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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

رئاسة التحرير:

سوزان علي

برييفان خليل

التدقيق اللغوي:

ميسر املشعان

تشعان  وعينان  يحترق  قلب  من  بغصة 
الغد  بأن  تبشر  وابتسامة  أمالً  بدمعهما 
سيكون أفضل البنها تحكي لنا األم بيريفان 
الصغير  جان  كبدها؛  فلذة  معاناة  العمر 
الطفل المدلل لدى عائلته، أصيب بمرض 
بعد والدته ولم يتذوق إال العذاب والمعاناة، 
واألم بيريفان مطلبها الوحيد هو شفاء ابنها 

جان.
سنة  عمره  مقتبل  في  الزال  جان  الطفل 

ونصف تقريباً من إحدى قرى ناحية ديرك 
الجزيرة،  بإقليم  قامشلو  لمقاطعة  التابعة 
وكانت  والدته  بعد  عدة  بأمراض  أصيب 
الدم،  في  األورام  بمرض  إصابته  النتيجة 
يعيش مع عائلته المكونة من ستة أشخاص: 
األم: بيريفان عمر، األب: صالح حسين، 

جان المريض، وابنة و2 صبيان«.

مل َيِعش طفولته كباقي
 األطفال منذ والدته

جان  حياة  عن  أدق  بتفاصيل  ولنتحدث 
التي  المراحل  سرد  من  لنا  البد  ومرضه 
مر بها إلى الوقت الحاضر، جان هذا االسم 
ولد والدة طبيعية  الروح  إلى  يوحي  الذي 
كأي طفل كان يمرض كثيراً، بداية أصيب 
وتم  معدي،  قلس  ثم  الصدري  بااللتهاب 
عالجه مدة أربع أشهر من هذين المرضين 
العائلة  فأخذته  كلي  بشكل  يشَف  لم  ولكنه 
إلى قامشلو ليتم فحصه عند طبيب مختص 
الدين  محي  قانع  يدعى  األطفال  بأمراض 
وهو بدوره سعى لعالجه لينعم الطفل جان 
بصحة جيدة، وفعالً حصل ذلك بعد أسبوع 
من عالجه تحسنت صحة جان ولكن بقي 
الدكتور  أرجع  وقد  هزيالً  ضعيفاً  جسمه 
السبب إلى نقص الحديد لديه، وبعدها بفترة 
تم فحصه من قبل الدكتور دانيش محمود؛ 
واألورام،  الدم  أمراض  في  األخصائي 
ابنها  أن  على  جان  أم  طمأن  أيضاً  وهو 
جان  مرض  بفترة  وبعدها  جيدة،  بحالة 
ليتم فحصه مرة ثانية فكان مصاباً بمرض 

»حامل تالسيميا«. وقبل أن يبلغ من العمر 
إحدى عشر شهراً أصيب بمرض »ضخام 
الطحالب« كنتيجة إلصابته بمرض حامل 
تالسيميا وبعدها ارتفع الكريات البيض لدية 
 97 صار  بيومين  وبعدها  ألف   30 ليبلغ 
عائلة  من  دانيش  الدكتور  طلب  هنا  ألف، 
فحوصات  دمشق إلجراء  إلى  السفر  جان 
قطعة  إلزالة  إجراء  هي  »خزعة؛  وأخذ 
من النسيج أو عينة من الخاليا من جسمك 

بحيث يمكن تحليلها في المختبر«.

عمليته ُتكلف 84 مليون

إلى  جان  ابنها  مع  بيريفان  األم  سافرت 
بالخبر  لتسمع  هناك  فحصه  ليتم  دمشق 
المحزن، األم بيريفان قالت: »أصبحت في 
موقف أحزنني جداً لن أنساه طوال حياتي 
في مشفى  بقيت  يتذوقه،  أن  أحد  أريد  وال 
المواساة لألطفال ثمانية عشر يوماً كشمعة 
خالل  يوم  بعد  يوم  عيني  أمام  ابني  ذاب 
مكوثنا في المشفى، أصبح ابني هزيالً جداً 
وفوقه  عظاماً  أصبح  جسده  يكسو  لحم  ال 

الجلد فقط نتيجة نقصان وزنه«.
وأشارت بيريفان أيضاً بأنه طوال الفترة ما 
بين والدة جان وحتى الوقت الحاضر وهي 
ليعيش  الطرق  بشتى  ابنها  لعالج  تسعى 
ابنها كباقي األطفال دون أن يتعذب ويتأوه.
والجملة التي رددتها األم بيريفان عدة مرات 
لدى حديثنا معها هي »سنقوم بمعالجة جان 
وسنسعى من أجل ذلك بأقصى اإلمكانات، 
ولكن الطرق كلها مسدودة أمامنا فليساعدنا 

من بمقدوره«.
ـ  الدم  في  »أورام  يدعى  جان  مرض 

ابيضاض نقوي مزمن CML  وقد أنهك 
إلى إجراء عملية  يحتاج  فأنه  جسده كثيراً 
ولكنها مكلفة جداً وبحسب الدراسة والبحث 
تكلف  العملية  فأن  الذي أجرته عائلة جان 
84 مليون ل.س هذا فقط حق المشفى في 
األردن وفي السليمانية بالعراق تكلف 25 

مليون ل.س فهذا المبلغ باهظ جداً.

لينعم جان بالصحة
 اجليدة كغريه

أي  في  لعالجه  كثيراً  تسعى  جان  عائلة 
والدته  ذكرت  كما  ولكن  كانت  منطقة 
وابتسامه  يحترق  فبقلب  مسدودة،  الطرق 
الجمعيات  تناشد  ابنها  بشفاء  أمل  كلها 
بشؤون  والمعنية  اإلنسانية  والمنظمات 
األطفال لدعمهم ومساعدتهم إلخراج جان 

من هذه الحالة وعالجه بأقصى سرعة.
لصحيفتنا:  حديثها  بيريفان  األم  اختتمت 
لمعالجة  مساعدتنا  المنظمات  من  »نتمنى 
طفلي فأنه يتعذب أشد العذاب ليعيد صحته 
بالصحة،  منعماً  األطفال  كباقي  ويعيش 
فجان سيشفى أن أُجريت له العملية فحالته 
اآلن تزداد سوءاً فكلما أصابه االلتهاب في 
أية منطقة بجسده يتفاقم أكثر فكلي رجاء أن 

يساعدني المعنيين بهذا الشأن«.
الروح  جان  بمساعدة  يرغب  من  لكل 

االتصال على األرقام التالية:

ـ   0931454138
0991623171

ثورتنا ورياضتنا أقوى 
من إرهابكم

10»

تقرير/ برييفان خليل

من صفر مشاكل إىل 
مصدر للمشاكل

4»

تبليغ
في الدعوى رقم أساس/1698/  لعام 

2019المتكونة 
من الجهة المدعية: شيماء الشمري بنت ياسر

والمدعى عليه: اسعد الحالق بن علي
بدعوة: تفريق غيابي

 المقرر جلستها بتاريخ يوم االثنين/29/7/2019م 
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 577/  لعام 2019م 

تبليغه/98/ 
على السيد: محمد رسول احمد الحضور الى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة 
/ 10صباحا / من يوم األربعاء / 31 / 7 /2019م 

للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: رجب 
خلف النصان        
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة أخطار
في الدعوى رقم أساس/1467/  لعام 

2019المتكونة 
من الجهة المدعية: كوثر الصبحى الحميش

والمدعى عليه: ابراهيم محمد الحمود 
بدعوة: تفريق لعلة الشقاق

 المقرر جلستها بتاريخ يوم االثنين/29/7/2019م
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 2276 /  لعام 

2019م
 على السيد: عبدالرحمن محمد مصطفى 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة  وذلك في تمام الساعة / 10 / 
من يوم االربعاء/31 /7/2019م للنظر 
بالدعوى المقامة عليك من السيدة: دعاء 

الحاج عمر       
بطلب: تثبيت زواج وتفريق  

 وأن لم تحضر في الموعد المحدد 
سنجري بحقك اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/489 /  لعام 2019م 

تبليغه/68/ 
على السيد: جمعة ياسين الشيخ اسماعيل الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في 
تمام الساعة / 10صباحا / من يوم الخميس /25/ 

7/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: 
أحمد جمعة عبدالقادر        

بطلب: تثبيت بيع سيارة 
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة أخطار
في الدعوى رقم أساس/747 /  لعام 2019م

 تبليغه/266/ على السيد: عماد العبد بن محمد  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  
وذلك في تمام الساعة / 10صباحا / من يوم االحد 
/ 21/ 7/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك من 

السيد: يوسف الحسين بن محمد      
بطلب: تثبيت بيع 

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 889/  لعام 

2019م تبليغه/251/

 على السيد: علي محمود جروخ الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  
وذلك في تمام الساعة / 10صباحا / من 
يوم االثنين / 29 / 7 /2019م للنظر 

بالدعوى المقامة عليك من السيد: حسن 
جلباخ مطر        

بطلب: تثبيت بيع سيارة

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 
بحقك اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/894 /  لعام 2019م  

تبليغه/250/ 
على السيد: رضوان حمود العقيل الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في 

تمام الساعة / 10صباحا / من يوم االثنين / 29/ 
7/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: 

طه ابراهيم الطه        
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

تبليغ
في الدعوى رقم أساس/1871/  لعام 

2019المتكونة 
من الجهة المدعية: عفراء العلي بنت أحمد  

والمدعى عليه: راكان محمد العمر
بدعوة: طالق المقرر جلستها بتاريخ يوم 

االثنين/29/7/2019م 
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم اساس/763 /  لعام 2019م  

تبليغه /256/
على السيد: موسى محمد المحمد  الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام 
الساعة / 10صباحا / من يوم الخميس / 22/ 7 
/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: 

محمد سعيد مصطفى قاسمو        
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 671/  لعام 2019م  

تبليغه/ 152/ 
على السيد:-1رغيدة غنوم بنت محفوظ-2محمد 

المحمد بن مصطفى-3امل المحمد بنت مصطفى-4
محمود المحمد بن مصطفى-5عال المحمد بنت 

مصطفى   الحضور الى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  وذلك في تمام الساعة / 10صباحا / 

من يوم األربعاء / 24/7/2019م للنظر بالدعوى 
المقامة عليك من السيد: حسن الخطيب بن محمد        

بطلب: تثبيت بيع
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

سند تبليغ حكم قضائي
الدعوى رقم أساس/ 829/لعام 2019سند تبليغ حكم قضائي صادر عن هيئة ديوان  العدالة االجتماعية في الرقة 

الغرفة األولى
طالب التبليغ: فوزة العيسى بنت موسى  -  الرقة حاوي الهوى

المطلوب تبليغه: محمد الموسى بن عساف
والمحسومة بالقرار رقم / 1094 / والقاضي من حيث النتيجة:

تصديق تقرير المحكمين الشرعيين المؤرخ29/4/2019م والتفريق لعلة الغياب وعدم االتفاق بين   1-
الزوجة المدعية عليه فوزة الموسى بنت عيسى والدتها زهرة تولد الرقة7/3/1975القيد حاوي الهوى خ 38/وبين 
المدعى عليه زوجها محمد الموسى بن عساف والدته فاطم تولد حاوي الهوى30/10/1971 القيد حاوي الهوى 
خ38/ بطلقة بائنة بينونة صغرى والزام الزوجة المدعية فوزة بالعدة الشرعية بعد صدور القرار والزام مدير 

الشؤون المدنية المختص بتنفيذ هذا القرار 
الزام المدعى عليه الزوج محمد الموسى  بدفع المهر المؤ جل فوزة نفقة شهرية مقداراها/75000/   2-

وهو مهر المثل القرانها
الزام المدعى عليه الزوج محمد الموسى بأن يدفع  للمدعية  الزوجة فوزة نفقة شهرية   3-

مقدارها/10000/ عشرة آالف سورية شهريا اعتبارا من تاريخ االدعاء تتقلب إلى نفقة عدة لمدة ثالث اشهر بعد 
انبرام القرار

الزام المدعى عليه الزوج بان يدفع للمدعية نفقة اطفالها مقدارها/7000/ سبعة آالف ليرة سورية   4-
شهريا اعتبارا من تاريخ االدعاء وحتى بلوغهم سن انتهاء الحضانة 15/سنة وذلك عن كل واحد من االطفال: فادي 

الموسى بن محمد وفاطم الموسى بنت محمد وفرات الموسى بنت محمد وفراس الموسى بن محمد
تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف  5-

قرار صدر بتاريخ11/7/2019 وجاهي بحق الجهة المدعية وبمثابة الوجاهى بحق الجهة المدعى عليها اصدر 
وافهم علنا  حسب  االصول  قابال للتمييز

هيئة العدالة االجتماعية في الرقة الغرفة األولى

دعوة الستدراج عروض أسعار
يسرنا كمنظمة إنسانية أن نعلن عن طرح مناقصة إعادة تأهيل مدارس في محافظة الرقة. 

أخر موعد الستالم العروض 4/8/2019 الساعة 3:00 ظهرا. لن يتم قبول العروض بعد هذا التاريخ.
يمكنكم الحصول على أوراق المناقصة كاملة مجاناً من خالل البريد االلكتروني وذلك ابتداءاً من صباح يوم األحد 

21/07/2019
 مالحظة :معلومات العطاء وجميع األوراق المطلوبة يمكنكم الحصول عليها فقط عند ذكر اسم الشركة الطالبة 

لألوراق وذلك أثناء ساعات الدوام الرسمية )8 الى 16:00( من خالل العنوان التالي:
Ao4.tenders@gmail.com

مالحظة:
-1 الرجاء إرسال الوثائق الكافية للشركة عند السؤال من أجل الحصول على أوراق المناقصة, في حال عدم توفر 

الوثائق الكافية سيتم تجاهل الطلب
-2  التقبل أية عروض مرسلة عبر البريد االلكتروني , وأي عرض يتم إرساله إلى البريد االلكتروني سيتم 

تجاهله

ثورة روج آفا ...حترير ومقاومة 

في هذه األيام تحتفل شعوب شمال وشرق سوريا بالذكرى السابعة لثورة التاسع عشر من تموز 
التي انطلقت عام 2012، هذه الثورة التي كانت الرد المناسب لما كان يتعرض له شعوب 
والتفرقة  التهميش  سياسة  ظل  في  عاشت  حيث  الزمن،  من  الماضية  العقود  خالل  المنطقة 

والظلم من قبل السلطات المستبدة الحاكمة. 

لقمان أمحي: «شعلة 19 متوز ستبقى 
مضيئة حىت حتقيق اهلدف واملبتغى«

4»

إىل أين سيصل صوت جان الروح ليستعيد عافيته؟؟؟!!!!
متّيزت ثورة 19 متوز بأنّها ثورة اجملتمع، متجاوزةً مفاهيَم النخبِ والطليعِة، أو تكون 

للمحافظة  استمراريّة  احلّقة  فالثورة  محددٍة،  أهداٍف  لتحقيِق  طارئة  مرحلة 

الثورة  هدف  السلطة  حيازة  تكون  وعندما  وتطويرها،  وحتصينها  املنجزات  على 

تفقُد معناها وتصبح مجرد انقالٍب، ألّن الثورة انتقاٌل مجتمعّي من حالة العقم 

واالنقطاع إلى اإلجناز والتواصل، وإنهاء اإلرهاب والوصاية والفساد والتضييق على 

احلريات، وباجململ هي حتصني احلياة في اجملتمع. وسرّ االنتصاراِت على اإلرهاب أنّها 

«5استمّدت قوتها وزخمها من الُبعد الثورّي. 

روناهي /  قامشلو - توالت إنجازات ثورة روج آفا والشمال السوري تباعاً من خالل التنظيم 
على  بدأت  التي  والمنطلقات  األفكار  كّل  لتترجم  عموماً،  سوريا  وشرق  شمال  في  المجتمعّي 

أساسها من الثورة وليصبح واقعاً ملموساً يعيشه كافة شعوب المنطقة. 

ثورة روج آفا تبارك ذكراها الثامنة
 بالنصر

ً
 وهي مكللة

6»

المجموعات  اختطفت  ـ  األخبار  مركز 
التركي  االحتالل  لجيش  التابعة  المرتزقة 
إلى  المدنيين في عفرين واقتادتهم  من  عدداً 
على  المرتزقة  أقدم  كما  مجهولة،  أماكن 
إلى  وسوقهم  قسراً  الشباب  بعض  تجنيد 
الجبهات. وذكرت مصادر من داخل عفرين 
ولواء  وقاص  بلواء  يسمى  ما  مرتزقة  أن 
 18 بتاريخ  اختطفوا  الفاتح  محمد  السلطان 
قرى  من  الشباب  من  عدداً  الجاري،  تموز 
وجقلي؛  ومروانية  وسناري  وهجكي  أنقله 

وذلك بهدف سوقهم قسراً إلى الجبهات.

آفا  روج  ثورة  تصدت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
للحصار المفروض على شعوب شمال وشرق 
سوريا وخلقت اكتفاء ذاتي، عالوة على إقامة 
تعاونية  جمعيات  من  عدة  اقتصادية  مشاريع 
وبناء المعامل المختلفة، والسير باقتصاد شمال 

وشرق سوريا نحو الكومينالية... 

عمليات اختطاف مستمرة بعفرين 
واجملتمع الدويل الذ بالصمت

19 متوز... ثورة االقتصاد 
الكومينايل

2»
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ثورة شعوب تاقت للحرية وآمنت بالتغيري

شعوب آمنت بالتغيير ونبذت السلطة وتصدت لذهنية األنظمة االستبدادية فخاضت ثورة؛ كانت ثورة احلرية والدميقراطية والتجديد وبناء 
الفكر احلرّ.. إنها ثورة التاسع عشر من متوز التي خاضتها شعوب شمال وشرق سوريا بريادة الشعب الكردي؛ فأينع ثمارها اليوم ببث األمن 

«2والطمأنينة في أرجاء املنطقة وحتقيق املنجزات على األصعدة كافة، والتحلي بروح النضال واملقاومة ورفض العدوان...

آفا والشمال السوري جدارتها في ريادة كافة  أثبتت المرأة ضمن ثورة روج  روناهي / الحسكةـ 
به في   يُحتذى  السبّاقة ألخذ دورها على كل األصعدة، وأصبحت مثاالً  الحياة، فأضحت  مجاالت 

العالم.

املرأة يف ثورة روج آفا أيقونة يتغىن
 ببسالتها العامل أمجع

3»
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التركية  الدولة  تستمر  ـ  األخبار  مركز 
المحتلة بمطالبة تشكيل منطقة آمنة ضمن 
الشمال  في  تحديداً  السورية  األراضي 
أي  من  أكثر  باألمن  ينعم  الذي  السوري 
وقٍت مضى؛ وذلك إلعادة الحكم العثماني 
أكد  السياق  وبهذا  سوريا,  إلى  المستبد 

رفضهم  الرقة  عشائر  ووجهاء  شيوخ 
وال  سوريا  في  التركي  االحتالل  لوجود 
سيما المناطق التي حررها أبناء العشائر، 

وقوات سوريا الديمقراطية.
السيباط  الجعابات طالل  وأكد شيخ عشير 
رفض أبناء عشائر الرقة التام لفكرة تواجد 

االحتالل التركي في أراضي سوريا؛ ذلك 
أنها المصدر األكبر لإلرهاب في المنطقة، 
وقال بهذا الصدد: »هدف االحتالل التركي 
تدعيه  كما  وليس  استعمارية  مكاسب  هو 
السوريين  يساعد  آمنة  منطقٍة  إنشاء  بأن 
النزاعات  عن  بعيداً  آمن  مالٍذ  إيجاد  على 

الجارية«.
ومن جانبه؛ قال شيخ عشيرة السبخة محمد 
السوعان: »يريد أردوغان إيهام السوريين 
يتحدث  التي  اآلمنة  المنطقة  بهذه  والعالم 
لمصلحة  بأنها  واآلخر  الحين  بين  عنها 
السوريين، فهي عبارة عن منطقة إلكمال 
به  بدأ  الذي  اإلرهابي  العثماني  مشروعه 

منذ بداية األزمة السورية«.
النزاع  في  نرى  كما  »اليوم  وأضاف: 
التي  المناطق  في  يحدث  الذي  الفصائلي 
لتجميع  منطقة  عن  تتحدث  فهي  احتلتها 
المرتزقة ثانية في األرض السورية، وليس 
عن منطقة آمنة يلوذ بها الشعب السوري«.
»نرفض  السوعان:  محمد  الشيخ  ونوه 
تشكيل منطقة آمنة في شمال وشرق سوريا 
سوريون  ونحن  التركية،  الوصاية  تحت 
جيداً،  وأرضنا  شعبنا  مصلحة  نعرف 
والحكومة التركية ال تمثل الشعب السوري 

بتاتاً«.

 مركز األخبار ـ منجزات عدة حققتها ثورة 
وشرق  شمال  شعوب  ومقاومة  آفا  روج 
والتي  أعوام  سبعة  مدار  على  سوريا 
انطلقت من كوباني عام 2012م وامتدت 
كافة؛  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  إلى 
الفكري ونبذ  التغيير  وكان من أهم نتاجها 
االستبدادية  لألنظمة  والتصدي  السلطة 
وهزيمة داعش والنضال حتى القضاء على 
فكره. وبهذا الصدد؛ أصدرت القيادة العامة 

لوحدات حماية المرأة بياناً للرأي العام.

وعاهدت القيادة العامة وخالل بيانها على 
أشكال  شتى  من  تموز   19 ثورة  حماية 
مهمة  ذلك  »إن  وأضافت:  الهجمات، 
نتراجع عن  ولن  تقع على عاتقنا  تاريخية 
بهذا  األمر،  كلف  مهما  هذه  بمهامنا  القيام 
الوعي وبإصرار كبير سنتبنى مسؤولياتنا 
نهج  على  نضالنا  من  ونصعد  التاريخية 
شروط  تأمين  نتمكن  حتى  الكرام  شهدائنا 

تحقيق إنشاء أمة ديمقراطية حرة«.
السابعة  الذكرى  »نهنئ  البيان:  في  وجاء 

لثورة 19 تموز على قائد الشعوب أوجالن، 
وفدائيو األرض المباركة، الشهداء األبرار 
وسوريا  وشرق  شمال  في  شعبنا  ونبارك 
شخص  في  العالم.  ونساء  شعوب  وجميع 
آرين،  الشهيدات جيندا، روكسان، خبات، 
جميع  نستذكر  وأفيستا؛  كلهات،  ريفان، 
شهداء الثورة ونجدد عهدنا على حماية قيم 

الثورة في كل مكان وزمان.
في عام 2010 انتفضت الشعوب في الكثير 
من البلدان العربية مثل تونس، مصر وليبيا 
على  المتسلط  القومية  الدولة  نظام  ضد 
إلى  االنتفاضة  هذه  وامتدت  الشعوب.  قيم 
أراضي سوريا في ربيع عام 2011 لتكون 
كفرصة كبيرة للشعب الكردي القاطن في 
ثورته  ليحقق  سوريا  من  الشمالي  القسم 
التاريخية في 19 تموز من عام 2012. فقد 
حقق الشعب الكردي ثورته الحرة بطليعة 
شعوبها  وتعطش  وحب  وبجسارة  المرأة، 
على  وتكبر  الثورة  هذه  لتتطور  للحرية. 
مدى أعوامها السبع بنضال وحرب مريرة. 
قدمنا في هذه الحرب المئات من التضحيات 

الثمينة، حيث فقد الشعب الكردي وشعوب 
المنطقة أعز أبنائهم وبناتهم وضموهم إلى 

قلوبهم للسير بقوة وعزم كبير إلى األمام.
بروٍح فدائية ومسؤولية كبيرة؛ تبنى شعبنا 
هذه الثورة ووقفوا جنباً لجنب مقاتليهم في 
أصعب أوقات الثورة دون تردد وأغنوا كل 
لحظة من حياتهم بالنضال الثوري المقدس. 
ثورة  هي  ثورتنا  بأن  القول  بإمكاننا  لذا؛ 

الشعوب والشهداء.
القوى  حاولت  الثورة  بداية  منذ  شك  دون 
الدولة  رأسها  وعلى  المتسلطة  المنطقية 
التهجم  الخونة  ومعاونيها  المحتلة  التركية 
القوة  وإنهاء  الثورة  مكتسبات  على 
حاولوا  فقد  المنطقة.  لشعوب  الديمقراطية 
قواتها  بيد  كبيرة  ومجزرة  إبادة  تحقيق 
إحدى  داعش  مرتزقة  ليكون  المرتزقة. 
أكبر وأخطر هذه القوى المبيدة لإلنسانية، 
بكل  المنطقة  أبناء  من  اآلالف  قتلوا  حيث 
األماكن  من  المئات  وحطموا  وحشية 
بأّن  القول  بإمكاننا  لذا؛  التاريخية.  االثرية 
دحر إرهاب داعش هو االنتصار األعظم 

للشعب الكردي وشعوب المنطقة ولمقاتليها 
الشجعان.

الشعوب في سورية، كرداً، عرباً، سرياناً 
وتركمان ناضلوا وعملوا بكل إخالص من 
وحدة  على  مبنية  مشتركة  حياة  بناء  أجل 
الشعوب التي هي العمود األساسي لتحقيق 

سوريا ديمقراطية.
نحن كوحدات حماية المرأة الـ YPJ عاهدنا 
شعبنا وجميع النساء بأننا سنحمي ثورة 19 
تموز من شتى أشكال الهجمات، فهذه مهمة 
نتراجع عن  ولن  تقع على عاتقنا  تاريخية 
القيام بمهامنا هذه مهما كلف األمر. فنحن 
األخطار  من  الكثيُر  هناك  بأّن  علٍم  على 
كبير  وبإصرار  الوعي  بهذا  الثورة،  على 
ونقوم  التاريخية  مسؤولياتنا  نتبنى  سوف 
نضالنا  من  سنصعد  منا.  يتطلب  ما  بكل 
على نهج شهدائنا الكرام حتى نتمكن تأمين 
شروط تحقيق إنشاء أمة ديمقراطية حرة. 
الثورة  بحماية  عهدنا  نجدد  أخرى  مرة 

والسير على خطى رفاقنا الشهداء.
بناًء على ذلك مرة أخرى نهنئ ثورة 19 
الشهداء،  عائالت  شهدائنا،  على  تموز 
شعوب  كل  األربعة،  األجزاء  في  شعبناً 
وشمال شرق سوريا، جميع نساء وشعوب 
الشرق األوسط والعالم أجمع. القيادة العامة 

.YPJ« لوحدات حماية المرأة الـ
وخاّصة  المحبوبة  األطعمة  من  المثلّجات 
عن  عبارة  وهي  الصيف،  فصل  في 
حلوى مجّمدة معّدة من الحليب، أو الماء، 
إلعطائه  الفاكهة  إليها  ويضاف  والسكر 
قد  األحيان  بعض  وفي  المطلوبة،  النكهة 
من  أو  المجمدة  الفاكهة  من هريس  يصنع 

على  المثلجات  وتحتوي  الفاكهة،  عصير 
أساسية،  دهون  التالية:  الغذائية  المواد 
وسعرات  وبروتين،  وكوليسترول، 

حرارية، وكربوهيدرات.
في  أضرار  اللذيذة  الحلوى  لهذه  ولكن 

فصل الصيف:

يبحث  الحرارة  درجات  ارتفاع  ومع   
الناس بالعادة عن طرق للتخفيف من لهيب 
الحر والتمتع ببعض االنتعاش، حيث يلجأ 
الباردة  المرطبات  تناول  إلى  الكثيرون 
إلى  يلجؤون  من  أغلب  ولكن  والبوظة، 
يعرف  بما  المرطبات يصابون  تناول هذه 

بـ: 
مباشرة:  تناوله  بعد  كريم  اآليس  ـ صداع 
إلى  يؤدي  المرطّبات  هذه  تناول  إن  حيث 
واالصابة  الجسم  حرارة  درجة  انخفاض 
من  عدد  قام  حيث  مؤقتة،  بارتعاشات 
جامعة  مستشفى  في  األعصاب  اخصائي 
يعرف  ما  بدراسة  األمريكية  »تيمبل« 
هذا  أّن  لهم  وتبيّن  كريم،  اآليس  بصداع 
الصداع يظهر بعد حوالي 25 إلى 60 ثانية 
من ابتالع أّول لقمة منه، وسببه انخفاض 
بحوالي  الجبهة  في  الجلد  حرارة  درجة 
درجتين، وبعدها يبدأ األلم في هذه المنطقة 
ويستمّر إلى بعض الوقت، وبعدها يختفي. 
الضرر  هذا  لتخطّي  اللوزتين:  التهاب  ـ 
هذه  بتناول  ينصح  حدوثه  من  والتقليل 
من  إخراجها  من  دقائق  بعد  المثلجات 
تناولها  قبل  قليالً  وإذابتها  الثالجة، 
من  يقلل  بدوره  هذا  لألطفال،  وخصوصاً 

التهاب اللوزتين. 
البعض  يعاني  المكّونات:  من  الحساسية  ـ 
في  الموجود  الالكتوز  من  حساسية  من 
المثلجات  تناول  عليهم  يجب  لذا  الحليب، 
عصائر  على  صناعتها  في  تعتمد  التي 
صنعها  في  يدخل  وال  الطبيعيّة  الفواكه 
أو  بالمنزل  الحليب، وهذه يمكن صناعتها 

طلبها بشكل خاص.
من  المثلجات  تحتويه  لما  الوزن:  زيادة  ـ 
دهون وسكريات كما ذكرنا سابقاً، وأيضاً 
كريم  واآليس  المثلجات  أنواع  بعض 
فواكه  وصلصات  شوكوال  إليها  يضاف 
الى  يؤدي  المثلجات  هذه  وتناول  مرّكزة، 

زيادة الوزن.
المكشوفة  المثلجات  تناول  إّن  العدوى:  ـ 

أغلب  في  نراها  والتي  المعلبة  وغير 
أو  المثلجات  بيع  في  المختصة  المحالت 
انتقال  إلى  يؤدي  المنتزهات،  أو  المطاعم 
العدوى واألمراض، لذا ينصح بصنعها في 
المنزل لضمان نظافتها والمكّونات الداخلة 

في صنعها. 
نصائح صحية:

 ـ عدم اإلفراط في تناول المثلجات واآليس 
كريم، أي أن ال تزيد عن مرتين أسبوعياً، 

وأن ال تزيد عن مقدار 150غ في المرة.
ـ عدم تناول المثلجات قبل الوجبات، حيث 
يمكن تناولها كبديل عن العشاء أو كوجبة 

خفيفة. 
ـ ينصح الذين يعانون من أمراض السكري 
خاصة  مثلجات  تناول  الحمية،  ومتبعي 
بالريجيم حيث إنّها تحتوي على كّميات أقّل 

من السكر والدهون.
أو  الفاكهة  وهريس  عصائر  استخدام  ـ 
الحليب  من  تتكّون  التي  العربيّة،  البوظة 
 ، المجفّفة  والفواكه  الطبيعيّة  والعصائر 
كبديل عن المثلجات التي تحتوي على مواد 

حافظة. 
كريم  األيس  األطفال  يتناول  أن  يمكن  ـ 
بعد عمر 12 شهراً )عام( حيث أنه منتج 
أنه  من  الرغم  وعلى  األلبان  منتجات  من 
والقشطة  الكامل  الحليب  من  مصنوع 
إزالة  لضمان  مبستر  يكون  والحليب 
البكتيريا، إال أن األطفال تحت عمر العام 
الحليب  لبروتينات  حساسين  يزالون  ال 
ومن  ذلك  ومع  المكونات،  من  وغيرها 
المفضل أيضاً عدم المبالغة في تناوله حتى 

ال يسبب أضرار لهم.

أنواع  من  العديد  ذكاء  توثيق  رغم 
عقود،  مدى  على  والدالفين  الحيتان 
أن  إلى  تشير  دراسة شاملة جديدة  فإن 
هذه الحيوانات قد تكون أذكى مما كان 

يُعتقد.

إذ يبدو أنها مرت بمسار تطوري شبيه 
إلى حد كبير بالبشر، كنظام قبلي مستقر 
وثابت يؤدي إلى ظهور لغات وثقافات 
وأكثر  أكبر  أدمغة  وتعزيز  بها  خاصة 

تطوراً.

عملياً  منعها  الذي  الوحيد  الشيء  لكن 
طريقة  تطوير  في  فشلها  هو  ذلك  من 
كما  البشر،  مثل  رفضها  عن  التعبير 
بجامعة  التطوري  األحياء  عالمة  تقول 

»مانشستر« سوزان شولتز.

في  وزمالؤها،  شولتز  وجدت  فقد 
لتسعين  االجتماعية  للمهارات  مراجعة 
األكثر  األنواع  أن  الحيتان،  من  نوعاً 
األدوات  استخدام  أساليب  تمرر  تقدماً 
بأطراف  األسماك  كضرب  والصيد، 

ذيولها أو إرباكها بكتل من الطين، من 
جيل إلى جيل.

من  إقليمية  لهجات  طورت  أنها  كما 
كيفية  وتعلمت  والصفير،  الصرير 
الحيوانات،  من  أخرى  بأنواع  اإليقاع 
أغراضها.  لخدمة  البشر،  ذلك  في  بما 
وتوصل الباحثون من خالل مشاهداتهم 
بعضها  أن  الحيوانات  هذه  لسلوكيات 
بحجم  ذلك  وربطوا  غيرها،  من  أذكى 
الدماغ، كما وجدوا أن الحيتان والدالفين 
التي تعيش في مجموعات طويلة األمد 

كانت أدمغتها أكبر مقارنة بأجسامها.

الخبراء  بعض  يرى  ذلك  على  وتعقيباً 
هذه  من  المستفاد  الرئيسي  الدرس  أن 
الدراسة هو أن المجموعات االجتماعية 
أكبر  عقول  تطور  إلى  تؤدي  األكبر 
وما  تقدماً،  أكثر  اتصال  ومهارات 
نعرفه عن القرود والفيلة والنحل يؤكد 
المخلوقات  أن  يعني  ال  هذا  لكن  ذلك، 

المنعزلة ال بد أن تكون بليدة التفكير.

تعريف  يمكن  األمامي:  الرعاف  أسباب 
الرعاف األمامّي بنزيف األوعية الدموية 
الجزء  في  الموجودة  والدقيقة  الصغيرة 
األمامّي من األنف أو حاجز األنف، ومن 

أسبابه:

ـ تغيّرات الحرارة والرطوبة التي تجعل 
داخل األنف جافّاً ومتشقّقاً. 

ـ استخدام مضادات االحتقان عبر األنف 
بشكل مفرط. 

األنف  تنظيف  األنفيّة  الجيوب  التهاب  ـ 
بقوة وقسوة.

مثل  العدوى  الناتج عن  األنف  احتقان  ـ 
الزكام.

عند  باألخص  باألصبع  باألنف  العبث  ـ 
بأظفر  لألنف  الداخلية  البطانة  خدش 

طويل. 

ـ رضوض األنف البسيطة.

تهيّج  يسبّب  حيث  بالّزكام:  اإلصابة  ـ 
تنظيف  تكرار  ومع  األنف،  أغشية 
األنف يتعّرض األنف للنزيف، والتهاب 
التنفّسي  الجهاز  التهابات  أو  الجيوب، 
والّسعال  العطاس  تسبّب  والتي  العلوي 
المستمر مع الحاجة لتنظيف األنف بشكل 

مستمر.

الكيميائية  المواد  لبعض  التعّرض  ـ 
والكوكائين  األمونيا  مثل؛  المهيّجة: 
إصابة األنف: كما في حال وجود جسم 
األنف  تعّرض  أو  األنف،  داخل  غريب 
الوجه  أو  األنف  خضوع  أو  لألذى، 

لعملية جراحية.

األدوية  أو  الّدم:  ترقق  أدوية  استخدام  ـ 
المميعة للدم، حيث تتعارض هذه األدوية 
مع قدرة الجسم الطبيعية على تخثّر الّدم 
نزيف  حدوث  احتمالية  تجعل  وبالتالي 

األنف عالية وإمكانية إيقافه أصعب.

اإلسعافات األوليّة للّرعاف:

 في الغالب عند القيام باإلسعافات األولية 
بالطريقة الصحيحة ال يكون هنالك حاجة 
لمقّدم الرعاية الصحية إطالقاً، وفيما يأتي 

خطوات إيقاف نزيف األنف بالتفصيل:

1ـ الجلوس أو الوقوف مع ميالن الرأس 
عدم  على  التنبيه  ويجب  قليالً:  لألمام 
اإلطالق؛  على  للخلف  الرأس  انحناء 
باتّجاه  الّدم  دخول  إلمكانية  وذلك 

ليتسبّب  والبلعوم،  الجيوب  تجاه  الخلف 
التنفسيّة  الممرات  في  الّدم  بدخول  ذلك 
واالختناق، ويُنَصح ببصق أّي دم موجود 
التي  المشاكل  لتجنّب  البلعوم  أو  الفم  في 
من الممكن أن تنتج في حال بلع الّدم مثل: 

الغثيان، واالستفراغ، واإلسهال.

2ـ تطبيق الضغط على األنف باستخدام 
إغالق  بهدف  والسبابة:  اإلبهام  اصبعي 

على  الحفاظ  أثناء  وذلك  األنف،  فتحتي 
التنفس عن طريق  السابقة مع  الوضعية 
 10 لمّدة  بالضغط  واالستمرار  الفم 
التحقّق  عدم  على  التنبيه  ويجب  دقائق، 
من توقف الّدم من عدمه خالل هذه المّدة، 
جديد،  من  النزيف  بدء  الحتمالية  تحسباً 
ومن الجدير بالّذكر أنّه ال يُنَصح بوضع 

القطن أو المناديل داخل األنف.

3ـ الجلوس بهدوء وإبقاء الرأس مرتفعاً: 
بمستوًى  الرأس  على  بالمحافظة  وذلك 
وتجنّب  القلب،  مستوى  من  أعلى 
الساقين،  بين  الرأس  أو وضع  االستلقاء 
وتطبيق الثلج الموضوع داخل منشفة أو 

الكمادات الباردة على األنف.

المضادة  األنف  بخاخات  استخدام  4ـ 
لالحتقان: في حال استمرار النزيف بعد 
مرور 10 دقائق يتّم إعادة خطوة تطبيق 
استخدام  ويمكن  كما  جديد،  من  الضغط 
األنفية،  االحتقان  مضاّدات  بخاخات 
انقباض  تحفيز  في  الفّعال  لدورها  وذلك 
األوعية الدموية قبل تطبيق الضغط على 
األنف من جديد، ولكن يجب االنتباه إلى 
أنّه من الخطأ استخدام مضاّدات االحتقان 
وذلك  أيام  عّدة  من  أكثر  عام  بشكل 
زيادة  أي  تماماً  بالعكس  قيامها  إلمكانية 

وضع االحتقان والّرعاف.
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عاف وطرق اإلسعافات األولية
ُ
أسباب الر

ثورة شعوب تاقت للحرية وآمنت بالتغيري

العامة  النيابة  رفضت  ـ  األخبار  مركز 
التركية طلبات عائالت قائد الشعب الكردي 
آخرين  معتقلين  وثالثة  أوجالن  هللا  عبد 
بهم، وكان شقيق  اللقاء  إيمرالي  في سجن 
أوجالن ومحاميه  أوجالن، محمد  عبد هللا 
العامة  للنيابة  طلباً  قدموا  دينج  مظلوم 
التركية في مدينة بورصا للقاء بأوجالن في 
سجن إيمرالي إال أن الطلب قوبل بالرفض 

ولم يسمح اللقاء بقائد الشعب الكردي.
شقيق  من  كالً  تقّدم  متصل؛  سياق  وفي 

المعتقل في إيمرالي حميلي يلدرم، بوالت 
يلدريم، وشقيق عمر هياري كونار، علي 
اكتاش،  فايسل  المعتقل  وشقيقية  كونار 
العامة  للنيابة  بطلبات  أصالن  صبيحة 
الطلبات أيضاً  تلك  اللقاء بهم إال أن  أيضاً 
رفضت. وكانت النيابة العامة قد تحججت 
عند رفضها اللقاء بأن المعتقلين يخضعون 
آخر  وكان  بهم،  اللقاء  يسمح  وال  للعقوبة 
لقاء عائلي معهم بتاريخ الخامس من شهر 

حزيران المنصرم.

المجموعات  اختطفت  ـ  األخبار  مركز 
المرتزقة التابعة لجيش االحتالل التركي 
واقتادتهم  عفرين  في  المدنيين  من  عدداً 
المرتزقة  أقدم  كما  مجهولة،  أماكن  إلى 
على تجنيد بعض الشباب قسراً وسوقهم 

إلى الجبهات.

أن  عفرين  داخل  من  مصادر  وذكرت 
ولواء  وقاص  بلواء  يسمى  ما  مرتزقة 
السلطان محمد الفاتح اختطفوا بتاريخ 18 
تموز الجاري، عدداً من الشباب من قرى 
أنقله وهجكي وسناري ومروانية وجقلي؛ 

وذلك بهدف سوقهم قسراً إلى الجبهات.

مرتزقة  اختطف  جندريسه  ناحية  وفي 
فيلق الشام ثالثة أشخاص من قرية إيسكا 
وهم كل من محمد جمال خلو، عمر جمعة 
اختطف  كما  نازو،  محمد  وعمر  نازو 
جمو  نوري  المواطن  أيضاً  المرتزقة 

أشرف 60 عاماً من قرية شاديره، إضافة 
إلى قرويين اثنين لم تعرف أسماءهم.

وفي ناحية شرا؛ داهم مرتزقة االحتالل 
تموز   18 بتاريخ  دكمتاش  قرية  التركي 
الجاري واختطفت عدداً من أهالي القرية 
عرف منهم كل من يوسف حنيف، لقمان 
عبد  جمعة،  علي  كريم  محمد،  فهمي 

الحميد حمزة ورياض علي جمعة.

أن  أيضاً  عفرين  من  مصادر  وذكرت 
بتاريخ  أقدموا  التركي  االحتالل  مرتزقة 
المدعو  قتل  على  الجاري  تموز   17
ناحية  في  متينا  قرية  من  جعفر  حسين 
جعفر  المدعو  للمصادر،  ووفقاً  شرا، 
التركي  االحتالل  مرتزقة  مع  يعمل  كان 
ويرشدهم إلى منازل األهالي وتسبب في 

اختطاف عدد من المدنيين.

»ميدل  لموقع  مقال  أشار  ـ  األخبار  مركز 
ايس آي« البريطانية إلى أن الدولة التركية 
من  محتملة  لعقوبات  تستعد  المحتلة 
شرائها صواريخ  بسبب  المتحدة  الواليات 
S-400 المضادة للطائرات، وتؤكد األنباء 
من  أخرى  مجموعة  تواجه  قد  تركيا  أن 

العقوبات، على قضية مختلفة تماماً.
لفت مقال لموقع »ميدل ايس آي« البريطانية 
إلى أن المشهد مهيأ اآلن لمواجهة سياسية 
ودبلوماسية متعمقة قد يصعب النفاذ منها، 
العقوبات  هذه  فإن  كذلك،  األمر  كان  إذا 
ستمثل  األوروبي  االتحاد  فرضها  التي 

مرحلة جديدة من العالقات مع أنقرة.
يوم  العقوبات  أخبار  عن  المقال  وتحدث 
األوروبي  المجلس  أعلن  عندما  )االثنين( 
االتحاد  حكومات  رؤساء  )اجتماع 
على  عقوبات  سيفرض  أنه  األوروبي( 
قبالة  البحر  قاع  في  الحفر  بسبب  تركيا 
األوروبي  االتحاد  يعتبره  والذي  قبرص 

غير قانوني.
تتعلق  ال  العقوبات  أن  إلى  المقال  وأشار 
طويلة  فترة  منذ  المتوقف  تركيا  بطلب 
للحصول على عضوية االتحاد األوروبي، 

وهو اآلن »خامد« لدرجة أنه يمكن اعتباره 
بالنسبة لمعظم األغراض ميتاً، ويرجع ذلك 

إلى حد كبير للنزاع القبرصي.
مجلس  إلغاء  سيتم   ، الموقع  وبحسب 
الشراكة التركية - األوروبي واالجتماعات 
بين  المستوى  رفيعة  للحوارات  األخرى 
الوقت  »في  وتركيا  األوروبي  االتحاد 
المقدمة  المساعدة  مراجعة  ستتم  الحالي«، 
 ،  2020 لعام  تركيا  إلى  االنضمام  قبل 
حوالي  قيمتها  تبلغ  أن  المحتمل  من  والتي 
كما  عام،  مدار  على  يورو  مليون   800
بمراجعة  األوروبي  االستثمار  بنك  سيقوم 
وخاصة  تركيا،  في  اإلقراض  أنشطة 
قبل  من  المدعوم  باإلقراض  يتعلق  فيما 
السيادة. لم يتم توضيح العقوبتين الماليتين 
يتعرض  الذي  الوقت  في  لكن؛  بالتفصيل. 
شديدة،  لضغوط  التركي  االقتصاد  فيه 
الصعوبات  إلى  بوضوح  يضيفان  فإنهما 
التي يواجهها البلد. ما يبدو أنه يحدث بدالً 
من ذلك هو أن الواليات المتحدة وإسرائيل 
أنابيب  خط  لبناء  طاقة  تحالف  تقيمان 
مع   )East Med( المتوسط  البحر  شرق 
اليونان والقبارصة اليونانيين. جرت زيارة 

وزير  بومبو   مايك  بها  قام  إسرائيل  إلى 
الخارجية األمريكي  لمناقشة هذا التحالف 

في 21 آذار في القدس.
بالنسبة  المترتبة  اآلثار  أن  الموقع  ويرى 
على  مقبولة  وغير   - واضحة  لتركيا 
ثالثية  شراكة  عن  اإلعالن  تم  اإلطالق. 
وستدعمها  وإسرائيل،  وقبرص  لليونان 
الذي يمر  للتشريع  المتحدة، وفقًا  الواليات 
الطاقة  مسائل  من  كل  في  الكونغرس  به 

واألمن.
استراتيجية  لمواجهة  المسرح  إعداد  ويتم 
الواليات  بين  المتوسط  البحر  شرق  في 
أكبر  للغاية ضد  وبلدين صغيرين  المتحدة 
حتى  تعتبر  التي  المنطقة  في  دولة  وأقوى 

اآلن شرق البحر المتوسط منطقة نفوذها.
مع وجود صوتين داخل االتحاد األوروبي 
اليونانيون  واجه  خلفهم،  وواشنطن 
مدهش  بشكل   - اليونانيون  والقبارصة 
االتحاد  توحيد  في  صغيرة  صعوبة   -
يتم  التي  المواجهة  خلفهم،  األوروبي 
بسهولة  تبدأ  أن  يمكن  اآلن  لها  التحضير 
تركيا  فعل  رد  كان  عرقلتها.  ويستحيل 
على األخبار الواردة من االتحاد األوروبي 
سوف  أنها  على  عالمة  توجد  ال  متوقعاً. 
تتراجع. وبدالً من ذلك، احتشد حتى يسار 
الرئيس  موقف  لدعم  المعارض  الوسط 
أردوغان، تركيا لن تسحب الفاتح. وتقول 
للتنقيب  جديدتين  سفينتين  سترسل  إنها 
قواتها  مع  األمر  لزم  إذا  وستحميهما 

البحرية.

ذرائع واهية للنيابة العامة الرتكية 
برفض طلبات اللقاء بالقائد أوجالن 

عمليات اختطاف مستمرة بعفرين 
واجملتمع الدويل الذ بالصمت

ة 
ّ
االحتالل الرتكي بانتظار عقوبات مج
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في منتصف العام 2016، تم البدء بإزالة 
بترميم  الوعود  إطالق  وتم  المخلفات 
ولكن سرعان  بقامشلو،  الرياضية  الصالة 
ما توقف كل شيء، في عام 2017، على 
توقف  وأيضاً  بالصيانة  سنبدأ  النهج  نفس 
مبلغ  يلزمنا  هي:  الحجج  ودائماً  العمل؟! 
مادي كبير إلرجاع الصالة إلى كما كانت 
جديد  من   ،2018 عام  في  ولنرى  عليه، 
إزالة  أخيراً  وتم  الصالة  بصيانة  البدء 
وبانتظار  األرضية  وتنظيف  المخلفات 
تم  السقف  أن  يبدو  ولكن  السقف،  تركيب 
بين  والبعض  زحل  كوكب  من  توصيته 

الكوكبين أوقف قدوم السقف؟؟؟!!!.

تأهيل  إلعادة  الصحيفة  عبر  مناشدة 
الصالة:

الصالة الرياضية شريان الحياة لرياضات 
كثيرة منها الطائرة والسلة وألعاب أخرى، 
على  سلباً  انعكس  الذي  األمر  وهذا 
رياضيي المدينة والذين يطالبون ليل نهار 
صيحات  وصلت  وحتى  الصالة  بصيانة 
نادي  في  اإلداري  قبل  من  كوجر  تل  من 
وعبر  الشمري  بلبل  الكابتن  الصناديد 
بإعادة  المعنيين  ناشد  روناهي  صحيفة 
قلوب  في  الفرحة  وزرع  الصالة  تأهيل 
الرياضيين بإقليم الجزيرة المتخمة بالنجوم 

والمواهب لكافة األلعاب.
المنسية  الكنوز  من  الرياضية  الصالة 

في  روناهي  لصحيفة  تقرير  أول  عنوان 
إعداد  تم  هذا  يومنا  وإلى   ،2016 عام 
العديد من التقارير عن الصالة التي تنتظر 
لالتحاد  المطلوب  المبلغ  ومنح  الفرج 
وإعادة  الصالة  ترميم  إلنهاء  الرياضي 
أي  العام  هذا  في  سنشهد  فهل  لها،  الروح 
الرياضية  الصالة  بخصوص  متغيرات 

بقامشلو؟؟؟، أم سوف نبقى نناشد وال أحد 
الرياضيين  لصوت  وال  لصوتنا؟  يصغي 
للصالة  األليم  الواقع  من  ضجروا  الذين 

الرياضية بقامشلو.

بشكٍل  المرأة  أوصلت  الرأسمالية  الحداثة 
عام إلى أدنى درجات االنحطاط، ونالت 
هذا  من  األكبر  القسم  الكردية  المرأة 
االنحطاط نتيجة تعرض المجتمع الكردي 
إلى احتالل مباشر من قبل الدول القومية 
بعيداً  وأحكاماً  قيوداً  عليها  فرضت  التي 
لغزو  وتعرضت  القومية،  هويتها  عن 
الحركة  ظهور  وكان  واجتماعي،  ثقافي 
استند  الذي  كردستان  باكور  في  الكردية 
الذي  أوجالن  هللا  عبد  وفلسفة  فكر  إلى 
نجاح  مقومات  أهم  من  المرأة  جعل 
الثورة، ضد الفكر الرأسمالي واالحتالل، 
بالمرأة  خاصة  تحليالت  إلى  عمد  حيث 
وإبراز  التاريخية،  المادية  إلى  مستنداً 
البشرية،  الحياة  في  عنصر  كأهم  دورها 

فكانت التنظيمات الخاصة بها.
شمال  في  آفا  روج  ثورة  انطالقة  ومع 
سوريا، حيث كان الشعب قد نهل من فكر 
وفلسفة القائد أوجالن ونظرياته في تحرر 
المرأة، والتي انتفضت  المجتمع وخاصةً 
أول  إتاحة  الظلم واالستبداد مع  في وجه 
نفسها  تنظيم  إلى  فبادرت  لها،  فرصة 
تنظيمات  عدة  تأسيس  خالل  من  بنفسها 
الكومينات  بناء  في  وشاركت  نسائية 

والمجالس والمؤسسات والهيئات.

نضاهلا يف الساحة السياسية

فمن الناحية السياسية كانت المرأة الكردية 
إلى  االنضمام  في  سبّاقة  آفا  روج  في 
كان  منها  عديدة  ألسباب  وذلك  الثورة، 
آفا  روج  في  األوجالني  الفكر  نشر  قد 
لديها  خلق  مما  عاماً  أربعين  امتداد  على 
المرأة  ونضالياً. كان نضال  ثقافياً  ميراثاً 
نضاالً  الكردستانية  التحرر  حركة  في 
عبر  المرأة  قضية  جوهر  إلى  يستند 
دورها  أهمية  ثم  أوالً،  بذاتها  التعريف 
القدرة  ثانياً، وثالثاً  المجتمعات  تاريخ  في 
في  ومشاركتها  بنفسها  الثقة  إعادة  على 
بينما  الحر،  الديمقراطي  المجتمع  بناء 
قضية  تتناول  األخرى  األحزاب  كانت 
المرأة بشكٍل ظاهري وسطحي فقط دون 
التطرق إلى جوهر القضية، ولهذا كانت 
فعاالً  دوراً  آفا  روج  ثورة  في  دورها 
واالضطهاد  الظلم  من  بالرغم  ونشطاً، 
المجتمع  منه  يعاني  كان  الذي  القومي 
الديكتاتورية،  األنظمة  ظل  في  الكردي 
أجل  من  الكردية  المرأة  نضال  كان  لهذا 
لها،  األساسية  األولويات  من  التحرر 
وأصبحت قيادة ثورة المرأة نحو التحرر، 
الكردية إلى  المرأة  وسرعان ما انضمت 

من  السياسية  الناحية  من  آفا  روج  ثورة 
السياسية  الحركة  إلى  االنضمام  حيث 
وقادتها بعد أن كسرت قيود العبودية من 
والتقاليد  والعادات  الذكورية  السلطة  قبل 
المجتمع البالية، فالمرأة في حزب االتحاد 
الديمقراطي استطاعت من االلتفاف حول 
النساء والمرأة الشابة من جميع الشعوب 
وعقد  السياسية،  الحياة  في  لالنخراط 
لكيفية  كضمان  سياسية  مؤتمرات  عدة 
السياسية  الحياة  في  دورها  المرأة  لعب 
في  حقوقها  لكافة  المرأة  لصون  وضمان 
مع  ومساواتها  القرارات،  واتخاذ  صنع 
الرجل، وتمثيل إرادتها الحرة والتعريف 
مشاكلها،  وحل  المرأة  قضية  بجوهر 
مصدر  المؤتمرات  هذه  أصبحت  وبذلك 
كافة  في  حقوقها  مطالبة  في  للمرأة  قوة 
في  قوي  حضور  لها  وكانت  المجاالت، 
كانت  التي  الدولية  والمحافل  المؤتمرات 
تقام من أجل حل األزمة السورية، فالمرأة 
السياسية في روج آفا أثبتت للعالم بأنه ال 
بدون  السورية  األزمة  قضية  حل  يمكن 

مشاركة المرأة.       
   

املرأة العنصر األساسي
 يف عملية تطوير االقتصاد

المرأة  فكانت  االقتصادية  الناحية  أما من 
األساسي  العنصر  هي  الكون  والدة  منذ 
أدت  حيث  االقتصاد،  تطوير  عملية  في 
النيولوتي  العصر  منذ  فيها  أصلياً   دوراً 
والعائلة  األسرة  عن  مسؤوليتها  بحكم 
من  المرأة  فاستطاعت  األطفال،  وتنشئة 
إحكام سيطرتها على االقتصاد وتسخيرها 
لخدمة أسرتها بطريقة تأمن لهم الديمومة 
واالستمرارية، وظلت هكذا حتى ظهور 
النظام الطبقي والهرمية، وأخذت القضية 
االقتصادية بالتحول عن مسارها األصلي 
مع تجريد المرأة من االقتصاد المجتمعي 
في  سوءاً  األمر  وساءت  منه،  وطردها 
تاريخ المدنية والرأسمالية الحديثة بهدف 
بسط التحكم على كافة القوى االقتصادية 
الربح  في  طمعاً  لمصالحهم،  وتسخيرها 
سبباً  فكانت  القوة،  وكسب  المفرط 
والدولة  والسلطة  الهرمية  تضخيم  في 
جذور  ليمتد  المجتمع،  على  والسيطرة 
ويبسط  الكردي  المجتمع  إلى  الرأسمالية 
الكردية  المرأة  أن  إال  وسلطته،  نفوذه 
الحفاظ على مجتمعها، فكانت  استطاعت 
البشرية  تاريخ  في  هامة  مكانة  صاحبة 
الديكتاتورية  األنظمة  تجاهل  من  بالرغم 

على  تحققت  فقد  لمكانتها،  واالستعمارية 
الكبرى  لكردستان  الطبيعية  الجغرافية 
واألخالقية،  االجتماعية  القيم  جميع 
أولى  من  الكردي  المجتمع  واعتبر 
المجتمعات التي لم تنحرف عن المجتمع 
الطبيعي النيولوتي، وعاشوا أدق وأعمق 
الحيوانات  الزراعة وتربية  تفاصيلها من 
يومنا  إلى  جذورها  لتمتد  والمواشي 
آفا  روج  ثورة  في  فالمرأة  الحاضر، 
اقتصادي  لمستوى  تصل  أن  استطاعت 
لتقوية  اقتصادية  هيكلية  وبناء  مجتمعي، 
اقتصاد وطنها على أسس تخدم المصلحة 
كوبراتيفات  وتأسيس  والمجتمع،  العامة 
وورشات  ومصانع  ومعامل  وجمعيات 
للخياطة ولأللبسة الجاهزة، وحاولت من 
خالل الكوبراتيفات القضاء على المفهوم 
السائد لالقتصاد بأنه يقتصر على الطبقات 
على  وسارت  والرأسمالية،  البرجوازية 
النظام االقتصادي المجتمعي الذي يرجع 
كان  عندما  البشري  التاريخ  بدايات  إلى 
اليومية  حاجاته  لتأمين  اإلنسان  يسعى 
جميع  فيه  يتساوى  كان  والذي  بنفسه 
الكوبراتيف  من  فالغاية  الشعب،  طبقات 
هو االقتصاد المجتمعي لروج آفا وشمال 
لالقتصاد  والرجوع  سوريا  وشرق 
من  خرج  أن  بعد  الطبيعي،  النيولوتي 
مساره ليصبح مصدراً للربح والغنى على 

أيدي األنظمة الرأسمالية.

حاربت القيود اجتماعيًا

الناحية  من  المرأة  لدور  وبالنسبة 
المرأة  حققت  فقد  والثقافية؛  االجتماعية 
السوري  والشمال  آفا  روج  ثورة  في 
لبناء  عظيمة  وخطوات  كبيرة  إنجازات 
بدأت  حيث  حر،  ديمقراطي  مجتمع 
مع  المجتمع،  قيود  من  والتحرر  نضالها 
دخول فكر وفلسفة القائد الكردي عبد هللا 
أوجالن منطقة الشرق األوسط وروج آفا، 
الفكر الذي استندت فلسفته على أن حرية 
المجتمع تمر أوالً من حرية المرأة، ومن 
هذا المنطلق انضمت المرأة الكردية إلى 
صفوف النضال التحرري في كردستان، 
وخاضت المتاعب والصعوبات من أجل 
في  المرأة  مكانة  على  والحفاظ  حريتها 
المجتمع، فكان انضمامها إلى ثورة روج 
أربعون  ميراث  السوري  والشمال  آفا 
عاماً من النضال والكفاح، وسارعت إلى 
والمشاركة  والمجالس،  الكومينات  بناء 
الفعاليات والنشاطات النسائية،  في جميع 
في  بنفسها  نفسها  تنظيم  من  وبدأت 
واالقتصادية  السياسية  المجاالت  كافة 
النطالقتها،  أساساً  والثقافية  واالجتماعية 
واستطاعت خلق مجتمع سياسي أخالقي 
والمساواة  العدالة  تسوده  حر  ديمقراطي 
وصون  المرأة  حقوق  حماية  على  قادر 
حيث  المجتمع،  في  وكرامتها  حريتها 
اتحاد  تأسيس  إلى  الكردية  المرأة  بادرت 
ستار ليتسع مهامه وفعالياته ويتحول إلى 
مؤتمر ستار بعد عامين من تأسيسه، حيث 
تم تنظيم جميع النساء في روج آفا تحت 
جميع  في  وشاركن  ستار،  مؤتمر  سقف 
النشاطات والفعاليات على كافة األصعدة 
ضمن  والسياسية  والثقافية  الفكرية 
الشبيبة  وحركة  والكومينات  المجالس 
واإلدارة  المدني  المجتمع  ومؤسسات 
في  رسالتها  وقداسة  الديمقراطية,  الذاتية 

نشر السالم والحرية في العالم 

قداسة رسالتها يف نشر السالم 
واحلرية يف العامل

آفا والشمال  المرأة في روج  واستطاعت 
الشرق  تاريخ  في  مرة  وألول  السوري 
الرئاسة  نظام  تطوير  من  األوسط 
المرأة  وخطت  الجنسين،  بين  المشتركة 
تتوقف  ولم   ،%50 المشاركة  نسبة 
الكردية  المرأة  عند  آفا  روج  في  المرأة 
أجل  من  جاهدةً  عملت  بل  فحسب، 
من  المجتمع،  نساء  جميع  إلى  الوصول 
والتركمانية  والسريانية  العربية  المرأة 
ومواجهة  صفوفهن  لتوحيد  والشركسية 
تعترض  التي  المعوقات والمشاكل  جميع 
أولية  فبادرت كخطوة  النضالي،  طريقها 
بالمرأة  الخاصة  الكومينات  إنشاء  إلى 
للتعبير عن إرادة المرأة الحرة، ولتنظمن 
تبقى  ال  أن  أجل  ومن  بأنفسهن،  أنفسهن 
وإليمان  التنظيم.  سور  خارج  امرأة 
بناء  في  التدريب  بأهمية  القوي  المرأة 
مراكز  بفتح  قامت  ديمقراطي،  مجتمع 
والتنظيم  والتدريب  للتوعية  وأكاديميات 
في كافة القرى والنواحي والمدن، فكانت 
هذه األكاديميات المنهل التي ارتوت منه 
القائد  ونظريات  وتحليالت  فكر  النساء 

للمجتمع والمرأة.
آفا  روج  ثورة  ضمن  المرأة  أخذت  كما 
على  قدرتها  وأثبتت  صفوفها،  ترص 
كل  في  الثورة  شؤون  وإدارة  القيادة 
العسكري،  المجال  وخاصةً  المجاالت 
فكان لها ظهوراً متميزاً من خالل حملها 
جانب  إلى  القتال  ومشاركتها  السالح 
في  المعارك  أول  اندالع  فمع  الرجل، 
مدينة سري كانيه على الشريط الحدودي 
لشمال وشرق سوريا، مع مرتزقة )جبهة 
البعثي  السوري  النظام  وقوات  النصرة( 
وحدات  تشكلت  المدنيين،  السكان  ضد 
والدفاع  مناطقهم  لحماية  الشعب،  حماية 
تم  لها  وكرديف  والمدنيين،  السكان  عن 
من  وذلك  المرأة،  حماية  وحدات  تشكيل 
من  وحمايتها  المرأة  عن  الدفاع  أجل 
وتحريرها  والقتل،  واالغتصاب  الخطف 
المقاتلة  المرأة  فخاضت  اإلرهاب،  من 
وضحت  الرجل  جنب  إلى  قوية  معارك 
وتحريرها  المرأة  حرية  أجل  من  بنفسها 
المقاتلة  المرأة  فباتت  اإلرهاب،  من 
مواجهة  في  العسكري  المشهد  تتصّدر 
والمتمثلة  العالم  في  ظالمية  قوى  أعتى 
أسمها  أصبح  حتى  داعش،  بمرتزقة 
والجرائد  المجالت  عناوين  يتصدر 
االجتماعي،  التواصل  وقنوات  الرسمية 
كرامتها  عن  تدافع  مقاتلة  قوية  كامرأة 
وكرامة جميع النساء، وأصبحت الشوكة 
التي تغرس في أعين المتطرفين، المرأة 
التي أخذت على عاتقها تحرير النساء من 
أيدي مرتزقة داعش، هؤالء الذين جعلوا 
النخاسة،  تُباع في أسواق  أداة  المرأة  من 
فنسجت بنضالها وتضحياتها أروع مالحم 
البطولة والفداء، وقد كان الستقبال الرئيس 
قصر  في  هوالند«  »فرانسوا  الفرنسي 
المرأة  حماية  وحدات  في  للقيادية  إليزيه 
والذي  العسكري  بزيها  عبدهللا  نسرين 
كان مخالفا ًبذلك أعراف القصر المعتاد، 
دليل على مكانة المرأة المقاتلة في أوساط 
في  رسالتها  وقداسة  األوربي،  المجتمع 

نشر السالم والحرية في العالم.
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تقرير/ دالل جان                                       

تقرير/ جوان حممد

تقرير/ جوان روناهي

روناهي / قامشلو ـ يف عام 2013 سقط سقف الصالة الرياضية وحتوّل املنظر اخلالب إىل 
وعام  الصالة؟؟؟!!!  تأهيل  إلعادة  ساكنًا  أحد  يُحرك  مل  سنوات  ثالث  ورُكام،  دمار 
2016، بدأت أعمال الصيانة بإعادة الصالة إىل ما كانت عليه، ولكن إىل يومنا هذا الصالة مل 

آفا والشمال السوري جدارهتا يف ريادة ُترمّم واجلميع ينتظر البشرى السارة ولكن متى؟؟؟. ثورة روج  املرأة ضمن  أثبتت  روناهي / احلسكةـ 
كافة جماالت احلياة، فأضحت السبّاقة ألخذ دورها على كل األصعدة، وأصبحت مثااًل 

يُحتذى به يف  العامل.

مرآة املرأة

هيفيدار خالد

ثورة 19 متوز ثورة املرأة

ثورة  آفا،  روج  في  تموز   19 ثورة 
ثورة  البعثي،  النظام  ظلم  من  الخالص 
الحرية ضد العبودية، ثورة اإلنسانية ضد 
واألخالق ضد  الكرامة  ثورة  العنصرية، 
الظلم واالستبداد. ثورة وحدة صف الشعب 
السوري، ثورة المرأة الحرة والديمقراطية 
شعوب  وحدة  ثورة  إنها  نعم  والمساواة. 
شمال وشرق سوريا. ثورة 19 تموز التي 
لم تعرف الحدود وّحدت الشعوب السورية 
سلبت  التي  هويتهم  واستعادت  األصيلة 
منهم في ظل سياسيات وحكم نظام البعث 
المتسلط الشوفيني. نعم بإمكاننا القول بأن 
انطالقة  كانت  العظيمة  تموز   19 ثورة 

المرأة نحو التحرر الديمقراطي. 

في  تاريخية  خطوة  تموز،   19 ثورة 
ساهم  خاللها  من  الصحيح،  الطريق 
الحياة  خريطة  رسم  في  الكردي  الشعب 
قادت  التي  الحرة  المرأة  بقيادة  الجديدة 
والقوة  الطليعة  بروحها وأصبحت  الثورة 

األساسية في نجاحها األكيد. 

المرأة  بلون  لونت  التي  تموز   19 ثورة 
مرحلة  بداية  شكلت  والمنظمة،  الحرة 
جديدة لشعوب المنطقة وأصبحت المصدر 
الحي واألساسي لجميع الشعوب المتعايشة 

منذ القِدم معاً في شمال وشرق سوريا. 

حقبة  من  الشعب  تحرر  لم  تموز  فثورة 
من  حررتهم  بل  فحسب،  البعث  سلطة 
فرضت  التي  الجامدة  القوالب  من  الكثير 
االجتماعية  الثورة  في  تبيّن  وهذا  عليهم، 
ثورة  األول  المقام  وفي  تحققت،  التي 
المرأة التي كانت هي الطليعة في الثورة، 
بارزاً ودوراً هاماً في  والتي أخذت مكاناً 
وساهمت  النضال  وساحات  مناحي  كل 
وصوالً  العسكرية  الساحة  من  فيها، 
والثقافية  واالقتصادية  السياسية  للساحة 
رائدة  المرأة  كانت  حيث  واالجتماعية، 

فيها.

والكبيرة  العظيمة  الثورة  هذه  وتحولت 
بقيادة المرأة المنظمة إلى تجربة فريدة من 
التغيير والتحول  نوعها، تجربة هامة في 
الديمقراطي، بحيث أصبحت قوة فاعلة من 
كافة  في  للمرأة  الواسعة  المشاركة  خالل 
السياسة  ومزاولة  القرار.  صنع  مراكز 
الرئاسة  نظام  إلى  باإلضافة  الرجل،  مع 
في  جديداً  نموذجاً  أصبح  الذي  المشتركة 
منطقة الشرق األوسط، حيث تقود المرأة 
على  حكراً  وليس  معاً  اإلدارة  والرجل 

الرجال فقط كالسابق. 

والمكتسبات  التطورات  هذه  كل 
نضال  بفضل  تحققت  التي  اإليديولوجية 
في  ساهمت  التي  والواعية  الحرة  المرأة 
كافة  في  ونضاله  الثورة  روح  تصعيد 
هذه  المختلفة. ومن خالل  الحياة  مجاالت 
لعب دور  اليوم من  المرأة  تمكنت  الثورة 

بارز وفاعل ومؤثر أيضاً. 

في  اآلن  حتى  تناضل  المرأة  ومازالت 
تموز   19 ثورة  راية  لتبقي  المنطقة 

مرفوعة عالية بين شعوبها األصيلة. 

ومن أجل أن تكون المرأة فعالة في المجتمع 
أساساً  النسائية  األكاديميات  من  اتخذت 
انضمامها  وسبل  المرأة  معرفة  لزيادة 
مناسب،  بشكل  دورها  ولعب  الثورة  إلى 
حيث  قضاياها،  لحل  المرأة  دور  وافتتاح 
المرأة  معرفة  زيادة  الضروري  من  كان 
وتوعيتها في كافة المجاالت لتلعب دورها 

الريادي في المجتمع.

ثورة 19 تموز التي سطّرت بروح المرأة 
خناق  في  األعداء  التي حاربت  المناضلة 
الحرية اليوم أصبحت النظام الديمقراطي 
العالم والتجربة  به في  الذي يتحذى  الحر 

الفريدة من نوعها.

حمررة الصفحة/ميديا غامن حمرر الصفحة/ جوان حممد

جوان محمد

ثورتنا ورياضتنا أقوى 
من إرهابكم

في عام 2012 كان ال بّد من تحرك أبناء 
كان  الذي  البعثي  النظام  ضد  آفا  روج 
الكرد، ومن  إرادة   يفكر في كبح جماح 
الثورة  هذه  آفا  ثورة روج  بدأت  كوباني 
المستمرة حتى اآلن، ووصلت إلى شمال 
وشرق سوريا، هذه الثورة اليوم مستمرة 
وتقاوم النظام البعثي الذي يحاول اللعب 
لتشويه  باإلضافة  الطائفي  الوتر  على 
الديمقراطية  سوريا  قوات  صورة 
الشعب،  عيون  في  الذاتية  واإلدارات 
الشعب  بحق  جرائمه  كل  ويتناسى 
السوري ومثله مرتزقة المعارضة ودولة 
يستمر  الوقت  وبنفس  التركي،  االحتالل 
دعم نظام أردوغان ونظام البعث لخاليا 
مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا 
بحيث التفجيرات تطال العديد من المدن 
نفس  ففي  وقامشلو  الحسكة  في  ومنها 
اليوم حصلت ثالث تفجيرات في الحسكة 
وواحد في قامشلو ولكن في نفس الوقت 
هناك  وكنا  بقامشلو،  مباراة  تقام  كانت 
وشاهدنا  قامشلو  تفجير  صوت  وسمعنا 
لنتوجه  للسماء  ترتفع  الدخان  سحب 
كيف  ونشهد  التفجير  لمكان  الملعب  من 
النيران مشتعلة بالقرب من كنيسة العذراء 
آفا  بروج  الشعوب  ولكن  الوسطى  بحي 
استمرت  فالمباراة  إرهابكم  من  أقوى 
نشهد  كنا  فدائماً  تتوقف  لن  والبطوالت 
ولكن  مدننا  تستهدف  إرهابيين  تفجيرات 
يتوقفوا وأكملوا بطوالتهم  لم  الرياضيين 
ورسالتهم، ونتذكر في عام 2016 كيف 
برصاصات  التركي  الجيش  استهدف 
الدوشكا ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو 
كان  بحيث  الجرحى  من  العديد  لتخلف 
وقتها  ولكن  الشعبية  للفرق  مباراة  هناك 
أكد الالعبون المصابون بأنهم مستمرون 
قوتهم  هم يستمدون  برياضتهم، وخاصةً 
من انتفاضة قامشلو التي بدأت أيضاً من 
ملعب قامشلو البلدي المسمى حالياً ملعب 
شهداء الثاني عشر من آذار نسبةً لشهداء 
االنتفاضة الذي خرجوا ضد النظام البعثي 
وقتها، وأفشلوا المؤامرة المحاكة من قبل 
النظام البعثي ضد الشعوب في روج آفا 
والكرد  العرب  بين  الفتنة  زرع  وحاول 
يحاول  بحيث  اآلن  ويفشل  فشل  ولكنه 
إقليم  في  الرياضة  صورة  تشويه  جاهداً 
الجزيرة عبر بعض المندسين والمتخفيين 
دائماً  ولكن  الرياضة،  خدمة  وراء حجة 
كان هناك بعض الشرفاء لهم بالمرصاد.

اليوم  الرياضيين  بأن  نقول  جديد  ومن   
أمام مرحلة تاريخية وعليهم التكاتف في 
بالمساس  نفسه  له  تسّول  من  كل  وجه 
الشهداء،  بدماء  المروية  برياضتنا 
كل  بأن  يعلموا  أن  الرياضيين  وعلى 
وصفعة  إنجازاً  تعتبر  ناجحة  بطولة 
البعثي  والنظام  التركي  المحتل  لوجه 
إظهار  الوسائل  بشتى  يحاوالن  اللذان 
مناطق  في  الرياضي  العمل  تقاعس 
ليل  ويحاربونها  سوريا،  وشرق  شمال 
كان  كيف  البعثي  النظام  ويتناسى  نهار، 
يتشكل  الذي  السوري  المنتخب  حال  هو 
هزيلة  وبنتائج  واسطات  مجموعة  من 
وحتى  البطوالت  أغلب  في  يظهر  دائماً 
دولة االحتالل التركي تمارس العنصرية 
الكردية  المناطق  من  التي  األندية  ضد 
على  االعتداء  ومنها  كردستان  بباكور 
في  سبور«  بكر  »ديار  والعبي  إدارة 
عام 2016 من قبل نادي »أنقر كوجه« 
وقتها وهذا دليل على كم العنصرية التي 
الرياضة  في  حتى  الكرد  بحق  تمارس 
كانت  وكذلك  كردستان  وباكور  بتركيا 

هاهنا

املرصد 
الرياضي

املرأة يف ثورة روج آفا أيقونة يتغىن
 ببسالتها العامل أمجع

ة بقامشلو ... نسيانك صعب أكيد!!!
ّ
الصالة الرياضي

أصبحت السويدية كوسفاري أسالني، أول 
لكرة  اإلسباني  تاكون  لنادي  توقع  العبة 
أنه  أعلن  أن  منذ  وذلك  للسيدات،  القدم 
في  للسيدات  مدريد  إلى لاير  أسمه  سيغير 

.2020
فريقها  غادرت  أسالني  كوسفاري  وكانت 
موافقتها  بعد  وذلك  السويدي،  لينكوبينغ 
على فسخ تعاقدها مع النادي، ليتم إعالنها 
االسم  صاحب  الفريق  في  العبة  كأول 

الجديد.

مونديال  في  أسالني  كوسفاري  وتألقت 
منتخب  ساعدت  حيث  بفرنسا،  السيدات 
بالدها على انتزاع الميدالية البرونزية في 

البطولة.
بالدها  عاماً،   29 ال  صاحبة  وغادرت 
بعد موسمين ونصف الموسم مع لينكوبينغ 
حيث لعبت للنادي في ثالث فترات سابقة، 
لتصبح أول العبة يتم التوقيع معها في لاير 

مدريد.

الفئات  لكافة  رياضي  ماراثون  سيقام  ـ 
المصادف  الخميس  يوم  العمرية 
2019/7/25، بتمام الساعة السادسة مساًء 
برعاية من لجنة الشباب والرياضة بمجلس 
الرقة المدني ويبدأ التجمع الساعة الخامسة 
ريف  في  ربيعة  مزرعة  مفرق  على 
بالمشاركة  الراغبين  فعلى  الغربي،  الرقة 
بالرقة،  الرياضي  االتحاد  بمقر  التسجيل 

وينتهي التسجيل بتاريخ 2019/7/24.
المصادف  الجمعة  يوم  تنطلق  ـ 

2019/7/26، بطولة السيدات لكرة السلة 
سردم  ناديي  سيدات  بين  ستجمع  بمباراة 
ودجلة على أرضية ملعب كرة السلة ضمن 
استاد شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو.
المصادف  القادم  الخميس  يوم  تقام  ـ 
2019/7/25، المباراة النهائية بين أشبال 
نادي كوباني وبرخدان على أرضية ملعب 
كولة بكوباني، بتمام الساعة السادسة مساًء.
روناهي / قامشلو

أنجليكه  األلمانية  التنس  العبة  قالت 
بعد  قُدماً  للمضي  مستعدة  إنها  كيربر، 
لمنافسات  الثاني  الدور  من  خروجها 
إنجلترا  بطولة  في  السيدات  فردي 

المفتوحة للتنس.

باللقب  فازت  قد  كيربر  أنجليكه  وكانت 
في 2018 على حساب األمريكية سيرينا 
بطولة  في  مبكًرا  خرجت  لكنها  وليامز، 
دايفز،  لورين  يد  على  الحالي،  العام 
لرابطة  العالمي  التصنيف  في  لتتراجع 
المركز  من  المحترفات  التنس  العبات 

الخامس إلى الثالث عشر.

حساباتها  عبر  كيربر  أنجليكه  وذكرت 

التواصل  مواقع  على  الشخصية 
االجتماعي »هذا الوقت من العام مختلف 

تماماً عن العام الماضي«.

وأضافت »سواء كنت قد فزت بالمباراة 
تغييره«.  يمكن  وال  انتهى  األمر  ال،  أم 
بطولة  بلقب  كيربر  أنجليكه  وتوجت 
المتحدة  والواليات  المفتوحة  أستراليا 
أن  قبل   ،2016 في  ميدوز(  )فالشينج 
لتنعش   ،2017 في  صعبة  بمرحلة  تمر 

مسيرتها العام الماضي بلقب ويمبلدون.

وعانت أنجليكه كيربر تحت قيادة مدربها 
أي  تحقق  لم  حيث  شويتلر  راينر  الجديد 
الدور  من  خرجت  كما  العام،  هذا  لقب 
األول في بطولة فرنسا المفتوحة )روالن 
بطولة  من  الرابع  والدور  غاروس(، 

أستراليا.

وهبوط  صعود  دائماً  »هناك  واختتمت 
وأنا  االحترافية  مسيرتي  في  وتحوالت 

أقبلها كجزء من حياتي كرياضية«.

قادتنا  هم  الشهداء  ـ  قامشلو   / روناهي 
كل  في  االنتصار  عنوان  وهم  المعنويون 
المراحل في تاريخ الشعوب، الشهيد دلكش 
منبج  تحرير  بحملة  استشهد  الذي  فاليت 
وتم   ،2016 عام  من  السابع  الشهر  في 
استذكاره بمباراة كرنفالية أقيمت بين فريق 

الشهيد دلكش وفريق أصدقاء الشهيد.
وبحضور ذوي الشهيد والعشرات من أبناء 
الشهيد  فريقي  بين  مباراة  جرت  المدينة 
كلمات  وألقيت  أصدقائه،  وفريق  دلكش 
بدء  قبل  الشهداء  عظمة  عن  تمحورت 
دقيقة  الوقوف  بعد  انطلقت  التي  المباراة 

صمت على أرواح الشهداء ولتبدأ المباراة 
بفوز  وانتهت  وندية  حماسية  كانت  والتي 
أصدقاء الشهيد بخمسة أهداف مقابل أربعة 

لفريق الشهيد.
ليقدم في الختام درع لفريق أصدقاء الشهيد 
والدة  من  وتسلموه  الشهيد  لفريق  وكأس 
الشهداء  تحيّي  الشهيد وسط هتافات  ووالد 
ملعب  في  وذلك  الحاضرين،  قبل  من 

قامشلو الكروي المغطى.

ع
ّ
كوسفاري أسالني أول العبة توق

 لسيدات ريال مدريد
حقيبة روناهي الرياضية...

أجنليكه حتاول تضميد جراحها 
بعد بطولة وميبلدون

استذكار الشهيد دلكش 
مبباراة كرنفالية بقامشلو
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في هذه األيام تحتفل شعوب شمال وشرق 
التاسع  لثورة  السابعة  بالذكرى  سوريا 
عشر من تموز التي انطلقت عام 2012، 
لما  المناسب  الرد  كانت  التي  الثورة  هذه 
خالل  المنطقة  شعوب  له  يتعرض  كان 
العقود الماضية من الزمن، حيث عاشت 
في ظل سياسة التهميش والتفرقة والظلم 
من قبل السلطات المستبدة الحاكمة. الثورة 
التي خرجت من رحم المعاناة التي عاناها 
بشكل  والكردي  عامةً،  السوري  الشعب 
من  التاسع عشر  ثورة  كانت  لقد  خاص، 
تموز االمتداد الطبيعي للمقاومة البطولية 
التحرر  حركة  أعضاء  أبداها  التي 
عشر  الرابع  في  آمد  بسجن  الكردستانية 
من تموز والتي ُكتبت بأحرف من ذهب، 
وهنا ال بد أن نعّرج على انتفاضة قامشلو 
إرادة  بأن  أثبتت  والتي   ،2004 عام  في 
أن  بد  وال  تقهر،  أن  يمكن  ال  الشعوب 
تنتصر مهما طال الزمن. فكانت كوباني 
جميع  أنارت  التي  الثورة  انطالق  مركز 
ومن  سوريا،  وشمال  آفا  روج  مناطق 
شمال  في  المناطق  باقي  إلى  امتدت  ثم 
وشرق سوريا بعد تحريرها من مرتزقة 
داعش وإرهابهم. لقد حققت الثورة خالل 
ال  عظيمة  منجزات  الماضية  السنوات 
اإلدارة  قيام  أهمها  ومن  يمكن حصرها، 
ووحدات  الشعب  حماية  ووحدات  الذاتية 
المؤسسات األخرى  المرأة، وبقية  حماية 
لها والتي أدارت شؤون األهالي  المكملة 
األمن  لهم  وقدمت  الجوانب  مختلف  من 

واألمان والحماية. 
التاسع  ثورة  في  الجوانب  هذه  وإلضاءة 
عشر من تموز؛ أجرت صحيفتنا حواراً 
الكردستاني  الخضر  حزب  رئيس  مع 

لقمان أحمي وكان الحوار التالي:
في  المرتزقة  المجموعات  تمارس  ـ 
الفرات،  ودرع  الزيتون،  كغصن  سوريا 
وجبهة النصرة، وداعش، وغيرهم القتل 
ميّز  الذي  ما  برأيكم  السوريين؛  بحق 
التي  الحركات  تموز عن هذه  ثورة 19 

تّدعي الثورة في سوريا؟
إن كلمة الثائر هي كلمة كبيرة ذات داللة، 
ينقل  ال  والثائر  مشروع،  لديه  فالثائر 
البندقية من كتف إلى كتف بناًء على أوامر 
الثائر ال يستسلم في منطقة  الخارج،  من 

ما ليغادر إلى منطقة أخرى تنفيذاً ألجندة 
اآلخرين، الثائر ليس مرتزقاً ليبيع بندقيته 
الثورة  في  نَر  لم  فنحن  يجوع.  عندما 
مرتزقة  وإنما  ثوار  اآلن  إلى  السورية 
مرتهنين للخارج باعوا بندقيتهم لآلخرين، 
وتحولوا إلى أدوات لتنفيذ أجندات معينة، 
لديهم  ليس  الثورية  يّدعون  الذين  فهؤالء 
ما يقدموه مستقبالً للشعب السوري، وهم 
مفلسون من الناحية الديمقراطية والشعبية، 
ال يملكون أي مشاريع، أو برنامج للحل 
وهو  واحد،  مشروع  سوى  سوريا  في 
فكيف  السلطة،  على  االستيالء  مشروع 
ويشّرد  ويقتل  ينهب،  من  نسمي  أن  لنا 
الصحيحة  والتسمية  بالثوار،  اآلمنين 
هي  الجماعات  تلك  على  تنطبق  التي 
أن  أردنا  إن  بينما  المرتزقة )االرتزاق(، 
فالبوصلة  الحقيقية،  الثورة  على  نتعرف 
وشمال  آفا،  روج  مناطق  إلى  ستتجه 
شرق سوريا، فالثوار الحقيقيون هم ثوار 
من  وحدهم  فهم  تموز،  من  عشر  التاسع 
وهم  الثوري،  بمفهومها  بالثورة  قاموا 
من  سنوات  سبع  من  أكثر  منذ  وحدهم 
يستند  ديمقراطي  وطني  مشروع  لديهم 
واحترام  وقبوله،  باآلخر  االعتراف  إلى 
والمذهبي  والديني،  القومي،  االختالف 
من  وحدهم  وهم  السوريين،  يميّز  الذي 
رهنوا أنفسهم إلرادة الشعوب التي تسعى 

إلى الحياة الديمقراطية الحرة.
ـ حققت الثورة التي بدأت شرارتها األولى 
العديد من  من كوباني منذ سبع سنوات 
ماذا  الهامة؛  والمكتسبات  المنجزات، 

تقولون في ذلك؟
كوباني،  من  انطلقت  التي  الثورة  إن 
وتلتها جميع مناطق روج آفا كانت تستند 
إلى فكر، وثقافة، ومشروع، فمن كوباني 
بدأت مسيرة التحرير من االستبداد، ومنها 
بدأت الشعوب المشاركة في الثورة بتنظيم 
وفق  ذاتياً  شؤونها  وتدير  بنفسها،  نفسها 
رؤية تستند إلى األفكار التي حملتها ثورة 
منجز  أهم  وأن  تموز  من  عشر  التاسع 
للثورة أنها كّرست لفلسفة حياتية حضارية 
عن  باإلعالن  تّوج  حياة  وأسلوب  جديدة 
اإلدارة الذاتية لمناطق روج آفا في 2014 
والتي تحولت فيما بعد مع إنهاء اإلرهاب 
الداعشي في كل من الرقة، ودير الزور، 
لشمال  ذاتية  إدارة  إلى  أخرى  ومناطق 
وشرق سوريا في 2018. وعند الحديث 
عن المنجزات، فإن الثورة استطاعت لم 
شمل الفسيفساء السوري، وتوحد إرادتهم 
عام 2015  ففي  لإلرهاب،  التصدي  في 
بدأت من كوباني مهد الثورة سقوط دولة 
حتى  انكساراته  وتوالت  داعش،  مرتزقة 
من  سوريا  شرق  مناطق  جميع  تحررت 
شرورهم،  من  العالم  وتحرر  إرهابهم، 

االلتفاف  من  حالة  الثورة  أفرزت  وقد 
الجماهيري ساهمت في انفتاح دبلوماسي 
منقطع النظير على التجربة الحياتية التي 
تعيشها الشعوب، وها هي مناطق اإلدارة 
المتحدة،  األمم  مع  اتفاقيات  توقّع  الذاتية 
اإلرهاب  حول  دولية  منتديات  وتنظّم 
العسكرية  فاالنتصارات  أراضيها،  على 
والدبلوماسية،  السياسية  واالنتصارات 
التي  الشعوب  بين  التآخي  وتطور مفهوم 
الشعوب  إرادة  نتاج  هو  اليوم؛  نشهدها 

التي ثارت في التاسع عشر من تموز.
قادت  التي  الشعوب  استطاعت  -هل 
وشرق  وشمال  آفا  روج  في  الثورة 
مناسب  سياسي  مشروع  بلورة  سوريا 

للحالة السورية؟
إلى  العالم  بالطبع، فعندما توجهت أنظار 
إلى  الثانية توجهنا  بنسخته  مؤتمر جنيف 
إقليم  في  الذاتية  اإلدارة  وأعلنّا  عامودا، 
عندما  التالي  العام  في  وكذلك  الجزيرة، 
المعارضة  مؤتمر  نحو  األنظار  توجهت 
صغنا  العواصم  إحدى  في  السورية 
في  وتوجهنا  سوريا،  في  الحل  مشروع 
2015/9/8 إلى مدينة ديرك، وتم تأسيس 
مجلس سوريا الديمقراطية كمظلة جامعة 
شرق  وشمال  آفا  روج  شعوب  لجميع 
في  اجتمعوا  من  اآلن  هم  فأين  سوريا، 
عواصم العالم واقتاتوا على حساب األزمة 
سوريا  مجلس  وصل  وأين  السورية؟!، 
الديمقراطية  سوريا  وقوات  الديمقراطية 
المشروع  هذا  المنضوية تحت مظلته؟!، 
سوريا  مشاكل  جميع  بحل  يتكفل  الذي 
واالجتماعية  االقتصادية،  النواحي  من 
هناك  السياسية  الناحية  ومن  والسياسية. 
مقومات متعددة مثل ترسيخ الديمقراطية، 
لشعوب  المتساوية  بالحقوق  واالعتراف 
جميع  حلول  بأن  نرى  فنحن  سوريا، 
المجتمع  منها  يعاني  التي  المشاكل 
المشروع  ضمن  موجودة  السوري 
الديمقراطي لمجلس سوريا الديمقراطية، 
األمة  نظرية  على  يعتمد  الذي  المشروع 
الديمقراطية، وهذا المشروع الديمقراطي 
يؤكد بأن جميع الشعوب واإلثنيات ومهما 
كان عددا صغيراً، يجب أن تتساوى في 
الحقوق والواجبات، وليس هناك أفضلية 
أي  معين على  دين  أو  إثنية،  أو  لقومية، 
دين آخر أو قومية أخرى، من هذا المنطلق 
النجاة  طوق  هو  المشروع  هذا  أن  نعتقد 
قرن  مدى  على  سوريا  ألن  للسوريين؛ 
من الزمن منذ اندحار االحتالل العثماني 
الحالي  بشكلها  وسوريا  أراضيها،  على 
األنظمة  تعاقب  ومع  سنة،  ثمانين  منذ 
على حكمها لم تحل المشاكل التي تعاني 
والمتنوعة  المتعددة  فسوريا  البالد،  منها 
بقومياتها ومذاهبها وأديانها حصروها في 
قومية ذات لون واحد ودين واحد وألغوا 
المشاكل؛  مجمل  تحل  ولكي  اآلخر، 
سوريا  مجلس  مشروع  تبني  من  بد  ال 
الالمركزية،  على  المعتمد  الديمقراطية 
وأن أي مشروع ال يقدم المساواة الحقيقية 
السورية،  للجغرافية  المشكلة  للشعوب 
فهو مشروع مصيره الزوال. لذلك؛ نقول 
من  ونخرج  سوريا،  نبني  أن  أردنا  إن 
سوريا  بناء  علينا  المتراكمة،  األزمات 

الملونة بألوان جميع شعوبها.
هل  عنها؛  تحدثتم  التي  اإلنجازات  بعد  ـ 
والفكري  السياسي  التحول  أن  ترون 
وشرق  شمال  لشعوب  واالجتماعي 
سوريا قد عبر إلى بر األمان؟                      

التدخالت  ألن  مخاطر؛  هناك  زالت  ال 

لشمال وشرق  الذاتية  اإلدارة  مناطق  في 
سوريا تدخالت من جهات متعددة، وعلى 
وروسيا،  المحتلة،  التركية  الدولة  رأسها 
مختلف  ومن  السوري،  والنظام  وإيران، 
مشروع  ينجح  أن  تريد  ال  التي  الجهات 
اإلدارة الذاتية. وإذا علمنا أننا في منطقة 
تتبنى أنظمتها الديكتاتورية كأسلوب حكم، 
فعلينا أن نعلم عدد الجبهات المفتوحة على 
الخطر.  يأتي  هنا  من  إلفشالها  اإلدارة 
المتربصين  تطلعات  إفشال  أجل  ومن 
شمال  في  الشعوب  التزمته  الذي  بالنهج 
زرع  على  العمل  علينا  سوريا،  وشرق 
وشعوب  شعوبنا،  بين  والوعي  الثقة 
المنطقة باتت تدرك من هو العدو ومن هو 
الصديق، وهي قادرة على تجاوز مختلف 
المخاطر، وأن االلتفاف الجماهيري حول 
المكتسبات التي تحققت بدماء أبنائه كفيلة 
المتربصين  مخططات  وإفشال  بصد، 
واجتماعي  سياسي  تحول  هناك  نعم  بنا. 
وفكري تمخض من ثورة 19 تموز هذا 
التحول يظهر في حالة التآخي، واالنسجام 
الكل  واشتراك  الشعوب،  جميع  بين  ما 
التي  القرارات  صناعة  في  تمييز  دون 
للمشروع  تحسب  وهذه  الجميع  تخدم 

الديمقراطي الذي يجمع الجميع.
منجزات  على  الحفاظ  بإمكاننا  كيف  ـ 
ثورة 19 تموز وتحقيق ما تبقى منها؟ 

الصيغة المثلى التي من خالها نحافظ على 
ما حققه شعبنا في ثورته هي وحدة الصف 
بدماء  المشيّد  المشروع  حول  والتكاتف 
وترسيخ  حمايته،  على  والعمل  الشهداء، 
النجاة  سفينة  على  فللمحافظة  الثوابت، 
بد  ال  بنا  يحيط  الذي  األلغام  بحر  ضمن 
من الحفاظ على حالة التالحم التي تجمع 
والعربي  الكردي  فالتفاف  الشعوب،  بين 
والتركماني  والسرياني  واآلشوري 
والشركسي والمسلم والمسيحي واإليزيدي 
الثورة،  بعد  تبلور  الذي  المشروع  حول 
المجاالت  في  نجاحنا  على  الرهان  هو 
كافة، وبدأنا بقوانا الذاتية وبإرادتنا الحرة، 
وسنحافظ على مكتسباتنا من خالل الوعي 
الذي أصبح سمة من سمات جميع شعوب 

شمال وشرق سوريا.
بهذه  توجهونها  أخيرة  كلمة  من  هل   ـ 

المناسبة العظيمة؟ 
يوم  في  ظهرت  التي  الثورية  بالروح 
التاسع عشر من تموز قبل سبع سنوات، 
بكل  سنسعى  بأننا  شعوبنا  جميع  نعاهد 
على  الحفاظ  في  وإمكاناتنا  طاقاتنا 
المشروع الذي يعد المالذ اآلمن لكل من 
نعاهد  كما  الكريمة،  الحرة  بالحياة  يؤمن 
المحتلة  عفرين  نعتبر  أننا  شعوبنا  جميع 
على  تصميم  وكلنا  األساسية،  قضيتنا 
وإنهاء  أهلها،  إلى  األبيّة  عفرين  عودة 
حالة االحتالل البغيض الجاثم على صدر 
أبنائها، وشعلة ثورة 19 تموز لن تنطفئ 
الهدف  تحقيق  حتى  مضيئة  وستبقى 

والمبتغى.

أسباب  لها  يكون  أن  يجب  ثورة  أية  لقيام 
تؤدي إلى قيامها، وقيام ثورة التاسع عشر 
في:  أسبابها  استخالص  يمكن  تموز  من 
السياسية بالدرجة األولى حيث ُغيّب الكرد 
وصدرت  سياسياً،  المنطقة  شعوب  وباقي 
وجوبهت  بحقهم،  المجحفة  القرارات 
بمراسم استثنائية وقبضة أمنية محكمة في 
أرهبت  التي  الطوارئ  حالة  فرض  ظل 
الناس، وفرضت سياسات إقصائية لجميع 

الشعوب وبخاصة الشعب الكردي.

دواعي قيام ثورة 19 متوز

حاول الكرد عبر انتفاضة 12 آذار 2004 
وأثبتوا  الحقوق،  وانتهاك  االستبداد  رفض 
الحين،  بدأت منذ ذلك  الثورة ورياحها  أن 
مع أنهم قمعوا بالحديد والنار وكانت النتيجة 
العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى 
أسباب  وهناك  المعتقلين،  من  واأللوف 
االقتصادية  كاالجتماعية،  أيضاً  أخرى 
ففي  هامة،  كانت  األسباب  هذه  والثقافية. 
مناطق  تسمية  تم  مثالً  االقتصادي  الجانب 
بمعنى  أي  النائية  بالمناطق  سوريا  شمال 
أن  العلم  مع  فيها،  يُسكن  ال  والتي  الفقيرة 
الغذائية لسوريا،  السلة  تعتبر  المنطقة  هذه 
عدا غناها بالثروات المعدنية، وغيرها من 
مثالً،  الحيوانية  كالثروة  األخرى  الموارد 
ومع ذلك هُمشت من قبل األنظمة الحاكمة 
الناحية  من  أما  السلطة.  على  والمتعاقبة 
االجتماعية النظام الحاكم في سوريا نتيجة 
في  المجتمع  حَول  اإلقصائية  سياساته 
الطبقة  وهي  األولى  طبقتين  إلى  سوريا 
المرتبطة بالنظام والدائرة التي تدور حوله، 
والتجارة  االقتصاد  على  سيطروا  وهؤالء 
وكل مفاصل الدولة، وهي النسبة األقل. أما 
حيث  المطلقة  الغالبية  وهي  األخرى  الفئة 
هؤالء  بين  ومن  وتهميشهم،  إقصائهم  تم 
المرأة التي أبعدت قسراً لتشارك في عملية 
استبعدوا  فقد  الشباب  فئة  وأيضاً  البناء، 
فكانت ظاهرة  السورية،  العامة  الحياة  من 
البطالة لدى هذه الفئة هي األكبر بالمقارنة 
فكانت  الثقافية  أما  سوريا.  سكان  عدد  مع 
قبل  من  همشت  التي  الهامة  الجوانب  من 
السلطات الحاكمة والنظام البعثي، حيث لم 
تستطع شعوب المنطقة وبخاصة الكرد من 
إقامة المنتديات واألمسيات الثقافية وطباعة 
يكن  لم  والتاريخية، حيث  السياسية  الكتب 
في كامل منطقة الجزيرة مثالً مركز ثقافي 
وأمسياتهم  منتدياتهم  إلقامة  الكرد  يخص 

األدبية والثقافية.

كيف بدأت الثورة ومن أين؟

 بدأت ثورة التاسع عشر من تموز من مدينة 
كوباني وانتقلت إلى عفرين والجزيرة، وال 
نيرانها  تُطفئ  ولن  مستمرة  الثورة  زالت 
حتى تحقيق أهدافها التي قامت من أجلها، 
ثورة  من  األولى  المرحلة  أثمرت  حيث 
تموز  من   2012 العام  في  عشر  التاسع 
حياة  لتؤسس  الثالث  الخط  انتهاجها  وعبر 
التاريخية  منجزاتها  ومن  حقيقية،  سياسية 
واإلعالن  آفا،  روج  مناطق  أغلب  تحرير 
المناطق،  مختلف  في  الذاتية  اإلدارة  عن 
الفراغ  ملئ  الضروري  من  كان  حيث 
األمن  على  للحفاظ  النظام  تركه  الذي 
واألمان، باإلضافة إلى تنظيم المجتمع وفق 
اآلساييش،  مؤسستي  وأبرزها  مؤسسات 
ووحدات حماية الشعب والمرأة من منطلق 

حق الدفاع المشروع عن النفس.
أما المرحلة الثانية من الثورة بدأت بتأسيس 
بمثابة  اُعتبر  والذي  االجتماعي  العقد 
الثانية  المرحلة  وتتميز  آفا،  لروج  دستور 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  عن  باإلعالن 
في 22 كانون الثاني 2014، وتشكل حينها 
الخارجية  بينهم  من  هيئة  وعشرين  اثنان 
والحماية  والدفاع  الدبلوماسية  والعالقات 
مجموعة  إلى  باإلضافة  والمرأة،  الذاتية 
من التشريعات والقوانين التي تنظم الحياة 

السياسية واالجتماعية والثقافية. 
الحرب  من  االنتهاء  بعد  الثالثة  والمرحلة 
التي شهدتها مناطق اإلدارة الذاتية واآلثار 
المدمرة في تهجير مناطق بأكملها من قبل 
مرتزقة ) داعش( والمدعومة من السلطات 
لألراضي،  المحتلة  المستبدة  والحكومات 
توضحت  حيث  التركية،  الدولة  وبخاصة 
معالم ثورة روج آفا بشكل أكثر، ومن خالله 
الديمقراطي  االقتصاد  بناء  يتم  أن  يجب 
االقتصاد  تأتي مرحلة  ثم  المستديم،  ومن 
وستشهد  والشعب(.  )الحكومة  التشاركي 
هذه الفترة صقالً لفلسفة األمة الديمقراطية، 
ألن ثورة 19 تموز قامت من مفهوم قيادة 
أجل  ومن  المستويات،  كافة  على  الثورة 
آالف  منذ  معاً  تعيش  التي  الشعوب  جميع 
لهم  يزالون  وال  الكرد  كان  وأن  السنين، 
ودفع  وتحريك  قيادة  في  الريادي  الدور 
هذه الثورة، وحل القضية الكردية هي من 
فإن  الذاتية.  لإلدارة  األساسية  األولويات 
الشعوب  لجميع  ملك  هي  تموز   19 ثورة 
من  وغيرهم  وسريانيها  وعربها  بكردها 
إرفاق كالمنا  وبإمكاننا  األخرى.  الشعوب 

أن  أبرزها  ولعل  الواقع  أرض  من  بأمثلة 
من  الجزيرة  لمقاطعة  المشترك  الحاكم 
بها  المعترف  واللغات  العربي،  المكون 
هي ثالثة لغات أساسية في مناطق اإلدارة 
الذاتية الديمقراطية وهي العربية، الكردية 
من  الكثير  من  الرغم  وعلى  والسرياينة، 
المحاوالت من قبل األعداء للتشويه وتقزيم 
والعمل  المنطقة  أبناء  بين  الفتن  وخلق 
والتعصب  القومي  للفكر  الترويج  على 
الديني، وهنا ال بد من ذكر الدور التركي 
خلق  في  كبير  بشكل  والمساهم  المخرب 
الكثير  تدعم  وهي  التوجهات،  هذه  مثل 
من المجموعات المسلحة، وبعض الساسة 
للحلول دون الوصول لألهداف التي تبغيها 
هناك  أسف  كل  ومع  المنطقة.   شعوب 
الذين  مع  يقفون  ممن  الكرد  من  البعض 
ومع  وتدميرها،  مناطقنا  احتالل  يحاولون 
ذلك اإلدارة الذاتية بابها مفتوح الستقبالهم 
تهمنا  التي  القضايا  حول  معهم  والنقاش 
المعاكس  االتجاه  في  بقائهم  أما  جميعاً، 
سيترك  لتركيا  الموالي  االئتالف  ومع 
للتاريخ محاسبتهم على أفعالهم النكرة تلك، 
وسيكون حكم الشعب لهم قاسياً لمن تقصد 
من  بالضد  وعمل  آفا  روج  من  الهروب 
مشاريعها الديمقراطية وهي بأمسِّ الحاجة 

إلى كل فرد من أبناءها. 

سنوات سبع مضت؛ هل حققنا 
الغاية واهلدف؟

فيها  تحقق  وما  الثورة  عن  حديثنا  لطالما 
من  بد  ال  الماضية،  السبع  السنوات  خالل 
الحديث عن اإلنجازات وفي الحين ذاته عن 
ذلك  من  والقصد  ارتكبت،  التي  األخطاء 
القيام بوضع الحلول لها وتداركها في  هو 
المراحل القادمة، حتى ال تتحول إلى معوق 
وجه  في  تقف  التي  المعوقات  آخر ضمن 
العوائق  هذه  ومن  المبتغى،  تحقيق  عملية 
مع  الخاصة.  والحرب  والحصار  الحرب 
األخذ بعين االعتبار أن األخطاء المرتكبة 
عن قصد ومن غير قصد أخطر في حال لم 
يتم حلها ومعالجتها، ربما تكون أشد خطراً 
ولتحقيق  سابقاً.  ذكرناها  التي  العوائق  من 

ذلك يجب العمل على:
األمة  فلسفة  شرح  على  العمل  أوال: 
شرائح  جميع  وتعريف  الديمقراطية 
اإلدارة  ماهية  شرح  وكذلك  بها،  المجتمع 
الذاتية الديمقراطية القائمة وعملها بالشكل 
المطلوب على المستوى الشعبي في روج 

آفا وشمال وشرق سوريا.
الذاتية  اإلدارة  أحزاب  كافة  استنفار  ثانياً: 
إيصال  في  ومؤسساتها  وشخصياتها 
جوهر فلسفة األمة الديمقراطية إلى وسائل 
العالمية واإلقليمية والمحلية وهذه  اإلعالم 
نقطة هامة للغاية، وتحقيق العيش المشترك 
الديمقراطية  االتحادية  سوريا  خالل  من 
بين  المشترك  العيش  ومفهوم  الالمركزية 

جميع شعوب شمال وشرق سوريا.
ظاهرة  الفساد  أن  من  الرغم  على  ثالثاً: 
البشري  التاريخ  في  متجذرة  اجتماعية 
وهي موجودة في كل المجتمعات واألنظمة 
العالمية، لكن يجب محاربة الفساد والفاسدين 
أينما وجدوا، ألن هذه الظاهرة تخل بتحقيق 
عائقاً  وتقف  المشاريع  وتنفيذ  األهداف 
وهذه  المقترحة،  والخطط  المشاريع  أمام 
الظاهرة من الظواهر الخطيرة التي يجب 
الوقوف عندها إذا ما أردنا النجاح وخدمة 
هذه  تركت  ما  إذا  الحقيقة  وفي  شعوبنا. 
مشاكل  ستخلق  محاسبة،  دون  المعضلة 
نحن  نعم  الموضوعة،  البرامج  تنفيذ  تعيق 
يحاربنا  الكل  استثنائية،  بظروف  نمر 
علينا،  ويتكالب  الحصار  علينا  ويفرض 
ولكن علينا الوقوف بمسؤولية تاريخية أمام 
شعبنا الذي عانى كثيراً من الظلم والعبودية 
السيئة  الظاهرة  واغتصاب الحقوق، وهذه 
تتم  لم  إن  المجتمعات  جميع  بنيان  تهدد 

معالجتها. 
تمثل  ألنها  الكومينات  دور  تفعيل  رابعاً: 
أنها  وبخاصة  الديمقراطية،  األمة  نواة 
مجاالت  وفي  الخدمات  من  الكثير  تقدم 
والسياسية  الصحية  القضايا  ومنها  شتى، 
فالنظام  ولهذا  والخدمية،  واالجتماعية 
بجميع  المجتمع  تنظيم  يتطلب  المجتمعي 
ضمن  السياسية  وتوجهاته  وفئاته  أطيافه 
كومينات فعالة، سيكون له األثر اإليجابي 
روج  في  المجتمعية  الثورة  احتضان  في 
األرض،  على  موجود  هو  مما  أكثر  آفا 
الجماعي  العمل  والكومينات من أساسيات 

ونجاح مشروع األمة الديمقراطية.
المؤتمر الوطني  باتجاه عقد  الدفع  خامساً: 
الصف  توحيد  وضرورة  الكردستاني 
والخطاب الكردي، لتوحيد الرؤى والموقف 
وأيضاً  األربعة،  الكردستانية  األجزاء  في 
عقد  على  العمل  السوري  المستوى  على 
مؤتمر خاص بالمعارضة السورية الوطنية 
في  السلمي  الديمقراطي  بالحل  تؤمن  التي 

شمال وشرق سوريا. 
سادساً: االهتمام باالقتصاد ألن من يمتلك 
االقتصاد القوي واالكتفاء الذاتي قادر على 

تحقيق كل ما هو ممكن، وعلى الرغم من 
تحقيق الكثير من الخطوات الهامة في هذا 
المنحى، ال زال أمامنا الكثير من الخطوات 
في هذا الجانب الهام بل واألهم، المخاطر 
سوريا  وشرق  شمال  لها  تتعرض  التي 
تهديدات  هناك  أن  وبخاصة  للغاية،  كبيرة 
مستمرة من قبل تركيا وغيرها. لذلك يجب 
كبير  بشكل  االقتصادي  بالوضع  االهتمام 
المتوسطة،  االقتصادية  المشاريع  وإقامة 
أيضاً،  المتوسطة  الصناعات  من  وبعض 
الحاجة  تلبي  ال  الصغيرة  المشاريع  ألن 
لشعوب  مطلوب  هو  ما  تؤّمن  وال  الملحة 
المتوسطة  المشاريع  وإقامة  المنطقة. 
والزراعية  النفطية  للصناعات  وبخاصة 
وحتى الحيوانية سيحد من ظاهرة الهجرة 
األيدي  أنهكت  التي  الظاهرة  هذه  أوالً 
إلى  العام  الشارع  كسب  وثانياً:  العاملة، 
القاعدة  تكون  وبذلك  الذاتية  اإلدارة  جانب 
ومن  واسعة،  عليها  تعتمد  التي  الشعبية 
تعتبر  فيها، وهذه  الصعب خرقها والتأثير 

اللبنة األساسية في االكتفاء ذاتياً.
سابعاً: ال بد من تدويل وجود اإلدارة الذاتية 
كإدارة  بها  الدولي  لالعتراف  والسعي 
القصيرة  الزمنية  الفترة  هذه  خالل  حققت 
من عمرها الكثير، واالعتراف الدولي بها 
سيكسبها الشرعية والقانونية ومن ثم العمل 
ضوء  على  مطلوب  هو  ما  تحقيق  على 
ذلك، وانطالقاً من حقيقة الثورة المجتمعية 
في روج آفا؛ ال بد من العمل على إيصال 
حقيقة ثورة 19 تموز وتطبيقها على جميع 
مناحي الحياة الكردية والكردستانية وعلى 
المنحى السوري، اإلقليمي، والدولي وبكل 

ما استطعنا من قوة.
وتأمين  الصحي  بالقطاع  االهتمام  ثامناً: 
شمال  لشعوب  الكاملة  الصحية  الرعاية 
وشرق سوريا، وتقديم جميع الخدمات بما 
يحقق التقدم واالزدهار في المجاالت كافة، 
والرواتب  األجور  بين  توازن  وتحقيق 
الكريم  الحر  العيش  يحقق  بما  واألسعار 

ويوفر أسباب البقاء والتمسك باألرض.

خالصة القول

التاسع  ثورة  أن  أقول:  الخالصة  وفي 
النقاط على  لتضع  تموز جاءت  من  عشر 
من  بامتياز  شعبية  ثورة  لتكون  الحروف، 
خالل مفهوم األمة الديمقراطية وتجسيدها 
على أرض الواقع عن طريق اإلدارة الذاتية 
األنجح  الحل  تعتبر  التي  الديمقراطية، 
الكردي كشعب  الشعب  لالعتراف بحقوق 
له دوره األساسي في سوريا، ومن ثم يُعتمد 
عليه كحل متقدم لعموم سوريا. وال نغالي 
إذا قلنا إن اإلدارة الذاتية قد تكون األساس 
األوسط  الشرق  قضايا  جميع  حل  في 
العالقة، وثورة 19 تموز ثورة شعٍب حر 
في  ومضى  واالستعباد،  الظلم  قيود  كسر 
طريق الحرية وعرف كيف يسعى لتحقيق 

إرادته الحرة الكريمة.

9سياسة آراء
فواصل
آلدار خليل

من صفر مشاكل إىل 
مصدر للمشاكل

تحت مبدأ« صفر مشاكل« الذي بدأ به أردوغان 
للعالم أجمع  أُثبت  حكمه في تركيا وبعد سنوات 
إال  ليس  المذكور  مبدأه  بأن  المنطقة  ولعموم 
وسيلة خدع بها الرأي العام التركي قبل الجميع 
أي  في  المشكلة  صلب  يمثل  أردوغان  وبات 
بات شخصاً  بل  ال  المنطقة،  في  تظهر  معضلة 
معتمداً عليه في حال إثارة أي مشكلة في المنطقة 
لما يتمتع به من صفات تعتبر إبداعية في صناعة 

الفتن والقالقل وإثارتها. 
مطامع أردوغان التوسعية وسعيه الستعادة حكم 
السلطنة العثمانية المطلق؛ دفعه إلى التدخل في 
عموم المحيط اإلقليمي، ال بل استغل الفراغ الذي 
حدث؛ نتيجة فورة الشعوب في ربيعها؛ ليتدخل 
ويّجر األمور لصالح أجنداته الشخصية كما فعل 
وال زال في سوريا )دعمه للمرتزقة والمتطرفين 
وتحول اتفاقاته مع روسيا حول عفرين لمعضلة 
مع  لخالفاته  عملية  بوادر  وظهور  الناتو  مع 
أمريكا(، وفي العراق )تحكمه في القرار العراقي 
مصر)تأييده  وفي  العسكرية(،  قواعده  وشرعنة 
لإلخوان(، وفي ليبيا )دعم التيار المناهض لوحدة 
الشرعية  غير  )استثماراته  قبرص  وفي  ليبيا(، 
وشرعنة احتالله منذ عام 1974(، هذه المآزق 
لالنتخابات  خسارته  وأمام  مطامعه  عن  الناتجة 
أردوغان  من  جعل  هذا  كل  مؤخراً  التي جرت 
مسلوب القرار ومتحكماً به من قبل قوى دولية. 

تركيا  مشاكل  على  التغطية  في  الفشل  بعد 
العسكرية،  السياسية،  )االقتصادية،  الداخلية 
لورقة  تحويلهم  بغية  السوريين؛  الالجئين  ملف 
اليوم  المذكورة يشن  ضغط( ومن أجل مطامعه 
وشرق  شمال  على  مباشرة  تهديدات  أردوغان 
بهدف ضرب  بتحشيد عسكري؛  ويقوم  سوريا  
تطور  منع  وكذلك  الموجود  واألمان  االستقرار 
فعلياً  واقعاً  بات  الذي  الديمقراطي  المشروع 
تركيا  تواجد  مناطق  خالف  على  المنطقة  في 
ينبغي  سوريا(.  مساحة  من   10 % ( ومرتزقتها 
بجدية؛  التهديدات  هذه  إلى  النظر  الجميع  على 
ال  حيث  لعقله،  فاقد  مرحلة  في  أردوغان  كون 
بد من تفادي أي حرب جديدة نتيجة هذا الطيش 
من  مستفيدين  إليه  البعض  يدفعه  الذي  الهمجي 

صفاته غير المتوازنة كرئيس لدولة.
الحرب هذه لن تكون في خدمة أي طرف بما فيه 
أردوغان، ال بل ستكون مدمرة لما تم تحقيقه في 
تعزيز  وسبل  داعش  على  القضاء  جهود  مسار 
االستقرار  محاوالت  ونسف  الديمقراطي  الحل 
خروج  لمنع  سوريا  وشرق  شمال  تبذلها  التي 
القرار السوري عن السيطرة كما حال من يسمون 
اإلصرار  ظل  في  خاصة  بالمعارضة  أنفسهم 
على الحوار مع الداخل السوري من قبل اإلدارة 
الذاتية وتطور عالقاتها )اإلدارة( مع قوى دولية 
هامة؛ األمر الذي يمكن من خالله الضغط على 
هذه  العالمي  القرار  مراكز  إدراك  حال  تركيا 

لخطر التوجهات التركية على المنطقة. 
جهوزية  وأمام  اإلدارة  قبل  من  التحركات  بهذه 
المجتمعي  التالحم  المقاومة  العسكرية  القوات 
مهم؛ بالوتيرة نفسها التي انتصرت فيها شعوب 
سريان  كرد،  عرب،  من  سوريا  وشرق  شمال 
يتم   - آشور، أرمن، شركس وتركمان يجب أن 
القاطع لهذه المحاوالت  بالرفض  اإلثبات مجدداً 
للمقاومة  الجهوزية  وإبداء  جهة  من  االحتاللية 

والوقوف أمام الفاشية التركية من جهة أخرى. 
هجمات أردوغان وتهديداته اليوم على المناطق 
داعش  دحرت  التي  الشعوب  وعلى  المستقرة 
تهديدات  إال  هي  ما  سوريا  وحدة  على  وتحافظ 
للمتطرفين،  دعم  سوريا،  عموم  على  وحرب 
انتقام لداعش، تعدي على جهود التحالف، رغبة 
لتحرير معتقلي داعش، إعادة تهديد العالم بورقة 
سوريا،  في  احتالله  مناطق  توسيع  اإلرهاب، 
لوحدة  وتقسيم  الديمقراطي  والحل  الحوار  خنق 
شعوب  فيهم  بمن  السوريين  كل  لذا؛  سوريا. 
الوطني  لواجبهم  ُمطالبين  سوريا  وشرق  شمال 
وكذلك كل القوى العالمية وعلى وجه الخصوص 
المجتمعات؛ كون هذا الهجوم والتهديد ال يقتصر 
ألهداف  تركية  ذريعة   تلك  وإنما  مناطقنا  على 

أردوغان المذكورة ومطامعه غير المحدودة.
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اختزل شعاُر »إسقاِط النظام« الثورةَ في 
بين  صراٍع  إلى  وأّدى  المجتمعّي،  البعد 
السلطة  لحيازة  أحدهما  يسعى  طرفين 
ذلك  واُختزل  بها،  لالحتفاظ  واآلخر 
كان  وبذلك  والمؤامرة،  الثورة  بعنواني 
تبادُل العنِف هو النتيجة. فيما كان دخول 
والبلدات  القرى  إلى  المسلح  الدخول 

والمدن سقوطاً مريعاً للثورة.

اخلط الثالث ...حل واقعي
 ال »وسطي«

بل  سياسيّاً  مساراً  الثالث  الطريُق  يكِن  لم 
السطحيِّة  ومن  جامعاً،  وطنيّاً  خياراً  كان 
بأنّه الخط  الخياِر  إلى هذا  بمكاٍن اإلشارةُ 
الوسطّي، ألنّه ال إمكاَن لقياِس الوسط، فما 
لم يُعرف حّداه ال يُعرُف له وسطٌ. فالخطُ 
الوطنّي،  السورّي  الخياَر  تبنّى  الثالث 
والمتمثُل بالديمقراطيّة حالً شامالً لألزمِة 
طبيعيّةً  نتيجةً  ذلك  وكان  السوريِّة، 
وتداعياتها  األزمِة  تفاصيِل  الستقراِء 
الفهم  لسوء  والتصّدي  لها  الحلِّ  والتماِس 
أي  السوريِّة،  المكوناِت  بين  التاريخّي 
أنّها تبنّت توصيفاً اعتباريّاً لألزمِة وحالة 
شخصنتها  دون  ككّل،  السورّي  المجتمع 
فالقضية  فئويّاً،  أو  طائفيّاً  أو  قوميّاً 
والقمِع  واالستبداِد  الفساِد  برفِض  هي 
والتغييب  واإلقصاء  األمنيّة  والمالحقة 
الحريات  تحقيُق  هو  فالمطلوُب  الثقافّي، 
المجتمِع دون  بنيِة  والديمقراطيّة وتطويُر 
انغالٍق في إطاِر طائفٍة أو فئٍة، بل بجعل 
السوريين،  لكّل  األعلى  السقَف  الوطنيّةَ 
خصوصياتِهم  ظلها  في  يمارسون 

االجتماعيِّة والثقافيِّة والتراثيِّة.
الرؤيِة  المنهج وبُعد  أثبتِت األياُم صوابيّة 
الصراُع  استمرِت  فيما  آفا،  روج  لثورة 
المسلُح مطعماً بجنسيات أجنبيّة قدمت إلى 
في  فأوغلت  الجهاد  عنوان  تحت  سوريا 
وتكريس  البالد  وتقطيِع  السوريين  دماِء 
المكوكيّة  الجوالت  وعجزت  المذهبيّة، 
عن  وسوتشي  وأستانة  جنيف  لمباحثات 
إيجاد أّي مقاربة للحّل السياسّي، والنظام 
القومّي  الخطاِب  يغادر موقَع  لم  السياسّي 
األوحد، وحصر في نفسه ثالثيّة )الوطن 
والدولة والنظام(، فيما واصلِت المعارضة 
بتعدِد  نفسها  على  وانقساَمها  انشطاَرها 
فتعددت  لها،  الداعمة  الخارجيِّة  الجهاِت 
خطاباِت  بينها  فيما  وتبادلت  منصاتُها 

التخوين.
منح الخياُر الوطنّي ثورة روج آفا المناعة 
الحرِب  أتوِن  إلى  تُستدرج  فلم  الكافية 
ولم  السوريّة،  األرض  على  الدائرة 
والخدميّة،  العامة  المرافق  على  تتطاول 
تخصُّ  ال  أنّها  إذ  عليها  حافظت  بل 
على  وعملت  أفراداً،  أو  سياسيّاً  نظاماً 
الخدمّي  الدور  وتفعيِل  المجتمع  مأسسة 
للمؤسسات، ولم تكن بمنأى عن محاوالِت 
اتهاماٍت  وكيل  باستهدافها  المعارضِة 

وطوراً  النظام  بمواالة  تارةً  متناقضة 
لعَب  وواصلت  واالنفصال،  بالتقسيم 
انقساِم  إلى حالِة  البالد  دوٍر هّداٍم لتوصل 
لكّل  السالِح والعنِف  لغِة  الفكرّي وتغليِب 
الوطنيّة  العناصر  وضرب  يخالفها  ما 

السوريّة.

ثورة املقاومة والِفداء
من أهِم ثوابت ثورة روج آفا عدم النظر 
موقع  من  آخر  سورّي  طرٍف  أّي  إلى 
األساِس  هذا  وعلى  الرفِض،  أو  العداوِة 
أّي عمٍل عدائّي، بل توّخِت  إلى  تبادر  لم 
السلميّة في منطلقها وسياقها فكراً وعمالً.

شهدِت الجغرافيا السوريّة منذ بداية األزمة 
بانتشار  وفوضى  عشوائيّة  تسلّح  حاالت 
عامَل  ليكون  السالُح  وتدفق  السالح، 
االنتشار  بأسباب  تمّدها  الصراع   تأجيج 
أكثر فأكثر واُستقدم المقاتلون اإلرهابيون 
من أصقاع العالم، ولتصبَح سوريا خالل 
تجّسد  عالميٍّة  حرٍب  ميداَن  وجيزٍة  فترٍة 
يحاوُل  وكلٌّ  متناقضة،  إرادات  صراع 
شروط  ويحّسن  الخاصة،  أجندته  فرَض 
المفصل  أجل مصالحه عبر  تفاوضه من 

السورّي.
تّم  السوري  الوضع  التطور في  إزاء هذا 
أوجالن  هللا  عبد  القائد  توجيهات  اعتماد 
ثالث  وتضمنت  للعمل،  طريٍق  خارطة 
نقاط رئيسيّة هي: أال يكون الكرد في روج 
آفا طرفاً في أّي صراع داخلّي سواء أكان 
ثالثاً  طرفاً  بل  المعارضة  أو  النظام  مع 
وأن يتمَّ العمُل على بناِء قوة عسكريّة في 
بـاسم وحدات  آفا وقد ُعرفت الحقاً  روج 
حماية الشعب YPG، وبوشر العمل على 
المدنيِّة  المؤسساِت  ببناِء  المجتمع  مأسسة 

والخدميّة واألمنيّة. 
أصبحت  حتى  طويالً  الزمان  يمض  لم 
والبأس  باإلرادة  لها  يشهد  قوة   )YPG(
والجماعات  اإلرهاب  تدحر  ومضت 
رجسها،  من  األرض  وتطهر  التكفيريّة 
وأثبتت بأنّها قوة وطنيّة سوريّة تدافع عن 
عشرات  إليها  وانضم  السوريين،  كرامة 
وامتزجت  المكّونات  مختلف  من  الشبان 
لسوريا  جديداً  عهداً  لتكتب  الشهداء  دماء 
عنوانه إخوة الشعوب، إال أّن األمية التي 
سبّبتها أمراض الشوفينيّة والمذهبيّة حالت 

دون قراءة البعض لهذا العهد.

َتدّخل أنقرة وِعداء الكرد

العقم  مراحل  آفا  روج  ثورة  تجاوزت 
الفكرّي والمراوحة في التاريخ، وخرجت 
المتحّجرة،  القوميّة  الدولة  أطر  على 
فتخوفت منها حكومة »العثمانيّة الجديدة«، 
واحتضتنها  المسلحة  الجماعات  فدعمِت 

سياسيّاً لضرب مناطق روج آفا.
الشعاَر  السوريّة«  »الثورة  تتجاوز  لم 
إلى  وتحّولت  إعالميّة،  مادة  غدا  الذي 
حرٍب ضروٍس فضحت ممارسات وتآمر 
اإلقليمّي  بالمحيط  األطراف  مختلف 
أّن  وليتبين  الداخل،  شركاء  وتعاون 
تركيا  مقدمها  وفي  المتآمرة  األطراف 
التحكم  عبر  مصالحها  لضمان  وسعيها 
السوريين  بحياة  والمتاجرة  واللعب 
تطلعاتهم  واغتيال  وحريتهم  ودمائهم 
بالخالِص من رحى الحرِب التي طحنتهم 

دون تمييز.

وكّل  المسلّحة  الفصائل  تركيا  دعمت 
على  حدودها  وفتحت  المرتزقة، 
من  الهاربين  الالجئين  لمرور  الغارب 
الحركة  سهّلت  بالمقابل  الحرب،  لظى 
السالح  المرتزقة وتمرير  لعبور  العكسيّة 
الدعِم  تقديِم  في  تدخر جهداً  بأنواعه، ولم 
والدعِم  العسكرّي  واإلمداِد  اللوجستّي 
المعلوماِت  وتوفيِر  واإلشراِف  بالخبراِت 
نيتها  في  صادقة  تكن  ولم  االستخباريّة. 
للنظام  بديل  إليجاد  »الثورة«  بتأييد 
القائم، بل سعت لضرب شعوب روج آفا 
يجّسد  سياسّي  مشروٍع  إيجاد  من  ومنعها 
والديمقراطيّة،  بالحرية  السوريين  أحالم 
ويكون منطلقاً نحو مرحلة جديدة للشعوب 
بالحقوق  فيها  تتمتع  بالمنطقة  المظلومة 
سياسات  عبر  منها  ُسلبت  التي  الطبيعيّة 

القمع والصهر واإلبادة.
دعمت  الكرد  بفوبيا  المصابة  أنقرة 
الذي  الحّر«  »الجيش  ُسّمي  ما  فصائل 
الهجماِت  وشنَّ  عفرين  إلى  الطرق  قطع 
بالقذائف،  وقصفها  اآلمنة  القرى  على 
بمسّمى  النصرة  مرتزقة  دعمت  كما 
»غرباء الشام« للهجوِم على سري كانيه 
على  القضاء  بهدُف   ،2013/1/16 في 
الغالبيّة  ذات  بالمناطِق  تنظيميٍّة  بنيٍة  أّي 
بإدارِة  الكرد  دور  إيجابيّة  رغم  الكرديّة 
الطرَف  أّن  وليتضح  المناطق،  تلك 
تحويَل  تحاول  إذ  تركيا  هو  المستفيَد 
المكّون  مع  لتكوَن  العسكريّة  المواجهِة 
الكردّي وتجّره إلى حرب عربيّة – كرديّة 
مع  بالتوازي  القوميّة.  النزعة  وتحّرض 
الشيخ  وحيي  عفرين  في  الكرد  استهداف 

مقصود واألشرفية بمدنيّة حلب.
في 2014/9/16 هاجمت قطعاُن مرتزقة 
داعش مدينة كوباني بعدما سيطرت على 
والبلدات  القرى  من  واسعة  مساحات 
المدينة  بها، وتمكنت من دخول  المحيطة 
وقد  األول.  تشرين   2014/10/3 في 
على  بالمدينة  استثنائيّةً  معارَك  خيضت 
مدى 112 يوٍم من االشتباكات المتواصلة 
وُسطرت خاللها مالحم البطولة والفدائيّة 
حتى تحريرها في 2015/1/26. ويومها 
وإلى  سوريا  شمال  إلى  كله  العالم  انتبه 
لسلطان  يرق  لم  االنتصار  ولكن  الكرد. 
العثمانيّة، إذ أعلن أردوغان في تصريحات 
نقلتها وسائل اإلعالم التركيّة غداة تحرير 
كوباني وطرد مرتزقة »داعش« منها، أّن 
تركيا ال تريد منطقة كرديّة خاضعة لحكم 
ذاتّي في سوريا على غرار باشور ، ولكنه 
كان مرتاحاً بإغارِة قطعان اإلرهاِب على 

المواطنين اآلمنين وارتكابها المجازَر.
بلدة  تحرير  تّم   2015 شباط  أواخر 
المعارِك  من  أسبوعين  بعد  حميس  تل 
الضارية وكان مرتزقة داعش قد سيطروا 

على البلدة نحو عامين.
حماية  وحدات  بدأت   2015 أيار  في 
العسكرّي  المجلس  ومعها  الشعب 
بحملٍة  عربيّة  عشائر  ومقاتلو  السريانّي 
 4 وحّررت  الحسكة،  غرب   عسكريٍّة 
شنَّ   2015/6/23 وفي  كم2،  آالف 
مرتزقة داعش هجوماً جديداً على أجزاء 
ورّدهم  التصّدي  فتّم  الحسكة،  مدينة  من 

على أعقابهم.
تّم تحرير مدينة كري سبي /تل أبيض في 
2015/6/16 وجاء اإلعالن عن إدارتها 

الذاتيّة الديمقراطيّة في 2015/10/21.

والدة قسد ومحالت التحرير

في  الديمقراطيّة  سوريا  قوات  تأسست 
2015/10/10 من مجموعة من الفصائل 
واأللوية العسكريّة المقاتلة التي تنتمي إلى 
)وحدات  سوريا،  شمال  مكّوناِت  كافة 
المرأة،  حماية  ووحدات  الشعب،  حماية 
جيش الثوار، غرفة بركان الفرات، قوات 
الصناديد، وتجمع ألوية الجزيرة، المجلس 
تأسيسها  ومنذ  السريانّي(،  العسكري 
الحمالت  من  العديد  القوات  هذه  نظّمت 
وهذه  »داعش«.  مرتزقة  ضد  العسكرية 

الحمالت ُمرتّبة حسب التسلسل الزمنّي:
حملة  قسد  أطلقت   2015/10/15 في 
عسكريّة لتحرير ريف الحسكة الجنوبّي، 
لنداءات  تلبيةً  الهول  منطقة  وتحديداً 
قرية   196 مع  فحّررتها  األهالي، 

ومزرعة.
وأطلقت الحملة الثانية بمنطقة سّد تشرين 
جنوب كوباني، وحّررت المناطق الواقعة 
بين بلدة صّرين وسّد تشرين وتُقدر المسافة 
بينهما بـ 60 كم. وفي 2015/12/26 تّم 

تحريُر سد تشرين االستراتيجّي.
في  القوات  أطلقتها  الثالثة  الحملة 
إليلين  االنتقام  حملة  باسم   2016/2/28
داعش  مرتزقة  هجمات  بعد  وجودي، 
عبر  تركّي  بدعم  سبي  كري  قرى  على 
وشملت  المرتزقة،  أمام  حدودها  فتح 
كزوان  جبل  من  الممتدة  المنطقة  الحملة 
وخالل  الرقة،  شمال  حتى  )عبدالعزيز( 
بين  الواقعة  المنطقة  تطهيُر  تّم  الحملة 
الشمالّي  والريف  الحسكة  غرب  جنوب 
لتشكيل  إضافة  الرقة،  لمدينة  الشرقّي 
الجزيرة  مقاطعة  حول  دفاعّي  حزام 

ومنطقة كري سبي.
غضب  حملةُ  بدأت   2016/2/19 في 
انتقاماً  الشدادي  مدينة  لتحرير  الخابور 
واألطفال  الفتيات  بحقِّ  المرّوعة  للجرائم 
المدينة  المرتزقة  حّول  حيث  اإليزيديين 

لسوِق للنخاسة لبيعهم فيها.
في 2016/8/12 حملة تحرير مدينة منبج 
المدنيّة  اإلدارة  تشكيل  وتّم  االستراتيجية. 

الديمقراطيّة بمنبج في 2017/3/14
الطبقة. وتشكيل  في2017/5/10 تحرير 
في  بالطبقة  الديمقراطيّة  المدنيّة  اإلدارة 

2017/11/1
الفرات  غضب  حملة   2017/10/20
باإلعالن  وتُوّجت  الرقة  ريف  لتحرير 
الرقة  الرقة. وتأسيس مجلس  تحرير  عن 

المدنّي  في 18 /2017/4 
غضب  عمليات  قيادة   2019/3/21
آخر  الباغوز  بلدة  تحرير  تعلن  الفرات 
تكون  وبذلك  داعش،  مرتزقة  معاقل 
معركة دحر اإلرهاب قد انتهت في كامل 
قد  الحملة  الفرات. وكانِت  جغرافيا شرق 
بدأت في 2017/9/9 لتحرير ما تبقى من 

مناطق ريف الحسكة وديرالزور.

اإلرهاب الرتكّي
 والعدوان على عفرين

والعدواِن  المشاغبِة  عن  تركيا  تتوقف  لم 
نقاط  قصف  فواصلت  آفا  روج  على 
عبر  الشعب  حماية  وحدات  تمركز 
الوكالء المرتزقة، وسّخرت كلَّ اإلمكانات 
وعناصُر  التركّي  الجيُش  وقّدم  الماديّة 
اللوجيستّي  الدعَم  )الميت(  االستخبارات 
والتكفيريّة  المتطرفة  المسلّحة  للمجاميع 
لهم  وفتحت  وداعش  كالنصرة  المرتزقة 
كانيه  سري  على  الهجماِت  لشنِّ  الحدود 
وكوباني وعفرين والشهباء وكري سبي، 
العسكرّي  التدّخل  مرحلة  إلى  وانتقلت 
السترضاء  مكثفة  محاوالت  بعد  المباشر 
صمتها  وضمان  الدولّي  القرار  مراكز 
فاحتلت جرابلس في 2016/8/24 والباب 

لمنع التواصل بين عفرين وكوباني.
أنقرة  ارتكبت   2017/4/25 صباح 
قره  على  الجوي  القصف  عبر  مجزرة 
جوخ، وواصلِت الحرب الخاصة والخفية 
عرقلة  إلى  وسعت  اإلعالمّي،  والضّخ 
قوات  بها  تقوم  التي  التحرير  حمالت 
سوريا الديمقراطيّة بالعدوان على عفرين.
التركّي  الجيش  بدأ   2018/1/20 ففي 
ومعه مجاميع المرتزقة من كّل لون حرباً 
واستخدمت  المقاطعة  وبلدات  قرى  على 
الطيران إضافةً للمدفعيّة واألسلحة الثقيلة 
وتنتهك  الدوليّة  القوانين  كّل  لتخرق 
شعبنا  وكان  السوريّة،  الوطنيّة  السيادة 
بتبني  المسؤوليّة  قدر  على  عفرين  في 
الطبيعّي في  المقاومة ومارس حقه  خيار 

اليوم  نموذجاً  وغدا  الذات،  عن  الدفاع 
حقيقيّاً في المقاومة والنضال إذ صمد 58 
يوماً أمام أعتى آلة حربيّة عمياء، وليؤّكد 
مسار مقاومة كوباني األسطوريّة الباسلة 
كانيه  في سري  الشعبيِّة  اإلرادِة  وصالبة 
ووطنيّة  أخالقيّة  قيّمة  وليكون  والحسكة؛ 

تُضاف إلى مالحم ثورة روج آفا.
العدوان على عفرين عّرى سياسات أنقرة 
وكشف عن حجم حقدها الدفين وتوّحشها، 
المنطقة وأطلقت  فبعد االحتالل استباحت 
يَد اإلرهاب تمارس فيها كّل أنواع الجرائم 
)السرقة والنهب واعتقال األهالي وتعذيبهم 
واغتصابهن  النساء  واختطاف  وقتلهم 
ومصادرة  واألشجار  البيوت  وحرق 
األمالك( وغدت عفرين سجناً كبيراً، فيما 
المعايير  الدولّي ازدواجيّة  فضح الصمت 

ونفاق العالم.
إلى  المقاومة  انتقلِت  عفرين  احتالل  مع 
والمساندة  الدعم  تتطلب  جديدة  مرحلة 
في  شعبنا  عموم  قبل  من  الوسائل  بكلِّ 
باقي المقاطعات وكّل أنحاء العالم والقيام 
بكّل ما من شأنه إيصال الصورة الحقيقيّة 
القرار  مراكز  على  الضغط  لممارسة 
الدولّي وصوالً إلنهاء االحتالل. ولنعلم أّن 
شعبنا في عفرين ال ينفصل عن نضال كّل 
العالم وفي سوريا، وعفرين  األحرار في 
اليوم تجاوزت عتبات التاريخ لتكون مأثرة 
الشهداء  عائلة  أضحت  كلها  فهي  مقاومة 
إال  ترضى  لن  الشهداء،  مثوى  وأرضها 

بالنصر على االحتالل التركّي.
في مناطق الشهباء ترسّخت فكرة التعايش 
وأخوة الشعوب، فيما أسقطِت الجزيرةُ حلَم 
اإلرهابيين وقضت على طموحاتهم بإثارة 
التهديد  وهُم  أُسقط  كوباني  وفي  الفتنة، 
مزلزٍل  انتصاٍر  أول  وتحقق  اإلرهابّي 
اإلنسانيّة،  عن  نيابةً  السالم  عن  ودافعت 
ليفقد أردوغان صوابه ويحّذر من تكرار 
تجربة كوباني في عفرين، بعدما تكّرست 
لديه فوبيا الكردّي والديمقراطيّة، فما انفّك 
بـ  الكرديّة  الحماية  وحدات  مقاتلي  ينعت 
»إرهابيي كوباني«. وأنّه لن يسمح بتكرار 
أيضاً!«  ما جرى في كوباني في عفرين 
المساوماِت  قُبَح  عفرين  كشفت  وقد 
بطوليّة  مقاومة  ميدان  وكانت  والصفقاِت 
نادرة لم يتوقعها أحد، وما يبديه اآلن شعبنا 
في عفرين وفي المخيمات مقاومةٌ تاريخيّة 
نادرة مثّلت أرقى قيم حّق الدفاِع المشروع 
عن الوجود والتاريخ والجغرافيا، وستغني 
بتجربتها الميراث النضالّي العالمّي وهي 

درٌس لكّل شعوب العالم وأحراره.
رمزيّة  أعداٍد  انضمام  أبداً  غريباً  يكن  لم 
صفوف  إلى  األمميين  المتطوعين  من 
تجاوزوا  ممن  هؤالء  الباسلة،  قواتنا 
بقيم  عقولهم  ونُّورت  السوداء  الدعاية 
إلى  ارتقى  وبعضهم  والعدالة  اإلنسانيّة 
صراَع  أّن  على  تأكيداً  الشهادة،  مرتبة 
حدوِد  عند  يتوقف  ال  الباطل  مع  الحق 
الجغرافيا أو اختالف اللون واللغة، بل هو 

قضية إنسانيّة صرفة.
محّل  الديمقراطيّة  سوريا  قوات  مازالت 
رفدها  ويتواصل  الرجاء  وموئل  الثقة 
بأبناء العشائر العربيّة في أرياف الرقة و 
ينعكس  ما  وجرابلس.  الزور  ودير  منبج 
واتساع حاضنتها،  وقوتها  بزيادة عديدها 
والالفت في هيكليّة هذه القوات أنّها  تضمُّ 
المناطق تضمَّ  للمدن أو  مجالس عسكريّة 

إليها أبناء المناطق.

ومسببات  نتائج  العالم  في  ثورة  لكل 
اإلنسان  ووجدان  ضمير  حثت  رئيسية، 
يحق  وما  يريد  ما  ويظهر  وينتفض  ليقوم 
له في هذه الحياة، ألن اإلنسان حٌر بطبيعته 
ومن حقوقه العيش بسالم وأمان وممارسة 
أرجاء  كل  في  والتعليم  واللغة  الهوية  حق 
العالم، ولكن لم يكن للكرد حق أو بصيص 
وتعرضوا  ديمقراطية،  حياة  لعيش  أمل 
الهوية  طمس  لسياسات  الزمن  عبر 
وتمزيق  الموحد،  الكردي  الفكر  وتشتيت 
كتب تاريخهم، وزج مفكريهم ومثقفيهم في 
السجون، ولكن شمس الحرية التي ُحجبت 
عن الشعب الكردي لدهور بدأت باإلشراق 

ووصل نور شعاعها إلى العالم أجمع.
آفا جلت سواد  في روج  تموز  ثورة 19   
دموع  مسحت  والقهر،  الظلم  من  أعوام 
ليدّونوا  وكراسات  أقالم  منحتهم  األطفال 
كانت  التي  الثورة  هذه  تاريخهم،  بلغتهم 
األيادي  أغلقتها  التي  لألعين  النور  بمثابة 
الحاكمة، بل وأعطت كافة مكونات المنطقة 
كاألنظمة  تكن  ولم  والتعبير  الحرية  حق 
التي تفرض لغة ونظام وإرادة ثابتة راكدة، 
مكونات  مع  الكردية  األيادي  وتشابكت 
المنطقة كلها لتكون يداً واحدة وبقوة وروٍح 
موحدة وثقافة مشتركة تتعايش بسالم ووٍد.
بتداول  المؤسسات  بدأت  الفت  وبتطور 
جانب  إلى  السالح  وحمل  الكردية،  اللغة 
عن  باحثين  وانتشروا  والقلم،  الكاميرات 
بسالة،  بكل  حقوقهم  عن  مدافعين  الحقيقة 
دربها  الكردي  والفلكلور  الثقافة  وأخذت 
المراكز  من  العديد  وافتتحت  الصحيح 
الثقافية وبدون شك كانت المدارس وتعليم 
من  واآلداب  العلوم  الكردية  باللغة  النشء 
الشعوب  بدأت  هنا  ومن  إنجازاتها،  أعظم 
باستنشاق  سوريا  وشمال  آفا  روج  في 

قيود  بدون  اآلخرين  كما  الحرية  نسمات 
للعالم  صوتها  ووصل  محكمة،  وشروط 

أجمع.
رغم  المشتركة  الثقافة  حول  االلتفاف 

االختالفات الفكرية:
العصور؛  مر  على  والفن  الثقافة  وتعتبر 
باعتبار  منطقة،  لكل  الحضارية  الواجهة 
أنها تمتلك إرثاً حضارياً كبيراً. فكيف ذاك  
بعد  برمتها  تغيرت  المنطقة  حال  كان  إذا 
فكرياً  زخماً  أعطت  فقد  آفا؟  روج  ثورة 
كافة  قبول  خالل  من  قبل  ذي  من  أكثر 
التوجه  في  اختالفها  على  المثقفة  النخب 
من  أبداً  يمنع  لم  ذلك  أن  إال  السياسي 
فكانت  والفكر.  الثقافة  طاولة  على  قبولهم 
أولى مفرزات ثورة روج آفا على الصعيد 
لجاٍن  وإنشاء  والفن،  الثقافة  هيئة  الثقافي؛ 
تمتعت  التي  المناطق  في  والفن  الثقافة 
رعاية  عاتقها  على  يلقى  إذ  مدنية،  بإدارة 
على  الثقافية  والفعاليات  األنشطة  جميع 
فضالً  األدبية،  واألجناس  الفنون  تنوع 
عن استقطاب المثقفين والمفكرين لعرض 
نتاجهم بجٍو من الحرية الشخصية، وإبداء 

الرأي والرأي اآلخر. 
كما يتبع إلى لجان الثقافة والفن؛ عدد من 
ومركز  اآلثار،  بدائرة  تتمثل؛  األقسام، 
الثقافة والفن، ومكاتب عامة. وفي المناطق 
المحررة مؤخراً بات الحراك الثقافي يشهد 
حراكاً منقطع النظير، يتمثل بإقامة سلسلة 
من الندوات والمهرجانات والمحاضرات، 
إذ ال يكاد يخلو أسبوع دون أن تمر مناسبة 
والفن،  الثقافة  قاعات  إحدى  في  ثقافية 
وتُقدم أيضاً على مسارح الثقافة العديد من 
المسرحيات المختلفة ضمن مناسبات، تنظم 
مستوى  على  الرسمية  المهرجانات  في 
روج آفا كاملة. كما يبرز دور دائرة اآلثار 

في الحفاظ على الهوية الثقافية للمدن بعدما 
طالتها يد اإلرهاب، فكان أن بدأت أعمال 

ترميم الكثير من المواقع األثرية. 

المؤسسات الثقافية صروح للمعرفة:
في  وجود  من  الثقافية  للمؤسسات  يكن  لم 
العربية  الثقافية  فالمؤسسات  آفا،  روج 
له  والدعاية  النظام  على  حكراً  كانت 
وتمجيده، وأما القليل من األصوات الثقافية 
ينتظرها  كان  من  إلى  تصل  كانت  التي 
فكانت مبحوحة مرتعبة أو مؤدلجة، وغما 
المؤسسات  أما  سلفاً،  مبرمجة  كانت  أنها 
خجول،  بتواجد  فكانت  السريانية  الثقافية 
بعض  وإسكات  العتب  لرفع  يكفي  وبما 
قبيل  بها من  التي كانت تطالب  األصوات 
الكردية  المؤسسات  يخص  وفيما  الرجاء، 
لمؤسسة  فكيف  الوجود  كانت معدومة  فقد 
ينكر  مكان  في  تتواجد  أن  كردية  ثقافية 
وينكر  وجودهم  ويحارب  الكرد  وجود 

عليهم أسماءهم ولغتهم.
كانت  التي  آفا  روج  ثورة  بداية  مع 
أهم سماتها وثورة  العسكرية  االنتصارات 
ثورة  هناك  كانت  صفاتها،  أهم  المرأة 
واألدب  الثقافة  مجاالت  جميع  في  حقيقية 
باللغة  االهتمام  في  بدايتها  تجلت  والفن، 
البيوت  عشرات  تحولت  التي  الكردية 
كان  ثم  ومن  مدارس،  شبه  إلى  أجلها  من 
افتتاح المدارس وإطالق التعليم باللغة االم 
والعربية  الكردية  واعتبار  المكونات  لكل 
كانت  ثم  ومن  رسمية،  لغات  والسريانية 
كل  في  انتشرت  التي  الثقافية  المراكز 
وسعيها  شعارها  وكان  والبلدات  المدن 
لكافة  الشعبي  الموروث  حماية  نحو  دوماً 

الفن  وتطوير  وبها  واالهتمام  الشعوب 
وتأسيس  فيه،  والعاملين  المهتمين  وتنظيم 
العشرات من الفرق الموسيقية وفرق الغناء 
وافتتاح عشرات  وغيرها،  الرقص  وفرق 
دار  افتتاح  جانب  إلى  الفنية  الدورات 

للموسيقا باسم »أوركسترا روج آفا«.
في عام 2014 كان تأسيس اتحاد المثقفين 
ليفتتح  االتحاد  وتوسع  الجزيرة  اقليم  في 
فروع له في مدن وبلدات الجزيرة واصبح 
له ثمانية فروع تضم العشرات من المثقفين 
العشرات  المختلفة، وقدم االتحاد  بهوياتهم 
من المحاضرات التي تهم المجتمع بجميع 
القيّمة  الكتب  عشرات  وطبعت  شرائحه، 
وأقام  وسواهم،  أعضائه  نتاجات  من 
العديد  المهرجانات وشارك في  العديد من 
الفنية  المعارض  من  واقام عشرات  منها، 
ومعارض الكتب وشارك فيها جميعاً، كما 
المؤسسات  من  العديد  تأسيس  إعالن  كان 
الثقافية األخرى، التي ضمت اليها عشرات 
المثقفين والمهتمين باألدب والفن والتراث، 
إغناء  في  ونشاطاتها  أعمالها  ساهمت 

الثقافة ورفدها بالكثير. 
إلى جانب ذلك كانت المطابع ودور النشر 
دورها  واخذت  جلياً  انتشارها  بدا  التي 
بالمطبوعات  الثقافي  الشارع  رفد  في 
النشر  دور  من  العديد  وكانت  والكتب، 
العامة والخاصة، باإلضافة إلى العديد من 
في  سيماف  مطبعة  أبرزها  ومن  المطابع 
قامشلو ومطبعة الشهيد هركول في ديريك، 
الكتب  في طباعة عشرات  ساهمت  والتي 

وبعشرات اآلالف من النسخ.

المهرجانات الثقافية المنوعة ثورة إبداع 

وفن:
وبتنوعها  الثقافية  السنوية  المهرجانات 
والحراك  للواقع  سمة  باتت  أيضاً  الالفت 
ومهرجان  األدب  مهرجان  ومنها  الثقافي، 
المسرح ومهرجان الموسيقا ومهرجان فن 
الطفل  وأدب  فن  ومهرجان  المرأة  وأدب 
ومهرجان السينما، كلها أصبحت من ينابيع 
الثقافة والفن، وفي جميع هذه المهرجانات 
إلى  إضافة  للمرأة  وريادي  أساسي  دور 
بها،  الخاصة  والفعاليات  المهرجانات 
ونشاطات  المرأة  وفن  أدب  كمهرجان 
الهالل  و«حركة  المثقفة  المرأة  رابطة 

الذهبي«.

ثورة روج آفا نهضة تعليمية:
واالرتقاء  التعليم  آفا  روج  ثورة  وأولت 
إلى  المنطقة  ألطفال  العلمي  بالمستوى 
فقد تحولت  أهمية كبرى،  مستويات عالية 
بعض مدارس في المناطق التي وقعت تحت 
سيطرة المرتزقة لفترات معينة إلى خراٍب 
للخطف  مراكز  إلى  المدارس  وتحولت 
والتعذيب، ألن المرتزقة هدفوا إلى تدمير 
البنية التحتية لكل منطقة يسيطرون عليها، 
أال وهي الصروح التعليمية فالعلم يحارب 
الكردية  اللغة  وكانت  المتطرف،  الفكر 
التضييق  وتم  كبير،  لقمٍع  تعرضت  أسيرة 
اللغة  وكانت  ومنعها،  وإنكارها  عليها 
العربية أساس كل شيء في سوريا برمتها، 
بشكل  قبل  من  الكردية  اللغة  تعلم  وكان 
ولكن  رهيب،  بخوٍف  ومحاط  تام  سري 
القاسية  الظروف  هذه  الرغم من كل  على 
ثورة  وبعد  الكرد  عليها  وحافظ  تُنَس  لم 
روج آفا توسعت أفق تعليم اللغة الكردية، 
وافتتحت المدارس والمعاهد واألكاديميات 
مختصي  وتخرج  الكردية،  اللغة  لتدريس 
باللغة الكردية كوادر تعليمية كبيرة وأنضم 
افتتحت  أن  إلى  إليها  الطلبة  من  اآلالف 
روج  جامعات  في  الكردي  لألدب  كليات 
إلى  طريقها  الكردية  اللغة  وسلكت  آفا، 
الرئيسية مع شقيقتيها  اللغة  وباتت  الحرية 

اللغة العربية والسريانية.  

مناهل  الكتب  ومعارض  العامة  المكتبات 
ثقافة ومعرفة:

خالل األعوام الستة الفائتة كانت المكتبات 
العامة تعود إلى الحياة من جديد وتم افتتاح 
في  مختلفة  ومناطق  مدن  في  منها  العديد 
تلك  أبرز  ومن  سوريا  وشرق  شمال 
الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  المكتبات 
قامشلو،  في  القراءة  وحديقة  أمارا  مكتبة 
عامة  ومكتبة  منبج،  في  غزيل  مال  مكتبة 
ومكتبة  الشهباء  في  سردم  مخيم  في 
والرقة  ديريك،  من  كل  في  عامة ضخمة 
الكتاب  معرض  وكان  وسواها،  والحسكة 
بنسختيه  للكتاب«  هركول  »معرض 
وتقام  مميزة  ثقافية  تظاهرة  السابقتين 
معرض  كان  فيما  حالياً،  الثالثة  بنسختها 
الكتاب المتجول نقلة نوعية وخطوة رائدة 

في مجال معارض الكتب ونشر الثقافة.
إطار  في  والفن  الثقافة  عن  الحديث  أن 
من  فهي  ينتهي،  ال  آفا  ثورة روج  بعد  ما 
للنهوض  مبدعيها  بصمات  تتجدد  أعطت 
الشعوب  جميع  منح  عبر  ثقافتهم  بواقع 
طقوسهم  بممارسة  الحق  والمواطنين 
من  تهميش  أو  إقصاء  أي  دون  الخاصة 

أحد.

روناهي/ قامشلو : بدأت ثورة روج آفا من كوباني، لتغدو شجرة ظليلة تستظل هبا شعوب 

مشال وشرق سوريا، وشجرة مثمرة وبيادر عطاء لشعوب سوريا قاطبة، بعد أن استطاعت 

إيصال صوت الشعوب املتطلعة إىل احلرية للعامل أمجع، وكانت الثورة الثقافية اليت فجّرت ينابيع 

عطاء ثقافية جديدة، وحافظت على عراقة وأصالة مجيع  الشعوب يف املنطقة.

5ثقافة وأدب تقارير وتحقيقات8

تكون مرحلة  أو  والطليعةِ،  النخِب  مفاهيمَ  متجاوزةً  اجملتمع،  ثورة  بأنّها  متوز  ثورة 19  متيّزت 
طارئة لتحقيِق أهدافٍ حمددةٍ، فالثورة احلّقة استمراريّة للمحافظة على املنجزات وحتصينها 
انقالٍب،  تفقدُ معناها وتصبح جمرد  الثورة  السلطة هدف  وتطويرها، وعندما تكون حيازة 
اإلرهاب  وإهناء  والتواصل،  اإلجناز  إىل  واالنقطاع  العقم  حالة  من  جمتمعيّ  انتقاٌل  الثورة  ألنّ 
وسرّ  اجملتمع.  يف  احلياة  حتصني  هي  وباجململ  احلريات،  على  والتضييق  والفساد  والوصاية 

االنتصاراتِ على اإلرهاب أنّها استمدّت قوهتا وزمخها من البُعد الثوريّ. 

رامان آزاد 

حمرر الصفحة/عبدالرمحن حممد

ثورة روج آفا ...حترير ومقاومة الثقافة املشرتكة والعريقة مِن سِمات ثورة 19متوز
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فُرض  الذي  االقتصادي  الحصار  رغم 
سياسة  التباع  السوري  الشمال  على 
آفا  روج  ثورة  حققت  لكن؛  التجويع. 
عمرها،  من  السبع  األعوام  خالل  الكثير 
جمعيات  تنشأ  أن  استطاعت  حيث 
البيوت  وإقامة  ومعامل  ومصانع  تعاونية 
وخلق  االستيراد  حاجة  لسد  البالستيكية 
اكتفاء ذاتي، غيّرت السياسات رأساً على 
بتأسيس  المتمثلة  شعوبها  بإرادة  عقب 

اإلدارات الذاتية من خالل إدارة أبنائها.
ثورة روج آفا اكتمنت في الفكر والذهنية 
عن  ميّزها  ما  هذا  الذاتية  واإلدارة 
عملت  تأسيسها  ومنذ  األخرى،  الثورات 
على تلبية حاجات ومستلزمات المواطن، 
صانت  والمتوفرة  الذاتية  وبإمكانياتها 
حقوق المجتمع. فمنذ بداية األزمة يحاول 
انهيار  من  مناطقهم  حماية  المنطقة  أبناء 
البنية التحتية على عكس المناطق األخرى 
في سوريا، وتصدت للهجرة؛ كي تحافظ 
العصب  تشكل  التي  التحتية  بنيتها  على 
آفا  روج  ثورة  استمرارية  في  الرئيسي 
تحاول  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا 
مجتمعي  كومينالي  نظام  على  االعتماد 
جمعيات  وبناء  الذاتي،  االكتفاء  لخلق 
تشاركية تساهم في نمو االقتصاد المحلي.

التخفي وراء ستار الثورة

للنيل  مدروسة  سياسات  النظام  اتبع 
السوري  الشمال  في  الشعب  إرادة  من 
وممارسة التبعية بعدة مجاالت مثل إنشاء 
الجزيرة،  منطقة  في  والمصانع  المعامل 
فلم يكن يسمح بترخيص المعامل نهائياً إال 
بما يتماشى مع مصالحه، مما جعل منطقة 
تعتمد على  النائية،  المناطق  من  الجزيرة 
استيراد المواد من الداخل السوري أو من 
الخارج؛ األمر الذي كان يسبب غالء في 
والهجرة  البطالة  نسبة  وارتفاع  األسعار 
الداخلية والخارجية بحثاً عن لقمة العيش، 
بطرق  تمارس  كانت  السياسات  تلك  كل 

مدروسة.

عموم  في  االقتصادي  الوضع  تدهور 
إليه  اتجهت  الذي  المنحى  بسبب  سوريا 
الخارجية  والهجمات  السورية  الثورة 
النظام  اتبعها  التي  اإلبادة  وسياسة  عليها 
السوري، وهجمات مرتزقة  الشعب  على 
تنادي  التي  المسلحة  والفصائل  داعش 
الحياة،  مفاصل  جميع  على  بالحرية 
تسترت  التي  الجهات  بعض  واستغالل 
خلف ستار الثورة، وأيضاً الفراغ األمني 
خيرات  ونهب  السرقة  حاالت  وزيادة 

البالد.

جبهود أبنائها قضت
 على سياسة الطمع

وعانى الشعب السوري في المناطق التي 
شهدت اشتباكات أدت إلى انهيار الوضع 
تأزم  إلى  أدت  وبالتالي  فيها،  االقتصادي 
وانتشار  المعيشية  األوضاع  وتردي 
المجاعة واألمراض وتسببت بنزوح مئات 
اآلالف من المواطنين إلى المناطق اآلمنة 
السيطرة  استطاعت  التي  آفا  روج  في 
والمحافظة  أبنائها  بجهود  الوضع  على 
وبعد  اإلمكان،  قدر  المنطقة  أمان  على 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  عن  اإلعالن 
الحين  ذلك  منذ  عملت  2012م  عام  في 
على تنظيم المؤسسات والمجالس المحلية 
على  اهتمامها  ّجل  وصبت  والهيئات، 
وكان  المنطقة،  في  االقتصادي  الوضع 
المشاريع  دعم  االقتصاد  هيئة  مهام  من 
الزراعية والصناعية والتجارية في عموم 
الوصول  بذلك  محاولة  السوري،  الشمال 
االحتكار  من  والحد  الذاتي  االكتفاء  إلى 
وتفعيل  البطالة  من  والحد  واالستغالل 
العاملة نساًء  أكبر عدد ممكن من األيدي 

ورجاالً.

أعادت االقتصاد إىل جوهره 
احلقيقي »الكومينالي«

المرأة؛  بثورة  آفا  روج  ثورة  وعرفت 
إلى جوهره  باالقتصاد  عادت  المرأة  ألن 
المجاالت  مختلف  في  وعملت  الحقيقي؛ 
وطورت االقتصاد المجتمعي الكومينالي، 
منذ القِدم كانت المرأة تتبع قواعد معيشية 
لتأمين رزق عائلتها، وخالل الثورة عملت 
على تشكيل اقتصاد مجتمعي، واستطاعت 
التخلص من األعمال التي كانت محصورة 
ضمن إطار األعمال المنزلية، إعادة تنظيم 
اقتصادية  مشاريع  بعدة  وقامت  نفسها 
حيث  إنجازاتها،  ليثمر  بالمرأة  خاصة 
واصل اقتصاد المرأة تطوره إلى المناطق 
المحررة في الشمال السوري من مرتزقة 
الرقة، منبج،  داعش مثل مدينة »الطبقة، 
ووصوالً إلى دير الزور«، حيث شاركت 
مثل  االقتصادية  المشاريع  من  الكثير  في 
الزراعية  والمشاريع  والمصانع  المعامل 
المثال  وكان  الخياطة  وورش  والمطاعم 
هو  الخارجية  الدول  في  به  يحتذى  الذي 
العام  ديرك  في  افتتح  الذي  ببولة  سوق 
المنصرم، باإلضافة إلى قرية »جن وار« 

وغيرها من المشاريع االقتصادية.
بداية  منذ  وفاعل  كبير  دور  للمرأة  كان 
األزمة السورية من النواحي كافة، والجدير 
على  قدرتها  إثبات  استطاعت  أنها  ذكره 
العمل في المجاالت كافة اجتماعياً وسياسياً 

ستار  مؤتمر  وقام  وعسكرياً،  واقتصادياً 
بإقامة مركز اقتصاد خاص بالمرأة الذي 
تنظيم مشاريع زراعية  بالعمل على  يقوم 
نسائية،  وتجارية وكوبراتيفات  وصناعية 
للوقوف  المرأة  اقتصاد  مركز  وأسس 
»الجمعيات  االقتصادية  المشاريع  على 

التعاونية« المتعلقة بالمرأة.

تطوير وإكثار البذار من 
إنـجازات ثورة روج آفا

في  البذار  وإكثار  تطوير  مؤسسة  سعت 
المحاصيل  لتطوير  سوريا  وشرق  شمال 
والشعير«،  »القمح  ومنها  كافة  الزراعية 
وتوزيعها  نوعها،  لتحسين  جاهدة  وتعمل 
بعد  وذلك  عقود؛  وفق  المزارعين  على 
للوصول  مراحل  عدة  على  عنها  الكشف 
إلى نوع ُمحسن، ليصبح إنتاج المحاصيل 
كون  القادمة؛  السنوات  في  بكثير  أكثر 
لمعظم  األساسي  المورد  تعتبر  الزراعة 

سكان مناطق شمال وشرق سوريا.
على  الحفاظ  آفا  روج  لثورة  كانت  كما 
الثروة الحيوانية، علماً بأن ال تزال تربية 
المواشي العصب األساس الذي تعتمد عليه 
أولت  حيث  باالقتصاد،  للنهوض  مناطقنا 
اإلدارات الذاتية اهتماماً بالثروة الحيوانية 
بعد  الثانية  الدرجة  في  أهميتها  وتأتي 
الزراعة في مناطق إقليم الجزيرة، لما لها 
االقتصادي  الواقع  إيجابي على  تأثير  من 
الدخل  العتبارها  للمواطنين،  والمعيشي 
عدد  ويعمل  للغالبية،  والوحيد  الرئيسي 
المواشي  بتربية  الريف  أهالي  من  كبير 
وماعز  أغنام  من  أنواعها  اختالف  على 
الحركة  تنشيط  في  وساهمت  وأبقار، 
وكان  كبير  بشكل  البلد  في  االقتصادية 
قطاع  ألي  قوياً  منافساً  الحيواني  اإلنتاج 

اقتصادي آخر.

احلفاظ على امِلهن من الزوال

في  هاماً  دوراً  الحيوانية  الثروة  ولعبت 
المواد  من  لعدد  األولية  المواد  تأمين 
اإلنتاجية، وكان مجتمعنا منذ عقود يمتهن 
بأصول  خبيراً  وكان  المواشي  تربية 

تربيتها وتسمينها.
بما  كثيرة  إنجازات  الثورة  وحققت 
لكافة  عام  بشكٍل  اتحادات  تأسيس  فيها 
اتحادات  ومنها  واألعمال،  المؤسسات 
إلى  باإلضافة  عامة،  وتجارية  صناعية 
إقليم  في  للمحروقات  عامة  إدارة  تشكيل 
المواطنين  استغالل  من  للحد  الجزيرة، 

وحل أزمة عدم توفير مادة المازوت.

دعم االقتصاد اجملتمعي 
يف املناطق احملّررة

والمشاريع  التعاونية  الجمعيات  تطورت 
إقباالً  وشهد  ملحوظ  بشكٍل  الزراعية 
افتتاح  تم  كما  والرجال،  النساء  قبل  من 
والتطريز،  الخياطة  ورشات  مشاريع 
والمصانع  المعامل  إلى  باإلضافة 
اليومية  المستلزمات  لتلبية  والشركات 
للمواطنين، وعدة مشاريع زراعية داعمة 
تأمينها  حيث  من  المجتمعي،  لالقتصاد 
الفالحين؛  على  وتوزيعها  والسماد  للبذار 
قصوى  أهمية  ذا  الزراعي  القطاع  كون 
في  رائد  كقطاع  االقتصادي  البنيان  في 
مجال التنمية االقتصادية ومستودع األمن 
عالية  لنسبة  الرزق  ومصدر  الغذائي 
الصناعي  القطاع  يزود  وهو  السكان  من 
الصناعية  للتنمية  الالزمة  األولية  بالمواد 
ويُوثِّق شعور اإلنسان وارتباطه باألرض 
االقتصادية،  السوية  لرفع  والوطن، 

وتشجيع االقتصاد المجتمعي.
مع اإلعالن عن اإلدارة الذاتية الديمقراطية 
الهيئات  تشكلت  في شمال وشرق سوريا 
األساسية  االحتياجات  بتأمين  عنيت  التي 
التحتية  البنى  إعمار  وإعادة  للمجتمع، 
والمناطق  الجزيرة  إقليم  في  والخدمية، 
نالت  والتي  داعش  مرتزقة  من  المحررة 
التي  الحرب  حالة  من  األكبر  النصيب 
مرتزقة  حقبة  خالل  المنطقة  في  دارت 
من  وغيرها  المنشآت  تدمرت  داعش، 

المؤسسات العامة والخاصة.
معامل،  عدة  إنشاء  الشعب  واستطاع 
ومصانع، وخلق فرص عمل لمعظم أبناء 
الشباب،  هجرة  تقليص  بهدف  المنطقة؛ 
واالعتماد على الصناعات المحلية، وعدم 

ودول  السوري،  الداخل  من  االستيراد 
وإيران،  العراق،  تركيا،  مثل  الجوار 
ومناطق باكور وباشور كردستان، ذلك أن 
المواد المستوردة تكون بالعمالت األجنبية 
التي ارتفعت قيمتها مقابل الليرة السورية؛ 

مما أدى إلى ارتفاع أسعار تلك المواد.
أما فيما يتعلق بالموارد االقتصادية للشمال 
الزراعية،  بالثروات  غنية  فهي  السوري 
إن  إال  الباطنية،  والثروات  الحيوانية، 
البعثي نهب خيراتها لعقود  النظام  سياسة 
أي  إنشاء  في  يساهم  أن  دون  الزمن  من 
فرض  بهدف  فيها؛  اقتصادية  مشاريع 
أبناء  بحق  والتهجير  التجويع،  سياسات 

المنطقة.

الرتكيز على مكتسبات الثورة

الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  واجهت 
عدم  مناخ  ظل  في  اقتصادية  تحديات 
االستقرار السياسي الذي وضع االقتصاد 
سياسي  قرار  من  بد  ال  وكان  مأزق،  في 
االقتصادي  اإلصالح  أجل  من  جريء 
فعلية  ديمقراطية  وبناء  واالجتماعي 
وتلبية  الوطني  لالقتصاد  دعامة  تكون 
الذاتية  اإلدارة  فسعت  المواطنين،  طلبات 
المؤسسات  وبناء  التعاونيات  تشكيل  إلى 
والمراكز الخدمية، ووضع خطط واضحة 
للتنمية االقتصادية، ليكون لها تأثير عميق 
بناء  وضرورة  ككل،  االقتصاد  على 
المجتمع  أسس  إلى  والعودة  جديدة  أسس 
الطبيعي وتشجيع جهود التصنيع الزراعي 

والتركيز على مكتسبات الثورة.
والجدير ذكره أن ثورة 19 تموز انطلقت 

من كوباني عام 2012م.

لقد عانى الشعب الكردي من إنكار هويته 
ولغته وثقافته، من قبل النظام البعثي على 
مدار عقود من الزمن، فكان تعامل النظام 
الكردي  الشعب  مع  ديكتاتوري  البعثي 
إلى  يهدف  الشعوب األخرى، وكان  وبقية 
الشعوب  ووجود  وجوده  وإمحاء  تهميش 
األخرى، وكان لفئة الشباب الحصة األكبر 
ترتكب  كانت  التي  واالنتهاكات  الظلم  من 
بحقهم. هذه األمور وبعض األمور األخرى 
مناطق  في  الثورة وبخاصةً  قيام  إلى  أدت 
دفع  ما  وهذا  محتوماً،  أمراً  سوريا  شمال 
شعوب المنطقة للقيام بثورة 19 تموز في 

روج آفا والتي كانت بدايتها من كوباني. 
السوري  والشمال  آفا  روج  ثورة  فتحت 
السياسية  المشاركة  أمام  المجال 
من  وغيرها  واالجتماعية  واالقتصادية 
ببناء  الشعب  وبدأ  األخرى،  المجاالت 
على  نفسه  المجتمع  ونظم  المؤسسات، 
أساس ذلك، بكافة شعوبه على أساس فكر 
الفضل  ويعود  الديمقراطية،  األمة  وذهنية 
لفكر وفلسفة قائد اإلنسانية عبد هللا أوجالن 
الكردي  الشعب  بأن  للعالم  أثبت  الذي 

أصحاب حق.

حلم حتقق على أرض الواقع

 2012 عام  تموز   19 ثورة  انطلقت 
على  بالسيطرة  بدأت  حيث  كوباني،  من 
مراكز الشرطة واألمن التابع للنظام، ليمتد 
سوريا،  وشمال  آفا  روج  مدن  عموم  إلى 
ثم  ومن  مستمرة،  الثورة  هذه  تزال  وال 
التنظيم  خالل  من  الثورة  إنجازات  توالت 
المجتمعّي في شمال وشرق سوريا عموماً، 
لتترجم كّل األفكار والمنطلقات التي بدأت 
على أساسها ثورة روج آفا ولتصبح واقعاً 

حياتيّاً ملموساً. 
على  انفتاحاً  تموز   19 ثورة  شهدت 
واالقتصادية  االجتماعية  المجاالت  جميع 
وتمثلت  وغيرها،  والعسكرية  والسياسية 
بين جميع  المشاركة  الثورة روح  هذه  في 
من  وكان  سوريا.  وشرق  شمال  شعوب 
في  الشابة  الفئة  مشاركة  للنظر  الالفت 
إنجاح هذه الثورة وكان لهم الدور األبرز 
كافة  في  والمشاركة  تنظيمها  عبر  فيها، 

المجاالت بهدف رفع وتيرة النضال وتغير 
ذهنية المجتمع، وبهذا تفاعل المجتمع منذ 
بدايات عام 2012 مع المؤسسات المختلفة 
هذه  وتطورت  الثورة،  بعد  ظهرت  التي 
المؤسسات حتى أعلنت اإلدارة الذاتية في 
مطلع عام 2014، لتغدوا حلماً تحقق على 
أرض الواقع، وتعبر عن تطلعات الجماهير، 
بين  والمشاورات  اللقاءات  واستمرت 
لتتّوج  سوريا،  وشرق  شمال  أبناء  ممثلي 
السياسّي  اإلطار  بتأسيس  إضافيّة  بخطوة 
الرسمّي للمشروع الديمقراطّي المعبّر عن 
المشترك  العيش  بخيار  وتمّسكهم  آمالهم، 
والعمل التشاركّي في كّل القضايا، اعتباراً 
من تصّور مشترك لحّل األزمة ومنها كان 

تأسيس مجلس سوريا الديمقراطيّة.

حماربة الفكر املتطرف
 من األولويات

وبعد القضاء على مرتزقة داعش عسكريّاً 
دير  بريف  بالباغوز  له  جيب  آخر  في 
الزور، واصلت قوات سوريا الديمقراطية 
تحرير المدنيين والمناطق حتى تم تحرير 
كامل ريف دير الزور الشرقي، وتم خالل 
مرتزقة  من  اآلالف  أسر  العمليات  تلك 
تم  فقد  وأطفال  لنسائهم  وبالنسبة  داعش 
تخصيص قسم لهم في مخيم الهول، واآلن 
هناك أعداد ضخمة من أسر المرتزقة في 
المخيم وسط غياب المنظمات للقيام بدورها 

اإلنساني، وهذا يشكل خطراً كبيراً كونهن 
تجفيف  فيجب  المرتزقة،  عوائل  أبناء 
منابعه الفكريّة وقطع الطريق على احتمال 
واستقراَر  أمَن  ليهدَد  مجدداً  نفسه  تنظيم 

سوريا والشرق األوسط والعالم.

لونًا جديدًا من احلياة

في  تموز  ثورة 19  منجزات  لتأثير  وكان 
بالغ  تأثيراً  والطبقة  والرقة  منبج  مناطق 
األهمية، منذ تحريرهم من براثن مرتزقة 
السوداء  الصفحة  تلك  لتطوى  داعش، 
بصفحة جديدة، ودخول تجربة ثورة روج 
آفا إلى تلك المناطق التي ذاقت طعم الحرية 
إليها.   الثورة  وصول  بعد  والديمقراطية 
ولتنطلق على إثرها مراحل النمو والبناء، 
فكانت أولى المشاريع، وقبل كل شيء بناء 
والقادرة  للتغيير،  القابلة  اإلنسان؛  ذهنية 
بمفاهيم  احتذاءهم  عبر  اآلخر  قبول  على 
األمة الديمقراطية، وما تحمله من قيم نبيلة 
تجاه جميع شعوب المنطقة، وانتشرت في 
أوساط المجتمع كافةً؛ بوادر إلصالح ذات 
البين، وتقريب وجهات النظر، واحتواء رد 
الذاتي،  والنقد  النقد  وقبول  السلبي،  الفعل 
آفا  روج  ثورة  خالل  أنجز  ما  أهم  ومن 
ذراعيها  افتتحت  بأنها  السوري  والشمال 
وتأسيس  واستقبالهم.  والشباب  للشبيبة 
الرياضية  المختلفة  بشؤونهم  ترعى  لجنة 
إال  يوم  يمر  يكاد  فال  والنسوية،  والثقافية 
الشباب  تحتضن  والفعاليات  والنشاطات 
نحو  الخالقة  طاقاتهم  لتفجير  والشابات، 
من  ناهيك  والتطوير،  واالبتكار  اإلبداع 
مجتمع  بلورة  في  خبراتهم  من  االستفادة 
جميع  قبول  على  القائم  متميز؛  حضاري 
تمتثل  آفا،  روج  ثورة  والتزال  األطياف، 
أمام مرأى الجميع للمضي قدماً في عجلة 

البناء والتطوير والتحديث.     

مقاومة العصر مستمرة
 حتى حترير عفرين

وفي ظل هذا التقدم والتطورات االجتماعية 
للثورة لم تتوقف الهجمات المعادية لإلدارة 
استمرت  والتي  الديمقراطية  الذاتية 
قبل  من  خاص  وبشكٍل  هذا،  يومنا  حتى 
لها  والموالون  المحتلة،  التركية  الدولة 
هدفاً  عفرين  جعلوا  الذين  المرتزقة،  من 
جوبهت  التركية  الدولة  لكن  لهم،  مباشراً 
بمقاومة جبارة من أهالي عفرين »مقاومة 
وتهجير  عفرين  احتالل  وبعد  العصر«، 
ثورة  فأن  عفرين،  سكان  نصف  من  أكثر 
19 تموز بالنسبة لشعب عفرين لم تنته، بل 

هي مستمرة حتى تحرير عفرين.
في الوقت الذي حاول جميع القوى التوجه 
من  لتتمكن  وآليات  سبل  عن  البحث  نحو 
السيطرة على السلطة، لكن الشعب انتفض 
من  جديدة،  بمرحلة  ويبدأ  ذاته  عن  ليعبر 
والذهنية  الديمقراطية  األمة  فلسفة  خالل 
الذهنية  في  انقالباً  أحدثت  التي  الثورية 
ما  المنطلق  هذا  ومن  والبالية،  المتخلفة 
تزال الثورة مستمرة وستسمر حتى تحقيق 
بحرية  الشعوب  كافة  عيش  في  أهدافها 

وديمقراطية.

ثورة 19 متوز... ثورة 
أخوة الشعوب

هيئة  في  العضو  حدثنا  السياق  هذا  وفي 
كلو،  يوسف  سوريا  وشرق  شمال  أعيان 
شمال  شعوب  أبناء  جميع  »انتفض  قائالً: 

والعدوان  الظلم  ضد  سوريا  وشرق 
شعبنا  حقوق  عن  للدفاع  السالح  وحمل 
الشهداء  أبنائنا  وبفضل  بحرية،  للعيش 
المقاتلين  إلى شجاعة  وتضحياتهم، إضافةً 
والمقاتالت في محاربة المرتزقة استطاعت 
ثورة روج آفا والشمال السوري أن تصل 

إلى هذه المرحلة من النضال«.
وأشار يوسف قائالً: »النيران الذي أشعله 
المقاومين الذين بدأوا النضال المقدس من 
وثورة  تنطفئ،  لم  والكرامة   الحرية  أجل 
روج آفا التي رفعت راية الحرية هو أكبر 
»ُعرفت  بالقول:  وشدد  ذلك«.  على  دليل 
ثورة  بأنها  اشتعلت  التي  آفا  روج  ثورة 
أخوة الشعوب، كونها مثلت كافة الشعوب 
وشرق  شمال  في  الموجودة  واألديان 

سوريا«.
أما بالنسبة للوضع االجتماعي خالل ثورة 
من  بدأ  العمل  بأن  يوسف  نوه  آفا  روج 
الخلية الصغيرة في المجتمع وهو الكومين 
المجالس  ثم  ومن  منه،  المنبثقة  واللجان 
وغيرها،  الشعب  مجلس  ثم  من  الشعبية 
وناجحة  صائبة  الخطوة  هذه  كانت  حيث 
الشعوب  لدى  الكاملة  الثقة  يبني  بشكل 
بالتكاتف، والعمل بإرادتهم في بناء نظامهم 
بحيث  األصعدة،  كافة  على  المجتمعّي 
تكون أخوة الشعوب والمساواة في الحقوق 

مبدأ أساسياً في أي خطوة تنجز. 
تموز   19 ثورة  بأن  يوسف  وأضاف 
لتكون  الكردية  اللغة  تعليم  آفاق  اتسعت 
المدارس  افتتاح  فتوالى  تعليمية،  نهضة 
والجامعات لتدريس باللغة الكردية، ناهيك 
عن تعليم كل طالب ضمن المدارس حسب 

لغته األم.
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حمررة الصفحة/برييفان محي حمررة الصفحة/ميديا غامن

روناهي /  قامشلو - توالت إجنازات ثورة روج آفا والشمال السوري تباعًا من خالل 
اليت  كّل األفكار واملنطلقات  لترتجم  التنظيم اجملتمعيّ يف مشال وشرق سوريا عمومًا، 

بدأت على أساسها من الثورة وليصبح واقعًا ملموسًا يعيشه كافة شعوب املنطقة. 

 بالنصر
ً
19 متوز... ثورة االقتصاد الكومينايلثورة روج آفا تبارك ذكراها الثامنة وهي مكللة

روناهي/ قامشلوـ  تصدت ثورة روج آفا للحصار املفروض على شعوب مشال وشرق سوريا 

وخلقت اكتفاء ذاتي، عالوة على إقامة مشاريع اقتصادية عدة من مجعيات تعاونية وبناء 

املعامل املختلفة، والسري باقتصاد مشال وشرق سوريا حنو الكومينالية... 


