هو  األيمن  الكتف 
القوة  زيادة  طرق  أحد  هي  المقاومة  تمارين 
أن  يجب  العضلية.  الحركة  ومجال  والمرونة 
تستخدم رباط مقاوم عند إجراء تمارين الكتف.
يتسبب  مناسبة:  جسم  وضعية  على  ـالحفاظ 
لوضعية  وظهرك  وكتفيك  رقبتك  اتخاذ 
خاطئة لمدة طويلة بوضع إجهاد على جسدك. 
وتعديل  باعتدال  والجلوس  بانتصاب  الوقوف 
للغاية  العمل وسائل فعالة  وضعية الجسم عند 
على  الشد  وتقليل  اإلجهاد  من  التخفيف  في 

العضالت.
اضطرابات  عالج  يمكن  المسكنات:  تناول  ـ 
تلك  هي  المسكنات  وأفضل  بالمسكنات.  الكبد 
مثل  طبية  وصفة  دون  شراؤها  يمكنك  التي 

البنادول واإليبوبروفين والنابروكسين.

إن الثقة بالنفس صفةٌ أساسيةٌ للنجاح في العالم، 
كما في بيئات األعمال التجارية، السياسة، أو 
غيرها من جوانب حياتنا اليومية. ومن ناحيٍة 
األمراض  في  هاماً  جانباً  الثقة  تُمثل  أخرى، 
النفسية مثل االكتئاب ومرض الزهايمر، حيث 
قدراتهم  تجاه  للمرضى  السلبية  األفكار  تُسهم 
أظهرت  ولقد  الَمرضيّة،  حالتهم  تعقيد  في 
الكثير  األعصاب  علم  في  الحديثة  التطورات 
حتى  بقائها  إلى  مشيرةً  الدماغ،  مرونة  عن 

وقٍت متقدٍم في الحياة.
طور الفريق الدولي طريقةً حديثةً لقراءة حالة 
الثقة العالية ومن ثم تضخيمها، وذلك باستخدام 
االرتجاع  شفرة  “فك  تسمى  جديدٍة  تقنيٍة 
مسح  آليات  التقنية  هذه  وتستخدم  العصبي“، 
أدمغة المشاركين في الدراسة أثناء أدائهم مهمةً 
أنماٍط  ورصد  لمراقبة  وذلك  بسيطةً،  إدراكيةً 
الثقة  حاالت  في  الدماغي  النشاط  من  معقدٍة 

مكافأٍة  على  المشاركون  حصل  ولقد  العالية، 
نقديٍة صغيرٍة في كل مرٍة يُرصد فيها نمطٌ للثقة 
العالية خالل الجلسات التدريبية، وسمَحت هذه 
التجربة للباحثين بتعزيز ثقة الشخص مباشرةً 
ودون وعٍي منه، أي أن المشاركين لم يكونوا 
التالعب، واألهم من  بحدوث هذا  على درايةً 

ذلك هو إمكانية عكس التأثير وتقليل الثقة.
علم  مختبرات  مدير  العملية  هذه  يشرح 
األعصاب الحاسوبية في المعهد الدولي لبحوث 
الدكتور  المتقدمة في مدينة كيوتو  االتصاالت 
وأحد  التقنية  هذه  مبتكر  وهو  كواتو،  ميتسو 
في  الثقة  تتمثل  “كيف  وقال:  الدراسة  مؤلفي 
الدماغ؟ بالرغم من أنه سؤاٌل معقٌد جداً، إال أننا 
استخدمنا نهجاً مستمداً من الذكاء االصطناعي 
والتي  الدماغ،  في  محددٍة  أنماٍط  على  للعثور 
ثقٍة  من  المشارك  حالة  عن  تخبرنا  أن  يمكن 
تمثّل  موثوق.  بشكٍل  منخفضٍة  أو  مرتفعٍة 

هذه  استخدام  في  ذلك  بعد  الرئيسي  التحدي 
أكثر  الثقة  حالة  لجعل  فورياً  المعلومات 
قائد  ويقول  المستقبل”.  في  للظهور  احتماليةً 
االتصاالت  لبحوث  الدولي  المعهد  من  البحث 
أوريليو كورتيز: “من  الدكتور  المتقدمة وهو 
تقييم  مالحظة  من  تمكنّا  أننا  للدهشة  المثير 
نهاية  اإلدراكية  المهمة  في  لثقتهم  المشاركين 
الدوام،  على  ثقٍة  أكثر  كان  والذي  التدريب 
مستوى  ظهور  بين  المستمر  باالقتران  وذلك 
الثقة العالية مع المكافأة النقدية البسيطة آنياً “.

يقول األستاذ المشارك في قسم علم النفس في 
جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس والمؤلف 
الثقة  مجال  في  والخبير  الدراسة  في  الرفيع 
هاكوان  الدكتور  وهو  اإلدراك  وراء  وما 
الدراسة عبر  في هذه  كّمياً  الثقة  الو: “قيست 
الفيزياء النفسية الصارمة، ما أكد أن التأثيرات 
عن  ناتجةً  أو  المزاج  في  تغيٍّر  مجرد  تكن  لم 

استراتيجية إبالٍغ بسيطة، ولقد حدثت تغييراٌت 
المشاركين  قيام  من  بالرغم  الثقة  في  مماثلةٌ 

بالمهمة المعنية بنفس مستوى األداء”.
كان حجم العينة صغيراً نسبياً )17 شخصاً(، 

األساسية  العلمية  األبحاث  مع  يتماشى  ولكنه 
تطوير  على  حالياً  الفريق  ويعمل  المشابهة. 
يعانون  الذين  للمرضى  جديٍد  سريريٍّ  عالٍج 

من أمراٍض نفسيٍة مختلفٍة. 

لألساليب  استخداٌم  بأنه  النفسي  العالج  يُعّرف 
النفسية  االضطرابات  لعالج  النفسية 
نفسيةٌ  يلي طرٌق  وفيما  العاطفية،  والمشكالت 
النفسانيون،  األخصائيون  األطباء،  يستخدمها 
وأصحاب المهن األخرى في الصحة النفسية:

العالج السلوكي اإلدراكي:

وُمركٌز  نسبياً  األمد  قصير  نفسيٌّ  عالٌج  هو 
لطيٍف واسٍع من المشاكل النفسية، كاالكتئاب، 
الخوف،  الزوجية،  الخالفات  الغضب،  القلق، 
وتعاطي المخدرات، ويكون التركيز أكثر على 
كيفية تفكير الشخص الذي يواجه الصعوبات، 
على  التركيز  بدل  حالياً،  وتواصله  سلوكه، 

العالج  وألن  المبكرة.  طفولته  في  تجاربه 
بأن  يقول  مبدأ  على  قائٌم  اإلدراكي  السلوكي 
والمشاعر  للسلوكيات  المسبب  هي  األفكار 
األحداث(،  أو  الحاالت  أو  األشخاص  )وليس 
من طرق  غير  إذا  بتحسٍن  سيشعر  الفرد  فإن 
ولهذا  الوضع،  يتغير  لم  وإن  حتى  تفكيره 
اإلدراكي  السلوكي  العالج  أساليب  تُستخدم 
األسري:  العالج  عادةً.  القلق  خفض  لغرض 
أفرادها  يساعد  أن  بأكملها  أسرٍة  لعالج  يمكن 

على فهم وحل خالفاتهم ومشكالتهم.

من  الجماعي  العالج  يزيد  الجماعي:  العالج 
استبصار المرضى الذين يعانون من مشكالٍت 
خالل  من  وذلك  شخصياتهم،  عن  متشابهٍة 
النقاش والتفاعل مع بعضهم البعض، ويحدث 
الصحة  مهنّي  أحد  يترأسها  في مجموعٍة  ذلك 
النفسية  المعالجة  وفي  محايٍد.  كوسيٍط  النفسية 
الدرامية يقوم المرضى بالتعبير عن مشاعرهم 
عن طريق تمثيل أدوارهم االجتماعية والعائلية 
الجمهور  من  ويُطلب  المسرح،  خشبة  على 
)المؤلف من المرضى اآلخرين( إبداء تعليقاتهم 
وتفسيراتهم حيال ما شاهدوه بعد تقديم المشهد.

هو  المغناطيسي(:  )التنويم  اإليحائي  التنويم 
للمساعدة  صنع حالٍة ذهنيٍة يتغير فيها الوعي 
كما  بشدٍة،  المكبوتة  الذكريات  استعادة  في 
تٌستخدم أساليبه للتقليل من القلق، خلق شعوٍر 
العالج  المشكالت.  ولحل  النفسي،  باألمن 
النفسي الُموجه باالستبصار: يستخدم هذا النوع 
من العالج النفسّي النقاش المباشر عن مشكالت 
الحياة وما يرتبط بها من مشاعر، وذلك لغرض 
تعميق فهم الخالفات، الموضوعات، األفكار، 
واألنماط السلوكية لتحسين المزاج الذي تشوبه 

مشاعر االكتئاب.

العالج باللعب:في هذا النوع من العالج النفسي 
عن  للتعبير  األلعاب  باستخدام  الطفل  يقوم 
الصراعات والمشاعر التي ال يستطيع إيصالها 

بطريقٍة مباشرٍة.

المكثف  الشكل  هذا  يسعى  النفسي:  التحليل 
وطويل األمد من أشكال العالج النفسّي للتأثير 
عن  الداخلية  الصراعات  وحل  السلوك  في 
مشاعرهم  بإخراج  للمرضى  السماح  طريق 
مثل  أساليٍب  عبر  وذلك  للسطح،  الالواعية 
بالتحدث  المريض  فيه  يقوم  الذي  الحر  الربط 
أو  تلو األخرى دون رقابٍة  أفكاره واحدةً  عن 
تدخٍل من أحٍد، والتحويل )النقلة( الذي يرتبط 
بارٍز  باعتباره كشخٍص  المريض باألخصائي 
في مرحلة طفولة المريض المبكرة كالوالد أو 
الشقيق، وتفسير األحالم الذي يمكن المريض 
الالواعية  العاطفية  الصراعات  جلب  من 
المشكالت.  هذه  على  التغلب  لغرض  للوعي 
المعالِج  يقوم  إذ  الداعمة:  النفسية  المعالجة 
بتقديم التشجيع، الدعم، واألمل للمريض الذي 

يواجه تغيراٍت وأحداٍث صعبٍة في حياته

أمل الكتف األمين؟!

التالعب بنشاط الدماغ ميكن أن يعزز الثقة بالنفس

ما هي أنواع العالج النفسي؟

سوريا  قوات  أطلقت  ـ  األخبار  مركز 
من  األخيرة  المرحلة  وضمن  الديمقراطية 
األخيرة  المعركة  الجزيرة،  عاصفة  حملة 
للقضاء على احتالل داعش في قرية الباغوز 

جنوب شرق بلدة هجين بدير الزور.

واستطاعت تحرير مساحة 2كم2 في محور 
بين  القوية  المعارك  تزال  ال  فيما  الباغوز، 
في  مستمرة  داعش  ومرتزقة  قسد  مقاتلي 
المسافة التي مازالت محتلة من قبل مرتزقة 
داعش. وأفاد مراسل وكالة أنباء هاوار الذي 

المرحلة  اإلرهاب«  دحر  »معركة  يتابع 
بأن  الجزيرة،  عاصفة  حملة  من  األخيرة 
مقاتلي قسد حرروا 2كم2 في محور باغوز، 
بعد معارك قوية بينهم وبين مرتزقة داعش، 
كما  مستمر،  تقدم  في  المقاتلين  أن  مؤكداً 
 200 الديمقراطية  سوريا  قوات  وحررت 
مدني خرجوا من قرية باغوز، بعد أن أّمن 
تزال  ال  فيما  لهم،  اآلمن  الممر  المقاتلون 

موجة النزوح مستمرة.
مقاتلي  بأن  أنباء هاوار  وأفاد مراسل وكالة 
اليوم  حرروا  الديمقراطية  سوريا  قوات 
األطفال  من  معظمهم  مدني،   200 )األحد( 
معاقل  آخر  باغوز،  قرية  من  والنساء، 
الزور.  دير  ريف  في  داعش  مرتزقة 
وأشار إلى أّن المدنيين وصلوا إلى المناطق 
الممرات  المقاتلون  فتح  أن  بعد  المحررة 
النزوح  موجة  بأن  وأوضح  لهم.  اآلمنة 
طاقاتهم  بكل  يسعون  والمقاتلون  مستمرة، 
لتحرير المدنيين العالقين في القرية، والذين 
بشرية  كدروع  داعش  مرتزقة  يستخدمهم 

لعرقلة تقدم المقاتلين.

بدأتها  التي  الحملة  بعد  ـ  األخبار  مركز 
الزور،  دير  في  الديمقراطية  سوريا  قوات 
لتحرير الريف الشرقي من مرتزقة داعش، 
استطاعت قسد تحرير اآلالف من المدنيين في 
المناطق التي كان يحتلها المرتزقة. واألهالي 
التي  اآلمنة  الطرق  عبر  تحريرهم  تم  الذين 
افتتحتها قوات سوريا الديمقراطية وبمساعدة 
مجلس دير الزور المدني، دخلوا مخيم الهول 

للنازحين الواقع شرق مدينة الحسكة.
الهائل  والعدد  الشديد،  البرد  لحالة  ونتيجة 
النازحين والذين يقدرون بأكثر من 27  من 
ألف نازح واآلالف من الالجئين العراقيين، 
وتقاعس المنظمات اإلغاثية عن تقديم الدعم 
المخيم، توفي عدد من األطفال على  إلدارة 
والهالل  المخيم  إدارة  محاوالت  من  الرغم 
األحمر الكردي تقديم المساعدات لهم، ولكن 
الوقوف  في  خدماتها  تسعف  لم  لقلتها  نظراً 

في وجه الموت، حسب إداري المخيم.
تقديم  إلى  تحتاج  إنسانية  حاالت  وتتواجد 
على  المخيم،  داخل  كثيرة  عاجلة  مساعدات 
غرار الحاالت واألمراض المستعصية التي 
يعاني منها المئات من النازحين الجدد نظراً 
من  منعوهم  قد  كانوا  داعش  مرتزقة  ألن 
بحجة  العالج؛  لتلقي  مناطقها  من  الخروج 
سيطرتها  خارج  تقع  التي  المناطق  تلك  أن 
ومن  وصفهم.،  حد  على  الكفار  فيها  يسكن 

تلك الحاالت المتواجدة داخل المخيم والتي لم 
تقم أي جهة بمساعدتها، رحمة الجاسم، التي 
أصيبت بحروق بليغة، نتيجة حريق شب في 

مسكنهم.
رحمة الجاسم، تبلغ عشرة أعوام، تعرضت 
انفجار  نتيجة  ووجهها  صدرها  في  لحرق 
وهي  الغاز  بواسطة  تشتعل  التي  المدفأة 
وأخواتها.  والديها  مع  خيمتها  في  جالسة 
والدة رحمة، التي رفضت أن تدلي باسمها، 
في مخيم  المتواجدة  المنظمات  أن  أوضحت 
وأضافت:  مساعدة،  أي  لهم  تقدم  لم  الهول 
حالة  أجل  من  المنظمات  إلى  ذهبنا  »عندما 

رحمة لم تبِد أي اهتمام لها«.
ابنتها  حالة  أن  الجاسم  رحمة  والدة  ونوهت 
خطيرة وهي بحاجة إلى المساعدة الفورية؛ 
تشوه  إلى  يؤدي  قد  العالج  في  التأخر  ألن 
بتقديم  اإلغاثية  المنظمات  وطالبت  وجهها، 

الدواء الالزم لشفائها.
على  الجاسم،  رحمة  الطفلة  حالة  ولعرض 
مسؤولي الهالل األحمر الكردي في المخيم، 
اإلداريين  أحد  مع  هاوار  أنباء  وكالة  التقت 
في الهالل، يعقوب إبراهيم والذي أشار إلى 
أنهم سوف يتكفلون بجميع مصاريف عالج 
رحمة حتى شفائها بشكل كامل وتقديم كل ما 

يلزم حتى اختفاء جروحها.

منتدى  في  اإلداري  قال  ـ  األخبار  مركز 
بأن  مسلم  الدين  صالح  السوري  الحوار 
الوطن،  لبناء  الوحيد  السبيل  هو  الحوار 
الذاتية في شمال  اإلدارة  وأثنى على تجربة 
وشرق سوريا، وقال بأنها »تجربة ناجحة«.

وجاء حديث صالح الدين مسلم اإلداري في 
منتدى الحوار السوري في لقاء أجرته وكالة 
هاوار معه تعقيباً على األعمال التي يجريها 
المنتدى والندوات التي ينظمها لبحث مستقبل 
المنطقة وطرح أفكار جديدة تقود إلى تسوية 

األزمات التي تعيشها المنطقة.
وكان المنتدى قد أقام ندوة حوارية في مدينة 
كوباني يوم الـ30 من كانون الثاني المنصرم 
بعنوان »مستقبل الشمال السوري وأفق الحل 
المناطق  مسألة  فيها  نوقشت  السوري«، 
اآلمنة التي تم تداولها مؤخراً كما تم الحديث 
عن األوضاع االقتصادية وما تملكه مناطق 

الشمال السوري من ثروات باطنية.
سوريا  شمال  في  التجربة  »إن  مسلم:  وقال 
والقوى  المكونات  كل  باعتراف  ناجحة 
من  العالمية«، وأضاف: »نحن أحسن حاالً 
مازال  أخوية  بروح  والعمل  المناطق  كل 

مستمراً هنا لخدمة الوطن«.
وبالحوار  الحوار  مبدأ  على  »نعتمد  وتابع: 
وحده نستطيع بناء الوطن فالجميع في خندق 
أحد، يجب علينا  بين  يفرق  والعدو ال  واحد 
ونحافظ  المسؤولية  هذه  قدر  على  نكون  أن 
على وحدتنا وندافع بكل شجاعة ضد أعداء 

الوطن جميعا«.
وأشار مسلم إلى أن أبناء المنطقة استطاعوا 

فيه  تتكالب  وقت  في  مناطقهم  على  الحفاظ 
تدمير  العالمية واإلقليمية على  القوى  بعض 
في  يحصل  »وما  قائالً:  وأكمل  سوريا، 
ما  فعلت  فتركيا  أحد  على  يخفى  ال  عفرين 
حلمها  تحقيق  أجل  من  الحسبان  في  يكن  لم 
ونهبت  فقتلت  المنطقة،  في  الطوراني 
وهّجرت األهالي ولم تنُج منها حتى أغصان 
الزيتون حتى أصبحت عفرين فلسطين ثانية 

محتلة ومدمرة بيد األتراك«.
في  الخالقة  الفوضى  سياسة  إلى  وأشار 
مشدداً  الدولية،  القوى  بيد  والعالم  المنطقة 
وعدم  والحذر  الحيطة  أخذ  ضرورة  على 
ونكون  واألطماع  األهواء  وراء  االنجرار 
صفاً واحداً وفي خندق واحد، هذه هي سياسة 
من  المكونات  بين  تمييز  فال  الذاتية  اإلدارة 
هذا  ألجل  مستمر  والعمل  النواحي  كافة 

الهدف النبيل.
بيد  سوريا  »مستقبل  بالقول:  حديثه  واختتم 
أبنائها ال بيد أعدائها المحتلين والحوار أساس 
أي عمل وطني حقيقي ندافع عبره عن وطننا 

الغالي معاً ونبنيه معاً«.

عفرين  أهالي  من  عدد  أكد  ـ  األخبار  مركز 
كسر  من  يتمكن  لن  التركي  االحتالل  بأن 
في  مستمرون  وأنهم  عفرين  شعب  إرادة 
من  عفرين  مقاطعة  تحرير  حتى  المقاومة 
جيش االحتالل التركي ومرتزقته؛ جاء ذلك 
أهالي  مع  هاوار  وكالة  أجرته  لقاء  خالل 
في  بمقاومتهم  المستمرين  عفرين  مقاطعة 
مقاطعة الشهباء منذ عام ضد هجمات الدولة 
التركية ومرتزقته، حول مقاومتهم المستمرة 

ضمن المرحلة الثانية من مقاومة العصر.

أهالي  من  محمد  أحمد  المواطن  وأشار 
ضد  يوماً   58 قاوموا  أنهم  إلى  عفرين 
عفرين  في  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
كان  التي  المجازر  بعد  للخروج  واضطروا 
ومرتزقته.  التركي  االحتالل  جيش  يرتكبها 
وأكد أن هجمات االحتالل التركي هي نتيجة 
حماية  وحدات  حققتها  التي  االنتصارات 
سوريا،  وشرق  شمال  في  والمرأة  الشعب 
والهجمات الوحشية والمجازر التي ارتكبت 

بحق المدنيين دليل على ذلك. فيما بيّن بالل 
للعالم  أثبتوا  عبدو أن أهالي مقاطعة عفرين 
أجمع بأنهم شعب لديه إرادة قوية مؤكداً بأنهم 
التركي  االحتالل  من  عفرين  سيحررون 
أفشلت كافة مخططات  التي  القوية  بإرادتهم 

العدوان التركي.
»على  عبدو:  حنان  المواطنة  قالت  فيما 
الرغم من كافة االنتهاكات التي ارتكبت بحق 
شعب عفرين ورغم مشاهدة كافة الدول لتلك 
أقوى  ثاني  بها  تقوم  كانت  التي  االنتهاكات 
دولة في حلف الناتو لم يخرج أحد ليوقف هذه 
الهجمات وهذا يدل على أن كافة الدول كانت 

مشاركة في هذه المؤامرة«.
التركي  االحتالل  بأن  عبدو  حنان  ونوهت 
أنواع األسلحة وحتى األسلحة  كافة  استخدم 
يوم  أول  ففي  األهالي  ضد  دولياً  المحرمة 
هاجمت المنطقة الصغيرة 72 طائرة بشكل 
ما  كل  من  الرغم  وعلى  وعشوائي  وحشي 
شعب  أن  إال  وانتهاكات  مجازر  من  حصل 
وقوته  إرادته  عن  يتخلى  ولن  لم  عفرين 
أشار  فيما  يقاوم.  زال  وما  المقاومة  واختار 
المواطن عبد دين حمو إلى أن شعب عفرين 
التركي  العدوان  ضد  تكاتف  مكوناته  بكافة 
وقاوم  العدواني  الهجوم  لصد  ومرتزقته 
مقاطعة  في  اآلن  حتى  مستمرة  والمقاومة 

الشهباء.
مقاطعة  في  يقيمون  الذين  األهالي  وعاهد 
لالحتالل  االستسالم  عدم  على  الشهباء 
أن  يستطيع  لن  أحداً  بأن  وأكدوا  التركي، 
بكافة  يقاومون  وسوف  الشعب  إرادة  يكسر 

السبل حتى تحرير عفرين.

مركز األخبار ـ أفاد المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان بتواصل الخروقات بشكل متصاعد 
في المناطق منزوعة السالح في المحافظات 

األربع )حلب، حماة، إدلب، والالذقية(.
بلدة  في  مناطق  النظام  قوات  واستهدفت 

الجنوبي  الريف  في  سكيك  وقرية  التمانعة 
بريف  وتلمنس  والتح  إلدلب،  الشرقي 
في  أخرى  ومناطق  الشرقي  النعمان  معرة 
حصرايا  وقرى  زيتا  وكفر  اللطامنة  بلدتي 
والصخر والزكاة في الريف الشمالي لحماة 

وعلى  السالح.  منزوعة  المنطقة  ضمن 
غراد  صواريخ  عدة  سقطت  متصل  صعيد 
الريف  في  المرتزقة  المجموعات  أطلقتها 
الشمالي لحماة على مناطق في قرية أصيلة 
الواقعة في الريف الغربي لحماة، والخاضعة 
لسيطرة قوات النظام، وسط تحليق للطائرات 
الحربية في سماء ريف إدلب الجنوبي وريف 
تركيا  ضد  روسيا  وصعدت  الشمالي.  حماة 
ومرتزقتها في إدلب، حيث كررت على لسان 
امتعاضها  الماضية  األيام  خالل  مسؤوليها 
وسط  االتفاق  بتنفيذ  التركية  المماطلة  من 
حديث عن عملية عسكرية مرتقبة في إدلب.

تركي  سباق  هناك  بأن  مراقبون  ويرى 
إدلب،  في  للوضع  مخرج  على  روسي 
مرتزقة  تذويب  إلعادة  األولى  تسعى  حيث 
النصرة داخل مجموعات جديدة إلدخالها في 
تعد روسيا  فيما  الدستورية  اللجنة  تسمى  ما 
لهجوم عسكري على مناطق في إدلب أهمها 

جسر الشغور.

داعش تقرتب من النهاية

أبناء عفرين: «ال أحد يستطيع كسر 
إرادتنا وسنقاوم حىت حترير عفرين«

قصف متبادل يف املنطقة املنزوعة السالح

نازحو خميم اهلول.. احتياج 
لرفع املأساة

صالح مسلم: «مستقبل سوريا بيد 
 عمل وطني«

ّ
أبنائها واحلوار أساس أي
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شكلت قوات حماية المرأة المجتمعية منطلقاً 
السوري؛  والشمال  آفا  روج  في  للمرأة 
كينونتها  وحماية  نفسها  بتنظيم  لتقوم 
الذهنيات  مجابهة  في  الحق  لها  كإنسانة 
ضمنها  والتي  بحقها,  الممارسة  المتطرفة 
كل  في  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  نظام 
مقاطعات روج آفا والشمال السوري، بدءاً 
من الكومين ووصوالً إلى رئاسة المقاطعة 
الحرة،  النّدية  على  قائٍم  تشاركٍي  بشكٍل 
الرئيسة  مع  لقاء  لنا  كان  السياق  هذا  وفي 
)حماية  المجتمع  حماية  لقوات  المشتركة 

المرأة( في تل كوجر »خولة موسى«.

فلسفة القائد مكنتنا من 
التعبري عن ذاتنا

تأسست قوات حماية المجتمع في تل كوجر 
بانضمام  التأسيس  وبدأ  2014م،  عام 
طبيعة  وبحكم  الرجل  جانب  إلى  المرأة 
المنطقة العشائرية كان انضمام المرأة في 
القليلة  السنوات  في  ولكن  الصعوبة،  غاية 
التي  الذهنية  تحطيم  من  تمكنا  المنصرمة 
إنجاز  من  منعتنا  والتي  علينا  سيطرت 
هللا  عبد  القائد  فلسفة  بفضل  له،  نطمح  ما 

العقبات  تخطي  في  ساعدتنا  التي  أوجالن 
في  مسموعاً  المرأة  صوت  دوي  وجعل 
المنطقة، هذا ما قالته خولة موسى الرئيسة 
)حماية  المجتمع  حماية  لقوات  المشتركة 
العربي  الشعب  »فمن  مضيفةً:  المرأة( 
المجتمع  حماية  قوات  إلى  االنضمام  كان 
في البداية صعباً وخاصة لنا نحن النسوة، 
الديمقراطية  األمة  مبادئ  انتشار  ولكن 

مكنتنا من التحرر بشكٍل كامل«.
التأسيس  بداية  في  إنه  إلى  وأشارت خولة 
دورة  أول  وبدأت   ،14 النسوة  عدد  كان 
»دورة  باسم  2015م،  عام  في  تدريبية 

العيسى«، وتابعت خولة بأن  الشهيد أحمد 
الهدف من انضمام المرأة إلى قوات حماية 
العربي  مجتمعنا  في  وخاصةً  المجتمع  
بالعادات  والمتعلق  المتشدد  العشائري 
المرأة  خروج  هو  كبير؛  بشكٍل  والتقاليد 
وأن  فيها  تعيش  التي  القوقعة  من  العربية 
ال يكون دورها مقتصراً في تربية األطفال 
وإدارة المنزل، بل التوسع في معرفة أهمية 
تطوير دورها في المجتمع واالنضمام إلى 
جنباً  المجتمع  بناء  بهدف  المؤسسات  كافة 

إلى جنب مع الرجل.
كما بينت خولة قائلةً: »أما عن عملنا الحالي 

فنحن نقوم بدوريات الحماية، ونشارك في 
ونحن  المناسبات،  لجميع  الحماية  تأمين 
األوقات  جميع  في  االستعداد  أهبة  على 
للمشاركة في أي حملة أو واجب يُطلب منا، 
نفسها  لحماية  جاهزة  المرأة  تكون  ولكي 
نقوم بإعطاء دورات لفك وتركيب السالح 
لجميع النسوة في المؤسسات، كما نعلمهن 
على أصول الرماية لكي تكون المرأة على 

أتم الجاهزية لمواجهة الطوارئ«.
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التسلط الذكوري،  الرابع عشر من متوز تغريت العديد من املفاهيم والسيما مفهوم  مع ثورة 
وشؤون  اإلدارات  يف  الرجل  جانب  إىل  املرأة  مشاركة  هي  كانت  الثورة  مثرات  أوىل  فمن 
تعبيدها واستغالهلا،  اىل  املتطرفني والساعني  ميادين احلرب ضد  اخلدمات والدخول يف 
املرأة(؛  نفسها ضمن وحدات محاية اجملتمع )محاية  نظمت  أكثر  نفسها  املرأة  تثبت  ولكي 

كي حتمي اجملتمع النسوي مِن كل مَنْ يريد أن يُلحق هبا الضرر.

تقرير / ليكرين خاني

نورة احلامد

تقرير/ جوان حممد

محيدة

خولة موسى

النهائي  النصف  الدور  منافسات  شهدت 
من مسابقة الكأس للكرة الطائرة ألندية إقليم 
بني  األوىل  مثريتني  مباراتني  للرجال،  اجلزيرة 
ناديي  بني  والثانية  والصناديد  جودي  ناديي 

األسايش وسري كانيه.

من  الثامنة  الدورة  األحد،  اليوم  تنطلق 
وهي  الهمم  لذوي  العالمية  األلعاب  بطولة 
الشارقة  في  والبتر  الحركية  لإلعاقة 
2019م، ويشارك فيها خمسين دولة وهذا 
الحدث يعد األكبر عالمياً من نوعه لإلعاقة 
األلعاب  لدورة  والمؤهل  والبتر،  الحركية 

البارالمبية في طوكيو 2020م.

وتقام البطولة بمشاركة 555 العب والعبة 
ألعاب،  يتنافسون في سبعة  من 50 دولة، 

حتى 16 من شباط الجاري.
 ويشهد مقر نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، 
مراسم رفع علم البطولة اليوم األحد، إعالناً 
االثنين،  غٍد  بعد  وتبدأ  البطولة،  بانطالق 
منافسات كل من لعبتي الرماية بنادي الزيد 

للرماية حتى 13 شباط الحالي، والمبارزة 
 ،16 يوم  حتى  للمعاقين  الثقة  نادي  في 
والسباحة  الطائرة  الريشة  منافسات  وتليها 
صاالت  في  تقام  والتي  الطاولة،  وتنس 
ومسابح الجامعة األمريكية في الشارقة من 

13 وحتى 15 من الشهر نفسه.
والسهم  القوس  لعبتي  منافسات  تقام  فيما 
من13إلى  الفترة  خالل  القوى  وألعاب 
للمعاقين  الثقة  نادي  في  الحالي،  16شباط 
 555 البطولة  في  ويشارك  بالشارقة، 
كل  وتشارك  دولة،  من50  والعبة  العباً 
ألعاب، والجزائر في  من اإلمارات، في6 
ألعاب القوى، والعراق في4ألعاب، ولبنان، 
السعودية، البحرين، اليمن، سوريا ومصر 

في المبارزة. 
الدول  من  الكثير  الدورة  في  تشارك  كما 
األخرى من مختلف القارات وفي األلعاب 
والسهم  القوس  لعبة  تشهد  حيث  السبعة، 
يشارك  فيما  والعبة،  العباً   25 تنافس 
200 العب والعبة في ألعاب القوى، و25 
في الريشة الطائرة، و205 في المبارزة، 
و24 في الرماية، و28 في السباحة، و48 

في تنس الطاولة.
من   111 مشاركة  البطولة  وتشهد 
األجهزة الفنية واإلدارية، و39 من الحكام 
والمصنفين والمراقبين الدوليين، و99 من 
المتطوعين،  من  المحليين، و155  الحكام 
والختام،  االفتتاح  مراسم  لجنة  من  و82 
من  و80  اللوجستية،  اللجنة  من  و120 
اللجنة اإلعالمية، و221 من لجنة الخدمات 

المساندة.

ـ يدعو االتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة 
والثانية،  األولى  للدرجتين  األندية  كافة 
متمثلة بالرئاسة المشتركة للنادي باإلضافة 
واإلداري  الجماعية  األلعاب  إلداري 
لأللعاب الفردية، والرئاسة المشتركة لكافة 
االجتماع  لحضور  الرياضية،  المجالس 
الثاني  الرياضي  للمؤتمر  التحضري 
المصادف  االثنين  لالتحاد، وذلك يوم غداً 
والنصف  التاسعة  الساعة   ،2019/2/11

صباحاً بمقر االتحاد الرياضي بقامشلو.  
ـ تستمر منافسات الدوري التصنيفي للفرق 
وُسجلت  القدم،  لكرة  بكوباني  المرخصة 
ملعب  أرضية  على  مؤخراً  التالية  النتائج 
نادي كوباني بحيث فاز فريق كبجي على 

بينما  نظيفة،  بسداسية  زان  بارتي  فريق 
فاز فريق العمال على فريق ميسلون بستة 

أهداف مقابل هدف واحد.
للدرجة  المؤهل  الدور  منافسات  انطلقت  ـ 
األولى ألندية إقليم الجزيرة للدرجة الثانية 
كانيه  سري  فاز  فقد  القدم،  لكرة  للشباب 
على شبيبة تل كوجر بهدفين بدون رد على 
أرضية ملعب شهداء الثاني عشر من آذار 
اإليجابي  التعادل  سيطر  بينما  بقامشلو، 
سردم  ناديي  مباراة  على  لهدف  بهدف 
هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على  ودجلة 
كجو بقامشلو، وعلى أرضية نفس المعلب 
وبنتيجة  واشوكاني  على  الصناديد  تغلب 

ثالثة أهداف مقابل هدف واحد.
روناهي / قامشلو

شارك يف انطالق 
ُ
مخسون دولة ت

بطولة ذوي اهلمم بالشارقة

في لقاء الجارين الصناديد وجودي، والذي 
شهد اإلثارة والمتعة حتى اللحظات األخيرة 
منه فقد استطاع نادي جودي تحقيق الفوز 
السابقة  النسخة  بطل  الصناديد  وإخراج 
للكأس، وفاز عليه بواقع ثالثة أشواط مقابل 

الرياضية،  الرميالن  صالة  في  شوطين، 
النهائية  للمباراة  جودي  تأهل  الفوز  وبهذا 

للكأس.
أما الطرف الثاني المتأهل للنهائي فقد كان 
نادي األسايش والذي فاز بدوره على نادي 
في  المميزة  البصمة  صاحب  كانيه  سري 
مقابل  أشواط  ثالثة  بواقع  وفاز  الكأس، 
الرياضية  الصالة  في  وذلك  واحد،  شوط 
لعبة  وعشاق  الجماهير  وتنتظر  بعامودا، 
ناديي  بين  المرتقب  النهائي  الطائرة  الكرة 
يكن  أن  يتوقع  والذي  واألسايش  جودي 
ومكان  موعد  الحقاً  ويقرر  بامتياز  نارياً 

المباراة.
انطلقت  قد  كانت  الكأس  مسابقة  إن  يذكر 
أندية  وبمشاركة  /2019/1م،  بتاريخ11 
للرجال،  والثانية  األولى  الدرجتين  من 

وكان نظام الكأس بخروج المغلوب.

بنتيجة 1-3،  االنتصار  حقق لاير مدريد، 
اإلسبانية، ضد جاره  العاصمة  ديربي  في 
الجولة  إطار  في  مدريد،  أتلتيكو  اللدود 
واندا  ملعب  على  الليغا،  عمر  من   23 الـ 

ميتروبوليتانو.
توقيع  حملت  الملكي  الفريق  ثالثية 
في  وراموس   ،16 الدقيقة  في  كاسيميرو 
الدقيقة 43، وغاريث بيل في الدقيقة 74، 
بينما سجل غريزمان، هدف أتلتيكو مدريد 

في الدقيقة 25.
وبهذا االنتصار، يرفع لاير مدريد رصيده 
بينما  الثاني،  المركز  في  نقطة   45 إلى 
أتلتيكو مدريد عند 44 نقطة  تجمد رصيد 

في المركز الثالث.
األرض  أصحاب  باستحواذ  المباراة  بدأت 
أنطوان  الفرنسي  وانطلق  الكرة،  على 
الجبهة  على  مدريد  أتلتيكو  نجم  غريزمان 
اليسرى، وسدد كرة مرت بجانب المرمى 

في الدقيقة الثانية.
وأول رد من لاير مدريد، جاء في الدقيقة 
العاشرة، حيث أرسل داني كارفاخال كرة 
عرضية، سددها الكرواتي لوكا مودريتش 
بالرأس على يسار مرمى الحارس أوبالك.
ونجح لاير مدريد في تسجيل الهدف األول 
في الدقيقة 16، حيث حصل الفريق الملكي 
ولعبها  كروس،  نفذها  ركنية  ركلة  على 
ليُسددها  المرمى،  أمام  برأسه  راموس 
داخل  رائعة  مقصية  بركلة  كاسيميرو 

الشباك.
تسجيل  فرصة  فاسكيز،  لوكاس  وأهدر 
الهدف الثاني في الدقيقة 19، حيث أرسل 
أمام  عرضية  تمريرة  جونيور  فينيسيوس 
فاسكيز، لكنه سددها بقوة بعيداً عن مرمى 

أوبالك.
ونجح غريزمان في تسجيل هدف التعادل 
حيث   ،25 الدقيقة  في  مدريد  ألتلتيكو 
انطلق بالكرة وسدد بين أقدام الحارس تيبو 
كورتوا، حيث لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو، 

قبل أن يُعلن عن شرعية الهدف.
وحاول توني كروس، تسجيل الهدف الثاني 
للميرنغي، بتسديدة قوية على يمين الحارس 
أوبالك، لكن األخير تصدى للكرة ببراعة 

في الدقيقة 36.
مدريد،  أتلتيكو  مدافع  خيمينيز  وعرقل 
الجزاء،  منطقة  في  فينيسيوس  البرازيلي 
نفذها  جزاء  ركلة  على  الملكي  ليحصل 
الدقيقة  في  الشباك  داخل  بنجاح  راموس 
43، لينتهي الشوط األول بتقدم لاير مدريد 
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ألفارو  حاول  الثاني،  الشوط  بداية  ومع 
موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد، تهديد مرمى 
مرمى  علت  قوية  بتسديدة  مدريد  لاير 

كورتوا في الدقيقة 47.
نحو  محاوالته  مدريد  أتلتيكو  وواصل 
غريزمان  أنطوان  وسدد  النتيجة،  تعديل 
كرة قوية، لكنها مرت بجانب القائم األيسر 

في الدقيقة 52.
ونجح موراتا في هز الشباك، حيث استغل 
تقدم الحارس تيبو كورتوا عن مرماه، لكن 
التسلل  بداعي  الهدف  ألغى  المباراة  حكم 

على مهاجم الروخي بالنكوس.
الفني  المدير  سوالري،  سانتياغو  وقرر 
بدالً  بيل  بغاريث  الدفع  مدريد،  لريال 
داني  ثم  جونيور،  فينيسيوس  الشاب  من 
وأخيراً  كروس،  توني  من  بدالً  سيبايوس 

ماريانو دياز بدالً من كريم بنزيما.
وعلى الجانب اآلخر، دفع دييغو سيميوني 
بالثالثي  األرض،  ألصحاب  الفني  المدير 

فيتولو ورودريغو هيرنانديز وكالينيتش.
التصدي  في  كورتوا  تيبو  البلجيكي  وتألق 
أتلتيكو  العب  خيمينيز  من  قوية  لتسديدة 
إلى  الكرة  الدقيقة 60، وحول  في  مدريد، 

ركلة ركنية.
بالهدف  الفارق  توسيع  بنزيما،  وحاول 
كارفاخال، كرة  داني  أرسل  الثالث، حيث 
عرضية من الجهة اليمنى، حاول المهاجم 
الفرنسي تسديدها بالرأس في الشباك، لكن 
الدقيقة  في  أوبالك  مرمى  علت  تسديدته 

.72
الهدف  تسجيل  في  بيل  غاريث  ونجح 
الثالث لريال مدريد في الدقيقة 74، حيث 
لوكا  لزميله  ومرر  الهجمة  بنزيما  بدأ 
مودريتش الذي مرر للنجم الويلزي، الذي 

سددها بقوة داخل الشباك.
الصفراء  البطاقة  المباراة،  حكم  وأشهر 
بارتي،  توماس  الغاني  وجه  في  الثانية 
دقائق   10 آخر  بالنكوس  الروخي  ليُكمل 
في المباراة بنقص عددي، لتنتهي المباراة 

بفوز لاير مدريد.

نصف نهائي مثري يف مسابقة الكأس للكرة الطائرة 

ريال مدريد ينقض على وصيفة حقيبة روناهي الرياضية...
الليغا بثالثية يف الديربي

المستقرة  أيامها  في  تملكه  كانت  ما  خبأت 
في  منه  تستفيد  كي  عفرين،  بمقاطعة 
أيام  في  منه  واستفادت  العسيرة،  األيام 
لطريق  استمراراً  الشهباء  بمقاطعة  الشدة 
المقاومة، وعدم الرضوخ والقبول بالعدوان 
صمودها  وتؤكد  أراضيهم،  على  التركي 

حتى العودة لعفرين.
التركي  االحتالل  جيش  شن  أن  بعد 
واستهداف  الهجمات  أشرس  ومرتزقته 

المجازر  عشرات  وارتكاب  المدنيين 
العوائل  بحقهم، نزحت  مئات اآلالف من 
القاطنة في مقاطعة عفرين صوب مقاطعة 
لعدم  عفرين  في  شيراوا  وناحية  الشهباء 

قبولهم بالوجود التركي بمدينتهم.
مقاومة  من  الثانية  للمرحلة  استمراراً 
العصر التي أبدى فيها األهالي في مرحلتها 
األهالي  ويسعى  البطولة  مالحم  األولى 
الركام  بين  من  حياة  بخلق  النساء  وبقيادة 

ومأساة النزوح وصعوباتها.
من  عوجيك  حميدة  المواطنة  بينهم  ومن 
راجو،  لناحية  التابعة  ميدانا  قرية  أهالي 
جيش  شن  ومع  أنه  حيث  لطفل،  أم  وهي 
فصائل  من  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
قريتها  في  قاومت  السورية  المعارضة 
وتصدت للهجمات بكل ما تملكه من إرادة 
حماية  وحدات  مقاتلي  بجانب  وعزيمة 

الشعب والمرأة.

وتقول:  الهجمات  شراسة  حميدة  تسرد 
التركي  للجيش  الحربية  الطائرات  »كانت 
ساعة   24 مدار  على  منازلنا  فوق  تحوم 
لم ترحم البشر، الحجر وال الشجر، خالل 
قريتنا  استهدفوا  الهجوم  من  األيام  أولى 
حتى  المدنيين  سوى  فيها  يتواجد  ال  التي 

آخر األيام حتى احتلوا القرية ».
للحظة  يرغبوا  لم  أنهم  على  حميدة  تؤكد 
واحدة التخلي عن أرضهم وقريتهم، كونهم 
ووسط  »عفرين  وقالت:  فيها،  ترعرعوا 
دوامة الحرب في سوريا والشرق األوسط 
أجمع، حمتنا من القصف وعشنا فيها بأمان 
بين  مشتركة  حياة  ظل  في  تام  واستقرار 

الشعوب كافة«.
وكانت حميدة شاهدة على األضرار الكبيرة 
جيش  ووحشية  قصف  بها  تسبب  التي 
ناحية  في  ا  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
عموماً  عفرين  وكافة  خصوصاً  راجو 

الشهداء  جثث  بقايا  بقيت  كيف  ورأت 
المدنيين تحت األنقاض وخسر األهالي كل 

ما يملكون.
بصعوبة  خرجوا  أنهم  إلى  وأشارت 
في  تمركزوا  ولفترة  منازلهم  من  كبيرة 
الهجمات  اشتداد  وإثر  عفرين  مركز 
همجي  بشكٍل  الحربية  الطائرات  وقصف 
اضطرت  المنطقة  في  ومكان  زاوية  كل 
الصغير  ابنها  بصحبة  وزوجها  حميدة 
كباقي أهالي عفرين الخروج قسراً صوب 

مقاطعة الشهباء.
سنعود لعفرين ولو بعد حني

قطنت حميدة لفترة مؤقتة في منازل شهباء 
المدمرة، ومع قدوم فصل الشتاء وصعوبة 
لمنازلهم  المياه  تسرب  إثر  فيها  الحياة 
الذاتية  اإلدارة  افتتحت  القارس  والبرد 

»العودة«  مخيم  عفرين  في  الديمقراطية 
لذا سارعت حميدة مع  ناحية شيراوا،  في 

عائلتها الصغيرة للعيش هناك.

اليومية  عائلتها  حياة  قوت  حميدة  ولتؤمن 
بما  قدر  والذي  ذهب  من  تملكه  ما  باعت 
كانت  والتي  ل.س،  ألف   400 يقارب 
محتفظة بهم في عفرين بحسب ما أفادت به 

لأليام الشدة والحاجة.
من  البضائع  بعض  بشراء  قامت  حيث 
والفاكهة  الخضروات  الغذائية،  المواد 
التي  اليومية  االحتياجات  من  وغيرها 
في  وتبيعهم  العودة  مخيم  قاطنو  يحتاجها 
سيارتهم التي استطاعوا الخروج منها في 

عفرين.
تستيقظ  أنها  تقول حميدة  السياق  هذا  وفي 
البضائع  وتعرض  الصباح  ساعات  منذ 
في السيارة وتستقبل األهالي حتى ساعات 
الخطوة  بهذه  بادرت  أنها  وتؤكد  المساء، 
وباعت ما تملكه من ذهب في سبيل الصمود 
والمقاومة تحت شعار مخيمهم للعودة إلى 

عفرين ولن تتراجع عن قرارها.
وكالة / هاوار

والصحفية  الطعام  عن  المضربة  أشارت 
كليستان جيا إيكة بأن مرحلة المقاومة بدأت 
المقاومة  »ميراث  وقالت  المرأة،  بطليعة 
آمد  سجن  مقاومة  من  استمددناه  الذي 
المفروضة  المشددة  العزلة  لرفع  يتجدد«. 
بدأ  أوجالن،  هللا  عبد  الشعب  قائد  على 
وفرنسا  ستراسبوغ  في  الكردستانيون 
إضراباً مفتوحاً عن الطعام، اإلضراب عن 

الطعام دخل يومه ال58 على التوالي.
في  الطعام  عن  المضربات  إحدى 
إيكة،  جيا  كليستان  الصحفية  ستراسبورغ 
هاوار  وكالة  معها  أجرته  لقاء  في  قالت 
الدولية  المؤامرة  ذكرى  وفي  »بالمقاومة، 
المفروضة  والعزلة  التعذيب  نظام  سننهي 

على قائدنا أوجالن في سجن إيمرالي«.
التركية  الدولة  ليست  بأنه  نوهت  كليستان 
هو  بل  إيمرالي،  نظام  تسيّر  من  فقط  هي 
نظام دولي، وتابعت بالقول »القوى الدولية 
األطلسي  الشمال  حلف  في  األعضاء 
ولهذا  النظام،  هذا  في  يد  لها  »الناتو«، 
النظام في تركيا،  تغيير  ليس فقط  فالهدف 
التي  الدولية  القوى  مواقف  تغيير  هو  بل 
فالدول  أيضاً،  المؤامرة  هذه  في  شاركت 
مضطرة بأن تغير موقفها، فالميراث الذي 
يتجدد  آمد،  سجن  مقاومة  من  استمددناه 
على  الدول  كافة  ستجبر  ومقاومتنا  اليوم، 
التراجع، وفتح الطريق لحرية قائد الشعب 

الكردي عبد هللا أوجالن«.

دق بالقائد  ›املرأة جتد اخلطر املحُ
أوجالن، خطرًا عليها‹

المقاومة  مرحلة  بأن  أوضحت  كليستان 
بدأت بطليعة المرأة، وقالت في هذا السياق 
العام  من  الثاني  تشرين  من  الثامن  »في 
اإلضراب  كوفن  ليلى  أعلنت  الماضي 
الدولة  محكمة  في  الطعام  عن  المفتوح 
ليلى  أطلقتها  التي  المقاومة  التركية، وهذه 
كوفن، تحولت في فترة قصيرة إلى حملة 
الكردي  الشعب  ألن  المقاومة،  لمرحلة 
العزلة،  لكسر  حراك  بانتظار  كان  بكامله 
وكان  تأخر،  الحراك  هذا  أنه  الممكن  من 
بالرغم من  ولكن  اآلن،  قبل  يبدأ  أن  يجب 
التاريخية  المجتمع  وأمل  فتطلعات  ذلك 
الكردستاني  المجتمع  في  الحملة  انطلقت 
بطليعة ليلى لكوفن، أي أن هذا اإلضراب 
بلغ  السيل  ألن  المرحلة،  على  رداً  كان 
عبد  قائدنا  بدون  الحياة  نقبل  ولن  الزبى، 
القائد  بفكر  الكردية  والمرأة  أوجالن،  هللا 
عبد هللا أوجالن باتت طليعية للوصول إلى 
بالتحرر  والسير  النضال  وبدأت  الحرية، 
وفلسفة  بفكر  الحرية  نحو  العبودية  من 
القائد، واليوم تصاعد هذا النضال، وخرج 

اليوم  وبات  كردستان،  حدود  نطاق  من 
يعرف بحرية حرية المرأة في العالم، ولهذا 
فالمرأة تجد الخطر المحدق بالقائد أوجالن 

بأنه خطر عليها وتهديد لها«.

املرحلة مهمة ونهائية‹ ›هذه 

السنوية  الذكرى  بأن  كليستان  وقالت 
القائد  ضد  حيكت  التي  الدولية  للمؤامرة 
وأردفت  اقتربت،  قد  أوجالن  هللا  عبد 
إيمرالي  ونظام  عام  عشرين  »منذ  بالقول 
يتم  المرأة  وبطليعة  القائد،  ضد  يمارس 
خوض نضال كبير، ولكن هذا النضال لم 
يكفي إلنهاء هذا النظام، كما أنه في الفترة 
نجد  2015م،  عام  في  وخاصة  األخيرة، 

العزلة،  هذه  لتجديد  محاوالت  هناك  أن 
وهذه المحاوالت بدأت على أساس الحرب 
المحاوالت  هذه  أقدام  وإحدى  واإلبادة، 
كردستان«،  »شمال  باكور  في  وضعت 
والقدم األخرى كانت ضد ثورة روج آفا، 
فبعد منع اللقاء مع القائد أوجالن، صّعدت 
الدولة التركية من تهديداتها وهجماتها على 
التهديدات  كردستان.هذه  وباكور  آفا  روج 
المشددة  العزلة  نتائج  من  هي  والهجمات 
أوجالن،  هللا  عبد  القائد  على  المفروضة 
اإلبادة،  الحرب،  تصعيد  تم  العزلة،  فمع 
والهجمات على مكتسبات الشعب الكردي 
وحركة الحرية، ولهذا فهذه المرحلة مهمة، 
ونستطيع تسميتها بالمرحلة النهائية، وعليه 
فيمكننا القول بأن هذه المقاومة هي مقاومة 

النصر«.

›من أجل ضمان النصر،
 جيب تصعيد املقاومة‹

وفي نهاية حديثها وجهت الصحفية كليستان 
المقاومة  »حملة  فيه  قالت  نداًء،  إيكة  جيا 
عبد  القائد  على  المفروضة  العزلة  لكسر 
بالفاشية،  الهزيمة  وإلحاق  أوجالن،  هللا 
والوصول إلى حرية كردستان، هي حملة 
كبير  بشكل  الحملة ستؤثر  تاريخية، وهذه 
على كردستان وموقعها، ولضمان النصر، 
المقاومة،  تصعيد  يجب  أنه  هو  فندائنا 
حول  حلقة  نشكل  وأن  النضال،  وتقوية 
مقاومة القائد عبد هللا أوجالن، وفي الذكرى 
التي حكيت ضد  الدولية  للمؤامرة  السنوية 
إيمرالي  نظام  سنحطم  أوجالن،  القائد 
المفروضة على  العزلة  وننهي  بالمقاومة، 

القائد أوجالن«.

محاية املرأة لنفسها محاية للمجتمع

ما زرعته يف أيام االستقرار حتصده يف أيام املقاومة

كليستان جيا إيكة: مرياث مقاومة سجن آمد يتجدد
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لألنباء؛  فرات  وكالة  مع  خاص  حوار  في 
تحدث الخبير في الشؤون الكردية والباحث 
الخارجية  وزارة  في  السابق  والمستشار 
األمريكية، ديفيد فيليبس، عن الكرد ودورهم 
الحاسم في الحرب على اإلرهاب وبالتحديد 

في القضاء على داعش.
األفضل  بالحليف  الكرد  الكاتب  ووصف 
سوريا  في  المتحدة  للواليات  والوحيد 
حذر  فيليبس  أن  إال  إسرائيل،  بعد  والعراق 

بالواليات  الثقة  يمكن  ال  إنه  قائال  الكرد 
الرئيس  إدارة  األمريكية وباألخص  المتحدة 
رجعية  بأنها  وصفها  التي  ترامب  دونالد 
ومتهورة وتفتقد وجود أي استراتيجية. وقال 
الكرد  على  إنه  الكردية  الشؤون  في  الخبير 
عدم توقع أي حماية كردية ضد أي عدوان 
التجربة  فيليبس  يستهدفهم، ومدح  أن  ممكن 
السياسية الكردية في سوريا باعتبارها تتبنى 
مع  وتعاملت  الشعبية،  الديمقراطية  نموذج 
معاً  مشاركتهم  أن  على  األخرى  المكونات 
أن  بإمكانها  التي  هي  المنطقة  مستقبل  في 
المرأة،  دور  وتمكين  ناجحة،  تجربة  تكون 
مؤكداً على ضرورة أن تتكرر هذه التجربة 
في مناطق سوريا كافة إال أنه شّدَد على أن 
األحزاب  مع  اإلدارة  تتساهل  أن  ضرورة 
صناعة  في  وتشاركهم  األخرى  الكردية 

القرار.
قرار  حول  الكردية  القراءات  تباينت  ـ 
بشأن  ترامب،  دونالد  األمريكي،  الرئيس 
في  رأى  فالبعض  سوريا،  من  االنسحاب 
القرار بداية إلعادة بلورة العالقة مع الكرد 
من خالل التخلي عنهم. لكن؛ حجم التضامن 
مع الكرد والقضية الكردية كان كبيراً على 
بأننا  ذلك  يوحي  هل  الدولي،  المستوى 
نشهد مرحلة جديدة في التعاطي مع القضية 

الكردية؟
دونالد  األمريكي،  الرئيس  إدارة  تمتلك  ال 
متماسكة،  استراتيجية  أو  أي خطة  ترامب، 
اآلن  وهي  ومتهورة  رجعية  ترامب  إدارة 
جميع  في  التزاماتها  من  وتتهرب  تتراجع 
أنحاء العالم، ومن ضمنها التزامات التعاون 

مع الكرد في سوريا والعراق.
األمريكي  الرئيس  قرار  صدور  بداية  في 
الجانب  عن  حديث  هنالك  كان  ترامب 
الكرد،  مع  األمريكية  العالقة  في  األخالقي 
وحتى أن الكرد على المستوى الشعبي البسيط 
كانوا يتحدثون عما نُسب إلى كسينجر عندما 
طالبه البارزاني بعدم التخلي عن الكرد حيث 
أجابه بالقول »أمريكا ليست جمعية خيرية«، 
الوازع األخالقي سيتقدم على  أن  تعتقد  هل 
كافة الجوانب األخرى فيما يتعلق بالتعاطي 

الجانب  يكون  لن  ال  باعتقادي  الكرد؟  مع 
األخرى؛  الجوانب  من  أقوى  األخالقي 
تقودها  األمريكية  الخارجية  السياسة  ألن 
المصالح وليس االلتزامات األخالقية، وهذا 
النسق مسيطر على خط السياسة األمريكية 
الخارجية  السياسة  منذ زمن طويل وستبقى 
مستمرة في هذا االتجاه، استراتيجية »أمريكا 
ودفعوا  ضحوا  الذين  للكرد  مؤذية  أوالً« 
المشتركة  األمريكية  الحملة  في  باهظاً  ثمناً 

أن  يقول:  الكردي  ضد داعش. ولسان حال 
أمريكا التي استطاعت منع الروس والنظام 
من  أكثر  فيها  يتواجد  منطقة  مهاجمة  من 
15 ألف مقاتل من تنظيم القاعدة )أقصد هنا 
إدلب(، سمحت لتركيا بالهجوم على عفرين 
المناطق  أكثر  كانت  أنها  من  الرغم  على 
آالف  مئات  تستقبل  وكانت  أمناً،  السورية 
واشنطن  سمحت  قد  كانت  وإذا  الالجئين، 
يمكن  كيف  عفرين،  على  بالهجوم  لتركيا 
بالهجوم  لهم  تسمح  لن  بأنها  يثقوا  أن  للكرد 

على مناطق أخرى؟
حماية  أي  يتوقعوا  ال  أن  الكرد  على  يجب 
خطة  أيدت  لقد  الفرات،  شرق  في  أمريكية 
قائمة على أربعة نقاط من شأنها حماية الكرد 
في سوريا، هذه الخطة تشمل: استمرار دعم 
وحدات حماية الشعب والمرأة في القتال ضد 
»داعش« على الحدود السورية – العراقية، 
هذا الدعم يتوجب أن يرافقه غطاء جوي في 
الحماية  منطقة شمال سوريا على أن تكون 
جنود  نشر  آمنة،  منطقة  شكل  على  الجوية 
سيتركه  الذي  الفراغ  لملء  دوليين  مراقبة 
سيخلق  االستقرار  األمريكي،  االنسحاب 
بقيادة  الفعالة  الوساطة  من  لمزيد  فرصة 
المتحدة،  لألمم  الجديد  الخاص  المبعوث 
قوياً  تهديًدا  تتطلب  القسرية  والدبلوماسية 
الضرورة،  عند  القوة  باستخدام  وموثوقاً 
ويبدو أن إدارة ترامب تتبنى بعض عناصر 

هذا النهج.
ـ تعيش منطقة الشرق منذ عقود طويلة حالة 
من االضطرابات والحروب وعدم االستقرار 
بعد  وبالتحديد  األخيرة  السنوات  في  لكن 
تعقيداً  المشهد  ازداد  السورية،  الحرب 
الوجود  تُقيّمون  كيف  تجذراً،  واألزمات 
والدور الكرديين في هذا المشهد الفوضوي 

الغامض؟
في  الوحيدين  المتحدة  الواليات  أصدقاء 
والكرد،  إسرائيل  هم  األوسط  الشرق 
عن  التوقف  واشنطن  على  يجب  ولذلك 
الدعم  استرضاء خصومها وتوسيع  محاولة 
ألصدقائها وشركائها، وأقصد هنا الكرد، كما 
يجب أن تكون الواليات المتحدة أكثر دقة في 

الناتو  وحلف  كحليف،  بتركيا  الوثوق  تقييم 
أكثر من مجرد تحالف أمني إنه تحالف من 
بلدان تشترك في القيم، وألن تركيا إسالمية 
اإلنسان،  لحقوق  ومعادية  ألمريكا  ومعادية 
إلى  لالنضمام  فرصة  أي  لديها  يكون  فلن 
إليه  لالنضمام  بطلب  تقدمت  ما  إذا  الحلف 

اليوم.
استراتيجية  عن  مؤخراً  الحديث  يجري  ـ 
يمكن  هل  المنطقة،  في  جديدة  أمريكية 
إلى  تُفضي  أن  الجديدة  االستراتيجية  لهذه 
شكل جديد من أشكال التعاون مع الكرد في 
)إيران – سوريا –  وبالتحديد في  المنطقة 

العراق – تركيا(؟
شخص  ترامب،  دونالد  األمريكي،  الرئيس 
السياسيين  الخبراء  نصائح  يتجاهل 
قرار  في  فعالً  حدث  ما  وهذا  والعسكريين 
االنسحاب من سوريا، وربما يتمكن الخبراء 
متماسكة  استراتيجية  تقديم  من  األمريكيين 
وفعالة بخصوص المنطقة. ولكن؛ هل سيفهم 
تطبيقها  على  ويعمل  االستراتيجية  ترامب 

عملياً هذا هو السؤال المطروح؟
ـ شاركتم في المنتدى الذي ُعقد حول عفرين 
بمدينة قامشلو وأجريتم زيارات لمدن كردية 
أخرى في شمال وشرق سوريا، كيف كانت 
بين  كبيراً  اختالفاً  مشاهداتكم وهل الحظتم 
الصورة التي ينقلها اإلعالم والمشهد على 

أرض الواقع؟
التي  الجماعية  واإلبادة  عفرين  تحصل  لم 
التركية، على  القوات  يد  لها على  تعرضت 
قط،  والالزمة  المطلوبة  اإلعالمية  التغطية 
وكان من الواجب إنشاء شبكة من المراقبين 
تركي  وعدوان  انتهاكات  أي  عن  لإلبالغ 
تعهد  كما  تركيا،  هاجمت  ما  إذا  مستقبلي، 
أردوغان، يتوجب جمع الصور والفيديوهات 
والتصريحات والبيانات وتحويلها إلى مركز 
عام للتوزيع بحيث يكون بإمكانها جعل هذه 
اإلعالم  وسائل  لكافة  متوافرة  المعلومات 

وقادة الرأي في جميع أنحاء العالم.
حالة  تعيش  التي  للمنطقة  زيارتكم  بعد  ـ 
من  أكثر  منذ  هوادة  بال  وحرباً  استثنائية 
من  الوضع  ترون  كيف  سنوات،  سبع 
كل  وقبل  واالقتصادية  اإلدارية  النواحي 
السياسي  للمشهد  تقييمكم  كان  كيف  شيء 

الكردي الداخلي؟
مع  تساهالً  أكثر  سياسة  اتباع  للكرد  يمكن 
صنع  في  وإشراكهم  الكردية  المعارضة 

روج  تعتبر  ذلك،  من  بالرغم  لكن  القرار، 
على  بذاتها  قائمة  تجربة  سوريا  وشمال  آفا 
نموذج الديمقراطية الشعبية، وتمكين المرأة 
ويتوجب إعادة تكرار هذه التجربة في باقي 
المناطق السورية. ومن جانب آخر يمكن أن 
النظام  بين  للسلطة  لتقاسم  اتفاق  أي  يتحول 
السوري والكرد في سوريا إلى نموذج لصنع 
السالم في باقي المناطق السورية، وإعطاء 
مزيد من الزخم لالتفاق على مستوى سوريا 
األهلية  الحرب  ينهي  أن  شأنه  من  بالكامل 
التجربة  هذه  تعمم  أن  بمعنى  السورية، 
الديمقراطية على كامل الجغرافية السورية.

الكردي« وهي تسمية  ـ في كتابكم »الربيع 
الكتاب  من  صفحة  أخر  في  ابتكاركم،  من 
تصفون الكرد باألصدقاء الوحيدين واألفضل 
والعراق،  سوريا  في  المتحدة  للواليات 
الكرد  وصف  إلى  يدفعكم  الذي  السبب  ما 
باألصدقاء الوحيدين للواليات المتحدة؟ وهل 
تعتقدون بأن واشنطن ستكون وفية للكرد في 

هذه المرحلة؟
أنفسهم  فرضوا  الذين  هم  الكرد  الحقيقة  في 
وتََصرفوا ببراعة وكانوا بمثابة نصل الرمح 
الواليات  بقيادة  الدولي  التحالف  الذي ساعد 
ولوال  داعش،  لمحاربة  األمريكية  المتحدة 
هذه  تحققت  لما  األرض  على  وجودهم 
االنتصارات الكبيرة والمتتالية، وعلى الرغم 
أنه  إال  الكرد،  قّدمها  التي  التضحيات  من 
كبيرة  خدمة  أي  توقع  عدم  عليهم  يتوجب 
كما  تتخذ  ألنها  واشنطن،  من  ذلك  مقابل 

اآلخرين مصالحها في التعامل.
ـ قبل ثالثة أشهر صدر كتابكم الجديد تحت 
في  تتحدثون  العظمى«،  »الخيانة  عنوان 
المتحدة  الواليات  خيانة  الجديد عن  كتابكم 
للكرد في المنطقة، بصراحة، لم أتمكن من 
قراءة الكتاب بعد، لكني أتوق لمعرفة السبب 
وراء اختياركم لهذا العنوان، ال سيما أنه تم 
األمريكي  الرئيس  قرار  قبل  الكتاب  إصدار 

باالنسحاب؟
الواليات  سياسة  على  يركز  الجديد  كتابي 
وفشل  العراق  في  والزائفة  الكاذبة  المتحدة 
االستقالل،  استفتاء  دعم  في  السياسة  تلك 
العراق  وتسليم  هناك،  الكرد  قرره  الذي 
من  الغربية  المصالح  وتقويض  لإليرانيين 
احتمال  من  الكتاب  ويحذر  ذلك،  كل  خالل 
مواجهة الكرد السوريين لمصير مشابه لكرد 
العراق )القتال ألجل الواليات المتحدة دون 

الحصول على مقابل(، على نحو مأساوي، 
وازع  أي  بدون  المتحدة  الواليات  تصرفت 
أخالقي في كال البلدين، مما أدى إلى تقويض 
الكرد، شركاء واشنطن السابقين، والسياسة 
حين  من  تختلف  حلفائها  تجاه  األمريكية 
كانوا  الذين  الكرد  تجاه  وبخاصة  آلخر، 
أجل  من  بالكثير  وضحوا  صادقين  حلفاء 
يحصلوا  لم  ولكن  اإلرهاب،  على  القضاء 

على قدر تلك التضحيات.
من هو ديفيد فيليبس؟ 

بناء  فيليبس يشغل حاليا مدير برنامج  ديفيد 
حقوق  دراسات  معهد  في  والحقوق  السالم 
فيليبس  عمل  كولومبيا،  بجامعة  اإلنسان 
لألمم  العامة  األمانة  في  كبيًرا  مستشاًرا 
الخارجية  الشؤون  في  وكخبير  المتحدة 
األمريكية،  الخارجية  وزارة  في  ومستشاًرا 
تقلد منصب باحًث زائر في مركز دراسات 
والمدير  هارفارد،  بجامعة  األوسط  الشرق 
الدولية  النزاعات  حل  لبرنامج  التنفيذي 
منع  برنامج  ومدير  كولومبيا،  بجامعة 
الجامعة  في  السالم  وبناء  الصراعات 
األمريكية، وأستاذ مشارك في قسم السياسة 
في جامعة نيويورك، وكأستاذ في األكاديمية 
من  العديد  قاد  كما  فيينا،  في  الدبلوماسية 
األكاديمية  المجاالت  في  األخرى  المشاريع 
كبار  من  يعتبر  شيء  كل  وقبل  والسياسية، 
الخبراء في الشؤون الكردية، ويعمل في هذا 

المجال ألكثر من 20 عاماً. 

كتاباً   2014 عام  أصدر  فيليبس  لـ  ديفيد 
عن  فيه  تحدث  الكردي«  »الربيع  بعنوان 
المنطقة  في  الكردية  السياسية  الحركات 

والقضية الكردية في الدول األربعة.
وأصدر الخبير في الشأن الكردي كتباً أخرى 
»الخيانة  عنوان  تحت  الجديد  كتابه  أبرزها 
خيانة  الكاتب  فيه  يتناول  الذي  العظمى« 
االستفتاء  إبَّان  العراق  في  للكرد  واشنطن 
الخاص باالستقالل ويتوقع الكاتب في كتابه 

مصيراً مشابهاً للكرد السوريين.

لها  كان  وإن  قبولها  علينا  ينبغي  حقيقة 
الشرق  كان  بعدما  أنه  وهي  المرارة،  طعم 
والعلوم  واألديان  الثقافات  منبع  األوسط 
ومهد البشرية، والتي كان يقصدها كل طالب 
بفعل  المنطقة  هذه  تحولت  وعلم،  فلسفة 
عوامل ذاتية وموضوعية إلى مسرح لسيرك 
يُضحك فيها المهرج الحضور، علَّهم ينسون 
هستيرية  حالة  يعيشون  ويجعلهم  الماضي 
من الفرح والمرح حتى ينتهي العرض الذي 
يتم تقديمه ليقوم مهرج آخر بمتابعة المهمة، 
وإشغال الجمهور بأمور ليست لها أية روابط 
مع الواقع والحقيقة المجتمعية، بل هي فقط 
وحدهم  أنهم  يّدعون  ممن  عينة  إلضحاك 
الذين يفهمون الحياة بكل متطلباتها وما الذي 
يقع على عاتقهم. هذا هو الواقع األليم الذي 
نعيشه منذ قروٍن عدة، ال ننتج أي شيء مفيد 
المصائب  من  المزيد  سوى  لآلخر  أو  لنا 
على  والبكاء،  اللطم  وظواهر  والويالت، 

سوى  نريده  كما  يعود  ولن  ولى  ماٍض 
النظم  قِبل  من  نسجها  تم  التي  مخيلتنا،  في 
المتحكمة في هذا المسرح والسيرك الشرق 
الهزليين  المهرجين  آخر  ولعل  أوسطي. 
وأفضلهم ممن لعب دوره بإتقان ألسياده من 
ناهبي ثقافات وخيرات الشعوب والذي كان 
بال منازع طيلة أكثر من عقدين من الزمن 

أردوغان  طيب  رجب  التركي  المهرج  هو 
األلفية  بدايات  في  الحكم  إلى  جاء  الذي 
في  مهام  من  إليه  أُوكل  ما  ليقوم  الثانية، 
القضاء على أي فكرة تنمو بشكل حر أينما 
كانت، حيث إنه استمر وبشكل أشد وحشية 
على  هجماته  في  األساليب  اختلفت  وإن 
الكرد في الداخل، ولم يسلم منه المدنيين وال 
بعد  األمر  به  وصل  حتى  الكرد  السياسيين 
يخالفه  من  كل  على  للقضاء  االنقالب  لعبة 
أو  كرديًا  كان  إن  يهمه  وال  الرأي  مجرد 
تركيًا، وكان المهم بالنسبة له أن يبقى متربًعا 
ممكنة  فترة  أكبر  السلطة،  كرسي  على 
لتحقيق أوهامه في استرجاع ما يمكن تسميته 
مهزلة الخالفة العثمانية من جديد. وحتى أنه 
تم  أردوغان  حكم  فترة  في  إنه  القول  يمكن 
له  المخالفين  لتستوعب  السجون  مئات  بناء 
بالرأي، وأغلق مئات وسائل اإلعالم وشكل 
مثل  أهوائه،  حسب  األخرى  المؤسسات 
القضاء والدين واالقتصاد والبناء والسياسة 
إلى  تحولت  التي  المؤسسات  من  وغيرها 
فروع خاصة تخدم وتطيع أوهام أردوغان. 
ليس فقط الكرد من اتبع بحقهم الجور والظلم 

والخداع إذ كان ألردوغان التأثير الكبير فيما 
سمي بثورات الربيع في المنطقة، حيث عمل 
على تمييعها وإخراجها من أهدافها الحقيقية 
الكرامة  وهي  أجلها  من  خرجت  التي 
ما  جلَّ  وبات  والديمقراطية،  والحرية 
يفكرون به هو كيفية بيع الشعوب في سوق 
والشهرة  المال  من  المزيد  لكسب  النخاسة 
للجحيم،  فلتذهب  الشعوب  أما  والسلطة، 
هكذا كان المعلم المهرج أردوغان وتشبَّه به 
مرتزقته وأقزامه ممن كانوا يقودون الثورة 
أو  العراق  أو  كان في سوريا  إن  المضادة، 
الدول.  من  وغيرها  الصومال  وكذلك  ليبيا 
لم يسلم الفلسطينيون أيضاً من خداع وكذب 
الذي  هو  وكأنه  لهم  بدا  الذي  أردوغان، 
األمر،  نهاية  في  إسرائيل  من  سيحررهم 
وتبقى المشكلة ليست في أردوغان بقدر ما 
هي في ممن كانوا وما زالوا يصدقونه، على 
سيحقق  الذي  اإلخواني  المسلمين  خليفة  أنه 
كان  الحقيقة  في  لكن؛  يتمنونه.  ما  كل  لهم 
وال يزال له وظيفة واحدة وهي حماية أمن 
وبريطانيا  أمريكا  من  أكثر  حتى  إسرائيل، 
لعبته  لعب  أردوغان  المهرج  أنفسهم. 
سفينة  كانت  وبعدها  دافوس  في  الشهيرة 
القدس  يفتح  بشكل جيد، وكأنه راح  مرمرة 
الذي  الحصار  من  غزة  ويحرر  البحر  من 
كانت تعيشه. لكن؛ الحقيقة كانت عكس ذلك 
تماًما وكأن مشكلة الفلسطينيين وشعب غزة 
هي فقط بإيصال الغذاء والدواء لهم، وليست 
والقضاء  تهجيرهم  تم  وشعب  أرض  مسألة 

مشترك  وطن  في  بالعيش  أحالمهم  على 
في  شعب  قضية  واختزل  للجميع.  يتسع 
مسألة أكل ودواء هو أكبر خداع للشعوب في 
التاريخ المعاصر، الذي قامت به الرأسمالية 
كرامة  فكرة  أي  على  للقضاء  المتوحشة 
الفلسطينيين،  مع  فعلوه  ما  هذا  وحرية، 
المخيمات  في  السوري  الشعب  على  واآلن 
واليمن. وال  ليبيا  في  أيًضا وكذلك  والداخل 
الجهات  كل  من  المطبق  الحصار  ننسى 
إلركاع  السوري  والشمال  آفا  روج  على 
شعوبها، وجعلهم يتوسلون إليهم لتأمين سلٍة 
بها  أو كبسولة يشفي  أو قطرة دواء  غذائية 
هم  المرض  أسباب  أن  متناسين  مرضه، 
الشعوب  جوع  على  يعملون  الذي  أنفسهم 
إلذاللها وكسر إرادتها. وآخر ما عمل عليه 
لألعضاء  استقباله  هو  أردوغان  المهرج 
وكأنه  اإلسرائيلي،  الكنيست  من  العرب 
سوف يحثهم على مواصلة النضال والكفاح 
الشعارات  ببعض  وحقنهم  اسرائيل  ضد 
الدينية، كي يستثمرها على اساس أنَّ القضية 
الفلسطينية هي التجارة الرابحة والرائجة في 
المنطقة منذ عدة عقود وحتى اآلن، ومعظم 
وعلى  هي  لمصالحها  استثمرتها  األنظمة 
كانوا  الذين  أنفسهم  الفلسطينيين  حساب 
الضحية األولى لهؤالء الساسة والمهرجين. 
كانت  التي  ميزوبوتاميا  جغرافية  وتبقى 
الشعوب  وكذلك  البشرية،  الحضارات  مهد 
التي تقطنها هي السبب في فضح أردوغان 
والقضاء  الشعوب  الواضحة ضد  وسياساته 
عثمانيًا  سلطانًا  يصبح  أن  في  أوهامه  على 
بإصدار جديد. والثورة الفكرية التي يقودها 
الكرد والعرب والتركمان واآلشوريين اليوم 
المسمار  وعلى هذه األرض هي من ستدق 
للشرق  الهزلي  السيرك  نعش  في  األخير 
األوسط، وتعرية المهرجين في هذا السيرك 
والشوفينية  الدكتاتورية  عليهم.  والقضاء 
أصابت  التي  األمراض  هذه  العظمة  وداء 
ما  أكثر  الشعوب  على  المتسلطة  النظم 
تخشاها، الثورة الفكرية المضادة لها، وهي 
تعمل على لملمة ما تبقى من ثقافات مجتمعية 
وأخّوة  المشترك  للعيش  النواة  لجعلها 
الشعوب بعكس ما يعمل عليه المهرجون منذ 
الديمقراطية  السنين، واألمة  أو آالف  مئات 
األمل  ستكون  ربما  أوجالن  طرحها  التي 
مهزلة  من  المنطقة  األخير إلخراج شعوب 
باتوا  الذين  والرؤساء  والملوك  المهرجين 
تحقيق  على  قادرين  بأنهم  أنفسهم  يصدقون 

أحالمهم المريضة.
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حممد أرسالن ـ االحتاد الدميقراطي

أردوغان والسريك الشرق أوسطي ديفيد فليبس:

 «جتربة مشال وشرق سوريا قائمة على 
الدميقراطية الشعبية«

إدلب  في  الستار  خلف  يجري  ما  هناك 
فصائل  لحل  تركية  خطط  هناك  السورية، 
)جبهة  الشام  تحرير  هيئة  لمرتزقة  تابعة 
أخرى  مرة  لتكسب  وذلك  سابقاً(؛  النصرة 
ثقة الفصائل المرتزقة في المناطق المحتلة، 

وتحاول منع أي تدخل روسي.

مساحة  على  الشام  تحرير  هيئة  تسيطر 
تسيطر  الشام  أحرار  إدلب.  من  واسعة 
فيما  الغاب،  سهل  في  ضيقة  مناطق  على 
يسيطر مرتزقة فيلق الشام على مدن أريحا 
الزاوية،  جبل  في  ومناطق ضيقة  وسراقب 
إدلب  على  فعلي  بشكل  يسيطر  من  أن  إال 
هي هيئة تحرير الشام، فقد قال مواطن من 
كامل  على   %100 تسيطر  »النصرة  إدلب 
تحت  ليست  جيوب  هناك  كانت  ولو  إدلب 

سيطرتها«.

تسيطر هيئة تحرير الشام على كل المعابر 
في إدلب وعلى الحدود التركية أيضاً، لذلك 
الموازين  قلبت  من  هي  الناهي،  اآلمر  هي 

في إدلب.

تحاول تركيا اآلن أن تحل مرتزقة »حراس 
الدين« وتضمها لمرتزقة فيلق الشام. حراس 
المجموعات  أكثر  من  تعتبر  التي  الدين 
المتشددة في إدلب، فقد أرسل مصدر صورة 
يظهر فيها علم يشبه كلياً علم النصرة ودّون 

تحته »تنظيم حراس الدين«.

حراس الدين يتبع للقاعدة ويولي والًء كبيراً 
الحزب  شأن  شأنه  الشام،  تحرير  لهيئة 
ينتشر  الدين  التركستاني. حراس  اإلسالمي 
مدينة  بين  وما  النعمان  معرة  مدينة  في 
جسر الشغور وريف الالذقية وله ما يقارب 

2000 مرتزق.

تحل  أن  تركيا  تحاول  األخيرة  األيام  في 
حراس الدين وتضم عناصرها لفيلق الشام، 
وذلك عبر التواصل مع قادات حراس الدين. 
فترة  قبل  نشروا  الدين  حراس  أن  والملفت 
ال  الشام  تحرير  »هيئة  إن  فيه  قالوا  بياناً 
في  النظام«  أمام  الدولي  الطريق  فتح  تمنع 
إشارٍة إلى الطريق الدولي الواصل بين حلب 

والالذقية.

بين  ما  العالقات  اهتزاز  إلى  يشير  ما  هذا 
هيئة تحرير الشام وحراس الدين في إدلب. 
الثقة  تعيد  أن  تركيا  تريد  الخطوة  هذه  عبر 
للفصائل المرتزقة التابعة لها والتي اهتزت 
الشام على مناطق  بعد سيطرة هيئة تحرير 
الزنكي  نورالدين  وطرد  إدلب  في  واسعة 
فيما  ساكناً،  تركيا  تحرك  أن  دون  منها، 
وإدلب،  بين عفرين  ما  الطرق  قطع  يخص 
هناك مرتزقة من  لنا: »إن  قال مصدر  فقد 
داعش سيتم تمريرهم إلى إدلب، عبر إعزاز 
وعفرين، لذلك تم إغالق الطرق ما بين إدلب 

وعفرين«.

المجموعات  نشرت  األخيرة  األيام  في 
المرتزقة في عفرين بياناً قالت فيه إن المعبر 

عند  الغربي  حلب  وريف  عفرين  بين  ما 
التجارية  الحركة  أمام  مغلق  غزاوية  قرية 
»ولكن  فيه  جاء  أنه  الملفت  لكن  والمدنية، 
تملك مهمة  التي  العسكرية  اآلليات  تستطيع 
العبور« أي أن  الشام فقط  فيلق  رسمية من 
فيلق الشام ال يزال على تواصل مع المجاميع 
أسئلة  يترك  ما  وهذا  عفرين،  في  المرتزقة 
الشام وتريد  بفيلق  للنصرة عالقة  مثل، هل 
أن تدخل إلى عفرين عبرها، أم أن التواصل 

يكون عبر تركيا؟، بال أجوبة.

فيما أكد البيان أن المعبر عند قرية دير بلوط 
الصدد  بهذا  البيان  في  وقالوا  نهائياً،  مغلق 
هيئة  في  األمني  الجهاز  باسم  »المتحدث 
تحرير الشام »عبيدة الصالح« قال، وصلت 
بتدفق  تفيد  مصادر  عدة  من  معلومات  إلينا 
إدلب  إلى  متوجهة  الدولة  تنظيم  من  دفعات 
وهذا  الهيئة«،  مناطق  قاصدةً  عفرين  عبر 
ما يشير إلى أن هناك عالقات لهيئة تحرير 

الشام مع المجموعات في عفرين.

هجوم  عملية  هناك  أن  الترويج  يتم  اآلن 
للقضاء  إدلب  على  وروسيا  لتركيا  مشترك 
وزارة  وزيارة  الشام،  تحرير  هيئة  على 
الدفاع التركية إلى روسيا كانت لنقاش وضع 
إدلب. لكن تركيا تحاول أن تخطو خطوات 
استباقية لتمنع روسيا من التدخل في إدلب، 
لهيئة  التابعة  الفصائل  لحل  مساعي  هناك 
مع  الحثيثة  والمحاوالت  الشام،  تحرير 
نرى  قد  لكن  ذلك.  إلى  تشير  الدين  حراس 
مباغتة لهيئة تحرير الشام، عبر شن هجوم 
أن  إلى  أشار مصدر  فقد  مدينة حلب،  على 

هيئة تحرير الشام تحضر لشن هجوم.

ما جيري خلف الستار يف إدلب
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لم تّدخر تركيا وسيلة للعدوان على سوريا 
مجاميع  كلَّ  ذلك  سبيل  في  واستخدمت 
المرتزقة وبفشلها، تدخلت مباشرةً واحتلت 
مناطَق سوريّةً، ولجأت إلى تبريراٍت كثيرٍة 
منها دعم ما يسّمى الثورة السوريّة وإقامة 
المنطقة اآلمنة إليواء الالجئين السوريين، 

وآخرها الحديث عن اتفاق أضنه.   

َ احلديثحُ عن اتفاق أضنه؟ لمِ

للتدخل  سياسّي  بغطاٍء  تركيا  تحظَ  لم 
العسكرّي وأفلست من المبررات وشعرت 
يفرضه  الذي  الكبير  التحّدي  بحجم 
مع  سوريا،  من  األمريكي  االنسحاب 
موقفها  فعدلت  الفراِغ،  لملِء  قدرتها  عدم 

بالحديِث عن أّن الحلَّ المتاح ليس عسكريّاً 
أضنه  التفاقيِة  يستنُد  بل  وحيٍد،  جانٍب  من 
اجتزاء  إلى  أنقرة  وترمي   ،1998 عام 
وشرعنة  مصلحتها  يخدم  بما  االتفاقية 
تدّخلها باألراضي السوريّة وانتزاع إقرار 
حماية  ووحدات  العمال  حزب  بتوصيف 
مع  الحوار  وتعطيل  باإلرهاب  الشعب 
األمريكيّة  الخطة  وتجاوز  ودمشق،  مسد 
إلقامة بديالً للمنطقة اآلمنة، وتخلّي دمشق 
عن المطالبة بلواء اسكندرون الذي ضّمته 
تركيا عام 1939، والبدء بعالقاٍت مباشرٍة 
السفارات،  تبادل  ذلك  في  بما  دمشق  مع 
طول  على  السورّي  الجيش  وانتشار 
نزول  يعني  ذلك  كل  أّن  ورغم  الحدود، 
أنقرة عن شجرة المطالبين بإسقاط النظام، 
فقد صّرح المتحدث باسم الرئاسة التركية 
»إبراهيم قالن«، االثنين، إنَّ »نظام األسد 

فقد شرعتيه بالنسبة لنا وال مستقبل له«.
التركّي  الرئيُس  قال   2019/1/25 في 
لتركيا  يتيُح  أضنه  اتفاق  »إنَّ  أردوغان: 
حدوِث  عند  السوريّة  األراضي  دخوَل 
وأضاف:  بالدنا«.  أمَن  تهّدُد  سلبيّة  أموٍر 
»إّن وراء ما يجري في حدودنا مع سوريا 
بسوريا«.  وليس  بتركيا  تتعلُق  حساباٌت 
دون  التركّي  التدّخل  رافضي  وخاطب 
سبب  عن  يسألون  للذين  »قولوا  تسميتهم: 
اتفاق  أحكاَم  إنَّ  سوريا  في  تركيا  وجود 

أضنه ال تزال سارية المفعول«.
أنقرة  تالعَب  األحداِث  معطياُت  وتثبُت 
بالمصطلحاِت وتفسيرها الخاص »لألموِر 
الداخليّة،  مشاكلها  بتصديِر  السلبيّة« 
االتفاقيةَ  خالَف  التركّي  فالدوُر  وبالتالي 
لنصِب  المبادرِة  من  اعتباراً  وأسقطها، 
الحدود،  على  السوريين  لالجئين  خياٍم 
ثم  ومن  أشهر،  بثمانية  األزمة  بداية  قبل 
بالعدوان  وانخراطها  اإلرهابيين  دعم 
وقال  القوة،  سياسة  واعتماد  سوريا،  على 
من  عاماً   16 طوال  »كافحنا  أردوغان: 
من  وهناك  تركيا،  قوة  على  الحفاظ  أجل 

ينتظر سقوطنا«.
تفعيِل  حول  السورّي  الردُّ  كان  بالمقابل 
سانا  وكالة  ونقلت  مشروطاً،  أضنه  اتفاق 
الخارجيّة  بوزارة  مسؤوٍل  مصدٍر  عن 
والمغتربين موافقةَ سوريا على تفعيِل التفاِق 
إعادِة  عبر  تركيا  مع  المشترك  التعاوِن 
األمور على الحدود بين البلدين كما كانت، 
عن  وتوقفه  بذلك  التركّي  النظاِم  والتزام 
اإلرهابيين  وتدريب  وتسليح  وتمويل  دعم 
المناطق  من  العسكريّة  قواته  وسحب 
السوريّة التي يحتلها. وأشار المصدر إلى 
كان  التركّي ومنذ عام 2011،  النظام  أّن 

دعم  عبر  االتفاق  هذا  يخرُق  يزال  وال 
اإلرهاب وتمويله وتدريبه وتسهيل مروره 
إلى سوريا، أو احتالل أراٍض سوريّة من 
مباشرة  أو  له،  التابعين  اإلرهابيّين  خالل 

عبر الجيش التركّي. 
على  أضنه  اتفاق  عن  الحديث  يقتصر  لم 
أعلى  على  موسكو  عنه  وتحدثت  أنقرة 
البلدين  بوتين  الرئيس  فدعا  المستويات؛ 
البلدين  لتجنيب  محاولٍة  في  به،  لاللتزام 
باالتفاقيات  للعمل  والعودة  المشاكل، 
الدوليّة التي تنصُّ على انسحاب تركيا من 
مع  والتعاون  دخلتها،  التي  األراضي  كّل 

الجيش السورّي لحماية الحدود.
الفروف  الروسّي  الخارجيّة  وزير  وأشار 
على  التحفظ  مع  باالتفاق  قبول  إلى 
»بالنسبة  بالقول:  اآلمنة«  »المنطقة 
يمكن  ال  اآلمنة،  المنطقة  حول  للمناقشات 
روسيا  بين  اتفاق  موضوع  هذا  يكون  أن 
وتركيا. يجب أن يكون هذا خاضعاً لالتفاق 
الحاجة  ألّن  السوريّة؛  الحكومة  بمشاركة 
الحكومة  باستعادة  تتمثل  المطاف  بنهاية 
السوريّة السيطرة على كامل أراضيها، بما 
أمٌر واضٌح  اآلمنة، وهو  المنطقة  ذلك  في 
للجميع«. وأشار إلى أّن جوهر اتفاق أضنه 
بشأن  تركيا  مخاوف  على  بالقضاء  يتمثل 
أمنها. وافترض أّن االتفاقية ال تزال سارية 
المفعول وأّن الدول المشاركة فيه تعتقد هذا 

أيضاً.
يأتي الحديَث عن »اتفاِق أضنه« اليوم لرفِع 
نقطِة  بمثابِة  ليكوَن  الجميع،  عن  الحرِج 
بين  بالتوافِق  عليها  البناُء  يمكُن  انطالٍق 
األطراِف كلها، وتأمين االنعطاِف بسياسِة 
عن  فضالً  الروسيّة،  الشروط  وفق  أنقرة 
موسكو  بين  حدوثه  يمكُن  اختالٍف  تفادي 
ليست  تركيا  أنَّ  تدرُك  فموسكو  وأنقرة، 
ولكن  اآلمنة،  المنطقة  التراجِع عن  بصدِد 

مفعول  وسريان  الجديد  العالمّي  النظام 
اتفاق لوزان يلزمان أنقرة بمحدوديّة الدوِر 

بالمرحلِة الحاليِة.
عادت  وأنقرة  دمشق  بين  العالقات  بتوتر 
لواء  بأراضي  بأحقيتها  للمطالبة  سوريا 
وزير  طالب  آب 2018  ففي  إسكندرون، 
باسترداد  المعلم  وليد  السورّي  الخارجيّة 
أيلول  في  التربية  وزارة  وأعادت  اللواء، 
الماضي خريطة سوريا مضافاً إليها اللواء 

إلى كتاٍب مدرسّي.

اتفاقاٌت حلّل أزمةمِ العالقات

سوريا  مع  العالقة  تحسين  إطار  في 
العمال  »حزب  لمحاصرة  أنقرة  ومحاولة 
الكردستانّي« زار رئيس الوزراء التركّي 
تورغوت أوزال، دمشق في تموز 1987. 
التعاون  »بروتوكول  الطرفان  ووقع 
نّص  الذي  المشترك«  والفنّي  االقتصادّي 
الفرات  مياه  من  محددة  كمية  تمرير  على 
وفقاً التفاق سابٍق مع سوريا والعراق عام 

1976 بناًء على طلِب البنِك الدولّي.
أمنّي  اتفاق  ُوقّع   1992/4/17 في 

التوتر وأشار  فتيل  سورّي - تركّي ونُزع 
االتفاق بوضوٍح إلى نشاط »حزب العمال 
التدابير  اتخاذ  على  ونّصً  الكردستانّي«، 
امتداد  على  الشرعّي  غير  العبور  »لمنع 
لمنع  المتخذة  التدابير  و«تطوير  الحدود« 
مبرر على طول  دون  نار  إطالق  إحداث 
في  األمنيّة  للفقرات  كامتداد  الحدود«، 
برتوكول توزيع المياه. ووقّعها عن الجانب 
السوري رئيس شعبة األمن السياسّي اللواء 
مدير  التركّي  والجانب  بدر حسن،  عدنان 
اللواء  العسكريّة  باالستخبارات  الحركات 
االتفاقية،  تُنفِّذ  لم  ولكن  تبليس.  أشرف 
في  دمشق  ديميريل  الترّكي  الرئيس  فزار 
موضوعي  لمناقشة   ،1993  /12/19

المياه و«حزب العمال الكردستانّي«.
تركيا  أعادت  تشيلر  تانسو  حكومة  خالل 
بيراجيك  سد  لملء  الفرات  مياه  تحويل 
أورفه  وشانلي  ماردين  سهول  إلرواء 
وجيالن بينار وتشغيل محطتها الكهربائيّة 
ما تسبب بانخفاض مياه الفرات وتوقف 7 
عنفات من أصل 8 بسد الفرات تؤمن %70 

من الكهرباء لسوريا
السورية اإلسرائيليّة  المفاوضات  فترة  في 
بوديعة  والمعروفة  مدريد  لمرجعيّة  وفقاً 
معسكرات  بضرب  أنقرة  هّددت  رابين، 
التركية  الخارجيّة  لكن  اللبنانّي،  البقاع 
فّضلت الضغط على دمشق عبر واشنطن، 
السدود  لضرب  دمشق  خطة  تداول  وتّم 
التركيّة في حال نفذت تركيا تهديدها. وطلب 
الرئيس األمريكّي بيل كلنتون، عندما التقى 
بالرئيس السورّي حافظ األسد في 10/31/ 
1994 بجنيف إلطالق مفاوضات سوريّة 
إسرائيليّة، نقطتين محددتين: معرفة مصير 
الطيار اإلسرائيلّي رون آراد، ووقف نشاط 
طالب  فيما  الكردستانّي،  العمال  حزب 
ولم  وليبيا،  إيران  موضوعي  بفتح  األسد 

العمال  »حزب  موضوع  حينها  يُناقش 
الكردستانّي«.

اتفاٌق على وقعمِ التهديدمِ باحلربمِ

االتفاقيات  قانونيّة  الوقوف على  المهم  من 
أمام  بها  الدولّي  القبول  ودرجة  السريّة 
المختلفة  وهيئاتها  المتحدة  األمم  منظمة 
يُلِزُم  حيث  الدوليّة،  العدل  محكمة  ومنها 
المعاهداِت  بإيداِع  الدوليِّة  المنظمِة  ميثاُق 

واالتفاقياِت المعقودِة والمحّررة رسميّاً بين 
المتحدة،  لألمم  العامة  األمانة  لدى  الدول 
ويقوم األمين العام بتسجيلها، وبذلك يمكن 
وهيئاتها  المتحدة  األمم  منظمة  تتخذ  أن 
مواقف واضحة إذ أخلَّ أحد طرفي التعاهد 
أكثر  وهناك  عليها،  المتفق  بالشروط 
إيداعها  تم  واتفاقية  معاهدة  ألف   30 من 
أصوالً األمم المتحدة حتى تسعينات القرن 
واالتفاقيات  المعاهدات  ولكن؛  الماضي. 
الهيئات  أمام  تُقبُل  ال  والشفهيّة  السريّة 
األمم  إطار  خارج  الدوليّة  والمؤسسات 

المتحدة.
بالتفسير  إشكاليّة  بقيت  أضنه  اتفاقية 
هي  هل  حيالها،  التوصيفاُت  وتضاربِت 
حول  والسؤال  سياسّي  أم  أمنّي  اتفاٌق 
إمالء  هي  أم  الطرفين،  نديّة  مستوى 
أُعلنت  بنودها  بعَض  أّن  ورغم  لشروط؟ 
رسميّاً إال أّن الحديَث استمرَّ حول تفاهمات 
سريّة، وذهب البعُض إلى تأويٍل مختلٍف، 
وحصر االتفاق بالمحاصصِة بمياه الفرات، 
المياه عن سوريا  تقطع  تركيا  كانت  حيث 
لعقد  السوريّة  الدولة  دعا  ما  والعراق، 
باإلضافة  المياه،  من  حقها  تضمن  اتفاقية 
إلى الخالف حول لواء إسكندرون »والية 
المصادر  كّل  أّن  والواقع  حالياً«.  هاتاي 
جرى  المبرم  االتفاق  أّن  حول  تقاطعت 
والمخاوف  المياه  بين  بتبادل  بصيغة 

األمنيّة.
شِهد َعقُد التسعيناِت تعدد القضايا الخالفيّة 
توتٍر  إلى  أّدى  ما  وأنقرة،  دمشق  بين 
بالمواجهِة  التهديِد  إلى  وصل  بينهما  حاٍد 
بتهديد  ذروتها،  األزمة  لتصل  العسكريّة 
باالنتقام  ديميريل  سليمان  التركي  الرئيس 
مسعود  الوزراء  رئيس  وقال  سوريا،  من 
يلماز: »إنَّ بالده ستتخذ جميع اإلجراءات 
سوريا«،  ضد  الحاجة  دعت  إذا  الالزمة 
سيزجين  عصمت  الدفاع  وزير  قال  بينما 

محّذراً دمشق: »للصبر حدود«. 
وفي أيلول 1998 حشدت تركيا 10 آالف 
قائد  الحدود، وهّدد  قواتها على  جندي من 
القوات البريّة التركيّة سوريا من الريحانيّة: 

»تركيا ستتخذ اإلجراءات المناسبة«. 
شملت اتهامات المسؤولين األتراك لسوريا 

)دعم حزب العمال الكردستانّي، والسماح 
أراضيها  على  معسكرات  بإقامة  له 
أوجالن(،  هللا  عبد  للقائد  الحماية  وتوفير 
به  تقوم  ما  أنقرة »خطر«  استشعرت  كما 
أبناء  مع  التواصل  محاولة  لجهة  دمشق 
األمنيّة  الشبكات  عبر  إسكندرون  لواء 
واالستخباراتيّة« أو »الشبكات االجتماعيّة 
وطنيّاً  طابعاً  تأخذ  لم  ذلك  ولكن  الطائفيّة، 
ألبناء  السوريّة  الهوية  إحياء  يكفل  حقيقيّاً 
اللواء السليب. كما نفت أنقرةُ اتهاَم دمشق 
لها بأنَّ عداوتها نتيجة للتحالِف مع إسرائيل 
استناداً التفاٍق استراتيجّي أمنّي - عسكرّي 
عام  وإسرائيل  تركيا  أركان  هيئتي  بين 

 .1996
بشخِص  األزمة  خط  على  مصر  تدّخلت 
الخارجيّة  ووزير  مبارك  حسني  رئيسها 
إيران من خالل  عمرو موسى، وتحّركت 
مع  تواصل  الذي  خاتمي،  محمد  رئيسها 
دمشق وأنقرة وأوفد وزير خارجيته كمال 

خرازي إليهما.
في 1998/10/5 أغلقت تركيا باَب الحواِر 
إلنهاء التصعيد مع سوريا، وأعلن رئيسها 
الحواِر  أسلوِب  رفَض  ديميريل  سليمان 

العداِء  الذي دعت له دمشق، ووّسع دائرةَ 
انتقادات  موّجهاً  العربيّة  الدول  كلَّ  لتشمَل 
وصول  من  يومين  قبل  وذلك  لها،  شديدة 
الرئيس المصري حسني مبارك إلى أنقرة 
ساكناً  تحّرك  لم  التي  لدمشق  زيارته  بعد 

على الحدوِد واكتفت بالردِّ اإلعالمّي.
نجحت الجهود المصريّة بنزع فتيِل األزمِة، 
إذ  المصريّة  بالوساطة  األسد  حافظ  وقبِل 
أدرك وقتها جديّةَ التهديداِت التركيّة، ونية 
واشنطن بتوجيه ضربٍة جديدٍة للعراق؛ ما 
أّدى التوصل التفاقية أضنه« وفتح صفحة 
تطّورت  البلدين،  بين  العالقات  من  جديدة 
حتى  استمر  استراتيجّي  تعاوٍن  إلى  الحقاً 

بداية األزمة السورية في آذار 2011.

بعٌض من بنود االتفاقية

اتفاق  بتوقيع  الشاقّة  المفاوضاُت  انتهِت 
عنه  وانبثقت   ،1998/10/20 في  أضنه 
وعند  دوريّاً  تجتمع  مشتركة  أمنيّة  لجنة 
خرج  قد  أوجالن  القائد  وكان  الضرورة. 
من سوريا إلى روسيا، ثم إيطاليا، وبعدها 
إطار  في  أُِسر  حيث  بكينيا  نيروبي  إلى 

مؤامرة دوليّة في 1999/2/15. 

فيها  فالالفت  االتفاِق  تأويالُت  كانت  أياً 
سياسيّة  شخصياٌت  عليها  وقع  من  أّن 
بشخصياٍت  الجانبان  يُمثِل  ولم  وأمنيّةٌ 
التركّي  الجانب  عن  فوقّع  تكنوقراطيٍّة، 
وزارة  وكيل  زيال  أوغور  السفير 
السفير  السورّي  الجانب  وعن  الخارجيّة 
اللواء عدنان بدر حسن رئيس شعبة األمن 
الكتمان حتى  االتفاُق طي  السياسّي. وبقي 
ُكشف النقاب عنه ألول مرٍة ونشره موقع 
»الحقيقة« في 2008/1/14. وبعد توقيع 
اعتقاالت  حملة  بدأت  مباشرةً،  االتفاقية 
العليا  الدولة  أمن  محكمة  أمام  ومحاكمات 
وعناصر  كوادر  من  العشرات  طالت 
حزب العمال الكردستانّي في سوريا. كما 
جرى تسليم عدد منهم إلى أنقرة رغم أنّهم 

مواطنون سوريون.
احتفاظ  أبرزها:  بنوداً  االتفاقية  تتضمن 
تركيا بممارسة حقها الطبيعّي بالدفاع عن 
خسائرها  بتعويٍض عن  والمطالبة  النفس، 
باألرواح والممتلكات، إذا لم تُوقِف سوريا 
الكردستانّي  العمال  لحزب  دعَمها  فوراً 
في  أوجالن  القائد  وجود  وتنهي  فوراً، 
التركيّة  لألراضي  التسلل  ومنع  سوريا، 
وتشغيل خط اتصال هاتفّي مباشر فوراً بين 

السلطات األمنيّة العليا لدى البلدين.
أنَّ  اعتبر  االتفاق  من   3 رقم  الملحق 
منتهية،  الطرفين  بين  الحدوديّة  الخالفاِت 
حقوق  أو  مطالب  أيّة  منهما  ألّي  وليس 
مستحقة في أراضي الطرف اآلخر. بينما 
تضمن الملحق رقم 4 تفهّم الجانب السورّي 
والواجبات  التدابير  باتخاذ  إخفاقه  أن 
األمنيّة، المنصوص عليها باالتفاق، يعطي 
اإلجراءات  جميع  اتخاذ  في  الحق  تركيا 
السوريّة  األراضي  داخل  الالزمة  األمنيّة 
حتى عمق 5 كم. وبالتالي ال يمكن تبرير 
العدوان على عفرين واحتاللها مع مناطق 
الجائر  االتفاق  هذا  وفق  حتى  أخرى، 
هذه  وكانت  عليه.  المتفَق  الُعمَق  لتجاوزه 
المعارضة  إليه  استندت  مسوغاً  االتفاقية 
السوريّة لمطالبة تركيا بإنشاء منطقة آمنة 
ففي 2016/5/11، صّرح  شمال سوريا. 
يُسّمى  لما  الدورّي  الرئيس  العبدة،  أنس 
تهيئ  أضنه  »اتفاقية  الوطنّي:  »االئتالف 
منطقة  إلقامة  ألنقرة  الالزمة  األرضيّة 
أنقرة  فإنَّ  ذلك،  وبتحقق  سوريا،  في  آمنة 
العودة  ستؤّمن حدودها، ويمكن للسوريين 

إلى بالدهم بأمان«.
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الكتاب: العال بعيون كردية 
الكاتب: األديب الرحال بدل رفو

من 
أروقة 
اإلبداع

عبدالرمحن حممد

تقرير/ شيار كرزيلي 

حتقيق/ رامان آزاد

 أضنه
ُ
 عنوانه اتفاق

ٌ
سجال

الذي  المقاتل  دور  عن  الفنان  دور  يقل  ال 
هم  فالفنانون  المعركة  ساحات  في  يقاتل 
الذين يعطون الروح المعنوية للشعب وعن 
طريق ما يتم تقديمه من الثقافة والفن والتي 
في  لتُخلد  البطولة  مالحم  تسطر  بدورها 
للباحثين  مرجعاً  وليكون  الشعوب  تاريخ 

عن الحقيقة.
األغنية الثورية َمّجدت مقاومة عفرين: 

 ففي مقاومة عفرين لعبت األغنية الثورية 
ورفع  المشاعر  تأجيج  في  دوراً  والشعر 
المعنويات، وقد أنتج الفنانون الكرد العديد 
مقاومة  عن  عبّرت  التي  األغنيات  من 
ما  شيري  »ليخن  أغنيات:  مثل  العصر 
ليخن وأغنية بارين سمبوال رومتا سركفتن 
وغيرها  بردريا«  هاتي  شر  هي  سركفتن 

العديد من االغاني. 
الفنان نيازي سيدو يتحدث عن ذلك ويقول: 
»قبل شن االحتالل التركي الهجوم الهمجي 
والفن  الثقافة  حركة  قامت  عفرين  على 
في  والثقافية  الفنية  الفعاليات  من  بالعديد 
والعديد  المهرجانات  إقامة  مثل  المقاطعة 
من الحفالت الغنائية والعروض المسرحية، 
السينما وإقامة  يتم عرض ألفالم  كما كان 
من  العديد  وعرض  الشعرية  األمسيات 
هنالك  فكانت  والنحت،  الرسم  معارض 
حركة وعمل وإنتاج فني كبير على صعيد 
المقاطعة وقد استمرت هذه الفعاليات حتى 

بدأ العملية العسكرية على عفرين«.
الدور الذي لعبه الشعر واألغنية الثورية 

في الحرب: 
الهجوم  بشن  التركي  االحتالل  بدء  وبعد   
على عفرين في 2018/1/20 قامت حركة 
األغاني  من  العديد  بإنتاج  والفن  الثقافة 

والكليبات الثورية عن عفرين.
من  فعاالً  دورن  األغاني  تلك  ولعبت   
الناحية المعنوية ومن تلك األغنيات أغنية 
كلمات  من  وهي  سركفتن«   »سركفتن 

»هاليخن  وأغنية  ميرساز  دليل  والحان 
لعفريني  جنكي  »داهوال  و  لوبرا«  ليخن 
ليدا« لكوما شهيد ديار والعديد من األغاني 
الثقافة  وحركة  الفنانين  اتحاد  قام  كما 
والفن بإقامة العديد من الفعاليات الفنية في 
شوارع عفرين من أجل الرفع من معنويات 

الشعب.
 ويضيف نيازي عن تلك الفعاليات : »كنا 
وفي  انقطاع  دون  العمل  في  متواصلين 
يوم استشهاد ولدي وصلني خبر استشهاده 
وأنا على رأس عملي  فتوقفت عن عملي 
ثالثة أيام،  ثم عدت لمتابعتي عملي الفني، 
ال  مقاوم  فنان  إنسان  موقف  وقتها  اتخذت 
فقمت  ولعواطفه،  للعدو  االستسالم  يقبل 
بإلقاء كلمة في مزار الشهداء  وكان ولدي 
الكلمة  لتلك  وكان  األبطال،  هؤالء  أحد 
رسالة  إليصال  اسعى  وكنت  كبير،  تأثير 
من  تناضل  التي  الشعوب  لجميع  المقاومة 
األقنية  الكثير من  تناقلته  وقد  الحرية  أجل 
والفن  الثقافة  حركة  وبقيت  التلفزيونية، 
وستبقى  فنون  من  تقدمه  بما  العدو  تقاوم 

تستمر في العطاء ».
 نيازي أضاف: »وبعد خروجنا من عفرين 
قمنا  الشهباء  مقاطعة  إلى  ولجوئنا  قسراً 
المقاومة،  بروح  عملنا  في  باالستمرار 
نمتلك  واليوم  توقف  دون  عملنا  واستمر 
أكثر من 1100عضو ضمن  حركة الثقافة 
والفن، على الرغم من معاناة النزوح إال أن 
إرادتنا تقدر على كسر كل الحدود وصنع 

المعجزات«.
ناحية  في  والفن  الثقافة  حركة  عضو  أما 
عن  فتحدث  بكر  ريزان  الفنان  راجوا 
»نحن  ضمنها:  يعمل  التي  الفرقة  أعمال 
كفرقة جياي ميران قمنا بإنتاج أغنية تمجد 
وبطالت  ألبطال  البطولة  مالحم  وتسطر 
وحدات حماية الشعب والمرأة، والمقاومة 
او  )زند  باسم  أهالي عفرين،  بها  قام  التي 
بندا باديZnd u benda bade .( وهي 
من أشعاري وألحان األستاذ محمد بلكو أما 
عن اآلالت التي تم استخدامها في األغنية 
الطنبور  و  والبغلمة  العادي  الطنبور  فهي 
والكمان  والمزمار  والطبل  الكهربائي 

والجمبش، كما كنا نقوم بالمشاركة وإقامة 
الدروع  ضمن  فنية  وفعاليات  حفالت 
البشرية حين زيارتنا لنقاط التماس وكانت 
تلك الحفالت مصدر روح معنوية لألهالي 
الشهيد  فرقة  عضو  وأكد  وفرحهم«.  
الفنان  شيراوا  لناحية  العائدة  الفنية  ديار 
كل  في  العمل  على  اإلصرار  ديار  نزار 
الظروف: »في أيام الحرب  قمنا بتسجيل 
بعنوان  وهي  عفرين  مقاومة  عن  أغنية 
كلمات  من  ليدا«  لعفريني  جنكي  »داهوال 
قامت  وقد  وألحاني  عثمان  هديات  الفنانة 
التي  اآلالت  عن  أما  بغنائها  ديار  فرقة 
آلة  فهي  الموسيقي  التوزيع  في  شاركت 
الطنبور العادي والطنبور الكهربائي  وآلة 
في  تسجيلها  تم  وقد  الجمبش  وآلة  الكمان 
والفن«.   الثقافة  لحركة  العائد  األستوديو 
أكد  أيضاً  بيرهات   سعيد  والشاعر  الفنان 
أن األغنية الثورية والشعر كان لهما الدور 
الثورية  لألغنية  »كانت  وأضاف:  البارز 
والرفع   العواطف  تجييش  في  كبيراُ  دوراً 
بجانب  قاتلت  واألغنية  المعنويات،  من 
من  أقوى  وتأثيرها  صوتها  وكان  البندقية 
البندقية،  التي تخرج من فوهة  الرصاصة 
بطولة  مجدت  الحرب  زمن  في  فاألغنية 
والمعارك  البطوالت  خت  وأرَّ المرأة 
واألحداث، فكانت عنوان األغنية في زمن 
األشعار  من  العديد  كتابة  تم  وقد  الحرب، 
من قِبل الشعراء الكبار مثل فرهاد مردي 
الملقب بدينو والعديد من شعراء مثل بافي 
لعب  الذي  هي  فالشعر  وغيرهم   جنكي 
الصوت  أما  األغنية  في  الفعال  الدور 
والموسيقا هي األدوات التي تزين الشعر، 
بحاجة  القوية  فالكلمات  الوقت  نفس  وفي 
للسامع  لتكمل  والحان جميلة  أصوات  إلى 

الصورة واالحساس«.   

رفو  بدل  الرحال  والشاعر  لألديب  صدر 
القسم األول من رحالته حول العالم باللغتين 
خاني  مطبعة  دار  عن  والكردية  العربية 
في مدينة دهوك، النسخة العربية صدرت 
وتم    2018 عام  من  األول  تشرين  نهاية 
جمهور  حضرها  احتفالية  ضمن  توقيعه 
وبعد  والرحالت،  األدب  محبي  من  غفير 
االحتفالية وعرض فلم وثائقي حول حياته 
والذي  العربية  النسخة  الكتاب  توزيع  تم 
الحجم  من  410 صفحات  دفتيه  بين  ضم 
والغالف  للكتاب  رائع  وبتصميم  المتوسط 
من قِبل الفنان عصام حجي طاهر وكانت 
الغالف  صورة  المغربية  »شفشاون« 

األولي بعدسة الكاتب.
د.  البروفيسور  الكتاب  مقدمة  كتب   
الرحال  بين  وقارن  الصائغ   عبداإلله 
العرب  من  القدامى  والرحالين  رفو  بدل 

والغربيين في أكثر من 25 صفحة. وضم 
والهند  المكسيك  ومنها  رحلة   15 الكتاب 
وإيطاليا  والمغرب  ومصر  وكازاخستان 
وكرواتيا  والنمسا  وباريس  والسويد 
 !... األسود  والجبل  والهرسك  والبوسنة 

وصور الكتاب بعدسة الكاتب الرحال.
أن  حاول  بانه  رفو  بدل  األديب  ويقول   
تسمع  لم  التي  األماكن  تلك  إلى  يصل 
وكهوف  الهندية  القرى  ومنها  الكرد  باسم 
الثورة المكسيكية والمغربية وجبال وقرى 
المغرب، وكذلك قال: إن الفرصة قد أتت 
بأن يتجه الكرد إلى العالم لنقل العالم بعيون 

كوردية الى كوردستان!
وفي شهر شباط من عام 2019 أصدرت 
عمر  عبدالحميد  جيان  المترجمة  األستاذة 
بموافقة  ترجمتها  بعد  الكوردية  النسخة 
بترجمة رحالته  رفو  بدل  الرحال  االديب 

وصدر  الكردية،  اللغة  إلى  األول  القسم 
في  خاني  مطبعة  دار  عن  أيضاً  الكتاب 
وغالف  وتصميم  فاخرة  بطباعة  دهوك 
ضم  وقد  كولي  مسعود  للمصمم  جميل 
الغالف األول صورة الرحال على ضفاف 
حقيبته  يحمل  وهو  العالم  بحيرات  إحدى 
ال  بأنه  يقول  حيث  وكاميرته،  الظهرية 
جواز  سوى  رحالته  خالل  الكثير  يحتاج 
لتدوين  أوراق  وحزمة  ونظاراته  سفر 
حياة  يعيش  وألنه  القليل  والمال  مشاهداته 
زاهدة وأحياناً في خيمته التي ينصبها على 

ضفاف البحار أو سفوح الجبال.
النسخة  كردية  بعيون  العالم  كتاب  ضم 
الكبير،  الحجم  من  صفحة   475 الكردية 
عمر  عبدالحميد  جيان  المترجمة  وتقول 
رفو:  بدل  لرحالت  ترجمتها  سبب  عن 
من  تخلوا  الكردية  المكتبة  رفوف  »رأيت 

أحد  بدوره  يعد  والذي  المهم  األدب  هذا 
اآلخر  والشيء  اإلنساني،  األدب  اعمدة 
استوقفتني  رحالت بدل رفو والتي يطلقها 
من جهده الخاص ومن دون دعم من أحد 
الكتاب  هذا  و  التقدير  يستحق  جهد  وهذا 
الجامعات  لطلبة  مهما  مصدراً  سيكون 
لرحالت  الكردية  الترجمة  والمدارس«. 
الكردية  للمكتبة  طيبة  اضافة  رفو  بدل 
الكثير من  اإلنسانية وبجهد مترجمة بذلت 

الوقت وعلى نفقتها الخاصة.
ويقول الرحال بدل رفو بانه كتب رحالته 

قلماً  للكرد  بأن  العرب  ليعلم  بالعربية 
واألديب  والجمال،  العالم  تقتنص  وعيناً 
في  محاضراته  من  الكثير   اقام  الرحال 
لغات عالمية وتم تكريمه في  العالم وبعدة 
الكثير  وفي  الشرفية  بالمواطنة  المغرب 
من أنحاء العالم وله 18 كتابا حول األدب 
وترجمت  والرحالت  والترجمة  والشعر 
قصائده إلى الفرنسية واإليطالية واأللمانية 

والروسية والعربية والتركية.
Puk midia

الشعر واألغنية الثورية يف مقاومة العصر

عفرين يا أرض القداسة 
كيف أرى احلياة والبهاء 

وكل مراكب احلزن 
على وجنتيِك

كيف أحيا دونِك؟؟ 
وكيف ستصبحني حرة؟؟ 

وال أعني ترى
 وال آذان تصغى

 والتفريط والتفريق تفشى 
التاريخ سيلعن القلوب املتحجرة

يا حسرتي على ما ألم بك 
كيف حالك 

وأبناء جلدتك يُغتصبون
 هنا وهناك

يتلذذون بالعبودية عند السلطان
ال زلت اشم رائحة اجلنة

 من قداستك
أرواٌح غادرت للّسماء

 ضحت مبا لديها 
وأرواٌح تاهت 

وساسة غدروا
يدعون اليقظة وهم سكارى 

و حجبوا عدل احلقيقة. 
عفرين!! 

عجز الكالم
ونسيت أن ألقي السالم

ونسيت أن سالمنا
ال زال في ُفلَِك الظالم

وعاماً بعد عام
وعيون أمي ال تنام

وكشف وجهه واللثام
عفرين

ستنتصر نبوءة كاوا 
ابناء الشمس قادمون

وسيندحر الظالم.

عفرين

سرهلدان عثمان بكي 
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بدالً  تكنولوجي  واقع  بقدرته على خلق  آمن 
وقت  مكرساً  البعيد،  األفق  في  انتظاره  من 
داخل  يتوفر  مما  البسيطة  وإمكانياته  فراغه 

مدينته ليغنيها.
ومن الشباب من ينظر إلى بالد المهجر على 
أنها بلد متطور وأن بلدهم متخلف، ولكن عبد 
النافع المحمد، على خالف هؤالء الشباب آمن 
وفّضل  تكنولوجي،  واقع  خلق  على  بقدرته 
البقاء والعمل داخل مدينته على الهجرة. عبد 
النافع المحمد يبلغ من العمر 28 عاماً، درس 
في معهد فني خاص بالبناء، رأى عبد النافع 
التكنولوجيا  الناحية  من  منبج  مدينة  واقع 
ضعيف، وهذا ما دفعه لمجاالت التكنولوجيا 
سعياً منه لتطوير الواقع الذي تعيشه مدينته.

وبدأ عمله على المواقع اإللكترونية في عام 
2014م، وبات يتعمق في اللغات اإللكترونية 
وصمم أول موقع الكتروني بعد عام، وذلك 
أسماه  للتسوق  موقع  مشروع  إلنشاء  دفعه 
»سوق المدينة«، أتمه خالل ستة أشهر حتى 
استطاع إنهائه من ناحية التصميم والبرمجة 

إضافة إلى الشكل الخارجي.
لم  لكن  2017م،  عام  في  مشروعه  وأطلق 

يلقى االستجابة الالزمة لنجاحها، وذلك ألن 
جيد  تفاعل  ذات  ليست  منبج  مدينة  أسواق 
عبر اإلنترنت عموماً، ولم يعتد أهالي مدينة 
ولذلك  الشبكة،  مواقع  عبر   التبضع  منبج 
اتخذ عبد النافع قرار إيقاف »سوق المدينة«.

ل جيد اليأس طريقًا إليه

ولكن عبد النافع لم ييأس وبات يفكر باألشياء 
التي تكون قريبة من أهل مدينته، ولذا كان 
عليه العمل باألشياء الملموسة واقعياً، وذلك 
النافع  عبد  أوصل  الذي  الخيط  رأس  كان 
تطوير  لوح  وهو  الـ)آردوينو(،  على  للعمل 
وجزء  مادي  جزء  من  مؤلف  إلكتروني 

برمجي.
التعلم  إلى  النافع  لجأ عبد  المجال   وفي هذا 
الدروس  من  سلسلة  متبعاً  اإلنترنت،  عبر 
الـ)آردوينو(،  مع  التعامل  من  مكنته  التي 
نظراً لعدم توفر كتب في هكذا مجالت، ولم 
أقرانه  الشباب  من  المساعدة  تلقي  يستطع 
كونهم  المجال  هذا  في  دراستهم  أتموا  الذين 

يعانون ضعف برمجي.

المتعلقة  البرمجية  اللغات  النافع  عبد  وتعلم 
بهذا المجل والتسلسل أيضاً بمجهوده الذاتي، 
إنشاء  في  معرفته  يسخر  أن  استطاع  حتى 
جهاز كهربائي منزلي يتحكم بكل كهربائيات 
المنزل عن بعد ومن مكان واحد عبر برنامج 

تطبيق أنشأه على أجهزة األندرويد الذكية.
في  التحكم  جهاز  على  النافع  عبد  ويعمل 
أوقات فراغه معتمداً على القطع اإللكترونية 
المتوفرة في أسواق مدينة منبج على حسابه 
في  مشابه  أجهزة  تواجد  ورغم  الشخصي، 
في  متوفرة  ليست  أنها  إال  العالمية  األسواق 
سوريا عموماً، وإن تم استيراد تلك األجهزة 

فإنها ذات مزايا محدودة قد ال تلبي حاجة كل 
منزل، ويصعب صيانتها في حال األعطال.

ملبياً  يكون  أن  مشروعه  خالل  من  وسعى 
من  صاحبه  طلب  بحسب  منزل  كل  لحاجة 
المنزلية،  الكهربائية  باألدوات  التحكم  ناحية 
بحسب  توضع  حساسة  أجهزة  إلى  إضافة 
لالشتعال،  القابلة  )الغازات  اللزوم كحساس 
الحرائق، الرطوبة، الضوء، الحركة(، ولكل 

منها وظيفة بالمنزل.

بإمكانياته الذاتية استمر حتى 
حتقيق هدفه

من  تتألف  أعدها  التي  األولى  والتجربة 
وصلها  يتم  أن  يمكن  بحيث  مخارج  ستة  
تلك  خالل  من  كهربائية،  أجهزة  بـستة 
ضمن  باإلضاءة  التحكم  يمكن  المخارج 
المياه،  سخان  الثالجة،  الغسالة،  المنزل، 
وتبلغ استيعابية كل مخرج 10 أمبير، يمكن 
الجهاز  أن  كما  الحاجة،  تطلبت  إذا  زيادتها 
مزود بحساس غاز يعطي إشارة عند التقاط 

أي غاز قابل لالشتعال.
من  البلوتوث  عبر  األوامر  الجهاز  ويتلقى 
خالل برنامج خاص على أجهزة األندرويد أو 
من خالل جهاز التحكم الخاص بالتلفزيونات، 
الجهاز  البرنامج عن  التحكم عبر  يميز  وما 
هو أنه يمتلك ميزة اإلطفاء والتشغيل التلقائي 
عبر التوقيت، ويمكن أن يتم التحكم بالجهاز 
عبر »الواي فاي«، كما يمكن تعديل الجهاز 

ليكون جهاز تحكم وإنذار تلقائي.
واستغرق عبد النافع مدة ستة أشهر لتشكيل 
النافع  عبد  يقدر  األول،  التجريبي  الجهاز 
تكلفة جهاز التحكم بأجهزة المنزل الكهربائية 
مع أجور التركيب كونه يعتمد على أشخاص 
دوالر   1500 من  بالكهرباء  أخصائيين 
يغطي  بشكل  أميركي،  دوالر  ألفي  وحتى 
من  بالكامل،  المنزل  صاحب  احتياجات 
ككاميرات  وحتى  المنزلية  باألدوات  التحكم 

المراقبة واإلنارة واإلنذارات.
وتلقى عبد النافع الدعم المعنوي من المحيطين 
عبد  ويسعى  األولى،  تجربته  رأوا  ممن  به 
النافع إلى أن يصبح النظام الذي يعمل عليه 
التي  واألعمال  المشافي  أنظمة  في  مساعد 
تحتاج لخلق ظروف خاصة، ويكرس أوقات 
داخل  التكنولوجي  بالواقع  لينهض  فراغه 
استيراد  حاجة  عن  مدينته  وإغناء  مدينته، 
التكنولوجيا، وتوفير الراحة وسهولة التحكم.
وكالة / هاوار

وبعد سيطرة ما يسمى كتائب الجيش الحر 
على المنطقة أصاب الجفاف أغلب الحقول 
في  اآلالت  نهبهم  نتيجة  وذلك  الزراعية، 
في  توقفها  إلى  أدى  مما  الري  مضخات 
قرى »المريعية، البو عمر، والبو حسن«، 
توليد  محطات  استهداف  إلى  إضافةً 
آبار  حفر  على  الفالحين  فأجبر  الكهرباء، 

خاصة لسقاية أراضيهم.

تفاقم األمر سوًء بعد استيالء مرتزقة داعش 
على أجزاء واسعة من المنطقة؛ وذلك بعد 
قيامهم بفرض قوانين وإجراءات عدة، أدت 
مما  الفالحين  قلوب  في  الخوف  بث  إلى 
أدى إلى عدم رغبتهم في زراعة أراضيهم 

وهروب بعضهم إلى خارج المنطقة.

أهالي  يمارسه  نشاط  أهم  الزراعة  وتعتبر 
الزور؛  دير  فيها  وبما  السوري  الشمال 
أراٍض  وهي  مقوماتها؛  توافر  بسبب 
حيوانية،  وثروة  عاملة  وأيدي  زراعية 
على  حافظت  أنها  إال  اإلهمال؛  ورغم 
»القمح  محصولي  وبخاصةً  تفوقها 
والشعير«، واللذان يعتبران من المحاصيل 
االستراتيجية، باإلضافة إلى القطن والذرة 
من  وغيرها  السكري  والشوندر  الصفراء 

المحاصيل الزراعية األخرى.

حفة حبق الفالح قوانني محُ

من  األكبر  النصيب  السوري  للفالح  كان 
على  طويلة  عقود  عبر  والتهميش  الظلم 
المجتمع،  في  الكبير  دوره  من  الرغم 
أصحاب  إلى  يصل  صوت  له  يكن  فلم 
القوانين  رحمة  تحت  يقع  وكان  القرار، 
المواد  أسعار  وارتفاع  المجحفة  الزراعية 
الزراعية والبذور، زادت معاناة الفالحين، 
الزراعي  الزراعي بشقيه  القطاع  وتراجع 
المربين  عدد  قلة  نتيجة  والحيواني، 
لغالء  نظراً  أخرى،  ألعمال  واتجاههم 
كانت  التي  الضرائب  وزيادة  األعالف 

تفرض مع بداية األزمة في  2011.

القطاع الزراعي وأسباب تأزمه

معاناة  وازدياد  الزراعي  القطاع  تراجع 
الفالحين كان له أسباب كثيرة وأهمها مقتل 
القصف  نتيجة  المزارعين  من  كبير  عدد 
سنوات  خالل  المنطقة  له  تعرضت  الذي 
منهم  اآلخر  العدد  والتحاق  مضت،  عدة 
مما  للنظام،  المعارضة  الكتائب  بصفوف 
أن  المعروف  ومن  بوراً،  أراضيهم  ترك 
لم  إذا  فشيئاً  شيئاً  خصوبتها  تفقد  األرض 
العديد  تدمير  إلى  بها، إضافة  يتم االهتمام 
من محركات الضخ في مناطق ريف دير 
عن  وخروجها  والشرقي  الغربي  الزور 
الخدمة، مما أدى إلى عدم وصول مياه الري 
لألراضي الزراعية، ويتم االستهداف غالباً 
الفالح  يكون  أن  بعد  الموسم  منتصف  في 

عن  ناهيك  والسماد،  البذار  ثمن  خسر 
الغالء في أسعار البذار واألسمدة، وغالء 
ارتفاع  إلى  أدت  التي  النفطية  المشتقات 
أجور المكننة الزراعية وبنسبة عالية جداً.

قوانني داعش أثقلت كاهل الفالح

على  سيطرته  بعد  داعش  مرتزقة  فرض 
أثرت  صارمة  إجراءات  عدة  المنطقة؛ 
بتشكيل  قام  حيث  المزارعين،  على  سلباً 
المسؤول  وهو  الزراعة؛  ديوان  يسمى  ما 
بدأ  تشكيله  ومع  الزراعية،  العملية  عن 
على  أغلبها  كان  قرارات  عدة  بإصدار 
الفالح؛  أثقلت كاهل  شكل فرض ضرائب 

المرتزقة  أن  علماً  الري،  ضرائب  ومنها 
لم يقوموا بأي عمل من أجل توفير المياه، 
القنوات  طريق  عن  يزال  ال  الري  فكان 
يعتمد على  الزراعة  ديوان  وكان  السابقة. 
المتطوعين  لبعض  الفردية  المجهودات 
إصالح  أجل  من  الخبرة  يملكون  ممن 
أعطال قنوات الري وآلياته، وحينها بلغت 
ضريبة الري بين /1000 ـ 1500/ ليرة 
سورية على الدونم الواحد؛ وكانت تختلف 

باختالف نوع المحصول. 

ديوان الزكاة سبب آخر
 ملعاناة الفالحني

وكان ديوان الزكاة يطالب الفالحين بزكاة 
ما أنتجته أرضهم رغم أن ما أنتج ال يسد 
رمق الفالح وأبنائه، والزكاة ال تمنع فهي 
كثرة  لكن؛  اإلسالم،  فرائض  من  فرض 
األولية  والمواد  األجور  وغالء  الضرائب 
كاهل  أثقلت  أسمدة«  أدوية،  »بذار،  من 
ما  ليدفع  ويتعب  يعمل  كان  فقد  الفالح، 
أنتجه كضرائب وخسائر، واستمرت معاناة 
من  منعهم  بعد  خاصة  الزور  دير  فالحي 
أراضي  أنها  بحجة  البادية  أراضي  فالحة 
مزارعي  أغلب  على  أثّر  ما  المسلمين، 

المنطقة بشكٍل كبير جداً.

حركة  باسم  بيان  أُلقي  الفعالية  بداية  وفي 
الشبيبة الثوريّة السوريّة بناحيّة عين عيسى 

القتها اإلداريّة زهرة محمد جاء فيه:

باسم حركة الشبيبة الثورّية 
السورّية بناحّية عني عيسى

ضد  جميعها  المؤامرات  ونستنكر  ندين 
شعوب الشرق األوسط، والتي بدأت بمحاولة 

العظيم  الفكر  وصاحب  األخوة،  فكر  تدمير 
القائد عبدهللا أوجالن التي بدأت منذ 20 عاماً 
والتي أفضت إلى اعتقاله، ولكنهم فشلوا بما 
والدرب  المنهاج  أصبح  فكره  ألّن  خططوا، 
الذي نسير عليه، ومن هنا نحيّي مقاومة ليلى 
والتسعين  الرابع  يومها  دخلت  التي  كوفن 
التدهور  رغم  الطعام  عن  اإلضراب  في 
تمشي على درب  التي  الصحيّة،  حالتها  في 
لن  لهم:  نقول  هنا  ومن  النصر  أو  الشهادة 
ومؤامراتهم،  أفعالهم  استنكار  عند  نقف 

وسنستمر فيما بدأ به القائد حتى الوصول إلى 
والعودة  المشترك  والعيش  الشعوب،  أخوة 
بعيدين  التي كان اإلنسان عليها  الحقيقة  إلى 
سوف  التي  الفاسدة  الرأسماليّة  السياسة  عن 

تدمرهم هم ومخططاتهم.
الشعوب.....  أخوة  ....تحيا  للقائد  الحرية 
تسقط جميع المؤامرات ضد شعبنا وأرضنا.

الدول الرأمساليَّة حتاول اعتقال 
القادة العظماء أمثال عبد اهلل 

أوجالن

عن  محاضرة  إلقاء  تم  البيان  إلقاء  وبعد 
فكرة  يمثله  وما  أوجالن  عبدهللا  القائد  حياة 
الدولية  والمؤامرة  الحرة،  للشعوب  بالنسبة 

ألقاها  الرأسمالية  الحداثة  دول  حاكتها  التي 
اإلداري في حركة الشبيبة الثورية السورية 

علي حسن.
المتآمرة  الدول  إنَّ  حسن«  أوضح  حيث 
دور  إغفال  تحاول  الحرة  الشعوب  على 
القادة العظماء أمثال القائد عبد هللا أوجالن، 
ألنّهم وقفوا ضد المؤامرات التي تحاك ضد 
الشعوب الحرة المناضلة، للخالص من نيّر 
الرأسماليّة  الدول  فرضتها  التي  العبوديّة 

الُمحتلة«.
وأكد الحسن« بأنَّ الثورة التي قام بها أوجالن 
فنضال  الكردي،  الشعب  على  حكراً  ليست 
القائد يُمثل كافة الشعوب وخير دليٍل الُمقاتلين 
الذين انظموا الى حركة التحرير الفلسطينيَّة، 

واستشهدوا دفاعاً عن الثورة الفلسطينيَّة«.
التي  المحاضرة  خالل  حسن  علي  وقال 
أهالي عين عيسى  العشرات من  أمام  ألقاها 
)حياة(،  السجن  من  صنع  وريفها:«القائد 
أفكاره،  الذين اعتنقوا  المقاتلين  والمئات من 
العالم،  هّدد  الذي  اإلرهابي  داعش  قاتلوا 
التنظيّم  هذا  النّصر على  تحقيق  واستطاعوا 

اإلرهابي«.
عرض  تم  الُمحاضرة  من  االنتهاء  وبعد 
سنفزيون يَتضمن نبذة عن المؤامرة الدوليّة 
ضد القائد عبد هللا أوجالن التي أدت ألسرِه 
في 15 شباط 1999م، في العاصمة الكينيَّة 
التركيّة  السلطات  إلى  وتسليمه  نيروبي، 
آنذاك والتزال تستمر باعتقاله، وفرض حالة 
أو ذويه  المشددة، وتمنع محاميه  العزلة  من 
من  القائد  وفكر  فلسفة  تُمثله  وما  زيارته، 
والسياسييّن  الُمفكرين  من  عدد  نظر  وجهِة 

والمثقفيّن.
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إعداد/ ميزر الشهاب ـ برييفان محي

تأثري األنظمة املتعاقبة على الزراعة بدير الزور ة
ّ
حركة الشبيبة بعني عيسى تنظم فعالي

ة على القائد أوجالن
ّ
روناهي/ قامشلو ـ شهد القطاع الزراعي يف دير الزور كغريه من القطاعات األخرى تراجعًا  للتعريف باملؤامرة الدولي

كبريًا؛ نتيجة العمليات العسكرية الدائرة منذ بداية األزمة السورية عام 2011 وحتى العام 
الزراعي،  بالعمل  املعنيّة  اجلهات  وغياب  املنطقة  على  املرتزقة  سيطرة  بسبب  اجلاري؛ 

ناهيك عن االرتفاع الكبري بأسعار البذور واألدوية ومستلزمات اإلنتاج.
السوريّة  الثوريّة  الشبيبة  حركة  ُتنظمها  اليت  الفعاليات  إطار  يف   - عيسى  عني  روناهي/ 
بناحيّة عني عيسى خالل شهر شباط احلايل، والذي يصادف يف اخلامس عشر منه الذكرى 
العشرين ألسر القائد عبد اهلل أوجالن، حبضور العشرات من أهايل عني عيسى والبلدات 
اهلل  عبد  القائد  على  الدوليّة  املؤامرة  عن  وسنفزيون  حماضرة  احلركة  نظمت  هلا،  التابعة 

أوجالن أمس السبت.

غني مدينته
ُ
آمن بقدرته على خلق واقع تكنولوجي لي

روناهي/ الحسكة ـ قامت الدائرة الفنية في 
بلدية الشعب بالناحية الجنوبية في الحسكة 
على  للوقوف  البناء  ضابطة  مع  بالتنسيق 
مدينة  أحياء   في  ومراقبتها  البناء  أعمال 
من  للحد  لها  التابعة  والبلدات  الحسكة 

مخالفات البناء.
الشريعة  حي  في  مخالف  بناء  ضبط  تم 
التأكد  بعد  المشرف  بجانب مدرسة جرير 
العقار، حيث وجد  من قبل المهندسين من 
العقارية  صفتها  البلدية،  أمالك  من  إنه 
العقاري  القانون  على  وبناًء  ساحة، 
الذاتية  اإلدارة  في  البناء  ضابطة  وقوانين 
الديمقراطية؛ تم هدم البناء المخالف البالغ 

مساحته /400/ متر.

تعهداً  المخالف  توقيع  يتم  ذكره  والجدير 
تعرضه  المخالفة  تكرار  حال  ففي  خطياً، 

للمسائلة القانونية.

يستخدم المزارعون عدة أنواع من األسمدة 
المحاصيل  وفير من  إنتاج  للحصول على 
الزراعية علماً أن األسمدة تُقسم إلى »أسمدة 
كيماوية، وأسمدة عضوية«، وتحتوي على 

مواد أساسية لنمو النبات بقوة.
على  السماد  توزيع  وبخصوص 
النباتي  اإلنتاج  قسم  يستمر  المزارعين؛ 
الحيوانية  والثروة  الزراعية  للجنة  التابع 
على  المادة  بتوزيع  الحسكة  مقاطعة  في 
و800  طن   25 توزيع  وتم  المزارعين، 
كيلو على )212( مزارعاً في الحسكة إلى 
الجديد  الزراعي  للموسم  الحالي،  الوقت 

.2019/2018
على  البذار  الزراعة  قسم  توزيع  وبعد 
وزراعة  الحسكة  مقاطعة  مزارعي 
التابع  النباتي  اإلنتاج  قسم  باشر  أرضهم، 
للجنة الزراعية والثروة الحيوانية في مدينة 
للمزارعين  السمادة  مادة  بتوزيع  الحسكة 

التنظيم  الحار والبارد، وذلك وفق  بنوعيه 
اإلدارة  وضعته  الذي  الجديد  الزراعي 
العامة للزراعة والثروة الحيوانية في إقليم 

الجزيرة.
ويتم تسليم مادة السماد للمزارعين بموجب 
التنظيم الزراعي الذي يتم منح استحقاقات 
والسماد،  بذار  محروقات،  من  المزارع 
وأوضح المهندس الزراعي في قسم اإلنتاج 
مركبات  يوجد  بأنه  النباتي صالح خضير 
والبوتاسيوم،  فوسفور  كاآلزوت،  كبرى 
فهي  األخرى  العناصر  من  تبقى  وما 

صغرى.
يوريا  سماد  كيلو  سعر  بأن  خضير  وتابع 
)البارد( /200/ ليرة سورية، في حين يتم 
منح عشرون كيلو للدونم الواحد، بينما يبلغ 
فوسفات /220/ ل.س،  سعر سماد سوبر 
الواحد،  للدونم  كيلوات  عشر  منح  ويتم 
وأردف بالقول: »تم توزيع 25 طن و800 

اليوريا على 212 مزارع  كيلو من سماد 
طلب  حسب  وذلك  الراهن،  الوقت  حتى 

المزارعين لسماد اليوريا«.
اإلنتاج  لقسم  الزراعي  المهندس  وانهى 
النباتي صالح خضير حديثه بأنهم متعاونين 
وتسهيل  لتسيير  وذلك  المزارعين،  مع 

عملية شراء السماد.
هيئة االقتصاد اجملتمعي

القضاء على ظاهرة البناء استمرار توزيع السماد على مزارعي احلسكة
العشوائي يف احلسكة

صاحل اخلضري

عبدالنافع احملمد


