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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

«مستعدون لبدء محلة
 حلظة«

ّ
 التحرير الكربى يف أي

حلبجة وصمةِ عارٍ 
على جبنيِ اإلنسانية

رسالة للمرأة الرياضية
 يف مشال وشرق سوريا

10»

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس /336/  لعام 

2019م
 على السيد: علي التاية ابن 

محمد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة  وذلك في تمام 
الساعة /10صباحا / من يوم األثنين 
/8/4/2019م للنظر بالدعوى المقامة 
عليك من السيدة: خديجة الحسن بنت 

عبدالمطلب        
بطلب: تفريق لعلة الشقاق والضرر
 وأن لم تحضر في الموعد المحدد 
سنجري بحقك اإلجراءات القانونية.

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في 

الرقة

مذكرة أخطار
في الدعوى رقم أساس /341 /  لعام 

2019م 
على السيد: عبد الكافي الخضر 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة وذلك في تمام الساعة 

/10صباحاً/ من يوم األربعاء /3/ 
4/2019م للنظر بالدعوى المقامة 
عليك من السيد: محمد كادري بن 

محمود        
بطلب: استرداد حيازة

 وأن لم تحضر في الموعد المحدد 
سنجري بحقك اإلجراءات القانونية.

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في 

الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس /850 /  لعام 

2019م 
على السيد: حسين محمد الموسى  

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة وذلك في تمام 

الساعة /10صباحاً / من يوم األربعاء 
/27  /3 /2019م للنظر بالدعوى 
المقامة عليك من السيدة: على خليل 

المصطفى        
بطلب: مبلغ مالي

 وأن لم تحضر في الموعد المحدد 
سنجري بحقك اإلجراءات القانونية.

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في 

الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 491 /  لعام 

2019م 
على السيد: عيسى الصالح بن عبد 
القادر الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة  وذلك في تمام 
الساعة /10 صباحا/ من يوم األحد 
/ 24 /3/2019م للنظر بالدعوى 
المقامة عليك من السيد: اسماعيل 

األحمد الحمد        
بطلب: استرداد حيازة

 وأن لم تحضر في الموعد المحدد 
سنجري بحقك اإلجراءات القانونية.

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في 

الرقة

 
ٌ
حترير عفرين؛ قرار
وعهد للمقاومة

4»

وللشعر عيد...!؟

8»

تقرير/ حسام إمساعيل

منذ تنفيذها ألولى عملياتها العسكرية في الثامن عشر من كانون األول المنصرم؛ باتت قوات تحرير عفرين تحظى باهتمام كبير من قبل أهالي عفرين 
التركي وتحرير  القوات واستراتيجيتها في مقاومة االحتالل  للتعرف على هذه  الوقت  للعودة وتحرير مدينتهم، وسعت صحيفتنا منذ ذلك  المتعطشين 

عفرين، وتمكنا من التواصل مع أحد القياديين المتواجدين حالياً داخل عفرين وأجرينا حواراً معه وهو القيادي العسكري رزكار عفرين

وبهدف  االقتصادي،  القطاع  في سوريا  والحيواني  النباتي  بشقيه  الزراعي  اإلنتاج  قطاع  يُمثل  ـ 
بما يسهم في  اإلنتاجية  الفجوة  لسّد  الزراعي  بالقطاع  النهوض  قادرة على  أجيال متنورة  تخريج 

تحقيق الرخاء االقتصادي؛ اُفتُتِحت كلية الهندسة الزراعية في جامعة روج آفا بمدينة قامشلو

نساء قامشلو والشهباء يعاهدن بالتضامن مع البرلمانية ليلى كوفن ورفقائها حتى النهاية 
لغاية كسر العزلة على القائد عبد هللا أوجالن، وينددن بالصمت الدولي الذي تجاوز كل 

األخالقيات والقوانين الدولية اإلنسانية.

4»

رائحة األسلحة الُمحرمة دولياً تفوح في آلهة العشق حلبجة بدل رائحة زهور الربيع؛ رائحة 
دخلت إلى أجساد رقيقة كجناح الفراشة؛ أطفال، شيوخ، شباب، نساء، ورجال, كلهم  ضحية 
العقلية الشوفينية العنصرية البعثية في العراق وبذلك استشهد أكثر من 5000 مواطن كردي 

في غضون ساعات ُزِهقت أرواحهم فقط ألنهم ُكرد.

 
ٌ
ة اهلندسة الزراعية يف قامشلو... أمل

َّ
كلي

للطلبة ونظام جديد يعتمد على التقييمات

«الصمت الدويل ختطى مجيع القوانني
 التي تنادي حبقوق اإلنسان«

5»

وهن يف بينة داعش واستسالم 
لعناصرها دفعة تلو األخرى

 
ٌ
الشركس... تاريخ
حافل وثقافة عريقة

الكمأة تغزو أسواق الرقة

عناصر  تلقاها  التي  الموجعة  الضربات  بعد 
الباغوز، سلمت دفعة أخرى  مرتزقة داعش في 
تضم عدداً كبيراً من عناصر مرتزقة داعش الذين 

كانوا متمركزين في الباغوز أنفسهم لقسد. 

والسمو  باألناقة  »الشركس«  كلمة  ذكرتنا  طالما 
يعرف  لمن  واإلقدام  العراقة  جانب  إلى  والرفعة 
فالشركس  تاريخها،  وعمق  الشعوب  هذه  ماهية 
تسكن  كانت  التي  الشعوب  أطلق على جميع  اسم 
مجموعة  وهي  »القفقاس«،  أو  القوقاز  شمال 
شعوب من األديغا والشيشان تجمعها ثقافة وعرق 

مشترك

تغزو ثمرة الكمأة أسواق مدينة الرقة؛ وذلك نتيجة 
وأريافها  الرقة  في  لألمطار  الغزيرة  الهطوالت 
بشكٍل عام، بعد أربع سنوات ِعجاف عاشها أهل 
هذا  نُدرة  الفترة  تلك  خالل  واضحاً  وبات  الرقة؛ 
الفطر البري؛ حيث اُفتقِد بشكٍل ملحوظ في أسواق 

المدينة ونواحيها

2»

8»

7»

6» 3»

عام من اإلبادة والتغيري الدميغرايف املمنهج
قتل، خطف، تدمير، سطو، تهجير قسري، حرق ألشجار الزيتون، تغيير دميغرافي، وسياسة تتريك، واستبدال للسكان األصليني بعوائل املرتزقة.. جرائم ارتكبها االحتالل التركي في 

«2عفرين خالل عام من احتالله، في ظّل صمت دولي تام؛ إلبادة الشعب الكردي والقضاء على ثقافته األصيلة.. فكان هذا االحتالل بحق إبادة ليس لها مثيل....

األمة  بفكر  آمن  ـ  عيسى  عين  روناهي/ 
سبيل  في  وناضل  الشعوب،  وأخّوة  الديمقراطية 
بأنه  أدرك  ألنه  كافة،  السورية  الشعوب  قضية 
المنظم مع الجميع نستطيع الوصول إلى  بالعمل 
والدوغمائية  اإللغاء  أنواع  كل  ورفض  السالم، 
غاظهم  إرهابيين  مرتزقة  أيدي  على  ليقتل 
نضاله ومقاومته، ففكروا ودبروا ليطفؤوا نوره، 
ولكن أبى قبره إال أن يكون منارة في قلوب كل 

السوريين.
الرئيس  الستشهاد  األولى  السنوية  الذكرى  في 
المشترك للجنة العالقات في مجلس الرقة المدني 
عمر علوش، والذي يصادف الخامس عشر من 
الشهيد  حياة  سيرة  تستذكر صحيفتنا  آذار،  شهر 

والمراحل النضالية في حياته. 

 من هو الشهيد عمر علوش؟
الشهيد عمر علوش ابن مدينة كوباني عاشت في 
كنف عائلة وطنية ُمِحبة للحرية والعدالة والتحرر 
الفكري، أنهى دراسته الجامعية بدمشق في كلية 
الحقوق، وكانت له بصمة في تحرر الشعوب في 
شمال سوريا، وبقي بعيداً عن عائلته طيلة سنوات 
الثورة  لخدمة  لتكريس حياته  الحرب في سوريا 
الذاتية  اإلدارة  مؤسسي  أحد  وكان  والشعب، 
الديمقراطية، ومجلس سوريا الديمقراطية، وأحد 
مؤسسي اإلدارة المدنية بمدينة الرقة، وشّكل حلقة 
السوري،  الشعب  مكونات  جميع  بين  الوصل 
آذار   15 أمس  يوم  واإلجرام  الغدر  يد  لتطاله 
أبيض  سبي/تل  كري  بمدينة  منزله  في   2018

ليرتقي إلى مرتبة الشهادة.
حسين محمد علوش من مواليد1958كوباني هو 
تتألف من 14شخصاً  التي  للعائلة  الخامس  الولد 
ستة شباب وست نساء باإلضافة إلى األم واألب. 
أوالد،  ثالثة  1989وله  عام  علوش  تزوج 

وعاش في كنف عائلة وطنية محبة لفكر الحرية 
والديمقراطية وفكر قائد الشعب الكردي عبد هللا 

أوجالن.
درس المرحلتين االبتدائية واإلعدادية في كوباني 
ودرس  حلب  مدينة  في  الثانوية  دراسته  وتابع 
دمشق،  السورية  العاصمة  في  الحقوق  كلية  في 
المشاكل  حل  في  واضحة  بصمة  له  وكانت 
وكان  الفرات  إقليم  في  االجتماعية  والخالفات 
تقديراً  المنطقة  شعوب  جميع  قبل  من  محبوباً 
بين  الدماء  لحقن  في سعيه  اإلنساني  لعمله  منهم 
الشعوب والعوائل والعشائر في المنقطة وإرساء 

دعائم السالم وأخوة الشعوب.
الشعوب وعمل على حل  أعداء  في وجه  وقف 

المشاكل بين الشعوب
الحميدة  باألخالق  تميز  علوش  عمر  الشهيد 
وشخصية  البشوش،  المبتسم  والوجه  الفاضلة 
متواضعة ومحبة للسالم ومدافع عن كافة حقوق 
أمام  منيع  كسد  وكان  تمييز،  دون  الشعوب 
في  لها  الداعمة  واألطراف  المرتزقة  محاوالت 
بث الفتن بين شعوب المنطقة، وتدخل لحل كافة 
المشاكل بين الشعوب والعشائر واألفراد .وناضل 
وأخوتها  الشعوب  وحدة  فكرة  لتكريس  علوش 
المرتبطين  لألشخاص  محباً  وكان  المنطقة،  في 
كبيراً  جهداً  وبذل  لها،  لحبه  وقضيتهم  بأرضهم 
العيش  دعائم  توطيد  في سبيل  ملل  أو  كلل  دون 

المشترك وأخوة الشعوب.
وتعرف على الحركة التحررية الكردستانية منذ 
انطالقتها عام 1979وآمن بفكرة التحرر الفكري 
وبأفكار قائد األمة  الديمقراطية عبد هللا أوجالن 
هو وعائلته منذ كانوا يعيشون في حلب ودمشق، 
في  النضال  في  العائلة  أفراد  من  عدد  وانخرط 
الشعب من  تنظيم  الحركة، وعمل على  صفوف 
هللا  عبد  بالقائد  والتقى  النضالية،  مسيرته  خالل 

الثورة  رافق  سوريا،  إلى  دخوله  فور  أوجالن 
معظم  في  ومشاركاً  شاهداً  وكان  تفاصيلها  بكل 
الذاتية  اإلدارة  أسس  بناء  ومراحل  خطوات 

الديمقراطية.
المراحل النضالية التي عاصرها الشهيد إلى أن 

طالته يد الغدر
الثورة  اندالع  منذ  وقته  علوش  الشهيد  كّرَس 
اإلدارة  فكرة  عن  للدفاع   2011 عام  السورية 
وأخوة  المشترك  والعيش  الديمقراطية  الذاتية 
في  دعائمها  إرساء  أجل  من  وناضل  الشعوب، 
تلك  منذ  عائلته  ير  فلم  آفا وشمال سوريا،  روج 
الفترة، ومع انطالق ثورة 19 تموز في كوباني 
األعيان  مجلس   في  أصبح عضواً   2012 عام 
العالقات  لجنة  إلى  وانضم  كوباني،  مدينة  في 
الخارجية في حركة المجتمع الديمقراطي واستمر 
الذي  والهجوم  الحرب  قبيل  حتى  هذا  عمله  في 
عام  كوباني  مدينته  على  داعش  مرتزقة  شنه 
داعش  هجوم  خالل  مدينته  يترك  ولم   2014
وتم  الحرب،  أثناء  قلبية  بأزمة  وأصيب  عليها، 
نقلة إلى باكور كردستان لتلقي العالج لمدة ثالثة 

أشهر، ثم عاد إلى كوباني.
مدينة كري  تحرير  انطالق حملة  وبالتزامن مع 
مع  العالقات  تطوير  على  عمل  أبيض  سبي/تل 

العشائر العربية هناك، وبعد تحرير المدينة كان 
فيها،  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  مؤسسي  أحد 
اإلدارة  في  العالقات  لجنة  في  عضواً  وأصبح 
سبي،  كري  مقاطعة  في  الديمقراطية  الذاتية 
وساهم في حل العديد من القضايا االجتماعية التي 
تعاني منها المنطقة جراء الذهنية والفتن التي بثت 
احتلت  التي  المرتزقة  المجموعات  قبل  من  فيها 

المنطقة.
عام  الديمقراطية  سوريا  مجلس  تأسيس  ومع 
عضو  منصب  فيه  علوش  عمر  شغل   2015
ألنه  الديمقراطية،  سوريا  مجلس  في  العالقات 
عرف بعالقاته المتينة، والواسعة في المنطقة مع 

جميع المكونات القاطنة في شمال سوريا.
قبل البدء بحملة تحرير مدينة الرقة من مرتزقة 
فيها،  المدنية  اإلدارة  مؤسسي  أحد  كان  داعش، 
18نيسان  في  المدني  الرقة  بمجلس  والمتمثلة 

من عام 2017 وأصبح عضواً لمكتب العالقات 
العامة فيه، وكانه له دور بارز في نقل المشاكل 
بعد  الرقة  أهالي  منها  يعاني  التي  والهموم 
التحرير إلى المنظمات والدول اإلقليمية والعالمية 
لتقديم  التحالف  دول  مع  والتنسيق  والمساهمة 

الدعم الالزم ألهالي مدينة الرقة.
كافة  النضالية  مسيرته  خالل  أفشل  وألنه 
الشعوب،  وأخوة  اإلنسانية  أعداء  مخططات 
طالته يد الغدر واإلجرام بتاريخ 15 آذار 2018 
ليلتحق  أبيض،  سبي/تل  كري  بمدينة  منزله  في 
لشهداء  رمزاً  ويصبح  الحرية  شهداء  بموكب 

الحرية وأخوة الشعوب. 

روناهي/ الحسكةـ شيع المئات من أبناء مقاطعة 
الحسكة  جثامين ثالثة  مقاتلين من قوات سوريا 
دحر  معارك  في  استشهدوا  الذين  الديمقراطية، 
إلى مثواهم األخير  الزور،  اإلرهاب بريف دير 
بمزار الشهيد دجوار بقرية الداودية وهم: الشهيدة 
زيالن قنبر والشهيد شيار محمد  والشهيد فادي 

الحسن.
أرواح  على  صمت  بدقيقة  المراسيم  بدأت 
قوات  قبل  من  عسكري  وبعرض  الشهداء، 
مجلس  باسم  تحدثت  ثم  الديمقراطية،  سوريا 
عوائل الشهداء عزيزة حسن عن عظمة الشهداء 
المنطقة  ينعم  أن  سبيل  في  الكبيرة  وتضحياتهم 
وهي  لديهم  ما  أغلى  فقدموا  والسالم،  باألمان 
والمجتمع،  الوطن  حماية  أجل  من  أرواحهم 
حتى  الشهداء  خطا  على  بالسير  عزيزة  وأكدت 
حر  ديمقراطي  مجتمع  بناء  في  أهدافهم  تحقيق 

يسوده المساواة والعدالة بين شعوب المنطقة.
وتحدث باسم القوات العسكرية القيادي في قوات 

بسالة  عن  حسكة،  شيار  الديمقراطية  سوريا 
اإلرهاب  دحروا  الذين  الشهداء  أولئك  وشجاعة 
انتصارات عظيمة،  بإرادتهم وعزيمتهم  وحققوا 
حتى نالوا  شرف الشهادة، وبين حسكة بأن دماء 
باالستمرار  وعاهد  هدراً،  تذهب  لن  الشهداء 
حتى  والنضال،  المقاومة  في  الشهداء  نهج  على 
مجتمع  بناء  في  وطموحاتهم،  أهدافهم  تحقيق 
ديمقراطي حر. كما تحدث باسم حركة المجتمع 
شعوب  وحدة  عن  داوود  فرحان  الديمقراطي 
دماء  وامتزاج  لإلرهاب،  التصدي  في  المنطقة 
الشهداء على أرض سوريا هي التي وحدت هذه 
الشعوب، وجعلتها تتكاتف ضد كل أشكال الظلم 
واالستبداد في المنطقة, وأشار داوود بأن القضاء 
شعوبنا  ووحدة  تكاتف  نتيجة  هو  اإلرهاب  على 
ودماء شهداؤنا األبطال, وأكد داوود على االلتزام 
النصر  تحقيق  حتى  الشهداء  خطا  على  بالسير 
ديمقراطية  سوريا  وبناء  اإلرهاب  على  النهائي 
تعددية المركزية. وبعد  قراءة وثائق الشهادة من 
ذوي  إلى  وتسليمها  الشهداء  عوائل  مجلس  قبل 
مع  الثرى،  الشهداء  جثامين  ووريَّت  الشهداء 
الشهادة  تمجد  التي  والهتافات  األمهات  زغاريد 

والشهداء من قبل المشيعين.

ة الشعوب والعيش املشرتك
ّ
 آمن بأخو

ٌ
عمر علوش... شهيد

روا التاريخ ببطوالتهم 
ّ
ثالثة شهداء سط

يف معركة دحر اإلرهاب

دعوة الستدراج عروض أسعار
يسرنا كمنظمة إنسانية ان نعلن عن طرح المناقصات أدناه لوضع اتفاقيات 

طويلة األمد مع السادة ممن هم مرخصين رسمياً من اجل  :
تزويد مياه الشرب عن طريق الصهاريج في مناطق شمال وشمال   1-

شرق سوريا.
تزويد سالت النظافة في مناطق شمال و شمال شرق سوريا  2-

أخر موعد الستالم العروض 09/04/2019 الساعة 3:00 ظهرا. لن يتم 
قبول العروض بعد هذا التاريخ.

يمكنكم الحصول على أوراق المناقصة كاملة مجاناً من خالل البريد 
اإللكتروني وذلك ابتداءاً من صباح يوم الثالثاء 19/03/2019

 مالحظة : معلومات العطاء وجميع األوراق المطلوبة يمكنكم الحصول عليها 
فقط عند ذكر اسم الشركة الطالبة لألوراق وذلك أثناء ساعات الدوام الرسمية 

من خالل العنوان التالي:
Tender20172018@gmail.com

مالحظة:
-1 الرجاء إرسال الوثائق الكافية التي تثبت ترخيص الشركة عند السؤال من 
أجل الحصول على أوراق المناقصة, في حال عدم توفر الوثائق الكافية سيتم 

تجاهل الطلب.
-2  التقبل أية عروض مرسلة عبر البريد اإللكتروني , وأي عرض يتم 

إرساله إلى البريد اإللكتروني سيتم تجاهله

شيارحسكةعزيزة حسن
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تقرير/ دلربين جان

األمراض  الئحةَ  الّسكري  مرُض  يترأُس 
يعبّر  والذي  عليها،  والمتعاَرف  المنتشرة 
وإفرازه  البنكرياس،  في  خلٍل  عن  بوضوح 
هذا  وينتشُر  الّدم،  في  األنسولين  لهرمون 
 ، النّاس  من  واسعة  فئاٍت  بين  المرض 
اإلصابة  درجة  باختالف  أعراضه  وتختلُف 
الحياة  ونظام  للمرض،  الجسد  وتجاوب  به، 
المختلف من شخٍص إلى آخر، ولكن بشكٍل 
شائعةً  الّسكري  مرض  أعراض  تعتبُر  عاّم 

ومألوفةً لدى مختلف المصابين.
تتفاوُت درجة خطورة مرِض الّسكري بشكٍل 
المرض  الّسيطرة على هذا  يمكُن  لكْن  عاّم، 
طالما تّم تشخيُص أعراِضه بطريقة سليمة، 
بذلك،  المريض  وعلَم  مبّكراً،  اكتشافه  وتّم 

ليعي ويهتّم بنفسه.
 وتظهر أعراُض الّسكري بشكل متفاوت بين 
المرضى صغار الّسن، وَمن يقابلهم من كبار 
بين  أيضاً  واضحاً  االختالف  ويكون  الّسن، 
األنثى؛  والمريضة  الّذكر  الّسكري  مريض 
فاختالف الجنس عامل مهمٌّ لظهور أعراض 

الّسكري وتباينها.
أعراض مرض الّسكري:

المنتشرة  األمراض  من  الّسكري  مرض   
فيه  تكوُن  الذي  الّداء  وهو  العصر،  هذا  في 
عّدة  وله  جداً،  عاليةً  الّدم  ُسّكر  مستويات 
أعراض  يلي:  كما  تقسيمها  يمكن  أعراض 

الّسكري بشكٍل عاّم:
1ـ فقدان وخسارة الوزن بشكل كبير. 

بشكٍل  للتبّول  بالّسكري  المريض  حاجة  2ـ 
كبير ودائم؛ فال يستطيع االستغناء عن بيت 

الخالء لفترة طويلة. 
فيصبح  الماء،  من  كبيرة  كميّاٍت  شرب  3ـ 

الماء رفيقه أينما حّل.
4ـ تدهور نظر مريض الّسكري كثيراً؛ حيث 

يصعب عليه رؤية األشياء بوضوح.
5ـ ظهور بعض االلتهابات على جلد مرضى 
كالتهاب  أخرى  التهاباٍت  الّسكري، وحدوث 
األذن الوسطى، والتهاب في األصبع وحول 
في  والتهاب  اللثّة،  في  والتهاب  األظافر، 

المرارة، وغيرها الكثير.
6ـ اإلصابة بالعصبيّة الّشديدة وكثرة التوتّر.

األطفال  لدى  والتشتّت  التّركيز  عدم  7ـ 
المصابين بمرض الّسكري.

مصاب  بها  يمّر  غريبة  أعراٌض  هناك  8ـ 
مريض الّسكري، وهي شغفُه الّشديد، وحبّه 
قبل  من  كان  وإن  كثيراً،  الحلويّات  لتناول 
الّسكرييات، وليس  ليس من محبّي  اإلصابة 

مدمناً عليها.
9ـ تعّرض المرأة المصابة بمرض الّسكري 

لحّكة قويّة مزعجة في جهازها التناسلّي.
بمرض  المصابين  األطفال  تعّرض  10ـ 
إلى  يؤّدي  والذي  الشديد،  للقيء  الّسكري 

الجفاف الحاّد.
بالّسكري  المرضى  األطفال  إصابة  11ـ 

بتشنّجات قويّة، والّتي تضّر بهم كثيراً.
في  للّدوخة  الّسكري  مريض  تعّرض  12ـ 

كثير من األحيان.
13ـ تعّرض مرضى الّسكري من كبار الّسن 

للّزيادة في الوزن بشكل كبير.
أكبر  بنسبٍة  الّسكري  مرضى  تعّرض  14ـ 
الّشرايين،  النّاس ألمراض تصلّب  باقي  من 
وأمراض  الصدريّة،  والّذبحات  والجلطات 

الكلى، والّزائدة.
واإلحساس  كبير،  بشكل  الّرئتين  تأثّر  15ـ 
باأللم الّشديد فيهما، وحدوث ما يُسّمى بالّدرن 

الّرئوّي.
16ـ التّسبّب بخطورة ّكبيرة في فترة الحمل 
بعض  في  يسبّب  أن  يمكُن  إذ  المرأة؛  لدى 
وفاة  في  يتسبّب  أو  اإلجهاض،  الحاالت 
الجنين داخل أحشائها، أو يعمل على إحداث 

التشّوهات في الجنين.
مصابي  عند  الجنسيّة  الّرغبة  تأثّر  17ـ 
الّسكري، خاصةً عند الّرجال. تأثّر اإلحساس 
الّشعور  فيفقدهم  الّسكري؛  مرضى  لدى 
ويشعرون  فيها،  آالماً  ويحدث  بأطرافهم، 
بحرارتها،  أخرى  وأحياناً  ببرودتها،  أحياناً 

وأحياناً يفقُدهم اإلحساس بها تماماً.
18ـ ظهور الّدمامل بكثرة.

واإلمساك  اإلسهال  حدوث  تناوب  19ـ 
لمريض الّسكري.

أخطار مرض الّسكري: 
في مرض الّسكري من النّوع األّول، يهاجم 
الجهاز المناعي الخاليا المسؤولة عن إفراز 
من  بدالً  ويتلفها،  البنكرياس  في  اإلنسولين 
والفيروسات  الجراثيم  وتدمير  مهاجمة 
الطبيعيّة  الحاالت  في  يفعل  كما  الّضارة، 
كّمية  مع  الجسم  يبقى  لذلك  ونتيجةً  عادةً. 
على  إنسولين  دون  أو  اإلنسولين،  من  قليلة 
الّسكري  يتجّمع  الحالة،  هذه  وفي  اإلطالق. 
أن  من  بدالً  الدمويّة،  الّدورة  في  ويتراكم 
الجسم.  في  المختلفة  الخاليا  على  يتوّزَع 
المسبّب  ماهيّة  اآلن  حتى  معروفاً  وليس 
النّوع  من  الّسكري  لمرض  الحقيقّي  العينّي 
يلعب  العائلّي  التّاريخ  أّن  يبدو  األّول، ولكن 
اإلصابة  فخطر  مهّماً.  دوراً  األرجح  على 
يزداد  األّول  النّوع  من  الّسكري  بمرض 
لدى األشخاص الذين يعاني أحد والديهم أو 
الّسكري. عند  إخوتهم وأخواتهم من مرض 
تتفاقم  الّسكري )التي قد  المصابين بمقّدمات 
الثّاني(،  النّوع  من  الّسكري  إلى  وتتحّول 
الخاليا  تقاوُم  الثّاني،  النّوع  من  والّسكري 
تأثير عمل اإلنسولين، بينما يفشل البنكرياس 
للتغلّب  اإلنسولين  من  كافية  كّمية  إنتاج  في 
على هذه المقاومة. في هذه الحاالت، يتجّمع 
بدالً  الّدموية،  الّدورة  في  ويتراكم  الّسكري 
من أن يتوّزع على الخاليا ويصل إليها في 

مختلف أعضاء الجسم.
أسباب مرض السكري:

هناك عّدة أسباب من الواضح أنّها تزيُد من 
خطر اإلصابة بمرض الّسكري، ومن بينها: 
يساوي 45. قريب عائلة من  أو  أكبر  عمر 
الّسكري.  بمرض  مريض  األولى  الّدرجة 
وجود  عن  ومعروف  معيّنة،  عرقيّة  فئات 
بمرض  لإلصابة  لديها  مرتفعة  خطورة 
ضغط  ارتفاع  البدنّي.  النّشاط  قلّة  الّسكري. 
الّدم، والمعّرف بواسطة قيم ضغط دم أعلى 

من mmHg 140/90. فرط الكوليسترول 
الّضار. مستوى مرتفع من ثالثّي الغليسيريد 
في الّدم، وهو أحد أنواع الّدهنيات الموجودة 
في الجسم. تاريخ شخصّي ألمراض األوعية 
منة  الدمويّة. تاريخ شخصّي لسّكر الحمل. السُّ
المرتبط  للعائلة  الوراثّي  التاريخ  المفرطة. 
المرأة  إصابة  الّسكري.  بمرض  باإلصابة 
ضعف  وجود  المبايض.  تكيُّس  بمتالزمة 
إصابة  الّدم.  في  الجلوكوز  ل  تحمُّ نسبة  في 

البنكرياس بالتهاب فيروسّي.
المضاعفات  الّسكري:  مرض  مضاعفات 
من  الّسكري  عن  النّاجمة  المدى  قصيرة 
المعالجة  تتطلّب  والثّاني  األّول  النّوعين 
تتّم  ال  التي  الحاالت  هذه  فمثل  الفوريّة. 
معالجتها فوراً قد تؤّدي إلى حصول اختالجات 
مرض  مضاعفات  أهّم  ومن  غيبوبة.  وإلى 
في  الّسكري  فرط  المدى:  قصيرة  الّسكري 
الّدم. مستوى مرتفع من الكيتونات في البول. 
المضاعفاُت  أّما  الّدم.  في  الّسكري  نقص 
فتظهُر  الّسكري  عن  النّاجمة  المدى  طويلة 
ظهور  خطر  ويزداد  تدريجّي.  بشكل 
بالّسكري  اإلصابة  كانت  كلّما  المضاعفات 
ال  الذين  األشخاص  ولدى  أصغر،  سّن  في 
يحرصون على موازنة مستوى الّسكري في 
الّدم. وقد تؤّدي مضاعفات الّسكري في نهاية 
إلى  حتّى  أو  إعاقات  حصول  إلى  المطاف 
الموت، ومن أهّم مضاعفات مرض الّسكري 
ضرر  وعائّي.  قلبي  مرض  المدى:  طويلة 
في األعصاب أو اعتالل عصبّي. ضرر في 
الكليتين أو اعتالل الكلية. ضرر في العينين. 
ضرر في باطن القدمين. أمراض في الجلد 

وفي الفّم. مشاكل في العظام والمفاصل.
عالج مرض الّسكري: نستطيع تقسيَم عالج 

مرض الّسكري إلى عّدة أقسام، وهي:
التّغذية  الحياة، ومنها:  تغييرات في نمط  1ـ 

الّصحية والمالئمة لهذه الفئة من المرضى.
قبل  من  بها  الموصى  البدنيّة  الّرياضة  2ـ 
المعالجين، والتي تالئم كّل مريض  األطباء 
بشكل خاّص، بحسب مجمل األمراض التي 
يعاني منها، والتي من الممكن أن يؤثّر عليها 
وسليم،  منتظم  بشكل  بدنيّة  برياضة  القيام 
الجسديّة،  واإلعاقات  القلب،  كأمراض 

وغيرها من األمراض.
من  والذي   ،BMI وال  الوزن  تخفيض  3ـ 

من  التّخفيف  في  الجسم  يساعَد  أن  شأنه 
مرض  يسبّب  والذي  اإلنسولين،  مقاومة 

الّسكري. 
أصبح  الحقن:  بواسطة  الّسكري  عالج  4ـ 
في  أكثَر  شائعاً  اإلنسولين  بواسطة  العالُج 
من  العديد  رفض  رغم  األخيرة،  الفترة 
بشكل  حقن  بواسطة  العالج  تقبّل  المرضى 
يومّي. وينقسم عالج اإلنسولين إلى نوعين: 
طويلة  فعاليّة  ذي  إنسولين  بواسطة  العالج 
توفّر  يوميّة،  حقن  عن  عبارة  وهو  األمد: 
ما  وهو  األساسيّة.  اإلنسولين  كّمية  للجسم 
أكثر،  العالج  قَبول  المريض  على  يهّون 
نظراً لعدم الحاجة إلى الحقن ألكثر من مّرة 
العالج  النّوع من  يوميّاً. ويمكُن وصف هذا 
الفم،  بواسطة  تناولها  يتّم  أخرى،  أدوية  مع 
لموازنة المرض بشكل أكثر نجاعةً. العالج 
األمد:  قصيرة  فعاليّة  ذي  إنسولين  بواسطة 
وهو اإلنسولين الذي يؤخذ مباشرةً بعد تناول 
الوجبات اليوميّة، وعادةً ما يتّم مالءمة كّمية 
األكل لكميّة اإلنسولين قصيرة األمد المتناولة 

بعده.
باألمراض  اإلصابة  خطورة  تقليل  5ـ 
الوعائيّة القلبيّة، والذي يشتمل على: الحّد من 
فرط ضغط  عالج  المستطاع،  قدر  التّدخين 
العالج  الّدم،  شحميّات  فرط  عالج  الّدم، 

بواسطة األسبيرين. 
على  الحرص  الّسكري:  مرض  من  الوقاية 
تغذية صحيّة. زيادة النّشاط البدنّي. التّخلص 

من الوزن الّزائد. 
مضاعفات سّكري الحمل:

سّكر  بمرض  يُصْبَن  اللواتي  النّساء  غالبية 
فإذا  ذلك،  أصّحاء، ومع  أطفاالً  يَلدن  الحمل 
غير  الحامل  المرأة  دّم  في  الّسكري  كان 
كما  ومعالجته  مراقبته  تتّم  ولم  متوازن، 
األّم  لدى  أضراراً  يسبّب  قد  فإنّه  ينبغي، 
والمولود على الّسواء. ومن أهّم المضاعفات 
سّكر  بسبب  المولود  لدى  تحصل  قد  التي 
الحمل: فرط النّمو. نقص الّسكري في الّدم. 
متالزمة الّضائقة التّنفسية. اليرقان. الّسكري 
في  الموت  متقّدم.  سّن  في  الثّاني  النّوع  من 

الحاالت الخطرة.
لدى  تحصل  قد  التي  المضاعفات  أهّم  ومن 
االرتعاج.  مقّدمات  الحمل:  سّكر  بسبب  األّم 

سّكر الحمل في الحمل التّالي أيضاً.

إلى  لونها  يميل  ُمعّمرةٌ  عشبةٌ  هو  الكمون: 
الكمون  بذور  واستُخدمت  البنّي،  األصفر 
والمشاكل  األمراض،  من  العديد  لعالج 
من  الكثير  صنع  في  تدخل  حيث  الصحية، 
األدوية، وُمستحضرات التجميل، كما يُعتبر 
الكمون من التوابل المشهورة التي تدخل في 
العديد من أصناف الطعام، ويمكن  تحضير 
لصحة  فوائده  وله  كالشاي،  وشربه  غليه 
فوائده  سنذكر  المقال  هذا  وفي  اإلنسان، 

وأضراره.

فوائد الكمون

1ـ يساعد على التقليل من مستويات السكر 

في الدم. 
فهذا  هـ،  بفيتامين  غنياً  مصدراً  يُعتبر  2ـ 
الفيتامين يزيد من نضارة البشرة، ويتخلص 
والوجه،  بالجلد  المتراكمة  السموم  من 
مطهرة،  زيوت  على  احتوائه  إلى  إضافة 
يجعله  مما  والفطريات،  للبكتيريا،  ومضادة 
الجلد، ويقي  مقاوماً ألي عدوى فطرية في 
كاإلكزيما،  الجلد،  بأمراض  اإلصابة  من 
والصدفية، والتشقق، والجفاف، كما يستعمل 
الشباب  ولحب  للحروق،  موضعي  كعالج 

وآثاره. 
فالمادة  الهضم،  اضطرابات  يُعالج  3ـ 
ألدهيد«  »كيمون  باسم  المعروفة  العضوية 

أول  وهي  اللعابية،  الغدد  نشاط  من  تزيد 
على  أيضاً  يحتوي  كما  الهضم،  في  عملية 
إفراز  من  يُحفز  الذي  »الثيمول«  مركب 
كما  الهضمية،  الغدد  في  الهضم  أحماض 
المعدية،  التقلصات  عالج  على  يساعد 
إفراز  من  ويزيد  واالنتفاخ،  والغازات، 
إنزيمات البنكرياس المهمة لعمليات الهضم 

الصحيح.
الحديد  من  عالية  نسبة  على  يحتوي  4ـ 
كما  الدم،  فقر  مشكلة  من  للحد  الضرورّي 
الغثيان  مشكلة  من  التخفيف  على  يساعد 
اإلصابة  من  ويقيها  للحامل،  المصاحب 
ومشاكل  واإلسهال،  والبرد،  بالحمى، 
احتوائه على  إلى  الهضمي، إضافة  الجهاز 
من  الجنين  لوقاية  المهم  الفوليك  حمض 
ضروري  الكمون  وتناول  الخلقية،  العيوب 
أثناء الرضاعة؛ وذلك الحتوائه على مركب 

الثيمول الذي يُحفز إفراز الغدد اللبنية.
من  ويقي  السموم،  من  الكبد  يُطهِّر  5ـ 
اإلصابة بسرطان الكبد، كما يزيد من درجة 
في  زيادة  إلى  تؤدي  التي  الجسم  حرارة 

وظائف التمثيل الغذائي.
6ـ يزيد من استرخاء الجسم؛ الشتماله على 
فيتامين ب، وبعض الزيوت مما يؤدي إلى 

التخلص من األرق، والنوم بعمق.
الزائد،  الوزن  من  التخلص  في  يُستخدم  7ـ 
الدهون، خاصة دهون الكرش،  فهو يحرق 
إلى  يؤدي  مما  المناعة،  جهاز  يقوي  كما 
الدهون  وحرق  األيض،  عمليات  ازدياد 
من  السموم  طرد  وبالتالي  سريع،  بشكل 

الجسم.

أضرار الكمون

مراحل  في  الكمون  مشروب  تناول  يُمنع   
يؤدي  فذلك  منتصفه؛  وفي  األولى،  الحمل 
إجهاض  إلى  أو  مبكرة،  والدة  حدوث  إلى 
من  والتبطيء  بالتشنج،  واإلصابة  الجنين، 
إضافة  نزيف،  حدوث  ويُسبب  الدم،  تخثر 
الدم  في  السكر  مستويات  من  التقليل  إلى 
اإلفراط  يؤثر  كما  األشخاص،  بعض  لدى 
وذلك  الكلى؛  عمل  في  الكمون  تناول  في 
المشتملة  الكركومين  مادة  على  الحتوائه 

على صفات مثبطة للمناعة.

مركز األخبار ـ مّر عام على احتالل الدولة 
التركية المحتلة لعفرين، ارتكبت من خالله 
جرائم كثيرة دون رقيب أو حسيب، عام من 
االنتهاكات دون أن يحرك ضمير رأي العام 
العالمي الذي غض الطرف عما يجري فيها 
يعاني  برمته  شعباً  تاركاً  بالصمت،  والذ 
األمرين بإذاقته مرارة التهجير القسري أو 

البقاء في ظّل االحتالل مرغماً.
إلى  التركي  االحتالل  دولة  عمدت  لقد 
ممارسة شتى صنوف اإلرهاب بحق أهالي 
من  عشر  الثامن  في  احتاللها  بعد  عفرين 
قتل، وسرقة  آذار عام 2018م، من  شهر 
ونهب  ومصوغاتهم،  األهالي  أموال 
عليها،  والسطو  اقتحامها،  بعد  المنازل 
وخطف من تسنى لهم وطلب أموال طائلة 
في  ورميهم  قتلهم  ثم  ومن  أهاليهم  من 
الشوارع والحقول والتمثيل بجثثهم، وكذلك 
التعمد في حرق أشجار الزيتون واالستيالء 
الزيت  وتهريب  الزيتون  محصول  على 
عبر معابرها إلى تركيا، كما قامت بتهجير 
األهالي قسراً واستيطان عائالت المرتزقة 
التركية  المدارس  وافتتاح  منازلهم،  في 
التركية؛ عالوة على  اللغة  األطفال  وتعليم 
العامة  واألماكن  المراكز  أسماء  تتريك 
مسمى  تحت  والمستشفيات  والمنصفات 
للقضاء على  الممنهج؛  الديمغرافي  التغيير 

ثقافة المنطقة ونشر ثقافتها؛ ثقافة االحتالل، 
تبقى  لمن  تركية  هويات  بمنح  قامت  كما 
وطمس  تتريكهم  بغرض  عفرين  أبناء  من 

هويتهم األصلية. 
لم تتدخل الدول اإلقليمية أو الدولية إليقاف 
الجرائم في عفرين، بل تعامت عما يجري 
اإلنسان،  حقوق  من  فيها  ينتهك  وما  فيها، 
والذت  بالبيئة  أضرار  من  يلحق  وما 
تناصر  وكأنها  األمر،  لها  وراق  بالصمت 
االحتالل، وتلح على الدولة التركية المحتلة 
بحق  تلك  اإلبادة  بجرائم  االستمرار  في 

الشعب الكردي وسائر شعوب سوريا.
لم  االنتهاكات؛  هذه  وأمام  المقابل  في 
بل  الممارسات،  لهذه  عفرين  أبناء  يستسلم 
قاوم واستمر في مقاومة العصر بمرحلتها 
والسكن  باألرض  بالتشبث  وذلك  الثانية 
متحملين  المخيمات  في  الشهباء  بمقاطعة 
والجوع  والحّر  البرد  من  العيش  شظف 
والمرض ونقص في األدوية والمستلزمات 
بعد  عفرين  إلى  العودة  سبيل  في  اليومية؛ 
االحتالل  إلى  رسائل  مرسلين  تحريرها، 
ثم  المقاومة  ثم  »المقاومة  مفادها  التركي 

التحرير«. 

عام من اإلبادة والتغيري الدميغرايف املمنهج

عمودي
1- فنان سوري راحل)م( – طمر

2- ضريح في الرقة
3- خشب اسس مبعثرة –عيون

4- جف)م( – دولة أوربية
5- متشابهان – أعتاده وأستمر فيه – 

نوع من االتصال
6- عاصمة أوربية – أنهب)م(
7- ثائر عالمي)م( – للمساحة

8- صاحب كتاب البخالء)م( - آخر 
معاقل داعش)م(

9- أغلظ أوتار العود – )م( – أحكم 
أمتعته – وجه السماء واألرض
10- فر – شيخ البلد بالمصرية

11- آلهة الحب عند اإلغريق
12- معركة بين شعب روج آفا 

والجيش الفرنسي أبان الحرب العالمية 
الثانية – مدينة سورية

أفقي
1- وزير الدفاع السوري األسبق
2- مطربة كردية راحلة – مداد

3- أحد أصغري المرء – مرض – 
حرف ابجدي

4- قدر – نفضل – عمل مميز
5- من القوارض – )م( – من 

األحجار الكريمة
6- عكس أدبار – حق باللغة 

الكردية)م( – متشابهان
7- حيوان أليف – يغير)م( – أجابا)م(

8- مطرب عربي راحل
9- أشفق)م( - فارقتم

10- باب من أبواب الجنة – سحب 
11- مدينة كردستانية – خراب)م(

12- أشهر سجن في العالم)م( – 
الحمقى ال نظام لهم

المتقاطعة الكلمات 
إعداد : رافع عباس
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أفقي
1- زمبيل فروش - دز 2- رياض الصالحين 
3- قزوين - ند - باد 4- فناا - جذ - جاال 5- 

ءنل - الخيزران 6- ا - السيوطي -ك- 7- لي 
- و - دب - رد - ز- 8- ينسحب - اسمهان 

9- ماريانا - لن 10- ارد - الكنانه 11- ميادة 
الحناوي 12- هارون الرشيد

عمودي
1- زرقاء اليمامة 2-ميزان - نياريا 3- النواب 

- سردار 4- يضيف - لوحي - دو 5- الن 
- اس - بناةن 6- فل - جليد - االا 7- نبوخذ 
نصر - كلل 8- واد - طي - النحر 9- شل 
- جزيره - شنا 10- حبار - دم - ناي 11- 

دياالك - هود 12- زندان - زان - ي-

حل العدد السابق )695(

كري
ّ
مرض الس

ما فوائد الكمون وأضراره

مركز األخبار ـ نقلت وكالة فرانس بريس 
عن المرصد السوري لحقوق اإلنسان بأن 
قبل  اندالعها  منذ  تسببت  السورية  األزمة 
ألف   370 من  أكثر  بمقتل  سنوات  ثماني 
ألف   112 عن  يزيد  ما  بينهم  شخص، 

مدني.
اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  وثق 
مقتل 371222 شخصاً منذ اندالع النزاع 
في 15 آذار 2011، بينهم أكثر من 112 
ألف مدني، موضحاً أن بين القتلى المدنيين 
امرأة.  ألف  ألف طفل و13  أكثر من 21 
وكانت الحصيلة األخيرة للمرصد في 13 
بمقتل  أفادت  المنصرم؛  العام  من  أيلول 

أكثر من 360 ألف شخص.
اإلحصائيات  هذه  »إن  المرصد:  ويقول 
جراء  وفاتهم  توثيق  من  تمكن  من  تشمل 
القصف خالل المعارك، وال تضم من توفوا 
جراء التعذيب في المعتقالت الحكومية أو 
المفقودين والمخطوفين لدى جهات عدة في 

سوريا«.

الموجعة  الضربات  بعد  ـ  األخبار  مركز 
في  داعش  مرتزقة  عناصر  تلقاها  التي 
عدداً  تضم  أخرى  دفعة  سلمت  الباغوز، 
الذين  داعش  مرتزقة  عناصر  من  كبيراً 
كانوا متمركزين في الباغوز أنفسهم لقسد. 
الديمقراطية  سوريا  قوات  مقاتلو  ويستمر 
في إلحاق ضربات موجعة بمرتزقة داعش 
في الباغوز. ونظراً إلدراك المرتزقة عدم 

قدرتهم على الصمود أمام هذه الضربات، 
الباغوز  من  األخرى  تلو  دفعة  تخرج 
ويسلمون أنفسهم لمقاتلي قسد. وأفاد مراسل 
بين  بأن  للحملة  المتابع  هاوار  أنباء  وكالة 
أنفسهم؛  الذين سلموا  المرتزقة  المئات من 
كان هناك العشرات من عناصر المرتزقة 
عبر  الجرحى  قسد  مقاتلو  ونقل  الجرحى، 

الناقالت إلى النقاط الطبية لمعالجتهم.

املرصد السوري: «مقتل 371222 
 خالل مثاني سنوات«

ً
شخصا

وهن يف بينة داعش واستسالم 
لعناصرها دفعة تلو األخرى

مركز األخبار ـ يصادف الخامس عشر من 
شهر آذار الذكرى السنوية التاسعة الندالع 
في  شرارتها  بدأت  التي  السورية  الثورة 
السورية  المناطق  لباقي  لتمتد  درعا  مدينة 
كانت  مظاهرات  في  الشعب  ويخرج 
فيما  للتحول  االصالحات  بعض  مطالبهم 
ومع  البعثي.  النظام  إسقاط  لمطلب  بعد 
السالم  حزب  أصدر  الذكرى؛  هذه  حلول 
الديمقراطي الكردستاني بياناً للرأي العام، 
إال  السوريين  أمام  ليس  أنه  إلى  فيه  أشار 
والتفاهم  الحوار  طاولة  على  الجلوس 

كأخوة يجمعهم سقف الوطن.
الجمعة  يوم  »يصادف  هو:  البيان  ونص 
السنوية  الذكرى  آذار  شهر  من   15 الـ 
التاسعة الندالع الثورة السورية التي بدأت 
شرارتها في درعا لتمتد إلى باقي المناطق 
في  الشعب  خرج  حيث  البالد،  عموم  في 
أشرس  أحد  ضدَّ  سلمية  حاشدٍة  تظاهراٍت 
إال  الحديث،  العصر  في  الحاكمة  األنظمة 
لغة السالم  أن النظام الذي لم يجّرب يوماً 
بالقمع،  المظاهرات  تلك  قابل  شعبه،  مع 
والمدافع  والدبابات  الرصاص  مستخدماً 
للتفاهم مع مطالب الشعب السوري  وسيلةً 
طيلة  صوره  بأبشع  االستبداد  أنهكه  الذي 

أعوام حكم البعث.
البداية  في  طالبت  التي  التظاهرات  هذه 
بعد  فيما  تحّولت  االصالحات،  ببعض 
إلى المطالبة بإسقاط النظام، ولم يأِت هذه 
أصرَّ  أن  بعد  إال  المطالب،  في  التحّول 
األصوات  دفن  على  االستبدادي  النظام 
الشوارع،  إلى  الخروج  التي تجرأت على 
في محاولٍة منه سحقها ومحقها كلياً، مهما 
نبرتها،  في  سلمية  األصوات  هذه  كانت 
ببعض  مطالباً  يُرفع  قد  صوت  أي  إن  إذ 
نّصَب  نظاٍم  بحق  جريمة  يعتبر  الحقوق 
عبيد  سوى  الشعب  يرى  ال  إلهاً  نفسه 
تنفع أحداً سوى  التي ال  خاضعين إلرادته 

الزمرة التي تكّون منها.
على  وتكبّره  النظام  هذا  عنجهية  إن 
السوري  الشعب  لمطالب  االستماع 
المطالب  هذه  مواجهة  على  وإصراره 
إلى  بسوريا  دفعت  المفرط،  بالعنف 
منعطٍف آخر لم يكن الشعب السوري يريده 
ونتيجةً  المسلّح،  المنعطف  وهو  مطلقاً، 
لهذا التحّول، أضحت سوريا ساحة حرٍب 
إلى حرب عالمية بين  فشياً  استحالت شيئاً 
تدّخلت  بعضها  مصالحها،  منها  لكلٍّ  دوٍل 
السوري،  الشعب  نصرة  ذريعة  تحت 
سوريا  أن  ذريعة  تحت  تدخلت  وبعضها 
تتعرض لمؤامرة دولية، وألجل تحقيق هذه 
استخدام  إلى  دولة  كل  المصالح، سارعت 
ما يناسبها من الوسائل في مواجهة الدولة 
سوريا  من  جعل  الذي  األمر  األخرى، 
وال  دفَع  والتخريب،  والدمار  للقتل  ساحةً 
خرج  الذي  الشعب  ضريبتها  يدفع  يزال 

يوماً إلى الشارع مطالباً بالحرية والكرامة.
في ظلِّ هذه الصراعات والمصالح الدولية، 
على  متشّددة  إسالموية  تنظيمات  برزت 
مصالح  لهم  ممن  الفاعلين  بفعل  الساحة، 
التنظيمات  هذه  مقدمة  وفي  بروزها،  في 
هذه  سعت  حيث  والنصرة(،  )داعش- 
التنظيمات إلى إقامة إمارات إسالميّة على 
في  السوريون  إليه  يسعى  كان  ما  عكس 
لدى  أن  وبما  النظام،  ضد  حراكهم  بداية 
هذه  مثل  بروز  في  مصالح  الدول  بعض 
سارعت  فقد  تركيا،  سيما  ال  التنظيمات، 
إلى تمويلها ودعمها بمختلف أوجه الدعم، 
المسيطرة  هي  التنظيمات  هذه  باتت  حتى 
وبالتالي  سوريا،  من  واسعة  أجزاء  على 
السورية«  »الثورة  مصطلح  على  قضت 
لتتحول إلى »ثورة إسالموية« األمر الذي 
بعد  اليوم،  صورة.  من  بأكثر  النظام  خدم 
مرور ثمانية أعوام على هذه الثورة، وبعد 
الالجئين  وماليين  الضحايا  آالف  مئات 
الهائل الذي لحق  الدمار  والنازحين، وبعد 
بسوريا أرضاً وشعباً وبنيةً، ال يزال النظام 
على  مصّراً  األول،  اليوم  في  هو  كما 
ألي  ورفضه  واستبداده  وعناده  عنجهيته 
مما  سوريا  يخرج  قد  ديمقراطي  مشروع 
هي فيه من الويالت، وكذلك المعارضة ال 
تزال كما هي، تريد أن تحتكر السلطة كما 
ديمقراطي،  مشروع  أي  رافضةً  النظام، 
الرغم  وعلى  االنتقام،  سياسة  منتهجةً 
سياسة  أن  أثبتت  السابقة  السنوات  أن  من 
من  المزيد  إلى  إال  تؤدي  لم  الطرفين  كال 
الدمار والقتل والتمّزق، إال أنهما مصران 
على متابعة هذا الخط. وسط هذه المعمعة، 
في شمال شرق  ديمقراطي  ظهَر مشروٌع 
المكونات،  مختلف  فيه  شاركت  سوريا، 
بتكاتف وتعاضد قلَّ نظيرهما، وسرعان ما 
العالمي،  االهتمام  المشروع  هذا  استقطب 
بعد  خصوصاً  دولياً،  حديثاً  أصبح  حتى 
التي حققتها وحدات  االنتصارات العظيمة 
سوريا  وقوات  والمرأة  الشعب  حماية 
الديمقراطيّة ضدَّ اإلرهاب، وبما أن طرفي 
الصراع )النظام- المعارضة( وداعميهما، 
يعيد  ديمقراطي  مشروع  أي  يمتلكان  ال 
الحياة إلى سوريا، بقدر ما يمتلكان مشروعاً 
تقبّل  التمزق واإللغاء وعدم  يرّسخ مفاهيم 
اآلخر واحتكار السلطة، فقد سعيا وال يزاالن 
نراه  الذي  المشروع،  هذا  يسعيان إلحباط 
بمثابة سفينة نجاة للحالة السورية الراهنة، 
إذ من المحال أن تكون فكرة »المركزية« 
بعد كل ما حدث في سوريا أمراً ممكناً. إننا 
في حزب السالم الديمقراطي الُكردستاني، 
نؤكد في هذه المناسبة أن ما حدث ويحدث 
النظام  اعتماد  نتيجة  إال  ليس  سوريا  في 
لحسم  كحل  العسكري  الخيار  والمعارضة 
حل  ال  أن  على  تأكيدنا  ونجّدد  المشكلة، 
الديمقراطّي  السياسي  الحل  إال  في سوريا 
فسوريا  األطراف،  جميع  يرضي  الذي 

هي  وإنما  آخر،  دون  لطرٍف  ملكاً  ليست 
مكوناتهم  بمختلف  السوريين  لكل  وطن 
قبل  من  إلغاء  سياسة  وأي  وتوجهاتهم، 
من  المزيد  إال  تعني  ال  أي طرف سوري 
النهاية  في  السوريين  أمام  فليس  الدمار، 
والتفاهم  الحوار   الجلوس على طاولة  إال 
وخير  واحد،  وطن  سقف  يجمعهم  كأخوة 
مثال على ذلك، هو المشروع الديمقراطي 
وشرق  شمال  في  عليه  العمل  تم  الذي 
سوريا والذي يربط بين مختلف المكونات 
المشروع  فهو  تفاضل،  أو  تمييز  أي  دون 
المشكلة  لعموم  األمثل  الحل  نعتبره  الذي 
السورية«. وفي السياق ذاته؛ قالت األمينة 
العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف 
هاوار:  أنباء  وكالة  معها  أجرته  لقاء  في 
»اآلن نطوي ثماني سنوات من عمر هذه 
ثم  ومن  أزمة،  إلى  تحولت  التي  الثورة، 
إلى حرب ضد اإلرهاب بدالً من المطالب 
األساسية للشعب السوري. األزمة هجرت 
ضحايا  وأصبحوا  السوريين،  وشتتت 
األزمة التي طالت وال زالت تدوم مع عدم 
وأضافت:  ينهيها«.  سياسي  لحل  التوصل 
»القى اإلرهاب في سوريا دعماً من قوى 
إطالة  في  رئيسياً  سبباً  ذلك  ليكون  إقليمية 
إلى  أدى  ما  وهذا  السورية،  األزمة  عمر 
هفرين  وأشارت  السوريين«.  دماء  إراقة 
قائلة:  السورية  األزمة  آلية حل  إلى  خلف 
يكون  األزمة  لهذه  األمثل  الحل  »إيجاد 
السوري  الحوار  خالل  من  السوريين  بيد 
كافة،  السوريين  عليه  يتفق  السوري،  ـ 
كافة  على  نفسه  تنظيم  من  المجتمع  ويبدأ 
يكون  وأن  المؤسسات،  عبر  المستويات 
نهاية  وفي  المصير«.  تقرير  حق  للشعب 
حديثها؛ قالت األمينة العامة لحزب سوريا 
على  نحن  »اليوم  خلف:  هفرين  المستقبل 
في  داعش  مرتزقة  على  االنتصار  أبواب 
هدد  الذي  سوريا  وشرق  شمال  جغرافية 
السياسية  القوى  كافة  ونحث  أجمع،  العالم 
بالدرجة  السوري  والمجتمع  والمؤسسات 
األولى إلنهاء ثقافة اإلرهاب، وزرع روح 

المحبة بين السوريين«.

ّ
 السياسي الدميقراطي

ّ
 يف سوريا إال احلل

ّ
ال حل
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نددت نساء مقاطعة قامشلو والشهباء بالصمت 
كوفن  ليلى  للمناضلة  يحصل  ما  تجاه  الدولي 
كسر  لغاية  بإضرابهن  صمدن  ممن  ورفاقها 

العزلة على القائد األممي عبد هللا أوجالن.
تظاهرة  الخميس  يوم  صباح  قامشلو  ففي 
الرئيسة  مع  تضامناً  المتحدة  األمم  مبنى  أمام 
ليلى  الديمقراطي  المجتمع  لمؤتمر  المشتركة 
كوفن ورفاقها المضربين عن الطعام منذ أكثر 
عن  العزلة  برفع  للمطالبة  أشهر،  أربعة  من 
القائد عبد هللا أوجالن، حيث شارك جميع أهالي 
اإلدارة  مؤسسات  وأعضاء  قامشلو  مقاطعة 
الذاتية، باإلضافة إلى مشاركة أعضاء مجلس 
مقاطعة قامشلو، رافعين صور البرلمانية ليلى 
كوفن ورفاقها باإلضافة إلى صور القائد، كما 
حملوا الفتات ُكتِب عليها؛ »مطالب ليلى كوفن 
هي مطالبنا، سنحطم نظام إيمرالي ونعيش مع 
ونحقق  والفاشية  العزلة  سنهزم  بحرية،  القائد 
تُحيّي  شعارات  مرددين  الديمقراطية«،  األمة 
بدأ  وقد  المرأة،  ومقاومة  كوفن  ليلى  مقاومة 
أرواح  على  صمت  دقيقة  بالوقوف  التجمع 
وتسليمه  البيان  قراءة  تم  ثم  ومن  الشهداء، 

للمسؤولين في مقر األمم المتحدة. 

لن تنال من نضاهلا
 آلة القمع الرتكية

كوفن،  ليلى  لنضال  الداعمة  التظاهرة  وخالل 
من  العديد  مع  روناهي  صحيفتنا  ألتقت 
من  يجري  ما  حيال  موقفهم  لتوضيح  النساء 
االنتهاكات، وفي البداية التقينا مع اإلدارية في 
مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو نجاح القسو، 
المناضلة  »أن  قائلةً:  موقفها  أوضحت  والتي 
وصل  التي  المقاومة  المرأة  هي  كوفن  ليلى 
دخلت  قد  والتي  العالم،  أنحاء  لجميع  صوتها 
العزلة  على  احتجاجاً  الطعام  في إضراب عن 
أوجالن، حيث  القائد عبد هللا  المفروضة على 
ال تزال مضربة عن الطعام منذ أكثر من 125 
يوم على التوالي، وهذا أكبر مثال على المرأة 
الكردية التي ال تهزها الجبال وال تنال منها آلة 

القمع التركية«.
وأضافت نجاح بأن التضحية من أجل الكرامة 
والحرية تجلى في شخصية ليلى كوفن وجميع 
في  النساء  »نحُن  قائلة:  واختتمت  رفاقها. 
على  بالسير  نعاهد  السوري  والشرق  الشمال 
القائد  عن  اإلفراج  يتم  حتى  كوفن،  ليلى  نهج 

أوجالن«.

عشقها للحرية والدميقراطية

وفي السياق ذاته استوقفنا المواطنة نازدار أسعد 
»أن  قائلةً:  حدثتنا  والتي  قامشلو،  مقاطعة  من 
المرأة الكردية بمثابة الشريان الحيوي في ثورة 
والتي  السوري،  والشرق  والشمال  آفا  روج 
الديمقراطي،  نضالها  وتيرة  رفع  من  تمكنت 
المناضلة هي  الكردية  المرأة  مثال عن  وأكبر 

ليلى كوفن«.
ليلى  بمقاومة  بأن  حديثها  في  نازدار  ونوهت 
وطليعتها  وقيادتها  الحرة  المرأة  أثبتت  كوفن 
السبب  ويعود  والديمقراطية،  للحرية  وعشقها 

لفكر وفلسفة القائد أوجالن.
واختتمت قائلةً: »نناشد كل امرأة حرة وجميع 
هذه  بدعم  السالم  يدعمون  الذين  األشخاص 
الفعاليات، واالستجابة لمطالب هذا العدد الهائل 
من النواب والناشطين المضربين عن الطعام«.

الفعاليات سوف تستمر
 لغاية كسر العزلة

ستار  مؤتمر  في  اإلدارية  قالت  الصدد  وبهذا 
تستمر  سوف  الفعاليات  هذه  بأن  مراد؛  إيهان 
تضامناً مع المضربين عن الطعام حتى النهاية، 

لغاية كسر العزلة عن القائد.
وأكدت أيهان قائلةً: »باسم جميع النساء نطلب 
من المجتمع الدولي واألمم المتحدة أن يقوموا 
بواجباتهم ومسؤولياتهم، وتغيير هذا الخط من 
التركية،  الدولة  جرائم  تجاه  بصمت  التعاطي 
باإلضافة إلى صمت دولي حيال ما يجري من 
التي تجاوزت كل األخالقيات  االنتهاكات  هذه 
والقوانين الدولية التي تنادي بحقوق اإلنسان«.

الشعارات  بترديد  حديثها  أيهان  واختتمت 
أوجالن،  القائد  المرأة، عاش  مقاومة  »عاشت 

عاشت المناضلة ليلى ورفقائها«.

ليلى كوفن انتصرت
 يف معركة األمعاء اخلاوية

الشهباء؛  نساء  أشارت  ذاته  السياق  وفي 
األمعاء  معركة  في  انتصرت  كوفن  ليلى  بأن 
االستسالم،  تعرف  ال  التي  واإلرادة  الخاوية 
نكراء،  هزيمة  أردوغان  غطرسة  وهزمت 
مطالبهن،  تحقيق  حتى  معها  وقوفهن  وأكدن 

وتحقيق حرية القائد. 

ليلى كوفن صاحبة اإلرادة الحرة التي تمثل ذاتها 
وترفض العبودية فقد حاولت الحكومة الفاشية 
التركية كسر إرادتها بأسلوب الترهيب ولكنهم 
آبو  القائد  بفكر وفلسفة  تتسلح  يفلحوا، ألنها  لم 
الذي حرر المرأة من الذهنية الذكورية، وجعلها 

صاحبة القرار. 
ستار  مؤتمر  منسقية  أشارت  الصدد  وبهذا 
التي  المصاعب  بأن  علو؛  ريحانة  بالشهباء 
هذا،  يومنا  إلى  مستمرة  المرأة الزالت  تواجه 
الحكومات  قيام  هي  ذلك  على  مثال  وأكبر 
المرأة  بقمع واعتقال  الرأسمالية والديكتاتورية 

الحرة صاحبة الرأي المستقل ليلى كوفن.
وأضافت ريحانة بالقول: »هنالك الماليين من 
االعتقال والسجن  يعانين من  العالم  في  النساء 
بسبب إرادتهن ورأيهن الحر، وهذا دليل على 
لرأيها،  واحترام  كإرادة  المرأة  رؤية  عدم 
المتحدة  األمم  بها  تتزين  التي  الشعارات  فكل 
زائفة  هي  المرأة  وحقوق  اإلنسان  حقوق  من 
وكاذبة، ألنه حتى اآلن لم نسمع تنديداً أو مداخلة 
من قبل المنظمات الحقوقية أو الجمعيات التي 
تمثل المرأة من أجل ليلى كوفن التي وضعت 
حياتها رهينة من أجل الدفاع عن قائد الشعب 
الكردي، ومطالب ليلى كوفن هي رفع العزلة 
الحر،  الشعب  الذي يمثل قضية  آبو  القائد  عن 
وبموقفها تظهر زيف ادعاءات حقوق اإلنسان 
الطعام منذ  ليلى أضربت عن  المرأة،  وحقوق 
سيئة  الصحية  وحالتها  أشهر،  أربعة  من  أكثر 
بأن  واإلنساني  األخالقي  الواجب  فمن  جداً 
تقوم المنظمات الحقوقية التي تمثل الدفاع عن 
فوراً  بالمداخلة  المرأة  وحقوق  اإلنسان  حقوق 
في هذه القضية، فما الذي يمنعهم من المداخلة؟ 
هل تمنعهم مصالح الدول الرأسمالية مع الدولة 

التركية؟«.
مقاطعة  نساء  »نحن  قائلةً:  ريحانة  واختتمت 
موقفها  في  كوفن،  ليلى  بجانب  نقف  الشهباء 
اإلنساني المدافع عن قائد األمة الديمقراطية«.

حركة  عضوة  قالت  الموضوع  هذا  وضمن 
»نحن  دامرجي:  نوال  بالشهباء  الشابة  المرأة 
المناضلة  بجانب  نقف  الشابة،  المرأة  كحركة 
لتسلط  ورفضها  مقاومتها  في  كوفن  ليلى 

أردوغان«. 

لن نرتاجع عن مطالبنا
 بتحقيق حرية القائد

المرأة  السياق عضوة حركة  بهذا  أشارت  كما 
الشابة روناهي حاج عبدو بالشهباء عن الدور 
بالوقوف  الشابة  المرأة  حركة  بها  تقوم  التي 
»نحن  قائلةً:  كوفن،  ليلى  المناضلة  بجانب 
نقف بجانب المناضلة ليلى كوفن في مقاومتها 
ضد الفكر السلطوي التي تمثله حكومة العدالة 
توارثتها  التي  بإرادتها  فليلى  الفاشية،  والتنمية 
من فكر وفلسفة األمة الديمقراطية، كانت بمثابة 
الجبل الصامد أمام استبداد الفاشي أردوغان«.

مؤخراً  قمنا  »وقد  بالقول:  روناهي  وأكدت 
محاضرات  إلقاء  مثل؛  الفعاليات  من  بالعديد 
المناضلة  حياة  تاريخ  عن  سينمائي  وعرض 
ليلى، وقمنا بالمسيرات التي تطالب المنظمات 
ليلى  قضية  حل  أجل  من  بالمداخلة  الحقوقية 
قضية  تمثل  ليلى  المناضلة  قضية  فأن  كوفن، 

شعب بكامله، ولن نتراجع عن مطالبنا«. 

وأحكامها  اإليرانية  الدولة  وهمجية  ظلم  بلغ 
ذروته،  النساء  بحق  وباألخص  التعسفية 
من  الحاكم  اإليراني  النظام  يعتبر  حيث 
بحق  وإجراماً  دمويةً  العالمية  األنظمة  أكثر 
النصيب  اإليرانية  للمرأة  وكان  مواطنيه، 
بحكمها  ذلك  وتجلى  عنجهيته،  من  األكبر 
 148 و  عاماً   33 بـ  صادم  حكم  مؤخراً 
جلدة، على المدافعة عن حقوق المرأة نسرين 
قوانين  على  احتجاجها  بسبب  وذلك  ستوده، 

الحجاب اإللزامي في إيران.
بأن  الشأن  بهذا  الدولية  العفو  منظمة  قالت 
اإليرانية  الحقوقية  المحامية  على  الحكم 
البارزة، والمدافعة عن حقوق المرأة، نسرين 
في  جلدة  و148  عاماً   33 بالسجن  ستوده 

قضية جديدة ضدها، يعد ظلماً شنيعاً.
إن الحكم، الذي ورد في صفحة زوج المرأة 
على  خندان  رضا  ستوده  نسرين  اإليرانية 
بالسجن،  األحكام  مجموع  يرفع  فيسبوك، 
بعد محاكمتين جائرتين، إلى 38 عاماً. وفي 
بالسجن  غيابياً  عليها  ُحكم  2016م،  أيلول 

لمدة خمس سنوات في قضية منفصلة.
وبهذا الخصوص قال مدير البحوث وأنشطة 

إفريقيا  للشرق األوسط وشمال  التأييد  كسب 
»إنه  لوثر:  فيليب  الدولية  العفو  منظمة  في 
تواجه نسرين ستوده  أن  للغاية  ألمر مروع 
ما يقارب من أربعة عقود في السجن، و148 
جلدة، بسبب عملها السلمي في مجال حقوق 
اإلنسان، بما في ذلك دفاعها عن نساء بسبب 
اإللزامي  الحجاب  قوانين  على  احتجاجهن 
سراح  إطالق  فيجب  إيران.  في  المهينة 
شرط،  أو  قيد  ودون  فوراً  ستوده  نسرين 

وإلغاء هذا الحكم المروع دون تأخير«. 

كرست حياتها للدفاع
 عن حقوق املرأة

وقد بين فيليب بأن نسرين ستوده قد كرست 
والتحدث  المرأة،  حقوق  عن  للدفاع  حياتها 
قائالً:  اإلعدام، وأضاف  عالنيةً ضد عقوبة 
السلطات  تعاقبها  أن  للغاية  مشين  أمر  »إنه 
إدانتها  وإن  الحقوقي،  عملها  على  اإليرانية 
وحكمها يؤكدان سمعة إيران باعتبارها دولة 

قمعية ظالمة لحقوق المرأة«.

وأشار فيليب بأن هذه هي أقسى عقوبة وثقتها 
حقوق  عن  مدافع  الدولية ضد  العفو  منظمة 
اإلنسان في إيران في السنوات األخيرة، مما 
تفشي  شجعها  التي  السلطات  أن  إلى  يشير 
انتهاكات  على  العقاب،  من  اإلفالت  ظاهرة 

حقوق اإلنسان تكثف من قمعها.
ففي 13 حزيران عام 2018م، قُبض على 
أبلغها  وبعدها،  منزلها.  في  ستوده  نسرين 
سجن  في  األحكام  بتنفيذ  المعني  المكتب 
قد  بأنها  سجنها،  تم  حيث  بطهران،  إيفين 
بالسجن  عليها  وُحكم  تهم،  سبع  في  أدينت 
التهم، التي  33 عاماً، و148 جلدة. وتشمل 
حقوق  مجال  في  السلمي  عملها  نتيجة  هي 
اإلنسان، »التحريض على الفساد والبغاء«، 
خالل  من  علناً،  حرام  فعل  »وارتكاب 
الحجاب«،  ارتداء  دون  العلن  في  الظهور 

و«اإلخالل بالنظام العام«.
المادة 134  تم تطبيق  الحكم عليها،  وخالل 
تسمح  والتي  اإليراني،  العقوبات  قانون  من 
لفرض  التقديرية  سلطتهم  باستخدام  للقضاة 
القانوني  األقصى  الحد  من  أعلى  عقوبة 
أكثر  عليه  المدعى  يواجه  عندما  المطلوب 

من ثالث تهم. ففي قضية نسرين ستوده، قام 
القاضي، محمد مقيسه، بتطبيق الحد األقصى 
ثم  السبع،  تهمها  من  لكل  القانونية  للعقوبة 
مجموع  إلى  أخرى  سنوات  أربع  أضاف 
األقصى  الحد  من  رفعها  مما  سجنها،  مدة 

القانوني، أي من 29 إلى 33 عاماً .
واختتم فيليب لوثر بالقول: »إن سجن إحدى 
المدافعات الحقوقيات بسبب أنشطتها السلمية 
في  القاضي  أن  حقيقة  لكن  بغيض،  ألمر 
قضية نسرين ستوده استخدم سلطته التقديرية 
لضمان بقائها قيد السجن ألكثر من المطلوب 
الظلم  تضاعف  اإليراني،  القانون  بموجب 

الشديد للحكم الصادر ضدها«.

نظمت لجنة التربية والتعليم في اإلدارة المدنية 
الديمقراطية لمنطقة الطبقة أول بطولة أللعاب 
العبين  بمشاركة  الطبقة  في  المدرسية  القوى 
تنمية  بهدف  وذلك  المنطقة،  مدارس  من 
المواهب الرياضية بين الطالب في المدارس.

وقد حضر البطولة لجنة التربية والتعليم ولجنة 
وعدد  الرياضي  واالتحاد  والرياضة  الشباب 

في  المدارس  وطالب  ومعلمي  معلمات  من 
منطقة الطبقة.

وكانت البطولة لرياضات مختلفة منها الجري 
لمسافات قصيرة ورمي الرمح ورمي الكرات 
تم  طالب   80 حوالي  وبمشاركة  الحديدية، 
اختبارات  وفق  مدرسة،   197 من  اختيارهم 
مراحل  ثالثة  وتشمل  مدرسة،  كل  في  جرت 

هي االبتدائية واإلعدادية والثانوية.
هذه  مثل  من  والتعليم  التربية  لجنة  وتهدف 
البطوالت إلى تنمية وتشجيع مواهب الطالب 
الفرق  بين  المنافسة  روح  وخلق  الرياضية 
في  المدرسية  الرياضة  وتفعيل  المدرسية 
الجري  كألعاب  المختلفة  بأنواعها  المنطقة 

وألعاب القوى المختلفة.
وفي البداية وقف الحضور دقيقة صمت على 

أرواح الشهداء.
وبدأت البطولة بمسابقة الجري بمشاركة عدد 
 100 وهي  القصيرة  المسافات  متسابقي  من 
هناك  كانت  كما  و400متر،  و200متر  متر 
الحديدية  الكرة  رمي  مثل  أخرى  رياضات 

ورمي القرص ورمي الرمح.
والتعليم  التربية  لجنة  توجت  النهاية  وفي 
الفائزين في المركز األول من كل لعبة بمنحهم 
ميدالية ولباس رياضي، وثالثة كؤوس ألفضل 

ثالث متسابقين مثاليين خالل البطولة. 
الموجه  أجرته صحيفة روناهي مع  لقاء  وفي 
محمد  والتعليم  التربية  لجنة  في  الرياضي 
العبدهللا الذي أكد فيها على أهمية البطولة خالل 
الفترة الدراسية لتشجيع المواهب الرياضية في 
يمكن  التي  الرياضية  الفرق  وانتقاء  المدارس 
على  بطوالت  في  للمشاركة  مستقبالً  إعدادها 
بث  وأيضاً  سوريا،  وشرق  شمال  مستوى 
روح المنافسة بين الطالب في مجال الرياضة 

وتشجيع مواهبهم وتنميتها بين الطالب.
وأشار العبدهللا أن البطولة هي عبارة عن فعالية 
رياضية بالتعاون مع االتحاد الرياضي لمنطقة 
الطبقة، حيث جرت بعد اختبار في كل مدرسة 
وانطلقت  المواهب،  أفضل  واختيار  لالعبيها 
البطولة بمشاركة حوالي80 العب من مدارس 

الطبقة، والبالغ عددها حوالي 197 مدرسة.
مستقبلية  خطط  هناك  أن  العبدهللا  وأضاف 
األلعاب  في  المواهب  من  عدد  أكبر  لجذب 
لكرة  دوري  إلقامة  التخطيط  ومنها  األخرى 
فريق  وتشكيل  الثانوية  المرحلة  لطالب  القدم 
في  الدراسية  المراحل  جميع  من  السلة  لكرة 

الفترة القادمة.

رفد  في  هاماً  دوراً  التدريبية  المراكز  تلعب 
الوقت  بنفس  وصقلها  والمواهب  النجوم 
ومن  العمرية  الفئات  تستوعب  وهي  وخاصةً 
كال الجنسين، وكانت تجربة المراكز التدريبية 
عام  بعد  وانتهت  2017م،  عام  في  ظهرت 
وكانت عبر مشروع صدى بإشراف من جمعية 
سوريا األمل بالتنسيق مع االتحاد الرياضي في 

إقليم الجزيرة.

لجمعية  ما  حٍد  إلى  ناجحة  تجربة  وبعد 
االتحاد  بالتنسيق مع  قامشلو  سوريا األمل في 
لتكرار  نحتاج  الجزيرة،  بإقليم  الرياضي 
التجربة مع الحفاظ على االستمرارية، والعمل 
المدن وعدم حصرها  كافة  في  انتشارها  على 

في قامشلو فقط. 

عشر  الثاني  شهداء  بإستاد  الصاالت  بعض 
من آذار من بقامشلو احتضنت لمدة عام كامل 
الرياضية  األلعاب  من  للعديد  العمرية  الفئات 
وكان الختام بأولمبياد رياضية وهي األولى من 

نوعها بعد قيام الثورة في سوريا.

تبين فكرة املراكز التدريبية 
ُيعترب خطوة ممتازة

يتطلب من االتحاد الرياضي تبني فكرة المراكز 
سينتهي  أشهر  عدة  بعد  أنه  وخاصةً  التدريبية 
لفتح  مناسبة  فترة  وهي  الدراسي،  الموسم 
وليست  ومكيفة  جاهزة  تكون  أن  على  مراكز 
األمل  سوريا  جمعية  كانت  عندما  كانت  كما 
الالعبين  كان  فصيفاً  المتدربين،  فيها  تدرب 
اإلعمار  األمر ولهذه  للِشواء وهذا  يتعرضون 
النقطة،  لهذه  االنتباه  يجب  لذلك  جائز  غير 
باإلضافة للعمل على نقل التجربة لكافة المدن، 
وكما ذكرنا آنفاً عدم حصرها في قامشلو فقط. 

استيعاب كافة الشرائح الرياضية 
اجملتمعية بعيدًا عن االحتكار

الفئات  تجذب  رياضة  أكثر  القدم  كرة  لعبة 
والمراكز  المدارس  تكثر  ولذلك  العمرية 
الصيف  فصل  خالل  اللعبة  لهذه  التدريبية 
المدارس  هذه  ولكن  المدرسية،  العطلة  أثناء 
للمستوى  السابقين  العامين  في  ترتقي  ال 
المطلوب وتسيدها الربح المادي أكثر مما هو 
هدف رياضي لتنمية المواهب وصقلها، بحيث 
ألطفال  عاماً  عشرين  بعمر  مدرب  تعيين  يتم 
عمرهم في الثانية عشر من العمر وهذا األمر 
تلعب  وخبرته  المدرب  فشخصية  يجوز  ال 
من  الالعب.  مهارات  تنمية  في  كبير  دوراً 

كافة  الرياضي وضع  االتحاد  على  الباب  هذا 
فقط  ليست  فالقضية  المراقبة،  تحت  المدارس 
بأخذ االشتراكات من الالعبين واحتكار هؤالء 
ليست كافة  الالعبين لالستغالل المادي، طبعاً 
المدارس على نفس السوية ولكن هناك مدرسة 
أو مدرستين لديها مشروع رياضي ومشروع 
بناء العب متكامل وال غاية مادية لهم، طبعاً 
هذا  ولكن  االشتراكات  أخذ  المدارس  من حق 
لهم  كافية  خبرة  ال  مدربين  وضع  يعني  ال 
المادي  الربح  على  الحصول  نحو  واالنحدار 

كهدف لبعض المدارس.

فكرة  التدريبية  المراكز  فكرة  المحصلة  في 
جديدة  وبطريقة  إعادتها  على  والعمل  جيدة 
سوف  التقرير  سياق  في  ذكرنا  كما  وجدية 
يعطي نتائج إيجابية، وهذه الخطوة ندرك بأنها 
دور  ولكن جاء  اإلمكانيات  من  الكثير  تتطلب 
المخصصة  الميزانية  من  الحقيقية  االستفادة 
تصرف  أصبحت  بحيث  الرياضي  لالتحاد 
الماليين على المالعب وبدون نتائج مثل ملعب 
شرموال بعامودا وملعب الشهيد هيثم كجو عبر 
الثاني  شهداء  وملعب  وِضعت،  التي  اإلنارة 

عشر من آذار.
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تقرير/ إيفا ابراهيم، نورا إبراهيم 

تقرير ماهر زكريا/ مصطفى اخلليل

تقرير/ جوان روناهي

حممد العبداهلل 

جوان محمد

رسالة للمرأة الرياضية 
يف مشال وشرق سوريا

في روج  الرياضية  الشابة  المرأة  دخلت 
كافة  وتحدت  الرياضي  المجال  آفا 
التي  المجتمعية  والعادات  الظروف 
الرياضة  عالم  دخولها  تعارض  بمجملها 
وأن تراها العبة كرة قدم وسلة وطائرة 
... إلخ ومع ثورة روج آفا أصبحت أكثر 
المفضلة  هوايتها  ممارسة  على  انفتاحاً 
رياضياً وأصبحت العبة وعضوة ضمن 
الجزيرة  إقليم  في  األندية  من  الكثير 
بها،  خاصة  بطوالت  لها  وأصبحت 
لم  بأنها  نرى  مازلنا  ذلك  من  وبالرغم 
مقارنة  ولكن  المطلوب  بالشكل  تنخرط 
بنا  والمحيطة  بها  نمر  التي  بالظروف 
كبيراً  بأنها قطعت شوطاً  القول  نستطيع 
وهاماً من ناحية االنضمام للفرق واألندية 
واالتحاد  للمجالس  باإلضافة  الرياضية 
الرياضي، واليوم نشهد حالة استقرار في 
العام 2016م،  منذ  تحررت  التي  المدن 
سبي  وكري  منبج  مثل  هذا  يومنا  وإلى 
والطبقة وعين وعيسى والرقة وريف دير 
المرأة  انخراط  بأن  نشاهد  ولكن  الزور، 
الشابة في المجال الرياضي ضعيف جداً، 
بها  مر  التي  المعاناة  حجم  ندرك  طبعاً 
أهالي تلك المناطق إبان احتالل المرتزقة 
المسلحة  العسكرية  الكتائب  مختلف  من 
بالمقابل  ولكن  لمدنهم،  لداعش  وصوالً 
سوريا  قوات  يد  على  حريتهم  نالوا 
الديمقراطية ومن ضمنها وحدات حماية 
المرأة التي قدمت تضحيات ال تُقدر بثمن، 
لهؤالء  الوفاء  الواجب  ولذلك أصبح من 
الشهيدات والشهداء، وهذا يأتي بقيام كل 
الشابة  والمرأة  بدوره،  المجتمع  في  فرد 
الرياضية العربية بهذه المناطق المذكورة 
يجب  كما  دورها  تأخذ  أن  يجب  أنفاً 
رياضياً، وأن تشكل فرق رياضية خاصة 
كافة  كسر  وعليها  األلعاب  لمختلف  بها 
الحواجز التي وضعها المجتمع الذكوري 
أمامها وفرضها عليها، وأن تدرك بأنها لم 
تُخلق ألن تكن مجرد امرأة بالمنزل تربي 
وتطبخ وتغسل وتنجب، على العكس فهي 
يجب أن تكون القيادية في كافة المجاالت 
آفا فهي في ساحات  كما نراها في روج 
القتال وساحات الرياضة. والمرأة الشابة 
ذلك  عليها  يصعب  ال  العربية  الرياضية 
فبإرادتها القوية والتصميم قادرة على أخذ 
مكانها الصحيح، لتكون عنصراً فعاالً في 
ومجتمعها.  أهلها  وخدمة  وطنها  خدمة 
الرياضية  المرأة  الرياضي  الجانب  وفي 
الطائرة  لكرة  فريقاً  شكلت  الرقة  في 
وألول  التحكيمية  الدورة  في  وشاركت 
التحكيم  مهنة  لتمارس  فتاة  تبرز  مرة 
آفا  روج  ثورة  بفضل  يأتي  األمر  وهذا 
آفا ووصلت  التي تخطت جغرافية روج 
لكافة أراضي شمال وشرق سوريا، وفي 
شكلن  بحيث  الشاكلة  نفس  على  منبج 
النساء فريقاً لكرة الطائرة، وبرز مؤخراً 
بمدينة  القدم  كرة  مرة  الفتاة وألول  لعب 
كبيراً،  إنجازاً  يعتبر  األمر  وهذا  منبج 
من  رياضياً  البداية  كانت  آفا  روج  وفي 
ذكرت  كما  وبرزت  فيها  الشابة  المرأة 
في البداية ضمن األندية كالعبة لمختلف 
القتالية  األلعاب وهي تدرب في األلعاب 
وانضمت لدورات التحكيم والتدريب في 
العديد من األلعاب. كل ذلك ال يكفي ألنه 
أكثر وخاصةً  تفعيل دورها  منها  يُتطلب 
لألندية  المشتركة  الرئاسة  مجال  في 
المرأة  ومجمالً  الرياضية  والمجالس 
في  أكثر  التقدم  على  قادرة  الرياضية 
وعلى صعيد  الرياضية،  المجاالت  كافة 
مختلف األلعاب، ولتبقى كما ُعِرفت بأنها 

مقاومة حتى تحقيق الهدف.

املرصد 
الرياضي

مرآة املرأة

هيفيدار خالد

هل ينتهي
 العنف ضد املرأة؟

الشرق  أنحاء  جميع  في  المرأة  تتعرض 
العنف،  أشكال  لشتى  والعالم  األوسط 
وبخاصةً العنف الجسدي وبشكٍل ممنهج، 
النفسية،  الضغوطات،  أنواع  وكافة 
واالقتصادية  واالجتماعية  األسرية، 
البالية  والتقاليد  العادات  عن  الناتجة 
السائدة، والتي يفرضها المجتمع الجنسوي 
بعض  من  الرغم  على  المرأة.  على 
القوانين الصادرة من هيئة األمم المتحدة 
والقانون الدولي اإلنساني وهيئات رسمية 
أخرى تدعو إلى نبذ العنف الجسدي ضد 
وتعتبره  المرأة  خاص  وبشكٍل  اإلنسان، 
معاقبة  بوجوب  وتطالب  حرب  جريمة 
المرتكبين أفراداً كانوا أم حكومات، إال أن 
كل ما صدر حتى يومنا ال يلتزم به األفراد 
وال الحكومات، ويظلون يمارسون عنفهم 
و وحشيتهم من دون اإلحساس بالذنب. أو 

من يحاسبهم على كل ما يقومون به.

في  يمارس  أم  العنف  يرتكب  حيث 
مجتمعنا الشرق األوسطي تحت العديد من 
المسميات منها أن المرأة هزيلة، ضعيفة 
أو  عقل  بنصف  أو  قاصر  ضلع  وتعتبر 
بأي  لتقوم  كافية  جسدية  قدرة  لديها  ليس 
عمل كان، وعليها أن تكون مذلة ومهانة 
دائماً في حياتها، كل هذه األمور وضعت 

المرأة في مرحلة الحضيض. 

مثالً لنتحدث عن ظاهرة االغتصاب التي 
العنف  جرائم  أبشع  من  أيضاً  هي  تعتبر 
من  أيضاً  وهي  المرأة،  بحق  الممارسة 
ضمن قائمة جرائم الحرب واألفعال التي 
تشكل جرائم ضد اإلنسانية عند ارتكابها 
إال أننا شاهدنا ومازلنا نشاهد بأن النساء 
كيف تعرضن لالغتصاب على يد تنظيم 
التي  المناطق  في  اإلرهابي  داعش 
والخوف  الرعب  وبعثن  واحتلها.  دخلها 
النساء  على  يعتدون  الجميع،  قلوب  في 
األسيرات وهن مقيدات اليدين، ال يرون 
في المرأة سوى جسداً للمتعة والعبث به. 
ومن ثم بيعها واالتجار بها وعلى جسدها. 
مشروعاً  المرأة  قتل  وبات  بل  وقتلها 
األنظمة  بأن  نرى  الذكوري.  النظام  من 
الحاكمة تُصِدر يومياً قوانين جائرة بحق 
وتقليص  شأنها  من  الحد  بهدف  المرأة 
قيمها  المجتمع والقضاء على  دورها في 
االجتماعية األصلية وجعلها أسيرة البيت 
والقوانين التي تصدرها لصالح سياساتها، 
باإلضافة إلى رضوخها للعادات والتقاليد 
التي تفرض عليها وال تستطيع مواجهتها، 

فتضطر االستسالم لها. 

من هنا نستطيع القول بأن المرأة المناضلة 
تستطيع  العنف،  أشكال  كافة  تكافح  التي 
قيادة النساء ومواجهة الذهنية التي تشرع 
بحقهن.  الممارس  والعنف  النساء  قتل 
لذلك على جميع النساء اللواتي يتعرضن 
النهوض  والجسدي،  النفسي  للعنف 
إنها  لتثبت  جهودها  وتكثيف  والنضال 
صاحبة إرادة قوية وقوة جسدية صارمة 
وفكر وذهنية قابلة للقيام بالتغيير وتحقيق 
أن  الجميع  وعلى  دائماً،  والجديد  األكبر 
الذي  الكون  معجزة  هي  المرأة  أن  يعلم 
لكل  المدبر  العقل  وهي  بوجودها  بني 
الحياة  في  مسؤوليات  من  بها  يحيط  ما 
بأكمله.  المجتمع  تمثل  ألنها  اليومية، 
أجل حريتها  فعل مستحيل من  وتستطيع 
وكرامتها ألنها باتت القوة األساسية التي 
جميع  وباتت  حولها.  من  الحياة  تتمحور 
والطريق  بيدها  والنضال  العمل  أدوات 
مستعدة  وهي  مصرعيه  على  مفتوح 
لخوض معركة الحياة الحرة التي تسودها 
القول  نستطيع  حينها  واإلنسانية.  العدالة 

بأن العنف ضد المرأة انتهى.

«الصمت الدويل ختطى مجيع القوانني
 التي تنادي حبقوق اإلنسان«

أول بطولة أللعاب القوى املدرسية يف الطبقة

تكرر من جديد؟؟؟
ُ
املراكز التدريبية الرياضية خطوة رائدة، فهل ست

روناهي/ قامشلو، الشهباء- نساء قامشلو والشهباء يعاهدن بالتضامن مع الربملانية ليلى كوفن ورفقائها 

الذي جتاوز كل  الدويل  بالصمت  وينددن  القائد عبد اهلل أوجالن،  العزلة على  لغاية كسر  النهاية  حتى 

األخالقيات والقوانني الدولية اإلنسانية.

رحيانة علو روناهي حاج عبدو ايهان مراد 

نوال دامرجي جناح القسو  نازدار اسعد 

بني  املنافسة  روح  وخلق  الرياضية  الطالب  مواهب  وتشجيع  تنمية  أجل  من  ـ  الطبقة   / روناهي 

الفِرق املدرسية مت تنظيم أول بطولة أللعاب القِوى املدرسية يف الطبقة.

أندريا  اإلسباني،  فالنسيا  مهاجمة  أعلنت 
إستيبان، اعتزالها بشكل نهائي كرة القدم، لتفقد 
في  بالدها  منتخب  مع  التواجد  فرصة  رسمياً 
في  2019م،  للسيدات  العالم  كأس  نهائيات 

فرنسا.
لمسيرتها  حٍد  وضع  إستيبان،  أندريا  وقررت 
عمرها  يتجاوز  لم  والتي  القصيرة،  الكروية 
كثرة  من  معاناتها  بعد  عاماً،   23 من  أكثر 
آخر  في  الركبة  مستوى  على  اإلصابات 
عامين، والتي تنوعت ما بين الرباط الصليبي، 

ومفصل القدم.
شباط  شهر  »منذ  إستيبان:  أندريا  وأكدت 
الماضي واجهت صعوبة بالغة في الخروج من 
التمرين دون الشعور بأي ألم، آمل العودة إلى 
فريق فالنسيا، لكن كمدربة، هذا التحدي الذي 

أنوي تحقيقه«.

وكشفت المعتزلة لصحيفة »ماركا« اإلسبانية، 
بأنها بدأت بالتحضير لخوض تدريبات االتحاد 
التدريب  رخصة  لنيل  القدم  لكرة  األوروبي 
للمستوى الثاني )B(، بجانب انضمامها رسمياً 

كعضو فني في اتحاد إقليم فالنسيا لكرة القدم.
وبرز اسم أندريا إستيبان بـ2011م، بصفوف 
عاماً،   17 لتحت  للناشئات،  إسبانيا  منتخب 
للناشئات  أوروبا  أمم  كأس  بلقب  فاز  والذي 
2011م، بسويسرا، ليتوقع لها الجميع مستقبالً 
باهراً في ساحة كرة القدم النسائية بإسبانيا لوال 

كثرة اإلصابات الخطيرة.
سيتواجد  للسيدات  إسبانيا  منتخب  أن  يذكر 
في المجموعة الثانية من كأس العالم للسيدات 
المقبل،  الصيف  في  ستنطلق  والتي  2019م، 
إفريقيا،  وجنوب  ألمانيا،  منتخبات  بجانب 

والصين.

العامل  كأس  حلم  نهي 
ُ
ت اإلصابات 

لإلسبانية أندريا إستيبان

أن  )الفيفا(،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أعلن 
اإللكترونية،  األمم  كأس  ستستضيف  لندن 

بمشاركة 20 فريقاً، الشهر المقبل.
والبطولة وهي إضافة جديدة لجدول مسابقات 
القدم  لكرة  الحالي  االحترافي  الموسم 
اإللكترونية وتعد واحدة من البطوالت الكبرى 
أللعاب »ئي.ايه سبورتس فيفا 2019م«، حيث 
ستشارك منتخبات وطنية من كافة االتحادات 

القارية الستة.
نيسان  يومي13و14  ستقام  التي  البطولة، 

المقبل.
اإللكترونية  القدم  كرة  إدارة  مدير  وقال 
كأس  »ستوفر  بيان  في  الفيفا،  في  واأللعاب 
واإلثارة،  للحماس  آخر  عظيماً  نموذجاً  األمم 
في كرة القدم اإللكترونية، في ظل منافسة 20 
وجها  العالم،  في  اللعبة  منتخبات  أفضل  من 

لوجه«.
الحقوق  مالكي  بواسطة  البطولة  بث  وسيتم 
الرقمية  المنصات  عبر  ومباشرة  اإلعالمية، 

للفيفا.

لندن تستضيف كأس األمم 
«نسرين ستوده« صوت املرأة احلرة، ضحية أخرى للنظام الفاشي اإليرانيلكرة القدم اإللكرتونية



www.ronahi.netالعدد 698  

األحد
3/17/ 2019م

العدد 698   www.ronahi.net

األحد
3/17/ 2019م

المؤسسات اإلعالمية في روج  تحظى 
كردستان  مدن  وفي  سوريا  وشمال  آفا 
عموماً, بإقبال كبير من الفتيات الكرديات 
اللواتي ينظرن إلى اإلعالم نظرة ملؤها 
ظّل  في  النجاح،  في  والرغبة  الطموح 
التطور المتسارع الذي يواكب الوسائل 
بروز  إلى  إضافةً  وتشّعبها،  اإلعالمية 
دور المواقع اإللكترونية كجزء رئيسي 
شيء،  على  ذلك  دّل  وإن  اإلعالم.  من 
فإنما يدّل على انفتاح المسار اإلعالمي 
أقسامه  بكّل  الكردية  المرأة  أمام 
وتفّرعاته، بعدما أصبحت تتسلّح بشهادة 
وخبرة تفتح لها الكثير من األبواب تماماً 
كثيرة  أحياناً  تطمح  بل  ال  الرجل،  كما 
القيادية  والمواقع  العليا  الدراسات  إلى 
لكي  المشتركة؛  والرئاسة  واإلدارية 

تعّزز مهاراتها وإمكاناتها المهنية.

أّن  الماضية  السنوات  خالل  والالفت 
أبداً  تعد  لم  اإلعالمية  الكردية  المرأة 
بل  الظّل،  في  تعمل  أي  »كومبارس«، 
اإلعالمي،  المشهد  من  جزءاً  أصبحت 
واجتهدن  تألقن  إعالميات  فهناك 
التي  آفا  بروج  األحداث  تغطية  في 
لهجمات  تتعرض  وماتزال  تعرضت 

فعلى  المرتزقة،  اإلرهابية  المجموعات 
أخطار  من  المهنة  هذه  تحمله  ما  رغم 
الكردية  المرأة  استطاعت  ومتاعب؛ 
الصحفي  الميدان  في  تثبت جدارتها  أن 
ذلك  في  للرجل  منافسةً  واإلعالمي 

ومتفوقةً عليه بعض األحيان.

إدارة  إلى  الكردية  المرأة  وصلت  كما 
وتواجه  عدة،  إعالمية  مؤسسات 
فما  مجالها؛  ضمن  عدة  صعوبات 
المرأة  حقّقتها  التي  الفعلية  المكاسب 
حتّى  اإلعالمي  القطاع  في  الكردية 
تعترض  زالت  ما  عوائق  وأي  اآلن؟ 

طريقها؟..

واقع... ومرجتى

شهدت روج آفا تقدماً الفتاً في صناعة 
حركة  استطاعت  إذ  اإلعالم،  وتطور 
المجتمع الكردستاني االهتمام بالمجتمع 
المدني  المجتمع  ومنظمات  الكردستاني 
الشبابية  واإلبداعات  الطاقات  بحشد 
على  الكردستانية  المرأة  وتشجيع 

سواء  وضوح  بكّل  اإلعالمي  العمل 
الصحف  أو  التلفزيون  أو  اإلذاعة  عبر 
نهجت  وأيضاً  اإللكترونية.  المواقع  أو 
حركة المجتمع الديمقراطي في روج آفا 
المنهج نفسه. ولكن؛ بخطوات متواضعة 
عفوية  مهنية  مهارات  على  معتمدة 
القوى  ضد  الحرب  أن  كما  فطرية, 
الظالمية التكفيرية التي دحرتها وحدات 
الشعب  حماية  ووحدات  المرأة  حماية 
لوجودها  كبيرة  إعالمية  خبرة  أكسبتها 
المعارك  ميدان  في  الدائم  وحضورها 

وقد  مباشرة,  وبثها  بمصداقية  ونقلها 
مراكز  في  كثيرة  أنثوية  أسماء  برزت 
القرار بعد عملهن جنباً لجنب مع الرجل 
بالرئاسة المشتركة في كافة المؤسسات 
والصحف اإلعالمية وغيرها. لكن؛ في 
تعيش  الكردية  المرأة  زالت  ما  المقابل 
وتواجه  ذكوري  شرقي  مجتمع  في 
معارضة  منها  المصاعب،  من  الكثير 
الذي  لعملها  الرجال  من  كبير  قسم 
واتصاالت  مقابالت  إجراء  يتطلّب 
مشكلة  اإلعالميات  تواجه  كما  هاتفية، 
كونهم  لقاءهن؛  الرجال  بعض  رفض 
خاصة  المرأة  مع  باالختالط  يقبلون  ال 
في باشور كردستان ويعود ذلك لسيطرة 
المجتمع  على  اإلسالمي  الديني  الفكر 
هناك، وهذا ما ينعكس سلباً على المرأة 
اإلعالمية وعلى المتخّرجات حديثاً من 
كليات اإلعالم، إذ يجدن أنفسهن أحياناً 

محبطات تجاه هذا الواقع.

أما في باكور كردستان ومناطق روج 
الديمقراطي  المجتمع  حركة  فإن  آفا؛ 
تبذالن  الكردستاني  المجتمع  ومنظومة 
الجهود من أجل تطوير وتشجيع العمل 
المجال  وإفساح  واإلعالمي  الصحفي 
تحليلية  دراسة  ففي  الصحفية،  للمرأة 
عموم  في  الصحافية  المرأة  واقع  حول 
اإلعالميات  نسبة  أّن  تبيّّن  كردستان، 
القيادية في  النقابة والمراكز  في مجلس 
 ،%15 سوى  تبلغ  ال  كردستان  باشور 
آفا  وروج  كردستان  باكور  في  بينما 
50%، وذلك العتماد الرئاسة المشتركة 
اإلعالمية وغيرها،  المؤسسات  كل  في 
اإلعالميات  أن  لوحظ  آفا  روج  وفي 
اإلعالمية  المؤسسات  في  واإلعالميون 
لعبوا  والمرئية   والمسموعة  المقروءة 
في تأدية واجبهم اإلعالمي  كبيراً  دوراً 

وسط ظروف صعبة؛ أدت إلى استشهاد 
بعض اإلعالميين واإلعالميات، فخالل 
تشهده  وما  السورية  والحرب  األزمة 
روج آفا على وجه الخصوص انتفضت 
قلمها  الكردية من سباتها شاهرةً  المرأة 
ومحررة  مراسلة  فأصبحت  وإبداعها، 
مخرج،  ومساعدة  ومقّدمة  ومذيعة 
المؤسسات  في  جديدة  مواقعاً  ودخلت 
الفنّي،  القسم  وبخاصة  اإلعالمية، 
إحدى  ورئاسة  والتقديم،  واإلعداد 
تتوصل  ولكي  آفا.  بروج  المحطّات 
ال  القرار،  موقع  إلى  الكردية  المرأة 
قاعدة واسعة من  إلى  ذلك  يستند  أن  بّد 
المواقع،  مختلف  في  النسائي  الحضور 
طبيعياً  اإلدارة  في  موقعها  يكون  لكي 

وليس استثناًء.

المعطيات، يجب أال  من هذه  وانطالقاً 
يُنظر إلى مسألة وجود المرأة في اإلعالم 
الكردستاني من الناحية الكّمية فقط، بل 
هذا  نوعية  في  للبحث  ضرورة  هناك 
مشاركة  المرأة  كانت  ما  وإذا  الوجود، 
فعليّاً في صناعة القرار اإلعالمي أم أنه 

ما زال القرار في يد الرجال فقط!!. 

ومن هنا نقول صحيح أّن المرأة الكردية 
قد خطت الخطوات األولى إلثبات نفسها 
في القطاع اإلعالمي، إال أّن رحلة األلف 
ميل ما زالت أمامها، وهي ليست سهلة 
بالتأكيد في ظّل التحديات التي تواجهها، 
واألفكار  السائدة  المعتقدات  إلى  إضافةً 

المسبقة عن عمل المرأة في اإلعالم.

في  البلدية  االنتخابات  موعد  اقتراب  مع 
تركيا المزمع إجراؤه في الحادي والثالثين 
التوتر  نسبة  ارتفعت  الجاري؛  الشهر  من 
والتنمية  العدالة،  ومؤيدي  صفوف  في 
رأسهم  وعلى  تركيا،  في  الحاكم  الحزب 
أردوغان؛  طيب  رجب  الحزب  رئيس 
هذا الحزب الذي يتبع السبل كافة؛ لتحقيق 
معظم  على  السيطرة  في  المتمثلة  مراميه 
يعتمده  خطاب  أهم  ولعل  الدولة،  مفاصل 

االنتخابية  لالئحته  الترويج  في  الحزب 
البسطاء  ومشاعر  عقول  على  التأثير  هو 
واللعب  العزف  خالل  من  الشعب  من 
األوتار  أكثر  يعد  الذي  الديني  الوتر  على 
يُقاد  أن  يمكن  خاللها  من  والتي  حساسية 
المستهدف لتحقيق أهداف معينة فاستثمار 
النبوية  والسيرة  السنة،  واستخدام  القرآن، 
الناس،  عقول  على  السيطرة  أجل  من 
لسان  هو  والمراكز  المناصب،  واعتالء 

األيام،  هذه  والتنمية  العدالة  قيادات  حال 
العدالة  في  المتنفذين  معظم  ينفك  فال 
الشارع  على  السيطرة  بغية  والتنمية؛ 
قناعا  واتخاذه  الدين  استعمال  من  التركي 
حالة  بهم  وصلت  وقد  المتبعة.  لسياستهم 
االنتخابات  خسارة  من  والخوف  التخبط 
لقاء  في  أردوغان  أنصار  أحد  يقول  بأن 
العدالة  لحزب  يصوت  »من  تلفزيوني 
يصوت  ومن  الجنة  سيدخل  والتنمية؛ 
وقد  النار«  سيدخل  المعارضة  لألحزاب 
قال صالح الدين أونو عضو حزب العدالة 
أزمير:  تجارة  غرفة  ورئيس  والتنمية، 
والتنمية  العدالة  حزب  ينتخب  ال  »من 
القادمة سيحل عليه  البلدية  في االنتخابات 
التي  المزرية  فالحالة  هللا«،  من  غضب 
يمر بها االقتصاد التركي وارتفاع معدالت 
التضخم، وارتفاع سعر الليرة التركية أمام 
الحاكم  الحزب  جعلت  األجنبية  العمالت 
يتخبط يمنة، ويسرى فيلجأ إلى أئمة المساجد 
لالستنجاد بفتاويهم، ومن ناحية أخرى يتبع 
المعارضين  وإسكات  األفواه،  كم  سياسة 
من مناصري حزب الشعوب الديمقراطية 
الحقيقة   يناصر  وحزب  شخصية  وكل 

بالعديد  وزجَّ  الصحف  إغالق  إلى  وعمد 
القيام  من الصحفيين في السجون، وكذلك 
بسلسلة إقاالت ضد ُعَمد القرى فقد أقالت 
السلطات التركية 259 عمدة حي، وقرية 
اإلرهاب،  مع  ارتباطهم  بزعم  جماعياً 
الوظيفة،  طبيعة  مع  تتفق  ال  وسلوكيات 
جميع  لهم  تبرر  باالنتخابات  الفوز  فغاية 
الوسائل، فالرئيس التركي من أجل تثبيت 
الحقيقة  باستمالة في معاداة  يناضل  حكمه 
المزعوم  االنقالب  ويستغل شماعة  دوماً، 
مدعيّاً بأن تركيا تعاني من اإلرهاب وهناك 
النغمة  بهذه  فيتشدق  القومي  ألمنها  تهديد 
باستمرار من أجل صرف أنظار الناخبين 
أردوغان  فزعم  اليومية  المشكالت  عن 
أن  عينتاب  مدينة  في  انتخابي  تجمع  في 
إحباط  من  تمكنت  التركية  األمنية  القوات 
مخطط إرهابي لتلطيخ االنتخابات المحلية 
السيطرة  أجل  ومن  بالدماء،  التركية 
القوميين األتراك إلى جانبه قال  واستمالة 
أردوغان في إحدى خطبه: »ال يوجد في 
تركيا جغرافية باسم كردستان، ومن أراد 
أن يعيش في كردستان فليذهب إلى شمال 
والتنمية  العدالة  أساليب  وتتعدد  العراق« 

من أجل الظفر بأصوات الناخبين، فهناك 
العديد من المؤشرات والمصادر التي تؤكد 
لجوء الحزب إلى التزوير، فقد بين أوزجو 
أوزيل من حزب الشعب الجمهوري لوكالة 
األنباء األلمانية أن هناك زيادة غير عادية 
المحافظات  بعض  في  الناخبين  عدد  في 
والبرلمانية  الرئاسية،  باالنتخابات  مقارنة 
عدد  وجود  المخالفات  فمن  الماضية، 
لإلدالء  المؤهلين  للناخبين  واقعي  غير 
وهو  الـ100عام  سن  فوق  بأصواتهم 
األعلى  المجلس  وقام  الشكوك،  يثير  أمر 
لالنتخابات بإلغاء تسجيل 56495 ناخباً؛ 
بـ736  مقارنة  الوهمي  اإلدخال  بسبب 
يقال  فعندما  حزيران،  انتخابات  في  ناخبا 
فإن  مكة؛  إلى  تؤدي  الطرق  جميع  بأن 
المثل  العدالة والتنمية خير من يطبق هذا 
)الدين،  كافة  األبواب  طرق  إلى  بلجوئه 
لقمة الناس، القتل، زج األحرار بالسجون، 
يظفر  تجعله  التي  ....الخ(  األقالم  وكسر 

باالنتخابات ويعزز من الدكتاتورية.

منذ تنفيذها ألولى عملياتها العسكرية في 
الثامن عشر من كانون األول المنصرم؛ 
باتت قوات تحرير عفرين تحظى باهتمام 
المتعطشين  عفرين  أهالي  قبل  من  كبير 
للعودة وتحرير مدينتهم، وسعت صحيفتنا 
منذ ذلك الوقت للتعرف على هذه القوات 
االحتالل  مقاومة  في  واستراتيجيتها 
من  وتمكنا  عفرين،  وتحرير  التركي 
المتواجدين  القياديين  أحد  مع  التواصل 
معه  حواراً  وأجرينا  عفرين  داخل  حالياً 
عفرين،  رزكار  العسكري  القيادي  وهو 
تمحور حول أهمية هذا التشكيل الذي يتخذ 
هدفاً  المحتل  وطرد  عفرين  تحرير  من 
له، ومدى نجاحهم بعد أشهر من  أساسياً 
العمليات العسكرية في إفشال مخططات 
ديمغرافية  لتغيير  التركية  االستخبارات 

المنطقة وتهجير سكانها األصليين. 

التي  العمليات  نوعية  إلى  بالنظر  ـ 
نفذتها قوات تحرير عفرين ضد االحتالل 
على  اليوم  ظهوركم  دالالت  ما  التركي، 
المستقبلية  خططكم  هي  وما  الساحة 
التركي  االحتالل  من  عفرين  لتحرير 

ومرتزقته؟

عفرين«  تحرير  »قوات  تشكيل  قررنا 
المحتلة  عفرين  تحرير  أن  منطلق  من 
طليعتهم  وفي  أهلها  يقوم  عندما  يتحقق 
وسياسياً  عسكرياً  أنفسهم  بتنظيم  الشبيبة 
وتهيئة األرضية المناسبة إلرباك العدو، 
الحملة  إلى  وصوالً  صفوفه  وتشتيت 
الكبرى للتحرير التي نحن مستعدون لها 
بانتظار  وقت مضى،  أّي  من  أكثر  اآلن 
الظروف  وبخاصة  األخرى  الشروط 
منها  استفاد  التي  والدولية  المحلية 
وبالنسبة  وبعدها.  الحرب  أثناء  االحتالل 
لخططنا االستراتيجية للتحرير، ال يمكننا 
القبول أبداً أن نرى منطقتنا عفرين وهي 
خالل  أُخضعت  التي  عفرين  محتلة. 
تاريخها لعدد من االحتالالت العسكرية؛ 
التاريخية  الناحية  من  نفسها  هي  بقيت 
رغم  تتبدل  لم  والثقافية،  واالجتماعية 
كمية وحجم اإلرهاب الذي ُمورس بحقها 
إلى  وصوالً  غيره  أو  البعث  من  سواء 
الثقافي  والعمق  األصالة  التركية  الفاشية 
وال  كانت  عفرين  لمنطقة  واالجتماعي 
اختراقها  االحتالل  على  عصية  تزال 
تساعدنا  الشروط  هذه  بها.  والعبث 
عسكرياً أيضاً، فنحن أمام منطقة يرفض 
سكانها بشكل كامل ونهائي ثقافة الجريمة 
لذا؛  التركي.  لالحتالل  واإلبادة  والسرقة 
يمكن  وال  عفرين  بدون  العيش  يمكن  ال 
لعفرين العيش بدون أهلها، كّل ذلك يدفعنا 
أوالً إلى النظر إلى الميزات والخصائص 
تنظيم  ثم  ومن  عليها،  الحفاظ  يجب  التي 
عدد  زيادة  في  واإلسراع  أكثر  أنفسنا 
المقاتلين واالنتشار بشكل أكبر في عمق 
المنطقة والتحرير، كرّد لدين أهلنا الذين 
إلينا من أّي وقت  اليوم أكثر حاجة  باتوا 
مسألة  عفرين  تحرير  أّن  ونؤكد  مضى، 
وقت واتفاقيات دولية ال أكثر، أما قواتنا 
بحملة  للبدء  وقت  كّل  في  مستعدة  فهي 

التحرير.

ـ هل نستطيع التعرف على قوات تحرير 
هي  وما  أنتم  مْن  كثب،  عن  عفرين 

هيكليتكم التنظيمية؟

محلية  قوات  هي  عفرين؛  تحرير  قوات 
خاصة بمنطقة عفرين ومحيطها وبخاصة 
االحتالل  منها  انطلق  التي  المناطق  تلك 
على  الهجوم  في  ومرتزقته  التركي 
إعزاز  نقصد  وهنا  واحتاللها،  عفرين 
امتدت  الماضية؛  الفترة  وخالل  والباب. 
عملياتنا إلى عمق تلك المناطق وستزداد 
خالل الفترة القادمة. تشكيل قواتنا ليست 

بقدر  العسكري  الكفاح  في  جديدة  خطوة 
عفرين  أبناء  بدأها  لطرق  مكملة  هي  ما 
لحماية منطقتهم منذ 2011، تتشكل قواتنا 
من أبناء عفرين بالدرجة األولى. ولكن؛ 
يوجد أعداد ال بأس بها من أبناء المناطق 
األخرى في الشمال السوري، ولن نسمح 
أن  التركي  االحتالل  وجيش  للمرتزقة 
ونّذكرهم  طويالً،  مناطقنا  في  يمكثوا 
جندو  قسطل  في  سبقوهم  من  بمصير 
والشيخ مقصود ومناطق الشهباء والعديد 
كمنبج.  السوري  الشمال  مناطق  من 
فنحن  العسكرية،  للهيكلية  بالنسبة  أما 
المجموعات  األولى على  بالدرجة  نعتمد 
عفرين،  مناطق  من  الكثير  في  المنتشرة 
تلك المجموعات تتصرف وفق الظروف 
التي تعمل بها في مناطق انتشارها، فمثالً 
تختلف عن شروط  شروط منطقة راجو 
لذا؛ شكل وأسلوب  مركز مدينة عفرين. 
ألخرى،  منطقة  من  يختلف  عملياتها 
بما  يختلف  العسكري  تنظيمها  وحتى 
العدو  ضرب  وهو  األوحد  الهدف  يخدم 
الظروف  وتهيئة  انتشاره  مناطق  في 
العمل  وكذلك  الكبرى،  الحملة  النطالق 
في  والشابات  الشباب  انضمام  على 
وتدريبهم  قواتنا  صفوف  ضمن  الداخل 

بحسب الظروف المتاحة.

المناهضة  القوات  من  العديد  هناك  ـ   
هل  عفرين،  في  التركي  لالحتالل 
من  موقفكم  وما  معهم؟  التنسيق  لكم 

المستوطنين المدنيين في عفرين؟

ضد  العسكري  النضال  أشكال  جميع 
على  وواجب  حق  التركي  االحتالل 
مشروع  بشكل  تتم  أن  شرط  الجميع؛ 
من  العديد  فهناك  المشروعة،  وبالوسائل 
القوى في عفرين وهي كلها منظمة نفسها 
على أساس تحرير عفرين كهدف نهائي، 
على  معها  ننسق  لم  اللحظة  هذه  حتى 
صعيد العمليات. لكن؛ لنا معها اتصاالت 
غير مباشرة، ونسعى إلى توحيد جهودنا 
معها  واحدة  عسكرية  جبهة  وتشكيل 
العدو  لنضرب  صفوفنا،  إلى  ضمها  أو 
عن  نبتعد  كما  مشروع،  بشكل  ولكن 
أماكن المدنيين بغض النظر عن هويتهم، 
مرتبط  المستوطنين  هؤالء  فوجود 
ومجرد  ومرتزقته،  االحتالل  بوجود 
يبقى  لن  وطرده  االحتالل  على  القضاء 
مناطقنا،  في  مكان  المستوطنين  لهؤالء 
األصليين  عفرين  أهالي  يقدمه  بما  إال 
طواعية من خدمات إنسانية كفترة ما قبل 
عفرين  في  أهالينا  كان  حيث  االحتالل، 
مهّجر  ألف   400 من  أكثر  يحتضنون 
ويقدمون  السورية  المناطق  بقية  من 
أننا  يعني  ال  وهذا  الخدمات،  كل  لهم 
المستوطنين  بعض  يفعله  عما  راضون 
لتمييز  وندعوهم  نحذرهم  أهالينا،  بحق 
ال  حتى  المرتزقة  سلوك  عن  سلوكهم 
قبل  من  المرتزقة  ضمن  تصنيفهم  يتم 
ذلك.  وفق  معهم  التعامل  ويتم  قواتنا 
مجدداً ندعو المدنيين سواء سكان عفرين 
األصليين أو المستوطنين إلى االبتعاد عن 
األماكن العسكرية، فهي أهداف مشروعة 
سواء  كافة؛  بالطرق  وسنستهدفها  لنا، 
بالتفجير أو القنص أو االقتحامات، وننوه 
التمويه  بغية  التركي  االحتالل  أن  إلى 
المدنيين  ومنازل  المدارس  يستخدم  بات 
ونقاط  كمقرات  التجارية  والمحال 
تستهدف  التي  وعملياتنا  استخباراتية، 
أحياناً تلك المناطق؛ باتت أوكار لالحتالل 
ومرتزقته إلرهاب شعبنا والتجسس عليه. 

الكردي  الشعب  من  األكبر  القسم  ـ 
السياسات  ضد  يناضل  عفرين؛  في 
االقتصادية والتغيير الديمغرافي لالحتالل 
التركي، كيف ستساهمون في حماية هذا 
في  االحتالل  سياسات  وضرب  الشعب 

المنطقة؟

في  شعبنا  أصالة  أن  على  وأكدنا  سبق 
في  وتساعدنا  ساعدتنا  التي  هي  عفرين 
المشّرف  الموقف  وأهدافنا،  عملياتنا 
لشعبنا هو الذي يجعل من وجود االحتالل 

إلى  االحتالل  وعابراً،  مؤقتاً  ومرتزقته 
جانب اإلرهاب العسكري واألمني يعمل 
بين  التفرقة  وغرس  شعبنا  تشتيت  على 
ضعاف  بعض  استخدام  عبر  صفوفه، 
النفوس الذين صفقوا لالحتالل وساعدوه 
واالعتداء  المعلومات  تقديم  خالل  من 
ارتكبوا  هؤالء  بعض  األحرار.  على 
االحتالل،  فعل  كما  الجرائم  من  الكثير 
الشهداء  المقاتلين  جثث  أحرقوا  بعضهم 
المقاتلين  اختطفوا  وآخرون  أبنائنا  من 
والبعض  لالحتالل،  وسلموهم  الجرحى 
اآلخر سرق ونهب أمالك أهلنا، وكل تلك 
وشعبنا  بالوثائق  لدينا  موثقة  التصرفات 
الخونة  أي  ولكنهم؛  قرب.  عن  يعرفهم 
اليوم وبعد مرور عام على احتالل عفرين 
يتواصلون مع قواتنا وشعبنا للصفح عنهم 
وتخليصهم إلى المناطق اآلمنة في حلب 
أو شرق الفرات بعدما اكتشفوا ما تحدثنا 
التركي هو عدو  أن االحتالل  عنه سابقاً 
وليس  السوري  الشمال  أهالي  لجميع 
من  عدد  االحتالل  وقتل  وحدهم،  الكرد 
هؤالء بعد انتهاء مهمتهم وأودع عدد آخر 
في السجون وال يزال مصيرهم مجهوالً، 
بينما هرب عدد آخر إلى أوروبا. ال صديق 
االقتصادية  مصالحهم  سوى  لألتراك 
بيع  في  بارعون  األتراك  والسياسية، 
مصالحهم،  أجل  من  الضعيفة  النفوس 
في  السوري  الدم  حساب  على  صفقاتهم 
حلب وإدلب والغوطة موثقة ومفضوحة. 
لذا؛ ال يمكن لألتراك أن يكونوا أصدقاًء 
ألحد، هم أعداء جميع الشعوب. ولكنهم؛ 
يحاربون القوي ويتوددون للضعيف بغية 
بمواجهة  ووضعه  مؤقتة  لفترة  تحييده 
منه  التخلص  ثم  ومن  الوطنية  القوى 
فعالياتنا  جانب  وإلى  مهمته.  انتهاء  بعد 
الماضية  الفترة  خالل  عملنا  العسكرية؛ 
الكردية  الداخلية  الجبهة  تقوية  إلى 
من  الكثير  مع  والتواصل  عفرين،  في 
العدو  سياسات  من  الحذر  بغية  العائالت 
فتماسك  أالعيبه،  وراء  االنجرار  وعدم 
صمام  هو  عفرين  في  الداخلية  الجبهة 
األمان لفشل سياسات االحتالل. عملياتنا 
عن  والمستوطنين  المرتزقة  ردعت 
ارتكاب العديد من الجرائم، وهم يعلمون 
المرتزقة  كل  ستحاسب  قواتنا  أن  تماماً 
يحاولون اآلن وبشكل  لذا؛  أفعالهم.  على 
منفرد التودد لبعض أفراد شعبنا وكسبهم 
ال  واختطافهم،  سرقتهم  بعد  جانبهم  إلى 
محتلين  وهم  يتوبوا  أن  للمجرمين  يمكن 
ألراضينا، فهي جزء من ثقافتهم وسياسة 
لهم  التركي  تعليمات االحتالل  االحتالل. 
»يجب  علناً:  قالوها  االتراك  واضحة، 
وثقافته«.  وتاريخه  الكردي  الشعب  إبادة 
مكان  كل  في  لهم ستستمر  لذا؛ مالحقتنا 
حتى طردهم من عفرين، القادم لن يكون 
بالنسبة  األساسية  القضية  عليهم،  سهالً 
لنا هو أن يكون هؤالء اإلرهابيين خارج 
عفرين ومحيطها، فأكبر انتهاك وجريمة 

هو االحتالل بحد ذاته.

باقي  إلى  نشاطكم  يمتد  أن  يمكن  هل  ـ 
المناطق المحتلة من قبل الجيش التركي 

)الباب- جرابلس- وإدلب(؟

إلى  تمتد  حالياً  عملياتنا  البداية،  في  قلنا 
إعزاز والباب؛ كونهما القواعد األساسية 
تلك  مع  ونتعامل  عفرين،  على  للحرب 
هما  عفرين،  مع  كالتعامل  المنطقتين 
يكن  لم  وإن  تحريرهما  ويجب  محتلتين 
أبناء  من  الكثير  األولى،  المرحلة  في 
وهم  قواتنا،  صفوف  ضمن  المنطقتين 
يَتَوقّون لمشاهدة مناطقهم محررة، ونؤكد 
أنه ال يمكننا نسيان ما قام به مرتزقة تلك 
المنطقتين من اإلساءة لألخوة الكردية – 
المنطقة واالرتهان لالحتالل  العربية في 
هؤالء  سيُسقط  االرتهان  ذاك  التركي، 
لن  االحتالل  لفنائهم.  سبباً  وسيكون 
ثم  ومن  بهم  جنوده  بل سيحمي  يحميهم، 
سيتخلص منهم عندما تصبح التكلفة أكبر. 
أما بالنسبة إلدلب، لنا عالقات مع بعض 
العسكري  العمل  تركوا  الذين  الشرفاء 
بعدما باعت الفصائل هناك نفسها للتركي 

وحراس  للنصرة  أخرى  وانضمت 
أملنا  هم  الوطنيين  الشباب  هؤالء  الدين، 
هزيمة  في  لمساعدتنا  المقبلة  الفترة  في 
حال  في  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
بالنسبة  أما  عفرين،  تحرير  بحملة  البدء 
لجرابلس، فهي بعيدة نوع ما عن مناطق 
التحرر من  لها ولشعبها  سيطرتنا ونريد 
األمان  وعودة  التركي  االحتالل  إرهاب 

إليها.

ـ ما هي رسالتكم ألهالي عفرين الباقين 
في  يناضلون  الذين  وكذلك  عفرين  في 

المخيمات بالقرب من عفرين؟

كل  في  موجودون  أننا  لشعبنا،  نؤكد 
تشهد  المعلنة  وعملياتنا  عفرين  مناطق 
دماء  أيضاً،  تشهد  العدو  وقتلى  بذلك، 
شهدائنا التي سالت خالل الفترة الماضية 
لصمود  وفاء  عربون  هي  عملياتنا  في 
الصبر  إلى  ندعوهم  وإخالصه،  شعبنا 
والتكاتف والحذر من أالعيب العدو، كما 
مساعدة  إلى  عفرين  في  المتبقين  ندعو 
مقاتلينا وتقديم المساعدة لهم والحفاظ على 
السرية التامة. كلما كانت مساهمة شعبنا 
كبيرة؛ اقتربنا خطوات من هدفنا، فسالحنا 
وباتت  معنا،  شعبنا  وقوف  هو  األقوى 
عفرين  تحرير  »إما  معلومة،  وجهتنا 
وإما تحرير عفرين«. ونحن ندعو جميع 
بصفوف  االلتحاق  إلى  والشابات  الشبان 
أسمى  في  الصحيح  مكانهم  قواتنا وشغل 
مهمة منحنا إياها تراب عفرين الطاهرة، 
فكلما زاد عددنا؛ انتشرنا أكثر في جبال 
عبئ  خففنا  وكلما  عفرين،  وقرى  ومدن 
االحتالل عن أهلنا الصامدين المتبقين في 
عفرين، شعر العدو بأن وجوده بات قاب 
قوسين أو أدنى من الخروج، ليدرك الكل 
أن عفرين ليست منطقة سياحية للعدو، بل 

ستكون مقبرة لجنوده ومرتزقته. 

ـ بنظركم؛ كيف أثرت العمليات العسكرية 
العام  الرأي  على  عفرين  تحرير  لقوات 

العالمي والداخل التركي؟

في بداية االحتالل التركي للمنطقة؛ عمل 
جاهداً على تنفيذ الخطط التي قام بتجهيزها 
في الغرف االستخباراتية بغية محو هوية 
عام  بعد  ولكنه؛  شعبها.  وإركاع  عفرين 
يقف عاجزاً في تسيير مشاريع اإلبادة كما 
باستطاعته حماية  يعد  لم  لها، كما  خطط 
جنوده وتوفير األمان لمرتزقته، وبخاصة 
عددها  يصل  التي  عملياتنا  تصاعد  مع 
خالل الشهر الواحد إلى أكثر من ثالثين 
قبل  من  بالفيديو  تُوثق  معظمها  عملية 
االحتالل  يحاول  لذا؛  أنفسهم.  المقاتلين 
المراقبة  وكاميرات  العمالء  خالل  من 
تعقب مقاتلينا وإفشال عملياتنا، والضغط 
الشهباء  مناطق  إلى  المهّجر  شعبنا  على 
خالل  من  شيراوا،  ناحية  قرى  وبعض 
االستطالع  وطائرات  المدفعي  القصف 
قواتنا  أوقعت  كلما  الربية  والطائرات 
العمليات،  خالل  من  صفوفه  في  القتلى 
في  للمتبقين  الجرأة  منحت  عملياتنا 
عفرين لرفض سياسات االحتالل بإيصال 
التي  الدولية  المنظمات  إلى  معاناتهم 
كما  االنتهاكات.  تلك  وتوثق  تُكتب  بدأت 
وسائل  من  الكثير  حديث  عملياتنا  باتت 
التركي  الضغط  من  الرغم  على  اإلعالم 
العمليات وتهميشها.  أخبار  عليها إلخفاء 
سقطوا  الذين  قتاله  عن  يعلن  كان  العدو 
مناطق  في  قُتلوا  أنهم  على  عفرين  في 
نفسه  يبرز  حتى  كردستان،  من  أخرى 
عفرين.  في  خسائر  دون  ومن  منتصراً 
تلك  إخفاء  بإمكانه  يعد  لم  اليوم  ولكن؛ 
الخسائر مع ازدياد عدد العمليات، ونحن 
سيفتح  المقبلة  الفترة  في  بأنه  ثقة  على 
الرأي العام التركي المخدوع بمخططات 
جدوى  حول  النقاش  أردوغان  اإلرهابي 
وجود قوات االحتالل التركي في عفرين، 
واألموال التي يتم صرفها على العمليات 

األمنية والقتلى الذين يسقطون يومياً.

9سياسة آراء
فواصل
آلدار خليل

 وعهد للمقاومة
ٌ
حترير عفرين؛ قرار

مع مرور ثماني سنوات على الثورة السورية وبالرغم من 
بات  ما  إن  إال  السورية؛  الساحة  تشهدها  التي  التطورات 
مكرراً بالدور والسياق نفسه الذي يُراد منه الحصول على 
مكاسب على حساب الشعب السوري هو النهج الذي بدأت 
فيه الدولة التركية سياستها في سوريا منذ البداية حتى اآلن؛ 
حيث إن أكثر األمور التي تؤكد بأن تركيا تريد أن تخطو 
بكل خطواتها على ما يّضر الشعب السوري ويعرقل الحل 
في سوريا هي تلك الحالة التي تتواجد فيها تركيا اليوم في 
اإلرهاب،  دعم  التجاوزات،  االحتالل،  حيث  من  سوريا؛ 
ترى  لجماعات  لدعمها  باإلضافة  السوري،  التوافق  إعاقة 
المعتدلة  المعارضة  كيان  ضمن  سياسياً  محسوبة  نفسها 

المفترض.
إن ما حدث في عفرين قبل عام من اآلن لم يكن بالمرحلة 
السهلة بالنسبة لتركيا، كما إنها لم تكن -تلك المرحلة- عادية 
سوريا،  في  تركيا  وممارسة  التركي  التدخل  فترة  خالل 
قبل  من  ومرتزقتها  تركيا  مع  المواجهة  هدف  كان  حيث 
القوات المقاومة في عفرين خياراً غير متوقع أمام التحشيد 
والهجمة التي تم اإلعداد لها من قبل تركيا ومرتزقتها؛ لو 
كانت  لما  التي ظهرت؛  الروح  وتلك  المقاومة  تلك  تكن  لم 
تركيا أمام مرحلة تجد فيها بأنه يجب عليها مراجعة بعض 
األمور خاصة حينما يكون شمال وشرق سوريا هو الهدف. 
المقاومة التي ظهرت والشعب الذي ساندها بقوة ودعم فيها 
خيار المقاومة والبطوالت التي ظهرت والتي ال تزال حتى 
اآلن قائمة. ولكن؛ بوصف المرحلة وتفاصيلها الحالية هي 
من صنعت تفاصيل جديدة باتت اليوم محور اهتمام في كل 

المجاالت.
الدولة  السنوية األولى الحتالل  الذكرى  تمّر في هذه األيام 
البطولية،  المقاومة  بعد  لعفرين  ومرتزقتها  الفاشية  التركية 
أمام  نحن  اليوم  والممارسات  االحتالل  من  عام  بعد  حيث 
والمنطقة سوى  في سوريا  مثيل  لها  يوجد  ال  ربما  أحداث 
ألبست  تركيا  ولكن؛  داعش.  من  ظهرت  التي  الممارسات 
الممارسات تلك رداء سياسياً وجيّشت من أجل ذلك اإلعالم، 
حاالت الخطف، القتل، الممارسات غير األخالقية، التغيير 
والنهب؛  التهجير  التاريخية،  المعالم  تدمير  الديمغرافي، 
في  اليوم  بسقوطها  والتي  داعش  فعلتها  ممارسات  جميعها 
الباغوز ضربة قوية تريد تركيا البقاء على ثقافتها وفكرها 
في عفرين وكل المناطق التي تطالها يد الدولة التركية لعلها 

تعود من جديد.
عن  اآلن  حتى  عفرين  في  المستمر  المقاومة  خيار  أثمر 
شهداء وجرحى بعدد يفوق األلف وخمسمائة، وما هذا العدد 
إال داللة كبيرة على الروح البطولية التي تنبض في وجدان 
للمقاومة أمام  الشعب الذي رفض أن يكون هناك أي بديل 
تمثل  كما  تماماً  الهوية؛  وطمس  االحتالل  بقصد  الهجوم 
هو  واحتاللها  الديمقراطي.  للمشروع  قبلة  اليوم  عفرين 
اعتداء على المشروع الديمقراطي لكل المكونات واألطياف 
فيها  بما  الدولية  واألعراف  القوانين  لكل  وخرقاً  السورية 
المعايير األخالقية، فتمثل عفرين برمزيتها ومكانتها كمدينة 
مقاومة كردستانياً؛ واالعتداء عليها ما هو إال اعتداء على 
األجزاء األخرى من كردستان؛ كون الهدف من عفرين ما 
كان إال ذلك وما كان إال للنيل من التقدم نحو أن يكون الكرد 
ومعهم المكونات األخرى في المنطقة رواداً لتجربة نوعية 
إنكارها  تم  التي  الشعوب  كل  حقوق  تضمن  المنطقة؛  في 
لسنوات بغض النظر عن التفاصيل التي تتمسك بها الدولة 
الشوفينيين؛ كون كل ما يتحدثون عنه من  التركية وبعض 
للعداء  الديمقراطي ليس إال تغطية  المشروع  قبل محدودية 

العميق للحقوق المشروعة للشعوب.
االنتصار اليوم في الباغوز والقضاء على داعش هو انتقام 
لكل من اعتدى على عفرين وغيرها من المناطق السورية؛ 
الذي  العالم  لكل  االنتقام  كذلك  واالحتالل  التدمير  بغرض 
على  يستوجب  ما  ضحايا؛  وقدم  داعش  إرهاب  من  عانى 
كل العالم وشعبنا في األجزاء األربعة والمؤسسات األممية 
الدور  لما يحد من  اإلمكانات  العمل ووضع كل  والحقوقية 
يمر عام  أن  ومنع  تحريرها  في عفرين وضرورة  التركي 

آخر واالحتالل يتواجد في عفرين.
ال يمكن الحديث عن أي نهاية كاملة لإلرهاب وهناك قوى 
ال تزال تدعمها تركيا وال تزال تحتل عفرين ما يؤكد بأنه ال 
استقرار في سوريا وال حل مع وجود عفرين تحت االحتالل 
األولوية  يمثل  عفرين  تحرير  خيار  لهذا  إضافة  التركي، 
ستكون  اإلمكانات  كل  ودائماً  استراتيجي  خيار  وتحريرها 
وعموم  عفرين  في  المقاومة  بالروح  حيث  ذلك؛  لتحقيق 
شمال وشرق سوريا وبالتحام اإلرادة التي تواجه اإلرهاب 
تحرير  سيتم  نوروز؛  في  المقاومة  الروح  مع  واالحتالل 
الشعوب  ستنتصر  وتيرتها  ورفع  المقاومة  بدوام  عفرين؛ 
النصر  وبهذا  الديمقراطية،  األمة  وفلسفة  فكر  وينتصر 
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ٌ
املرأة الكردية يف اإلعالم... حضور

التصويت للعدالة والتنمية جواز سفر إىل اجلنة

رزكار عفرين: 

 حلظة«
ّ
«مستعدون لبدء محلة التحرير الكربى يف أي
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باألناقة  »الشركس«  كلمة  ذكرتنا  طالما 
واإلقدام  العراقة  جانب  إلى  والرفعة  والسمو 
وعمق  الشعوب  هذه  ماهية  يعرف  لمن 
جميع  على  أطلق  اسم  فالشركس  تاريخها، 
أو  القوقاز  شمال  تسكن  كانت  التي  الشعوب 
»القفقاس«، وهي مجموعة شعوب من األديغا 
مشترك،  وعرق  ثقافة  تجمعها  والشيشان 
الحقيقي  االسم  ان  المؤرخين  بعض  ويقول 
للشركس هو »آنت »ANT، ولمجموع هذه 
الشعوب تاريخ حافل بآالم الهجرة والشجاعة 
واألصالة التي قلَّ مثيلها، والمنبع األساسي لها 
هي ما كانت تعرف بـ »شركيسياً« التي تتبع 
الحثيين  إلى  يعود أصلهم  فيما  اليوم،  لروسيا 
بعض  في  قائمة  تزال  ال  دراسات  حسب 
جمهوريات شمال القفقاس« وتضم الشيشان، 
الداغستان، الالز، االباظ، االنغوش، القرباغ، 
ناكورك، الجركس، الكولمنده، وسكان شمال 
مناطق  من  األديغة  قبائل  من  وهم  قفقاسيا 
روسيا،  وشرق   - الصين  غرب  في  التاي، 
وبسبب الحروب القيصرية الروسية التوسعية 
إلى  الشركس  الكثير من  أُضطُرَّ  المنطقة  في 
الروسية  أو  العثمانية  األراضي  إلى  الهجرة 
بعد حروب ونزاعات استمرت أكثر من مائة 

عام.
وتعني  »األديغا«:  بـ  يعرف  لقب  للشركس 
أو  النبيل  الشعب  أو  المتّحد«،  »الشعب 
اإلنسان المتكامل، ويوجد لهم علم عليه اثني 
هو  العلم  ولون  أسهم،  وثالثة  نجمة  عشر 
القبائل  النجوم  هذه  وتمثل  األخضر،  اللون 
واألسهم  القفقاس  في  كانت  التي  الشركسية 
الثالثة تشير إلى أكبر ثالث قبائل، فيما يمثل 
الخضراء  القفقاس  أرض  األخضر  اللون 
وهي المنطقة الجبلية الواقعة بين بحر قزوين 

القوقاز،  جبال  وتقسمها  األسود  والبحر 
لباسهم  على  محافظون  مسلمون  والشركس 

المحتشم، والروابط العائلية المتينة.
اللغة والثقافة الشركسية:

من  ينحدرون  الشركس  أن  من  الرغم  على 
أصل واحد ولهم ثقافة واحدة، إال أن اختالطهم 
ببقية الشعوب األخرى أدى إلى ظهور فوارق 
المؤرخ  ذلك  أكد  وقد  بينهم.  فيما  لغوية 
الروماني »بليني« في القرن الميالدي األول 
مبيناً إن 130 لغة كانت موجودة في القوقاز. 
وذكر ابن الفقيه المؤرخ العربي في قوله »أن 
في بالد القوقاز حوالي 72 لساناً ال يعرف كل 
إنسان لغة صاحبه إال بترجمان«. وإذا نظرنا 
تتكون من  أنها  نجد  المتعددة  اللغات  هذه  في 

ثالث مجموعات:
الموطن  حيث  القوقاز:  شمالي  مجموعة 
قبائل األبزاخ والبزادوغ  األول واألقدم وفيه 
والحاتقواي والكمير كوي واآلدمه والشابسوغ 
ولهجة  واألنغوش،  والشيشان  والناتخواي 
مع وجود اختالفات  القبائل متقاربة جداً  هذه 
الحروف  بعض  وتأخير  تقديم  في  بسيطة 
منذ  كانت  التي  اللهجة  وهي  الكلمات  في 
األجيال األولى من الشركس القدماء الحثيين. 
القابردي الكبرى  مجموعة لغات منطقة بالد 
والصغرى، ومجموعة بالد األباظة، وهؤالء 
تختلف لغاتهم عن باقي اللغات الشركسية تمام 

االختالف، من حيث النطق والمعنى كذلك.
والتي  النشطة  األوام  من  الشركس  ويعد 
ما  أشهر  ومن  العمل  وحب  بالحيوية  تتميز 
يقال عنهم: »اآلنت الذي ال يعرف الكلل وال 
الملل«، وطبيعتهم الجبلية والقاسية والحروب 
خلقت منهم شعوب ومجتمعات مهذبة النفوس 
المهارة  جانب  إلى  جسورة  الخلق  كريمة 
األنيق،  والهندام  الفريدة  والفروسية  الحربية 

والحنكة في القتال والمعركة.
قوام المجتمع الشركسي:

التقسيمات  بعض  ورغم  الشركسي  المجتمع 
المجتمعية الظاهرية مجتمع متماسك قائم على 
الحب واإللفة واحترام الروابط العائلية ورغم 
ذلك يمكن تمييز الطبقات التالية: البشي: وهو 
الش:  لقو  القبيلة،  زعيم  أو  الكبير  األمير 
وهم األمراء أو أتباعهم، الَوْرْق: وهؤالء هم 

الفعليون في األقسام والدوائر، فقول:  الحكام 
وهم األهالي األحرار ومعظمهم من الفالحين، 

بشيتل: وهم العبيد ومعهم الخدم أيضاً.
تنظم  واألعيان  لألمراء  مجالس  وهناك 
الهامة  أمورها  أغلب  وتتخذ  العامة  العالقات 
كانت  لذا  واالجتماع،  بالتشاور  والمصيرية 
والتفرد  االستبدادية  عن  بعيدة  األغلب  على 
إلى  االحتكام  يشبه  ما  وهو  والقرار،  بالحكم 
القرار الجماهيري وبخاصة في أمور الحرب 
والدفاع والبشي وهو أعلى مسؤول في الجهاز 

اإلداري الشركسي.
الرقص الشركسي بين االقتباس واألصالة:

الرقص هو أم اللغات واإلنسان قبل أن يعرف 
وأفكاره  رغباته  عن  يعبر  كان  اللسان  لغة 
باإلشارة، والرقص كذلك لغة إشارة يستخدم 
ما،  فكرة  إليصال  جسده  كل  الراقص  فيها 
السابقة  والمعتقدات  الفكر  الرقص  وينقل 
فقدوا  الشركس  وألن  الالحقة،  لألجيال 
المستعمرة  الحروب  ويالت  بسبب  الكثير 
يسجلوا  أن  بإمكانهم  كان  فقد  والمتواصلة، 
خالل  من  ومعتقداتهم  وأفكارهم  تاريخهم 
بالرقص أغلب  الكتابة، والفن الشعبي متمثالً 
سفير  دور  عاتقه  على  أخذ  حيث  األحيان،  
وبات  ذاته،  بحد  التاريخ  هو  وصار  التاريخ 
عمرها  ازداد  كلما  الثرية  الفنية  كالتحفة 
بما  والمعنوية  الجمالية  قيمتها  زادت  وقدمها 

تحمله من روح الماضي العريق:
 الرقص الشركسي: وهو فنٌّ رفيع المستوى 
الرقص  ويسرد  شاسعة  احترافية  قواعد  وله 
جوانبها،  بكافة  االجتماعية  الحياة  الشركسي 
وتقديس  بعبادة  متمثالً  الديني  الجانب  فترى 
اآللهة المختلفة التي كان يؤمن بها الشراكسة، 
وفيه نرى الشخصية الحربية متمثلة بحركات 
استخدام  في  وإيماءاته  العنيفة  الفروسية 
الجانب  أيضاً  ونجد  المختلفة،  األسلحة 
ويعبر  ويحب  يعجب  فهو  للرقص  اإلنساني 
بكل أحاسيسه ووجدانه عن ذلك بأسلوب بسيط 
وصادق، كما نجد تأثير الطبيعة على اإلنسان 
النسر والبحر  الشركسي فيقتبس الرقص من 
والحصان، وال يكون الرقص الشركسي فقط 

في حفالت الزواج بل يكون لدى العودة من 
فهو  الضيف  إكرام  أو  العمل  وعند  القتال 
وهو  جّد  عن  أباً  الشراكسة  يتوارثها  خطوة 
مدرسة للتأمل واالبتهال، وقد حافظ الشراكسة 
على ثقافتهم في سوريا وتركيا واألردن بشكل 
أو  جماعي  الشركسي  والرقص  خاص، 
مزدوج بين شاب وفتاة تسمى الحفلة التي يقام 

فيها الرقص الشركسي )الجوك(. 

الفن  وعراقة  أصالة  تُظِهر  مختلفة  رقصات 
الشركسي:

أوالً: القافة؛ رقصة اللقاء األول وهي الرقصة 
تشبه  بدائية  خطواتها  الشباب  لدى  الحميمة 
كبرياؤه  الشاب  فيها  يظهر  الطبيعي،  المشي 
الفتاة  الشاب  يشاهد  وفيها  نفسه  وعزة  ونبل 
منهما  كل  ويدور  عليها  ويتوقف  مرة  ألول 

حول بعضهما البعض. 
وحديثة  نشطة  رقصة  وهي  الشاشان؛  ثانياً: 
وتأتي  الجسدية  قوته  الشركسي  يظهر  نسبيا 
بخفة  الرقصة  تمتاز هذه  القافة،  بعد  بتسلسل 
الحركة والرشاقة والسرعة، يتماشى أسلوب 
رقصة الشاشان مع األسطورة التي تقول أن 
أحد الشباب الشركس كان يفكر في محبوبته 
نظره  وموجهاً  األرض  على  استلقائه  أثناء 
للسماء، ورأى نسريَن في السماء يدوران في 
دائرة واسعة وتصغر الدائرة تدريجياً ثم تتسع 
مرة أخرى من هنا أتت فكرة رقصة الشاشان.

الشركسية  الرقصات  أقدم  من  الودج؛  ثالثاً: 
تأتي في الهرم بالنسبة للرقصات الشركسية، 
للشباب  تسمح  التي  الوحيدة  الرقصة  وهي 
رقصة  عليها  ويطلق  الفتاة  بيد  اإلمساك 
التعارف، واآلالت  »الوفاق« حيث تأتي بعد 
الموسيقية التي تعزف في الحفالت هي: الناي 
واألوكورديون / البشنة/.  أما الزي الشركسي: 
من  التقليدي  الشركسي  الرجل  لباس  يتألف 
سروال فضفاض أسود باإلضافة إلى قميص 
خاصة  جيوب  لها  طويلة  سترة  فوقه  يرتديه 
»قامة«  يدعى  سكين  ويتوسطها  للرصاص، 
غطاء  أما  الجلد،  من  طويل  حذاء  وينتعل 
من  اللون مصنوعة  قبعة سوداء  فهو  الرأس 
الفرو أو الجلد تدعى/ قلبق/، أما لباس المرأة 
يتوسط  محتشم  طويل  ثوب  فهو:  الشركسية 
زخارف خفيفة في منتصف الصدر، مع قبعة 
طويلة يتدلى من أعالها منديل شفاف يغطي 

الرأس ويدعي /شامية/.

في  تفوح  دولياً  الُمحرمة  األسلحة  رائحة 
زهور  رائحة  بدل  حلبجة  العشق  آلهة 
رقيقة  أجساد  إلى  دخلت  رائحة  الربيع؛ 
شباب،  شيوخ،  أطفال،  الفراشة؛  كجناح 
العقلية  ضحية  كلهم   ورجال,  نساء، 
العراق  في  البعثية  العنصرية  الشوفينية 
مواطن   5000 من  أكثر  استشهد  وبذلك 
كردي في غضون ساعات ُزِهقت أرواحهم 

فقط ألنهم ُكرد.
استشهد  للمجزرة؛  التالية  األعوام  وفي 
اآلالف متأثرين برائحة تلك المواد السامة 
والعقيلة  الجسدية  المضاعفات  بسبب 
والصحية التي أودت بحياتهم أيضاً. وعلى 
محاكم  قبل  من  البعض  إعدام  من  الرغم 
يد  لهم  كانت  ممن  الفيدرالية  العراق  دولة 
التطهير  وهذا  النكراء  الجريمة  هذه  في 

أبناء  ضد  الجماعية  اإلبادة  وهذه  العرقي 
الكردي  البلدة. ولكن؛ ما زال الشعب  هذه 
السادس  في  يتذكر شهداء حلبجة كل سنة 
دقائق  يقفون  حيث  آذار  شهر  من  عشر 
صمت على أرواحهم في المدن الكردستانية 
ويسكن  يتواجد  حيث  كافة،  العالم  وأنحاء 
بهذه  والتعريف  الندوات  وتقيم  الُكرد 

وقتها  سكتت  التي  المروعة  المجزرة 
»حلبجة  استثناء  دون  كافة؛  العالم  دول 
لن ننساها طالما في صدر كل كردي قلب 

ينبض بالحياة«.

حلبجة ألنها كردية ُأحِرقت

من  يومين  وبعد  1988م،  آذار   16 في 
الرئيس  قام  بالنابالم والصواريخ،  القصف 
مع  حسين  صدام  المخلوع  العراقي 
باألسلحة  هجوم  بشن  المجيد  حسن  علي 
باشور  في  حلبجة  بلدة  على  الكيماوية 
دام خمس  الذي  الهجوم  وتسبب  كردستان 
 5000 من  أكثر  استشهاد  إلى  ساعات 
شخص، وإصابة ما بين 7000 و10000 
كارثي  الهجوم  هذا  كان  ولقد  آخرين، 
ويمكن  الكيميائية.  األسلحة  باستخدام  وتم 
أنه  على  إليه  يُنظر  الحادث  هذا  إن  القول 
بها  قام  التي  »األنفال«  لحملة  استمرارية 
حسين  صدام  المخلوع  العراقي  الرئيس 
واستشهد  1986و1989م(،  بين  )ما 
كردياً،  ألف   180 من  أكثر  إثرها  على 
وكانت تلك الحمالت واضحة المعالم بأنها 
الشعب  هذا  إبادة  وهدفها  الكرد  تستهدف 
لطمس  محاولة  في  ومدنهم  قراهم  وحرق 
هويتهم. ولكن؛ رغم كل ذلك لم يفلح النظام 

العراقي في الوصول لهدفه.

كيف نظر العامل
 جملزرة حلبجة؟!

ويمكن أن نسلط الضوء على قضية حلبجة 
السؤال: ما هي  بطرح  بشكل أكثر تحديداً 
استطاع  التي  حديثاً  المتبعة  الطرق  بعض 
عن  خاللها  من  يعبر  أن  الدولي  المجتمع 

هجوم حلبجة بأنها إبادة جماعية.
2005م،  عام  من  األول  كانون  في 
اإلبادة  حادثة  من  عاماً  عشر  سبعة  بعد 
الدولية  الجرائم  محكمة  أعلنت  الجماعية؛ 
الناحية  من  »1ـ  يلي:  ما  على  الهاي  في 
القانونية وبشكل مقنع تم إثبات أن الشعب 
المدرجة  التعريفات  مع  يتماشى  الكردي 
بمجموعة  االعتراف  متطلبات  تحت 
المتعلقة  االتفاقيات  بموجب  إثنية  كجماعة 
لديها  ليس  المحكمة  2ـ  الجماعية،  باإلبادة 
استنتاج آخر من ذلك الذي ينص على أن 
هذه الهجمات تم ارتكابها بقصد تدمير مدن 
السكان الكرد في باشور كردستان«، وبعد 
الهولندية  المحكمة  بدأت  اإلعالن؛  هذا 
لتقديم قضية ضد صدام حسين  باالستعداد 
بإمداد  قام  الذي  إنرات  فان  وفرانس 
تم  قد  أنه  ومع  الكيماوية،  بالمواد  صدام 
عام  في  عراقية  محكمة  أمام  إعدام صدام 
2006م، قبل أن تجري أي محاكمة ضده، 
استمرت المحاكمة ضد فان إنرات وأصبح 
في  عليه  وُحكم  العملية  في  المدانين  أول 

كانون األول من 2005م، بالسجن خمسة 
عشر عاماً على جرائمه ضد الكرد.

تداعيات اهلجوم مستمرة
 إىل يومنا هذا

إن هذه الحمالت واألساليب المؤكدة للذاكرة 
اهتماماً  تتقدم وتكسب  آثار هامة وهي  لها 
دولياً، على سبيل المثال، من خالل التأكيد 
مجزرة  في  الجماعية  اإلبادة  طابع  على 
في  رسمياً  الحدث  هذا  توثيق  تم  حلبجة؛ 
أخرى  فظائع  جانب  إلى  العالمية  الذاكرة 
مثل اإلبادة الجماعية لألرمن واآلشوريين، 
على  )اليهودية(،  المحرقة  إلى  باإلضافة 
من  فريدة  حلبجة  حادثة  أن  من  الرغم 
في  هاماً  دور  تلعب  أيضاً  ألنها  نوعها؛ 
الكيماوية  األسلحة  االنتشار  عدم  تعزيز 

بشكل عام.
إن اآلثار المادية والجسدية التي تعرض لها 
الجماعية  الكردي من اإلبادة  الشعب  أبناء 
تزال  ال  عام  بشكل  األنفال  حملة  ومن 
مرئية وله تداعياتها على من شهد قصف 
حلبجة وحملة األنفال، مثل أمراض الوالدة 
وأمراض السرطان والجروح، ناهيك عن 
تتبع الضحايا وقد  النفسية، ال تزال  اآلثار 

تستمر لفترة غير معروفة من الزمن. 

تسع  و2019؛   2010 عامي  بين  ما 
سنوات تغير فيها الكثير دوليّاً وعربياً، ففي 
بالربيع  ُسمي  ما  خماسين  هبت  منطقتنا؛ 
والجيوش  األنظمة  فأضعفت  العربي 
والدول، وعاد حلم الخالفة يداعب المخيلة 
رجب  التركي  النظام  لرئيس  المريضة 
أحزاب  صعدت  أن  بعد  أردوغان  طيب 
اإلسالم السياسي في تونس ومصر للحكم، 
أنقرة  في  قلبها  يتواجد  التي  األحزاب  تلك 
البلدان  مختلف  إلى  الدعم  شرايين  وتمتد 
مرتزقة  محاربة  ذريعة  تحت  العربية؛ 
اتسعت  للكرد.  دور  أي  وتحجيم  داعش 
رقعة النفوذ التركي شمال سوريا على نحو 
عملية  أنقرة  أطلقت  أن  منذ  مسبوق،  غير 
ودخلت   ،2016 آب  في  الفرات  درع 
دباباتها لألراضي السورية ألول مرة. فقد 
استعادت تركيا مؤخراً الحقبة العثمانية في 
سوريا )1516 ـ 1918(، ولوحت بوجود 
وثائق تؤكد أحقيتها في بسط سيطرتها ليس 
للحدود  متاخمة  حدودية  ومدن  قرى  على 
َجهر  بل حتى حلب ودمشق كما  التركية، 
سليمان  أردوغان  داخلية  وزير  بذلك 

صويلو مؤخَراً.
وراح أردوغان يتحرك وكأنه ملك الوطن 
الفرصة  وأصبحت  وغرباً  شرقاً  العربي 
وبدأ  العالي،  الباب  أمجاد  إلعادة  سانحة 
أن  إال  الجدد،  العثمانيين  لفكرة  الترويج 
الرياح أتت بما ال يشتهي الرئيس التركي 
اإلخواني، حيث سرعان ما سقط اإلخوان 

في مصر وتونس وتعثروا في ليبيا وسوريا 
فشعر اآلغا المذبوح بانهيار الحلم وضياع 
األمل، وأمام حالة اليأس؛ كشف أردوغان 
من  يخجل  يعد  ولم  الدميم  وجهه  عن 
جرائمه، وبالحجج الواهية نفسها والحديث 
المتكرر عن دعم الحكومة السورية للكرد 
جديد  من  أعاد  التركي  القومي  واألمن 
أكثر من  الحدود، وبعد  القوات على  حشد 
عامين من التهديد؛ قام بالفعل بالتوغل في 
األراضي السورية منتهكاً حرمتها وراحت 
الجسد  في  ينهشون  وجنوده  مرتزقته 
مرأى  على  عفرين  احتل  حتى  السوري 
والدولي،  العربي  المجتمعين  من  ومسمع 
في  التكفيرين  إمارة  يحمي  اليوم  هو  وها 
ويتحدث  المدنيين  حماية  بحجة  إدلب؛ 
ومناطق  منبج  احتالل  عن  نهار  ليل 
»الخطر  محاربة  بذريعة  الفرات؛  شرقي 
الكردي« وإعادة إسكان عائالت مرتزقته 
فيها، بينما ال يخفى على القاصي والداني 
سعي أردوغان المسعور لتحقيق »الميثاق 
سوريا  مساحة  ثلث  واقتطاع  الملّي« 
األولى  الراعية  التركية  للدولة  وضمها 

لإلرهاب التكفيري اإلخواني. 
التهديد والوعيد والقصف  ما كان كل هذا 
الحدودي لمواقع قوات سوريا الديمقراطية؛ 
عن  الحصار  لفك  يائسة  محاولة  سوى 
مرتزقة داعش في ريف دير الزور والذين 
ال  كي  األخيرة،  أنفاسهم  اآلن  يلفظون 
تنكشف خفايا من كان وراء ظهور وتمويل 

عبر  هجماته  داعش  شن  وكيف  داعش 
دول  تنهار  ال  وكي  من،  وبمساعدة  العالم 
أخوة أردوغان في اإلرهاب. لكن؛ انهيار 
منهم  اآلالف  واستسالم  أردوغان  دواعش 
لقوات سوريا الديمقراطية أصاب أردوغان 
وجالوزته في مقتل واسقطت عنهم ورقة 
التوت وعززت كثيراً من مصداقية وسمعة 

قوات سوريا الديمقراطية عالمياً. 
أردوغان  بتجرؤ  سمحت  عديدة  أسباب 
على السيادة السورية والعربية،  فعربياً لم 
يعد الوطن العربي متماسكاً أمام التحديات 
سنوات  السبع  خالل  به  عصفت  التي 
في  موطئاً  منه  اتخذ  فاإلرهاب  الماضية، 
ظل دعم قطر له؛ األمر الذي دفع عواصم 
على  عقاباً  بالدوحة  لقطع عالقاتها  عربية 
وهو  العربي،  القومي  باألمن  إضرارها 
الموقف الذي انقسم حول دعمه أو نقده بقية 

الدول العربية.

تاجر األزمات امُلفِلس وأكرب 
منافق يف العامل

مع  »حتى  يوماً  قال  الذي  الرجل  بعقلية 
نهائياً.  العالقات  تقطع  ال  فإنك  عدوك؛ 
التركي  الرئيس  يواصل  إليه«؛  تحتاج  قد 
رجب طيب أردوغان طريقه في استغالل 
المشاكل اإلقليمية وحتى العالمية لصالحه، 
بتاجر  البعض  قبل  من  وصفه  لدرجة 
مشاكل  من  أردوغان  استفاد  األزمات. 
إقليمية وعالمية، بدأت بالعقوبات األمريكية 
فنزويال  ذهْب  إلى  ووصلت  إيران،  على 
وأموال االتحاد األوروبي ومطالب أخرى 
مقابل وقف المتاجرة بالالجئين. هكذا كانت 
استراتيجية أردوغان في تنفيذ االتفاق الذي 
وقعه مع االتحاد األوروبي في آذار 2016 
للحد من الهجرة إلى أوروبا. وحينها استغل 
وصلت  استغالل  أبشع  األزمة  أردوغان 
يعد  فتارة  واالبتزاز،  المساومة  حد  إلى 
بوقف اللجوء مقابل األموال، ومنحه الحق 
في احتالل أجزاء من شمال سوريا بذريعة 
مقابل  لالجئين وأخرى  آمنة  مناطق  إيجاد 
مقابل  وثالثة  األوروبي،  االتحاد  عضوية 
في  اإلنسان  حقوق  انتقادات  عن  الكف 
بالده. يتاجر باإلسالم والقضايا اإلسالمية. 

لكنه؛ كما قال ضاحي خلفان رئيس شرطة 
العالمين  في  فقط  ليس  كذاب  »أكبر  دبي: 
والبوذي  بل  والمسيحي،  اإلسالمي 
عن  نهار  ليل  يتحدث  أيضاً.  والهندوسي 
القدس وفلسطين. لكنه؛ ال يدعم الفلسطينيين 
سوى بكلماته الجوفاء، فحتى اسم تركيا لم 
قدمت  التي  دولة  عشرين  أسماء  بين  يكن 
العام  للفلسطينيين  اقتصادية  مساعدة  أكبر 

الماضي مثال«.

طريق اإلرهاب السريع
 عرب دولة أردوغان

أحد  باعتبارها  التركية  الدولة  إلى  ينظر 
التنظيمات  صعود  في  المساهمين  أكبر 
اإلرهابية في سوريا والعراق وكامل العالم 
أواخر عام 2012  فابتداء من  اإلسالمي، 
وحتى اليوم، كانت المدن الحدودية التركية 
للمقاتلين  رئيسية  لوجستية  مراكز  بمثابة 
إلى سوريا والعراق  الذين دخلوا  األجانب 

لالنضمام إلى داعش وغيرها.
وسافر المقاتلون األجانب من جميع أنحاء 
العراق  إلى  ومنها  تركيا  إلى  أوالً  العالم 
العمود  تركيا  شكلت  هنا  ومن  وسوريا، 
وحده،   2013 عام  ففي  لداعش.  الفقري 
األراضي  إرهابي  ألف   30 نحو  اجتاز 
التركية، وفقاً لتقرير نشرته مجلة »فورين 
الماضي؛  نيسان  في  األمريكية  بوليسي« 
مما أسفر عن ما يسمى بالطريق اإلرهابي 
السريع، حيث أصبحت البالد قناة لمقاتلين 

يسعون لالنضمام إلى داعش والقاعدة.

َعّراب اإلرهاب يتهمُّ كل 
من يعارضه باإلرهاب

إلى  االقتصاديين«  »اإلرهابيين  من   
مصطلحات  تتعدد  الطعام«؛  »إرهاب 
رجب طيب أردوغان، وعندما يتعلق األمر 
االستعانة  في  يتوانى  ال  أهدافه،  بتحقيق 
الكالمية  معاركه  في  اإلرهاب  بشّماعة 
الكثيرة التي يخوضها في الداخل والخارج.
وخارجياً، يصف الرئيس التركي المقاتلين 
حماية  »وحدات  تحت  المنضوين  الكرد 

إرهابية. وقال أردوغان  بمنظمة  الشعب« 
في تصريح شهير له في 2015: »إن قتال 
الوحدات ضد داعش ال يعطيها شرعية«، 
االتحاد  أو  المتحدة  الواليات  تعد  ال  بينما 
منظمة  الشعب  حماية  وحدات  األوروبي 
والتحالف  واشنطن  تدعمها  بل  إرهابية، 
الدولي. وكذلك داخلياً يتهم كل من ينتقده أو 
يعارضه باإلرهاب واالنتماء لحركة غولن 

أو حزب العمال الكردستاني.
أعضاء  أردوغان  يسمي  ال  المقابل،  وفي 
إرهابي  تحالف  وهو  الشام،  تحرير  هيئة 
الفرع  النصرة،  جبهة  يضم  تكفيري 
وغيرهم  بسوريا،  القاعدة  لتنظيم  السابق 
التنظيمات اإلرهابية  من أعضاء عشرات 
والحزب  الدين  كحراس  المتطرفة 
اإلسالمي التركستاني وجند القوقاز وفيلق 
الشام، يدعمهم نظامه في الشمال السوري، 
باإلرهابيين، بل يطلق عليهم »معارضين 

معتدلين«.
ومؤخراً؛ كشف تقرير للمخابرات الهولندية 
أن داعش يستخدم حالياً األراضي التركية 
كقاعدة استراتيجية الستعادة قوته وإطالق 
أورد  حسبما  أوروبا،  في  سرية  حرب 
موقع »إنتل نيوز« المتخصص في شؤون 
االستخبارات، وجاء التقييم في تقرير نشرته 
ألول مرة دائرة المخابرات العامة واألمن 
في هولندا، المعروفة باسم »آيفيد«، باللغة 
تحت  اإللكتروني  موقعها  على  الهولندية 
ال  العالمي  الجهاد  »تركة سوريا«  عنوان 
يزال يشكل تهديدا ألوروبا«، وإضافة إلى 
لعشرات  موطنا  تركيا  أصبحت  فقد  ذلك، 
القاعدة  مع  المتعاطفين  من  اآلالف 
وداعش، فيما حافظ التنظيمان على وجود 
التقرير  أنحاء تركيا. وأكد  نشط في جميع 
أن الحكومة التركية »تعطي مساحة تنفس 
من  التنظيمات  لهذه  تنقل  وحرية  كافية 
أجل العمل في البالد«. ويستغل التنظيمان 
أجل  من  تركيا؛  في  النسبي  االستقرار 
الغربية،  األهداف  لمهاجمة  خطط  وضع 
بحسب االستخبارات الهولندية. وقال: »إن 
داعش يخطط لتشكيل وتوجيه حرب سرية 

في القارة األوروبية«.
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إعداد/ جوان حممد

وللشعر عيد...!؟

وبالتزامن مع  بين ظهرانينا،  قريباً...يحّل 
عيد األم، اليوم العالمي للشعر في21 آذار 
وجع  من  جاورها  وما  بالكلمة  ونحتفل 
القصيدة. وقد أعلنته منظمة اليونسكو عام 
1999. والهدف من هذا اليوم هو تعزيز 
القراءة والكتابة ونشر وتدريس الشعر في 
االعتراف  و«تجديد  العالم.  أنحاء  جميع 
الوطنية  الشعرية  للحركات  وإعطاء زخم 

واإلقليمية والدولية«.
ويحتفى بهذا اليوم عموماً في شهر تشرين 
في اليوم الخامس  األول )أكتوبر(، أحياناً 
العشرين،  القرن  نهايات  في  لكن  منه، 
األول  تشرين   15 في  به  العالم  احتفل 
)أكتوبر( وهذا اليوم يصادف ذكرى ميالد 
والحائز  الروماني  الملحمي  ورغيليوس 
فقد  وعليه  لألدب.  أوغستان  جائزة  على 
التقليد  الدول على هذا  العديد من  حافظت 
اليوم  أو  للشعر  الوطني  باليوم  باالحتفال 

العالمي للشعر في تشرين األول.
مهرجان  انعقد   1997 مايو  شهر  في   •
ربيع الثقافة الفلسطينية لمدة أسبوعين في 
فلسطينيين  شعراء  ثالثة  بمشاركة  فرنسا 
محمود   - طوقان  )فدوى  هم  عالميين 
-حيث  المناصرة(  عزالدين   - درويش 
وّجه الشعراء الثالثة بيان- نداء إلى المدير 
بعنوان  مايور  فيديريكو  لليونسكو  العام 
جسد  الشعر   - اإلنسانية  روح  )الشعر 
العالم( طالبوا فيه بـ )ضرورة تسمية يوم 
بالشعر(. وفي عام 1998  عالمي خاص 
الوطنية  )اللجنة  في  مغاربة  مثقفون  تابع 
حيث  الفلسطينية  الفكرة  تنفيذ  المغربية( 
قدموا طلباً مماثالً حتى صدر القرار عام 
العالمي  اليوم  1999.  وبهذا تكون فكرة 
للشعر فلسطينية األصل 1997 - مغربية 

المتابعة 1998.
لبعض  تعطّش  اليوم  عالم  في  يوجد 
أن  للشعر  ويمكن  الجمالية  االحتياجات 
بدوره  اعتُِرف  إذا  االحتياجات  هذه  يلبي 
في مجال التواصل بين البشر حيث يشكل 
ويشهد  عنه،  والتعبير  الوعي  إليقاظ  أداة 
حقيقية  حركة  عاماً  عشرين  منذ  العالم 
لصالح الشعر وصارت األنشطة الشعرية 
تتكاثر في مختلف الدول، ويزداد الشعراء 

عدداً.
تدفع  اجتماعية  حاجة  عن  يعبّر  هذا  وكل 
إلى  العودة  إلى   - الشبيبة - على األخص 
المنابع وتشّكل وسيلة يمكنهم بها مواجهة 
الذات بينما يشّدهم العالم الخارجي إليه بقوة 
بعيداً عن ذواتهم، كما بات الشاعر يضطلع 
يُقبل  بدور جديد كإنسان وصار الجمهور 
الشعرية  األمسيات  على  متزايدة  بصورة 
التي يلقي الشعراء فيها قصائدهم بأنفسهم 
الكتشاف  االجتماعية  الحركة  هذه  وتمثل 
القيم المتوارثة، عودةً إلى التقاليد الشفوية 
يعزز  كعنصر  المنطوقة  الكلمة  وقبول 
البعد االجتماعي لدى اإلنسان ويجعله أكثر 

انسجاماً مع نفسه.
وال يزال يوجد اتجاه لدى وسائل اإلعالم 
والجمهور العريض عموماً يجنح إلى عدم 
أخذ الشاعر على محمل الجد، لذلك يصبح 
من المفيد التحّرك لالنعتاق من هذا الوضع 
لكي يُنبذ هذا التصّور ويأخذ الشعر مكانه 

الصحيح في المجتمع.
مؤتمرها  في  اليونسكو  أعلنت  هنا  ومن 
عقدت  التي  الثالثين  الدورة  من  العام، 
يوم 21  إعالن  في عام 1999،  بباريس 

آذار يوماً عالمياً للشعر.
ننوه  أن  يجب  الفرصة  هذه  خالل  ومن 
شرق  شمال  في  الثقافية  حركتنا  أّن  وبما 
سوريا تسير على نحو جيد، إلى أنه يجب 
والملتقيات  األماسي  زيادة  على  التشجيع 
األدبية، واالهتمام بنوعية المواد التي تُقّدم 
في تلك األمسيات والحرص على جودتها 
يجب  بل  إقامتها،  فقط  وليس  وقوتها، 
لديهم قدرة وخبرة وأهل  اختيار أشخاص 
المنشودة  غايتنا  نحقق  وبذلك  اختصاص. 

من إقامتها. لتصل للقلوب والعقول.
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جميلة  وأعمال  بلوحات  قامشلو-  روناهي/ 
يستقبل فنانو مدينة قامشلو شهر آذار الحافل 
بالمناسبات واأليام التاريخية، وفي هذا الصدد 
افتتح يوم السبت المصادف 2019/3/11م، 
التشكيلي  للفن  معرض  قامشلو  مدينة  في 
واألعمال اليدوية في جامعة روج آفا للعلوم 
خمس  المعرض  في  شارك  حيث  التربوية، 
آفا،  روج  مناطق  مختلف  من  فناناً  عشرة 
ألربع  المعرض  واستمر  وفنه،  بعمله  كالً 
أيام متوالية، وكان هناك سبب رئيس إلقامة 
المعرض في الجامعة كتجربة أولى أال وهو 
زيادة وعي وتثقيف الطلبة في الجامعة وأن 
الجميلة  الفعاليات  هذه  لمثل  بحاجة  الطالب 

لالندفاع نحو الدراسة والجامعة أكثر.
اللجنة  عضو  حدثنا  السياق  هذا  وفي   
حسين  األستاذ«  للمعرض  التحضيرية 
أحداث  يحمل  آذار  )شهر  قال:  عماوي« 
تاريخية في الذاكرة الكردية، ونحن أردنا أن 
نعبر قليالً عن هذا الشهر في هذا المعرض، 
ولنعطي دفعاً معنوياً للطلبة في بداية الفصل 
الثاني ليكون هذا نشاطاً جميالً يلفت االنتباه، 
الثقافية  النشاطات  هذه  من  تزيد  أن  ونتمنى 

وأن نتقدم بثقافتنا أكثر(. 

الفنانة  قالت  المعرض  في  مشاركتها  وعن 
قامشلو:  مدينة  من  التشكيلية »عنود حسن« 
األحداث  عن  تُعبّر  ستة،  بلوحات  )شاركت 
الراهنة وأوجاع األمة الكردية وما عانته من 
افتتاح معرض  فكرة  القِدم، وكانت  منذ  ظلم 
وأسعدتني  جيدة  جداً  آفا  روج  جامعة  في 
الدارسين  ألن  المعرض  في  المشاركة 
جميلة  بطريقة  وسيعبرون  بالفن  سيهتمون 
وانتهى  الكردي(،  والفلكلور  الفن،  هذا  عن 
محبي  وحضور  جميلة  بأجواء  المعرض 
الفن والطلبة لتوديع هذه اللوحات واألعمال 
آخر  معارض  مع  آخر  موعد  على  الرائعة 

للثقافة والفن.

معرض طلبة روج آفا... 
 آلذار بطابع فني

ُ
استقبال

تقرير/ هايستان أمحد

روز يشانوق

تقرير/ عبد احلميد حممد

اتحاد  رعاية  تحت  كانيه-  سري  روناهي/ 
كانيه  سري  فرع  الجزيرة-  في  المثقفين 
كانيه  بسري  والفن  الثقافة  مركز  في  أقيمت 
ندوة ثقافية الستذكار الشهيد والمناضل عبد 
الرحيم سيدا بمناسبة مرور الذكرى السنوية 
استشهد  والذي  استشهاده,  على  األولى 
جيش  قبل  من  المغتصبة  عفرين  مدينة  في 
من  عشر  الرابع  بتاريخ  التركي  االحتالل 
آذار لعام 2018م, وقد بدأت الندوة بالوقوف 
دقيقة صمت إجالالً ألرواح شهدائنا األبرار, 
وبحضور عائلة الشهيد الكريمة والعديد من 
المثقفين والمعلمين والسياسيين واإلعالميين.
مصطفى  المثقفين  اتحاد  عضو  تحدث  وقد 
»تعجز  قائال:  المعلم  الشهيد  عن  سينو 
دربنا،  ومنارة  معلمنا  وصف  عن  الكلمات 
وكان  والمربي،  والمرشد  الناصح  كان  وقد 
مجاالت  في  الكثيرين  على  فضل  صاحب 

الثقافة واألدب«.
»لقد  قالت:  »شيرين«  البنته  كلمة  وفي   
كما  الطلبة،  معاملة  المنزل  في  يعاملنا  كان 
كان يعامل طلبته كأبناء له، كان دقيقاً يحب 
يستثمر  الوقت،  بنفس  وحنوناً  االنضباط، 
ُجلَّ  دقيق، وكان  وقته وفق جدول وبرنامج 
تناول  كما  والتعليم«.  للمطالعة  وقته مكرساً 
في  ورسالته  حياته  من  جوانب  الحضور 

التعليم والتربية.

والشهيد عبد الرحيم سيدا يعتبر من القامات 
بصمة  تركوا  اللذين  المخضرمة  التعليمية 
متتالية حيث  أجيال  وتربية  تعليم  في  مؤثرة 
كان مختصا بتدريس اللغة العربية على مدى 
40 عاماً من التعليم، وعمل لسنوات كعضو 
في لجنة المناهج في اإلدارة الذاتية، وعضواً 
في اتحاد مثقفي الجزيرة- فرع سري كانيه، 
األدبية  األعمال  من  للعديد  ومدققاً  ومنقحاً 
لكتاب وشعراء من إقليم الجزيرة. ولم يبخل 
سواء  والنصيحة  العلم  تقديم  في  أحد  على 

كانوا طلبة أم مدرسين. 
والمقاوم  النضالي  موقفه  عنه  ُعرف  كما 
بمختلف  والمسعورة  المنفلتة  القوى  لجميع 
تنظيم  ممارسات  وخصوصاً،  انتماءاتها 
التركي  االحتالل  وجيش  اإلرهابي  داعش 
جميع  عن  الخارجين  المأجورين  ومرتزقته 
يشجع  وكان  اإلنساني.  الضمير  مبادئ 
في  العصر  مقاومة  بصفوف  االلتحاق  على 
عفرين، وكان له ما أراد ليكون صادق القول 
والفعل حين قصد عفرين وكان مع األلوف 
الشهادة  شرف  ونال  المقاومة  دعموا  ممن 
هناك، ليكون مثال المربي والمعلم الذي كلل 
سفر  في  اسمه  وسطر  وسام  بأرفع  مسيرته 

الشهداء الخالدين.

استذكار الشهيد املربي
 عبدالرحيم سيدا يف سري كانيه
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الفطرية؛  النباتات  من  نوع  هو  والكمأة 
الكلوروفيل،  مادة  على  يحتوي  ال  إنّه  أي 
على  الحصول  يستطيع  ال  وبالتالي 
)التركيب  البناء  عمليّة  خالل  من  الغذاء 
من  غذائه  على  يحصل  وهو  الضوئّي(، 
التربة  في  تكون  التي  الحيويّة  المواد  بقايا 
في  وينمو  والحيوانات.  النباتات  بقايا  من 
التي  المناطق  أو  الصحراويّة  المناطق 
البادية  مثل  صحراوي؛  شبه  بمناخ  تتميز 
السورية ومنطقة البو كمال، وذلك بعد أن 

يتساقط المطر ويتجمع بُعمق ما يُقارب الـ 
10 سم تحت سطح األرض.

تسميات الكمأة

الرعد  بنت  أو  الرعد  بنبات  أيضاً  ويسمى 
تغذيته  في  كبير  دوٌر  والرعد  للبرق  ألن 
وهما  نوعان؛  وله  النمو،  على  ومساعدته 
ويشبه  درني  سطحه  ويكون  »األحرق 
درنات البطاطا ولونه أحمر أو أقرب للبني 
أما  البندق،  حبات  بحجم  حجمه  ويكون 

سطحه  فيكون  الزبيدي  فهو  الثاني  النوع 
مائالً  ولونه  التفاح  ثمرة  وبحجم  أملس 

للبياض«. 
مكتسباته التجارية

وللحديث عن المكاسب التي يجنيها التاجر 
لقاًء  صحيفتنا  أجرت  للكمأة؛  تجارته  من 
مع التاجر جابر التوفيق الذي قال: »يمتاز 
الكمأة األحرق بغالء سعره، حيث يتراوح 
بين/4000 ـ 5000/ ليرة سورية؛ وذلك 

إلى السوق حوالي  بحسب نظافته، ويوّرد 
إلى  فينزل  الزبيدي  أما  /900/ كغ يومياً، 
أما  المدينة حوالي /5/ طن يومياً،  أسواق 
ليرة   /1500 ـ   600/ بين  فيكون  سعره 
سورية وذلك حسب حجمه«. وبخصوص 
التوفيق: »إن عملية  كيفية طبخه؛ أضاف 
طهي الكمأة تتم بطريقتين، األولى بشويه، 
حيث  البطاطا،  طهي  عملية  تشبه  والثانية 
ويقطع«.  يقشر  ثم  الساخن؛  بالماء  ينظف 

نيّئاً؛  يؤكل  ال  أنه  إلى  التوفيق  جابر  ونوه 
ألن الماء التي يحتوي عليها الكمأة تسبب 
»عسر  مثل  المعدة  على  كبيراً  ضرراً 
الجسم«.  في  خطيرة  وسموماً  الهضم، 
صحية  فوائد  للكمأة  أن  ذكره  والجدير 
للعين،  كدواء  يستخدم  أنه  ومنها  عديدة، 
الرؤية،  اضطرابات  لعالج  يستخدم  حيث 
نزول  العين  عن  ويدفع  الجفون،  ويقوي 

المياه.

أفضل  تقديم  بهدف  ـ  الحسكة  روناهي/ 
أنحاء  جميع  في  للمواطنين  الخدمات 
وّزع  الجزيرة؛  إقليم  في  الحسكة  مقاطعة 
اآلليات  من  جديدة  دفعة  المقاطعة  مجلس 
في  والبيئة  البلديات  لجنة  على  الهندسية 

الحسكة. 
المدنية  الشؤون  فريق  من  اللجنة  حصلت 
كانت  التي  اآلليات  على  المقاطعة  في 
تشكل عائقاً أمام عمل البلديات، في البلدات 
الهندسية  اآلليات  عدد  وبلغ  والنواحي، 
الموزعة /27/ آلية تنوعت بين وصهاريج 
وقالبات،  وتريكسات  الشرب،  مياه 
وسيارات تويوتا، وقد وزعت على مختلف 
في  المدارس  ولجان  المقاطعة  بلديات 

المنطقة.
التالي:  الشكل  على  التوزيع  وكان 
الهول،  )مخيم  لكل من   /2/ صهريج عدد 

المدارس،  إدارة  ولجنة  الشدادي،  وبلدية 
لكل  واحد  وصهريج  الحدادية،  وبلدية 
مركدة،  المخروم،  )الهول،  بلديات  من 
تم  كما  والعريشة(،  الدشيشة،  عبدان، 
من  كل  على  تريكس  آليات  أربع  توزيع 
بلديات العريشة والدشيشة والهول وللناحية 
واحد  قالب  تسليم  وتم  بالحسكة،  الشرقية 
الشرقية  وللناحية  الشدادي  بلدية  من  لكل 
تسليم  فتم  التويوتا؛  سيارات  أما  بالحسكة، 
المدارس،  »إدارة  من  كل  إلى  سيارتين 

مخيم الهول، وسيارة واحدة لكل من منطقة 
الحسكة ومجلس الدشيشة«. وأفاد الرئيس 
الحسكة  بمقاطعة  البلديات  للجنة  المشترك 
اآلليات  هذه  بأن عمل  أوسو؛  الغفور  عبد 
بعد استالمها؛  سيدخل حيز التنفيذ مباشرةً 
بهدف وضعها في خدمة المواطنين بجميع 
دفعة  هناك  أن  وأكد  والبلدات،  النواحي 
أخرى من اآلليات الهندسية؛ سيتم توزيعها 
إلى  تحتاج  التي  والبلدات  المناطق  على 

آليات من أجل تطوير العمل وتقدمه.

آفا في مدينة قامشلو  افتتحت جامعة روج 
في الخامس من شهر تموز عام 2016م؛ 
بهدف تحقيق طموحات طلبة مناطق إقليم 
الجزيرة، كما أنها تضم عدة كليات وأقسام 
الهندسة  الفلسفة،  التربوية،  العلوم  هي: 
الجغرافية،  الكردي،  األدب  الزراعية، 
التاريخ، الرياضيات، الفيزياء، والكيمياء، 
افتتاح  إلى  باإلضافة  الجميلة،  الفنون  كلية 
كما  المرأة«،  »علم  الجنولوجي  كلية 
في  والبتروكيمياء  البترول  كليتا  افتتحت 

مدينة رميالن.
ولمعرفة المزيد عن قسم الهندسة الزراعية 
بجامعة روج آفا؛ سلطت كاميرة صحيفتنا 
»روناهي« الضوء على نظام التدريس في 
كما  والطلبة،  المعنيين  مع  وااللتقاء  القسم 

في تقريرنا التالي:
نظام التدريس يف القسم

وبهذا الصدد؛ صرحت الرئيسة المشتركة 
حسين،  جيالن  الزراعية  الهندسة  لقسم 
آفا  روج  جامعة  في  التدريس  نظام  بأن 
العملية،  التجارب  على  يعتمد  جديد  نظام 
والحوار  للنقاش  باب  فتح  إلى  باإلضافة 
لالستفسار عن كل ما يخص القسم ضمن 
المحاضرة، وهو بحث قائم من قبل الطالب 
في  البحث  نحو  الطلبة  وحث  والمدرس، 
ألن  الزراعة؛  تخص  التي  األمور  كافة 
غالبية األهالي يعتمدون على الزراعة في 

الشمال السوري.
جيالن  أكدت  الدراسة  أعوام  وبخصوص 

السنة  طلبة  من  كل  يضم  القسم  أن  على 
في  ويبلغ عددهم  والثالثة،  والثانية  األولى 
ـ   40( بين  ما  المذكورة  األعوام  من  كل 
والكادر  الجنسين،  كال  من  طالباً   )45
والحاصلين على  الدكاترة  التدريسي يضم 
ومهندسي  والدبلوم  الماجستير  شهادة 
اإلجازات الزراعية، ونخبة من المختصين 

الزراعيين.
الكلية  إنشاء  بداية  في  أنه  إلى  وأشارت 
كان هناك الكثير من التقصير، ألنها كانت 
تجربة جديدة من نوعها في مدينة قامشلو، 
التي كانوا يعانون منها؛ هي  والصعوبات 
نقص في الكادر التدريسي، كما أن اإلعالم 
وجه  أكمل  على  بدره  يقوم  أن  يستطع  لم 
السنوات  ففي  إعالمياً،  له  يروج  لم  ألنه 
الطلبة،  من  الكثير  هناك  يكن  لم  األولى 

باإلضافة إلى عدم توفر المخابر.
من  الطلبة  تقييم  يتم  بأنه  جيالن  وأشارت 
»فمنذ  قائلةً:  وتابعت  التقييمات،  خالل 
اليوم األول تتم عملية التقييم من قبل جميع 
السلوكي،  التقييم  ناحية  من  المدرسين 
مشاركته،  ونسبة  استيعابه،  ومدى 
اختالط  وحسب  الحضور،  إلى  باإلضافة 
التعاون  الطالب مع رفاقه من حيث روح 
الجامعة،  ضمن  النظافة  بأعمال  والقيام 
هذه  كل  العملية،  بالتجارب  واالنخراط 
والتقييمات  عليها،  الطلبة  يقيم  األمور 
هذا  حسب  الحقلية  والجوالت  الكتابية 
يخضع  حيث  مقسمة،  العالمات  األساس 
جميع الطلبة لعشرة فصول دراسية متكاملة 

خالل أعوام الدراسة أجمعها«.

والثالثة  الثانية  السنة  طلبة  بأن  ويذكر 
أما  أشهر،  وأربعة  أعوام  ثالثة  يدرسون 
طلبة السنة األولى خمس سنوات، كما ويتم 
متابعة الطلبة السنة األولى من خالل إقامة 

التجارب.
جتارب عملية يف الكليَّة

ونوهت جيالن بأنه في الوقت الراهن تعطي 
اإلدارة أهمية للقيام بالدروس العملية، »أي 
على  بجوالت  والقيام  العملية«،  التجارب 
الزراعية،  والمشاتل  الزراعية  األراضي 
الكلية،  ضمن  بالستيكي  بيت  إنشاء  وتم 
وأردفت قائلةً: »كانت تجربة جيدة بالنسبة 
للطلبة والمدرسين لتعلم كيفية القيام بزراعة 
للحصول  النهائية  المراحل  حتى  البذور 
على النتيجة المطلوبة، ففي العام المنصرم 
كانت إنتاجية البيت البالستيكي جيدة، وتم 
أما  والخيار،  والباذنجان  البندورة  زراعة 
في العام الحالي تم زراعة نفس المحاصيل 
المذكورة آنفاً، وفي القسم الثاني تم زراعة 
الذرة  إلى  باإلضافة  والشعير،  القمح 
تخصيص  يتم  بأنه  العلم  مع  الصفراء، 
األنواع  جميع  لزراعة  صغيرة  مساحات 
كتجارب عملية يستفاد منها الطلبة، ونكرر 
للنجاح،  أو خطوة  بداية  أول  الفشل  مقولة 

من  يخافون  الطلبة  بعض  هناك  كان  ألنه 
التجارب العملية«.

وذكرت جيالن بأن الهندسة الزراعية قسم 
عملي يجب أن تتوفر له كافة المستلزمات 
المخابر  تأمين  تم  حيث  األمور،  لتسهيل 
وقاية  والمحاصيل،  البستنة  »مخبر 
الحيواني،  واإلنتاج  التربة  النبات،  وتربية 
تزداد  الوقت  مرور  ومع  الوقاية«،  مخبر 
وبالنسبة  بالمخابر.  الخاصة  المستلزمات 
لقسم الكيمياء بينت جيالن بأنه تتم إعطاء 
محاضرات بهذا الخصوص عملياً، كما تم 
بناء غرفة لتربية األغنام تابعة للكلية، حيث 
تجري فيها جميع التجارب التي تخص قسم 

اإلنتاج الحيواني.
متكامل  علم  »الزراعة  قائلةً:  وأردفت 
الحيواني  واإلنتاج  بالزراعة  مختص  ألنه 
مترابطة  سلسلة  وجميعها  والنباتي 
الزراعي، هذا  يبدأ من اإلنتاج  ومتوازنة، 
يعني يجب أن تتوفر الصيدليات الزراعية، 
الزراعية  المشاريع  في  الدخول  وبالتالي 

والبيوت البالستيكية«.
رفع كفاءة الُنظم 
الزراعية القائمة

الطالب باسل عبد  أفادنا  السياق  وفي ذات 
الهندسة  قسم  في  »أدرس  قائالً:  الكريم 
الزراعية في جامعة روج آفا، ونظام عملية 
التقييمات  نظام  هو  الجامعة  في  التدريس 

مختلف عن نظام الجامعات األخرى، وهذا 
النظام أسهل، حيث يتم تقييم مستوى الطلبة 
في كل يوم من خالل الخضوع للعديد من 
وحتى  العام  بداية  من  العملية  االختبارات 
النهاية، ألن التجارب تعطي نتائج إيجابية 
نقوم  أننا  كما  النظرية،  الدروس  من  أكثر 
بإجراء التجارب على أنواع من الحشرات 
لمعرفة األمراض التي تحملها هذه الحشرة، 
أما بالنسبة إلى الصعوبات هي بعد المسافة 
وارتفاع  قامشلو،  مدينة  إلى  عامودا  من 

درجات الحرارة في فصل الصيف. 
في  التدريس  عملية  بأن  ذكره  والجدير 
مدينة قامشلو حصرياً في جامعة روج آفا 
الديمقراطية،  على  يعتمد  جديد  نظام  هي 
نهاية  إلى  بداية  من  التقييمات  نظام  وعلى 
في  التدريس  نظام  عكس  الدراسي؛  العام 
الجامعات األخرى في عموم سوريا، كما 
تتم التجهيز للقيام بمشاريع التخرج بالتعاون 
»هيمو«،  في  العملية  البحوث  مركز  مع 
بالتنسيق بين الجامعة ووزارة الزراعة من 

الجمعيات التعاونية والصوامع.
وقد أصبحت كلية الهندسة الزراعية مركزاً 
المحددة  العوامل  باستشفاف  يهتم  علمياً 
إدارة  عوامل  الزراعي، وصياغة  لإلنتاج 
األرض والمحاصيل االقتصادية، والفعالة 

في رفع كفاءة النظم الزراعية القائمة.

روناهي/ الرقة - قامت أكاديميات المجتمع 
األولى من  األكاديمية  بافتتاح  الديمقراطي 
نوعها في الرقة، باسم الشهيد »عبد العزيز 
العيسى«، والتي تهدف لتأهيل العاملين في 
المؤسسات حتى يكونوا قادرين على إدارة 

المنطقة بفكر وفلسفة األمة الديمقراطية.
سفينة  أرهقت  التي  الكوارِث  هي  كثيرة 
قت أشرعتها،  مجتمعنا فهَُزل جسمها، وتَمزَّ
وُشِرَخت دفَّة توجيهها، فكان البدَّ من إنقاذ 
بفكر  بالتسلح  ذلك  فتم  المجتمع،  أفراد 
أكاديميات  ألقت  حيث  الديمقراطية،  األمة 
النجاة،  بطوق  الديمقراطي  المجتمع 
ليسهل لنا الوصول إلى برِّ األمان المتمثل 
إثراء  في  دورها  أثبتت  التي  باألكاديميات 
ليرتقي  الذي يرتقي باألفراد  السوي  الفكر 
المجتمع. فللشبيبِة أكاديمياتها الخاصة، تلك 
اضطهدتها  لطالما  التي  المجتمعيَّة  الفئة 
ُل  تَُشكِّ أنَّها  نسينا  الزمان  مر  على  السلطة 
أشرعتها،  سفينٍة  ولكل  التوجيه،  دفَّة 
حظيت  التي  المرأة  هي  سفينتنا  وشراع 
المجتمع،  قيادة  النساء  فيها  تتعلم  بمعاهَد 
التي  حقوقهنَّ  على  ويتعرفَن  واالستقالل، 
ُسلِبن إيَّاها ليخرجن إداريَّاٍت قادراٍت على 

قيادة المجتمع، وفي جميع ميادين الحياة.
فهي  الديمقراطي  المجتمع  أكاديميات  ا  أمَّ
صلة الوصل بين مفهوم األمة الديمقراطية، 
وعاملين  إداريين،  من  المجتمع  وأفراد 

ضمن المؤسسات بمختلف اختصاصاتها.
المنارات،  بإحدى  تحظى  الرقة  هي  وها 
أكاديمية  فبافتتاح  الفكرية؛  والمشاعل 
الكسرات  منطقة  في  الديمقراطي  المجتمع 
الواقعة على الضفة الجنوبية لنهر الفرات 
العلم الذي  أبناء الرقة من منهل  سيغِرُف، 

ٍد أخالقي، يالئُم ما يطمُح  يفيض بفكٍر ُمتََجدِّ
إليه كلُّ فرٍد من أبناء المنطقة.

افتتاح أوىل أكادمييات اجملتمع 
الدميقراطي يف الرقة

حيث قامت أكاديميات المجتمع الديمقراطي 
في  نوعها  من  األولى  األكاديمية  بافتتاح 
الرقة بهدف تأهيل العاملين في المؤسسات 
األحد  يوم  وذلك  الديمقراطية،  األمة  بفكر 

المصادف لـ2019/3/10م.
المجالس  عن  ممثلون  االفتتاح  حضر 
الرقة  ريف  في  والكومينات  المحليَّة، 
األهالي،  من  لعدد  إضافةً  الجنوبي، 
في  العاملة  المؤسسات  عن  وممثلون 

المنطقة.
دقيقة  بالوقوف  االحتفال  الجمع  استهلَّ 
ثمَّ  من  الشهداء،  ألرواح  استذكاراً  صمٍت 
الممثلين  الضيوف  قبل  من  كلمات  إلقاء 
لمؤسسة عوائل الشهداء, مجلس المرأة في 
الرقة,  المرأة في  إدارة  العكيرشي,  منطقة 
مجلس الرقة المدني, باإلضافة لكلمة ألقاها 
الديمقراطي  المجتمع  أكاديميات  إداري 
بجميع  »نرحب  فيها:  وقال  فرزندة، 
الضيوف في هذا المكان المقدس الذي منه 
به  التسلح  استطعنا عبر  الذي  النور  ينبثق 
تخليص أهالينا، وأرضنا من ظلم، وظالم 

مرتزقة داعش«.
ونوه إلى أنَّ االلتحاق بالتدرب واجٌب على 
كل فرٍد يعزم على النهوض ببلدنا الحبيب، 
نستطيع  الديمقراطية  األمة  فكر  فبتطبيق 
ذروة  إلى  وشعباً  أرضاً،  ببلدنا  البلوغ 

التطور، والريادة.
الشهيد  اسم  األكاديمية  حملت  وقد  هذا 
أبناء  أحد  وهو  العيسى«،  العزيز  »عبد 
لدحر  المسلح  بالكفاح  التحقوا  الذين  الرقة 
اإلرهاب، وأعوانه حيث ارتقى شهيداً في 
التي تدور رحاها في دير  المعارك  إحدى 

الزور.

األكادميية تفتتح أوىل
 دوراتها التدريبية

لصحيفتنا  كانت  الموضوع  هذا  وحول 
جولة داخل األكاديمية في أول أيام التدريب 

للتعرف على الحياة داخلها.
األكاديمية  داخل  للمتدربين  بأن  وشاهدنا 
حيث  الفكرية،  للدروس  يومي  برنامج 
التدريب،  أهمية  حول  محاضراٍت  يتلقَّون 
المرأة،  وتاريخ  األوسط،  الشرق  وتاريخ 
إلى جانب النقد والنقد الذاتي أيضاً، كما أن 
أيضاً،  محددة  ساعات  والنوم  لالستيقاظ، 
الساعة  في  باالستيقاظ  يومهم  فيستهلون 
الرياضة  درس  ليتلقوا  صباحاً  السادسة 
ومدته ساعة، بعدها وجبة اإلفطار الساعة 
الفكري  التدريب  ساعات  يليها  السابعة، 
الصباحية وتمتد من الساعة الثامنة صباحاً 
حتى الثانية عشرة ظهراً، وفي تلك الساعة 
ساعة  بعدها  جاهزة،  الغداء  وجبة  تكون 
استراحة، من ثمَّ ساعات التدريب المسائية 
من الثانية بعد الظهر إلى الساعة الرابعة، 
اثنان  فهو  عددهم  أما  مساًء،  الخامسة  أو 
منهم  وعشرين  أربع  متدرباً،  وثالثين 

ذكور، وثمانية إناث.

األنشطة  ببعض  ذلك  بعد  المتدربون  يقوم 
أو  بالنباتات،  االهتمام  أو  الكرة،  كلعب 
يحين  أن  إلى  بينهم،  فيما  البنَّاءة  النقاشات 
السابعة  الساعة  تمام  في  العشاء  موعد 

مساًء.
داخلها  والحياة  األكاديمية،  أهداف  وعن 
حدثنا اإلداري خابات قائالً: »إنَّ الملتحقين 
المؤسسات  في  عاملون  هم  الدورة  بهذه 
والكومينات،  المدني،  الرقة  كمجلس 
ومجالس المرأة، ولجنة الزراعة وغيرها، 
إمكانية  في  التدريب  هذا  أهمية  وتكمن 
التي  السلطوية  من  المنضمين  تخليص 
سيادة  فترة  في  مجتمعنا  في  ترسخت 
الجانب  إلى  إضافةً  المنطقة،  في  السلطة 
االجتماعي، حيث تطرح قضايا اجتماعية 
المتدربين،  بين  مناقشتها  تتم  ة  َجمَّ
حلول  إيجاد  كيفية  لتعلم  والمحاضرين 
اآلخرين،  مع  التعامل  وكيفية  لمشاكلنا، 
التي  الرفاقية  الروح  لديهم  تتعزز  حيث 

يفتقر إليها البعض«.
الدورة  هذه  »تضم  بالقول:  وأضاف 
يوجد  المنطقة،  شعوب  كافة  من  أعضاًء 
من  مسيحي  وعضو  وعرب،  كرد،  فيها 
يتجلَّى  فبذلك  أيضاً،  اآلشوري  الشعب 
واحداً،  سيبقى  السوري  الشعب  أنَّ  للعيان 
فيما  الفتنة  زرع  الطامعون  حاول  ومهما 
أرٌض  تجمعنا  واحداً،  شعباً  سنبقى  بيننا 

واحدة، أال وهي األرض السوريَّة«.
ثتنا اإلدارية في األكاديمية  ومن جانبها حدَّ
كانت  »لطالما  قائلةً:  الحمود،  خود 
المربية،  أنها  على  للمرأة  المجتمع  نظرة 
دورها  جعل  مما  المنزل  في  والخادمة 
على  يقتصر  والمجتمع  الحياة،  في 

األطفال،  وتربية  المنزل  بواجبات  القيام 
مصيرها،  تقرير  في  حقها  من  وحرمانها 
واختيار نمط حياتها لذا نقوم بالتركيز على 
عبد  الشهيد  أكاديمية  في  هنا  المشكلة  هذه 
المتدربون  يتلقى  بحيث  العيسى،  العزيز 
بالمرأة  مختصة  ومحاضرات  دروساً، 
نظرة  لتتشكل  وتاريخها  أوسطية،  الشرق 
على  والمتدربين  المتدربات،  لدى  أوسع 
َحدٍّ سواء حول المرأة ودورها في المجتمع 
منذ عصر المجتمع الطبيعي وصوالً ليومنا 
اكتشافاتها،  على  وليتعرفوا  الحاضر، 

واإلنجازات التي حققتها أيضاً«.
وأضافت خود: »نحاول جاهدين من خالل 
جعلهن  الفكرية  للدورات  النساء  إخضاع 
أكبر،  مسؤوليات  تحمل  على  قادرات 
المنحصر  المقيد  النطاق  من  أوسع  ومهام 
هي  فالمرأة  األهل،  أو  الزوج،  ببيت 
والقاضية،  والطبيبة،  والمعلمة،  المربية، 
ضمن  العاملة  المؤسسات  في  ذلك  ونرى 
النساء  أثبتن  شمال، وشرق سوريا، حيث 
أنهنَّ يستطعن قيادة المجتمع، واإلسهام في 
تغيير المجريات، واألحداث على األرض 

السوريَّة«.
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تقرير/ برييفان محي

تقرير/ صاحل العيسى

جابر التوفيق

عبدالغفورأوسو

ة اهلندسة الزراعية يف قامشلو...
َّ
كلي

 للطلبة ونظام جديد يعتمد على التقييمات
ٌ
 أمل

ل أكادميية للمجتمع الدميقراطي يف الرقة
َّ
فتتِحت أو

ُ
تقرير/ آلدار آمد ـ دالل جانبفكر وفلسفة األمة الدميقراطية؛ ا

تقرير/ ميزر الشهاب ـ سامل اخللف

روناهي/ قامشلوـ  يُمثل قطاع اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي واحليواني يف سوريا القطاع االقتصادي، 
وهبدف ختريج أجيال متنورة قادرة على النهوض بالقطاع الزراعي لسدّ الفجوة اإلنتاجية مبا يسهم 
يف حتقيق الرخاء االقتصادي؛ ُافُتتِحت كلية اهلندسة الزراعية يف جامعة روج آفا مبدينة قامشلو.

من  العديد  انتشرت  ـ  الحسكة  روناهي/ 
مناطق  في  والكبيرة  الصغيرة  المعامل 
خطّة  وفق  وتعمل  سوريا,  وشرق  شمال 
إنتاجية جيدة لتأمين فرص عمل للمواطنين 
والوصول إلى االكتفاء الذاتي في الصناعات 
للمواد  نوروز  شركة  بينهم  ومن  المحلية، 
الغذائية في مقاطعة الحسكة؛ التي تساهم إلى 
حٍد كبير في استقرار أسعار المواد الغذائية 
من جهة، وفي تأمين المواد للسوق المحلية 

بالحسكة من جهة ثانية. 
ومن المعلوم أن الحروب واألزمات السياسية 
لها تأثيراتها الكبيرة على الجانب االقتصادي، 
وبخاصةً إذا طال بها الزمن، وكانت لألزمة 
السوري  االقتصاد  على  آثارها  السورية 
التحتية  البنية  تدمير  تم  أن  بعد  عام،  بشكٍل 
الشبه الكامل، وبدأ تجار الحروب يستغلون 
دون  أرباحهم،  زيادة  أجل  من  شيء  كل 
الشعب االقتصادية. ولكن؛  االكتراث بحالة 
مناطق  في  واالجتماعي  األمني  االستقرار 
باقي  عن  مختلفاً  كان  سوريا  وشرق  شمال 
الذاتية  اإلدارة  وكانت  السورية،  المناطق 

الديمقراطية لها تأثيرها الفعال في وضع حد 
لتجار الحروب ومنعهم من استغالل الشعب 
والتحكم  الغذائية  المواد  واحتكار  اقتصادياً 
في قوت الشعب. وتعد شركة نوروز للمواد 
إلى  تساهم  التي  الشركات  إحدى  الغذائية 
حٍد كبير في استقرار أسعار المواد الغذائية 
من جهة، وفي تأمين المواد للسوق المحلية 

بالحسكة من جهة ثانية.
اهلدف ضبط األسعار ومنع 
التحكم يف املواد الغذائية

زيارة  لصحيفتنا  كانت  الخصوص؛  وبهذا 
الحسكة  مقاطعة  في  نوروز  شركة  إلى 
تقدمه  وما  عملها  على  الضوء  إلقاء  بغية 
مع  التقت  حيث  للمواطنين،  خدمات  من 
الشركة سوزان عبد هللا محمد  اإلدارية في 
شركة  افتتاح  تم  »لقد  قائلة:  حدثتنا  التي 
نوروز للمواد الغذائية في مدينة الحسكة منذ 
قرابة األربعة أشهر، وهي تقوم على خدمة 

المواطنين، من حيث تأمين المواد األساسية 
الشاي،  »السكر،  مثل  الغذائية  ومنها  لهم، 
إلى  باإلضافة  والعدس«،  األرز  البرغل، 
وكذلك  والزيوت،  المربيات  من  أنواع  عدة 

مواد المنظفات«.
وأضافت: »نعتمد على سياسة تأمين المادة 
لألسواق  منافسة  وبأسعار  للمواطن  أوالً 
القصيرة  الفترة  هذه  وخالل  المحلية، 
استطاعت الشركة من أن تضع حداً ألسعار 
الحسكة،  سوق  في  األساسية  المواد  بعض 
وبخاصةً مادة السكر التي لم تشهد استقراراً 
العملة  بصرف  مرتبطاً  كان  حيث  لسعره، 
فأصبحت  اآلن  أما  »الدوالر«,  األجنبية 
شركة نوروز المركز الوحيد لتوزيع السكر 
الحسكة،  في  كافة  التجارية  المحالت  على 
المادة  لهذه  السعر  استقرار  في  وساهمت 

وتوفيرها في السوق بشكٍل دائم«.
بني الشركة ومديرية

 التموين واالقتصاد

شركة  في  الغذائية  المواد  أسعار  عن  أما 
الجبل؛  الكريم  عبد  اإلداري  فبين  نوروز؛ 
مديرية  من  كل  بين  دائم  تنسيق  هناك  بأن 
أجل  من  المقاطعة،  في  والتموين  االقتصاد 
ضبط الئحة األسعار للمواد الغذائية التي تتم 
بدورهم  وهم  نوروز،  شركة  من  توزيعها 
يقومون باإلشراف والمراقبة على المحالت 
باألسعار  التالعب  عملية  لمنع  التجارية 
الجبل،  وأوضح  مخالفة.   بأسعار  وبيعها 
الشركة  في  الموجودة  الغذائية  المواد  بأن 
تتم تأمينها من الدول المجاورة عبر عمليات 
االستيراد ومن األسواق السورية المختلفة، 
وتتم توزيعها على شركات نوروز المنتشرة 
في مدن إقليم الجزيرة.  وعبر اإلداري في 
ختام  في  الجبل  الكريم  عبد  نوروز  شركة 
بالحسكة،  نوروز  شركة  هدف  بأن  حديثه 
النوعية  حيث  من  المناسبة  المادة  تقديم  هو 
وأكد  مناسبة،  وبأسعار  للمواطن  والجودة 
على أن الشركة ال تسعى إلى الربح المادي، 
المواطن  خدمة  أهدافها  مقدمة  في  يأتي  بل 

وتأمين الحياة الكريمة لهم.

الكمأة تغزو أسواق الرقة

شركة نوروز باحلسكة... دعم الستقرار األسعار ومنع لالحتكار

الغزيرة  اهلطوالت  نتيجة  وذلك  الرقة؛  مدينة  أسواق  الكمأة  مثرة  تغزو  ـ  الرقة  روناهي/ 

لألمطار يف الرقة وأريافها بشكٍل عام، بعد أربع سنوات عِجاف عاشها أهل الرقة؛ وبات 

ُافتقِد بشكٍل ملحوظ يف أسواق  واضحًا خالل تلك الفرتة ُندرة هذا الفطر الربي؛ حيث 

املدينة ونواحيها. 

جيالن حسنيباسل عبد الكريم

عبدالكريم اجلبلسوزان عبداهلل حممد

توزيع دفعة جديدة من اآلليات اهلندسية 

على بلدات ونواحي مقاطعة احلسكة

على  المحافظة  بهدف  ـ  الطبقة  روناهي/ 
وبحيرته  الفرات  نهر  في  السمكية  الثروة 
مديرية  التكاثر؛أصدرت  فترة  خالل 
الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  في  الزراعة 
خالل  الصيد  لمنع  تعميماً  الطبقة  لمنطقة 

فترة ثالثة أشهر.
وينص التعميم على منع اصطياد األسماك 
أشهر  ثالثة  مدة  خالل  بها  واإلتجار 
لتاريخ   2019/3/15 تاريخ  من  بدءاً 
فترة  هي  الفترة  هذه  كون  2019/6/15م 
ويؤدي  لألسماك؛  بالنسبة  وتعشيش  تكاثر 
صيدها في هذه الفترة إلى تناقص أعدادها 

سواًء في النهر أو البحيرة.
وكما نص التعميم على عقوبة لمن يخالف 
الفترة  تلك  في  الصيد  منع  التعميم  نص 
مع  األسماك  كميات  مصادرة  ومنها 
الصيد،  في  المستعملة  والمعدات  األدوات 
على  العمل  السمكية  الضابطة  وتتولى 

تطبيق نص التعميم.
الزراعة  مديرية  أن  بالذكر  والجدير 
السمكية  األنواع  على  المحافظة  في  تعمل 
طريق  عن  الفرات  ونهر  بحيرة  في 
لتربية  مزارع  إقامة  منها  مشاريع؛  عدة 

األسماك.

تعميم ملنع صيد األمساك
 فرتة تكاثرها بالطبقة


