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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

هيئة التحرير:
سوزان علي

برييفان خليل
عبدالرمحن حممد

التدقيق اللغوي:

ميسر املشعان

والمحامية  الحقوقية  الناشطة  طالبت 
الدولية  المنظمات  الدين«,  جمال  »بشرى 
النازحين  لمأساة  اإلنسانية  بعين  بالنظر 
في مخيم واشو كاني, الذي ومنذ  تأسيسه 
ومقومات  المنظمات  مساعدة  إلى  يفتقر 
مواطن   4000 ويضم  الضرورية,  الحياة 
باإلصابة  مهددين  وطفل  ومواطنة 

باألمراض, مع قدوم فصل الشتاء.
مخيم  افتتاح  على  الذاتية  اإلدارة  أقدمت 
في  التوينة  قرية  من  بالقرب  كاني  واشو 
من  النازحين  الستقبال  2019/11/1م, 
قصف االحتالل التركي, إال أن المخيم تم 
تجهيزه على أرض زراعية ال تمتص مياه 
األمطار وتتفاعل معها, مما أدى إلى إتالف 
األمطار  موجات  مع  فيه  الخيم  من  عدد 
الماضية, وذلك بسبب  الفترة  التي شهدتها 
العجلة بإنشائه نظراً ألن التهجير القسري 
والسريع لم يتيح الوقت إليجاد مكان أفضل 
اإلنسانية  والمنظمات  المهجرين,  لتوطين 

لم تقدم أي دعم للمهجرين في هذا المخيم.
وفي مخيم واشو كاني التقت مراسلة وكالة 
الحقوقية  بالناشطة  الحرة  المرأة  أنباء 
خالل  الدين«  جمال  »بشرى  والمحامية 
خالل  وضحت  والتي  للمخيم,  زيارتها 
هو  المخيم  إلى  ذهابها  سبب  أن  حديثها 
كانيه/  سري  من  النازحين  أوضاع  لتفقد 
التركية  الدولة  تحاول  والتي  العين,  رأس 
المدنيين  حملتها  خالل  وأجبرت  احتاللها, 

على النزوح من منازلهم.
اليوم  وبصدد  أنه  على  بشرى  شددت 
أوضاع  أن  تنوه  اإلنسان,  لحقوق  العالمي 
التركي  واالحتالل  جداً,  مزرية  النازحين 
يعمل على التغيير الديمغرافي وال سيما في 
العين وكري سبي/ تل  سري كانيه/ رأس 

أبيض.
القارص  البرد  مقابل  بأنه  أيضاً  وذكرت 
وهذا  المخيم,  في  تدفئة  وسائل  يوجد  ال 

األمراض ضمنه  من  العديد  بانتشار  يهدد 
وال سيما أن هنالك أطفال, إضافة إلى أن 
نتيجة  المخيم  في  التنقل  صعوبة  هنالك 
األمطار, حيث أن األرض موحلة, أي أنه 

فترة المنخفضات الشتوية يكون غير صالح 
للحركة.

بين  نازح/ة   15000 المخيم  إلى  نزح 
أطفال ونساء ورجال, وتقدر مساحة المخيم 

يقارب  ما  حالياً  فيه  ويوجد  دونم,  ب675 
 4000 المخيم  ويقطن  خيمة,  ال600 

شخص موجود ضمنه.
وحقوق  الدولي  المجتمع  بشرى  طالبت 
اإلنسان بالنظر بعين إنسانية لمأساة األهالي 
والعمل من أجل عودتهم لمنازلهم, وقالت: 
»نحن كحقوقيين وناشطين, نناشد منظمات 
حقوق اإلنسان أن تقف إلى جانب األهالي 
في أزمتهم بشمال وشرق سوريا, ويقدموا 

لهم شتى أنواع الدعم«.
اآلن ورغم وجود  المخيم حتى  أن  ويذكر 
من  وعدد  الذاتية  اإلدارة  بين  عقود 
وعدد  التدفئة  تأمين  أجل  من  المنظمات  
أي  يتلقى  ال  للنازحين  الالزمة  المواد  من 
مساعدات, ونتيجة التجهيز السريع للمخيم 
جراء الضغط الذي حدث على المواطنين 
اللذين نزحوا يفتقر المخيم لمختلف مقومات 

الحياة.

حقوقية تطالب بدعم النازحين في ظل موجة الشتاء الباردة

الرواية المعتادة لدى السلطات 
اإليرانية تتكرر باعتقال ناشطة كردية

ابن حلبجة بعد ثالثة عقود يتعرف على
 والدته ويستلم هويته

أمس،  صباح  ملثمة  إيرانية  قوة  أقدمت 
على اعتقال ناشطة كردية، وتم نقلها إلى 

مكان مجهول.
نحو  من  تألفت  إيرانية  قوة  وداهمت 
بتاريخ  أمس  يوم  صباح  عنصر   20
الكردية  الناشطة  منزل   ،2019/12/17
أنيسة جعفري مهر في مدينة شاباد التابعة 
لمحافظة كرماشان بروجهالت كردستان.
عناصر  بأن  الناشطة  ذوي  أفاد  حيث 
كانوا مسلحين  المنزل  داهمت  التي  القوة 
وملثمين ومعهم قرار قضائي، مما يرجح 
أن يكون اعتقال أنيسة جاء بحجة »تهديد 
الرواية  وفق  اإليراني«  القومي  األمن 

وكالة  بحسب  السلطات،  لدى  المعتادة 
.ROJNEWS

وقالت العائلة أن ابنتها اُقتيدت إلى مكان 
مجهول وقد يكون شديد الخطورة.

والناشطة أنيسة جعفري هي خريجة كلية 
الماجستير  شهادة  لنيل  وتستعد  اآلداب 
ثقافية  فعاليات  الكردي، ولها عدة  لألدب 

في المجال.
الكردية  الناشطة  ليست  جعفري  أنيسة 
السلطات  يد  على  تعتقل  التي  األولى 
منهن،  الكثيرات  اعتقلت  فقد  اإليرانية 
وهذا يؤكد أن القمع هي السياسية المنتشرة 

هناك لكتم الحرية.

منحت السلطات المحلية في حلبجة الهوية 
الحقيقة ألحد أبنائها المفقودين أثر تعرض 

حلبجة للقصف الكيماوي عام 1988.
الهجمات  في  أصيب  قد  خليل  وكان 
حزب  نظام  قبل  من  شنت  التي  الكيميائية 
البعث على المدينة في 1988 وتم نقله إلى 
على  التعرف  عدم  وبسبب  حينها،  إيران 
في  العوائل  إحدى  قبل  من  تبنيه  تم  هويته 
محمد  اسمه  وأصبح  إيران  في  قم  مدينة 

أمين.
لخليل  النووي  للحمض  فحوصات  وبعد 
تبين  هولير(  في  واثنان  إيران  في  )واحد 
أن خليل ابن عائلة في حلجبة، وقد تم التأكد 

خالل الفترة الفائتة بنسبة 100 % ، وعرف 
من خالل الفحوصات عائلته الحقيقة.

شهداء  قاعة  في  جرت  المراسيم  وخالل 
اإلعالن  تم  حلبجة،  في  الكيماوي  ضحايا 
سجله  منحه  وتم  خليل  هوية  عن  رسمياً 

المدني كابن مدينة حلبجة.
عن  خليل(  أم   ( محمد  مليعة  وعبرت   
سعادتها بعودة ابنها، بعد فراق دام نحو 3 

عقود.
عائلة   73 زالت  فما  السجالت  وبحسب 
الفحوصات  من  التأكد  تنتظر  حلبجة  في 
شخص   119 وعددهم  أبنائهم  الستالم 

أصبحت أعمارهم اليوم تفوق الـ30 عام

أّكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أن بعضاً من عناصر مرتزقة داعش 
يقاتلون إلى جانب الجيش التركي خالل الهجمات على شمال وشرق سوريا, وأشار إلى أن دولة 

االحتالل التركي تقوم بالتطهير العرقي ضد الكرد وسائر شعوب المنطقة...«2

يا  »محاسبة مرتكبي اإلبادات بشمال وشرق سور
مسؤولية المجتمع الدولي«

مظلوم عبدي: »داعش يقاتل إىل جانب جيش 
االحتالل الرتكي يف هجماته على مشال سوريا« 

»نبع السالم« حيرم آالف الطلبة من حق التعليم 
حتلة تابعة لعني عيسى

ُ
مبناطق م

حكمت حبيب: نسعى لتحقيق تطلعات 
شعبنا يف مشال وشرق سوريا

حبيب  حكمت  الديمقراطية  سوريا  لمجلس  التنفيذية  الهيئة  رئيس  نائب  كشف 
السوري،  النظام  مع  مباشرة  حوارات  أو  مفاوضات  توجد  ال  اللحظة  حتى  بأنه 
فهناك  للروس  بالنسبة  »أما  وأضاف:  المستويات،  من  مستوى  أي  على  وال 
حوارات مستمرة وهناك تنسيق مستمر وخصوصاً فيما يتعلق بالجانب العسكري 

واالنتشار«....«4

وشرق  مشال  من  حقوقيون  أكد 
الرتكي  االحتالل  دولة  أنّ  سوريا 
لشعوب  العرقي  التطهري  حنو  تسعى 
وإبادهتم  سوريا  وشرق  مشال 
يف  الدميغرايف  التغيري  وإحداث 
انعقاد  أنّ  إىل  وأشاروا  املنطقة، 
والتغيري  العرقية  اإلبادة  ملتقى 
الدميغرايف يف مشال وشرق سوريا إمنا 
إلظهار جرائم دولة االحتالل الرتكي 
وشددوا  املنطقة،  يف  ومرتزقتها 
الدويل  اجملتمع  حتمل  ضرورة  على 
إزاء  واإلنسانية  القانونية  املسؤولية 
العرقية  الدميغرايف واإلبادات  التغيري 

اليت حتصل يف املنطقة..«2

تأثرت العملية التربوية بعين عيسى والبلدات التابعة لها بسبب الهجمات العسكرية التركية التي بدأتها في التاسع من شهر تشرين األول من 
هذا العام، حيث عمدت إلى استهداف البنية التحتية التعليمية المتمثلة بالمدارس واألكاديميات التعليمية في مقاطعة تل أبيض )كري سبي( 

عموماً، فتم قصف عدد من المدارس واستخدام األخرى كمقرات عسكرية للمرتزقة إضافة إلى نهب محتوياتها....«2

 ملصاحلها
ُ
روسيا يف سوريا واألولوية

تستنُد موسكو للجغرافيا لتبريِر السياسِة الخارجيّة والتدّخل العسكرّي في سوريا باعتبارها 
إجراءاٍت تمليها الضرورةُ الجيوسياسيّةُ التي تتخطى االعتباراِت األخرى. وتعتبُر الصراَع 
في سوريا امتداداً لمرحلِة الحرِب الباردِة. أي لتأكيِد الحضوِر الدولّي بعد االنكفاء نتيجة 
معززاً  مجلجالً  قوياً  التدخُل  يكون  أن  السوفييتّي 1991 وأرادت موسكو  االتحاِد  تقسيِم 

بالسالِح النوعّي....«5
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يُعّد مرض الزهايمر أو الخرف الكهلي أحد 
المزمنة  التنكسية  العصبية  االضطرابات 
إلى  وتؤدي  الدماغ  خاليا  في  تؤثر  التي 
موتها، وينتج عن ذلك تراجع في المستوى 
المريض،  لدى  والسلوكي  اإلدراكي 
التدريجي،  الذاكرة  فقدان  إلى  باإلضافة 
الفرد  قدرة  في  سلباً  يؤثر  الذي  األمر 
االعتيادية  واألنشطة  األعمال  إنجاز  على 
أكثر  الزهايمر  يُعّد  الحقيقة  وفي  اليومية، 
عادةً  ويتم  شيوعاً،  الخرف  مرض  أنواع 
تصنيف الزهايمر إلى ثالث مراحل أساسية 

وهي: 
ظهور  وتتضّمن  البسيط:  الزهايمر  مرحلة 
أعراض أولية للمرض وأهّمها, مشاكل في 
االحتفاظ  في  وصعوبة  والذاكرة،  التركيز 
قيام  إمكانية  مع  الجديدة،  بالمعلومات 

المريض باألنشطة اليومية بنفسه. 
أطول  وتمثّل  المتوسط:  الزهايمر  مرحلة 
سنوات،  لعّدة  تستمّر  وقد  المرض  مراحل 
وياُلحظ خاللها ظهور أعراض جديدة تتعلّق 
بتأثير المرض في التعبير اللغوي، والتفكير 
مرحلة  أما  الحسيّة،  والعمليات  الواعي، 
الزهايمر الشديد فيعتمد فيها المريض على 
عدم  بسبب  وذلك  كلّي،  بشكل  اآلخرين 

قدرته على القيام باألعمال اليومية وحده.
عالج مرض الزهايمر: 

اآلن  حتى  يوجد  ال  أنّه  إلى  اإلشارة  تجدر 

أي عالج يؤدي إلى التعافي التام من مرض 
األدوية  بعض  توجد  ولكن  الزهايمر، 
األعراض  من  التخفيف  على  تساعد  التي 
المصاحبة للمرض بشكل مؤقّت، في الحقيقة 
لمرضى  األدوية  استخدام هذه  أهمية  تكمن 
العقلية  الوظيفة  على  الحفاظ  في  الزهايمر 
والذاكرة قدر اإلمكان، وتقليل سرعة ظهور 
بدوره  وهذا  المرض،  أعراض  وتطّور 
والثقة،  الراحة  من  المزيد  المريض  يُعطي 
باإلضافة إلى منحه بعض االستقاللية للقيام 
اآلخرين  مساعدة  دون  الخاصة  بشؤونه 
الجدير  ومن  ممكنة،  زمنية  فترة  ألطول 
بفعالية  تعمل  الزهايمر  أدوية  أّن  بالذكر 
والمتوّسطة  األولية  المراحل  خالل  أكبر 
من المرض، ويعتمد قرار البدء في العالج 
الُمعالج  المختّص  الطبيب  على  الدوائي 

للحالة. مثبطات الكولينس تريز:
الكولينس تريز على زيادة   تعمل مثبطات 
كمية مادة كيميائية لها دور مهم في عملية 
حول  العصبية  واإلشارات  الرسائل  تنقّل 
الدماغ، والتي تؤثر بشكل كبير في طريقة 
هذه  وتُعرف  والتذّكر،  والتفكير،  الحركة، 
المادة باألستيل كولين وفي الحقيقة يُوصى 
لدى  الدوائية  المجموعة  هذه  باستخدام 
البسيطة  الحاالت  في  الزهايمر  مرضى 
والمتوسطة, حيث إنّها قد تُقلّل من أعراض 
المرض لفترة من الزمن، وقد ياُلحظ األفراد 

تحّسن الذاكرة، أو التفكير، أو التواصل، أو 
اإلشارة  وتجدر  اليومية،  األنشطة  إنجاز 
إلى أنّه قد تظهر بعض اآلثار الجانبية لدى 
مثبطات  استخدام  نتيجة  المرضى  بعض 
الكولينس تريز، ولعّل من أبرزها, الشعور 
النوم،  ومشاكل  واإلسهال،  بالغثيان، 
عادةً  ولكن  والتعب،  العضالت،  وتشنّجات 
ما تكون هذه اآلثار بسيطة ومؤقتة، وتتوفّر 
لمجموعة  التابعة  األدوية  من  أنواع  ثالثة 
مثبّطات الكولينس تريز وهي: دوني يزل, 

وتجدر  تامين,  وجاالن  وريفاستيجمين, 
اإلشارة إلى أّن هذه األدوية تتماثل بطريقة 
يظهر  قد  ولكن  فعاليتها،  ومدى  عملها 
من  األدوية  هذه  استخدام  نتائج  في  تفاوت 
واآلثار  الفاعلية  حيث  من  المصابين  قبل 
الجانبية، وفيما يلي بيان األشكال الصيدالنية 

المتوفرة لكل منهم:
على  يزل  دوني  دواء  يتوفّر  يزل:  دوني 
شكل أقراص فموية يتم بلعها بشكل كامل، 
كما يتوفّر على شكل أقراص يتم إذابتها في 

الفم. 
يتوفّر دواء وريفاستيجمين  وريفاستيجمين: 
على شكل كبسوالت فموية وشراب سائل، 
كما يتوفّر على شكل لصقات جلدية تحتوي 
على الدواء يتم وضعها على مناطق معينة 
الدواء  امتصاص  من  يمّكن  بما  الجلد  من 
جاالن  دواء  يتوفّر  تامين:  جاالن  عبره.  
تامين على شكل أقراص فموية ذات مفعول 
مفعول  ذات  فموية  وكبسوالت  سريع، 

بطيء، كما يتوفّر على شكل شراب سائل.
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أكد حقوقيون من شمال وشرق سوريا أّن 
دولة االحتالل التركي تسعى نحو التطهير 
سوريا  وشرق  شمال  لشعوب  العرقي 
في  الديمغرافي  التغيير  وإحداث  وإبادتهم 
ملتقى  انعقاد  أّن  إلى  وأشاروا  المنطقة، 
في  الديمغرافي  والتغيير  العرقية  اإلبادة 
جرائم  إلظهار  إنما  سوريا  وشرق  شمال 
في  ومرتزقتها  التركي  االحتالل  دولة 
تحمل  ضرورة  على  وشددوا  المنطقة، 
القانونية  المسؤولية  الدولي  المجتمع 
الديمغرافي  التغيير  إزاء  واإلنسانية 
في  تحصل  التي  العرقية  واإلبادات 

المنطقة..

آفا  روج  مركز  أقام  ـ  األخبار  مركز 
ملتقى  فعاليات  االستراتيجية  للدراسات 
في  الديمغرافي  والتغيير  العرقية  »اإلبادة 
مركز  في  وذلك  سوريا«؛  وشرق  شمال 
رميالن،  ببلدة  والفن  للثقافة  تيكران  آرام 
بمشاركة 115 مندوباً من مختلف مناطق 
شمال وشرق سوريا، إضافة إلى مختصين 
اإلنسان  حقوق  مجال  في  وأكاديميين 
مختلف  عن  وممثلين  الدولية،  والقوانين 

المؤسسات المدنية واألحزاب السياسية.
أجرت  الملتقى،  هذا  انعقاد  أهمية  وحول 
ناشطين  مع  لقاءات  هاوار  أنباء  وكالة 
في  المشاركين  من  الحقوقي  المجال  في 

الملتقى.
وقال الباحث الحقوقي عبد الرحمن بطران: 
لجذب  التركي  االحتالل  دولة  »سعت 
الشعبي  الحراك  بداية  منذ  المعارضين 
السوري عام 2011، وعملت على تغيير 
ملف  ُمستغلة  أجنداتها،  لصالح  مسارهم 
ألهدافها  السوريين  والالجئين  النازحين 
االجتماعات  في  وشاركت  السياسية، 
الذي ال  الحل  لتعطل  الدولية  والمؤتمرات 

يتناسب مع مصالحها«.
التركي  التدخل  أن  إلى  بطران  وأشار 
احتالل  عبر  حدث  سوريا  في  المباشر 
تنفيذاً  كانيه،  وسريه  وعفرين  جرابلس 

ألطماعها االستعمارية.
أوضح  الملتقى  هذا  انعقاد  أهمية  وحول 
بطران: »إن للملتقى أهمية كبيرة؛ لكشف 
مع  تعاونوا  الذين  المرتزقة  أولئك  سياسة 
في  سياساتها  وكشف  التركي،  االحتالل 
المنظمات  إلى  انتهاكاتها  ورفع  المنطقة 
القرار  يتخذوا  كي  الدولية؛  والجهات 
بحق  أجرموا  الذين  هؤالء  بحق  المناسب 

الشعب السوري«.
علي  محمد  الحقوقي  لفت  جانبه؛  ومن 
في  قُدمت  التي  الطروحات  أن  إلى  عابو 
تحدث  إذ  إيجابية،  كانت  الملتقى  هذا 
اإلبادات  من  سلسلة  عن  المحاضرون 

جرى  الذي  الديمغرافي  والتغيير  العرقية 
عبر التاريخ من قبل الدولة العثمانية.

دائماً  الجماعية  اإلبادات  أن  عابو  وبيّن 
تحصل، عندما يكون هناك نظام استبدادي 
يقوم  حيث  االنهيار،  حد  إلى  يصل  قمعي 
بتنفيذ إبادات عرقية وانتهاج سياسة التغيير 
يستطيع  كي  الشعوب؛  بحق  الديمغرافي 

إعادة بناء نفسه من جديد.
تضمن  نداء  حديثه  ختام  في  عابو  ووّجه 
رسالة إلى العالم لتحمل المسؤولية القانونية 
الديمغرافي  التغيير  إزاء  واإلنسانية 
في شمال  التي تحصل  العرقية  واإلبادات 

وشرق سوريا.

التربوية  العملية  تأثرت  ـ  األخبار  مركز 
بسبب  لها  التابعة  والبلدات  عيسى  بعين 
الهجمات العسكرية التركية التي بدأتها في 
التاسع من شهر تشرين األول من هذا العام، 
التحتية  البنية  استهداف  إلى  عمدت  حيث 
واألكاديميات  بالمدارس  المتمثلة  التعليمية 
)كري  أبيض  تل  مقاطعة  في  التعليمية 
سبي( عموماً، فتم قصف عدد من المدارس 
عسكرية  كمقرات  األخرى  واستخدام 

للمرتزقة إضافة إلى نهب محتوياتها.
بلدات  ثالث  عيسى  عين  لناحية  وتتبع 
هي )علي باجلية ـ أبو خرزة ـ والهيشة(، 
وتضم هذه البلدات 149 مدرسة، يرتادها 
وُحرم  وطالب،  طالبة  ألف  يقارب 18  ما 
في  حقهم  من  طالب   5000 يُقارب  ما 
الدولة  احتلتها  التي  بالمناطق  التعليم 
التركية والمرتزقة التابعين لها، وتوقف ما 
يقارب 100 عن التدريس ألسباب ُمتعددة 
مدارس  في  بالتدريس  آخرين  التحق  فيما 

المناطق المحررة التابعة للناحيَّة.
والتعليم  التربية  بلجنة  اإلداريَّة  وبحسب 
بعين عيسى مزكين كوبو خالل لقاء أجرته 
صحيفتنا معها؛ فإن العمليَّة التعليميَّة تأثرت 
التركية على  الهجمات  بسبب  بنسبة %80 
وسببت  للناحية،  التابعة  المحتلة  المناطق 
المناطق،  تل  في  التعليميَّة  العمليَّة  بتوقف 
وأغلقت ما يقارب 60 مدرسة تابعة لناحية 
عين عيسى في بلدتي )علي باجلية ـ وأبو 

خرزة(.
فإن  ذلك؛  إلى  »إضافة  مزكين:  وأضافت 
بلدة  مدارس  وتحديداً  المدارس،  من  عدد 
محتوياتها  لنهب  تعرضت  باجلية(  )علي 
بشكل كامل من قبل المرتزقة، وهذا بحسب 

جانب  إلى  المذكورة،  البلدة  من  مصادر 
البلدات  في  المدارس  من  الكثير  تعرض 
تدمير  وتوثيق  والنهب،  للسلب  لها  التابعة 
التابعة  األسود  الجرن  قرية  في  مدرستين 

لبلدة )أبو خرزة («.
المعلمين  وبينت: »يتعرض عدد كبير من 
التابعة  المحتلة  المناطق  في  والمعلمات 
الوصول  من  ومنعهم  لضغوطات  للناحية 
المحررة،  المناطق  في  المدارس  إلى 
التعليمي،  بالمجال  عملهم  في  واالستمرار 
عن  منهم  معلومات  أخذ  على  العمل  أو 
طبيعة تسيير العملية التعليمية التربوية، أو 
بغيَّة  واإلداريين  المعلمين  بأسماء  جداول 
تهديدهم، لعرقلة العمليَّة التربويَّة التعليميَّة 

في مناطقنا«.
 20 تأثرت  ذلك  إلى  »إضافة  وأردفت: 
التماس  مدرسة أخرى واقعة على خطوط 
 ،)M4( الدولي  األوتوستراد  من  وقريبة 
بالهجمات العسكريَّة التركيَّة؛ بسبب خوف 
األهالي على أبنائهم، والعمل على إبعادهم 

قدر الُمستطاع عن تلك المناطق«.
والتعليم  التربيَّة  بلجنِة  اإلداريَّة  واختتمت 
بالقول:  حديثها  كوبو  مزكين  عيسى  بعين 
»ُمستمرون في العمل، وتفعيل المزيد من 
المدارس بعد الهجمات العسكريَّة التركيَّة، 
المدارس  على  ميدانيَّة  بجوالت  والقيام 
العام  إنجاح  على  والعمل  حالياً،  الُمفعلة 

الدراسي الحالي 2019/ 2020«.

لقوات  العام  القائد  أّكد  ـ  األخبار  مركز 
سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أن بعضاً 
إلى  يقاتلون  داعش  مرتزقة  عناصر  من 
جانب الجيش التركي خالل الهجمات على 
شمال وشرق سوريا, وأشار إلى أن دولة 
العرقي  بالتطهير  تقوم  التركي  االحتالل 

ضد الكرد وسائر شعوب المنطقة.
وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية 
في  )األربعاء(  اليوم  عبدي  مظلوم 
بعضاً  أن  نيوز  سكاي  لشبكة  تصريحات 
اإلرهابي  داعش  مرتزقة  عناصر  من 
التركي  الجيش  جانب  إلى  يشاركون 
سوريا.  شمال  مناطق  على  هجماته  في 

هي  التركي  االحتالل  »دولة  وأضاف: 
من سمحت بتمدد داعش«، مشيراً إلى أن 
المشاركة في  تقبل بشكل رسمي  لم  تركيا 

الحرب على داعش حتى عام 2015.
أّن  الديمقراطية  سوريا  قوات  قائد  وأّكد 
النظام التركي هو السبب في تهجير ماليين 
»تستخدم  أنقرة  أن  موضحاً  السوريين، 

ورقة الالجئين في تهديد الغرب«.
االحتالل  دولة  أن  على  عبدي  وشّدد 
التركي تُنفّذ عمليات تهجير وتطهير عرقي 
قائالً:  وتابع  الكرد في شمال سوريا.  ضد 
»تسعى تركيا الحتالل األراضي السورية 

وضم الشمال السوري إليها«.
وفيما يتعلق بالمفاوضات بين قوات سوريا 
عبدي  أّكد  السوري،  والنظام  الديمقراطية 
وأوضح:  رسمية  مفاوضات  تبدأ  لم  أنه 
الهجوم  مواجهة  بغية  مباحثات  »أجرينا 

التركي«.
أما بخصوص الالجئين السوريين، فأبدى 
الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام  القائد 
جميع  الستقبال  استعداده  عبدي  مظلوم 
الالجئين السوريين في الخارج، إلى حين 

حل األزمة وعودتهم إلى مناطقهم. 

المجتمع  حركة  باركت  ـ  األخبار  مركز 
الديمقراطي المجتمع اإليزيدي بحلول عيد 
المناسبات  جميع  جعل  إلى  ودعوا  إيزي، 
الوطنية  الوحدة  إلى  للوصول  وسيلة 
الديمقراطي  والحوار  الكردستانية، 

السوري - السوري.
المصادف  إيزي  عيد  حلول  بمناسبة 
كانون  من   20 الـ  القادم  الجمعة  ليوم 
المجتمع  حركة  أصدرت  الجاري؛  األول 
هنأت  العام،  الرأي  إلى  بياناً  الديمقراطي 
أن  آملين  بعيدهم،  اإليزيدي  المجتمع  فيه 
ينفتح بقدومه أبواب الخير والسالم واألخوة 
في  كانت  كما  المنطقة،  شعوب  كل  على 

ميزوبوتاميا.
نُهنئ  البداية  »في  البيان:  نص  وجاء 
وكل  إيزي  بعيد  عامة  اإليزيدي  المجتمع 
المقاتلين  وجميع  المنطقة  في  الشعوب 

حياة  أنقذوا  الذين   )QSD-YBş-YJş(
مئات اآلالف من اإليزيديين, وضحوا من 
أجل تحرير الكثير من النساء اإليزيديات. 
للخالق  أيام  ثالثة  يصومون  اإليزيديون 
والذي  إيزي  عيد  أيامه  ورابع  األكبر 
تنفتح  أن  آملين  الجمعة،  يوم  يصادف 
واألخوة  والسالم  الخير  أبواب  بقدومه 
في  كانت  كما  المنطقة  شعوب  كل  مع 
اإليزيدي  المجتمع  يستقبل  ميزوبوتاميا. 
في عموم كردستان والمهجر عيد اإليزي 
في هذا العام, عيد إيزي الذي خلق الشمس 
والحياة,  الطبيعة  والنهار,  الليل  والقمر, 
اإلرادة واإلنسان, اإليمان والثقة واألخالق.
نتيجة  المنطقة,  وشعوب  مجتمعات  تمر 
االحتالل  جيش  بها  يقوم  التي  الغزوات 
من  متعددة  مناطق  في  ومرتزقته  التركي 
مناطق  الخصوص  وجه  وعلى  سوريا, 

عفرين،  في  اإليزيديين  الكرد  وجود 
حيث  الظروف,  بأصعب  كانيه  وسري 
والمعابد  التاريخية  األماكن  ودّمروا  نهبوا 
أبشع  ويمارسون  الُمقدسة،  اإليزيدية 
ضد  العرقي  االضطهاد  حرب  أساليب 
على  ويقومون  عفرين,  في  عموماً  الكرد 
التغيير الديمغرافي بحق السكان األصليين 
بجلب اآلالف من اإلرهابيين بهدف تحويل 
المنطقة.  في  جديدة  قندهار  إلى  عفرين 
إجبار  الوسائل  بشتى  يفرضون  لذلك؛ 
أو  ديانتهم  اعتناق  إلى  اإليزيدي  المجتمع 

الترحيل.
TEV- نحن في حركة المجتمع الديمقراطي
DEM نُهنئ المجتمع اإليزيدي ثانية وكلنا 
أمل أن نجعل من مناسباتنا وسيلة للوصول 
إلى الوحدة الوطنية الكردستانية, والحوار 
الديمقراطي السوري ـ السوري مبنياً على 
األطراف  كل  بين  الُمتبادل  االعتراف 
لتنعم  الخيالية,  تركيا  ألحالم  حد  لوضع 
اإلنسانية  بمعانيها  واألفراح  األعياد  بسمة 

واألخالقية من جديد.
المجتمع  ننادي  الُمقدسة  المناسبة  وبهذه 
والمنظمات  الحقوقية  والمنظمات  الدولي 
كل  في  المختلفة  الديانات  بحماية  الُمهتمة 
التركي  الغزو  حيال  الموقف  بإبداء  مكان 
بأن  سوريا,  وشرق  لشمال  ومرتزقته 
الجرائم  بأبشع  تقوم  مرتزقتها  مع  تركيا 
الديانات  بحق  واإلبادات  اإلنسانية  ضد 
في  األساسية  الشعوب  وكل  واألعراق 

المنطقة«.

يا مسؤولية المجتمع الدولي« »محاسبة مرتكبي اإلبادات بشمال وشرق سور

مظلوم عبدي: »داعش يقاتل إلى جانب جيش 
يا«  االحتالل التركي في هجماته على شمال سور

بمناسبة عيد إيزي.. حركة المجتمع الديمقراطي 
تدعو المجتمع الدولي إلى حماية األديان

»نبع السالم« يحرم آالف الطلبة من حق 
التعليَّم بمناطق ُمحتلة تابعة لعين عيسى

تقرير/ حسام امساعيل

تراكمات  عن  عبارة  هي  الرأس  قشرة 
فروة  في  توجد  اللون  بيضاء  صغيرة 
الرأس، وتظهر عندما يقوم الجلد باستبدال 
الخاليا بخاليا جديدة, حيث تتراكم الخاليا 
القديمة على شكل رقائق بَيضاء، ويُمكن 
وقابلة  طبيعية  المشكلة  هذه  تكون  أن 
بها  الرأس  فروة  أُصيبت  إذا  أما  للشفاء، 
بشكل حاد فإنّها تتحّول الى مشكلة يصعب 
حلها، أما الشخص الذي يعاني من قشرة 
رأسه  في  بالحكة  يشعر  فإنه  الرأس, 
باستمرار، وهذا يؤدي الى احمرار فروة 
الرأس، وحدوث العدوى الجلدية وتساقط 

الشعر. 
وتُقسم أنواع قشرة الرأس إلى نوعين:

الدهنية  الرأس  قشرة  وهو  األول:  النوع 
ألصحاب البشرة الدهنية. 

الجافة  الرأس  قشرة  وهو  الثاني:  والنوع 
تحديد  ويجب  الجافّة  البشرة  ألصحاب 
إلى  للوصول  القشرة  حدوث  في  السبب 

عالجها.
العالجات المنزلية لقشرة الرأس:

استخدام زيت  يؤدي  الزيتون:  1- زيت   
فروة  ترطيب  إلى  منتظم  بشكل  الزيتون 
االلتزام  بعد  منها  القشرة  واختفاء  الرأس 

بذلك لفترة زمنية. 
صودا  استخدام  يمكن  الخبز:  صودا   -2
الرأس وَجْعلها خالية  لتقشير فروة  الخبز 
ظهور  إلى  يؤدي  الذي  الميت  الجلد  من 

القشرة. 
الحلبة  نبات  يُستخدم  الحلبة:  نبات   -3
استعمال  يُمكن  كما  التوابل،  لصنع  عادةً 
بذورها في عالج قشرة الرأس، والزيادة 
لفروة  والوصول  الشعر،  نمو  من سرعة 

رأس أكثر صحة. 
عصير  يُستخدم  الليمون:  عصير   -4
الليمون في عالج قشرة الرأس لما يمتلكه 

من خصائص مضادة للفطريات. 
طبيعيّاً  نباتاً  الصبار  يُّعد  األلوفيرا:   -5
من  الرأس  فروة  تنظيف  في  يساهم 
الفطريات، والتقليل من القشرة، وتخفيف 

الشعور بالحكة. 
6- البيض: يستخدم البيض كعالج منزلي 
إضفاء  في  يساهم  حيث  للشعر,  طبيعّي 
ملمس ناعم عليه وإزالة القشرة من فروة 

الرأس. 
المكّونات  تساعد  التفاح:  عصير   -7
الطبيعيّة لعصير التفاح على التخلص من 

قشرة الرأس. 
8- األسبرين:  يعمل األسبرين على إزالة 
قشرة الرأس، وتخفيف تهيّج فروة الرأس، 

وذلك لكونه غنياً بحمض الساليسيك. 
9- زيت شجرة الشاي: يُساعد زيت شجرة 
الشاي في الحد من انتشار قشرة الرأس, 
يرّش الخليط على فروة الرأس واالنتظار 
حتى يتمكن الجلد من امتصاصه ثم غسل 

فروة الرأس.
تغيير النظام الغذائي:

يُنصح االهتمام بتناول نظام غذائي يشتمل 
غنيّاً  ويكون  والخضراوات،  الفواكه 
بالفيتامينات والمعادن، لما لذلك من تأثير 
يُوصى  كما  الرأس،  فروة  لصحة  جيّد 

بتجنب المنتجات الغذائية المصنَّعة.
أشعة الشمس:

الرأس  فروة  في  الشمس  أشعة  تؤثر   
عند  وذلك  قبل،  ذي  من  أفضل  وتجعلها 
التعرض لها مدة 30-45 دقيقة بالفترة ما 

بين الساعة 8-10 صباحاً بشكل يومي.
الملح:

وفروة  الشعر  لتقشير  الملح  يُستخدم   
الرأس، وَجعل البشرة أكثر صحة, ويمكن 
وضع  كاآلتي:  القشرة  لعالج  استخدامه 
الرأس.  الشعر وفروة  الملح على  محلول 

وغسل الشعر بالشامبو.
النيم:

للفطريات  المضادة  الخصائص  تساعد   
عالج  على  النيم  في  الموجود  والبكتيريا 
الشعر,  وتساقط  والحكة  الرأس  قشرة 

ويمكن استخدامه لعالج القشرة كاآلتي: 
أربعة  في  النيم  أوراق  من  حفنة  َغلي 

أكواب من الماء، ثم تبريدها وغسل الشعر 
ثالث  أو  مرتين  العملية  هذه  تكرار  فيها, 

مرات أسبوعياً.
زيت جوز الهند:

 يساهم زيت جوز الهند في القضاء على 
المضادة  خصائصه  بسبب  الرأس  قشرة 
الرأس  فروة  يرطب  كما  للفطريات، 
القشرة  لعالج  استخدامه  ويمكن  الجافة, 
كاآلتي: خلط كمية من زيت جوز الهند مع 
وفرك  الليمون  عصير  من  مقدار  نصف 
بضع  وتدليكها  الرأس  فروة  على  الخليط 
دقائق وإبقاء الخليط على الرأس مدة 20 
دقيقة ثم غسله, تكرار هذه العملية مرتين 

أو ثالث مرات أسبوعياً.
خل التفاح:

للتخلص  فّعاالً  عالجاً  التفاح  خل  يُعّد   
من قشرة الرأس, ألنه يعيد توازن درجة 
نمو  يمنع  مما  فروته،  في  الحموضة 
تنظيف  على  يساعد  كما  فيها،  الفطريات 

ويمكن  المسدودة,  ومسامه  بصيالته 
مزج  كاآلتي:  القشرة  لعالج  استخدامه 
من  وملعقتين  التفاح،  خل  من  ملعقتين 
الماء مع 15-20 قطرة من زيت شجرة 
الرأس  فروة  على  الخليط  وضع  الشاي, 
عدة  بعد  الشعر  وغسل  بلطف،  وتدليكها 
دقائق, تكرار هذه العملية مرتين أو ثالث 

مرات أسبوعياً.
األسباب التي تكّون قشرة الرأس:

 يعود اضطراب نمو الخاليا الجديدة إلى 
مجموعة من العوامل، ومنها ما يأتي: 

شديداً،  أثراً  تحمل  منتجات  استخدام   -1
غير  الشامبو  استعمال  إلى  باإلضافة 

المالئم للشعر. 
2- التغيُّر المستمر في الظروف المناخية 

ودرجات الحرارة. 
3- اتباع نظام غذائي غير مناسب للجسم. 

4- العدوى الفطرية. 
تصفيف  لمنتجات  المفرط  االستخدام   -5

الشعر. 
6- الصدمات العاطفية.

منع القشرة في فصل الشتاء يؤثر انخفاض 
درجة الحرارة على صحة اإلنسان، إذ تبدأ 
العديد من خاليا  بشرتك بالجفاف وتكّون 
حيث  الرأس  فروة  وكذلك  الميتة،  الجلد 

تبدأ الخاليا الميتة منها بتشكيل القشرة.
قشرة  مشاكل  لحل  االستخدامات  أفضل 

الرأس: 
على  للمحافظة  ترطيب  بلسم  استخدم   -1

رطوبة فروة الرأس وتجنب جفافها. 
والزنك  ب  فيتامين  مصادر  تناول   -2
والحمض الدهني أوميغا 3 ضمن النظام 
على  العناصر  هذه  وتحافظ  الغذائي، 

صحة فروة الرأس. 
تصفيف  منتجات  استخدام  تجنب   -3
بسبب جفاف  الشتاء،  الشعر خالل فصل 

فروة الرأس.
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التركي  العدوان  سبّب  ديرك-  روناهي/ 
في  مرتزقته  قِبل  من  المستمر  والعنف 
نزوح  إلى  سوريا,  وشرق  شمال  مناطق 
أكثر من ثالثمئة ألف مواطن، وفي خضم 
المصاحبان  االستقرار  وعدم  الحرمان 
أي  على  يعتمدَن  األمهات،  فإن  للنزوح، 
نوع من الدعم من أجل تغطية االحتياجات 
يتطلعَن  حين  في  لعوائلهن  األساسية 

لمستقبل أفضل.
العمر  من  البالغة  خليل  رمزية  نزحت 
»سري  مدينتهم  من  وعائلتها  45عاماً 
تركيا  احتلتها  أن  بعد  قسراً  كانيه« 
الوطني  الجيش  من  المرتزقة  وجماعاتها 
منذ  والنصرة,  داعش  ومرتزقة  السوري 
ملجأ  واتخذوا  مضت.  شهرين  من  أكثر 
مع اثنان وخمسون عائلة أخرى نازحة في 
مخيم نوروز, الذي احتضن نازحي ضحايا 
سنوات  بعد  ومرتزقته,  التركي  االحتالل 
شنكال  مهجري  واستقبال  إيواء  على 
الذين  داعش  مرتزقة  وحشية  من  الفارين 

هم أذناب المحتل التركي.
غازي  فاطمة  مع  رمزية  األم  تتشارك 
الخيمة  تنظيف  في  البكر  ابنها  زوجة 
من  المكونة  بعائلتهم  واالهتمام  وترتيبها 
ذكرى  تثير  حين  في  أشخاص,  ثمانية 
خاصة  لهن,  والحسرة  المرارة  هروبهم 
صعبة,  المخيم  في  المعيشية  األحوال  أن 
الى  باإلضافة  ورطبة,  باردة  والمخيمات 

غياب خصوصيتهن كنساء داخل المخيم.
األم  مع  »روناهي«  لصحيفتنا  لقاء  وفي 
إلى  للدخول  دعتنا  التي  خليل  رمزية 
تحب  أنها  أشارت  الشاي،  لشرب  خيمتها 

زوار المخيم حتى ولو كانوا من الصحافة، 
هي  الخيمة  إلى  الدعوة  فأن  قولها,  حسب 
نزوحهم  ومعاناة  صوتهم  إليصال  دعوة 
اكتشاف ألمنياتهم  للعالم, كما هو  القسري 

في العودة إلى ديارهم. 

اضطرارهم للنزوح قسرًا

أن  رمزية  األم  نوهت  لنا  سردها  وفي 
حياتهم تغيرت رأساً على عقب, وال سيما 
مدنهم  من  قسراً  للنزوح  اضطرارهم  بعد 
وبلداتهم ومنازلهم، جراء العدوان التركي 
التاسع من تشرين األول من  بدأ في  الذي 
العام الجاري, وأضافت بالقول: »لطالما لم 
يوقف أردوغان عن تهديداته في شن هجوم 

ذلك  اعتدنا  قد  كنا  لكن  اآلمنة,  مدننا  على 
وكنا نتابع حياتنا, ثم بدأ القصف بالطائرات 
وسبقه إطالق القذائف، لذا اضطر الجميع 
من  أرواحهم  إلنقاذ  محاولة  في  للنزوح 
تغير  وهكذا  ومرتزقته,  االحتالل  همجية 
كل شيء لألسوأ, حيث اضطررنا للنزوح 
في البداية إلى تل تمر وبقينا هناك عدة أيام, 
ثم الحسكة وبقينا في إحدى المدارس، إلى 
أن حطت رحالنا األخيرة في مخيم نوروز 

بديرك«.
وتابعت األم رمزية قائلةً: »لم نعد نثق بأي 
دولة وعلى رأسها أمريكا التي كانت تدعي 
بأنها ستمنع الهجوم, إال أنها كانت شريكة 
في هدر أرواح المئات ونزوح اآلالف من 

أهالي المنطقة«.

معاناة النساء يف املخيم

النازحين  مئات  »يعيش  بالقول:  وأردفت 
في المخيمات وسط ظروف غير إنسانية, 
إال أن النساء أكثر من تعاني من حياة الخيام 
من  يشتكين  حيث  الخصوصية،  وغياب 
الشوق الشديد للعيش في منزل له جدران, 
ومن جهة أخرى، فإن النساء اللواتي فقدن 
معاناة  يعانين  الحرب،  هذا  في  أزواجهن 
أو  ألطفالهن  العيش  لقمة  لتأمين  حقيقية 
التي  واإلعاقات،  الجروح  من  معالجتهم 

ألّمت بهم خالل الحرب«.

أمنيات لوحدة الصف الكردي

شيئاً  نريد  »ال  قائلةً:  رمزية  األم  وأكدت 
سوى أن يتحسن الوضع في مناطقنا وينتهي 
المرتزقة، حتى  التركي وفاشيته  االحتالل 
وحدة  وتمنت  ومدننا،  منازلنا  إلى  نعود 
التركي  العدوان  لمواجهة  الكردي  الصف 
كما  الدولية,  والمؤامرات  الظروف  وكافة 
تمنت النصر لقوات سوريا الديمقراطية«, 
مشيرة بأنهم إرادتهم وقوتهم الوحيدة التي 

ال يخيب الظن بهم.

استهداف إرادة املرأة 
ومكتسباتها

سري  من  قسراً  النازحة  حدثتنا  وبدورها 
كانيه فاطمة غازي وقالت: »خالل األزمات 
والحروب يظهر العنف بمستويات وأنواع 

المسلمين  علماء  اتحاد  فتوى  أثارت 
حركة  حول  كردستان  باشور  في 
وركوبهن  المنزل  خارج  في  النساء 
فئات  أغلب  لدى  غضباً  السيارات، 

المجتمع وخاصةً نصفه النسوي.
رغم االحتجاجات الشفوية واإلدانات 
التنظيمات  جانب  من  صدرت  التي 
يتراجع  لم  والحقوقية،  النسائية 
قد  ما  فتواه،  عن  اإلسالمي  االتحاد 
األيام  خالل  نسوي  الحتجاج  يدفع 

القلية المقبلة.

مجع تواقيع ألكثر من 400 
امرأة

الناشطات  من  مجموعة  وكانت 
في  نائبات  وبرفقة  والصحفيات 
الرافض  موقفهن  أعلنَّ  البرلمان 
تواقيع  جمع  عن  وكشفن  للفتوى، 
ألكثر من 400 ناشطة على عريضة 
ضد الفتوى طالبن فيها اتحاد علماء 
المسلمين بتقديم اعتذار على ما بدر 

منه »الموقف المهين للمرأة.«
باشور  يشهد  أن  المحتمل  من  وكان 
ضد  نسوية  احتجاجات  كردستان 
اتحاد  عن  صدرت  التي  الفتوى 

علماء المسلمين بحق النساء والكسبة 
لم  أنه  إال  التكاسي  أصحاب  هم  من 

يحصل حتى اآلن.
عضوة  الخصوص  بهذا  وقالت 
المجلس األعلى لشؤون »السيدات« 
بروين حسن، لوكالة rojnews، من 
كردستان  باشور  يشهد  أن  المحتمل 
احتجاجات نسوية، ضد الفتوى التي 
المسلمين  علماء  اتحاد  عن  ُصدرت 
بحق النساء والكسبة من هم أصحاب 

»التكاسي«.
اتخاذ  يتم  لم  »لكن  قائلةً:  وأضافت 
سيكون  االحتجاج  كان  إذا  ما  قرار 
مركزياً في مدينة واحدة، أم سيكون 
في  متزامنة  احتجاجات  شكل  على 

عدد من المدن«.

وزارة األوقاف ال توافق 
االحتاد

والشؤون  االوقاف  وزارة  وموقف 
الدينية ال يتوافق مع موقف االتحاد، 
بحسب ما أفادت به عضوة المجلس 
بروين  »السيدات«  لشؤون  األعلى 
حيث   ،rojnews لوكالة  حسن، 
األوقاف  »وزارة  أن:  على  أكدت 

جمعنا  لقاء  خالل  الفتوى  أدانت 
معهم«.

وكانت اللجنة الخاصة باإلفتاء التابعة 
باشور  في  المسلمين  العلماء  التحاد 
حول  فتوى  أصدرت  كردستان 
»التكسي«  لسيارة  المرأة  ركوب 
»ال  إنه  مبينةً  محرم،  بدون  لوحدها 
محرم  مع  المرأة  لخروج  مشكلة 
معها في أي وقت كان وألي مكان، 
وهو األصل الشرعي الصحيح، وأن 
خروج امرأتين أو أكثر ليس مخالفة 
الدوام  إلى  كان  سواًء  فيه  شرعية 
األمر  ألن  آخر،  مكان  أي  إلى  أو 
وإذا  شرعية،  خلوة  فيه  يحدث  ال 
كانت السائق امرأة يفّضل أن تصعد 
أن يصعد  يجوز  لكن ال  امرأة  معها 
معها رجل، وعلى المرأة أن تطمئن 
السيارة  صعودها  عند  نفسها  من 
من  وأنه  نفسه،  السائق  يضبط  وأن 
األفضل أن تصعد المرأة إلى الخلف 

من السيارة«.
حال  »في  بالقول:  الفتوى  وتضيف 
كانت المرأة غير مطمئنة من نفسها 
وكذلك الحال مع الرجل، على المرأة 
أن تنزل من السيارة على الفور، وإن 
امتنعت المرأة عن ذلك على الرجل 
أن يبادر بالنزول مباشرةً دون تردد 

خوفاً من الوقوع في الحرام«.
عدم  ضرورة  على  الفتوى  ويشدد 
والصعود  الليل  في  المرأة  »خروج 
في سيارة التكسي بدون محرم معها 
وضرورية  طارئة  لحالة  يكن  لم  ما 
ال  أن  وكذلك  نفسها،  من  ومتأكدة 
بدون محرم  أجرة  في سيارة  تخرج 

إلى خارج المدينة«.
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إقليم  أندية  لدوري  نادي سردم بطالً  اليوم 
»الدرجة  القدم  بكرة  للرجال  الجزيرة 
األولى«، وذلك بمباراة ستجمعه مع نادي 
عمال الجزيرة على أرضية ملعب شهداء 
الثاني عشر من آذار بقامشلو بتمام الساعة 

الثانية عصراً.
بعد  الصدارة  عرش  على  يتربع  سردم 
مثل  األندية  من  العديد  مع  قوية  منافسة 
مرحلة  في  والصناديد  والطريق  األسايش 
األسايش،  نادي  تصّدرها  والتي  الذهاب 
في مرحلة اإلياب تغير األمر وانحصرت 
اللقب  حامل  فقط  األسايش  بين  المنافسة 
الجوالت  في  ولكن  للدوري،  السابق 
تعثر  بدأ  اإلياب  مرحلة  في  األخيرة 
سردم  الفارق  ووسع  بالنتائج  األسايش 
واألسايش  نقطة   41 رصيده  في  وليكون 
اليوم  التتويج  وليتم  نقطة،   35 برصيد 
الدوري  من  األخيرة  الجولة  في  األربعاء 
الجزيرة  عمال  نادي  مع  ستجمعه  بمباراة 
على أرضية ملعب شهداء الثاني عشر من 

آذار بقامشلو بتمام الساعة الثانية عصراً.
سردم الذي حصل على الترخيص في العام 

الماضي وتأهل في أول مشاركة في دوري 
وفاز  األولى  الدرجة  إلى  الثانية  الدرجة 
بلقب الدوري بأول مشاركة له في الدوري 
المرشحين،  أبرز  من  وكان  العام،  هذا 
وذكر ذلك قبل انطالقة الدوري عبر تقارير 

لصحيفتنا روناهي.

لعام  أيضاً  للكأس  اللقب  حامل  هو  سردم 
2018 ويحاول الحفاظ على اللقب وحالياً 

وصل للدور الربع النهائي. 

أن  على  الرقة  مدينة  نساء  أكدت  الرقة-  روناهي/ 
حاجز  كسرت  سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة 
يحتذى  مثاالً  نظامها، وأصبحت  الخوف، وأسَّست 

به لدى كافة النساء في سوريا والعالم.
بغزو المحتل التركي ومرتزقته من الجيش الوطني 
السوري وداعش والنصرة على الشمال السوري، 
قام المحتل ومرتزقته بجرائم الإنسانية بحق شعوب 
السياسية  قتل  كان  وأبشعها  سوريا  وشرق  شمال 
المناضلة هفرين خلف، ظناً من المحتل ومرتزقته 
نساء  قلوب  في  الرعب  سيبثون  بإجرامهم  بأنهم 
في  مطالبهن  وسيوقفون  سوريا،  وشرق  شمال 
العيش بحرية وديمقراطية، ولكن النسوة في شمال 
وفي  حية  ستبقى  هفرين  أن  أثبتن  سوريا  وشرق 
قلوبهن مادامت ثورة المرأة الحرة حية وشعلتها لن 

تنطفئ.

اجلرائم مستمرة

وبهذا الصدد قالت اإلدارية في مكتب تنظيم المرأة 
بحزب سوريا المستقبل انتصار الداوود: »أن اجتياح 
الحدودي  الشريط  لمناطق  المحتلة  التركية  الدولة 
بالمشاركة مع  وقتلت  المدنيين قسراً،  لتهجير  أدى 
مرتزقتها من الجيش الوطني السوري السياسيين، 
والجرائم  الكرامة،  مقاومة  شهيدات  بجثث  ومثلت 

مستمرة ما لم يتم إيقافها«.
وتابعت انتصار بأنه بعد ثورة شمال وشرق سوريا، 
وتحقيق  داعش،  مرتزقة  دحر  من  تمكنت  والتي 
الكثير من اإلنجازات، وتشكيل إداراتها، ومؤسساتها 
ليدير الشعب نفسه بنفسه لم يرق لالحتالل التركي، 
بعدوانهم  استهدفوا  حيث  األمر،  هذا  والمرتزقة 
وفلسفة  فكر،  أسس  على  والمبنية  الشعوب,  إرادة 
األمة الديمقراطية لذا شنت الدولة التركية هجماتها 
على المنطقة، وقام المرتزقة باحتالل مدينتي رأس 

العين/ سري كانيه، وتل أبيض/ كري سبي.

باقون على العهد ِلُنكمل ما بدأت 
به شهيداتنا

المرأة  مكتب  في  العضوة  قالت  ذاته  السياق  في 
العهد  على  باقون  »نحن  األحمد:  منى  بالحزب 
في  السالم  إلحالل  شهيداتنا  به  بدأت  ما  لنكمل 
وطننا، ولينعم الجميع به فإن كان جيش االحتالل، 
مخطئون  فهم  هفرين  قتلوا  أنهم  يظنون  ومرتزقته 
حيةً  الحرة  المرأة  مقاومة  دامت  ما  تحيا  فهفرين 
التركي على  الغزو  أنَّ  إلى  اإلشارة  فينا«. وتجدر 
شهر  من  االثنين  يوم  بدأ  قد  سوريا  شرق  شمال 
استهدف  حيث  م،   2019 للعام  األول  تشرين 
التركية  الممتد على طول الحدود  العدوان الشريط 
فعامودا،  قامشلو  إلى  شرقاً  ديرك  من  السورية 
والدرباسية حتى رأس العين/ سري كانيه وصوالً 
إلى تل أبيض فكوباني غرباً، وشنَّ طيران االحتالل 
المناطق  مستهدفاً  عشوائية  جوية  غارات  التركي 
الثقيلة  بالمدفعية  استُهدفت  كما  بذكرها  أسلفنا  التي 
والصواريخ مع تحليق مكثف لطائرات االستطالع 

على كامل الشريط الحدودي.

توج منتخب اليابان، بلقب كأس شرق 
آسيا السيدات 2019، للمرة الثالثة في 
تاريخه، بعد أن حقق فوزاً صعباً على 
صاحب األرض كوريا الجنوبية )1-

.)0
دخل منتخب سيدات اليابان، المعروف 
الختامية  المباراة  »ناديشيكو«،  بلقب 
بحكم  التعادل،  أو  الفوز،  بفرصتي 
نقاط،  بـ6  الترتيب  جدول  تصدرهن 
مقابل بقاء كوريا الجنوبية في المركز 

الثاني بـ4 نقاط.
سيدات  األرض  صاحبات  وقاتلت 
كوريا الجنوبية على الفرصة الوحيدة 
لتحقيق اللقب اإلقليمي على أرضهن، 

إال أن هفوة إحدى العبات خط الدفاع 
منطقة  داخل  بيدها  الكرة  لمس  في 
الجزاء، أهدى لليابانيات ضربة جزاء 
الثاني،  الشوط  من   )88( بالدقيقة 
لتنفذها المهاجمة يوكا موميكي بنجاح.
بعد  اإلقليمي  باللقب  الفوز  بجانب 
حصدت  و2010،   ،2008 نسختي 
األلقاب  على  »ناديشيكو«  العبات 
مانا  المهاجمة  كفوز  الفردية، 
البطولة  هدافة  بجائزة  إيوابوتشي 
مويكا  المدافعة  وفوز  أهداف،  بـ5 
مينامي بجائزة أفضل العبة، في حين 
بالبطولة  أفضل حارسة  ذهبت جائزة 

للحارسة أياكا ياماشيتا.
ـ ضمن الدوري السوري للشباب »الدرجة 
شباب  على  الجهاد  شباب  فاز  األولى« 
هدفين،  مقابل  أهداف  بأربعة  الجزيرة 
وتأهل بذلك الجهاد لألدوار النهائية والتي 
من المفترض أن تقام بدمشق وهذه األدوار 

هي المؤهلة لدوري الممتاز.
واالتحاد  والرياضة  الشباب  لجنة  ـ 
لجنة  وعبر  وريفها  منبج  مدينة  الرياضي 
مفتوحة  بطولة  تقيم  الفردية  األلعاب 
الجمعة  يوم  وذلك  البدنية،  القوى  للعبة 
الواحدة  الساعة  بتمام   2019/12/20

ظهراً بمشاركة الفرق التالية:
ـ أكاديمية أبو أيوب الرياضية.

ـ نادي منبج.
ـ نادي المعتصم.

ـ نادي األسطورة.
ـ نادي الجزيرة.

لدورة  الثالثاء  أمس  مباريات  نتائج  ـ 
»المقاومة حياة«:

بهدفين  أرمنج  مع  الجزيرة  اتحاد  تعادل  ـ 
لهدفين.

دون  بهدف  الفرسان على عاليا  أم  فوز  ـ 
رد.

تلعب اليوم األربعاء مباراة واحدة في نهاية 
دور المجموعات بحيث يلتقي فريقي:

الساعة  السويس  قناة  شباب  زيوا×  ـ 
قناة  بحي  دجلة  ملعب  في  مساًء.  السادسة 

السويس بقامشلو
الذي  القدم  كرة  دوري  مباريات  ضمن  ـ 

الشهيدة  باسم  الرياضي  االتحاد  أقامه 
»هفرين«

المدينة الرياضية  تقابل على أرض ملعب 
وفاز  »المحمودلي«   × فريقي«الترجي« 

الترجي بأربعة أهداف بدون رد.
روناهي / قامشلو

الدوري  صدارة  في  الصراع  يكون  ربما 
اإلسباني لكرة القدم أكثر شراسة الموسم الحالي 
من أي وقت مضى، وقد تكون مباراة الكالسيكو 
بين الغريمين برشلونة ولاير مدريد على ملعب 
هذا  في  حاسمة  األربعاء  اليوم  نو«  »كامب 

االتجاه.
ومع انتهاء المرحلة السابعة عشر من المسابقة، 
فقط  األهداف  بفارق  الصدارة  برشلونة  يحتل 
أمام لاير مدريد، صاحب المركز الثاني، وربما 
في  األول  الكالسيكو  وهي  الغد،  مباراة  تلعب 
رسم  في  كبيراً  دوراً  الجاري،  الموسم  إسبانيا 

مالمح المنافسة على اللقب هذا الموسم.
 26 يوم  المباراة  تقام  أن  المفترض  من  وكان 
نظراً  تأجيلها  تقرر  لكن  الماضي،  أول  تشرين 

للمخاوف من توتر الحالة األمنية في كتالونيا.
منافسة  الغد  مباراة  تشهد  أن  المنتظر  ومن 
مستوى  فيه  يبدو  وقت  في  تأتي  حيث  شرسة، 

البارسا والملكي متقاربا إلى حد كبير.
دعم مثالي:

الوسط  خط  العب  في  مدريد  لاير  ووجد 
عنصر  فالفيردي،  فيديريكو  األوروغوياني 
وصانع  كاسيميرو  للبرازيلي  المثالي  الدعم 

األلعاب األلماني توني كروس.
إيفان  الكرواتي  الوسط  خط  العب  وعاد 
األساسية  التشكيلة  إلى  أخيراً  راكيتيتش 
الوسط  خط  في  التوازن  حقق  وقد  لبرشلونة، 
الذي يشهد أيضا تألق فرنكي دي يانغ، المنضم 

حديثاً إلى الفريق قادما من أياكس الهولندي.
في  أساسيا  عنصراً  الفريقين  من  كل  ويفتقد 
لاير  عن  هازارد  إيدين  يغيب  حيث  الهجوم، 
مدريد بسبب اإلصابة كما يغيب عثمان ديمبلي 

عن برشلونة.
عن  هازارد  غياب  فترة  تكون  أن  ويرجح 
المالعب أطول من الفترة التي سيغيبها ديمبلي.

ثالثي ناري:
وينتظر أن يدفع إرنستو فالفيردي المدير الفني 
لبرشلونة بالنجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى 

جانب لويس سواريز وليونيل ميسي.
أكثر  مهمة  هازارد  غياب  تعويض  وسيكون 
صعوبة بالنسبة لزين الدين زيدان المدير الفني 
لريال مدريد، حيث سيكون عليه اختيار غاريث 
بيل أو المهاجم البرازيلي رودريغو، للعب إلى 

جانب كريم بنزيما.
وقال غريزمان قبل أول كالسيكو بين برشلونة 

بالنسبة لي.  له: »إنه حلم  بالنسبة  ولاير مدريد 
تابعت هذه المواجهة عدة مرات عبر التلفاز.«

هذه  على  بالحصول  سعيد  »إنني  وأضاف: 
الفرصة، وأتطلع إلى تقديم أفضل ما لدي ألترك 

بصمة جيدة.«
توهج بنزيما:

تألق مع لاير  بنزيما فترة  كذلك يعيش مواطنه 

مدريد، وقد صرح بالقول: »أريد التتويج بلقب 
زمالئي  ساعدت  إذا  سعيداً  وسأكون  الدوري، 

في تحقيق ذلك.«
دائماً.  صعب  نو  كامب  في  »اللعب  وأضاف: 
خالل  أهمية  األكثر  دائماً  المباراة  هذه  تعد 

الموسم وأتمنى أن نفوز بها.«
للكالسيكو،  االستعداد  حالة  الفريقين  على  وبدا 

خالل مباراتيهما مطلع هذا األسبوع.
فقد أراح لاير مدريد العب خط الوسط األساسي 
كاسيميرو في المباراة التي انتهت بالتعادل مع 

فالنسيا 1 / 1 األحد الماضي.
حصوله  عند  لإليقاف  كاسيميرو  وسيتعرض 
لعدم  زيدان  دفع  ما  وهو  آخر،  إنذار  على 
لضمان  فالنسيا،  أمام  بإشراكه  المجازفة 
مشاركته في الكالسيكو، وذلك رغم أن زيدان 
صرح قبل المواجهة بالقول: »لو فكرت بشأن 
مواجهة برشلونة بدالً من فالنسيا اآلن، سيكون 

هذا خطأ.«
مدريد  لاير  مرمى  حارس  كورتو  تيبو  وكان 
الكرات  من  لعدد  وتصدى  بطوليا  دورا  أدى 
المباراة  موازين  تقلب  كادت  التي  الخطيرة 

لصالح فالنسيا، وخاصة في الشوط الثاني.
مباراته  برشلونة  الجانب اآلخر، خاض  وعلى 
لكنه  األساسية  بتشكيلته  سوسييداد  لاير  أمام 
تعادل 2 / 2، وغاب ميسي عن مستواه المعهود 

لكنه لعب دوراً بارزاً في الشوط الثاني.
من  صحوة  إلى  وجماهيره  برشلونة  ويتطلع 

النجم األرجنتيني في مباراة اليوم األربعاء.

تقرير/ جوان حممد

سردم ُيتّوج اليوم بطاًل لدوري اإلقليم

إدانات للنساء في باشور كردستان حول 
فتاوي اتحاد المسلمين

نساء الرقة: »بمقاومة المرأة الحرة 
سُنخِرج الغزاة من أرضنا«

سيدات اليابان يفزَن بلقب كأس
 شرق آسيا

ياضية حقيبة روناهي الر

يد يال مدر صراع الصدارة ُيشعل كالسيكو برشلونة ور

رمزية خليل فاطمة غازي

استطالع/ هيلني علي

من  الغالب  في  الضحايا  ويكون  مختلفة، 
أراده االحتالل  ما  األطفال والنساء، وهذا 
إرادة  استهدف  حيث  ومرتزقته,  التركي 
المرأة ومكتسباتها«, وقالت: »ال نريد شيئاً 
تنتهي  وأن  كانيه,  إلى سري  العودة  سوى 
معاناة نزوحنا الذي فرضه علينا االحتالل 

قسراً«.
للعالم  يمكن  »كيف  فاطمة:  وتساءلت 
السكوت عن هدر دماء األبرياء التي يريقها 
أن  ألردوغان  يمكن  كيف  يومياً؟  المحتل 
ال  واإلنسانية؟  الضمير  من  ذرة  يملك  ال 
واألطفال  النساء  قاتل  عن  السكوت  يمكن 

ومهجرهم ومعنفهم«.
مئات  ضمن  من  وفاطمة  سميرة  األم 
من  قسراً  هُجرَن  الالتي  والنساء  األمهات 
منازلهن بسري كانيه، وال يتمنين شيئاً غير 
عالم أفضل ألطفالهن وعوائلهن, ويشددن 

على أنهن ال يردَن إال السالم.
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القضية  حول  السابقة،  المؤتمرات  معظم 
تمرير  الرئيسة  غايتها  كانت  السورية، 
الوقت، لتتراكم المزيد من الكوارث، وتدفع 
البنود،  َر  أمَّ تقبل  إلى  السوري  باإلنسان 
وينسى شعار الثورة )إسقاط النظام( أو كما 
يقال في اللغة الدبلوماسية، الرضوخ، بعكس 
مؤتمرهم هذا، المنعقد في مدينة نور سلطان 
-10 بتاريخ  كازاخستان  عاصمة  )آستانا( 
أجندات  لها  كانت  والتي  2019/12/11م، 
مسبقاً،  عليها  متفقة  معلنة،  غير  رئيسة، 
المعارضة والنظام، بتركيبة تركية إيرانية، 

وهي محاربة الكرد، قضية وديمغرافية.
فهم ورغم العداوة الكارثية المميتة، وعدمية 
المجتمع  إلنقاذ  نقطة  أية  حول  االتفاق، 
من  سنوات  تسع  مدى  على  السوري، 
الصراع على السلطة، لكنهم في هذا المؤتمر 
المنطقة  أجل  من  الواقع  في  انعقد  الذي 
الواردة  النقاط  معظم  على  اتفقوا  الكردية، 
في بيانهم الختامي، واألغرب فيه أن روسيا 
الداعشية  المنهجية  لهذه  تبين معارضتها  لم 
ضد األمة الكردية والمخالفة الستراتيجيتها 
أهم  أحد  ومن  السابقة.  المؤتمرات  بعكس 
بل  عليها  يختلفوا  لم  فقط  ليس  التي  النقاط، 
السنوات  في  ستعمق  بتصريحات  دعمت 
العربي  القادمة الحقد والعداوة بين الشعبين 
التغيير  خطط  على  التعتيم  والكردي، 
غربي  من  الكردية،  للمنطقة  الديمغرافي 
حمكو،  ديركا  شمال  شرق  إلى  عفرين 
المعارضة  وفد  رئيس  فضحتها تصريحات 
والنظام وبيان المؤتمر، وتصريح أردوغان 
نفسه، والكل اتفقوا على المقولة ذاتها، أنهم 
السوريين،  توطين(  )إعادة  بعملية  بدأوا 
وليس تسكين الغرباء في المناطق الكردية، 
األولى تضم مليون سوري، وقد  والمرحلة 
تم نشر مفهوم )إعادة التوطين( مكان التغيير 
الديمغرافي ضمن المؤتمر، باتفاق جماعي، 
والهيئات  المنظمات  معظم  عليه  المعترض 

الدولية، ومن ضمنها التابعة لألمم المتحدة.

التغيري الدميغرايف وحماربة 
الوجود التارخيي للكرد

والشعب الكردي هنا أمام أسلوب أكثر خباثة، 
هدفه القضاء على وجوده التاريخي العميق 
فوق جغرافيته، جنوب غرب كردستان حيث 
العملية  الفرات،  وشرق  عفرين  منطقتي 
السورية  السلطات  سابقاً،  لها  جندت  التي 
األكاديميين  من  واسعة  شريحة  المتتالية، 
وتحريف  للطعن  المحترفين،  والكتّاب 
تاريخ المنطقة، الخطط العروبية التي تبنتها 
بعض  تسخير  طريق  عن  قطر  دولة  الحقاً 
والثقافية،  السياسية  االستراتيجية  مراكزها 
وبدعم تركي، وكانت من أهم أجنداتهم إقناع 
سوريا  في  الكردي  الوجود  أن  على  العالم 
الحالية تشكلت على خلفية الهجرة من باكور 
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إلدانة أردوغان كمجرم حرب«

حكمت حبيب: »نسعى لتحقيق تطلعات 
يا« شعبنا في شمال وشرق سور
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المصري  الكردي  والكاتب  الناشط  قال 
أمام  الكردي: »أقمنا دعوى قضائية  مجدي 
أردوغان  باعتبار  تطالب  المصري  القضاء 
القضية  »إن  وأضاف:  حرب«،  مجرم 
أقمناها تسير في اتجاه يجعلنا متفائلين  التي 
بصدور حكم لصالح الشعب الكردي كسابقة 

في سجل القضاء المصري«.
مجدي  المصري  والكاتب  الناشط  وقال 
الكردي: »إن القضية تنتظر الحكم في شهر 
إلى إن فريق  كانون الثاني المقبل«، مشيراً 
القضية قدم أدلة حول تعاون نظام أردوغان 
األمن  لتهديد  إرهابية  وتنظيمات  داعش  مع 
بعد  وبخاصة  والعربي  المصري  القومي 
على  عدوانه  بعد  ليبيا  في  للتدخل  مساعيه 
أدلة  تقديم  تم  أنه  إلى  أيضاً  وأشار  سوريا. 
حول استخدام نظام أردوغان أسلحة محرمة 
دولياً وارتكابه جرائم ضد اإلنسانية وجرائم 
وعدوانه  هجومه  خالل  من  عرقي  تطهير 
وهناك  السوري،  الشمال  ضد  االحتاللي 
حملة قوية انطلقت لمقاطعة البضائع التركية 

في مصر.
وجاء الحوار على الشكل التالي: 

األولى  الجلسة  انعقاد  بعد  موقفكم  -ما    
العتبار  المصري  القضاء  أمام  لقضيتكم 

أردوغان مجرم حرب؟
الدعوى  بالحكم لصالح مطالب  تفاؤل  هناك 
إصدار  في  المصري  الداخلية  وزير  بإلزام 
قرار باعتبار أردوغان شخص غير مرغوب 
حرب ضد  جرائم  الرتكابه  مصر،  في  فيه 
الشمال  في  السوري  الشعب  بحق  اإلنسانية 
والذي يتعرض لعدوان تركي غاشم. واعتقد 
يسجل  استثنائية،  سابقة  سيكون  الحكم  أن 
بحروف من نور في سجل القضاء المصري 
بعض  اهتمام  حشد  في  نجحنا  وقد  النزيه، 
الدول والمنظمات التي بدأت تحذو حذونا في 

رفع دعاوى قضائية ضد المجرم أردوغان. 
ُكرد  دور  على  للتأكيد  تأتي  القضية  وهذه 
الكرد في مختلف  التضامن مع  في  المهجر 
تحركات  وهناك  األربعة،  كردستان  أجزاء 
الدولية  الجنائية  المحكمة  في  القضية  لتقديم 

بالهاي.
ـ   ماذا حدث خالل الجلسة وما مدى تفاعل 

المصريين مع القضية ضد أردوغان؟
أدلة  له  وقدمنا  الدعوى  إلى  نظر  القاضي 
لجرائم  أردوغان  ارتكاب  على  ومستندات 
عالقته  على  أدلة  له  قدمنا  كما  حرب، 
بما  ليبيا  في  وبخاصة  ودعمهم،  بالدواعش 
يهدد األمن القومي المصري، وقد أصدر في 
في  للحكم  القضية  قرار حجز  الجلسة  نهاية 
26 كانون الثاني المقبل. والمرافعة تحدثت 
ودعمه  األبيض  الفوسفور  استخدام  عن 
دولياً،  محرمة  أسلحة  واستخدام  لداعش 
النصرة  جبهة  لجماعة  دعمه  على  عالوة 
التي  والميليشيات  المتطرفة،  والجماعات 
بعد  المصري، وخاصة  القومي  األمن  تهدد 
اتفاقه مع السراج الذي يهدد الحدود الغربية 
تهديد  به  يقوم  وما  البحري.  وأمنها  لمصر 
وبخاصة  والمصري  العربي  القومي  لألمن 
بعد اتفاق السراج إلى ليبيا وتهديده بإرسال 
الخالفة  إحياء  في  أمالً  ليبيا  إلى  قوات 
العثمانية، ونحن أصبحنا في ما يشبه مواجهة 

عسكرية مع تركيا في ليبيا.
هناك اهتمام من الدوائر السياسية واإلعالمية 
بمتابعة القضية؛ ألن هناك رأي عام مصري 
قوي ضد التدخالت التركية وسياسة أردوغان 
السلبية في المنطقة، والتفاعل مع القضية على 
المستوى المصري يشمل تنسيقنا مع العديد 
األحزاب  مع  لقاءات  وعقد  األطراف،  من 
على  شعبية  مقاطعة  حملة  لبدء  المصرية 
وسنحضر  العربية،  والدول  مصر  مستوى 

من  والسوريين  المصريين  الضحايا  بعض 
األمة  يهدد  العثماني  والخطر  اإلرهاب، 
العربية من شمالها لجنوبها ومن شرقها إلى 
كردية،  مسألة  فقط  ليست  والمسألة  غربها، 
بل ال بد أن يتكاتف الكرد والعرب في صد 
ومساعي  الجديدة،  العثمانية  الهجمة  هذه 
العثمانية.  الخالفة  إحياء  إلعادة  أردوغان 
أردوغان  عالقة  أيضاً  تتضمن  والدعوى 
والمحظورة  اإلرهابية  اإلخوان  بجماعة 
يأوي  وقت  في  المصري،  القانون  بحكم 
يشكل  بما  ويدعمهم  عناصرها  أردوغان 
أضراراً كبيرة للدولة المصرية، وأردوغان 
يحاول محاصرة مصر واستهدافها من خالل 

تحركاته في سوريا وليبيا.
العام  الرأي  في  إدراك  هناك  أن  ترى  ـ هل 
وبخاصة  التركي  الدور  لخطورة  العربي 
عن  يومي  بشكل  يتحدث  بات  اإلعالم  أن 

خطورة هذه األطماع العثمانية؟
نتابع االهتمام الشديد لدى الرأي العام العربي 
أو  االجتماعي،  التواصل  مواقع  سواًء على 

في مختلف وسائل اإلعالم بمتابعة المواقف 
المناوئة للتدخل التركي، وهناك دعم لموقف 
مصر وغيرها من الدول في مواجهة تركيا، 
وعلى سبيل المثال شاهدنا كيف تابع الجمهور 
في المنطقة مسلسل ممالك النار الذي تناول 
موجزاً  كان  وأن  األسود،  العثماني  التاريخ 
أن  يجب  ونحن  مالئمة.  تكن  لم  بصورة 
بخطورة  العربي  الشعب  توعية  على  نقوم 
المسلسالت  ومقاطعة  التركية  األطماع 
التركية وحتى البضائع التركية؛ ألن الغزو 
الثقافي أشد فتكاً من الغزو العسكري، وحملة 
المقاطعة هي حرب شرسة سنخوضها وإذا 
نجحنا في إسقاط االقتصاد التركي نجحنا في 

إسقاط المخطط العثماني الجديد.
وخالل األسبوع القادم وحالياً نجهز لتدشين 
وسياسياً  ثقافياً  تركيا  لمقاطعة  حملة  أكبر 
لرفع  األمر  وصل  لو  حتى  واجتماعياً، 
دعوى على وزير التجارة والسياحة إلجباره 
وأتوقع  التركية.  المنتجات  دخول  منع  على 
أن الحملة ستقابل لألسف مواقف من رجال 

تركيا،  مع  التجارة  من  المستفيدين  األعمال 
والتجارة  األعمال  رجال  سيظهر  وهنا 
المادة  إال  يهمهم  ال  وآخرون  الشرفاء، 

والربح.
ـ   كيف ترون الموقف في ليبيا وما رؤيتكم 
التركي في تكرار  لمحاوالت دولة االحتالل 

السيناريو السوري هناك؟
ومنها  ليبية  شخصيات  مع  سنتواصل 
دعوى  لرفع  مصر  في  مقيمة  شخصيات 
أمام القضاء المصري أيضاً تطالب بإدراج 
أردوغان على قوائم اإلرهاب لتهديده األمن 
على  المعركة  وسنخوض  لليبيا،  القومي 
حرب  وشن  والقانوني  السياسي  الصعيد 
قوة  ألن  التركية؛  المنتجات  على  مقاطعة 
وهو  عربدته،  من  تزيد  التركي  االقتصاد 
كل  من  للمنطقة  القومي  األمن  يحاصر 
وليبيا  وتونس  الصومال  في  ويتواجد  اتجاه 
وسوريا. وتوغل العثمانية الجديدة في إفريقيا 

هدفها السيطرة على المنطقة برمتها.
اتحاد  من  ومواقف  دعوة  هناك  -كان    
كيف  المقاطعة،  حول  العرب  المحامين 
تنسقون مع االتحاد في هذا األمر وبخاصة 
أنه أيضاً يمكنه تقديم الدعم القانوني الالزم 

لكم؟
اتحاد المحامين العرب مطالب بتقديم الدعم 
القانوني لنا في القضية المنظورة أمام القضاء 
العام  األمين  مع  تواصل  وهناك  المصري، 
للعدو  والتصدي  العرب،  المحامين  التحاد 
بد  وال  فقط،  الدولة  مسؤولية  ليس  التركي 
من وجود دعم شعبي قوي لصد هذه الهجمة 
الحكومة  من  وأتمنى  الجديدة.  العثمانية 
لحزب  رسمياً  مكتباً  تفتتح  أن  المصرية 
يمثل  الذي  القاهرة،  في  الكردستاني  العمال 
لها  مصر  أن  والمعروف  تحررية،  حركة 
مواقف مشرفة مع الحركة الكردية تاريخياً.

لمجلس  التنفيذية  الهيئة  رئيس  نائب  كشف 
بأنه حتى  الديمقراطية حكمت حبيب  سوريا 
حوارات  أو  مفاوضات  توجد  ال  اللحظة 
أي  على  وال  السوري،  النظام  مع  مباشرة 
»أما  وأضاف:  المستويات،  من  مستوى 
مستمرة  حوارات  فهناك  للروس  بالنسبة 
وهناك تنسيق مستمر وخصوصاً فيما يتعلق 
وأكمل:  واالنتشار«.  العسكري  بالجانب 
»لكن حتى اللحظة ال يوجد أي تقدم؛ فما زال 
المركزية  مفهوم  على  حقيقة  مصراً  النظام 
في الحكم، وهذا ال يتناسب مع تطلعات شعبنا 
عن  نبحث  نحن  سوريا،  وشرق  شمال  في 

سوريا ديمقراطية ال مركزية«.

ُمنفِتحون على احلوار دائمًا

لقاء  في  جاء  هذا؛  حبيب  حكمت  تصريح 
في  »جرت  قال:  حيث  معه  خبر24  أجرته 
وزار  مرتين،  حوارات  األخيرة  اآلونة 
الموجودة  الوطنية  والقوى  األحزاب  بعض 
في الداخل السوري من أحزاب وشخصيات 
عدة  منذ  الزيارة  وجددوا  شهر  منذ  المنطقة 
أيام وهي مجموعة مؤلفة من أحزاب: حزب 
السوري، وحزب  القومي  والحزب  الشعب، 
وشخصيات  أخرى  وأحزاب  التضامن، 
وطنية. كانوا قد التقوا بمجموعة من األحزاب 

الموجودة في شمال وشرق سوريا »أحزاب 
سوريا  مجلس  وأحزاب  الذاتية«  اإلدارة 
لهذه  أوضحت  اللقاءات  وهذه  الديمقراطية، 
هو  الذاتية  اإلدارة  بأن مشروع  الشخصيات 
الديمقراطية  سوريا  وقوات  وطني  مشروع 
مع  اللقاء  خالل  من  وطنية،  قوات  هي 
األحزاب الموجودة في دمشق، وهي أحزاب 
وقد  أيضاً،  مستقلة  وشخصيات  مرخصة 
أعطت انطباع واضح وصريح وجيداً وحمل 
نسخاً  وأخذو  المنطقة،  تطلعات  الوفد  هذا 
لشمال  الذاتية  لإلدارة  االجتماعي  العقد  من 
قاموا  أيضاً  بدورهم  وهم  سوريا  وشرق 
المحلية  اإلدارة  قانون  من  نسخة  بإعطائنا 
القادمة  المرحلة  خالل  وسيحاولون   ،107
أن يعمقوا الحوار ليكون بشكل رسمي وعلى 
مستوى رسمي للحكومة السورية. وأكدنا لهم 
الحوار، ولكن هذا  بأننا منفتحون على  نحن 
نتطلع  إلى ضمانة ونحن  الحوار هو بحاجة 
الحوارات  في  الضامنة  هي  روسيا  لتكون 
القادمة، وعادوا إلى دمشق وننتظر لنرى إلى 
ماذا ستؤدي هذه اللقاءات التي كما ذكرت هي 
السورية  الحكومة  مع  لقاءات رسمية  ليست 
األحزاب  مع  وإنما  الروسي،  والضامن 

المرخصة من الحكومة في دمشق«.
القوات  وانتشار  النفوذ  خارطة  بشأن  أما 
شمال  في  والمحلية  اإلقليمية  لألطراف 
»يوجد  بقوله:  حبيب  أكد  سوريا  وشرق 

والواليات  التحالف  لقوات  واضح  تموضع 
تموضع  هناك  الروسية،  والقوات  المتحدة 
المتحدة،  الواليات  بقيادة  التحالف  لقوات 
إلى  وصوالً  الشرق  باتجاه  نقطة  وهناك 
سيمالكا  معبر  إلى  ُكردستان  باشور  حدود 
دير  إلى  وصوالً  العراقية  الحدود  باتجاه  ثم 
الزور ومناطق التنف والحسكة، وهذا حقيقة 
األمريكية.  والقوات  التحالف  قوات  تواجد 
أما من مناطق مطار قامشلو وغربها باتجاه 
عامودا وصوالً لعين عيسى ومنبج وكوباني 
هناك قواعد ونقاط للقوات الروسية، وأيضاً 
هناك نقطة في الطبقة وعين عيسى وتل تمر 
العسكرية  الشرطة  الخصوص  وجه  وعلى 

الروسية«.

ال يهمها سوى مصاحلها

وأضاف حبيب: »وكذلك هناك انتشار لقوات 
حرس الحدود على الحدود التركية السورية 
إلى معبر سيمالكا وهو  من كوباني وصوالً 
االتفاق  بعد  التركية،  السورية  الحدود  على 
الديمقراطية  سوريا  قوات  بين  العسكري 
االتفاق من  وافقنا على هذا  وروسيا، ونحن 
أجل حقن الدماء ووضع حد لالحتالل التركي 

لألراضي السورية«.
محافظة  وضع  حول  سؤالنا  على  رده  وفي 

سلطة  تحت  ترزخ  التي  السورية  إدلب 
الئحة  على  المدرجة  النصرة  جبهة  مرتزقة 
بالقول:  حبيب  أوضح  العالمي  اإلرهاب 
كبيرة  أعداد  وهناك  معلق  إدلب  »ملف 
هذه  في  موجودة  متطرفة  ومجموعات 
على  هناك رفض  ذلك  إلى  أضف  المنطقة، 
المستوى الشعبي لعودة النظام وتقوم القوات 
الروسية أحياناً بقصف المواقع في إدلب؛ مما 
أدى ذلك إلى وقوع ضحايا من المدنيين كما 
شاهدتم، ما زال موضوع إدلب يشكل عائقاً 
على الرغم من لقاءات أستانا ومناطق خفض 
التصعيد التي نحن ننظر إليها مناطق تقاسم 
وإيران في بعض  بين روسيا وتركيا  النفوذ 
بحاجة  إدلب  موضوع  أن  أعتقد  المناطق. 
الملف  بإنهاء  الوقت وهو مرتبط  للمزيد من 
السوري وحتى هذه اللحظة ال يوجد تفاهم ما 

بين روسية وتركيا حول إدلب«.
لمجلس  التنفيذية  الهيئة  رئيس  نائب  واختتم 
حديثه  حبيب  حكمت  الديمقراطية  سوريا 
على  تطفو  سوف  خالفات  »وهناك  قائالً: 
تعقد  ربما  القادمة  المرحلة  خالل  السطح 
تركيا وروسيا صفقة من أجل إدلب، ودولة 
إبرام  على  تعمل  دائماً  التركي  االحتالل 
الصفقات والخاسر الوحيد من هذه الصفقات 
االحتالل  دولة  ألن  السوري  الشعب  هو 
بالدرجة  مصالحها  سوى  يهمها  ال  التركي 

األولى«.

محمود عباس 

كردستان بعد خسارات ثوراتهم هناك.
لم  للمؤتمر،  الختامي  البيان  صدور  وبعد 
السياسية  اللعبة  على  الروسي  السكوت  يعد 
وفدها على  فقد حصل  الديمغرافية، غريباً، 
هيئة  بإدراج  التركي  الوفد  من  تصريح 
اإلرهابية،  المنظمات  ضمن  الشام  تحرير 
عن  فصلهم  يجب  أنه  على  إضافة  مع 
خاص  بند  وإضافة  السورية،  المعارضة 
الصيغة  تحت  للمؤتمر  الختامي  البيان  على 
قلقة  وإيران  وتركيا  روسيا  ”أن  التالية 
في  اإلرهابية  الجماعات  وجود  تزايد  من 
بالتنسيق  وتعهدت  السورية،  إدلب  محافظة 
ما  وهو  المتشددين”  على  القضاء  أجل  من 
بيع  صفقة  أكملت  قد  تركيا  تكون  وبها  تم. 
مرتزقتها  باستثناء  السورية،  المعارضة 
الذين تسخرهم لقتال الكرد، مقابل الحصول 
االعتراض  في عدم  الروسية  الموافقة  على 
على عملياتها ضد الكرد، وعلى هدى غاية 
التالية:  بالمقولة  البيان  الكرد صدر  محاربة 
جديد  ”واقع  خلق  محاوالت  يرفضون  أنهم 
على األرض بما يشمل مبادرات حكم ذاتي 
غير قانونية” كما وشددوا ضمن البيان على 
التي  االنفصالية  األجندات  ضد  ”الوقوف 
وسالمتها  سوريا  سيادة  تقويض  إلى  تهدف 
اإلقليمية، وكذلك تهديد األمن القومي للبلدان 
واضحة،  هنا  الكالمية  والنبرة  المجاورة” 
موجهة في عمقها ضد الشعب الكردي بشكل 
عام، ترفضها جميع أطراف الحراك الكردي 
وتعتبرها تهمة ال أساس لها من الصحة وال 
ذلك  مع  مصادر،  أو  وثائق  أي  إلى  تستند 
في  البيان،  في  رئيس  كبند  ودرج  نوقشت 
الوقت الذي تغاضوا فيها عن احتاللهم ألكثر 
من نصف األراضي السورية، بينها مناطق 
منفصلة تماماً، تحكمها تركيا إما تحت اسم 
المعارضة  منطقة  أو  المؤقتة،  الحكومة 
البيان على  بند ضمن  تمرير  التكفيرية. مع 
قضية النفط في »شرق الفرات« المثارة من 
باإلمكان  لربما  ترمب،  دونالد  الرئيس  قبل 
تبيان الحقيقة المخفية وراء كواليس المؤتمر، 
المعارضة  بين  توافقية  جلسة  أول  باعتباره 
يستبعد  وال  وتركيا،  النظام  وبين  والنظام، 
أن تكون بداية تنازالت من الطرفين، ولوال 
القضية الكردية، وخطط التغيير الديمغرافي 
والدول  روسيا  عرابها  تمكن  لما  للمنطقة، 
مثل  خلق  من  كمراقبين  المشاركة  العربية 
وتطابق  الستارة،  خلف  المخفي  التفاهم  هذا 
بين التصريحات، فلقد أصبح معروفا للعالم 
أجمع، أن المعارضة السورية المسلحة بكل 
لم  الذين  أما  الكرد،  لقتال  وجهت  فصائلها 
يتركوا الجبهة مع السلطة فرزوا كمنظمات 
وسيتم  إزالتها،  على  الجميع  اتفق  إرهابية 

تصفيتها في منطقة إدلب.

مترير األجندات الرتكية 
وترسيخ بقائها

المعارضة  مع  المستخدمة  والدبلوماسية 
في  تختلف  ال  وغيرها  االئتالف  السياسية، 
كثيره عن المسلحة، باستثناء أن األولى تبيع 
التي  من  منحطة  أكثر  حجج  تحت  الوطن 
والجهتين  التكفيرية،  المسلحة  إقناع  بها  تم 
إلهائهم  وتم  النظام  إسقاط  قضية  عن  تخلوا 
الذي  الدستور،  ككتابة  الثانوية،  بالمسائل 
األجندات  وتمرير  الكرد  ومحاربة  يتم،  لن 
التركية في مناطقهم، كعملية تشكيل الحكومة 
المؤقتة في قرية الراعي، ونشر التعليم باللغة 
وغيرها  السورية،  المناطق  في  التركية 
في  التركي  االستعمار  ترسيخ  مقدمات  من 
الكرد  أن  يدعون  التي  السورية  المناطق 

يحاولون فصلها عن سوريا.
أن  السياسيين،  المحللين  أوساط  في  فيتردد 
مساحة  ربع  احتل  أردوغان  طيب  رجب 
سوريا، بمقايضة مع روسيا، سلم فيها ثلث 
مساحة سوريا إلى بشار األسد بدون أن تطلق 
السلطة والمعارضة طلقة واحدة، وهي اآلن 
تحاول تسليم إدلب مقابل التغيير الديمغرافي 
في »شرق الفرات«. ففي مؤتمر آستانا-14 
تم البحث حول إشكالية إحالل قوات النظام 
الخط  على  الديمقراطية  قوات سوريا  مكان 

الحدودي، في الوقت الذي كانت تركيا تأمل 
هذا  ضمن  عليها  لتفاوض  بيدها،  تكون  أن 

المؤتمر.
التالية  الخطوة  على  النقاش  تم  وبخالفه 
التي ستقدم عليها تركيا والنظام معاً، ضمن 
يتصاعد  أن  ومخطط  الكردية،  المنطقة 
للنظام  ليسهل  ومرتزقته،  التركي  الضغط 
التفاوض مع الكرد، أو قبول شروطها، وهذا 
ما تعرضه روسيا كوسيط في الواجهة، لكنه 
مهماتها  ومن  للعملية،  األساسي  المحرك 
وبالتالي  المنطقة،  من  األمريكيين  إخراج 
الفرات،  شرق  في  النفطية  المناطق  تحرير 
وهذا لن تتم ما دامت أمريكا تستند على الكرد 
كحجتها وأداتها في البقاء. وعلى األغلب بعد 
هذه الخطوة وما سيتم في إدلب قادماً، ستكون 
باستثناء  األولى،  تركيا  مهمات  انتهت  قد 
في  الدخول  إلى  ستدفعها  التي  مصالحها، 
ستبدأ  وهنا  روسيا،  مع  جديدة  مفاوضات 
عن  تركيا  ستتنازل  أو  بينهما،  الخالفات 
الكثير، ومن ضمنها ضغوطاتها على الكرد، 
القادمة  المراحل  في  تظهر  أن  يستبعد  وال 
إشكاليات القضية الكردية ضمن تركيا على 

طاولة الحوارات الدبلوماسية العالمية.

التقارب الكردي مهم جدًا يف 
هذه املراحل

لتمرير  المنعقدة  المؤتمرات  مهمة  انتهت 

وبمهمات  جديدة،  مرحلة  وبدأت  الزمن، 
االتفاق  تم  أثرها  وعلى  واضحة،  محددة 
أخرى،  مواعيد  على   14 اآلستانا-  في 
القضية  على  ليس  الحوار  لديمومة  كتجمع 
كانت  والتي  النظام  إشكالية  أو  السورية 
بل على مدى  المتداولة،  الثانوية  النقاط  من 
القضية  حول  عليه،  االتفاق  تم  ما  تطبيق 
للمنطقة،  الديمغرافي  والتغيير  الكردية، 
وينتهون  المهمة،  تنتهي  أن  إلى  وسيستمر 
من استيطان الماليين الثالثة لسوريا الداخل. 
ويتم التغطية اإلعالمية لها خارجيا، على أن 
ويتأكدون  المهاجرين،  برضى  يتم  التوطين 
للسلطات  الموالي  العنصر  هيمنة  على 
يستفيد  الذي  الوقت  في  لكردستان،  المحتلة 
إدلب،  على  سيستولي  جهتين:  من  النظام، 
وستظل مناطق الداخل خالية من المعارضة 
إسقاط  شعار  حملوا  الذين  وهم  النزيهة، 
النظام، وكأصحاب األرض في مناطق حماة 

وحمص إلسكان األقلية العلوية فيها.
ال يؤلمنا، تقارب واتفاقيات غير مباشرة بين 
مليون  قتلوا نصف  من  بين  أعداءنا ضدنا، 
ومدمري  الحرب،  مجرمي  بين  سوري، 
سوريا، والذين ال عتب عليهم فهم في النهاية 
للشعب  معادية  إجرامية  ومنظمات  سلطات 
ونعاتب  يؤلمنا  بل  الكردي،  قبل  السوري 
المرحلة  هذا  وفي  تظهر  ال  عندما  بعضنا 
المصيرية أية بوادر تفاهم أو تقارب كردي-
وجودها  حال  في  نتمكن  قد  والتي  كردي، 
العربي  الشعب  وبين  بيننا  تفاهم  خلق  من 
فرغم  السورية.  الشعوب  قتلة  متجاوزين 
ومستقبل  وديمغرافيتنا  منطقتنا  مصير  أن 
مبرر  وال  المحك،  على  القادمة  األجيال 
نرى  ال  والصراعات،  الخالفات  لديمومة 
ال  شكوك  تعكس  وهذه  النية،  حسن  بوادر 
تعيق  في  يسببون  الذين  أن  إما  لها،  نهاية 
الخالفات، أدوات بيد محتلي كردستان، تملى 
عليهم المفروض تطبيقه، أو أنهم في جهالة 
مظلمة ال يرون حولهم، وال يفقهون ما يجري 
المؤامرات،  من  الدبلوماسية  األروقة  في 
وإيديولوجيات  مفاهيم  بصيرتهم  أعمت  أو 
األنانية  عندهم  تخلق  طوباوية،  ساذجة 
على  األمة  وتضع  الوطنية،  وتعدم  الذاتية، 
أفكار  من  ترويجه  يتم  وما  الضياع،  حافة 
واتهامات وتخوين ليست سوى تردد ببغائي 
أن  قبل  عليهم  بمدى خطورتها  يشعرون  ال 

يكون على منافسيهم.
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 ‹ العربية  للغة  العالمي  ›اليوم 
موعداً  2013م،  عام  منذ  أصبح 
اليونيسكو  منظمة  به  تحتفل  سنوياً 
كانون  من  عشر  الثامن  في  الدولية 
العربية  وباتت  سنة،  كل  من  األول 
بها  يُحتفى  التي  السادسة  اللغة  هي 
واإلنجليزية  »الفرنسية  بعد:  عالمياً 
والصينية«.  واإلسبانية  والروسية 
لدى  السعودية  المندوبية  ودرجت 
باريس  في  اليونيسكو  المنظمة 
الحدث،  بهذا  االحتفال  تنظيم  على 
دول  فيه  تشارك  شامل  احتفال  وهو 
عربية تنتمي إلى المنظمة. وكعادتها 
خبراء  المندوبية  دعت  سنة،  كل 
ومثقفين  وباحثين  اللغة  حقل  في 
في  للمساهمة  عرباً  وإعالميين 
المفتوح  الحوار  وجلسات  الندوات 
ومستقبلها,  العربية  اللغة  واقع  حول 
منذ  رسمها  التي  للخطة  ترسيخاً 
»أرابيا«  مشروع  م2013  عام 
الدولية  للخطة  االستشارية  )الهيئة 
واختارت  العربية(.  الثقافة  لتنمية 
شامالً  عنواناً  السنة  هذه  المندوبية 
لالحتفال هو »اللغة العربية والذكاء 
االحتفال  هذا  يبَق  لم  االصطناعي«. 
وقفاً على منظمة اليونسكو، بل باتت 

على  كل  به  تحتفل  العربية  الدول 
طريقتها، عطفاً على الهيئات العربية 
الموزعة في بلدان االغتراب، ومنها 
معهد العالم العربي في باريس. ولعل 
االحتفال بهذا اليوم، رسمياً وشعبياً، 
له  ممهداً  ذاته،  الموعد  يستبق  بات 
بلقاءات وندوات ونشاطات متنوعة. 
االحتفال  يبدو  ال  السياق،  هذا  وفي 
وطني  احتفال  مجرد  اليوم  بهذا 
يهدف  هو  بل  فلكلوري،  أو  عابر 
تعانيها  التي  المشكالت  مقاربة  إلى 
تفاقماً  تزداد  والتي  العربية،  اللغة 
بـ  يوصف  الذي  العولمة  عصر  في 
»عصر اللغة اإلنجليزية -األميركية، 
بوك  والفيس  اإلنترنت  وعصر 
التي  لألزمة  ويتصدوا  وسواهما«. 
تعانيها لغة الضاد، ال سيما في زمن 
اللغوي،  والغزو  الثقافي  االنفتاح 
التواصل  وسائل  خالل  من  سواء 
العالمي أو عبر القنوات الفضائية... 
اهتمام  قبل أعوام،  بدا واضحاً  ولئن 
المراكز والمؤسسات الثقافية العربية 
واسعاً  حيزاً  تحتل  التي  اللغة  بهذه 
بين لغات شعوب األرض، فما أنجز 
المنتظرة.  ثماره  يؤِت  لم  اآلن  حتى 
ال  ومؤتمرات  ولقاءات  ندوات 

تنتهي عادة بتوصيات ترفع  تحصى 
لم تخل  األدراج. وإن  ثم توضع في 
أفكار  من  والبيانات  التوصيات  هذه 
إزاء  »حلول«  و  واقتراحات  مهمة 
معاناة اللغة العربية، فهي في الغالب 
تميل إلى »التنظير« ونادراً ما تدخل 

حيز المبادرة الحية والعملية«.
تواجه العربية اليوم تحديات صارمة 
دوماً  ومطروحة  معروفة  أصبحت 
للنقاش، لكنها لم تلَق بعد حلوالً ناجزة. 
تقاعس  التحديات،  هذه  مقدم  وفي 
العربية في مواكبة الثورات الحداثية 
العالم  التي يشهدها  وما بعد الحداثية 
المعلوماتية  حقول  في  المعاصر 
معجماً  فرضت  التي  والتكنولوجيا 
جديداً لم تتمكن العربية من استيعابه 
حاالً  أوجب  ما  وهذا  ›تعريبه‹.  أو 
في  المتجلي  اللغوي  االستالب  من 
غزو كثير من المفردات األجنبية، ال 
سيما اإلنجليزية، »قلب« العربية. لم 
والمترجمون  العرب  العلماء  يتمكن 
من إيجاد رديف للمعجم العلمي يمكن 
العلمية  واألبحاث  عربياً.  استخدامه 
وغير  أصالً  ضعيفة  القبيل  هذا  في 
متكافئة، خصوصاً في علم اللسانيات 
وغزت  وسواها.  التواصل  وتقنيات 
اللغات األجنبية الحياة العربية اليومية 
ومواقع  اإلنترنت  خالل  من  أيضاً 
البرامج  عبر  وكذلك  المعلومات، 

اإللكترونية والشاشات واألفالم.
للغة  العالمي  اليوم  اليوم،  هذا  لعل 
نحن  لنا،  فريدة  مناسبة  العربية، هو 
األم«،  »لغتنا  بـ  لنحتفي  العرب، 
ال  نسائلها  أو  ونسألها  بابها  ونطرق 
نحن،  ظروفنا  عن  بل  ظروفها  عن 
إياها،  وإهمالنا  وعن  لها  حبنا  عن 
صعود  حيال  أصبحت  أين  ولندرك 
من  يعتريها  وماذا  العولمة  »لغات« 

شجون وأية أزمات تعاني!.

وكاالت

تعتبر رواية الحمار الذهبي للكاتب األمازيغي لوكيوس 
رواية  أول  »أفوالي«  المحلي  النطق  وفي  أبوليوس، 
الفصول، فهناك عدد  الفكر اإلنساني كاملة  تاريخ  في 
من الروايات ُكتبت قبلها لكنها ناقصة ويعد هذا العمل 
الرواية  لظهور  الحقيقي  المنطلق  اإلبداعي  األدبي 

األمازيغية. 
هوية أبوليوس:

القرن  أوائل  في  األمازيغي  أفوالي  أو  أبوليوس  ولد 
170م،  حوالي  وتوفي  ميالدي   125 حوالي  الثاني 
إبان االمتداد المسيحي، وكان يتميز بثقافته اإلفريقية، 
وهويته األمازيغية إذ كان يقول: »لم يتملكني في يوم 
هويتي،  من  بالخجل  الشعور  من  نوع  أي  األيام  من 
ومن وطني« ويقول أيضاً » أنا نصف كدالي ونصف 
نوميدي«، بيَد أن بعض الباحثين أدرجوه ضمن األدباء 
الالتينيين المقلدين لإلغريق، وقد جرد الباحث المغربي 
حميد الحميداني أبوليوس من هويته األمازيغية وأدرجه 
ضمن األدب الروماني القديم الذي كان يعتمد الالتينية 
لغة، إال أن عدد كبير من الباحثين دافعوا عن أمازيغيته، 
وصنفوه ضمن أدباء الثقافة األمازيغية في عهد الوثنية 

الذين تثاقفوا مع األدب اإلغريقي والالتيني.
مضمون الرواية:  

يتوجه شاب، يدعى لوكيوس من مدينة كورنث ألسباب 
في  فيلتقي  تيساليا،  بمقاطعة  هيباتا  مدينة  إلى  عائلية 

طريقه إليها بمسافَرين سمع من أحدهما حكاية بشعة، 
الحكاية  ولكنها مثيرة، من األعمال السحرية، حركت 
ضيفاً  نزل  هيباتا  مدينة  إلى  وصل  وعندما  فضوله، 
على رجل غني بخيل يدعى ميلو، والتقى في المدينة 
التي تمارسها  بقريبة له حذرته من األعمال السحرية 
التحذير  هذا  وزاد  ميلو،  مضيفه  زوجة  »بافميال« 
لوكيوس من فضوله على التعرف على القوى السحرية 
خادمة  من  الهدف  هذا  لبلوغ  يتقرب  وأخذ  الغامضة 
الساحرة التي تدعى »فوتيس« والتي أخذته إلى مكان 
كيف أخذت  خفي استطاعا من خالله أن يالحظا معاً 
جسمها  به  ودهنت  العلب  أحدى  من  مرهما  بافميال 
فتحولت إلى بومة، وطارت مبتعدة عن بيتها فأثار هذا 
العمل رغبة لوكيوس للقيام بنفس تجربة التحول فألح 
ذلك  في  تمانع  فلم  لرغبته،  تستجيب  أن  الخادمة  على 
وحين أحضرت له المرهم المطلوب أخطأت في تناول 
العلبة المناسبة، فكان نتيجة ذلك أن تحول لوكيوس إلى 
حمار يتصف بجميع صفات الحمار الظاهرة إال عقله 
يأكل  أن  لوكيوس  على  وكان  إنسان،  عقل  ظل  الذي 
باقة من الورد ليستعيد شكله اإلنساني، ووعدته الخادمة 
كان  عندما  لكنه  التالي  اليوم  صباح  في  الباقة  بجلب 
المنزل إلى عملية سرقة وقد تم  في اإلسطبل تعرض 
تحميل األمتعة المسروقة على ظهر لوكيوس، وتطول 
عودة لوكيوس إلى آدميته بعد مغامرات عديدة تتخللها 

قصص جزئية متداخلة 
   خصائص الرواية:  

انتقادية ساخرة  قراءة  الذهبي«  »الحمار  تعتبر رواية 
السياسية،  األصعدة  جميع  وعلى  الروماني،  للمجتمع 
الرواية  وتبدو  والدينية،  واالجتماعية،  واالقتصادية 
تعدد  من  الرغم  على  »الفانتستيكية«  رحلتها  في 
الظالمي،  العقل  ينتقد  ساخراً  واقعياً  نصاً  أجزائها 
الروماني  القضاء  وأباطرة  السحرة،  سلوكيات  ويسفه 
فالرواية  والشعوذة،  بالسحر،  لوكيوس  اتهموا  الذين 
الرومانية،  اإلمبراطورية  النهيار  صريح  إعالن  هي 
لدى  المسخ  فكرة  تتضمن  كما  أخالقياً،  وإفالسها 
اإلنسان القديم المرتبط بفكرة عقاب اآللهة، فهي تنزله 
على من هم أكثر بعداً عن الروح اإللهية، وأكثر قرباً 
من الحياة الحيوانية البائسة ومن خصائصها أيضاً أنها 
رواية عجائبية غرائبية يتداخل فيها الواقع مع الخيال، 

والسحر مع العقل، والوعي مع الالوعي.

السياسِة  لتبريِر  للجغرافيا  موسكو  تستنُد 
سوريا  في  العسكرّي  والتدّخل  الخارجيّة 
الضرورةُ  تمليها  إجراءاٍت  باعتبارها 
االعتباراِت  تتخطى  التي  الجيوسياسيّةُ 
األخرى. وتعتبُر الصراَع في سوريا امتداداً 
الحضوِر  لتأكيِد  الباردِة. أي  الحرِب  لمرحلِة 
االتحاِد  تقسيِم  نتيجة  االنكفاء  بعد  الدولّي 
السوفييتّي 1991 وأرادت موسكو أن يكون 
التدخُل قوياً مجلجالً معززاً بالسالِح النوعّي.
جملة من األسباب تقُف وراَء قراِر الكرملين 
منها  سوريا  في  المباشر  العسكرّي  التدخل 
الدافئة،  المياِه  على  قدٍم  موطِئ  على  الحفاظُ 
وتأكيُد النفوِذ على الساحِل السورّي للتصّدي 
الطبيعّي.  بالغاِز  أوروبا  بتزويِد  لمنافسيها 
ولكنَّ العنواَن األكبر لهذا التدخل هو إعالٌن 
يمكُن  ال  عالميّةً  قوةً  روسيا  بعودِة  صريٌح 
تجاوزها، وأن سنوات ما بعد انهياِر االتحاد 
وتفرد  وارسو،  حلف  وتفكك  السوفياتي 
العالَم  وأن  انتهت،  قد  العالم  بقيادة  واشنطن 
متعددة  جديدة  عالميٍّة  مرحلٍة  أبواِب  على 

األقطاِب.

األوراسّية والتدخُل الروسّي
 يف سوريا

أو  روسيا  سيادة  أيديولوجيا  األوراسيّة 
الحضارة الروسيّة، وقد تراكمت على أساٍس 
المسيحيِّة  الجذور  على  واعتمدت  دينّي 
سياسيّةً  فلسفةً  تصنيفها  رغم  األرثوذكسيّة 
وليست عقائديّة، ال تنحصُر بالبُعِد المسيحّي 
آخر.  تقليدّي  دين  أّي  أو  األرثوذكسّي 
الموقع  على  »األوراسّي«  العنصر  ويعتمُد 
مع  يتطابُق  ال  وهو  لروسيا،  الجيوسياسّي 
اجتماعيّاً  محايداً  كونه  الجغرافّي؛  الموقِع 
وثقافيّاً. أما الجغرافيا السياسيّة فتنطوي على 
»المشهد  باالعتباِر  فتأخذ  المجتمِع،  طابِع 

المحيط«.
وتقسيم  الشيوعّي  المعسكِر  انهياُر  كان 
مباشرةً في صميِم  االتحاد السوفييتي ضربةً 
واالقتصاديِّة  والسياسيّة  الثقافيِّة  الهويِة 
الغربّي  المعسكر  أعلن  بالمقابِل  الروسيّة، 
أيديولوجيته  انتصاَر  األمريكّي-األوروبّي 
السياسيّة الليبراليّة بكلِّ مفرداتها؛ ما حدا بكّل 
الخارجيّة  سياساتها  تعّدَل  أن  الجوار  دول 
وتموضعها وفق هذا المتغيّر، وتدخل منطقة 
تحوالٍت  اتساعها  على  الروسّي  الجواِر 

شاملةً.
إلى  لإلشارِة  أوراسيا  مصطلح  تداول  تّم 
من  قارتين  على  الممتدة  التحّوالت  منطقِة 
بالشرِق  مروراً  أوروبا  إلى  شرقاً  الصين 
فراٍغ  بحدوِث  التحوالُت  وتمثلِت  األوسِط، 
ال  بسلسلِة صراعاٍت  المنطقِة  ودخوِل  أمنّي 
الحروُب  فوقعِت  اليوم.  حتى  مستمّرةً  زالت 
الواحد وكذلك  البلِد  بين مكّوناِت  والنزاعاُت 
بالقوقاز  قوميّةً  عرقيّةً  فكانت  الدول،  بين 
وجورجيا،  وأرمينيا  وأذربيجان  والشيشان 
بين  الطاقِة  مصادِر  على  اقتصاديّاً  وتنافساً 
كما  قزوين،  بحِر  على  المتشاطئة  الدوِل 
السياسيِّة  التوّجهاِت  اختالِف  قضايا  برزت 
الشرعيِّة  غير  الهجرِة  ومشاكِل  والدينيِّة 
وتهريِب المخدراِت عبر الحدوِد، ولم تستطِع 
الدوُل المستقلةُ عن االتحاد السوفيتّي ضماَن 
تهديداً  اإلرهاُب  وبرز  مواطنيها،  حقوق 
حلف  استقطب  فيما  الحياة،  لمجمِل  مباشراً 
ضمن  كانت  بعدما  البلطيق،  دول  الناتو 
الثوراُت  وقامِت  السوفييتّي.  االتحاد  فضاء 
الملونةُ )جورجيا-2003 وأوكرانيا-2004( 
للناتو واالتحاد األوروبّي.  وَدعت لالنضمام 
المنظومِة الدفاعيِّة الروسيّة  ولتظهَر هشاشةُ 
اُفترض  والتي  الباردة،  الحرب  بعد  فيما 
السوفييتّي  االتحاِد  بدور  االضطالُع  بها 
جديدة،  أطٍر  في  المستقلة  الدوِل  واستيعاُب 
متصلةً  استحقاقاٍت  بذلك  روسيا  ولتواجهَ 
بحلف  عالقتَها  التوتُر  ويسوَد  القومّي  بأمنها 

الناتو.
سوريا  في  الروسّي  العسكرّي  التدخُل  كان 
الربيَع  بأّن  المنطقِة،  لدوِل  واضحةٌ  رسالةٌ 
التي  بالحكوماِت  اإلطاحةَ  استطاع  العربّي 
واستبدالها  األمريكيّة،  المظلِة  تحَت  كانت 
وبمالحظة  السياسّي،  اإلسالم  بأنظمة 

خارطة االنتشار كان االمتداد ما بين المحيط 
فاستشعرِت  األسود،  البحر  وحتى  األطلسّي 
برسالة مضمونها  تبعث  أن  وأرادت  الخطر 
على  مبنيةٌ  سياستها  وأّن  لحلفائها،  الوفاء 
أساِس عدم التخلّي عن حلفائها والدفاِع عنهم 
سياسيّاً وعسكريّاً وأيّاً كانِت التكلفة، وأّن أّي 

حراٍك مناهٍض لحلفائها مصيُره الفشُل. 
تُدوُر بين  تعتقُد موسكو أّن الحرَب السوريّةَ 
النظام  ممثلي  بين  واألوراسيين،  األطلسيين 
واشنطن  تقوده  الذي  القطب  أحادّي  العالمّي 
موسكو.  تقوده  األقطاب  متعدد  وآخر 
فالواليات المتحدة طرحت »مشروع الشرق 
األوسط الكبير« الذي ينطوي على الفوضى 
لتفرَض  الوطنيّة،  الدوِل  وتدمير  الخالقة 
تجاوزت  التي  وروسيا  مهيمنةً.  قوةً  نفسها 
فالتزمت  الماضي  القرن  تسعينياِت  ضعف 
الصمت، وهي عازمة على مواجهِة الفوضى 
تدخلها  وتعتبر  األوسط.  بالشرق  الخالقة 
العسكرّي بسوريا لحرب اإلرهاب عمالً في 

نطاق الجغرافيا السياسيّة األوراسيّة.

الضرورُة األمنّيُة

اعتبروه  عّما  بالدفاِع  موسكو  تتردد  لم 
ووضعت  وجيوسياسيّة،  أمنيّة  ضرورةً 
بالحسباِن صراعاً عسكريّاً طويالً في سوريا، 
لتأكيِد نفوذها قوةً دوليّةً عظمى حاضرةً على 
الساحِل الشرقّي للبحر المتوسِط، كما تدخلُها 
شبِه  وضمُّ  أوكرانيا،  شرق  دونباس  في 
جزيرة القرم واستقالل دونيتسك ولوغانسك، 
أوكرانيا  استقالَل  تعارُض  ال  فموسكو 
محايدة،  أو  لها  حليفاً  كانت  سواًء  السيادّي 

ولكنها ال تقبل بتحولها لنقطة ارتكاز للناتو.
اإلرهابية  الجماعاِت  تنامي  من  قلقةٌ  موسكو 
والشيشانيِّة  القوقازيِّة  األصوِل  ذاِت 
استخداَم  وتخشى  وغيرها،  والتركمانستانيّة 
األوضاِع  لتفجيِر  الجماعاِت  لهذه  خصومها 

األمنيّة بالحديقِة الخلفيِّة لموسكو.
أضحت سوريا مكبَّ النفاياِت حتى ألصدقائها 
وال توجُد إحصائيّةٌ دقيقةٌ لعدد اإلرهابيين من 
الجنسية الروسيّة في سوريا، وتشيُر األرقاُم 
إلى حوالي 7000 جهادّي من آسيا الوسطى 
والفصائل  »داعش«  إلى  انضّموا  والقوقاز 
المتطرفة األخرى، ويخشى الكرملين احتماَل 
قتاليٍّة عاليٍة،  اكتسبوا خبراٍت  بعدما  عودتهم 
»إنّنا   :2015/10/16 في  بوتين  وقال 
باستخداِم  لهم  السماَح  نستطيُع  ال  بالتأكيِد 
هنا  سوريا  في  عليها  يحصلون  التي  الخبرِة 

على تراب الوطن«.
الغربيِّة  االنتقاداِت  على  موسكو  ورّدت 
على  إرهابيٍّة  هجماٍت  بوقوِع  وتحذيراتها 
أراضيها، أي بنفِس الطريقِة التي بّررت بها 
واشنطن الحرَب بأفغانستان والعراق بالحرِب 
على اإلرهاِب واألمِن القومّي في جغرافيتها، 
بأنّها  الروسّي  العاِم  للرأي  خطابها  ووّجهّت 
لحماية  اإلرهاِب  على  استباقيّةً  حرباً  تشّن 

األمِن القومّي.
»داعش«  وجوَد  أّن  الروس  الساسةُ  يعتقُد 
ويستشهدون  أمريكيٍّة،  خطٍة  من  جزٌء 

باعتراِف بريجنسكي مستشار األمن القومّي 
بتمويِل  فّوضه  كارتر  األمريكّي  الرئيَس  أّن 
المجاهدين بأفغانستان ضدَّ االتحاِد السوفيتّي. 
والحلُّ لمواجهِة التهديِد األمريكّي، إظهاُر قوِة 
روسيا، دون التعويِل على الجهِد الدبلوماسّي.

تهديداً  »داعش«  إرهاَب  موسكو  اعتبرت 
لواشنطن  الذريعةَ  يخلُق  إذ  لها،  مباشراً 
انتشاِر  من  وتتخّوُف  العسكرّي.  بالتدخِل 
)آسيا  أخرى  بمناطق  داعش  مرتزقِة 
وطاجيكستان،  أفغانستان،  الوسطى، 
وأوزبكستان( قرب الحدود الروسيّة، وشمال 
ولهذا  نفسه.  الروسّي  االتحاد  داخل  القوقاز 
تعمُل عبر تدخلها العسكرّي في سوريا على 
احتواِء اإلرهاِب فيها، لئال تضطَر لمحاربته 
ويقول  الحيويّة.  ومناطقها  دارها  عقِر  في 
الخارجّي  خطنا  »سوريا  دوغين:  ألكسندر 
الجغرافيا  هو  التالي  الخط  فيما  للدفاع«، 

األوراسيّة وداخل االتحاِد الروسّي.
سوريا  سقوطَ  إّن  ألوروبا:  روسيا  تقوله  ما 
سيؤّدي النهياِر دوٍل أخرى بالمنطقِة حتى دول 
وسيتوالى  الليبيّة.  بالحالِة  كما  أفريقيا  شمال 
سقوطُ أحجاِر الدومينو، لتيّمَم مالييٌن إضافيّةٌ 
أوروبا،  شطَر  والمهاجرين  الالجئين  من 
وتسبَّب  االجتماعيِّة،  البنيِة  استقراَر  وتهّدُد 
وانطالقاً  األوروبيّة.  بالقارة  سياسيّاً  شلالً 
القريب« تبعُث موسكو  من نظريِة »الجوار 
العسكرّي  تدخلها  بأّن  أوروبا  لدوِل  رسالتها 
النطاِق  ضمن  باعتبارها  بمصلحتها  يصبُّ 
الجغرافّي األوراسّي، والعالقةُ بينهما تحكُمها 

المصلحةُ المشتركةُ.
متعدَد  صراعاً  سوريا  في  روسيا  تخوُض 
الهيمنِة  لتطلعاِت  تتصّدى  المستوياِت: 
القومّي  األمن  مصالح  وتحمي  األمريكيّة، 
واألوراسّي في حرٍب استباقيٍة مع اإلرهاب، 
وسبق  أوروبا.  إلى  الفوضى  وصول  لمنع 
ضد  الدرَع  أوروبا  اعتبرت  أن  تاريخيّاً  لها 
التوسِع العثمانّي، وحمايةُ أوروبا اليوم تصبُّ 

بمصلحِة موسكو.

مفارقة يف سوريا

اإلرهاِب  محاربِة  عن  موسكو  حديث 
يجانُب  السوريِّة  الدولِة  على  والمحافظِة 
»داعش«  باستهداِف  ومساهمتها  الحقيقةَ، 
محدودة، فقد رّكزت على المجاميِع المسلحِة 
السوريِّة بالدرجِة األولى، لدفِعها على القبوِل 
بشروِط المصالحِة، عبر فرِض واقٍع ميدانّي 
األطراِف  الطريِق على  وقطِع  بالقوِة،  معيّن 
وتثبيَت  خطتها  استكماَل  وبالتالي  اإلقليميِّة، 
الجويّة  حميميم  بقاعدِة  العسكرّي  وجوِدها 
ولهذا  طرطوس،  بميناء  البحريّة  والقاعدة 
في  مفاخراً  بوتين  فالديمير  قول  غريباً  كان 
2017/12/11 إّن قواته تمكنت من هزيمِة 
اإلرهابيِّة  الجماعاِت  »أقوى  اعتبره  ما 
القوات  أّن  رغم  لداعش  إشارٍة  في  الدوليّة« 

الروسيّة لم تشارك فعليّاً بقتاله.
والمفارقةُ أنّه رغَم اإلعالِن الروسّي الرسمّي 
التدخَل في سوريا  بأنَّ  العلنيّة  والتصريحات 
يهدُف لمكافحِة اإلرهاِب، إال أَن روسيا تنأى 

عن التدخِل العسكرّي بمنطقِة الباديِة السوريِّة 
التي لجأ إليها »داعش« بعد هزيمته بالباغوز، 
المنطقة تتجاوز 3 آالف كم2  وتُقّدُر مساحةُ 
وتمتد  سوريا،  مساحة  إجمالي  من   )%1.6(
إلى  تدمر  أبو رجمين شمال شرق  جبل  من 
بادية دير الزور وريفها الغربّي، كما يتواجُد 
الحدود  وشمال  السخنة  باديِة  في  »داعش« 
وقت  من  ويقوم  السويداء  لمحافظة  اإلداريّة 

آلخر بعملياٍت إرهابيّة.
والمفارقة األكبر منُح موسكو الفرصةَ ألنقرة 
شرق  على  واليوم  عفرين،  على  للعدواِن 
فصائَل  تستخدُم  أنقرة  أّن  تعلم  وهي  الفرات 
إرهابيّة كانت قواتُها الجويّةُ تستهدفُها بمناطق 
بمسّمى  اإلرهابيّةَ  العناصَر  أخرى، ونظّمِت 
عناصر  إليه  وانضم  الوطنّي«  »الجيش 
مختلَف  ارتكابهم  ورغم  بداعش،  سابقون 

الجرائم لم تحرك ساكناً ولم تبِد موقفاً مندداً.
حربها  في  خبراتها  إلى  موسكو  استندت 
وجورجيا،  الشيشان  في  اإلسالميين  ضد 
مع  التعاون  تشأ  ولم  سوريا،  في  وطبقتها 
وقلب  أنقرة،  مع  اتفقت  بل  الدولّي  التحالف 
تدّخلها معادالِت الميدان لصالح دمشق، ففي 
إلحصائياِت  ووفقاً   ،2017 الثاني  كانون 
كانت  اإلنسان،  لحقوق  السورّي  المرصِد 
مساحة سيطرة النظام السوري نحو 35944 
كم2، أي )19.4% من مساحة سوريا(، فيما 
كانت قسد تسيطر على 34230 كم2 بنسبة 
حينها  يسيطر  فكان  »داعش«  أما   ،%18.5
فيما   ،  %42.8 بنسبة  كم2   79293 على 
كانت الفصائل اإلسالميّة و«درع الفرات«، 
 35713 على  غربيّاً  المدعومة  والفصائل 

كم2، بنسبة )%19.3( 
تحّولِت المحادثاُت التي كان يُفترُض أن تكوَن 
إطالِق  وقِف  وتثبيِت  األزمِة  تسويِة  بهدِف 
السيطرِة  دمشق  الستعادِة  سبيِل  إلى  الناِر، 
التي  االتفاقاِت  سلسلِة  عبر  األراضي  على 
ُعقدت في إطار أستانة، وفي 2019/11/30 
 132750.8 على  تسيطُر  دمشق  باتت 
مساحة  إجمالي  من   )%71.7( بنسبة  كم2، 
سوريا. وقسد على نحو 29220 كم2 بنسبة 
 3283 على  داعش  ويسيطر   ،%15.8
الفصائل  تسيطر  بينما   ،)%1.8( بنسبة  كم2 
و«درع  الشام  تحرير  وهيئة  اإلسالميّة 
الفرات« و«غصن الزيتون« و«نبع السالم« 

على 19926.2 كم2، بنسبة )%10.7(.

رسائُل القوِة واختباُر األسلحِة

الحديثِة  أسلحتها  اختباَر  موسكو  أرادت 
السالح،  سوِق  الختراِق  لها  والترويِج 
منظومة  ونشرت  قوتها  واستعراِض 
الصواريخ إس-400، لتبعَث برسائَل للداخِل 
وأساطيلها،  العسكريّة  قوتها  عن  والعالِم 
العسكريّة  ترسانتها  في  ما  أحدث  فاختبرت 

وتكنولوجيتها الجديدة. 
الروس  المسؤولين  تصريحاُت  وكشفت 
جوانب مهمة من أهداف موسكو في تدخلها 
يوري  أعلن   2015/12/7 سوريا.وفي  في 
أّن  الروسّي  الدفاع  وزير  نائب  بوريسوف 

»الدوَل األجنبيةَ اصطفت في طابوِر لشراِء 
الطائراِت الروسيّة، التي أظهرت قدراتها في 

سوريا، مثل القاذفة سو-″34. 
تخوضها موسكو  التي  المعركة  أنَّ  المفارقةُ 
ال تحتاُج كّل تلك األنواِع من األسلحة. ولكنها 
الصاروخيّة،  ترسانتها  استعراَض  أرادت 
وتجربةَ أحدِث أنواِع األسلحة، ونقلت وسائل 
إعالمها إطالق صواريخ »كاليبر« من بحر 
إلطالق  غواصاتها  استخدمت  كما  قزوين، 
الروسي  الرئيس  وأشار  مجنّحة.  صواريخ 
في  السنوّي  الصحفّي  مؤتمره  في  بوتين، 
2015/12/17، إلى أّن العمليات في سوريا 
الكلفِة  منخفضة  عسكريّة  تدريباٍت  »تعدُّ 
التدخل  ومنذ  حقيقيٍّة«.  حرٍب  ظروِف  في 
اختبرت   2019/11/30 وحتى  الروسّي 
مختلفة  سالح  قطعة   600 حوالي  موسكو 

األنواع وأجرت تعديالٍت على الحواماِت.

االقتصاد عامٌل حمفٌز

بشطب  يقضي  اتفاٍق  لعقِد  موسكو  بادرت 
مليار   )13( بمقدار  سوريا  ديون  من   73%
بتنسيق  دمشق  ألزم  ما   ،2005 عام  دوالر 

العالقِة االقتصاديّة معها.
الغاز،  أولى حروِب  في سوريا  الحرُب  تُعدُّ 
بعدما كانت حروُب الخليِج بسبِب النفط، فقد 
تخّوفت موسكو من مشاريِع مدِّ خطوط الغاز 
فأرادت  ومنافستها،  سوريا  عبر  ألوروبا 
عرقلةَ مشروِع إمداِد الغاِز القطرّي ألوروبا، 
 ،2009 عام  إعالميّة  وسائل  تناقلته  الذي 
وعارضته طهران ودمشق. كما أّن اكتشافاُت 
النفِط والغاِز بالمياِه اإلقليميِّة والقلمون مغريةً 
عام  السوريّة  النفط  وزارة  وقّدرت  أيضاً، 
الغاز  البحرّي من  احتياطي سوريا   ،2017

بـ250 مليار م3. 
اتفاقاِت  لعقِد  الروسيّةُ  الشركاُت  بادَرت 
التنقيِب، ومن جملتها، عقٌد مع »سويوز نفتا 
غاز« الروسيّة أول عقٍد نهاية عام 2013، 
اإلقليميّة،  بالمياِه  والغاِز  النفِط  عن  للتنقيِب 
في مساحة 2190  التنقيِب  وشملت عملياِت 
شركة  مع  وعقد  عاماً.   25 لمدة  كم2 
للتنقيِب   2017 عام  غا«  ترانس  »ستروي 
طرطوس  شواطئ  في  والنفط  الغاِز  عن 
حمص،  بريف  قارة  لحقِل  إضافة  وبانياس، 
مناجم  من  الفوسفاِت  استخراِج  عن  فضالً 
مع  البحرّي  التنفيِذ  وعقد  بتدمر.  الشرقيّة 
شركِة )SNG East( الروسيّة في الساحِل، 
)زاروبيج  الروسيّةُ  الشركاُت  وحصلِت 
غه  تي  أس  جيولوجيا،  زاروبيج  نفط، 
وفيالدا  أكسبورت  تيخنوبروم  إنجينيرينغ، 
أوليك كيريلوف، ميركوري وديمتري غرين 
تأهيِل  وإعادِة  للتنقيِب  عقوٍد  على  كييف( 
النفِط  مصافي  وصيانِة  والغاِز  النفِط  حقوِل 
موسكو  تسعى  فيما  سوريا  في  المتضررة 
لعقوٍد مماثلٍة شرق الفرات، لتنافَس واشنطن. 
بالغٍة  بأهميٍّة  الجغرافّي  التموضُع  يحظى 
أفريقيا  لدى موسكو، بعد إزاحتها من شماِل 
النفطيّةُ  االستثماراُت  حيُث  ليبيا  وتحديداً 
السالِح،  وصفقاُت  التجاريّةُ  والعالقاُت 
األخيرِة  القدِم  موطئ  سوريا  إال  تبَق  ولم 
استراتيجيٍّة  منطقٍة  وفي  الدافئِة  البحاِر  على 
سبقتها إليها واشنطن بتعزيِز حضوِرها بكلِّ 

األشكال. 
البحاِر  على  الموقع  هو  طرطوس  ميناء 
الوحيُد  إليه وهو  تتطلُع موسكو  الذي  الدافئِة 
بعد  المتوسط،  البحر  على  لها  المتبقي 
خسارِة موانئ ليبيا جّراء هجوم قوات الناتو 
2011/3/19 وقبلها ميناء البصرة العراقّي 
 ،2003 العراق  على  األمريكّي  الغزو  بعد 
وتأتي الحاجةُ لموانئ على البحاِر الدافئِة ألّن 
عدة  العمل  فيها  تتعطل  الروسيّةَ  الشواطَئ 
أشهر بسبب تجمد المياه مجّمدةً، واألسطوُل 
الصيانِة  أعماَل  يتطلُب  الروسّي  البحرّي 
للمحيط  السريَع  والوصوَل  بالوقوِد  والتزّوِد 

األطلسّي والبحر األحمر.
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يا واألولويُة لمصالحها روسيا في سور

من  والشرقية  الشمالية  المناطق  تتميز 
سوريا، السيما المناطق الواقعة بين نهري 
والمواقع  التالل  بكثرة  والفرات  دجلة 
األثرية، والتي ربما ال تقل أهمية وكثرة 
عن النفط والغاز الموجود هناك، فقد سبق 
وأن أشار الباحث اإليطالي باولو إيميليو 
عمليات  أثناء  حياته  فقَد  الذي  بيكوريال, 
على  الواقع  بري  تل  موقع  في  التنقيب 
من  بالقرب  جقجق  لنهر  اليسرى  الضفة 
»إن  قال:  حين  النقطة  هذه  إلى  قامشلو, 
تالل وآثار الجزيرة أغنى من بترولها«.

في  األثرية  والتالل  المواقع  عدد  يُقّدر 
هذه البقعة الجغرافية التي تشمل كل من 
الحسكة والرقة والريف الشرقي من حلب 
والشمالي من دير الزور بنحو /1750/ 
تالً وموقعاً أثرياً، أي ما يعادل /1750/ 
متحفاً، إذا ما اعتبرنا أن كل تلة أو موقع 
تل  غرار  على  متحف  مشروع  يُشّكل 
حلف الذي شّكل بمفرده متحفاً في الخارج 
أكثر  ضم  والذي  ألمانيا،  في  وبالتحديد 
تماثيل  بينها  أثرية من  من /600/ قطعة 
ضخمة كانت قد استُخرجت من موقع تل 
حلف في سري كانيه )رأس العين(، ونقل 
إلى برلين بعد الحرب العالمية األولى في 
عهد الدبلوماسي والمنقب األلماني ماكس 

فون أوبنهايم.
التي  والتالل  المواقع  هذه  في  استوطنت 
األنهار  ضفاف  حول  انتشارها  ترّكز 
وشعوب  وممالك  حضارات  واألودية, 
الحديث  الحجري  العصر  منذ  مختلفة 
المتأخرة,  اإلسالمية  العصور  وحتى 
كان  فقد  المنطقة،  هذه  ألهمية  ونظراً 
ثم  ومن  )كركميش(  جرابلس  موقعي 
هذه  ضمن  الواقعة  )غوزانا(  حلف  تل 
التي  السورية  المواقع  أولى  الجغرافية 

شهدت تنقيبات نظامية.

فيها  عملت  التي  المواقع  عدد  تجاوز 
أو  سورية  أو  )أجنبية  مختلفة  بعثات 
بين  الواقعة  المنطقة  هذه  في  مشتركة(, 
القرن  أواخر  منذ  والفرات  دجلة  نهري 
عشر  التاسع  القرن  وبداية  عشر  الثامن 
يعمل  وكان  أثري،  موقع  مئة  الميالدي, 
 2011  -2010 عام  حتى  مؤخراً  فيها 

نحو /30/ بعثة أثرية.
عمليات  توقفت  السورية،  األزمة  خالل 
شأنها  المواقع  هذه  في  النظامية  التنقيب 
شأن المواقع األخرى في سوريا، وغادرت 

السورية,  األراضي  البعثات  هذه  معظم 
ومع غياب سلطة ورقابة الدولة عن هذه 
البقعة الجغرافية، أصبحت العديد من هذه 
المواقع عرضة للتعديات والتجاوزات، ال 
سيما بعد سقوطها بيد الفصائل اإلسالمية 
الُمسلّحة، كـ)جبهة النصرة وأحرار الشام 
أطلقوا  الذين  اإلسالمية(،  الدولة  وتنظيم 
للتنقيب  والعسكريين  للمدنيين  العنان 
األثرية واستخراجها  القطع  والبحث عن 
بطرق غير شرعية، بغية بيعها، وبالتالي 
لدعم  عنها  الناجمة  األموال  توظيف 
بالسالح  وتزويدها  العسكرية  فصائلهم 
والعتاد إلى جانب دفعها لرواتب المقاتلين 

والجهاديين المنضوية تحت راياتهم.
إحصائيات  اللحظة  هذه  حتى  يوجد  ال 
األثرية  المواقع  عدد  بخصوص  دقيقة 
والتجاوزات  للتعديات  تعرضت  التي 
من  أنه  إال  الجغرافية,  المنطقة  هذه  في 
المتوقع أن العدد كبير جداً وربما تتجاوز 
الـ/400/ تل وموقع, ناهيك عن أن حجم 
من  اختلف  الذي  فيها  األضرار  ونوع 
موقع آلخر أو من منطقة ألخرى, وهذه 
األضرار تراوحت ما بين )مخالفات بناء- 
ـ  تجريف  ـ  أتربة  ترحيل  سري-  تنقيب 

تحصينات عسكرية(.

بالتالل  المتمثلة  الثقافية  الثروة  هذه 
بثمن،  تُقدر  ال  والتي  األثرية  والمواقع 
بقعة  أية  في  نظير  لها  نجد  قلما  والتي 
الخصيب,  الهالل  منطقة  خارج  أخرى 
كانت وال تزال محط أنظار واهتمام العديد 
والمؤسسات  والبعثات  الجامعات  من 
التي عملت في سوريا،  العلمية والمهنية 
أجل  من  بالقدوم  تطمح  كانت  التي  أو 
ضحايا  إحدى  نجدها  الثروة  هذه  العمل, 
الصراع القائم في سوريا وهي دون أدنى 
شك تمثل: خسارة للسوريين، التي طالما 
من  جزًء  والمواقع  التالل  هذه  شّكلت 

تاريخهم وثقافتهم وهويتهم.
العلمية  وللمؤسسات  للجامعات  خسارة 
كانت  التي  والعالمية  المحلية  والثقافية 
والمواقع  التالل  هذه  في  للعمل  تسعى 
تاريخها  عن  والكشف  دراستها  أجل  من 

وأسرارها.
ستفتقد  التي  السورية  للمتاحف  خسارة 
آلالف القطع األثرية التي نُهبت من هذه 
ما  المواقع ربما دون رجعة والتي غالباً 

ستجد لها مكاناً في المتاحف العالمية.

حتقيق/ رامان آزادإعداد/ غاندي إسكندر 

ية في شرق الفرات أثر الصراعات على المواقع األثر
ية  خالل األزمة السور

في يومها العالمي... العربية في 
مواجهة العولمة

رواية  )الِحمارالذهبي( أول رواية في 
يخ الفكر اإلنساني تار

رستم عبدو
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في الرقة والطبقة فيتم التوزيع اآلن؛ كون 
المكلفة  اللجنة  قبل  من  تأخير  هناك  كان 
أما  المحروقة،  لألراضي  إحصاء  بوضع 
على  البذار  توزيع  فتم  الجزيرة  إقليم  في 
كافة المزارعين المتضررين من الحرائق؛ 
الجزيرة  إقليم  في  الموزعة  الكمية  وبلغت 
القمح،  بذار  من  طن  ألف   3741 بنحو 
أكثر  الشعير، ومن  ألف طن من  و2074 
توزيع  تم  التي  الجزيرة  إقليم  في  المناطق 
سبيه؛  تربه  هي  المزارعين  على  البذار 
إقليم  في  تضرراً  األكثر  المناطق  كونها 

الجزيرة.
الّصحفّي  الّشهيد  عن  العمل  رفاق  يتحّدُث 
وكدحه  شخصيّته  عن  آدانميش،  رزكار 
فترة  خالل  والّصحفّي،  الثّورّي  ونضاله 
بقائه في روج آفا، وطموحه الذي كان يريد 

تحقيقه عبر مهنة الّصحافة في المنطقة.
»بقدر الُمستطاع سأحمي نفسي، ولكن إن 
كان التقاط صورة واحدة سيغيُّر حال هذا 
الّشعب واإلعالم الكردّي، حينها لن أترك 
من  بنفسي  وسأُضّحي  مجال،  أّي  للتّفكيِر 
الكلمات،  تلك  الّصورة«،  تلك  التقاط  أجل 
دنيز(،  )رزكار  آدانميش  رزكار  قالها 
الطّيبة،  والكلمات  الحّر  القلم  صاحب 
التّواق إلى الحّريّة، صاحب المسيرة الغنيّة 

بالّشقاء والمقاومة والنّضال.
الثّانيّة  الّسنويّة  الّذكرى  اليوم  ويصادُف 
الّصحفّي  هاوار  وكالة  مراسل  الستشهاد 
جّراء  أُِصيب  بعدما  أدانميش،  رزكار 
طريق  على  داعش  نفّذه  إرهابّي  تفجير 
الّزور  دير  مدينتي  بين  الواصل  الخرافّي 
والحسكة في الـ 12 من تشرين األّول من 
فارق  طويل،  صراع  وبعد   ،2017 عام 
الـ 18  يوم  بجراحه  ُمتأثّراً  الحياة  رزكار 

من كانون األّول من العام نفسه.

قدوُمه زاَد يف روِحنا الوطنّيًة

في  رزكار  الّشهيد  مع  العمل  رفيق  يقوُل 
محّمد:  أحمد  المراسل  هاوار،  وكالة 
بداية  في  رزكار  الّشهيد  على  »تعّرفت 
عام 2014، حينما ُكنّا في خضّم األحداث 
الحاصلة في روج آفا وسوريّا عموماً، أثناء 
وداعش  النّصرة  جبهة  مرتزقة  هجمات 

على مناطقنا«.
ويضيف محّمد في حديثه عن زميله الّشهيد: 
آفا،  روج  إلى  رزكار  الّشهيد  قدوم  »عند 
زاَد روحنا وطنيةً بأّن أحد الّصحفيين تقّدم 
إلى روج آفا ليشاركنا فيما يحدث وإيصال 
صوتنا إلى العالم، في الوقت الّذي كان عدد 

الّصحفيين قليالً«.

اختار مهنة الّصحافة ليكتب 
تارخيًا مل ُيكتب

اختار رزكار مهنة الّصحافة نصرةً للّشعب 
بالمآسي، كما  الحافل  التّاريخ  الكردّي ذي 
أنّه عانى الكثير مع عائلته من بطش وظلم 
الّدولة التّركيّة، وهُّجر قسراً من قريته في 

باكور كردستان.
زميل  عن  حديثه  سياق  في  محّمد  وأشار 
أّن كّل ما عاناه  إلى  الّشهيد رزكار  العمل 

رزكار وحمله في مخيّلته كاَن دافعاً لرزكار 
»مهنة  بـ  يُعّرفه  الّذي  اإلعالم  في  ليعمل 
ما  حقيقة  إظهار  أهدافه  وُجّل  المتاعب«، 
يعانيه ويتعّرض له أبناء شعبه. ألّن الكرد 
كانوا أّمة عانت التّهميش إعالميّاً في حين 
كانت االنتهاكات الُمرتكبة بحقّهم في أعلى 

المستويات.
شخصيّة  عن  حديثه  في  محّمد  يقول 
 « الّصحافة  في  الّدؤوب  وعمله  رزكار 
لم  الّذي  رزكار  الّشهيد  بشخصيّة  تأثّرت 
مجال  في  خاّصة  والّصعاب  الملل  يعرف 
العديد  تحوي  آفا  منطقة روج  كون  اللّغة، 
وسريان  وكرد  عرب  من  الشعوب  من 

وغيرهم، وتأقلم بسرعة مع الّشعب.
ولم يشعر يوماً بأنّه في الغربة أو بعيداً عن 
أهله، وكان ذو شخصيّة قيّمة يكتب قصص 
الّشعب، ويُشارك ذلك مع الجوار، ويُّدربنا 
على ما نعمله عن الّصحافة كونه دّرس في 

كلّية الّصحافة في إقليم باشور كردستان. 
أنباء هاوار أحمد  كما يقول مراسل وكالة 
العمل:  في  الّشهيد  شخصيّة  حول  سمير 
بداية  في  رزكار  الّشهيد  على  »تعّرفت 
تأثّرت  عليه  تعّرفي  وخالل   2017 عام 
أبداً  يتوقّف  لم  حيُث  العمل،  في  بنشاطه 
مع  متينة  عالقات  له  كانت  الحركة،  عن 

بذلك  المراسلين  جميع  ويُشّجع  الُمجتمع، 
قائالً: »عليكم بعدم االنقطاع عن الّشعب، 

ومن ينقطع عن الّشعب ال وجود له«.
آدانميش  الّصحفّي  الّشهيد  بأّن  ويضيف 
علّمهم الكثير عن مهنة الّصحافة والتّقنيّات 
الّتي يستخدمها الّصحفيّون في هذا المجال 

لمساعدته في عمله المهنّي.

مسرية حافلة للشهيد يف روج آفا

واكب الّشهيد رزكار الكثير من األحداث في 
ثورة 19 تموز، وشارك في تغطية العديد 
الّتي خاضتها وحدات حماية  من المعارك 

الّشعب والمرأة ضّد داعش والنّصرة.
حميس  تل  بلدتي  تحرير  حمالت  من  بدًء 
جبال  تحرير  بحملة  ومروراً  براك،  وتل 
تحرير  العزيز)جبل كزوان(، وحملة  عبد 
شهد  التي  أبيض  تل  سبي/  كري  مدينة 
تحرير  حملة  ثّم  تحريرها،  عن  اإلعالن 
بلدة الهول شرق الحسكة، وأخيراً معارك 
بكاميرته  ليُوثّق  كان حاضراً  الزور،  دير 
وقلمه البطوالت التي كان يسطّرها مقاتلو 
مقدمتها  وفي  الديمقراطية  سوريا  قوات 
الذين  والمرأة  الّشعب  حماية  وحدات 

يشكلون العمود الفقري ضمن القوات.
الكثير  تغطية  في  مشاركته  جانب  إلى 
ومخيّمات  شنكال  منطقة  في  األحداث  من 
الُمجتمع اإليزيدّي الّذين ذاقوا الويالت من 

مجازر داعش.
ولم يقبل رزكار أن يعيش شعب روج آفا 
باكور كردستان  في  أبناء جلدته  ما عاشه 
عندما تعّرضوا للقتل والتّهجير، ولم توجد 
عدسات الّصحفيين حينها لتوثيق ما جرى 
لتعرض الّصور أمام الّرأي العام العالمّي، 
التّاريخيّة  األحداث  كّل  يواكب  كان  لذلك 

والمصيريّة بالنّسبة لشعوب روج آفا.

أصّر أن يكون حاضرًا يف آخر 
محلة تارخيّية لقسد 

الّديمقراطيّة  سوريّة  قّوات  معارك  كانت 
ضّد داعش تستمّر في الّرقة، سنة 2017،  
التّوّجه من شنكال  الّشهيد رزكار  لذا أراد 
الفرصة  له  تتاح  لم  ولكن  آفا،  روج  إلى 

حينذاك.
لذا عمل كمراسل لقناة ستيرك TV بشكل 
مؤقّت حتّى عاد للعمل من جديد في وكالة 
نفس  من  أيلول  شهر  بحلول  هاوار  أنباء 

العام.
كّل  في  نفسه  يثبت  أن  على  اعتاد  وألنّه 
حدث هاّم، تقّدم رزكار بطلب ليقوم بتغطية 

الّزور من  أحداث حملة تحرير ريف دير 
مرتزقة داعش التي انطلقت يوم الـ 9 من 
دير  ريف  إلى  فتوّجه   ،2017 عام  أيلول 

الزور وتابع الحملة خطوة بخطوة.

كان ِمقدامًا واخلوف مل يكن 
له مكان يف قلبه

في  مكان  له  يجد  لم  والخوف  مقداماً  كان 
وهو  األماميّة،  الجبهات  في  كان  قلبه، 
يسعى لرصد أحدث التّطّورات، لكن وبينما 
إيبش  دليشان  الّصحفيَّين  رفيقَيه  مع  كان 
وهوكر محّمد، مراسلَي وكالة أنباء هاوار، 
يتابعون أحداث تحرير المدنيّين من قبضة 
المحّررة،  المناطق  إلى  ووصولهم  داعش 
هاجم المرتزقة بسيارتين مفّخختين األهالي 
قّوات سوريّا  الهاربين من حصارهم نحو 

الّديمقراطيّة، وفّجروها بينهم.
دليشان  هاوار  وكالة  مراسلة  لتستشهد 
بعد  استشهد  الذي  هوكر  ويُصاب  إيبش، 
أيام متأثّراً بجراحه، ونُقل رزكار إلى عّدة 
استشهد  لكنّه  ودمشق،  قامشلو  في  مشافي 
بعد 70 يوم من المقاومة بتاريخ 18 كانون 
جثمانه  ووِري   ،2017 عام  من  األّول 
الثّرى في مخيّم رستم جودي بعدما أقيمت 

له المراسم في قامشلو وفي المخيّم.

انقطَع عّنا جسدًا ولكن 
أفكاره خالدة

بالقول:  محمد  أحمد  المراسل  زميله  وأّكد 
ولكن  جسداً،  رزكار  الّشهيد  عنا  »انقطع 
دوماً  قلوبنا  في  تتجّدد  وأفكاره  روحه 
أحمد  سعد  الّشهيد  وإّن  طريقه،  لنواصل 
الذي استشهد في 13 تشرين األّول الفائت 
بين  من  كان  التّركّي  االحتالل  قبل  من 
رفاق الّدرب الذين عاهدوا الّشهيد رزكار 
الّشعب  يصل  أن  الى  دربه  بمواصلة 

لحّريته«.
أحمد  هاوار  وكالة  في  المراسل  ويقول 
استشهاد  بعد  قائالً:  حديثه  في  سمير 
وبعدهم  وهوكر  دليشان  الثاّلثة  رفاقي 
إرادةً  ورفاقي  أنا  ازددنا  رزكار  الّشهيد 
وإصراراً بأن نتابع طريقهم في الحمالت، 
فيها من  يعملون  كانوا  التي  الحمالت  هذه 
الّرأي  إلى  الّشعب  صوت  إيصال  أجل 
العاّم العالمّي، في الوقت الذي تتصّدى فيه 
قّوات سوريّا الّديمقراطيّة لهجمات مرتزقة 

داعش في شمال وشرق سوريّا«.

األخيرة  التركية  العسكرية  العملية  أثّرت 
على  سوريا  وشرقي  شمال  مناطق  ضد 
من  المنطقة،  في  التربوية  العملية  سير 
بعض  وتحويل  الطلبة  عدد  تقلص  حيث 
وامتناع  للنازحين  مالجئ  إلى  المدارس 
األهالي عن إرسال أطفالهم إلى المدارس 
قد  التركٍي  للمحتل  قصٍف  أي  من  تخوفاً 

يستهدف أماكن التعليم.
ورغم الصعوبات والمعوقات التي واجهت 
التربية  هيئة  قامت  التربوية،  العملية 
والتعليم في شمال وشرقي سوريا بافتتاح 
المدارس في المنطقة في محاولة الستمرار 
العملية التربوية، إال أن عدد الطلبة تقلص، 
خالفاً لألعوام السابقة، بينما يوشك / 14/  
االبتدائية  المرحلتين  من  طالب/ـة  ألف 
الدراسي  الفصل  إنهاء  على  واإلعدادية 

األّول في مدارس مدينة الشدادي.
في  المدارس  مستلزمات  جميع  تأمين 

الشدادي
المعلمين  المشترك التحاد  الرئيس  قال  إذ 

في  التربوي  للمجّمع  الرسمي  والناطق 
لـ«نورث  الجّراد،   علي  الشدادي،  مدينة 
مرتزقة  مع  التركي  الغزو  إن  برس« 
الجيش الوطني السوري التابعين لهم على 
لها  كان  سوريا،  وشرقي  شمال  مناطق 

تأثيٌر على مجال التعليم.
القيام  خالل   من  أنه  الجراد  وأوضح 
وإلقاء  الشدادي  مدارس  على  بجوالت 
في  السياسي  الوضع  عن  محاضرات 
والطلبة  األهالي  وتطمين  المنطقة، 
تم تخطي بعض  الدراسية،  العملية  إلتمام 
تسير  التربوية  العملية  وبدأت  الصعوبات 

على ما يرام، حسب تعبيره.
جميع  تأمين  تم  أنه  الجراد  لفت  فيما 
مستلزمات المدارس في الشدادي من بينها 

تأمين مادة المحروقات والكتب.
وهو  عثمان،  أحمد  المعلم  نّوه  حين  في 
مدرس مادة التاريخ في مدرسة »التحرير« 
إلى  الشدادي،  مدينة  في  بالبنات  الخاصة 
من  مدرسة ألخرى،  من  الطالب  نقل  أن 

أهم المشاكل التي تواجههم في هذا العام، 
في  الطالب  لتقّلص عدد  أّدى  الذي  األمر 

المدارس.
وأشار بأن السنة الماضية كان عدد الطالب 
يبلغ /120/ طالباً في مدرسة »التحرير«، 
ليتقلص مع بدء العام الدراسي لهذه السنة 
إلى /70/ طالباً، مضيفاً أنه: »يعود تقلّص 
الطالب إلى رفض األهالي إرسال أوالدهم 

إلى المدرسة لبعد بيوت الطالب عنها«.
عدد  تقلص  من  وبالرغم  أنه  عثمان  وأّكد 
التعليمية يجري  الطالب فإن سير العملية 
إلى  »بشكل جيد«، على حد تعبيره، الفتاً 
المدرسة من ذوي  المعلمين في  أن جميع 

الكفاءات العالية، كون المدرسة إعدادية.
بسام  المعلم  قال  متصل،  سياق  وفي 
مدرسة  في  مّدرس  وهو  اإلبراهيم، 
العام  أن  الشدادي،  مدينة  في  »البجدلي« 
أثناء  جمة  صعوبات  واجه  الدراسي 
مناطق  على  الفاشية  التركية  الهجمات 
شمال وشرقي سوريا، من ضمنها تخّوف 

األهالي من إرسال أبنائهم إلى المدرسة.
المعارضة  فصائل  مع  تركيا  وشنت 
التاسع من شهر  في  لها   التابعة  المسلحة 
عسكرية  عملية  الماضي  األول/  تشرين 
ضد مناطق شمال وشرقي سوريا، ما أدى 

أكثر من /300/ألف شخص من  لنزوح  
إيواء  تم  حيث  العسكرية،  العملية  مناطق 
قسم كبير منهم في المدارس التي تحولت 

لملجأ لهم.
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تقرير/ إيريش حممود

تقرير/ غاندي إسكندر

حمررة الصفحة/برييفان محي حمررة الصفحة/ميديا غامن

الشهيد الصحفي رزكار دنيز صاحب القلم الحر ومسيرة حافلة بالنضال..

غزو المحتل التركي خلق صعوبات أمام العملية التربوية في الشدادي..

يع عام 2019 لبلدية الشعب بجل آغا  مشار
تشارف على االنتهاء

أدريس صديق فرحو

ياسر العويد

تعويض متضرري الحرائق بمناطق الشمال السوري
في  اإلداري  صّرح  ـ  قامشلو  روناهي/ 
بشمال  الزراعي  المجتمع  تطوير  شركة 
بأنه  فرحو  صديق  أدريس  سوريا  وشرق 
من  المتضررين  المزارعين  تعويض  تم 
وأكد  البذار،  توزيع  خالل  من  الحرائق 
بأنه تم توزيع 3859 ألف طن من القمح، 
ع  و2271 ألف طن من الشعير، حيث وزِّ
مناطق شمال وشرق  في  يقارب %95  ما 

سوريا كافة.
األراضي  في  الحرائق  من  الكثير  اندلعت 
سوريا،  وشرق  شمال  بمناطق  الزراعية 
وشملت مساحات واسعة في إقليم الجزيرة، 
مسببة خسائر كبيرة للمزارعين الذين كانوا 
بعد  خصوصاً  وفيراً،  موسماً  ينتظرون 
الهطوالت المطرية التي أملت المزارعين 
سرعان  ولكن،  العام.  هذا  جيد  بمحصوٍل 
بحق  مأساة  إلى  اآلمال  هذه  تحولت  ما 
سكان المنطقة، حيث تعتبر الزراعة القوت 
جزًء  وتعد  المواطنين،  لمعظم  الرئيسي 

هاماً ال يتجزأ من اقتصاد المنطقة.
لصحيفتنا  كان  الخصوص؛  وبهذا 
شركة  في  اإلداري  مع  لقاًء  »روناهي« 
وشرق  بشمال  الزراعي  المجتمع  تطوير 
حدثنا  الذي  فرحو  صديق  أدريس  سوريا 
قائالً: »تم إصدار قرار من اإلدارة الذاتية 
من  الحرائق  من  المتضررين  بتعويض 
المزارعين،  على  البذار  توزيع  خالل 
وذلك بعد أن تم تشكيل لجنة من قبل هيئة 

االقتصاد، وقوى األمن الداخلي )األسايش(، 
كافة  عن  المعلومات  وجمع  والكومينات، 
األساس  هذا  وعلى  المحروقة،  األراضي 

تم توزيع البذار على المتضررين.
بذار القمح؛ عوضاً عن الكمون والكزبرة!

وأشار فرحو بأن األراضي المحروقة من 
القمح  ببذار  تعويضهم  تم  والشعير  القمح 
الموزعة  البذار  كمية  أن  علماً  والشعير، 
وحسب  فقط،  األراضي  زراعة  تشمل 

بالنسبة  مناطق االستقرار، وأضاف: »أما 
والكزبرة  الكمون  من  األراضي  لحرائق 
والعدس وغير ذلك؛ فقمنا بتعويضهم ببذار 

القمح بدالً من ذلك«.
البذار على  توزيع  تم  بأنه  وأضاف فرحو 
بنسبة  كافة  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
توزيع  من  األكبر  النصيب  وكان   %95
أكثر  من  كونها  الجزيرة؛  إقليم  في  البذار 
المناطق التي تضررت من الحرائق، وتابع 

بأنه تم توزيع 3859 ألف طن من القمح، 
مناطق  في  الشعير،  من  طن  ألف   2271

شمال وشرق سوريا كافة.

أّي المناطق األكثر تضّرراً؟
المجتمع  تطوير  شركة  في  اإلداري  ونوه 
الزراعي في شمال وشرق سوريا أدريس 
صديق فرحو بأنه تم توزيع البذار لكل من 
وأما  بنسبة %100،  الزور، وكوباني  دير 

الرئيس  بيّن  ـ  لكي  كركي  روناهي/ 
آغا  جل  في  الشعب  لبلدية  المشترك 
ياسر العويد أن البلدية ومع قرب انتهاء 
الربع األخير من السنة؛ نفذت العديد من 
مخططاتها،  جميع  وأتممت  المشاريع، 
قِبل  من  الُمعّدة  الخدمية  ومشاريعها 

مجلس البلدية، والمكتب الفني.
أجلها  من  التي  الغاية  إلى  »للوصول 
تقديم  أجل  ومن  الشعب،  بلديات  تشكلت 
آغا؛  جل  في  لألهالي  الخدمات  أفضل 
تعمل بلدية الشعب بجميع أقسامها كخلية 
نحل«؛ بهذه الكلمات بدأ الرئيس المشترك 
العويد  ياسر  آغا  جل  في  الشعب  لبلدية 
كمجلس  »نحن  وأضاف:  معنا؛  حديثه 
الفني،  القسم  مع  وبالتعاون  البلدية، 
سنة؛  كل  بداية  ومع  األخرى،  واألقسام 
نقوم بإجراء دراسة لجملة من المشاريع 
الخدمات  سوية  رفع  شأنها  من  التي 
للمدينة، والقرى التابعة لها، ونقوم بتنفيذ 
األهم، آخذين بعين االعتبار الكتلة المالية 

الممنوحة للبلدية لتنفيذ المشاريع«.
أيام  سوى  »ليست  العويد:  ياسر  وتابع  
التي  المشاريع  البلدية  وتنهي  معدودة، 
وقال   ،»2019 عام  بداية  مع  أعدتها 

المنفذة  المشاريع  بأن  موضحاً  العويد 
تم  األولى  المرحلة  في  كالتالي؛  هي 
بطول  اإلسفلتي  المجبول  مشروع  تنفيذ 
البقايا  مشاريع  نفذت  كما  متر،   800
لعدة شوارع في المدينة بطول أربعة كم، 
وبقايا  سورية،  ليرة  مليون   17 وبتكلفة 
الحمراء،  الشمام،  شبك،  لقرى  المقالع 
عشرة  بتكلفة  كرديم   باشار،  خراب 
بقايا  فرش  إلى  باإلضافة  ل.س،  مليون 
المقالع للطرق الواصلة بين القرى التابعة 
شالل،  كندك  قرى  وهي  كيشكة،  لبلدية 
مراد  كندك  عليان،  مفرق  كفن،  ديرون 
بطول 2800 متر؛ وبتكلفة تسعة ماليين 

ل.س.
المخططة  المشاريع  من  جملة  استمرار 

للعام
أما فيما يتعلق بالجسور؛ فتم تنفيذ جسر 
حيوي هام يربط بين حي الشهيد كمال، 
مليون  بكلفة   همرين  الشهيدة  وحي 
وأربعمائة ألف، ومؤخراً تم االنتهاء من 
الذي  كينجو  قرية  جسر  مشروع  تنفيذ 
الشتاء  فيضانات  إثر  لالنهيار  تعرض 
من  أكثر  تكلفته  بلغت  والذي  المنصرم، 
األيام  وفي  سورية،  ليرة  مليون   14

كشف كميات محصول القطن 
المستلمة لعام 2019 وإعالن اإلدارة 

الذاتية بإيقاف االستالم

منها  مشاريع؛  جملة  تنفيذ  سيتم  القادمة 
جسر في قرية كرهوك.

في  المياه  لتجمع  »تفادياً  العويد:  وقال 
الشوارع أعلنت البلدية عن مناقصة لتنفيذ 
والقرى،  المدينة  في  مطرية  فوهات  عدة 
وكذلك ستنفذ مشاريع العبارات الصندوقية 
في قرى كرهوك، وجالكا وخربي جهوا، 
في  العام  للكراج  مظالت  تنفيذ  سيتم  كما 
ومن  سورية،  ليرة  مليون  بكلفة  المدينة 
منها؛  االنتهاء  تم  التي  المياه  مشاريع 
سيد،  الشهيد  حي  في  المياه  شبكة  توسيع 

وحي الشهيد بلنك قنديل«.
قُبيل انتهاء العام؛ سيتم إنارة شوارع البلدة
الرئيس  اختتم  الخدمي،  للجانب  وإضافةً 
المشترك لبلدية الشعب في جل آغا ياسر 
العويد حديثه قائالً: »أولت البلدية االهتمام 
خالل  من  للمدينة،  الجمالي  بالجانب 
التنظيف الدوري لوادي المدينة، وزراعة 
المنصف العام أشجار الزينة وزيادة نسبة 
كما  الحدائق؛  في  المزروعة  األشجار 
سينتهي قبيل نهاية العام الجاري من إنارة 

الشارع العام للبلدة«.

وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  أعلنت 
محصول  استالم  إيقاف  عن  سوريا 
عن  كاشفةً  االستالم،  في مراكز  القطن 
الكميات التي استلمتها منذ بداية تسويق 

الموسم.
عند  االستالم  الذاتية  اإلدارة  أوقفت 
الثاني  تاريخ  الرسمي من  الدوام  انتهاء 
عشر من شهر كانون األول الجاري بعد 
أن توقفت عملية تسويق هذه المادة من 

قبل المزارعين إلى مراكزها.
وكانت اإلدارة الذاتية قد افتتحت خمسة 
وشرق  شمال  مستوى  على  مراكز 
من  األقطان  استالمها  بداية  في  سوريا 
أيلول  شهر  من   25 الـ  في  المزارعين 
من »مركز  كل  وهي  الحالي  العام  من 
المحلج في الحسكة، المبروكة في سري 
في  كم   10 الـ  العين(،  )رأس  كانيه 
الرقة، مركز  في  السلحبية  الزور،  دير 

الجلبية في كوباني«.
هذا وأوقفت اإلدارة الذاتية استالم القطن 
في كل من مركز سري كانيه والجلبية 
بعد العدوان التركي األخير على مناطق 

شمال وشرق سوريا.
االقتصاد  لهيئة  المشترك  الرئيس  وبين 
والزراعة سلمان بارودو خالل تصريح 
التي  األقطان  كميات  بأن  هاوار  لوكالة 
مراكزها  في  الذاتية  اإلدارة  استلمتها 

بلغت 43800 طن من القطن.
ما سّوق  ثمن  إلى: »إن  بارودو  وأشار 
في  للمزارعين  يسلم  األقطان  من  إلينا 
وقته المحدد حسب التاريخ الذي سلم فيه 

محصوله«.
لشمال  الذاتية  اإلدارة  وحددت  هذا 
وشرق سوريا سعر الكيلو غرام الواحد 
على  سورية؛  ليرة   330 بـ  القطن  من 
أن يكون الحد األدنى لالستالم بـ 320 
ليرة سورية حسب الدرجة، ويتم استالم 
ثمن المحصول بعد 20 يوماً من تسليمه 

للمركز.
القطن  كميات  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
)رأس  كانيه  مركز سري  في  المستلمة 
العين( والتي تقدر بـ 3000 طن نهبتها 
مرتزقة االحتالل التركي بعد أن احتلت 

المنطقة.


