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أمن احلواجز... الدرع األمين الذي 
قرارات تصدر وبعد فرتة تتبّخر؟؟!!حيمي اجملتمع

بها  مرت  التي  الصعبة  الظروف  ظل  في 
مناطقنا في شمال وشرقي سوريا تشكلت قوى 
أمنية  كقوى   2013 عام  في  الداخلي  األمن 
لحماية وخدمة المواطنين على مدار 24 ساعة 
وألن مسؤوليتها تكمن في حماية المنطقة بدءًا 
من المدخل وحتى الداخل كان البد من تشكيل 
من  والطرقات  الحواجز  بتنظيم  ُيعنى  قسم 
الناحية األمنية فتشكلت »اإلدارة العامة ألمن 

الحواجز والطرق«.

ت نظرتهم بعد والدة األمن يف  تغيرّ
املنطقة

إن عمل اإلدارة العامة ألمن الحواجز والطرق 
المتعلقة  المسائل  جميع  تنظيم  في  يكمن 
)السيطرات(  المنطقة  ومداخل  بالحواجز 
سواء أكانت ناحية أو مدينة من الناحية األمنية 
التفتيش وحماية الطرق  وآلية تنفيذ إجراءات 

في جميع مناطق شمال وشرق سوريا.
الضرورية  األمنية  الحواجز  أقيمت  حيث 
والتي ال غنى عنها في مداخل ومخارج جميع 
تتمركز  إلى حواجز أخرى  المناطق، إضافة 
في بعض النقاط داخل المدنية أو الناحية والتي 
يتطلب وجودها من أجل الحماية الداخلية، هذا 
ما قالته لصحيفتنا روناهي الرئيسة المشتركة 
إلدارة أمن الحواجز في إقليم الجزيرة »حمدية 

حسين« في بداية حديثها.
وأكدت حمدية بأنه في بداية عملهم تعرضوا 
تقّبل  عدم  ومنها  الصعوبات  من  للكثير 
المنطقة  في  حواجز  هكذا  لوجود  المواطنين 
ولكن سرعان ما تغيرت وجهة نظرهم كون 
هذه الحواجز وّلدت اإلحساس باألمن واألمان 
االزدحام  حالة  أن  كما  المواطنين،  لدى 
تودي  أزمة  عنه  ينتج  كان  والذي  المروري 
داخل  نقاط  وضع  ضرورة  إلى  بالنهاية 
الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  ليتم  الكراجات 
مصدقة  ورقة  ومنحهم  نفسه  الكراج  ضمن 
لعدم إيقافهم أثناء المرور بحاجز آخر ضمن 
أو  المدينة  داخل  في  أي  نفسها،  المنطقة 

الناحية.

الخضوع للدورات التدريبيرّة 
الفكريرّة والعسكريرّة

إقامة حواجز مؤقتة  يتم  الثابتة  الحواجز  عدا 

بمدينة  إرهابية  تفجيرات  ثالث  حصول  بعد 
قامشلو في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني 
وقتها  التفجيرات  وأسفرت   ،2019 العام  في 
عن  ناهيك  المواطنين  من  العديد  استشهاد  عن 
عدد كبير من الجرحى، طالبت مجالس قامشلو 
شهر  من  عشر  التاسع  في  غربي(،  )شرقي، 
مؤتمر  وعبر   ،2019 العام  من  الثاني  تشرين 
بهدف  اإلجراءات  من  مجموعة  باتخاذ  صحفي 
أفضل  بشكٍل  األمنية  الناحية  من  المدينة  حماية 
التي  الهجمات  إلفشال  التجمعات  من  والتقليل 
األرواح،  من  ممكن  قدر  أكبر  حصد  تحاول 
وصدرت وقتها العديد من القرارات وكان منها 
منع وقوف أو مرور وتجوال الدراجات النارية 
ومنع ركون السيارات المدنية والعسكرية وتحت 
طائلة النقل والترحيل والمصادرة ومالحقة القائم 
يتحمل  حيث  مالكًا  أم  حائزًا  أكان  سواًء  بذلك 
الفاعل  بصفتي  الجزائية  المسؤولية  االثنان 

عيل الجمييل: األمة الديمقراطية
ة تنويرية لألجيال القادمة  منصَّ

د المفكر عبد اهلل أوجالن؛  أكد اإلداري في مؤسسة األديان بمدينة منبج وريفها علي الجميلي: »لقد جسَّ
ُمنذ  الُمعّقدة  األوسط  الشرق  أزمات  لحل  كثيرة  معايير  عن  به  يعبر  ما  العميق،  الفكري  بمخزونه 
تاريخ البشرية الطويل، عبر طرحه لمفهوم »األمة الديمقراطية«؛ باعتباره النموذج الفكري األصلح 
واألشمل بكل أبعاده ومعطياته الواقعية والعقائدية التي تتقاطع والعديد من تعاليم األديان وال سيما الديانة 
اإلسالمية«. وأشار إلى أّن المجتمع على اختالفه بمنظور األمة الديمقراطية مبني على األخالق التي 
اإلنسانية جمعاء  العظيم، ولكل  البنيان  بهذا  الناهض  الفقري؛  العمود  بمثابة  القائد أوجالن  لدى  تعتبر 

الرامية إلى العيش بسالم...«4

فكر أوجالن بتحقيق السالم 
في الشرق األوسط أفشل 

المؤامرة الدولية

روناهي/ قامشلوـ درع المجتمع والعيون التي ال تنام لراحة 
المواطنين ُيطلق على جميع قوات ِقوى األمن الداخلي، 
ومنها قوات أمن الحواجز الذين يحمون المنطقة باتخاذ 
اإلجراءات الالزمة في مداخل ومخارج جميع مناطق شمال 

وشرق سوريا.

شبيبة الطبقة: »املؤامرة 
الدولّية جزء من حرب الرأمسالية 

على الفكر الدميقراطي«

فنانون »مبادرة الوحدة الوطنية 
مستمرة وإجيابية«

أن  الطبقة  في  الشبيبة  أعضاء  رأى   
أوجالن  اهلل  عبد  األممي  القائد  فكر 
في  الحقيقي  دورها  للشبيبة  أعطى 
مؤكدين  اإلنسانية،  المجتمعات  بناء 
هي  العتقاله  الدولية  المؤامرة  بأن 
جزء من حرب الرأسمالية على الفكر 

الديمقراطي...«6

بمبادرة  مشاركين  فنانون  أشاد 
الوحدة  أجل  من  والمثقفين  الفنانين 
نهاية  في  ُأطلقت  التي  الوطنية، 
المنصرم،  العام  األول  كانون  شهر 
»حكيم  والموسيقار  الشاعر  وكشف 
صفقان« عن عزمهم تشكيل لجنة من 
الفنانين والمثقفين للتواصل مع القوى 
والحركات السياسية الكردية ومحاولة 
وتحقيق وحدة  النظر  تقريب وجهات 

الصف الكردي...«8

عاث مرتزقة داعش فسادًا في معظم 
فرض  حيث  السورية،  المناطق 
سيطرتها عليها لمدة تقارب أكثر من 
ألوانًا  خاللها  طبق  سنوات،  ثالث 
مجموعة  صورة  في  العذاب  من 
من  ُمنبثقة  أنها  بزعم  العقوبات,  من 

الشريعة اإلسالمية...«2

 الوضع االقتصادي المنهار في دولة 
يوم،  كل  يتفاقم  التركي  االحتالل 
ويطال المؤسسات واألفراد، فقد قاطع 
أردوغان خالل  مواطن تركي حديث 
اجتماع له مع نواب حزبه حول تحسن 
الوضع االقتصادي في البالد صارخًا: 

»أبنائي جوعى«...«2

اإلدارية  الهيئة  عضوة  أكدت 
لحركة المجتمع الديمقراطي فوزة 
هي  الوطنية  الوحدة  بأن  يوسف 
مطلب وأمل الشعب الكردي وعلى 
األحزاب الكردية التجّمع في صف 
لتحقيق  بوحدتهم  والتمسك  واحد 
هذا  على  كبير  فالخطر  مآربهم 
على  الويالت  عانى  الذي  الشعب 

مرِّ السنوات...«2

تقرير/ إيفا إبراهيم

جوان محمد

كما يطلقون عليها »حاجز طيار« وهذه تقام 
السنة  ورأس  كاألعياد  المناسبات  أيام  في 
من  أكثر  لتشديد  وذلك  وغيرها  الميالدية 
الناحية األمنية فقالت الرئيسة المشتركة إلدارة 
أمن الحواجز في إقليم الجزيرة عن ذلك: »في 
يتم  فيها االزدحام  يكثر  المناسبات والتي  أيام 
الداخلي  األمن  قوى  قبل  من  حواجز  وضع 
التي تعرف باسم »حاجز طيار« وذلك للحفاظ 

على أمن واستقرار المدينة بشكل أكبر«.
خضعوا  األعضاء  جميع  بأن  حمدية  نوهت 
لدورة تدريبية ضمن األكاديمية العسكرية من 
الناحية الفكرية والعسكرية إضافة إلى بعض 
األمور التي تتعلق بأمن الطرق وتقّبل أعضاء 
أمن  الحواجز لجميع ردود المواطنين برحابة 

الصدر. 

املرأة أيضاً تحمي شعبها

مجاالت  جميع  في  عملها  في  تمّيز  للمرأة 
فقد  منها  جزءًا  كان  األمنية  والناحية  الحياة 
كان لها دور ضمن صفوف أمن الحواجز فقد 
المنطقة  بحماية  القسم  هذا  في  بصمة  تركت 
من خالل لعب دور ريادي فيها وبهذه الخطوة 
على  يقع  واجب  المنطقة  حماية  بأن  برهنت 
عاتق المرأة كما الرجل فعليها النجاح في ذلك.
وذكرت أيضًا: »باب النقد مفتوح أمام جميع 
في  الحواجز  أمن  أعضاء  لينقدوا  المواطنين 
حال التقصير فنحن نتقبل ذلك برحابة صدر 

وسنسعى لتخطيها بإيجاد الحلول المناسبة«.
وفي الختام وجهت الرئيسة المشتركة إلدارة 
أمن الحواجز في إقليم الجزيرة حمدية حسين 
في  بأنه  والمواطنين  األهالي  كافة  إلى  نداًء 
بأمن  يتعلق  طارئ  ظرف  أي  حدوث  حال 
التالي:  الرقم  على  التبليغ  يرجى  الحواجز 

.)0933563702(

الحواجز تُشِعرهم بالراحة

ومخارج  مداخل  في  الحواجز  أمن  قوات 
المناطق مستمرين في عملهم ولم تغفل أعينهم 
البرد  المواطنين وسط  أمن وراحة  في سبيل 
القارس ودرجات الحرارة التي أصبحت تحت 
الصفر، وبهذا الصدد استوقفنا أحد المواطنين 
والذي يدعى »عبد الصمد أحمد«، حيث أكد 
تشعرهم  الحواجز  هذه  وجود  بأن  حديثه  في 
أي  إلى  دخولهم  بداية  عند  األمان  بوجود 
قوات  أعضاء  جميع  شكر  وبدوره  منطقة. 
األمن الداخلي على عملهم الرائع وتقّربهم من 

المجتمع كون المجتمع هو األساس. 

ومنها  والشوارع  الساحات  في  وذلك  من دوار الشهيد روبار قامشلو »ساحة مدينة والشريك، 
ذهابًا  ترافيك،  ـ  سوني  دوار  إلى  الشباب« 

وإيابًا.
أخرى،  وأمكنة  شوارع  هناك  كان  وطبعًا 
ُتطّبق  لم  القرارات  تلك  بأن  نشاهده  ما  ولكن 
إال لفترة وعادت بعض الشوارع إلى ما كانت 
عليه في السابق، وهو التوقف وخلق أزمة في 
من  القادم  الشارع  ومنها  الرئيسية  الشوارع 
باتجاه  والذاهب  قامشلو  روبار  الشهيد  دوار 
السوق والصور توضح وقوف السيارات، مما 
يدل بأن القرارات لدينا تتبخر وال تدوم طوياًل، 
القرارات  على  الوقوف  المعنيين  على  لذلك 
الشوارع  وكافة  الشارع  هذا  بخصوص 
الرئيسية األخرى، ومنع توقف تلك السيارات 
ألنها تصبح هدف سهل للخاليا النائمة بوضع 
شظايا  السيارات  تلك  لتصبح  الصقة  عبوات 
ُتزهق األرواح ناهيك عن خلق أزمة للسيارات 

وللمواطنين.

مقابٌر جماعية تنتظر الكشف عنها

مواطن تركي ألردوغان: أبنايئ جوعى

فوزة يوسف: ِلنوّحد سياستنا يف خدمِة البوتقة 
القومية, ونضع مصالح شعبنا بالمقدمة

أكدت اإلدارة الذاتي�ة في إقليم عفرين أن 
السبب الرئييس للمؤامرة الدولية اليت 
استهدفت شخص الملهم وفيلسوف 

الحرية واإلنساني�ة القائد عبد هللا أوجالن 
عام 1999هو تحضير القوى الرأسمالية 

المهيمنة لمرحلة الفوىض في الشرق 
األوسط. وأشارت إلى أنه وبالرغم من ذلك 
لم تنجح تلك القوى في كبح نجاح الشعوب 

التواقة للحرية. وطالبت الدول والمنظمات 
الدولية في القيام بواجبها األخالقي 

والقانوني باإلفراج الفوري عن القائد عبد 
هللا أوجالن...«2

القائد »عبد اهلل أوجالن« الغائب احلاضر يف السالم الدولي
أكدت عضوة حزب سوريا المستقبل بمدينة منبج وريفها؛ عذاب عبود بأن اعتقال القائد عبد اهلل أوجالن من ِقبل 
دولة االحتالل التركي، هي محاولة لكسر المقاومة التي تبّنتها المرأة، ودأبت على تحريفها عن مسارها النضالي منذ 

تاريخ طويل ضد مظاهر االستبداد الذكوري الذي يحاول النيل من مقاومتها وصمودها...«3

عني روناهي
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مركز األخبار - الوضع االقتصادي المنهار في 
ويطال  يوم،  كل  يتفاقم  التركي  االحتالل  دولة 
تركي  مواطن  قاطع  فقد  واألفراد،  المؤسسات 
نواب  مع  له  اجتماع  خالل  أردوغان  حديث 
حزبه حول تحسن الوضع االقتصادي في البالد 

صارخًا: »أبنائي جوعى«.
العدالة  حزب  وأعضاء  نواب  مع  لقاء  وخالل 
كان  وبينما  أنقرة،  في  الحاكم،  والتنمية 
أردوغان، ُيشيد بتحسن الوضع االقتصادي في 
بالده، قاطعه أحد المواطنين شاكيًا: »فصلوني 
المحاولة  في  مشاركتي  بحجة  عملي  من 
االنقالبية، زوجتي وأبنائي جوعى. ساعدني«. 
مما دفع بمرافقي أردوغان إلى اعتقاله واقتياده 

إلى خارج القاعة.
الليرة  هبطت  وقت  في   األحداث  هذه  تتزامن 
التركية حوالي 0.8% أثناء التعامالت، مسجلة 
أدنى مستوى منذ أيار الماضي، كما أن تركيا 
معدالت  في  ارتفاعًا  الماضي  العام  منذ  تشهد 
الفقر والبطالة، خاصة أن الليرة التركية فقدت 
أكثر من 30% من قيمتها أمام الدوالر األمريكي 

منذ تفاقم األزمة االقتصادية التي تشهدها البالد 
قبل عامين.

آدام  التركي  المواطن  أقدم  متصل؛  سياق  في 
طريقة  على  حرقًا  حياته  إنهاء  على  ياريجي، 
أبواب  على  عزيزي،  البو  محمد  التونسي 
تنديدًا  تركيا>  هاتاي جنوب غربي  مقر والية 
بالظروف الحياتية الصعبة، حيث صرخ قائاًل 
قبل انتحاره: »لم أعد أستطيع إطعام أطفالي«.

كائن  أول  وصول  عن  حديثة  دراسة  كشفت 
القطبية  القارة  إلى سواحل  بحري غازي دخيل 
الجنوبية محمواًل على ظهر نوع من الطحالب. 
على  األول  العلمي  الدليل  االكتشاف  هذا  يعتبر 
شواطئ  البحرية  الحزازيات  من  نوع  بلوغ 
إحدى جزر القارة -التي تعد دخيلة عليها- بهذه 
لغزو  أعمق  فهمًا  يوفر  الذي  األمر  الطريقة، 
دلياًل  يمثل  كما  جديدة،  لبيئات  األنواع  بعض 
المناخي  للتغير  السلبية  التأثيرات  على  جديدًا 

على البيئة.
وتم اكتشاف نوع من الحزازيات البحرية يعرف 
العلمي  االسم  يحمل  -الذي  البحر  حصير  باسم 
جزيرة  بشواطئ  ميمبرانيسي«،  »ميمبرانيبورا 
األمر  الجنوبية،  القطبية  للقارة  التابعة  ديسبشن 
الذي يحدث للمرة األولى، حيث ال ينتمي حصير 

البحر إلى النظام البيئي بأنتاركتيكا.
الكائن  ذلك  وصول  كيفية  أيضًا  الدراسة  بينت 
حيث  الجنوبي،  القطب  سواحل  إلى  الدخيل 
األصلية  بيئته  من  الكيلومترات  مئات  قطع  إنه 
للقارة  وصواًل  الهادي  المحيط  شرق  بجنوب 
القطبية الجنوبية على ظهر أعشاب بحرية تتبع 
والتي  الِكْلب(،  )طحالب  تدعى  البنية  الطحالب 
البحرية  التيارات  بفعل  هناك  إلى  انجرفت 

وحركة الرياح.

جديد  بيئي  نظام  إلى  دخيلة  كائنات  ولوج  يعد 
مستبعد  غير  أمرًا  األصلية-  بيئاتها  -بخالف 
غير  التوسع  بفعل  إنه  إذ  المعاصر،  عالمنا  في 
يجعل  ما  أن  إال  البشرية،  باألنشطة  المسبوق 
تلك  أن  نوعه،  من  فريدًا  العلمي  الكشف  هذا 
هي المرة األولى التي يصل فيها كائن غاٍز إلى 
أنتاركتيكا على متن طحالب الِكْلب وهو على قيد 
الحياة، حيث كان يعتقد بأن هذا األمر غير وارد 
بالقارة القطبية المتجمدة بفعل عزلتها وظروفها 

المناخية القاسية.
على  الِكْلب  طحالب  قدرة  في  السبب  يرجع 
حمل كائنات حية أخرى لبيئات جديدة إلى كبر 
يشبه طبقات  الذي  الصفائحي  وتركيبها  حجمها 
كائنات  نقل  من  ُيمكنها  الذي  األمر  متراكبة، 
والمفصليات  والرخويات  كالحزازيات  بحرية 
واإلسفنجيات  والالسعات  الجلد  وشوكيات 
أثناء  الكيلومترات  آالف  تبلغ  هائلة  مسافات 

انجرافها بفعل الرياح والتيارات البحرية.
هذا، وال يزال الكثير من العلماء يقومون بدراسة 
التنوع الحيوي والنظم البيئية بأنتاركتيكا، وذلك 
أو  أنواع غازية  أية  الكشف عن وصول  بهدف 
إليها قبيل توطنها ومحاولة تدارك األمر  دخيلة 

قبل فوات األوان.

اإلدارية  الهيئة  أكدت عضوة  ـ  األخبار  مركز 
بأن  يوسف  فوزة  الديمقراطي  المجتمع  لحركة 
الوحدة الوطنية هي مطلب وأمل الشعب الكردي 
وعلى األحزاب الكردية التجّمع في صف واحد 
والتمسك بوحدتهم لتحقيق مآربهم فالخطر كبير 
على هذا الشعب الذي عانى الويالت على مرِّ 

السنوات.
الوحدة الوطنية الكردية أمل شعب ناضل كثيرًا 
صرخات  تتجدد  واليوم  حقوقه،  نيل  سبيل  في 
عن  بعيدًا  الوحدة  هذه  لتحقيق  الكردي  الشعب 
المصالح الحزبية فالشعب يريد وحدة متماسكة 
أن  خاصة  عدوان  أي  ردعها  على  يقوى  ال 
هذا الشعب يتعرض النتهاكات خارج القوانين 
اإلنسانية من قبل دول استعمارية وفي مقدمتها 
الوطنية  الوحدة  وبخصوص  التركية.  الدولة 
اإلدارية  الهيئة  عضوة  صّرحت  الكردية؛ 
يوسف  فوزة  الديمقراطي  المجتمع  لحركة 
لوكالة JINNEWS  بأن التطورات واألحداث 
جليًا  ُتظهر  كردستان  أجزاء  كافة  في  األخيرة 
مدى الخطورة الُمحدقة بها, وتعّرض وجودها 
لإلبادة وقالت أيضًا: »علينا ككرد أال نظن بأن 
اإلبادة قد انتهت إنما ما تزال خطورتها قائمة, 

ماهية  على  دليل  لها  تتعرض  التي  والهجمات 
وحجم ذلك, وما يزال خطر المجازر الجماعية 
والقضاء على الوجود والهوية الكردية مستمرة 
أن  في حين  وقوية  أمام هجمات شرسة  ونحن 
أن  ككرد  منا  المطلوب  أن  إال  مقاومة  هناك 
نعرف درجة الخطورة وأن نتحد لدرء سياسة 

اإلنكار واإلمحاء التي ترتكب بحقنا كشعب«.
وأشارت إلى أنه في هذه الفترة هناك العديد من 
الفرص المواتية للوحدة الكردية داخليًا وخارجيًا 
إلى  ترتِق  لم  لكنها  عدة  محاوالت  هناك  وبأن 
في  والسبب  الشامل,  الوطني  المؤتمر  مستوى 
ذلك يعود إلى وجود الكثير من األطراف التي 
القيام  ُيتطلب  وما  المرحلة  خطورة  تدرك  لم 
أمام  عقبة  مصالحها  تضع  األطراف  فهذه  به 
في  حاجزًا  لتكون  الكردية  الوطنية  المصلحة 

وجه الوحدة الكردية.
وأكدت عضوة الهيئة اإلدارية لحركة المجتمع 
حديثها  ختام  في  يوسف  فوزة  الديمقراطي 
بالقول: »مهما كانت مطالبنا ومصالحنا ونوايانا, 
أتمنى من اآلن وصاعدًا أن نبتعد عن التماطل 
وسريعة,  جريئة  في خطو خطوات  التأخر  أو 
فالمرحلة  الكثير.  نخسر  سيجعلنا  ذلك  ألن 

الفوري  التحرك  منا  تتطلب  الراهنة  الحساسة 
ومسؤولياتنا  بواجباتنا  القيام  عن  التأخر  وعدم 
خدمة  في  وسياستنا  خطابنا  ونوّحد  القومية 
القومية, ونضع مصالح شعبنا وحقوقه  البوتقة 
في المقدمة وحماية المكتسبات الوطنية فشعبنا 
على أمل كبير بنا وهو بانتظارنا بفارغ الصبر 

ِلُنقدم على الخطوات التي يرجونها منا«.

مركز األخبار ـ عاث مرتزقة داعش فسادًا في 
معظم المناطق السورية، حيث فرض سيطرتها 
عليها لمدة تقارب أكثر من ثالث سنوات، طبق 
مجموعة  في صورة  العذاب  من  ألوانًا  خاللها 
الشريعة  من  ُمنبثقة  أنها  بزعم  العقوبات,  من 

اإلسالمية.
وكانت مدينة دير الزور هي المعقل األخير لهم 
والتي شهدت على عدد كبير من الكوارث التي 
)المقابر  أبرزها  ومن  اإلنسانية  بحق  ارتكبوها 
جثث  من  هائلة  أعداد  ضمت  التي  الجماعية( 
لهم,  بشرية  دروعًا  استخدموهم  التي  المدنيين 
وأيضا مّمن ُقتل منهم أثناء المعارك التي دارت 

في المنطقة.

عدد المقابر والجثث بالمنطقة
المناطق الشرقية من دير الزور؛  وبعد تحرير 
عملت المنظمات اإلنسانية ولجان الصحة التابعة 
وانتشال  المقابر  باكتشاف  المدنية  للمجالس 
من  آذار  شهر  من   23 الـ  بتاريخ  منها  الجثث 
فإن  محلية؛  مصادر  وبحسب  المنصرم  العام 
عدد المقابر التي اكتشفت لهذا الوقت 21 مقبرة 

وتضم أكثر من خمسة آالف جثة.
كّونها  لها  التابعة  والقرى  الباغوز  لبلدة  وكان 
من  األكبر  النصيب  لداعش  األخير  المقر 
الجماعية  العشوائية  والمقابر  والمعارك  الدمار 
لألمراض  المسببة  الروائح  منها  تصدر  التي 
القرصة  ذات  للحشرات  وجالبة  الخطيرة, 
التي  اللشمانيا  بمرض  اإلصابة  إلى  المؤدية 
كانت بحسب اكتشاف لجان الصحة العاملة في 

المنطقة من أكثر األمراض انتشارًا بريف دير 
الزور الشرقي وصواًل إلى الحدود العراقية.

جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين في دير الزور
اكتشاف ثالث  قد وثقت  وكانت مصادر محلية 
مقابر جماعية؛ تضم جثث نحو 710 من ضحايا 
المجازر التي ارتكبتها مرتزقة داعش ضد أبناء 

عشائر الشعيطات.
ووفقا لمعلومات وإفادات المصادر، فقد ارتكب 
قرى  أبناء  بحق  إبادة جماعية  المرتزقة جرائم 
من  حمام,  وأبو  والكشكية,  غرانيج,  وبلدات 
أبناء عشيرة الشعيطات التي رفضت الرضوخ 
لحكمهم، حيث تم اكتشاف ثالث مقابر جماعية, 
والثانية  ضحية،   450 رفات  وضمت  األولى 
ضمت  والثالثة  ضحية،   235 رفات  ضمت 
النهائية  الحصيلة  وبلغت  ضحية،   25 رفات 

710 ضحية.
في  العاملة  األولية  االستجابة  فرق  وكانت 
المنطقة قد أعلنت في الشهر الماضي أن مرتزقة 

داعش خلف أكثر من 200 مقبرة جماعية في 
من  اآلالف  عشرات  تضم  والرقة  الزور  دير 

الجثث.

هل تكره الشتاء؟ تشعر بكآبة غير مبررة بمجرد 
بسبب  صباح  كل  البكاء  على  توشك  حلوله؟ 
غياب أشعة الشمس الدافئة، تشعر بكسل وخمول 
باكتئاب  مصاب  أنك  يعني  غالبًا  هذا  دائمين؟ 
الشتاء. يبدو أنك تعاني من متالزمة االضطراب 
تقلق، فاألمر ليس  الموسمي، ولكن ال  العاطفي 

خطيرًا.

أعراض اكتئاب الشتاء

مع  الشتاء  اكتئاب  أعراض  بعض  تتداخل 
أخرى،  عوامل  سببته  الذي  االكتئاب  أعراض 

كاآلتي:
لم يتوصل العلماء بعد إلى تفسير علمي لمتالزمة 
االكتئاب الموسمي أو العوامل التي تقف وراءه، 
األسباب  رجحت  الدراسات  من  العديد  لكن 

التالية:
ـ تغير إيقاع الساعة البيولوجية، بسبب تغير عدد 
والشتاء،  الخريف  خالل  والنهار  الليل  ساعات 
يسبب  الشمس  أشعة  وكمية  شدة  فانخفاض 
تشعرك  قد  البيولوجية  الساعة  في  اضطرابًا 

باالكتئاب.
 ،)Serotonin( ـ انخفاض مستوى السيروتونين
في  الموجودة  الكيميائية  المركبات  أحد  وهو 

الدماغ التي تؤثر على الحالة المزاجية.
ـ نقص في فيتامين د )Vitamin D(، إذ يعمل 

هذا الفيتامين على الحفاظ على مستويات طبيعية 
الشتاء،  فصل  خالل  الجسم  في  للسيروتونين 
وتساعد أشعة الشمس في إنتاج الكوليكالسيفيرول 

الذي يتحول إلى فيتامين د.
الميالتونين  هرمون  إفراز  زيادة  إن  ـ 
عدد  زيادة  نتيجة  الجسم  في   )Melatonin(
قد  نهارًا،  للشمس  التعرض  وقلة  الليل  ساعات 
ويؤدي  للجسم،  الطبيعي  التوازن  على  يؤثر 
النشاط،  في  وانخفاض  بالخمول  للشعور 
وتقلبات  النوم  في  اضطرابات  إلى  باإلضافة 

مزاجية.

طرق عالج اكتئاب الشتاء

هناك عدة نصائح يوصي بها المختصون حول 
العالم لمواجهة اكتئاب الشتاء، وأهمها:

فإذا  أطول:  لمدة  الشمس  ألشعة  التعرض  1ـ 
كانت قلة الضوء وعدم تعريض نفسك لمصدر 
السبب  هي  األرض  على  الرئيسي  الدفء 
الرئيسي الكتئاب الشتاء، فمن البديهي أن العالج 
يكمن في زيادة ما نقص منها، لذا حاول الخروج 
أكثر في الصباح، وتواجد في األماكن مفتوحة أو 

التي تدخلها أشعة الشمس.
جانب  إلى  أو  الشرفة  على  الجلوس  حاول  2ـ 

النافذة.
3ـ أشرع الستائر وأفسح المجال ألشعة الشمس 

للدخول إلى منزلك أو مكان عملك.
التقنيات  أحد  وهو  بالضوء،  العالج  جرب  4ـ 
المعروفة التي يستخدمها األطباء لعالج اكتئاب 
نحو  ساطع  ضوء  تسليط  عبر  وذلك  الشتاء، 
زيادة  يمكنك  محاكاته عبر  ما  المريض، وهو 

قوة الضوء داخل األماكن المغلقة.
غذائيًا صحيًا.  نظامًا  واتبع  تأكله،  ما  راقب  5ـ 
كميات  يشتهي  جسمك  يجعل  الشتاء  فاكتئاب 
مثل  والكربوهيدرات  السكر  من  متزايدة 
تتناول  انتبه وتذكر أن  الشوكوالتة والمعجنات. 

حصص كافية من الخضروات والفواكه.
جرب  نشيطًا.  لتبقى  الرياضة  مارس  6ـ 
األماكن  في  ممارستها  يمكن  التي  الرياضات 
الدراجة،  وقيادة  والجري  المشي  مثل  المفتوحة 
حصتك  لتزيد  األفضل  الخيارات  هي  فهذه 

اليومية من أشعة الشمس.
7ـ استمع إلى موسيقى مبهجة، فهي تساعد على 

تحسين المزاج بشكل ملحوظ.
االجتماعية،  األنشطة  في  االنخراط  حاول  8ـ 
تولد  فهي  منها،  والتطوعية  الخيرية  خاصة 
شعورك  وتعزز  والسعادة  باإلنجاز  شعورًا 

بالرضا واإليجابية.
اإلطاحة  في  السابقة  الحلول  كل  تفلح  لم  إن  9ـ 
فكر  المزاجية،  حالتك  وتحسين  الشتاء  باكتئاب 
في استشارة طبيب نفسي ليساعدك إما بوصف 
أساليب عالجية  باتباع  أو  لحالتك  أدوية مناسبة 

بديلة.

تقرير/ صالح إيبو

تقرير/ معاوية محمد

أول كائن دخيل يصل 
أنتاركتيكا بواسطة الطحالب مواطن تركي ألردوغان: 

»أبنائي جوعى«
فوزة يوسف: »ِلنوّحد سياستنا يف خدمِة البوتقة القومية، 

ونضع مصاحل شعبنا باملقدمة«

مقابٌر مجاعية تنتظر الكشف عنها

كيف تتخلص من اكتئاب الشتاء؟

كهرباء المخ عند األطفالفكر أوجالن بتحقيق السالم في الشرق األوسط أفشل المؤامرة الدولية
مركز األخبار ـ أكدت اإلدارة الذاتية في إقليم عفرين أن السبب الرئيسي للمؤامرة الدولية التي استهدفت شخص الملهم وفيلسوف الحرية واإلنسانية القائد 
عبد اهلل أوجالن عام 1999هو تحضير القوى الرأسمالية المهيمنة لمرحلة الفوضى في الشرق األوسط. وأشارت إلى أنه وبالرغم من ذلك لم تنجح تلك 
القوى في كبح نجاح الشعوب التواقة للحرية. وطالبت الدول والمنظمات الدولية في القيام بواجبها األخالقي والقانوني باإلفراج الفوري عن القائد عبد 

اهلل أوجالن.

إلقليم  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  أصدرت 
الـ21  الذكرى  في  العام  للرأي  بيانًا  عفرين 
أوجالن،  اهلل  عبد  القائد  على  الدولية  للمؤامرة 
الحداثة  قوى  »بدخول  البيان:  نص  في  وجاء 
الرأسمالية مرحلة األزمة البنيوية واالنسداد في 
الربع األخير من القرن العشرين، إضافة إلفالس 
بالدول  المتمثلة  األوسط  الشرق  في  أدواتها 
القومية واستمرارًا لمخططاتها إلدامة سيطرتها 
على الشرق األوسط وثقافتها وبخاصة جغرافية 
األساس؛  ذلك  على  وشعوبها.  ميزوبوتاميا 
نسجت قوى الحداثة الرأسمالية حلقة أخرى من 
والتي  الكردي  الشعب  على  المؤامرة  حلقات 
انتفاضة  وقمع  بيكو  اتفاقية سايكس  مع  أبرزتها 
الشيخ سعيد 1925 وانتفاضة سيد رضا وإعدامه 
عام 1937 وإسقاط جمهورية مهاباد إلى درجة 
وصلت قضية وجود الكرد إلى مثار جدل بالنسبة 
ألغلبية المجتمعات والدول ولكي يثبتوا وجودهم 
وصلت  وإبادة  وإنكار  قمع  حوادث  عانوا  فقد 
مستوى يكاد لم يشهد أي كيان اجتماعي مثياًل له 

تحت ظل الحداثة الرأسمالية«. 
ونوه البيان إلى أن نضال القائد عبد اهلل أوجالن 
أعلى  في  الكردستانية  التحرر  لحركة  وقيادته 
مستويات النضال والمقاومة أدت إلثبات وجود 
المؤامرة  وصلت  وبهذا  ووعيًا،  وجودًا  الكرد 

ذروتها.
الواعية  النضالية  الحالة  »تلك  البيان:  وتابع   
وصلت  التي  والديمقراطية  الحرية  درب  على 
آبو كانت تعني  القائد  بقيادة  التحرر  إليها حركة 
الكرد  قضية  إخراج  الرأسمالية  للحداثة  بالنسبة 
وكردستان من تحت سيطرتها وبالتالي حرمانها 
بالشرق  الخاص  مشروعها  في  أدواتها  أهم  من 
هو  خطواته  أول  كان  والذي  الكبير  األوسط 
وحل  الحوار  أمام  الباب  وإغالق  القائد  اعتقال 
القضية الكردية سلميًا ومن ثم احتالل العراق«.

الحداثة  كانت  »حيث  بالقول:  البيان  واستطرد 
التي  الفوضى  استراتيجية  بأن  تعلم  الرأسمالية 
فراغات  ستحدث  الوسط؛  الشرق  في  ستفتعلها 
سيمأله أكثر الحركات تنظيمًا وهي حركة التحرر 
الكردستانية. الحرب العالمية الثالثة حقيقة قائمة 
األوسط  الشرق  ساحة  المركزي  محورها 
وأوساطها الثقافية، ولسوريا نصيبها األكبر من 

الحرب واألزمة التي أفرزت الكثير من الفصائل 
التي اعتمدت التعصب والقتل والتدمير«.

كسر  في  الذاتية  اإلدارة  دور  على  البيان  وأكد 
»وحدها  وتحريفها:  المهيمنة  الدول  مخططات 
بجناحيها  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
األمة  فلسفة  اعتمدت  التي  والعسكري  السياسي 
وخط  الشعوب  أخوة  على  القائمة  الديمقراطية 
مشروعًا  قّدمت  النضال  في  نهجًا  المرأة  حرية 
كاماًل وكفياًل بتجاوز األزمة الذي أثبت واقعيته 
بدء  منذ  واالجتماعية  واإلدارية  األيديولوجية 
للقائد أوجالن دور فّعال ومصيري في  األزمة. 
فرص  يقّوض  العزلة  واستمرار  السالم  تحقيق 
األخيرة؛  السنوات  في  الحظناه  ما  وهذا  السالم 
العزلة، حيث تعمقت األزمات والفوضى  نتيجة 
في المنطقة وارتفعت وتيرة العنف. إن استمرار 
اعتقال القائد آبو هو إصرار من قبل قوى الحداثة 
الرأسمالية على نهج الال حل أو على األقل الحل 
الذي ال يخدم قضايا الشعوب في السلم والحرية 
عليه  المفروضة  العزلة  أن  كما  والديمقراطية. 
التي  والوضعية  الكونية  القوانين  كل  يناقض 

تحمي حقوق اإلنسان«.
باإلفراج  والمنظمات  الدول  اإلدارة  وطالبت 

الذاتية  اإلدارة  في  »إننا  أوجالن:  عن  الفوري 
الدولية  المؤامرة  ونستنكر  ندين  عفرين؛  بإقليم 
المنطقة  شعوب  وعموم  الكردي  الشعب  على 
باعتقال الُملهم وفيلسوف الحرية واإلنسانية القائد 
الدولية  والمنظمات  الدول  ونطالب  أوجالن، 
باإلفراج  والقانوني  األخالقي  بواجبها  القيام  في 

دومًا  يربح  من  أن  نبين  وأخيرًا  عنه.  الفوري 
في الحروب الكبرى ليس قوى الهيمنة فقط، بل 
الكثير، بل وقد تخسر قوى  الشعوب  قد تكتسب 
الشعوب  وتكسب  النظام  صعيد  على  الهيمنة 

بالمقابل وعلى صعيد النظام أيضًا«.

كهرباء  األطفال،  عند  الدماغ  ضمور  أعراض 
الشحنات  أو  المخ  كهرباء  األطفال،  عند  المخ 
التشنجّية كل هذه  النوبات  أو نوبات الصرع أو 
المفردات تحمل نفس المعنى، وُتعد كهرباء المخ 
تصيب  التي  األمراض  أكثر  هي  ألطفال  عند 
أجريت  إحصائّيات  ووفق  األطفال  عند  الدماغ 
في الواليات المتحدة، وفي ما ُيقارب الثلثين من 
تكون  المخ  كهرباء  من  يعانون  الذين  األطفال 
المراهقة،  سن  في  عليهم  قد ظهرت  األعراض 
وتحدث كهرباء الدماغ نتيجة خلل في الموجات 
للدماغ،  المكّونة  الكيميائية  والمواد  الكهربائية 
وتتسبب أي إصابة في الدماغ أو عدوى أو تسمم 
أثر على نمو  إذا  لنشوء مثل هذا األمر، تحديًدا 
أّي  الوالدة  قبل  ما  مرحلة  في  وتطّوره  الدماغ 

وهو جنين.

أعراض كهرباء املخ عند األطفال

بما أّن كهرباء الدماغ تنتج عن اختالل في نشاط 
الدماغ، يمكن للتشنجات العصبّية أّن تؤثر على 
أي وظيفة من وظائف الدماغ، وتتضمن أعراض 
انعدام  السن؛  وكبار  األطفال  عند  المخ  كهرباء 
التركيز واالنفصال عن الواقع لفترة قصيرة من 

الزمن، مشاكل في الكالم، حركات عضلّية غير 
ُمتحّكم بها، الغياب عن الوعي، الشعور بالخوف 

والقلق.
النوبات  نوع  باختالف  األعراض  وتختلف   
التشنجّية أو ما ُيعرف بكهرباء الدماغ، وُيصاب 
الشخص بنفس النوع من التشّنجات في كل مرة، 
من  األطفال  ُتصيب  التي  الدماغ  كهرباء  وكون 
نوع نوبات الغيبوبة فأعراض كهرباء المخ عند 

األطفال من نوع الغيبوبة هي ما يأتي:
ـ التحليق بالفضاء لمدة من الزمن دون مالحظة 
ما يدور من حوله أو االكتراث لهم.ـ  العض على 

الشفاه بشكل مستمر ومتكرر.
في  الزمن  من  وجيزة  لفترات  الوعي  فقدان  ـ 

بعض األحيان.

خطورة كهرباء املخ عند األطفال

كهرباء المخ عند األطفال ال ُتعد أمًرا خطًرا وال 
تستدعي طلب العناية الفورّية أو التوجه ألقسام 
نوع  هناك  أن  إال  حدوثها،  حال  في  الطوارئ 
واحد منها يحدث فيه نوبات تشنجّية طويلة جًدا أو 
تحدث فيه العديد من النوبات التشنجّية المتتابعة 
للوعي  تلو األخرى دون حدوث استعادة  واحدة 

بين كٍل منها، وتحدث هذه النوبات الخطرة عن 
حين  في  ُمسبًقا،  بالصرع  المصابين  األشخاص 
المرضى  ثلث  ُيقارب  ما  أّن  إلى  اإلشارة  تجدر 
المصابين بالّصرع أو كهرباء الدماغ لم يواجهوا 

هذه النوبات في أي مرحلة من مراحل حياتهم.
الّنوبة  مدة  بازدياد  النوبات  هذه  تزداد خطورة   
أكثر  النوبة  استمرت  حال  في  أّنه  أي  الواحدة 
من خمس دقائق البد من طلب الرعاية الفورّية، 
المفاجئ،  الموت  النوبات  هذه  ُتسبب  أن  ويمكن 
حتى  شخص  أّي  ُيصيب  أن  يمكن  األمر  وهذ 
وإن كان ال يعاني من الصرع إال أن احتماليته 

تزداد عند األشخاص المصابين بالصرع، ويعد 
هذا األمر نادر الحدوث لكن يجب على األبوين 
الوعي باألمر الختيار الطريقة المناسبة لمساعدة 
ُتصيب  التي  النوبات  تلك  في  خاصة  أطفالهم، 

األطفال أثناء النوم.

ماذا تفعل إذا أصيب طفلك بنوبة 
كهرباء زائدة؟

ـ إذا أصيب طفلك بنوبة من الكهرباء الزائدة في 

المنزل، يجب أن تكون جهودك األولية موجهة 
أواًل لحمايته من إصابة أو إيذاء نفسه، لذلك يجب 

اتباع الخطوات التالية: 
1ـ ساعد الطفل على االستلقاء.

الساعة أو أي جسم آخر قد  النظارة أو  2ـ أزل 
يكون ضارًا.

3ـ ال تحاول وضع أي شيء في فم الطفل، فعند 
القيام بذلك قد تجرح الطفل أو تؤذي نفسك. 

4ـ تحقق فوًرا مما إذا كان الطفل يتنفس، اتصل 
إذا  الطبية  المساعدة  على  للحصول  بالطوارئ 

كان الطفل ال يتنفس. 
جانب  على  الطفل  ضع  النوبة،  انتهاء  بعد  5ـ 

واحد وانتظر حتى يكون مستيقًظا تماًما.
6ـ راقب تنفس الطفل، إذا لم يكن يتنفس خالل 
إسعافه  فابدأ  النوبة،  توقف  بعد  واحدة  دقيقة 
بالتنفس الصناعي، ولكن ال تحاول أن تقوم بذلك 
أو  نفسك  تصيب  قد  ألنك  الكهرباء،  نوبة  أثناء 

الطفل. 
7ـ إذا كان الطفل يعاني من الحمى، يمكن إعطاء 

األسيتامينوفين عن طريق المستقيم. 
8ـ ال تحاول إعطاء الطعام أو السوائل أو األدوية 

عن طريق الفم لطفل مصاب بالنوبة. 
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محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

 النضال خالص
المرأة من
التسّلط 

تطور ملحوظ  الرغم من حتقيق  على 
ومطالب  حقوق  تلبية  ناحية  من 
لبعض  املرأة  وجتاوز  األساسية  املرأة 
الشرقي  اجملتمع  في  التحديات 
هناك  مازال  أنه  إال  األوسطي، 
املرأة  لها  تتعرض  كثيرة  مشاكل 
التي  العوائق  من  الكثير  من  وتعاني 
تعترض طريقها في العديد من الدول 
وخاصًة املناطق الريفية والتي مازالت 
القبلية،  والتقاليد  العادات  تسودها 
احلاكمة  األنظمة  سياسات  نتيجة 
من  وحترمها  املرأة  بحق  متارس  التي 
واالجتماعية  املدنية  حقوقها  أبسط 

واالقتصادية. 

أن  اجملتمعات  بعض  في  اليوم  نرى 
تتمتع  وأن  تدرس  أن  لها  يحق  ال  املرأة 
البيت  خارج  والعمل  التعليم  بحق 
األماكن  في  للعمل  اخلروج  حتى  أو 
اخملتلطة، ملاذا؟ ألن الذهنية التقليدية 
منطقتنا،  في  السائدة  واالجتماعية 
مازالت على رأس عملها وحتاول جاهدةً 
على احلد من حرية املرأة، ومتنح الرجال 
احلق في التحكم بكافة أمورها وحتى 
اتخاذ القرارات نيابًة عنها. يعني هذه 
من  اليوم  حتاول  االستبدادية  األنظمة 
واالنتهاكات  املمارسات  هذه  خالل 
وتكريس  ترسيخ  املرأة  بحق  املمارسة 
أمامها  اآلفاق  وتضييق  املرأة  دونية 
السياسية  احلياة  مجاالت  كافة  في 
والثقافية واالقتصادية واالجتماعية. 

حرية  تقييد  األحيان  بعض  في  يعزّى 
املرأة أو الفتاة في البيت من قبل األهل 
واألقارب، إلى أن األسرة تعمل كل ذلك 
يحصل  ما  كل  يعني  ابنتها.  حلماية 
عنها  احلماية  بدافع  هو  املرأة  بحق 
املنزل  من  خرجت  املرأة  إذا  أو  غير.  ال 
ستجلب  فأنها  ما  أمراً  لها  وحصل 
هذه  كل  طبعاً  حتماً.  للعائلة  العار 
تطورها  وال  املرأة  تخدم  ال  النظريات 
في اجملتمع الذي تعد فيه هي العنصر 

األساسي في بناءه. 

ليست  األساسية  املشكلة  أن  كما 
املوجودة  والتقاليد  بالعادات  متعلقة 
في اجملتمع فحسب، فهناك في بعض 
التوجهات  بعض  الشرقية  اجملتمعات 
والتي  اجملتمع  في  السائدة  التقليدية 
على  املتشددون  الدين  رجال  يفرضها 
اجملتمع،  في  املبذولة  وجهودها  املرأة 
والنشاط  والعمل  الدارسة  من  تبدأ 
االجتماعي والرياضي واحلقوق املدنية، 
مثل  تعتبر  ال  ذلك  من  الرغم  وعلى 
هذه اإلجراءات الغير قانونية انتهاكات 
من  العديد  في  املرأة  بحق  متارس 
هي  املرأة  وتبقى  املنطقة.  في  الدول 
أقولها  كما  واألخيرة  األولى  الضحية 
دائماً للعادات والتقاليد اخلاطئة التي 

مازال العديد يؤمن بها. 

نعم كما ذكرت فوق العادات والتقاليد 
مبجتمعاتنا،  املتحكمة  هي  والدين 
الدرجة  من  مواطناً  املرأة  تعتبر  بل 
الثانية، ويستخدم الرجال الدين كأداة 
للتحكم مبصير النساء، وكل ذلك يتم 

بإسناد من األنظمة املوجودة. 

الصعبة  التحديات  هذه  كل  أمام 
كبيرة  جهود  بذل  املرأة  من  يتطلب 
النسائية  املؤسسات  وخاصًة 
شتى  في  املرأة  حقوق  عن  املدافعة 
للبحث  باملرأة  الدفع  احلياة.  مجاالت 
بيئة  وتأمني  املغتصبة  حقوقها  عن 
العيش  على  قادرة  ومناسبة  سليمة 
حمالت  تطوير  إلى  باإلضافة  فيها، 
األعراف  من  حتد  نسوية  توعية 
والتقاليد التي متنع حتقيق حرية املرأة 
والتي  األساسية،  نشاطاتها  ومنو 
ذريعة  أصبحت  األوقات  من  كثيراً 
لفرض التسلط واالستعباد على املرأة 

أينما كانت.

مرآة المرأة

هيفيدار خالد

المكمالت الغذائية.. خطورتها على الرياضيين
 فهل من رقيب؟

القائد »عبد اهلل أوجالن« الغائب الحاضر 
في السالم الدولي

روناهي / قامشلو ـ البحث عن جسم للتباهي به بعضالت بارزة أمر يعشقه على وجه الخصوص فئة الشباب، وخاصًة مع بلوغ سن المراهقة، وال 
يهمهم الطريقة التي يحصلون فيها على هذا الجسم، ولذلك يتردد الكثير من الشبان للتسجيل في الصاالت والنوادي الرياضية الخاصة، ولكن يستغل 

الكثير من المدربين بطرق غير علمية وعملية هؤالء الشباب، وفي إقليم الجزيرة حتى اآلن ال رقيب على هذه الصاالت، ولكن إلى متى؟

القائد عبد اهلل  اعتقال  بأن  المستقبل بمدينة منبج وريفها؛ عذاب عبود  روناهي/ منبج- أكدت عضوة حزب سوريا 
تحريفها عن  على  المرأة، ودأبت  تبّنتها  التي  المقاومة  لكسر  التركي، هي محاولة  االحتالل  ِقبل دولة  أوجالن من 

مسارها النضالي منذ تاريخ طويل ضد مظاهر االستبداد الذكوري الذي يحاول النيل من مقاومتها وصمودها. 

إعداد / جوان محمد

تقرير/ شيار كرزيلي

تتميز  ألجسام  الحصول  على  الشباب  ويسعى 
البروتينات  بعضالت بارزة، عبر تناول بعض 
وال يعلمون بأنها قد تؤدي في النهاية إلى حالة 
قد تصل للموت، ورغم ذلك في إقليم الجزيرة لم 
ُتشكل حتى اآلن لجنة لمتابعة أوضاع الصاالت 
األجسام  بكمال  المختصة  الرياضية  والنوادي 

ومراقبتها وعن ما يحدث في داخلها.
في إقليم الجزيرة وكالمنا عن الصاالت والنوادي 
والمراكز المرخصة فقط من االتحاد الرياضي 
بإقليم الجزيرة، وذلك بحكم تواجد صاالت تعمل 
ضمن مناطق تابعة للنظام السوري، بحيث هذه 
الصاالت غير معروف ماذا يحصل ما بداخلها 
قبل  من  المرخصة  النوادي  تلك  في  وحتى 
أوضاع  هي  ما  يعلم  أحد  ال  الرياضي  االتحاد 
تلك الصاالت والرياضيين المسجلين فيها، وبكل 
تأكيد لن يعترف أي مدرب أو العب بتعاطي أي 
نوع من البروتينات والمكمالت الغذائية، ولذلك 
الرياضي  االتحاد  قبل  من  لجنة  تشكيل  يجب 
للقيام بجوالت بدون علم تلك الصاالت والتأكد 
عبر لجان صحية ألوضاع الالعبين وكي ال تكن 
هذه الصاالت أخذت فقط باالسم رخصة لمزاولة 

العمل، و أن تبقى دون أي حسيب ورقيب!.
ومشرف  ومدرب  مدير  أي  حق  بخس  نود  ال 
البعض  ولكن  الرياضية،  الصاالت  هذه  على 
حياة  حساب  على  ولو  المال  لكسب  يعمل 
اآلخرين والقضية غير معممة وكل مدرب يهمه 
مستثنين  لديه  الذين  والمتدربين  العبيه  حياة 
يوجد بعض  الوقت  نفس  في  ولكن  من كالمنا، 
المدربين هدفهم فقط جني المال وكسبه أهم من 

أي شيء آخر لديهم. 

حلول رسيعة ولكنها غي ناجحة؟!

في  يسجل  الذي  الشخص  أو  الرياضي  يبحث 
سريعة  حلول  عن  األجسام  لكمال  الصاالت 
لكسب جسم رياضي وعضالت مفتولة وبارزة 
يود  عمن  ناهيك  رفاقه،  بين  التباهي  بهدف 
المشاركة في البطوالت لكمال األجسام، ويكمن 
الحل السريع لديهم بتناول بروتينيات ومكمالت 
غذائية بدون أي استشارة طبية ومعرفة ما مدى 
خطورة أو فوائد هذه المواد، بحيث المدرب يدله 
على الطريقة السهلة وهي أخذ المكمالت الغذائية 
بشكٍل عشوائي، وفي ظل تواجد بعض المدربين 
الذين حصلوا  الكافية ومنهم  ال يمتلكون الخبرة 
على شهادات التدريب من النظام السوري مقابل 
بعض األموال أو عبر واسطة، وهذا األمر شائع 
االتحادات  تديرها  التي  السورية  الرياضة  في 

التابعة للنظام السوري بشكٍل عام.
بينما في إقليم الجزيرة حاول االتحاد الرياضي 
ندوات  عقد   2017 العام  في  الجزيرة  بإقليم 
توعية للرياضيين ولكن تلك الندوات لم يحضرها 
تتمخض  لم  وبالتالي  الخطوة،  تنجح  ولم  الكثير 
أو  لجنة  أي  توجد  ال  بينما  حقيقية،  نتائج  عنها 
حتى مكتب خاص بمتابعة مثل هذه األمور وهي 
وماذا  الصاالت  واقع  على  االطالع  ذكرنا  كما 

يحدث فيها؟؟؟.

خطورة املكمالت الغذائية

التي  الغذائية  المكمالت  من  عدة  أنواع  هناك 
تتنوع بالتالي مخاطرها أيضًا. فهناك بروتينات 
الوزن  زيادة  على  تعمل  مسحوق  شكل  على 
حيث تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات 

والسكر.

نسبة  على  يحتوي  آخر  نوع  وهناك 
مثل  والبروتين  الكربوهيدرات  من  متوسطة 
البروتين  عالي  نوع  وهناك   ،)Procomplex(
مثل )Whey protein( تتوافر فيه الكمية الكافية 
من البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات مع 
الحصول  الالعب  يستطيع  وال  غذائي،  جدول 
الوجبات  من  كاٍف  بشكل  العناصر  هذه  على 

الغذائية.  
يجب  بدنية،  وقوة  أجسام  كمال  كالعب  وألنه 
أن تتوافر له الكمية الكافية في التغذية الصحية، 
لذلك يتم اللجوء إلى استعمال المكمالت الغذائية.
الطاقة  زيادة  على  يعمل  آخر  نوع  وهناك 
الكرياتين  مثل  العضالت  على  والمحافظة 
المواد  من  عدد  إلى  باإلضافة  والجلوتامين، 
األخرى التي تعمل كل واحدة من هذه المواد في 
المحافظة على العضالت، وتوصيل الجسم إلى 
الجلوتامين  مثل  الكامل،  الغذائي  التفعيل  عملية 
الذي يزيد من قوة المناعة وسرعة صيانة األلياف 

العضلية بعد ممارسة التمارين الرياضية.
 أما النوع الثالث من البروتينات فيأتي في شكل 
االعتقاد  لكن  أسيد«،  »المنيو  مثل  كبسوالت 
كمال  رياضة  ممارسي  من  الكثير  بين  السائد 
تأثير  له  البروتينات  من  النوع  هذا  أن  األجسام 
عبارة عن  هو  هذا  أسيد«  و«المنيو  الجسم.  في 
أمينيًا،  حامضًا   32 من  مكونة  أمينية  أحماض 
وهي ضرورية لبناء العضالت بطريقة صحية. 
وتؤخذ هذه البروتينات من مصل اللبن أو الجبن، 
ألن العديد من األحماض األمينية ال يمكن صنعها 
في جسم اإلنسان، ولهذا يتم اللجوء إلى استعمال 
األحماض األمينية عن طريق المكمالت الغذائية.

التداعيات املرضية للمكمالت 
الغذائية

المكمالت  تناول  تداعيات  بّد من شرح عن  وال 
الغذائية وما سينتج عنها من أمراض وتأثيرات 
معظم  يشير  بحيث  متناولها،  صحة  على 
والجهاز  الباطنية  باألمراض  األخصائيين 
الهضمي عن الفرق بين البروتينات والمنشطات 
»البروتينات  بينهما:  الضرر  ونسبة  الهرمونية، 
المستعملة في بناء األجسام هي منتجات تحتوي 
على تركيز عاٍل من منتجات األحماض األمينية 
الخاليا  وتعويض  العضالت  لبناء  الالزمة 

العضلية التالفة«.

بعض  قبل  من  المستعملة  الهرمونات  »أما 
إلى مجموعة  تنتمي  فهي هرمونات  الرياضيين 
نمو  وتسرع  النشاط  تزيد  وهي  الستيرويد، 
سلبيًا  وتؤثر  طبيعي،  غير  بشكل  العضالت 
الجسم.  أجهزة  وبقية  والقلب،  الدم،  على ضغط 
واإلفراط في استعمال البروتينات، يمكن أن يزيد 
تبادل  ناتج  زيادة  مع  والكبد  الكلى  على  العبء 
ال  مدروسة  بكميات  والبروتينات  البروتينات. 

تضر، أما الهرمونات فهي ضارة بأي نسبة«.
خاصة  غذائية  مكمالت  توجد  أنه  كما 
ما  مكمالت  مثل،  معينة  أوقات  في  تستخدم 
 Pre-Workout )باإلنكليزية:  التمرين  قبل 
بعد  ما  ومكمالت   ،)Supplements
 Post-Workout )باإلنكليزية:  التمرين 
Supplements(. وبعض أنواع المكمالت مثل 
ستة  كل  عنها  التوقف  يجب  التي  »الكريتاتين« 
أسابيع أو أسبوعين على األقل ألن اإلكثار منها 

قد يسبب بعض األضرار في الجسم«.
وعن األمراض التي قد يصاب بها مستخدم هذه 
على  تؤثر  بأنها  أيضًا  األطباء  يشير  المكمالت 

الهرمونات سلبًا في الجسم فتسبب:
ـ ارتفاع ضغط الدم )التوتر الشرياني(.

ـ اختالل نسبة السكر في الدم.
الجرثومية  بااللتهابات  اإلصابة  احتمال  زيادة  ـ 

النخفاض المناعة.
ـ اإلصابة بهشاشة العظام.

ـ االضطرابات النفسية والعدوانية.
مع  الرجل  عند  للثدي  الطبيعي  غير  النمو  ـ 

ضمور البروستاتا.

غير  الشعر  ونمو  المرأة  عند  الدورة  اختالل  ـ 
الطبيعي.

ـ تضخم عضلة القلب مع هبوط القلب.
ـ اختالل تبادل الدهون وتصلب الشرايين.

ـ تراكم الشحوم على الكبد.
ـ اإلصابة بتعتيم القرنية والعدسة.
ـ زيادة إمكانية التمزق العضلي.

الفئات  أكثر  بأن  التقرير  بداية  في  ذكرنا  وكما 
هم  المنتجات،  بهذه  وتأثرًا  استجابة  العمرية 
النمو،  مرحلة  في  يكونون  الذين  األشخاص 

والمراهقة، وما بعدها. 
الصحي  بالغذاء  االستعانة  الشباب  على  لذلك 
أن  كما  المكمالت،  هذه  عن  عوضًا  المتوازن 
ممارسة الرياضة بشكل عادي سيؤدي إلى نمو 
العضالت دون الحاجة إلى استعمال البروتينات 
أو الهرمونات. وإذا كان البّد من ممارسة كمال 
طبي  رياضي  إشراف  تحت  فليكن  األجسام 

متخصص.

كارثة غياب دور األهل؟؟؟

ابنهم في  الكثير من األهل عندما يسجل  ال يعلم 
الصاالت الرياضية، قد يكون عبارة عن ضحية 
وحقل تجارب لمدربه ويقوم ذلك المدرب ببيعه 
غير  بطرق  الغذائية  المكمالت  أنواع  مختلف 
صحية ستؤدي في النهاية لتدهور حالته الصحية 
عكس ما يتوقعه المرء وهو الحصول على جسم 

رياضي وزيادة في العضالت.

لذلك على األهالي تعقب أمور أوالدهم ومعرفة 
المدرب الذي يقوم على تدريب أبنائهم ألنه يوجد 
كل  قبل  الرياضية  األخالق  يضعون  مدربين 
االعتبارات ولكن في المقابل هناك من يبحث عن 
حساب صحة  على  ذلك  كان  ولو  المال،  كسب 

اآلخرين.

الغذاء أساس الوصول لجسم ريايض 
متناسق 

وعلى ممارسي لعبة كمال األجسام عدم التغافل 
ألنه  الصحي  الغذاء  منها  األمور  بعض  عن 
ولياقته،  جسمه  شكل  تطور  في  أساسي  شرط 
والتمارين  المناسبة  الحركات  مارس  مهما  ألنه 
الغذاء  على  االعتماد  من  بّد  فال  الصحيحة 
الصحي المتكامل وال نقصد بالطبع كثرة األكل 
ال بل التوازن في أكله وأن يكن غني بالبروتينات 
تكفي  وبكميات  والكربوهيدرات،  والفيتامينات 
كسعرات حرارية لما يبذله الالعب من جهد في 
التونا.  سمك  المأكوالت  هذه  ومن  التمرينات، 
الدجاج )وخاصًة صدر الدجاج(. البيض. اللحوم 
والخروف.  والعجل،  البقر،  كلحم  الحمراء 
الحليب. الجبنة، إلى جانب الفواكه. الخضروات. 
ننسى  أال  علينا  وطبعًا  األعشاب،  الُمكسرات. 
األمر األهم وهو شرب الماء على دفعات بشكٍل 
الطاقة  يمنح  المياه  فشرب  اليوم  طوال  مستمر 
الكافية للتغلب على التعب واإلرهاق وضروري 

لخاليا الجسم ولصحة الدماغ.

هل من تحرك من ِقبل املعنيني 
بخصوص ذلك؟؟؟

ال يوجد أي مكتب يختص بهذه الشؤون باالتحاد 
لجنة  هناك  وليست  الجزيرة،  بإقليم  الرياضي 
قبل  والصاالت  المراكز  تقّيم  صحية  خاصة 
أخذ الرخص من االتحاد، ولكن هناك أجيال قد 
تتربى على القواعد الشاذة وهذه األجيال صحتها 
أي  نجد  ال  بينما  والمتاجرة،  للخطر  تتعرض 
الخصوص وفي  بهذا  المعنيين  تحرك جدي من 
النهاية الضحية األكبر يبقى هو الرياضي نفسه 
المكمالت  هذه  وباعه  مدربه  عليه  الذي ضحك 
وسط استمرار هذه التجاوزات بدون أي قوانين أو 
لجان رادعة لذلك، فهل سنشهد في الفترة القادمة 

أي تحرك من المعنيين بهذا الخصوص؟؟؟.  

من  السابق  القسم  في  ـ  الشهباء   / روناهي 
لعبة  أن  كيف  تناولنا  الهادئ  الطابق  افتتاحية 
الحصان األسود إلى المربع f6 لم تفده من منع 
 d4و e4 من التقدم وجعلت البيدقين d4 البيدق
سوف  األخطاء  ولتفادي  توقف  دون  يتقدمون 
نرى كيف سوف يلعب األسود في هذا التفريع؟.
 e5 البيدق  األسود   e4 البيدق  يلعب  األبيض 
األبيض يلعب الحصان إلى f3 األسود الحصان 
إلى c6 األبيض الفيل إلى c4 األسود الفيل إلى 
هنا  يقوم  األسود   c3 إلى  البيدق  األبيض   c5

.d6 بلعب
إلى  الفيل  لعب  أجل  من  التغيير  يحدث  وهنا 
الوزير  وتر  على  الحصان  لربط   g4 المربع 
 d4 األسود يقوم بأخذ البيدق d4 األبيض يلعب
بالبيدق e5 ولو لم يأخذ األسود البيدق وتراجع 

بالفيل إلى b6 سيخسر بيدق ألن األبيض سيأخذ 
d6يأخذ بيدق  األسود   d4 بالبيدق   e5 البيدق 
فان   d8 في  الوزير  يأخذ  األبيض  e5الوزير 
أخذ الوزير األبيض بالملك في d8 سوف يترك 

البيدق f7 دون حماية وإن أخذ بالحصان سوف 
الحالة  هذه  وفي  حماية  دون   e5 البيدق  يترك 
الشكل  هذا  على  اللعب  عليه  يتوجب  األسود 
األبيض   e5 بالبيدق   d4 البيدق  يأخذ  األسود 

.c3 بالبيدق d4 يقوم بأخذ البيدق
ويقوم بتهديد الفيل األسود. الفيل إلى b6 األبيض 
المربع  إلى  الحصان  األسود   c3 إلى  الحصان 
إلى  الفيل  األسود    d3إلى الوزير  األبيض   f6
البيدق  يدافع عن  الذي   f3لتكسير الحصان  g4
والفيل  الحصان  يطلبه  الذي   d4 القوي الوسط 
ألن الوزير ال يمكنه الدفاع عنه, الفيل األبيض 

d4 من أجل حماية البيدق e3 إلى
األبيض   o-o القصير  بالتبييت  يقوم  األسود 
القلعة  بوضع  يقوم  األسود   a3 البيدق  يلعب 
على المربع e8 األبيض يضع الفيل إلى المربع 
الحصان  األبيض   d7 إلى  الوزير  األسود   a2
للتهيئة ألزواج   e7 إلى القلعة  األسود   d2 إلى

القلعتين على عامود الملك.
 األبيض يقوم بلعب البيدق f3 األسود الفيل إلى 
 o-oالقصير بالتبييت  يقوم  األبيض   h5 المربع
الطابق  افتتاحية  من  الثاني  التفريع  ينتهي  وهنا 

الهادئ نرجو أن نكون قدمنا ما هو مفيد.

أوجالن«  اهلل  »عبد  القائد  اعتقال  يثنينا  »لن 
حمله  ومتابعة  الكفاح  في  دربه  استكمال  عن 
للسالح والقلم حتى تحقيق مبتغاه في بناء وطن 
وسنواصل  السوريين،  لكل  يتسع  ديمقراطي 
الذي  الوحيد  المفكر  ألنه  ُخطاه  على  نضالنا 
تمكن من فهم أحاسيسها ووجدانها وقضاياها، إذ 
أن  يعرف  ألنه  للمرأة؛  كتبه  وآخر  أولى  كانت 
انتصار سيتحقق دون مشاركتها في ساحات  ال 
الذي  وهو  الرجل،  مع  إلى جنب  جنبًا  المعارك 
على  يحنو  كاألب  تجاهها؛  عطوفًا  دائمًا  كان 
ما  هذا  التعب،  الرحب  بصدره  فيضمهن  بناته، 
أكدته لنا عضوة حزب سوريا المستقبل؛ عذاب 
عبود خالل حوار أجرته صحيفتنا« روناهي«؛ 
اهلل  القائد »عبد  اعتقال  ذكرى  في  لتحدثنا  معها 
أوجالن«، كيف أفرز هذا االعتقال معاِن سامية 
النضال  طريق  استكمال  على  لحثها  للمرأة، 
من  الراهن  الوقت  في  ولتتمكن  والمقاومة، 
وهل  مرموقة؟  واجتماعية  سياسية  مكانة  تبوء 
أنصفت فلسفة األمة الديمقراطية المرأة بالفعل، 
أم ال تزال تعيش بظل براثن الحضيض سابقًا؟ 
وهل تمكنت المرأة في شمال وشرق سوريا من 
تحقيق فكر القائد »عبد اهلل أوجالن« في التحرر 
هذه  وهمًا.  ال  حقيقة  حلمه  وتحقيق  الجنسوي 

األسئلة وغيرها، كانت مسار الحوار التالي:
 

ـ من خالل الُعزلة المفروضة على المفكر »عبد 
شمال  في  المرأة  تنظر  كيف  أوجالن«،  اهلل 
وشرق سوريا إلى ظروف اعتقاله ال سيما وأن 

المرأة كانت األبجدية األولى في كتبه عامًة؟ 

»عبد  المفكر  على  المفروضة  العزلة  مّثلت  لقد 
اهلل أوجالن«، منذ اعتقاله في«إيمرالي« حركة 
المرأة على  التي شهدتها  النسوية  للثورة  معادية 
العنف  ومناهضة  الحقوق  لنيل  العالم  مستوى 
ضدها منذ مطلع النصف الثاني من القرن الفائت. 
واتسمت هذه الفترة بمطالبة المرأة وخروجها عن 
قواعد النظام األبوي خاصًة فيما يتعلق في بنيوية 
»األخوات  مقتل  حادثة  شكلت  إذ  الموضوع. 
بوفوار«،  دي  سيمون  وكتابات«  الثالث«، 
فضاًل إلى فلسفة المفكر »عبد اهلل أوجالن« التي 
استمرت طيلة نصف قرن وشكلت نقطة تحول 
هامة وجوهرية فاصلة في تاريخ المرأة، القرائن 
هذه  تعد  ولهذا  المجال.  هذا  دعمت  التي  الثالثة 
العزلة ضربة موجعة ألحد أهم المفكرين الذين 
من  كثير  في  وتحررها  المرأة  قضايا  تناولوا 
التحليل والتفسير، واستحق بذلك لقب »فيلسوف 

المرأة« بجدارة فائقة. 

تجاه  »أوجالن«  القائد  طروحات  خالل  من  ـ 
المرأة، على ماذا اعتمدت المرأة من أجل تمكين 

نفسها وتطوير قدراتها ذاتيًا؟

تعتمد المرأة على منابع صافية من رحيق الفكر 
على  أوجالن«  اهلل  »عبد  المفكر  قدمه  الذي 
عالم  دخول  ترغب  امرأة  ألي  ذهب،  من  طبق 
النور، وينبغي لها أن تدرك أواًل أن ال مجال مع 

قوله: »المرأة حياة«،  بدءًا من  الضعف  مهادنة 
بعد  لتعلم  الفياضة،  وقدراتها  طاقاتها  واكتشاف 
ذلك، أنها كائن يملك تاريخًا عظيمًا من العطاء 
ما ال يتوفر عند غيرها. فقد قدم لها تصنيفًا علميًا 
على  مفكر  أي  قبل  من  يطرحه  لم  بها،  خاصًا 
اإلطالق بهذا القدر من التفسير والتحليل، تحت 
عنوان؛ »علم الجنولوجيا«، بحيث قدم به العديد 
من الطروحات التي حظيت بإعالء شأنها فكريًا. 
مواضيعًا  أوجالن«  اهلل  المفكر »عبد  تناول  فقد 
إذ بحث في هواجس  قبل،  لم تكن مدروسة من 
حتى  تستطع  لم  شديد  بشكل  المرأة  وأحاسيس 
الكاتبة »سيمون دي بوفوار« وصفه في كتابها 
خصوصيات  في  بحث  كما  اآلخر«.  »الجنس 
الخفية،  المرأة عن كثب في رحلة نحو أعماقها 
األنوثة  ومعاني  الداخل،  من  جوهرها  مستكشفًا 
بحثه  عن  فضاًل  المختلفة  اللغات  اختزلتها  التي 
في الطبقات التسعة وارتباطها بكثير من العلوم  
والصحة  والبيئة  والجمال  كاالقتصاد  األخرى؛ 
إن  القول،  يمكن  هنا،  ومن  وغيرها.  والسياسة 
بعيد  إلى حد  أوجالن«، ساهم  اهلل  المفكر »عبد 
تستطيع  متقدم  فكر  بلورة  في  غيره  من  أكثر 
المرأة انتشال نفسها من حالة الضعف والوهن، 
إذا رغبت في إخراج  التمكين والقوة،  إلى حال 

نفسها من ذلك األمر.
 

تطبيق  وعبر  الواقع،  أرض  خالل  من  ـ 
المشروع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، 
هل تمكنت المرأة من  إدراك ذاتها والمشاركة 

بالحياة السياسية واالجتماعية؟

لم يكن دخول المرأة في مجاالت الحياة وال سيما 
المصادفة  االجتماعية منها والسياسية من وحي 
بل كان نتيجة صراع طويل مع مظاهر السلطة 
وترسخه  المجتمع  بذهنية  المتمركزة  الذكورية 
هذا  وكريه.  مدقع  بشكل  األبوي  النظام  في 
األمر برمته أّثر على قدرة المرأة في مشاركتها 
الفاعلة وغيابها عن مسرح الحياة بسبب حصر 
األنظمة والقوانين الصادرة من السلطة الهرمية؛ 
لمصلحة الرجل الذي أوجد القانون الذي أخضعه 
من  األصل  في  نابعة  أيضًا  وكانت  لسلطانه، 
أي  المرأة  فقدت  وهكذا  وحده.  الرجل  تجليات 
طاقة دفاقة في خلق توازن اجتماعي ومؤسساتي 
مشاركة  كانت  لذا  المعقول.  المستوى  على 
السوري  والشمال  آفا  روج  ثورة  عبر  المرأة 
السلطوي  الهرمي  الشكل  في  انتقااًل  مثلت  التي 
وخلق معادلة صعبة لم يكن يتخيلها الرجل بتاتًا 
سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة  بقدرة  وتفاجأ 
على إظهار الطاقات الحيوية والخالقة واإلبداع 
تغيير  في  الطاقات  هذه  وتوظيف  الحضاري 
المجتمع المترهل. إذ حققت ثورة روج آفا قفزة 
نوعية يمكن مالحظتها على مستويات عديدة في 
السياسة واإلدارة والمجتمع، عبر انضمامها في 

العديد من الدروس التدريبية والتأهيلية أيضًا. 

ـ من خالل التجارب السابقة في الدولة القوموية 
التي أثبتت فشلها ِمرارًا، بم تتميز هذه المرحلة 

للمرأة عن تجربتها السابقة؟
النظام  تكريس  مدى  في  والمتمعن  الباحث  إنَّ 
نحو  على  العمل  وظائف  تصنيف  في  القومي 
على  المرأة  انتقاص  بحق  الجندرة«  يسمى«  ما 
تم خلق وظائف جنسوية  الرجل، بحيث  حساب 
قليل  نحو  على  إال  بها  العمل  المرأة  تستطيع  ال 
تستطيع  ال  فمثاًل،  أيضًا.  الرجل  وتحت وصاية 
أماكن  تبوء  من  التصنيف  لهذا  وفقًا  المرأة 
ميادين  اقتصرت  وبذلك  اجتماعية،  أو  سياسية 
الرجل  احتكار  قبيل  من  القيادية  مشاركتها 
من  الذي  النسائي  االتحاد  أن  والعجيب  فحسب. 
امرأة،  إليه  الموكلة  مهامه  تؤدي  أن  المفترض 
فقد غابت عن الحضور أيضًا، مما يظهر الواقع 
قدرتها  عدم  في  المرأة  عاشته  الذي  السوداوي 
النساء  مع  حرية  بكل  أمورها  تعاطي  على 
ثورة  ظل«  في  المرأة  حظيت  بينما  األخريات. 
في  رائدة  متقدمة  فكرية  نهضة  على  آفا«  روج 
السورية  المرأة  تبوأت  حيث  المجاالت،  كل 
مناصب سياسية وإدارية واجتماعية، من خالل 
أحقية  أكدت  التي  الديمقراطية«  »األمة  اعتماد 
المرأة في وصولها إلى أمكنة لم تكن يتوقع أبدًا 
إال بمفهوم الحياة الندية الذي طرحه المفكر« عبد 
وصلت  المرأة  إن  القول،  والبد  أوجالن«.  اهلل 
إلى أمكنة حقيقية من خالل مشاركتها في جبهات 
 ، الرجل  جانب  إلى  الطاحنة  والمعارك  القتال 
النصر على أعتى قوة  وتمكنت معه من تحقيق 
إرهابية في العالم« مرتزقة داعش«. والمرأة في 
هذا المفهوم تعتمد على مسألة التدريب والتأهيل، 
من خالل خضوعها لدورات تدريبية مكثفة في 
رؤيتها بمسألة النضال لحل األزمة السورية عبر 
عن  البعيد  الديمقراطي  والتحول  التغيير  أساس 
الحل العسكري الذي أدى إلى تعميق وإطالة أمد 

األزمة السورية.

ـ قّدم« المفكر« عبد اهلل أوجالن«، للمرأة الكثير 
بفكره وفلسفته وتحليالته وأحاطها بسور منيع 
في  المرأة  فعلت  فماذا  والتنظيم،  التمكين  من 

شمال وشرق سوريا من أجله؟

ومنهم   ، والمفكرين  المبدعين  إن  القول،  يجب 
المفكر »عبد اهلل أوجالن« ال ينتظرون منًة من 
شديدة  ببساطة  ألنه  مقابل  دون  يقدم  وهو  أحد، 
حمل آالم شعبه طوال خمسين عامًا قضى شطرًا 
يعطي  هذا،  كل  مع  يزال  وال  منفاه،  في  منها 
ليعيش  الثمن  هو  كان  حتى  روحه  من  لشعبه 
شعبه حرًا أبيًا بين األمم. أما المرأة بعدما ذاقت 
في  الفاعلة  ومشاركتها  الحقيقية  حريتها  حالوة 
هذا  ُتثمن  أن  عليها  والعمل،  والمجتمع  األسرة 
الذي  أوجالن«  اهلل  »عبد  للقائد  الريادي  الدور 
لشعبه  حرة  حياة  ترسيخ  في  عقود  طيلة  احتفى 
وقراءة تاريخه بيده ال بيد اآلخرين وتحليل واقعه 
ورسم مستقبله عبر مشروع ديمقراطي نهضوي 
حضاري ديمقراطي، بحيث أصبح هذا المشروع 
من  للخالص  السوريين  لكل  األمل  بصيص 
أزمتهم ليس فقط حل األزمة السورية بل أيضًا 

نموذج لحل كافة القضايا في الشرق األوسط.

عذاب عبود

التفريع الثاني من افتتاح الطابق اهلادئ للعبة الشطرنج

ـ تتعّدد مزايا كل فكر على ِحدة، فما أبرز المزايا 
للقائد  الديمقراطي  المشروع  بها  يتمتع  التي 
على  المرأة  بحق  سيما  ال  غيره  دون  أوجالن 

األخص، وعلى المجتمع عمومًا؟

اتفق معك، فلكل فكر مزايا وخواص يختلف بها 
المفكرون  قّدم  فلطالما  اآلخر،  الفكر  عن  تمامًا 
النتاجات  نتاجاتهم بهدف رقي شعوبهم غير أن 
مثلت على الدوام نوعين من التطبيق؛ أما األول؛ 
على  يحرصون  كانوا  أغلبهم  في  الفالسفة  فإن 
بينما  أجندتهم  لتنفيذ  الناس  من  فئة  استجالب 
للعالم  إنسانية  رسالة  الديمقراطية  األمة  مثلت 
تبليغ  على  فيقتصر  الثاني؛  النوع  أما  أجمعه. 
قد  مآرب  يحقق  كي  مستهدفة  فئة  إلى  رسالته 
تكون في أغلبها وبااًل على الناس. ومهما يكن، 
فكر  عن  الحديث  إلى  بالطبع  يقودنا  ذلك،  فإن 
المرأة  وتمكنت  أوجالن«،  اهلل  »عبد  المفكر 
المشروع  هذا  مكتسبات  عن  الدفاع  من  أخيرًا 
من خالل ما يلي؛ إنها تمكنت عبر فترة قصيرة 
في  المتطرفين  أكبر  على  االنتصار  الزمن  من 
العالم مثل مرتزقة داعش. كما أنه حققت األمان 
واالستقرار لتصبح مناطق شمال وشرق سوريا 
في  شاركت  إنها  كما  العالم.  في  أمنًا  األكثر 
التخلص من الفتنة القومية والطائفية التي كانت 
السوري،  بالجسد  ينهش  الذي  السرطان  بمثابة 
االجتماعية  العدالة  المرأة  حققت  فقد  وكذلك، 
بمشاركة جميع الشعوب في إنشاء قرار سياسي 
المشروع  تطبيق  في  وساهمت  كما  وطني. 
تحقيق  في  الحقيقي،  النموذجي  الديمقراطي 
المساواة بين الجنسين قواًل وفعاًل عبر مشاركتها 
في كافة مجاالت الحياة، خاصًة السياسي منها، 
مجتمع  بناء  في  حقيقة  بصمة  لها  فأصبحت 
هو  الديمقراطي،  المشروع  هذا  سليم.  أخالقي 
االحتالل  مشاريع  لمواجهة  الوحيد  السبيل 
أوربية  تقارير  عدة  عبر  واستحق  واالستعمار 
وأصبح  كثب  عن  األوروبي  المجتمع  بمتابعة 

يؤثر على التوازنات الدولية.

ـ ال زالت العزلة مفروضة على القائد« عبد اهلل 
أوجالن« من ِقبل دولة االحتالل التركي، برأيك، 
الحصار  هذا  فك  محاولة  إلى  السبيل  هو  ما 

الجائر؟ 

لقد شكلت العزلة المفروضة على المفكر »عبد 
الدولي  للقانون  واضحًا  خرقًا  أوجالن«  اهلل 
التي  الدولية  اإلنسان والمواثيق  ومعايير حقوق 
الواجب  من  حيث  السياسيين.  المعتقلين  تخص 
عاجل  بشكل  التحرك  الدولي؛  المجتمع  على 
إليقاف هذه االنتهاكات من قبل االحتالل التركي 
هيمنته  فرض  أجل  من  يراوغ  يزال  ما  الذي 
باحتالل  االستعمارية  وتنفيذ سياسته  في سوريا 
المزيد من األراضي السورية. وبناًء على ذلك، 
فمن الضروري، قيام المجتمع الدولي بدعم أي 
كسر  أجل  من  خطوة  هذه  تعزز  دولية  جهود 
في  الذي  أوجالن«  اهلل  »عبد  القائد  عن  العزلة 
في  سفير  خير  يكون  أن  استطاع  األمر،  واقع 
المجتمع الدولي لشعبه، وتثبيت دعائم السالم في 
وسوريا  خاصًة  سوريا  وشرقي  شمال  مناطق 

عمومًا.
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محرر الصفحة - رفيق ابراهيممحرر الصفحة - رفيق ابراهيم

 بين التنظير
والمسؤوليات

 المثقفون)
(نموذجًا

األوضاع والظروف التي مترُّ بها املنطقة بشكل 
عام تعتبر مصيرية وجميع احملاوالت التي تتم 
الدميقراطية  احلالة  تكريس  أجل  من  سواء 
الوسائل ضد هذه  العمل بشتى  أو  والتغيير 
احملاوالت هي جهود متثل مسألة وجود؛ أهمية 
التغيير  إلثبات  الدائر  والصراع  املرحلة  هذه 
يتم  الذي  السعي  وكذلك  اجلديد  والتحول 
هناك  يكون  أن  يستوجب  التوجه  هذا  ملنع 
قبل  من  خاصة  وحقيقية  فّعالة  مواقف 
أهم  أحد  والتي متثّل  والواعية  املثقفة  الفئة 
أشكال النضال الدميقراطي ووجدان اجملتمع. 

تعتبر  وكتوجه؛  كمشروع  الذاتية  اإلدارة 
قفزة نوعية في خضم الصراع املذكور، جتربة 
جديدة، واقع مغاير للنمط التقليدي وكذلك 
كّنه  حالة تريد االنتقال باجملتمع نحو شكل ميمُ
مُصادرة. لذلك؛ هي حالة  من الوصول إلرادته امل
ال  من  لكل  هجوم  هناك  يكون  أن  طبيعية 
إليه.  التطرق  مت  ما  حتقيق  يتم  أن  يريدون 
باملقابل إثبات اإلدارة لنفسها كمشروع بحد 
ذاته إجناز وتطور الفت؛ حيث لو لم يكن لهذا 
املشروع انطالقة من حاجة اجملتمع؛ ملا صمد 
)مشروع اإلدارة( في ظل هذه الهجمات التي 

تهدف للقضاء عليه. 

حداثتها  وبحكم  الذاتية  اإلدارة  باملقابل 
كتجربة؛ فإنها تنطلق من مبدأ أن اإليجابيات 
واألخطاء  والسلبيات  عامة.  مكتسبات  هي 
من  جزء  هي  مستواها  عن  النظر  بغض 
املسؤولية التي يجب عدم التخلي عنها؛ ال بل 
العمل على تالفيها وإصالحها. لكن؛ باملقابل 
نفسه  باملبدأ  يتعامل  من  هناك  هل  ترى؛  يا 
يقّيمون  الذين  من  خاصة  املشروع  هذا  مع 
حتدثت  كما  اإلدارة؟  جتربة  وينقدون  ويحللون 
في  ريادي  دور  لها  والواعية  املثقفة  الفئة 
ترى  أن  الظروف ووظيفتها ال تكمن في  هذه 
وللمصلحة  جيدة  بأنها  وحتددها  اإليجابيات 
تنظر  والنواقص  السلبيات  بينما  العامة 
يعني  فقط!  باإلدارة  خاصة  وكأنها  إليها 
حال  اإلدارة  مشروع  تبنّي  عن  يبتعدون  إنهم 
وجود نقص ما أو تقصير ويتحدثون باسمها 
خارج  وكأنهم  ويشخصونها  األمور  ويحللون 
يدل  وال  عادل  غير  املنطق  هذا  املشروع،  هذا 

على توفر روح املسؤولية.

أن  والفنانون  اإلعالميون  املثقفني،  واجب  من 
يكونوا بذات املسؤولية التي تدل على دورهم 
وهويتهم في اجملتمع؛ وأن يكونوا جزءاً من هذا 
املشروع يرون أنفسهم جزءاً هاماً في سبيل 
تطويره بغض النظر عن شكله ومنطه. لكنه؛ 
أشكاله  أدنى  في  منوذجاً  ميثل  احلال  بطبيعة 
يجلب احللول وال يطرح املشاكل وال يعقدها، 
في  مطلقاً  املشروع  هذا  يساهم  ال  وكذلك 
النواحي  ومن  مجتمع  أي  مبعايير  األذى  إحلاق 
تتعارض مع األهداف  الرسالة ال  كافة، وهذه 
الفئة  أجلها  من  تبحث  التي  واملسؤوليات 

املذكورة. 

في السياق ذاته؛ ال بد من التمييز بني النقد 
وبني طريقة عرضه أو توجيهه؛ البعض يحاول 
طرح هذه األمور بشكل يحقق لهم الشهرة 
احلريصون  وهم  كأبطال  أنفسهم  إظهار  أو 
على القضية الكردية وهم من ميكنهم حلها 
يتحركون  هم  عملياً  لكن؛  هنالك.  إلى  وما 
قضيتهم،  خدمة  طرق  مع  تتوافق  ال  مبناٍح 
هم يتحولون بهذا الشكل ألدوات ويتحركون 
يقعون  سطحيتهم  وبحكم  مضاد  بشكل 
وجترهم  اخلاصة  احلرب  دوائر  مصيدة  في 

الشعارات واألكاذيب ويصبحون جزءاً منها. 

تكون  أن  يجب  احلزبي  وحتى  املثقف  رسالة 
ظل  في  خاصة  املسلك  هذا  خالف  على 
وبلوغها  الكردية  القضية  في  الهام  التحول 
لنفسها  اإلدارة  إثبات  وكذلك  هام  ملستوى 
هذه  ضد  يمُصرف  جهد  أي  عملياً  ووجودها؛ 
كون  نتائج؛  أية  يحقق  ال  والقضية  التجربة 
ميكن  ال  املاضية  السنوات  خالل  حتقق  ما 
تشويهه مبوقف هنا أو هناك. لكن؛ دائماً البد 
واملصيرية  التاريخية  املرحلة  بأن  التذكر  من 
املواقف واالجتاهات، فاإلشكالية ال  تؤرخ  هذه 
تكمن في إنك مع أو ضد. لكن؛ تكمن في أنك 
وقعت في مصيدة املتآمرين أم ال!؛ كون هناك 
فرق شاسع بني الواجب وبني الرأي وبني احلقوق 

واملسؤوليات )الواجب(.

فواصل

آلدار خليل

بين  إدلب  في  المحتدمة  المعارك  راكمت 
الكثير  السوري  والجيش  المعارضة  مرتِزقة 
من التكهنات والتخمينات في سياق ما يجري 
بين  ــ  عنها  والُمعلن  االتفاقات  َمخفي  ــ  من 
روسيا وتركيا فيما يخص التخلي التركي عن 
المرتزقة وعلى رأسها جبهة النصرة وَمْن في 
إرهابية  تنظيمات  دائرتها من  حدود جغرافيَّة 
رغم التصريحات والحركات البهلوانية للنظام 

التركي.
والالفت أن النظام التركي لم يشغله مصير ما 
تبقى من مرتزقته في إدلب الذين تم إسقاطهم 
من حساباته بعد المعادلة الناشئة في ليبيا التي 
التركي،  التدخل  إثر  الحل  يبدو مستحيلة  فيما 
وتم التعامل مع ما تبقى من اإلرهابيين الفاشيين 
في إدلب على أنهم مجرد فرق في الحسابات 
اعتبارات  وفق  الروسي  وبين  بينه  القائمة 

التوهم في تمدد إمبراطوريته البائدة.

فاروق  يوسف كاتب عراقي يلفت االنتباه إلى 
كورونا  مرض  من  يخاف  العربي  العالم  أن 
لكنه ال يعلم أن مرضه أشد ابتالء من كورونا 
العربي  »العالم  كتبه مؤخرًا:  مقال  في  فيقول 
مبتلى بشتى أنواع األوبئة التي ال يمكن سوى 
أن يكون كورونا طفاًل ساذجًا مقارنة بأصغرها 

وأقلها دمارًا«.
الوباء  هذا  من  العرب  تخّوف  إلى  ويشير 
»العرب خائفون من تفشي وباء كورونا، كما 
لو أنهم لم ُيضربوا بأوبئة أشد عنفًا من الوباء 
الصيني. رأيت عددًا منهم في المطارات وهو 
النساء  فبدا مشهد  يضع على وجهه كمامات، 

أشبه بمشهد حشود من المنقبات«.
َمن  وحدهم  العرب  ليس  »طبعًا  أيضًا  وذكر 
يفعل ذلك. رأيت بشرًا من مختلف الجنسيات 
يقومون بالفعل عينه. غير أن ميزة العرب عن 
سواهم أنهم ينبغي، كما أرى، أن ينظروا إلى 
بمقارنته  يقوموا  أن  بعد  باستخفاف  كورونا 
باألسباب التي تؤدي إلى إبادتهم في كل لحظة، 

حتى باتت أجزاء منهم مهددة باالنقراض«.
بابتالئه مرض يضاهي  العرب  تميز  أما عن 
كورونا بخطورته كتب يوسف: »العرب على 
عقود  منذ  البعض  بعضهم  يقتل  المثال  سبيل 
عديدة. لست هنا في حاجة إلى التذكير بالمآثر 
العظيمة، التي راح ضحيتها الماليين. لقد فتك 
العرب، بعضهم بالبعض اآلخر، بما ال يمكن 
فالعدو يقف عند حدود  الغرباء بهم.  يفعله  أن 
ال  تقف ألنها  فال  العربي  القتل  آلة  أما  هدفه، 
تملك حدًا. من أيلول األسود وما تفرع عنه من 
حروب فلسطينية ـ فلسطينية ال تزال مستمرة 

حتى اليوم إلى الدخول في نفق الحرب األهلية 
وسوريا  العراق  إلى حروب  اللبنانية وصواًل 
هل  السودان.  بحروب  مرورًا  وليبيا،  واليمن 
الذين  الضحايا  عدد  نحصي  أن  اإلمكان  في 

ضربهم وباء القتل؟«.
يمكن  كورونا  مرض  إن  إلى  االنتباه  ولفت 
أصاب  الذي  المرض  أن  إال  عليه  السيطرة 
بعد: »كورونا ال شيء  ينتِه  ولم  باقي  العرب 
إذا ما قورن بجزيئة من تلك الحروب. كورونا 
لحظة  أي  في  عليه  السيطرة  يمكن  مرض 

حفلة  أن  غير  العلمية.  البحوث  على  اعتمادًا 
الجنون العربية لم يكن في اإلمكان التحكم فيها 
أو توقع نتائجها ومتى يمكن أن تنتهي وكيف 
إلى  بالعودة  وإقناعها  وحوشها  تهدئة  يمكن 
هناك رغبة  قبيلة سياسية  دم كل  في  كهوفها. 

في الثأر من القبائل األخرى«.
مرض  المرض؛  هذا  تفشي  سبب  عن  أما 
»ليست  الكاتب:  وضح  العرب  بين  االقتتال 
العقائد سوى ذريعة لتصفية الخصوم. فالوقائع 
عبر الخمسين سنة الماضية أثبتت أن العرب 
لم يتبنوا عقائد سياسية من أجل النهوض بسبل 
العيش وتطوير مفاهيم الحياة. كانت العصبية 
الحزبية هي األساس وهي المبدأ الذي أقيمت 

من أجله ساحات اإلعدام الثوري.
إعادة  أساس  على  إال  لتقوم  الثورة  تكن  لم 
القطار إلى سكة القتل، التي كان ينحرف عنها 
في لحظة إلهام إنساني. حين أزيل نظام جعفر 
النميري استبشر السودانيون خيرًا فإذا بالوحش 
قناعًا  البشير  يستيقظ مرتديًا وجه عمر حسن 
وجه  على  دارفور  في  اآلالف  مئات  ليحصد 
انفصل  فإنه  السودان  جنوب  أما  الخصوص. 
تعبيرًا عن استهتار عقائدي كان الغرض منه 

صنع أسباب جديدة للقتل«.
»العالم  التاريخ:  من  بأمثلة  الكاتب  واستشهد 
العربي مبتلى بشتى أنواع األوبئة التي ال يمكن 

مقارنة  ساذجًا  طفاًل  كورونا  يكون  أن  سوى 
بأصغرها وأقلها دمارًا. على سبيل المثال فإن 
العراق ومنذ عام 1979 وهي سنة تسّلم صدام 
قد  رئيسًا  باعتباره  الدولة  قيادة  مهمة  حسين 
خسر عبر أربعين سنة الماليين من شبابه في 
حروب عبثية، لم تؤد واحدة منها إلى أن يشعر 
العراقيون باألمان. تلك نتيجة تجعلنا نفكر في 
أن العراق كان يسعى إلى التخلص من شعبه 

بطريقة ممنهجة«.
أحيانًا  الفقر  إلى  القتل  سبب  الكاتب  ونسب 
طريق  عن  القتل  يحدث  لم  »وإذا  أخرى: 
الحروب فإن هناك القتل عن طريق الفقر. لقد 
إلى  العربية  الدول  من  عدد  في  الفقر  وصل 
عن  الشعوب  تقتل  الحكومات  العار.  درجة 
طريق إفقارها المتعمد. إنها سياسة اإلزالة من 
الخارطة السياسية. فالفقر كاتم صوت وهو لغم 
ينفجر بصاحبه. ال أحد يفكر في العرب الذين 
ماتوا بسبب الشعور باإلهانة التي سببتها حياة 

فقيرة«.
مقاله:  يوسف  فاروق  العراقي  الكاتب  واختتم 
يخشون  الذين  العرب  أن  الكالم  »خالصة 
اإلصابة بوباء كورونا إنما هم ممثلون فاشلون 
لهم  يسمح  أن  من  أعظم  هي  مسرحية  في 

بالمثول على خشبتها«.

البشرية؛ عجز  تاريخ  من  قرون طويلة  منذ 
المفكرون والفالسفة عن إيجاد مفهوم واضح 
الُمختلفة،  االجتماعية  العالقات  لمستوى 
بعضها  مع  العالقات  هذه  ارتباط  وكيفية 
القيم  أو«  الطوطم«  أّن«  خاصة  البعض، 
بالبحث  واحدًا  جوهرًا  ُتمّثل  ال  األخالقية«، 
عن المجتمع المثالي لإلنسانية جمعاء وال سّيما 
باألزمات  الُمتفاقم  الُمتأجج  األوسط  الشرق 
عبد  الُمفكر  كان  ذلك،  مقابل  في  األخالقية، 
تفسير  من  تمكنوا  الذين  أّحد  أوجالن؛  اهلل 
هذه الظاهرة بشكل منقطع النظير وتوضيح 
المجتمع عن  ابتعاد  من خالل  فشله؛  أسباب 
وهذا  الراهن،  الوقت  في  األخالق  أركان 
يشكل عجزًا في توازن المصالح بفكر األمة 
الديمقراطية وبين منظومة المجتمع األخالقية. 
ولمعرفة المزيد عن تأثير فكر القائد عبد اهلل 
التقت  األوسط؛  الشرق  شعوب  في  أوجالن 
مؤسسة  في  باإلداري  »روناهي«  صحيفتنا 

األديان بمدينة منبج وريفها علي الجميلي.  

ثورٌة يف العقوِل واألفكاِر

التغيير  إلى  المجتمع  حاجة  وحول  بداية، 
األخالقي، حدثنا الجميلي؛ قائاًل: »لقد مثلت 
فلسفة األمة الديمقراطية؛ ثورة فكرية بأعلى 
المقاييس ليس على مستوى سوريا فقط، وإنما 
لسبب  وذلك  أيضًا؛  البشرية  مستوى  على 
واحد هو أن هذه الفلسفة كانت نقطة التقاء عدة 
علوم عقائدية واجتماعية وسياسية واقتصادية 
لم  االلتقاء  هذا  أّن  بحيث  وأنثروبولوجيا، 
الذين  المفكرين والفالسفة  أغلب  يتحقق عند 
لمواءمة  مناسبة  حلول وصيغ  إيجاد  حاولوا 
الفكر وما ينتجه من أفكار خالقة وبين قابليته 
على التطبيق فعليًا عدا عن كونه ال يخدم سوى 
صناعته  تتبنى  التي  الطبقة  تمثل  التي  الفئة 
الفلسفية  النظريات  كل  وتعتبر  أيديولوجيًا. 
وديكارت،  سبينوزا،  قبل  من  جاءت  التي 
العامة  العالقات  نظم  تحديد  في  وماركس، 
تمثل  الحكم؛  وأنظمة  المجتمع  شرائح  بين 
مجتمعية،  لمشاكل  حلول  نصف  أغلبها  في 
من  طويلة  لفترة  الحل  عن  عاجزة  وبقيت 
الفكر الذهنية التي  التاريخ، بما أنتجته ثورة 
صعيد  على  أوجالن  اهلل  عبد  المفكر  قادها 
عند  ُيتاح  لم  ما  وهذا  المجتمع،  تغيير  ثورة 
القول،  المفكرين والفالسفة. يمكن  غيره من 
الديمقراطية، ثورة إصالحية  إّن ثورة األمة 
األصولية،  المتأصلة  الُمعقدة  بمضامينها 
وبما تحملها من فكر تراكمي تاريخي طويل 
العظيمة،  المؤلفات  من  بالعشرات  محمول 
حيث تكون هذه الثورة في المجتمع الوحيدة 
القادرة على التغيير في الوقت الراهن، بينما 
كانت كل مؤلفات المفكرين السابقة، تبحث في 
االلتفات  دون  االجتماعية  الظاهرة  شكالنية 
»األمة  جوهر  في  األخالقية  المعايير  إلى 
في  حاليًا  أبعادها  نرى  إذ  الديمقراطية«، 
الحيوي  الديني  التاريخي  الواقعي  األنموذج 
قبل والدة هذا  تحققت  فالثورة  المجتمع،  في 
الفكر على أرض الواقع حين استمر مخاضه 
ثالثين عامًا في فكر المفكر عبد اهلل أوجالن، 
وتترجم فيما بعد بمفهوم »األمة الديمقراطية« 

نموذجًا حيًا وملموسًا«.

مرتِزقة المعارضة في بازارات األحالم
 التركية المريضة

كورونا العرب أم كورونا الصين

ة  علي الجميلي: »األمة الديمقراطية.. منصَّ
تنويرية لألجيال القادمة«

د المفكر  أكد اإلداري في مؤسسة األديان بمدينة منبج وريفها علي الجميلي: »لقد جسَّ
عبد اهلل أوجالن؛ بمخزونه الفكري العميق، ما يعبر به عن معايير كثيرة لحل أزمات الشرق 
األوسط الُمعّقدة ُمنذ تاريخ البشرية الطويل، عبر طرحه لمفهوم »األمة الديمقراطية«؛ 
باعتباره النموذج الفكري األصلح واألشمل بكل أبعاده ومعطياته الواقعية والعقائدية 
أّن  إلى  وأشار  اإلسالمية«.  الديانة  سيما  وال  األديان  تعاليم  من  والعديد  تتقاطع  التي 
لدى  تعتبر  التي  األخالق  الديمقراطية مبني على  األمة  بمنظور  اختالفه  المجتمع على 
اإلنسانية  ولكل  العظيم،  البنيان  بهذا  الناهض  الفقري؛  العمود  بمثابة  أوجالن  القائد 

جمعاء الرامية إلى العيش بسالم. 

هنا  والمفارقات  التقاطعات  البيدر من  في هذا 
وهناك بين التركي والروسي يبدو أن حجم ما 
تسمى الُمعارضة )الخارجية( يتضاءل إلى حد 
التداول  من  اسمها  وُيسحُب  والزوال  االختفاء 
في التصريحات التركية التي كان يتم تجييرها 
بهذه المعارضة في المحافل الدولية من جنيف 
لجنة  في  بإقحامها  مرورًا  وسوتشي  وأستانة 

صياغة الدستور الوهمي لسوريا.
العنصر  هي  تركيا  أن  على  يؤكد  ما  وهو 
األخطر في المعادلة السورية فيما يتعلق بالحل 
السياسي وأن هذه المعارضة بمرتزقتها ليست 

في  عنها  التخلي  يمكن  رخيصة  أداة  سوى 
تتبدل  والتي  ــ  سوريا  في  القائمة  المعادالت 
تكتمل  حين  ــ  التركية  المصلحة  وفق  وتتغير 
مزقت  أن  بعد  سوريا  في  التركية  األجندات 
األرض باحتالل مدن وبلدات كثيرة في الشمال 

السوري.
واألدهى من ذلك هو أن تقاطع األحالم المريضة 
تعميق  بعد   االئتالف  أردوغان ومرتزقة  بين 
اقتَصَر  السوري  الشعب  مكونات  بين  الشرخ 
على محاربة المشروع الديمقراطي في الشمال 
والشرق السوري في الوقت الذي يدعو فيه هذا 

المشروع بكل طروحاته ومساراته إلى سوريا 
موحدة تتسع للجميع في إطار الحل السوري ــ 
السوري ــ بعيدًا عن التورم والتوهم وعرض 
العضالت الذي سينتهي في نهاية المطاف إلى 
االنزالق نحو الهاوية أكثر فأكثر بحكم القرائن 

المتعددة منذ سنوات الصراع السوري.
بها سوريا من مواقف  تمر  التي  للحالة  ووفقًا 
مستعصية  تصدعات  إلى  تفضي  متقلبة  دولية 
والقراءات المغلوطة والذرائع التركية المزيَّفة 
التي  والمسوغات  أجنداتها  مع  تتماشى  التي 
تمام  إلى حد  لنا  يتأكد  فقدتها تركيا في سوريا 
األساس  الذاتية هو  اإلدارة  أن مشروع  اليقين 
والجوهر في الحلول التي يمكن الرهان عليها 
في  عليه  والتعويل  السورية  العقدة  حلحلة  في 
تحقيق مطالب الشعب السوري. والمشهد اليوم 
الرهان  أو  الخاطئة  التأويالت  إلى  يحتاج  ال 

على التضليل والتسويف التركي.
الكثير  شرح  إلى  تحتاج  ال  المعطيات  وباتت 
سوى  ليس  التركي  النظام  بأن  التفاصيل  من 
أداة سامة في خاصرة كل السوريين، ويتطلب 
الجميع  بين  مشتركًا  جراحيًا  عماًل  استئصاله 
سوريا  وقوات  السوري  الجيش  بين  تحديدًا 
بدل  الوقت  في  اللعب  وعدم  الديمقراطية 

الضائع في الميدان السوري.

آرتيش الحسيني

تقرير/ آزاد كردي

من النصوص املقدسة إىل
 الكتب الرقمية

للمجتمع  أوجالن«  اهلل  »عبد  المفكر  نظر  لقد 
على أساس أنه مكون من السياسة واألخالق، 
لتلك  الحاضنة  البيئة  أو  الوسط  عن  فضاًل 
التكوينة. وهو بذلك، يبني فكره على األخالق 
كبير  فكري  مخزون  من  المشرق  يحمله  بما 
اثنتين،  بثورتين  تجسد  العصور،  مرِّ  على 
الموجودة  الطينية  األرقام  سجلته  ما  إّن  حيث 
بهذه المنطقة، تشير إلى حدوث ثورة نيولوتية 
اإلنسان  بحث  مستوى  على  وفكرية  ولغوية 
عن الحقيقة في ملحمة »جلجاميش«؛ أي نحو 
رموز  من  حملته  بما  ق.م،  2750سنة  قبل 
تمثل  الشعوب،  تلك  عن  تعبيرية  وإشارات 
المغالط  السائد  تغيير  إلى  اإلنسان  بمحاولة 
المفكر  ثورة  فهي  الثانية،  الثورة  أّما  آنذاك. 
عبد اهلل أوجالن الذي انتقد فيها تاريخيًا قراءة 
التاريخ، وبحث في«الديالكتيك«، حيث اعتبر 
أّن المجتمع الطبيعي قبل دخول قانونية الدولة 
وفرضها نوعًا من األطر العامة على المجتمع 
من خالل شكله الهرمي الجديد، وهو يتفق أيضًا 
مع الفيلسوف جان جاك روسو الذي اعتبر أّن 
معه  المكبلة  الهرمية  قيود  لوال  حر  اإلنسان 
ُمنذ والدته وحتى فترة الحقة من عمره. بينما 
توصيف  من  أوجالن،  اهلل  عبد  المفكر  تمكن 
قراءة  طريق  عن  ونتائجها  وأسبابها  المشكلة 
عقائدية  إسالمية  ثورة  من  جاء  فيما  عميقة، 
بهذه  تتقاطع  أخرى  وثورة  الحياة  مفاصل  في 
االجتماعية،  القضايا  من  بكثير  المفاصل 
األمة  اصطالح  أن  األول؛  األمر  وأهمها: 
على  شامل  إصالحي  كنموذج  الديمقراطية، 
التي  الفلسفات  من  غيرها  في  واسع  نقيض 
غيرها  مع  قربى  أواصر  تجد  أن  عجزت 
وأكد  والفلسفات.  والتشريعات  األنظمة  من 
ُيميز مفهوم  الّصدد: »أّما ما  الجميلي في هذا 
»األمة الديمقراطية«، أنها كانت نظيرة للثورة 
العقائدية اإلسالمية المفعمة باإلنسانية، في حين 
بقيت فلسفات الحداثة الرأسمالية تزاحم غيرها 
من الفلسفات األخرى وتهمين بجبروتها على 
بنيوية األزمة في الشرق األوسط دون أن تجد 
فمثاًل،  للمجتمع.  نافذ  ممر  أو  عبور  إذن  لها 
لقد تمكن النبي محمد من طرح وثيقة المدينة 
البنود  من  جملة  حدد  وقد  أساسها،  على  التي 
حقوق  عنها؛ ضمان  نتج  الشاملة  اإلصالحية 
أطياف المجتمع كافة آنذاك، وهو بذلك، يماثل 
طرح »األمة الديمقراطية«، بمبدأ القائل بأخّوة 
الشعوب والتعايش المشترك. األمر الثاني, لقد 
تميزت األمة الديمقراطية؛ باستنادها على مبدأ 
التعايش االجتماعي من خالل احترام األديان 
لبعضها البعض دون أي إكراه أو تعنيف، وهو 
ما ينسخ معه النص العقائدي من حيث ضمان 
التكافل االجتماعي لكافة الشعوب، وفقًا للقاعدة 
الشرعية »األمور بمقاصدها«. األمر الثالث؛ 
ويعتبر األهم، أّن المفكر عبد اهلل أوجالن الذي 
أنتج هذه الفلسفة، وهو مزارع من بيئة إسالمية 
للقرآن،  وحافظ  فقيرة،  أسرة  ومن  بسيطة، 
وارتباطها  العقائدية  باألمور  يلمُّ  أنه  بمعنى 
بحاجات الناس والمجتمع. بينما الحال يختلف 
ال  الذين  اآلخرين  المفكرين  من  غيره  عند 
يعيشون التجربة ذاتها وتبقى طروحاتهم مجرد 
تجربة استقرائية أو هي من وحي المشاهدات 
باب  من  فهو  األمر،  ذلك  فحسب، فضاًل عن 
أولى أن اتبع رجاًل مفكرًا يقدم لي فكرًا متجددًا 
متجانسًا يناسب بيئتي وحياتي على مفكر آخر 

بعيد كل البعد عن اهتماماتي أيضًا«. 

يف معنى اإلصالح ورهاناته، 
إشكالية السلطة

ه اإلداري بمؤسسة األديان في مدينة منبج  ونوَّ
كيفية  عن  حديثه  في  الجميلي  علي  وريفها 
الديمقراطية؛  األمة  بموجب  المفاسد  إصالح 
يد  على  الدولة  نظام  تشكل  »منذ  قائاًل: 
السومريين، حاولت فئات من الناس استغالل 
الظروف المختلفة؛ لتهيئة المناخ للسيطرة على 
العالم كله بأشكال ُمختلفة، وهذا األمر ُمالزم 
آدم وحواء.  منذ خلق  تمامًا،  البشرية  للطبيعة 
ولهذا؛  والشر.  الخير  بين  الصراع  بدأ  بحيث 
بابتعادهم عن  المجتمع  آثام  ازدادت  كان كلما 
ة  ُملحِّ الحاجة  كانت  الفساد،  وانتشار  الصالح 
أكثر إلى إرسال الرسل أو المفكرين الملهمين 
منبرًا  أنفسهم  من  اتخاذهم  عبر  المجددين 
الموحلة اآلسنة.  المجتمع  إصالحيًا من براثن 
بأبعادها  الديمقراطية«  »األمة  تعتبر  لهذا؛ 
اإلسالمي  الفكر  فضاءات  من  فضاء  الرحبة 
يقومون  ممن  هؤالء  وبالمناسبة  الُمتجدد. 
بالمصادفة  يولدون  للتجديد، ال  االنبعاث  على 
نتيجة  قليلة؛  قلة  الضيقة  مجتمعاتهم  في  وهم 
وينهلون  ُمتعدِّد  معرفي  نسق  على  اعتمادهم 
يبدؤون  آخرون  نرى  بينما  عدِّة،  مشارب 
يخفتون  ثم  ومن  وجيزة،  لفترة  نتاجاتهم 
على  قصورهم  واحد؛  لسبب  وذلك  تدريجيًا، 
وهي  مختلفة،  ودراسات  بحث  مناهج  اعتماد 
الميثولوجيا والفلسفة والدين والعلم. ومن هنا، 
ال غرابة، أن تجد مفهوم »األمة الديمقراطية«، 
تعتمد في عمودها الفقري على بنيوية األخالق 
المجتمع  أبعاد  فتستقيم  السليمة،  الفطرية 
بين  تامًا  تالزمًا  هناك  إّن  القول  نافل  عمومًا. 
التالزم  هذا  كان  فإذا  فريدة،  أخالقية  ُمعادلة 
الواقع؛  أرض  على  ومطابقًا  صحيحًا  تالزمًا 
األمر  كان  وإذا  مبتغاه،  بلغ اإلصالح  قد  فإنه 
ويفترض  ما  خطأ  هناك  فإن  هذا،  غير  على 
الوقوف عليه من خالل ما يسمى »النقد والنقد 
الذاتي«، وهذا ما يقابله باإلسالم أيضًا »أعظم 
أنفسكم  و«حاسبوا  النفس«،  جهاد  هو  جهاد، 
الصيغة  فإن  وبالتالي،  تحاسبوا«،  أن  قبل 
للشروع  أواًل  النفس  اختبار  هي  المطروحة، 
األمر  فإّن  وإال  اجتماعيًا،  للتغيير  بعدها  فيما 
سيكون ال محالة عكسيًا، وسينزغ من بعد ذلك 

في غياهب النفس نوازغ السلطة السيئة«.

أفول مناذج ووالدة مناذج أخرى، 
األمة الدميقراطية أمنوذٌج

بالبحث عن الفضيلة  وحول مصلحة المجتمع 
متجدد؛  فكر  مع  يتناسب  بما  األخالق  وحقيقة 
أشار  الديمقراطية«؛  »األمة  فلسفة  بتطبيق 
اإلداري بمؤسسة األديان بمدينة منبج وريفها 
األمة  معايير  »تعتبر  قائاًل:  الجميلي؛  علي 
المفكر »عبد  بفلسفة  المطروحة؛  الديمقراطية 
مع  وانسجامًا  تطورًا  األكثر  أوجالن«؛  اهلل 
بطرحها  تقدمًا  وأكثرها  اإلسالمي  التشريع 
ممهورة  وجاءت  الحّرة،  اإلنسانية  لإلرادة 
أّنها كانت تحمل  بعبارات فلسفية براقة، غير 
في مدلوالتها معان دفاقة، فما يعبر عند  عبد 
سياق  في  الحر«  »الفرد  بقوله  أوجالن  اهلل 
إحالة اإلنسان على شاكلة ذاك اإلنسان الخالي 
رهين  وُتصيِّره  عبدًا  تحيطه  التي  القيود  من 
القوانين الراديكالية. كما أّن نظرته تتسم بأنها 
تجعله حرًا في خياراته السياسية واالجتماعية، 
ثورة  كانت  ولذا؛  العقائدي.  منها  سيما  وال 

على  ثورة  أول  عنها  انبثقت  التي  آفا  روج 
مستويات عدة، منها العقائدي التحرري بكسر 
بعضهم  على  البشر  وتسلط  العبودية  تحنيط 
البعض؛ على نحو ما جاء في كتابه »القضية 
من  العديد  رسم   فيه  أعاد  الذي  الكردية« 
تتقاطع  بطريقة مدهشة  الحر«  »الفرد  مالمح 
الذي  اإلسالمي  بالفكر  جزئياتها  من  وكثير 
فإنه  المكرمة«،  »مكة  مجتمع  إلى  جاء  لما 
طرح ذات األمر، وهو انعتاق العبيد من أسر 
رباح  بن  بالل  ومنهم؛  الُمدقع  الطبقي  النظام 
وعّمار بن ياسر وغيرهم. أّما ما طرحه المفكر 
»عبد اهلل أوجالن« في هذا الصدد، فهو ذات 
الذي منح اإلنسان قدرة على تخطي  التصور 
وتقاليد  بعادات  الُمنصهر  االجتماعي  الواقع 
التي  القومية  الدولة  بأطوار  مرتبطة  عدِّة، 
أخالقي  نشاز  إلى  الوقت  مرور  مع  تحولت 
وداء مستديم يستحيل شفاء المجتمع منه؛ بظل 

فرضها احتكار السلطة«.

االنتقال الدميقراطي باملجتمع، 
قراءة يف سياقاتها والنتائج

إلى  المجتمع  فيها  ينتقل  التي  الكيفية  وعن 
بّين اإلداري في مؤسسة  الديمقراطي؛  الشكل 
الجميلي؛  علي  وريفها  منبج  بمدينة  األديان 
إلى  أوجالن  اهلل  عبد  المفكر  »نظر  قائاًل: 
عبر  أواًل  الذهنية  اعتماد  عبر  التغيير  قضية 
االستناد إلى مراكز التدريب والتأهيل لصناعة 
في  البحث  ثم  ومن  أخالقيًا،  الُمعد  المجتمع 
شأنها  من  التي  الديمقراطي  االستقالل  قضية 
المجتمع  ثنايا  في  التغلغل  السلطة؛  حرمان 
جديد  من  ووجودها  جذورها  صياغة  وإعادة 
على  محسوبين  معدودين  أزالم  محور  وفق 
بعضهم البعض، وهو ما حدث حينما بدأ النبي 
الطبقية  مفهوم  هدم  إلى  بدعوته  ثورته  محمد 
معدودين  ُأناس  قبل  من  ُتمارس  كانت  التي 
من  االجتماعية  المكانة  مّكنتهم  قريش،  عند 
الوصول إلى هذا التبّوء السياسي االجتماعي، 
التداول  من  المجتمع  طبقات  باقي  وحرمان 
شأنه  الطرح، من  فهذا  وبالتالي،  السلطة.  في 
الديمقراطية  األمة  بين  متقاربة  أبعاد  خلق 
توالت  التي  واستبعادها خيار »المونارشية«؛ 
على هذه المنطقة دون تحقيق استفادة لشرائح 
المجتمع كافة. وما يعين على الخروج من هذا 
المأزق؛ إنشاء قاعدة شعبية كبيرة من الشعب 
بدياًل  الذاتية«،  »باإلدارة  حاليًا  يسمى  لما 
ضمن  ومن  سابقًا.  السائد  النظام  عن  طبيعيًا 
األمور التي نادت بها األمة الديمقراطية على 
المرأة  شأن  إعالء  المجتمع؛  تحرر  صعيد 
اجتماعيًا بعدما أنهكتها الحداثة الرأسمالية في 
إرادتها،  للسيطرة على  صراع طويل ومرير 
اعتبرها  حيث  السلع،  ملكة  أو  عبدة،  وجعلها 
حديثه  غضون  في  أوجالن  اهلل  عبد  المفكر 
عن وصفه لحالها بقوله: »المرأة ليست عاملة 
مجانية وحسب، بل عاملة وأرخص يد عاملة، 
وأداة رئيسية لتخفيض األجور، وآلة صناعية 
القائم«،  للنظام  الجديدة  األجيال  تضخ  منجبة 
وبذلك فهذا الطرح، يتسم برؤية تتقاطع والفكر 
حتى  المرأة  شأن  من  أعلى  الذي  اإلسالمي 
وصل بها األمر إلى مكانة اجتماعية كبيرة لم 
تكن تجدها من ذي قبل عند مجتمعات أخرى 

حتى في أوروبا نفسها سابقًا وحاليًا«. 

 القائد فكر وأسر
 وثورة وحكاية

وطن

الُقرّاء  والسادة  السيدات  أيها  يُحكى 
عبر  األيام في مكان  يوم من  ذات  في  أنه 
ميزوبوتاميا  اسمه  واأليام  األزمان  غابر 
بلد بني نهرين عظيمني كعظمة من كان 
يقطنها من ِعرقني عاشا معاً وفِرحا معاً 
احملبة  املياه  تلك  من  وشِربا  معاً  وحِزنا 

والسالم.

بتآٍخ  هناك  والساميون  اآلريون  عاش 
بتلك  غيرهم  أطماع  بدأت  حتى  ومحبة 
املنطقة وبدأ الصراع عليهم فتفرقوا في 
أبدوها  التي  املقاومة  بعد  األرض  أصقاع 
أبداً  ينسوا  لم  واحملتل،  الطامع  وجه  في 
واألماكن  األزمان  وتبدل  األيام  مرور  ومع 
ينسوا  لم  أصالتهم  احلضارات  وتعاقب 
بقي  الذي  وتعايشهم  تاريخهم  أبداً 

محفوظاً في ذاكرة الروح.

تعاقب عليهم سلطات كثيرة ليمارسوا 
والتهجير  والظلم  االضطهاد  عليهم 
وليحاولوا أن يزرعوا بذور الكراهية بينهم، 
نسي الكثيرون حقيقتهم األزلية بسبب 
بحق  والتعسفية  القمعية  املمارسات 
الفرقة  الساميني  بني  وليزرعوا  اآلريني 
والقومية على حساب األخّوة  والتعصب 
هو  ها  انظروا   .... ولكن  والتعايش 
ينهض من بني رماد االضطهاد ومحاوالت 
الرجال  كأي  ليس  رجل  واإلبادة  الصهر 
كنبي  موحد  والنور  القوة  يحمل  عنقاٌء 
يرعى  كأب  حنوناً  كفيلسوف  ومخاطباً 
أطفاله الذين جهلوا احلياة ليربي صقوراً 
والظلم  الذل  وترفض  احلرية  تعشق 
وقديسني  وحواريني  كصحابة  والهوان 
وينقد  والكراهية  الظلم  أسس  ينقض 
التشرذم ويطالب بحقوق اجلميع، يسعى 
بقضايا  والواعي  الكامل  اإلنسان  لبناء 
اهلل  عبد  واملفكر  القائد  إنه  الشعب، 
بفكره  الطغاة  أركان  هز  الذي  أوجالن 
صناع  الثوريني،  املناضلني،  حوله  وجمع 
اإلرادة واملستقبل عّشاق احلياة احلرة الذين 
ناضلوا لتحرير الشعب وتخليصه وحتقيق 
احلقيقية  احلرية  معاني  بكل  املرأة  حرية 

األخالقية وليكون للشباب دورهم.

وزلزل  َّم  الُظال بفكره  احلر  الصقر  هز 
هذا  مثل  وفي  ليقوموا  الطغاة  عروش 
اليوم األسود مبؤامرة دولية قميعة دنيئة 
متخضت عن اعتقاله وسجنه في إميرلي 
اجلزيرة النائية وبسجن منفرد ظن أولئك 
فكره  سجنوا  فقد  سجنوه  إن  أنهم 
العكس  حدث  ولكن  نهجه  على  وقضوا 
األرض  أصقاع  في  ينتشر  هو  فها  متاماً 
والعدالة  للعدل  داعياً  الشعوب  موحداً 
حقول  في  العظيم  ذلك  بذره  ما  لينمو 
كثر  ومناضلني  قديسني  ويزهر  العقول 
من كل أصقاع األرض ومختلف العرقيات 

واإلثنيات

اعتقل   ٢/١٥ األسود  اليوم  هذا  مثل  في 
البطل ليقبع األسد أسيراً بجسده فقط 
زال  ال  الذي  العظيم  بفكره  حر  ولكنه 
القائد  رباهم  من  عبر  ينتشر وسيستمر 
أن  أبداً  يفتئوا  لم  الذين  املناضلني  من 
يستمروا بالنضال بدون كلل وال ملل. عبد 
يا سادة حكاية  اليوم  ... هو  أوجالن  اهلل 
حتى  بحكايتها  سنستمر  التي  الوطن 
يتحرر األسد من سجنه وتنتصر القضية 
العالم  وسيفرح  بيننا  يوماً  ذات  ونراه 
من  الشعوب  ُمخّلص  يقيناً  ألنه  عندها 
في  واملناضل  إثنيتها  وموّحد  ظلمها 
ويعلم  العالم  وليسمع  حريتها  سبيل 
القائد  وأن  أبداً  لن نستسلم  أننا  اجلميع 
كثيرة  ثماراً  أثمرت  الزيتون  كشجرة 
وأنبتت أشجاراً وصقوراً وأحرار سيسعون 
دائماً ليبنوا الوطن وليحكي أجيال تعقب 

أجياالً .. حكايات الوطن

حكاية وطن 

مثنى عبد الكريم
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

التناص كرديًا 
)2(

التناص  قضية  أو  موضوع  إلى  بالعودة 
التي  التناص  أنواع  بعض  ذكر  من  البد 
تفصح عن ذاتها ضمن نصوص ما، فهناك 
واالختصار  واملعارضة  والتفاعل  التضمني 
أو  واالهتداء  االقتباس  أو  التمطيط  أو 
ميكن  ال  رمبا  تناصية  حلالة  وصوالً  الوحي 
وهي  التناص،  أشكال  ضمن  نصنفها  أن 
حالة السرقات األدبية وتاريخ األدب يحفل 
بالكثير منها سواء السرقات الكاملة أو 
إلى  الغير ونسبها  السطو على مؤلفات 
هذا  كل  بعد  نقول  أن  بقى  آخر.   مؤلف 
العرض بأن األدب الكردي كغيره من اآلداب 
العاملية لم يكن بعيداً عن قاعدة التناص 
في جميع أجناسه األدبية من شعر ورواية، 
وال أعتقد أن ثمة دراسات أو أبحاث تناولت 
الكردي  األدب  في  النقدية  القضية  هذه 
التناص  من  جديدة  أشكاالً  ولّد  الذي 
)التناص  تسمية  إطالق  ميكننا  والذي 
بعض  على  وللوقوف  عليها  القاموسي( 
مناذجه، والتأثيرات املتبادلة ما بني الثقافة 
وبيان  اجملاورة،  األدبية  والثقافات  الكردية 
تأثير التناص في األدب الكردي برز في عدة 
هامة  روسية  كتابات  منها  أدبية  أعمال 
ميخائيل  الروسي  للشاعر  قصيدة  ففي 
أبيات  إحدى  من  مأخوذة  ليرمنتوف 
»مم وزين«، التي أبدع فيها شاعر  ملحمة 

الكرد والفيلسوف مال أحمدي خاني. 

استخدم  جزيري  مالي  الشاعر  أن  كما 
من  شطر  وضع  عبر  الشعري  التناص 
قصيدة معروفة للشاعر الفارسي حافظ 
تناص  كحالة  قوسني  بني  الشيرازي 
ضمن  قصيدته، بل وأورد اسم الشيرازي 
بدائعه  مستخدماً  األخيرين  البيتني  في 
والفارسية  الكردية  باللغتني  اللغوية 
أنه  كما  وجناس،  طباق  من  والعربية 
الدينية  املفردات  بعض  إقحام  إلى  عمد 
متنٍي  لغوي  سياق  ضمن  )القرآنية(، 
فضاء  من  يخرج  أن  دون  وذلك  ورصنٍي  
وأوزانه  الكردي  الشعر  مناخات  الثقافة 
فقد  تيران  فقي  الشاعر  أما  ومواضيعه، 
بعض  يُدخل  فكان  احلوارية  اللغة  اعتمد 
ضمن  الدينية  أو  الفلسفية  التساؤالت 
من  تناص  كحالة  الشعرية  النصوص 
استخدم  وكذلك  القرآن،  أو  الفلسفة 
مأخوذاً  التناص  باتي  أحمد  مال  الشاعر 
بجمالية اللغة احملكية أو اللغة الدارجة، 
وبني  الرصينة  األدبية  اللغة  بني  فمزج 
»زمبيل  ملحمة  في  كما  احملكية  اللغة 
عبارات  مضيفاً  السالل(  )بائع  فروش« 
لغوي  كتناص  العربية  باللغة  دينية 
)قاموسي( وهو ما امتاز به الشعر واألدب 
الكردي والذي تأثر به الشعر الهندي الذي 
والبنغالية  االردية  اللغات  بني  ما  مزج 
والهندية على يد شاعر الهند أمير خسرو 
اآلداب  على  الكردي  لألدب  كتأثير  وذلك 
اآلداب  إلى  والهندية  كالفارسية  األخرى 

الروسية أيضاً.

الشاعر  إقحام  كردياً  التناص  أمناط  ومن 
بيت  آخر  إلى  ألقابه  أحد  أو  ألسمه 
به  ميهر  خامت  أو  كتوقيع  القصيدة  من 
أو  الضياع  من  السمه  حفاظاً  قصيدته 
أو نسب قصيدته للغير، في زمن  االندثار 
ما  نادراً  و  السائدة  هي  الشفاهية  كانت 
تستخدم الكتابة أو عمليات التدوين، مع 
األدب الكردي القدمي أو مع اآلداب والثقافات 

األخرى.

والباحثني  النقاد  انفتاح  الضروري  من 
الكردي على هذه احلالة  والدارسني لألدب 
النقدية والهامة، لبيان قوة الشعر الكردي 
وارتباطه املتني مع سوسيولوجيا الشعب 
وامليثولوجيا املغروزة في العمق الوجداني 
تاريخياً وعملياً والتي تركت آثارها الفنية 
واللغوية، ومازالت روح امليثولوجيا الكردية 
تتنفس في قصائد الشعر الكردي ورواياته 
تناصية  كحالة  واغتنت   استفادت  التي 
على  مباشرة  تعبيرية  إسقاطات  من 
البنية اجملتمعية الكردية وذلك كمحاولة 
فهم أو سبر غور املعنى وخلق إبداع كردي 

متجدد عبر حالة التناص كردياً.

ِقراءات أدبية

آراس بيراني

أن  صفقان«  »حكيم  الكردي  الشاعر  وأشار 
 47 ضمَّ  اجتماع  خالل  أطلقت  التي  مبادرتهم 
في  كردستان  أجزاء  جميع  من  ومثقفًا  فنانًا 
مدينة كولن األلمانية ودعوا إلى الوحدة الوطنية 
يتناسب  ما  كل  على  مشترك  بشكل  والعمل 
المنطقة  بها  تمر  التي  الحساسة  والمرحلة 

جنة الدنيا عبيرًا وظالاًل
                وعروس الشرق حسنًا وجمااًل

كلُّ بيٍت فيه زيٌت وحليب
                      لو جرى أيقنت نبعًا ونوااًل

حلوة أنت وأهوى حلوة
                    تلبس الزيتون فستانًا وشااًل

عندنا الخمرة ما كانت حرامًا
                   يحلف العنقود قد جاء حالاًل

كنت يا عفرين زيتونًا وزيتًا
                     فمتى صرت عروسًا تتعالى

حبُّ عينيك مدى العمر لهيب
                       كلما أخمدته زاد اشتعااًل

جلُّ فضل اهلل أن أعطاني عينًا
                   حين أعطاِك مع الغنج دالاًل

زوجة الفرعون من حسنك غارت
              يوم كانت تيتي في الُحسن مثااًل

ظالم قلبك يا بنة عمي
                 وأنا المظلوم وعدًا ووصااًل

ُملحٌد حبك يا تاج الصبايا
               ومن اإللحاد ما يرضي الجالال

كل من صلى على شعرك يومًا
                        أقنع اهلل دعاء وابتهااًل

عنتٌر عاش وعاشت عبلة
                 مثل حبي مألوا الكون خيااًل

أكتب الشعر لعينيك دعاء
                      وكأني أشكر اهلل تعالى

سدُّ نيسان على طقسك يحنو
                يرضع الصيف ضبابًا  واعتدااًل

شهر تموز مدى حقلك قمح
                منه نثني  اهلل حمدًا وكمااًل 

رب من قاد إلى الحرب جيوشًا
              خسر الحرب مع اللحظ الكسالى

شعرك اإللهام في دفتر شعري
           ال أرى قصرت أم للكتف طاال 

مشطك األزرق أستاٌذ قدير
             علم البحر غرورًا واختيااًل

كوكٌب أنِت  وحبي قمر 

شركة سادات SADAT ُأعلن عنها في 28 من 
شهر شباط في العام 2012 في الصحف الرسمية 
في تركيا، وتأسست من قبل 23 ضابطًا وصف 
المسلحة  القوات  مختلف  من  متقاعدين  ضباط 
للنظام التركي الفاشي، برئاسة عدنان تانريفيردي، 
بهدف تنفيذ عمليات بعضها ُمعلنة وأخرى سرية، 
وتذكر الشركة عبر موقعها بأنها الوحيدة في تركيا 
واستراتيجيتها تهدف لتوفير الخدمات االستشارية 
والتدريبات العسكرية في مجال الدفاع الدولي، من 
كافة النواحي األمنية والعسكرية وتمنح ذلك لـ 22 
دولة مسلمة؟!، ولكن حتى اآلن لم يصدر أي بيان 
رسمي من الشركة بأسماء هذه الدول أو حتى نفي 

من تلك الدول المسلمة بخصوص ذلك.
مكانة  توسيع  هو  الشركة  لهذه  األكبر  والهدف 
وهذا  اإلسالمي،  العالم  في  تركيا  االحتالل  دولة 
األمر يوضح لنا مدى محاولة تركيا الستخدام دين 
وإرجاع  أهدافها  تحقيق  في  والمسلمين  اإلسالم 
ترتكب  كانت  والتي  العثمانية،  السلطنة  أمجاد 
بدون  واألديان  الشعوب  كافة  بحق  المجازر 

استثناء.
وتضيف الشركة عبر موقعها إنها تسعى لتحقيق 
االكتفاء الذاتي على الصعيد األمني و«عدم التبعية 
بحسب  »الصليبي«  الفكر  ذات  الغربية،  للدول 
إسالميًا  توجهًا  يعكس  الذي  األمر  وهذا  قولها، 
سياسيًا واضحًا في دالالته ومعانيه وأهدافه اآلنية 
والمستقبلية، وطبعًا هو ليس أكثر من اتخاذ الدين 
المحتل  نفوذ  لتمدد  ووسيلة  لصبغة  اإلسالمي 

التركي.
ويمكن القول إنها نسخة تركية ل »بالك ووتر«، 
أو  الصيت  سيئة  األمريكية،   Black Water

»فاغنر Wagner الروسية«.
تعرف الشركة بعدة أسماء: »بالك ووتر تركيا« 
الثوري  و«الحرس  أردوغان«  و«ميليشيا 

التركي« و«الجيش السري ألردوغان«.

من هو »عدنان تانريفيدي 

المؤسس  هو  تانريفيردي«،  »عدنان  يعتبر 
SADAT، وهو ضابط  الرئيسي لشركة سادات 
في  وُيعرف  إدارتها،  رئيس  ويشغل  متقاعد، 
داخل  للجدل  المثيرة  بعالقاته  التركية  األوساط 
وخارج تركيا، واألهم من ذلك فإنه حسب جهات 
عديدة قريب من الجماعات اإلسالمية المتشددة في 

الوطن العربي والعالم.
بهيئة  بتعينه  قرارًا  أصدر  قد  أردوغان،  وكان 
السياسات األمنية والخارجية، وهي إحدى الهيئات 
االستبدادية.  التركية  الحكومة  للرئاسة  التابعة 
واعتبر تعيين تانر يفيردي، المقرب من التيارات 
والجماعات اإلسالموية في الوطن العربي والعالم، 
مكافأة من أردوغان لمؤسس سادات على جهوده 

في دعم النظام التركي القمعي.
ويشغل تانر يفيردي إضافًة إلى منصبه في قيادة 
»سادات« وتلك الهيئة، منصب كبير المستشارين 
ألردوغان بحيث أصدر في 16 آب 2016 قرارًا 

فنانون »مبادرة الوحدة الوطنية مستمرة وإيجابية«

قصيدة عفرين

شركة »سادات SADAT« هدف التأسيس ودورها الخفي؟؟؟
االعتماد على المرتزقة خطة ُتعّدها الكثير من الدول لتنفيذ أجنداتها االستعمارية في الخارج والقمعية في الداخل، وفي تركيا توجد شركة عسكرية تعمل 

بعلنّية وسرّية أيضًا لتجنيد المرتزقة لتنفيذ مخططات أردوغان، إنها شركة سادات، فلِمن تتبع؟ وما هي أهدافها وأعمالها في العالم؟.

روناهي/ الشهباء: أشاد فنانون مشاركين بمبادرة الفنانين والمثقفين من أجل الوحدة الوطنية، التي ُأطلقت في نهاية شهر 
كانون األول العام المنصرم، وكشف الشاعر والموسيقار »حكيم صفقان« عن عزمهم تشكيل لجنة من الفنانين والمثقفين 

للتواصل مع القوى والحركات السياسية الكردية ومحاولة تقريب وجهات النظر وتحقيق وحدة الصف الكردي. 

مستمرًا،  مازال  آفا،  روج  في  الوضع  وخاصة 
وتم عقد عدة اجتماعات الحقة في والسويد ويتم 
وباشور  سويسرا  في  أخر  الجتماع  التحضير 

كردستان في وقت الحق.

الوحدة تعني »وحدة
 املبدأ الكردي«

لجنة  تشكيل  تم  التحضيري  االجتماع  وبعد عقد 

حكيم:  وقال  المبادرة،  عمل  على  لإلشراف 
)نحن مصّرون على االستمرار في هذا المسار، 
منظور  لكن  بعيد،  أمد  منذ  بالوحدة  ننادي  نحن 
وحدة  أصف  أنا  لذا  يختلف،  وتسميته  الوحدة 
ويجب  الكردي،  المبدأ  بوحدة  الكردي  الصف 
قوقعتها  من  للخروج  األحزاب  على  الضغط 
والوطنية  القومية  بالمصالح  والتفكير  الحزبية 

الكردستانية(.
وحدة  تحقيق  أمام  تقف  التي  المعوقات  عن  أما 
صفقان:  حكيم  الشاعر  قال  الكردي  الصف 
التي لها عالقة مع تركيا ال تتجاوب  )األحزاب 
والصف  الخطاب  وحدة  من  المناسب  بالشكل 
ليس  قرارهم  إن  القول  أستطيع  لذا  الكردي، 

بيدهم(.
في حين أشار الشاعر والفنان »َهيمند ُكرداغي« 
أمام  التكنيكية  المعوقات  بعض  وجود  إلى 
المثقفة  النخب  غالبية  تجاوب  ولكن  المبادرة، 
واألكاديمية والفانيين وبعض األحزاب إيجابية، 
ُعقدت  أساسها  )المبادرة مستمرة، وعلى  وقال: 
ووجهاء  والمثقفين  الفنانين  بين  اجتماعات  عدة 

القوى  غالبية  السياسي،  العمل  لتقييم  المجتمع 
السياسية لها مواقف إيجابية من المبادرة وحتى 

المثقفين واألكاديميين يدعمون المبادرة(.

»روج آفا رمبا تكون الوجهة
 القادمة للفنانيني«

ونوه »َهيمند« إلى أنهم ينوون عقد اجتماع آخر 
عقد  بعد  الظروف  أمكنت  إن  آفا«  »روج  في 
لجنة  تشكيل  إلى  إضافة  باشور،  في  اجتماعهم 
من الفنانين والمثقفين لمناقشة المبادرة مع القوى 

السياسية ومحاولة تقريب وجهات النظر.
للقوى  السياسي  العمل  لدعم  تأتي  المبادرة  هذه 
وهذا  الحساسة،  المرحلة  هذه  في  الكردستانية 
وهنا  الكردستاني،  المجتمع  وجدان  ُيمثل  العمل 
يجب دعم هذه المبادرة عبر الوسائل اإلعالمية، 
الصف  لوحدة  دعم  هم  والفنانين  والثقافة  فالفن 

الكردي.

تقرير/ صالح إيبو

شعر: عزيز بلو

إعداد / جوان محمد

يقضي بتعيينه في هذا المنصب، أي بعد نحو شهر 
العام  من  تموز  منتصف  في  الفاشل  االنقالب  من 

ذاته.
المسلحة  القوات  »إن  يفيردي:  تانر  ويذكر 
التركية تقدم خدمات في مجال التعليم واالستشارة 
والتجهيز لـ 22 دولة إسالمية، لهذا قررنا تلبية هذه 

االحتياجات بدعم من 64 ضابطًا«.
الدول  من  الكثير  تفاعل  مدى  يدل  األمر  وهذا 
اإلسالمية مع هذه الشركة التي تعمل لزعزعة أمن 
واستقرار بلدان الكثير من المناطق في العالم، وكما 
من  ويتوضح  وليبيا،  سوريا  في  حاليًا  الحال  هو 
األمر تحصن أردوغان بهذه الشركة بسبب خوفه 
بمثابة  الشركة  وتعتبر  عليه  االنقالب  من  الدائم 
كامل،  بشكل  ألردوغان  تتبع  التي  الوحيدة  القوة 
بل وصل لمنحها صالحيات واسعة النطاق، قد ال 
يمتلكها الجيش التركي نفسه، ما يمكن وصفه بأنه 

شبه حصانة قانونية أمام أي مساءلة قضائية.
وفي هذا الصدد يمكن التذكير بأن مديرية الشؤون 
الدينية في تركيا، أصدرت تعميمًا في تشرين األول 
2016 يقضي بتشكيل تنظيم عمل الشباب التركي، 
»فروع  يعرف  ما  وهو  المساجد،  في  وإلحاقهم 
من  اآلالف  بعشرات  إلحاقها  تم  والتي  للشباب« 
المساجد في مختلف أنحاء البالد. وبموجب الخطة؛ 
للشباب  فروعًا  سيضمون  مسجد  ألف   20 فإن 
ألف مسجد  إلى 45  بحلول عام 2021، وصواًل 

ووفقًا لتقديرات مراقبين سياسيين.
وهذا األمر يوضح كيف ُتسّخر تركيا الفئة الشبابية 
الستغالل  باإلضافة  االحتاللية،  أجنداتها  لخدمة 
الدين كعباءة  العبادة، ووضع  بعيدًا عن  اهلل  بيوت 
يستغلها المحتل التركي لغسل عقول الشباب التركي 
االستعمارية واالحتاللية  لمخططاته  وجعله وقودًا 
الدين  أفكار  على  تنميته  عن  بعيدًا  المنطقة،  في 
الحنيف بل تربيهم على الحقد والكراهية وخاصًة 

للشعب الكردي.
كانت  الفرنسية،  االستخبارات  بأن  ذكره  والجدير 
»سادات«  أنشطة  إلى  االنتباه  لفتت  من  أول 
تقارير  ذكرت  وقد  المنطقة.  في  المشبوهة 
االستخبارات الفرنسية، أن »سادات« تقوم بأنشطة 
ليبيا  دول  في  العسكرية  واالستشارات  التدريب 
وذكرت  وباكستان،  السعودية  العربية  والمملكة 

أنها  الشركة،  هذه  على  تعليقها  في  التقارير،  هذه 
»كانت تتستر وراء ستار ديني، وتستغل عالقاتها 
الوثيقة بـ أردوغان، حتى تنفذ مهمتها«. وأشارت 
نفس التقارير كذلك إلى أن غالبية الضباط العاملين 
من  ُطردوا  الذين  من  يتألفون  »سادات«  في 
القوات المسلحة التركية بسبب أنشطتهم وأفكارهم 

الرجعية.
المصادر  تشير بعض  أن »سادات« وحسبما  كما 
اهلل  أسد  قوة  تسمى  ما  عناصر  اآلن  تضم  بأنها 
السرية، التي ظهرت خالل فترة التسعينيات خالل 
هجمات جيش االحتالل التركي للمدن في المناطق 
»صورتها  أن  وُيذكر  كردستان.  بباكور  الكردية 
وعالقاتها  العسكرية  شبه  وخبرتها  األيديولوجية 
الوثيقة مع الحكومة« هي التي أهلّتها لتصبح حليفًا 
الجماعات  ضد  القذرة«  ›الحرب  إلدارة  مثاليًا 

المعارضة للنظام الرجعي التركي«.
الشعب  بحزب  والقيادي  التركي  للمعارض  ووفقًا 
حزب  شباب  فإن  ساغالر  فكري  الجمهوري، 
الغرف  »جمعية  بـ  ُيعرف  وما  والتنمية،  العدالة 
بمخيمات  يلتحقون  الشباب،  فروع  أو  العثمانية«، 
نواة  يشكل  ما  وهو  سادات،  شركة  تنظمها  سرية 
وحزب  بأردوغان.  خاصة  ميليشيات  لتشكيل 
تنظيم  فكرة  وراء  كان  من  هو  والتنمية  العدالة 
ميليشيات  إقامة  على  والعمل  التركي،  الشباب 
التركي »  الصحفي  بهم، بحسب  عسكرية خاصة 
وجود  على  المحافظة  بهدف  وذلك  آتاكلي«  جان 
توازنات  تحقيق  على  والعمل  وقادته،  الحزب 
سياسية وعسكرية في تركيا وداخل المجتمع، بغية 
تنتفض  قوى  به  تقوم  قد  تحرك  أي  على  القضاء 
وزعيمه  العدالة  حزب  ضد  المجتمع  داخل  من 

أردوغان.
من  كثيرًا  أن  األمر  في  والجوهري  األهم  لكن 
تأسيس  أن  تعتقد  المعارضة  التركية  األوساط 
أردوغان لميليشيات خاصة به، عائد إلى عدم ثقته 
في الجيش التركي، وخوفه من احتماالت أن تقوم 
شخصية عسكرية في الجيش بتنفيذ عملية انقالب 
داخل  قوية  أقطاب  أي  بروز  خشية  أو  عسكرية، 

الجيش.

دور رشكة سادات

تلعب الشركة دور هامًا في تأمين التدريبات للقوات 
لذلك  الطالبة  للدول  والبرية  والبحرية  الجوية 
وتقوم على تدريبات لالستخبارات ويذكر الباحث 
مطّولة  دراسة  كتب  والذي  بكديل  بوراق  التركي 
عن الشركة ونشرها في المعهد األمريكي »جيت 
ستون«، للدراسات السياسية والدولية، وتحدث عن 
مهام هذه الشركة بالتفصيل وعن مهامها المتعددة 
وتشكيل ميلشيات عسكرية تساند حروب أردوغان 
الداخلية والخارجية ويقصد هنا الباحث بالحروب 
داخل  تمرد  حركة  أي  على  القضاء  هو  الداخلية 

تركيا تقوم في وجه أردوغان.
في  والجيش  لالستخبارات  بديلة  »سادات«  تعتبر 
تأمين حمايته الشخصية في قصره، فهو قد أوكل 
تم  حيث  التركي،  الجيش  هيكلة  إعادة  مهمة  إليها 
من  عسكري  ألف   200 نحو  أفراده  عدد  تقليص 
من  العدد  لينخفض  العسكرية،  الرتب  مختلف 

حوالي 561 ألفًا إلى 351 ألفًا، وفقًا للبيان الصادر 
عن هيئة األركان التركية في 10 أيلول من العام 

2016، وذلك تحت مظلة قانون الطوارئ.
وفي ما يتعلق بالمعسكرات التدريبية للشركة فليس 
معلومًا بالضبط العدد الكلي للمعسكرات التدريبية 
التابعة لشركة سادات SADAT، إال أن من أهمها 
تم  وقد  كردستان،  باكور  في  الرئيسي  معسكرها 
»ديار  آمد  طريق  على  ريفية  منطقة  في  إنشاؤه 
بكر«، والتي كانت تضم عددًا كبيرًا من مرتزقة 
داعش والذين تم القضاء عليهم عسكريًا في سوريا 
آذار  شهر  في  الديمقراطية  سوريا  قوات  يد  على 
من العام 2019، باإلضافة إلى مرتزقة حزب اهلل 
المتشددة، حيث  الجماعات  التركي، وعناصر من 
فنون  مجاالت  في  مختلفة  تدريبات  هؤالء  تلقى 
القتال والحرب غير النظامية، ويضم هذا المعسكر 
الحدائق والغابات  ثالثة مخازن سالح في مناطق 

القريبة.
معظم  في  أخرى  معسكرات  الشركة  تمتلك  كما 
مركز  فهناك  ووان.  وأروفه  باتمان  مثل  المناطق 
للتدريبات األولية في يايالداغ وقد تم إنشاؤه على 
عناصره  وتتلقى  البحرية،  للقوات  تابعة  أراٍض 
ومهارات  وتقنية  واستخباراتية  عسكرية  تدريبات 

استخدام اآلليات الحربية.
في  أيضًا  تدريب  معسكرات   SADAT ولشركة 
أكدته تصريحات  مدينتي توكات وكونيا، وهو ما 
الجيد«   « حزب  ورئيسة  السابقة  الداخلية  وزيرة 
الحركة  حزب  عن  المنشقة  أكشنار،  ميرال 
في  حددت  حيث  أردوغان  مع  المتحالف  القومية 
أماكن  التركية  سوزجو«   « لصحيفة  تصريحاتها 

وجود معسكرات سادات.

هل كان لـ سادات يد يف تشكيل 
فصائل املرتزقة املختلفة وداعش؟

عملت دولة االحتالل التركي على التدخل في الشأن 
االستعمارية،  مخططاتها  توسيع  بهدف  السوري 
مرتزقة  شراء  عبر  وذلك  العثماني  العهد  وإعادة 
من السوريين وكَونت منهم فصائل عسكرية عملت 
على مهاجمة مختلف المناطق بسوريا بدعم جوي، 
وكري  كانيه  سري  مدينتي  احتالل  كان  وآخرها 
سبي، وعن دور شركة سادات في تجنيد المرتزقة 
الحر،  الجيش  تسمياتها  مختلف  على  السوريين 
الجيش الوطني السوري، وباقي الفصائل والقوات 
ارتزاق  قوات  بل  وطنية  قوات  تعتبر  ال  التي 
تحرير  وهيئة  داعش  منها  الكثير  وبايعت  بامتياز 
الشام جبهة النصر سابقًا، والدليل تم تسفير اآلالف 
منهم إلى ليبيا في خطوة أكدت بأنهم ليسوا أكثر من 

مجرد مرتزقة.
وبهذا الصدد اعترف الجنرال تانر ييفردي رئيس 
الشركة خالل مشاركته في أحد البرامج اإلذاعية، 
أن »شركة سادات، تولت تدريب وتأهيل عناصر 
معسكرات  في  الحر  السوري  الجيش  يسمى  ما 
داخل  القتالية  األعمال  في  للمشاركة  تركيا  داخل 

سوريا.
أن  إلى  يليكس«،  »قطر  حساب  يشير  حين  في 
في  مسلحين  تنظيمين  بدعم  قامت  سادات  شركة 

سوريا تربطهما عالقة بمرتزقة داعش.
ُترك«  »خبر  موقع  مع  أجراه  حوار  وخالل 
اإلخباري، تطرق فردي لعدد من الملفات األمنية 
المتعلقة بتركيا، من بينها ملف الفصائل المرتزقة 
فذكر أنه أجرى زيارة ألحد مخيمات الالجئين في 
وبحث  مع سوريا،  للحدود  المتاخمة  هاتاي  مدينة 
مع الموجودين تأسيس جبهة مسلحة لمقاومة النظام 
السوري، وخالل الحوار تجنب تانر يفيردي تقديم 
مزيد من المعلومات حول اللقاء وما نتج منه، لكنه 
مشترك،  التفاق  معهم  توصلنا  بالقول:«  اكتفى 
وأبلغنا الجهات الرسمية التركية بالتحرك في هذا 

الصدد«.

 SADAT ليبيا تُعيد سادات
للواجهة من جديد

دولة االحتالل التركي لم تعد تكتفي بسوريا والعراق 
بل تهدف لتوسيع رقعتها االحتاللية وأبرمت اتفاقًا 
معارضة  القت  والتي  بليبيا  السراج  حكومة  مع 
على  الليبي  البرلمان  من  ومحلية  وعربية  دولية 
وجه الخصوص، ولكن رغم ذلك أرسل أردوغان 
مما  أمرته  تحت  تعمل  التي  القوات  من  مرتزقة 

يسمى الجيش الوطني السوري، إلى ليبيا.
أردوغان  أن  الدولي  فرنسا  راديو  موقع  ذكر  فقد 
العسكريَّة  أذرعه  وبسط  سيطرته  فرض  يحاول 
الحيوية  القطاعات  معظم  على  واالستشارية 
 ، السراج  حكومة  مساندة  مسمى  تحت  ليبيا  في 
يقتصر  ال  عملها  فإن  »سادات«  موقع  وبحسب 
على تقديم الدعم اللوجستي أو الفني بل يمتد لحماية 

الشخصيات والمنشآت في ليبيا.
دولة  بين  االتفاق  من  مسربة  وثائق  وتطرقت 
االحتالل التركي والسراج للجوانب االستخباراتية 
والتسليحية والتدريبية، وإنشاء القوات وغيرها من 
المسائل العسكرية، بما يتيح لتركيا إحكام قبضتها 
المتعلق  البند  لكن  الفوضى.  في  غارق  بلد  على 
بالتزام تركيا بتوفير التدريب واالستشارات األمنية 
وتبادل الخبرات في التخطيط والدعم كان من أهم 
التركية،  المعارضة  حفيظة  أثارت  التي  البنود 
من  الواجهة  يتصدر  سادات  شركة  ملف  وجعلت 

جديد.
وكانت صحيفة »أحوال تركية«، قد أشارت إلى أن 
يتضمن  وليبيا  تركيا  بين  العسكري  التعاون  اتفاق 
وتساءلت  أتراك،  أفراد«  استضافة   « بشأن  بنودًا 
استضافة  بذلك  المقصود  كان  إذا  فيما  الصحيفة 

عناصر من شركة سادات؟.
وفي السياق ذاته أوضح تانريفردي في تصريحات 
بتاريخ  التركية،  أكشام«   « صحيفة  نشرتها 
إلى  تحتاج  تركيا  أن   ،2019 األول  كانون   17
شركات عسكرية خاصة تقوم باستخدام العسكريين 
و  Black Water شركتي:  مثل  المرتزقة، 
تركيا  أرسلت  إذا   « قائاًل:  الروسية،   Wagner

جنودًا مرتزقة إلى ليبيا سيكون ذلك أكثر فائدة«.
عددًا  فعليا  أرسل  أردوغان  أن  حصل  ما  أن  بيَد 
تدريبهم  تم  الذين  السوريين  المرتزقة  من  كبيرًا 
وتمت  الماضية،  السنوات  طوال  الشركة  عبر 
االستعانة بهم خالل العملية العسكرية التركية في 
نقل  تم  أنه  إلى  المعلومات  وتشير  سوريا،  شمال 
مجموعات من » المرتزقة السوريين« عبر أربع 
للجنراالت  صدرت  أوامر  عن  فضاًل  طائرات، 
والعاملين  التركية  المخابرات  من  المتقاعدين 
لتدريب  الليبية  األراضي  إلى  بالتوجه  بالشركة 
عناصر لحكومة السراح. وبالفعل، ووفقًا لتقديرات 
الصحافة التركية وكثير من المتابعين، فقد أسندت 

المهمة كاملة إلى شركة سادات.
لم يعد خافيًا تدخل دولة االحتالل التركي بشؤون 
الغير ومحاولتها لبسط نفوذها وإعادة العثمانية من 
جديد على الكثير من المناطق في العالم، المتأكلة 
بحروبها وصراعاتها الداخلية، ووجدت ذلك عبر 
لتحقيق  كوسيلة  سادات  مثل  أمنية،  شركات  خلق 
التمدد اإلقليمي وسط سكوت دولي وعربي، ودائمًا 
في أي تحرك تركي لتوسيع نفوذها االحتاللية، ال 
يوجد موقف حقيقي ومتحرك على األرض عالميًا 
بل دائمًا تبقى في خانة البيانات واإلدانات الكالمية 
فقط، ولذلك مازال أردوغان ماضيًا في مخططاته 
اإلجرامية في المنطقة بشكٍل عام، بينما في سوريا 
شعوب  قبل  من  فقط  والصد  المقاومة  يالقي  فقط 

شمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية.

                 بلغ البدَر ولم يبلغ هالاًل
غمز عين منك أراده قتياًل

               فمتى خبأت في الجفن نبااًل
فإذا أعطيت في دفنه وعظًا

            قولي مات العُم قنصًا واغتيااًل 
أرضعتني أمي عفرين حليبًا

       ذقت في طعمه عن جدي الِخصاال 
نهر عفرين على هدبك كحل 

             أعشق الكحل الذي يسقي الغالال
ال تقولي أين مالي وقصوري

               قلبي غير الحب ما كدس مااًل
عندما وزع ربي كل ملك

                أنا أخترت على خدك خااًل
أعشق العين التي تبقى سالحًا

               يجرح القلب وال يقوى نزاال 
تحت نعليك يفوح الزهر عطرًا

            كيف بي ضم من تلبس نعااًل
وردة الكشمير من أحضاني غارت

           حين أعطيت لعينيك المجاال
عندما شبهت بالحلمة توتًا

           فرح التوت وازداد غالاًل
فإذا شبهت بالصفصاف بنتًا

         من ترى تعطيني صيفًا وظالال
علمتني قبلة الحب القوافي

        ورضاب الثغر امأل ارتجااًل
أشكر اهلل لكي يعطيني شعرًا

               ثم أعطيك لكي تعطيني باال
موسم الزيتون في عفرين بحٌر

              من رأى البحر سهواًل وتالاًل 
جاء تشرين وتشرين مضى

              وجرى الزيت فراتًا وديالى
توجوا فينوس للحسن الها 

               منحت عفرين فينوس الجماال
َمّجدوا عشتار للنصر آلهة

              علمت نيروز عشتار القتاال
قبلك األشجار لم تحمل سالحًا

               بعدك الزيتون يعتز نضااًل
حاربت يمناك أرتال فرنسا 

              يوم هزوا الشام غزوًا واحتالاًل
أصبحت جان دارك رمزًا لفرنسا

               وبناتي صرن للعالم درسًا ومثااًل
ردد األطفال أشعاري نشيدًا

               حين اخترتك لحنًا تعالى
يبعث الفجر إلى عفرين نورًا

               شْع من حطين حزمًا وقتااًل
من دبابيس على شعرك تعلو

                طرحت بنتي على الغزو سؤااًل
أين من هتلر أرتال جيوش

                دمرت أوروبا شرقًا وشمااًل
هذه األخت التي صارت شهيدة

                 حاربت تحمي عرينًا وشبااًل
و شهيد الحرب في التاريخ حيٌّ

                    شد بالبارود للمجد ِرحااًل
سرق األتراك  من أرضي لواًء

                 يمأل التاريخ بحثًا وجدااًل
نهبوا عفرين أرضًا  وسماًء

                سرقوا بحرًا وشمسًا وجبااًل
سحب األتراك من تحتي حصيرًا

              سرقوا صوصًا وبيضًا وبغاال
وصبايا قريتي ُكنَّ عذارى

              بعد هول الكفر أصبحَن حبالى
يسمع السادي صرصورًا يغني

                ومن العذراء ال يسمع ال ال
كيف يرتاح على غصب بنات

             هن يفرحن به؛ عمًا وخاال
عندما أعدمني الطاؤوس يومًا

             فكت الزوجة عن عنقي الحباال
غضب التركي من شعري ألني

             قلت في زوجته األولى مقااًل
قلت من أعطاك حبًا وانسجامًا

             ليس من أعطاك قصرًا وعيااًل
جاءت الموالة تبكي ثم تشكو

            ثم تحرجني شعورًا وانفعااًل
حين داعبت مع الشعر قلياًل

            انحنى القد على زندي وماال
فجر اهلل بنهدين حليبًا

             كم سرقناه  وقد صرنا رجااًل
حلمة لو المست أمواج بحر

              لغدا البحر من الملح زالاًل 
حين بان الجسم في وجه المرايا

             من فضولي بست جسمًا وخيااًل
أربع زوجات من يملك ماال 

            وأنا في عمري ما خنت دياال
خلق اهلل من النفط أميرًا

             وألجلي بل طينًا ووحاال
من جنون البقر الضاحك فينا

           هاجس الشرقي يزداد اعتالال
في زواج ينطح الكبش قطيعًا 

            من يلوم الكبش لو أبدى هزاال
وإذا ضاجعت من غير نكاح

            ضربة السياف ال تقبل جداال
رب من يلبس من دينه درعًا

              كان معبوده جنسًا وريااًل
كل من يعبد دوالرًا ويورو

            لم يكن من عاشق أسعد حااًل
كم مألنا مسلخ الشرق نساء

            وظلمناهن بهتانًا وذبحًا واحتياال 
ليلة نبكي على موت حبيب

              وعلى غدره أعوامًا طواال             
يبعث اهلل إلى الغاب وحوشًا

               ثم يهديها نعاجًا ووعااًل
وإذا حاولت تقبيل شفاه

               قال لي ويحك ال تلحق غزااًل
جاءني صوت وكفي فوق صدر

              سارق الدراق ال تعصر ضالال
عاش رمسيس بوادي النيل عمرًا

                 وببحر النفط أعمارًا طوااًل
من جبال الروكي يأتيه طبيب

            عندما يشكو صداعًا وسعااًل
يرقص المحظوظ في لندن لياًل

              ومن الرقصة كم داس العقاال
 وإذا عاد إلى الفندق فجرًا

            دبت الغيد على الباب نمااًل
هؤالء البدو قبل النفط كانوا

          يسألون الناس كي يرعوا الجماال
كلما جئنا إلى الكعبة نبكي

          يبدا  المزمار والطبل احتفااًل
 وإذا جئنا إلى الوحدة نبني

               صفق الديك يريد االنفصاال
 وإذا عدت إلى عفرين يومًا

            سأبوس  الجسر بحصًا ورمااًل
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ُأصيبت  األخيرة  الفترة  في  ـ  قامشلو  روناهي/ 
هذا  المزروعة  الزراعية  المحاصيل  معظم 
القمح  نبات  على  ظهر  الذي  باالصفرار  العام 
واألمراض  الحاالت  هذه  ولتفادي  والشعير، 
الزراعية  األراضي  وقاية  قسم  يحّث  األخرى؛ 
على تنظيم وتطبيق الدورة الزراعية؛ وإجراء 
من  الكثير  لتفادي  عميقة  صيفية  فالحات 

المشاكل.  
  

معظم  على  ظهرت  التي  االصفرار  حالة  إّن 
يعود  قامشلو  المزروعة في مقاطعة  المساحات 
إلى عدم تطبيق المزارعين الّدورات الزراعية، 
البقوليات  زراعة  الُمزارعين  على  يجب  أي 
لتقوية  سنوات  أربع  إلى  ثالثة  كل  واحدة  ة  مرَّ
مساحة األرض المزروعة؛ بهدف التخلص من 

األمراض التي ُتصيب المحاصيل الزراعية.
بها  قامت  التي  الميدانية  الجوالت  وبحسب 
المساحات  بعض  على  للكشف  الُمكلَّفة  اللجنة 
سنوات  السبع  يقارب  ما  بأّن  تبّين  الَمزروعة، 
باإلضافة  الزراعية؛  الدورات  تطبيق  يتم  لم 
إلى عدم تطبيق الفالحات الصيفية لعدِّة سنوات 
أسباب  أهم  أحدى  كانت  المزارعين  قبل  من 
والمحاصيل  المساحات  على  االصفرار  ظهور 
بدودة  تسمى  إصابات  هناك  وأن  المزروعة، 

روناهي/ الطبقة ـ توفر المطحنة المركزية في 
الطبقة كمية اثني وسبعين طن من مادة الطحين 
منطقة  في  فرنًا  وعشرين  ستة  لحوالي  يوميًا 
الطبقة، كما تخطط المطحنة لزيادة كمية اإلنتاج 

في الفترة القادمة لتصل إلى مئة طن يوميًا.

التابعة  الطبقة  في  المركزية  المطحنة  تعمل 
لجنة  في  الزراعي  المجتمع  تطوير  لشركة 
للمنطقة  الطحين  مادة  توفير  على  االقتصاد 
المدعوم  بالسعر  وتقديمها  المطلوبة،  بالكمية 
 26 حوالي  عددها  البالغ  األفران  ألصحاب 
لزيادة  المطحنة  كما وتخطط  المنطقة.  في  فرنًا 
جودة الطحين من خالل تركيب مصوان لغسيل 
الحبوب قبل طحنها وتوسيع عملها وزيادة كمية 

اإلنتاج كاحتياط.

تأمني الطحني بسعر مدعوم

تصل قدرة المطحنة بشكل يومي إلى إنتاج اثنين 
وسبعين طن من مادة الطحين لسد حاجة األفران 
المتوزعة في منطقة الطبقة والبالغة عددها ستة 
وعشرين فرنًا، وهذه الكمية تكفي حاجة المنطقة 
من هذه المادة، وأن سعر مبيع الطن ألصحاب 
األفران يقدر بمبلغ اثني وستين ألف ليرة سورية 
كسعر مدعوم حسب إحصائيات إدارة المطحنة؛ 

67 االقتصاد والبيئةالمجتمع والشبيبة

محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

 ماذا يعني األمن
الغذائي؟

األمن الغذائي يعني أن »لكلِّ الناس، في جميع 
واالجتماعية  املادية  الوصول  فرص  األوقات، 
ومغذي  وآمن  كاِف  غذاء  إلى  واالقتصادية 
يلبي احتياجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم 
النشاط  موفورة  حياة  يعيشوا  كي  الغذائية 
والصحة«. حتتاج شمال وشرق سوريا، وسوريا 
من  جماعي  وعمل  كبير  اهتمام  إلى  عامة 
مجال  في  والعاملني  والباحثني  املعنيني 
من  الثاني  الهدف  تلبية  أجل  من  التنمية؛ 
بالقضاء  املتعلقة  املستدامة  التنمية  أهداف 
وحتسني  الغذائي  األمن  وحتقيق  اجلوع  على 
التغذية وتعزيز الزراعة املستدامة. هناك ثالث 
وهي:  الزراعي  اإلنتاج  لزيادة  فقط  مقاربات 
أو  الغالل  لزيادة  الزراعي  اإلنتاج  نُظم  تكثيف 
عدد  وزيادة  القائمة،  األراضي  على  اإلنتاجية 
األراضي  على  الواحد  املوسم  في  احملاصيل 
الغذاء  خسائر  وتخفيض  القائمة،  الزراعية 
وهدره على طول سلسلة اإلمداد، وردم فجوات 
البلدان  معظم  في  الزراعية  اإلنتاجية  الغالل 
القيود  بسبب  العاملي  املعدل  من  أقل  وهي 
ذلك،  ومع  والسياسية.  والتقنية  الطبيعية 
لتعزيز  الزراعية،  اإلنتاجية  زيادة  احتمال  فإن 
األمن الغذائي وحتسني سبل معيشة املزارعني 
ممكن  املنطقة  في  املوارد  إلى  يفتقرون  الذين 
مستويات  بني  الغالل«  »فجوة  ردم  خالل  من 
املزارعون  يحققها  التي  الفعلية  احملاصيل 
مناسبة  إدارة  ظل  في  احملتملة  واحملاصيل 
التوصية  محسنة.  تقنيات  ذات  ومدخالت 
مراعاة  الزراعي مع  اإلنتاج  بتكثيف نظم  هي 
الطبيعية  للموارد  املستدام  االستخدام 
اإلنتاج  العمودية في  الزيادة  املتاحة، من خالل 
الزراعي لكل وحدة من املدخالت )مثل األراضي 
مع  واملال(،  والعمل  والبذور  واألسمدة  واملياه 
وبالتالي  بالبيئة.  يلحق  الذي  الضرر  من  احلد 
في  استثماراتها  زيادة  عموماً  لسوريا  ميكن 
تقنيات الْصون للتكثيف الزراعي املستدام من 
أجل زيادة اإلنتاجية واإلنتاج الزراعي، من خالل 
الزراعية  املمارسات  اآلتية:  اخملتبرة  املقاربات 
واإلدارة  للمياه  املستدام  االستخدام  اجليدة، 
احلافظة  الزراعة  واألراضي،  للمياه  املتكاملة 
نظم  احلراثة،  من  أدنى  بحد  أو  حراثة  دون  من 
اإلنتاج املتكاملة للمحاصيل والثروة احليوانية 
وتناوب  احملاصيل  إنتاج  نظم  تنويع  واملراعي، 
النظام  لآلفات،  املتكاملة  اإلدارة  احملاصيل، 
العضوية،  الزراعة  النباتية،  للتغذية  املتكامل 
الزراعة احملمية والزراعة املائية، الزراعة في املدن 

وحول املدن لتحسني إنتاج الثروة احليوانية.

في  الرئيسي  املساهم  احليواني  اإلنتاج  ويعد 
العربية.  البلدان  في  الغذائي  األمن  حتقيق 
العائق  كان  األعالف  مصادر  كلفة  وارتفاع 
املصادر  وهي  احليواني  اإلنتاج  لنمو  الرئيسي 
والرعي  محلياً،  املنتجة  األعالف  من  احملدودة 
اجملاني في املراعي اجلائر واإلفراط في مخزونات 
احليوانات؛ مما أدى إلى االستخدام غير املستدام 
جديدة  مقاربات  إيكاردا  تستخدم  للمراعي. 
عملها  خالل  من  احليواني  اإلنتاج  لتحسني 
واملاعز.  األغنام  أي  الصغيرة،  اجملترات  على 
السالالت  وْصون  بتوصيف  العلماء  ويقوم 
املاشية، وحتديد  احمللية من أمناط مختلفة من 
استكشاف  أثناء  إنتاجية  األكثر  السالالت 
ويتم  والقاحلة.  احلارة  البيئات  مع  تكيفها 
اجملتمع في كل هذه اجلهود، وال سيما  إشراك 
النساء، الالتي يتم بناء قدراتهن حول احليوانات 
منها  التخلص  أو  عليها  احملافظة  يجب  التي 
إلى  حاجة  هناك  إنتاجيتها.  انخفاض  عند 
إنتاجية  أكثر  سالالت  إلدخال  إضافية  بحوث 
وقابلية للتكيف لزيادة املصادر احليوانية للغذاء 
واحلليب.  اللحوم  في  الذاتي  االكتفاء  وحتسني 
محسنة  بيطرية  خلدمات  حاجة  أيضاً  هناك 
وموجهة بشكل جيد لضمان صحة احليوانات، 
األمراض  ملكافحة  منتظمة  حتصني  وبرامج 
إجراءات  وضمان  للحدود،  العابرة  احليوانية 
حجر صحي صارمة إلدخال املاشية وغيرها من 
احليوانات إلى سوريا. وكذلك، من شأن تطوير 
احليوانية  للثروة  املتكاملة  القيمة  سالسل 
وتعزيز الشراكات بني مختلف اجلهات املعنية، 
وبخاصة  احليوانية  الثروة  منتجي  ذلك  في  مبا 
أن  واملصنعون،  الصغيرة  احليازات  أصحاب 

يساعدوا في حتسني األمن الغذائي.

من عبِق األرض

رضوان أمحد

إلى  أفضت  التي  الدولية  المؤامرة  ذكرى  في 
اعتقال القائد األممي عبد اهلل أوجالن في سجون 
1999من  شباط   15 بتاريخ  التركي  النظام 
لشعوب  القائد  هذا  حمله  الذي  الفكر  تقييد  أجل 
لمشاكل  وحلول  أسس  ووضع  األوسط  الشرق 
بفكر  المضي  على  أكدوا  الشبيبة  المجتمعات، 
القائد نحو تحقيق النصر على الحرب الرأسمالية.
القائد  إليها  نظر  التي  الفئات  أهم  من  الشبيبة   
بناء  في  األساس  واعتبرها  بفكره،  أوجالن 

شمال  بمناطق  والتعليم  التربية  لجان  كانت 
التربية والتعليم، قد  لهيئة  التابعة  وشرق سوريا 
عقدت اجتماعًا مؤخرًا، ودار النقاش حول أبرز 
المستجدات في العملية التعليمية وسبل دعم هذا 
القطاع الحيوي الهام، كما وتم النقاش حول أبرز 
القرارات التي من شأنها الرقي بالتعليم وتطويره، 
كافة  في  المدرسي  اللباس  توحيد  قرار  ومنها؛ 
المزيد  لمعرفة  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
واآلثار  ومضمونه  القرار  هذا  على  والوقوف 
المترتبة عليه، أجرت صحيفتنا »روناهي« لقاًء 
مع النائب في لجنة التربية والتعليم؛ صالح حاج 
بهذا  للرأي  استطالع  إعداد  عن  فضاًل  محمد، 

الخصوص مع بعض المواطنين.

تعاون مثايل بني لجنة 
لرتبية واألهايل

بدايًة، حول اآللية التخاذ هكذا قرار، حدثنا النائب 
في لجنة التربية والتعليم؛ صالح حاج محمد قائاًل: 
منذ  اجتماعًا  األمر  واقع  في  هناك  كان  »نعم، 
لجان  عين عيسى، وشمل  في  ُعقد  أيام،  بضعة 
بمناطق شمال وشرقي سوريا؛  والتعليم  التربية 
هذا  خالل  وتم  والتعليم.  التربية  لهيئة  التابعة 
على  تنظيمية  قضايا  عدة  في  النقاش  االجتماع 

شبيبة الطبقة: »المؤامرة الدولّية جزء من حرب الرأسمالية 
على الفكر الديمقراطي«

بالترحيب الشديد أهالي منبج يستقبلون قرار توحيد اللباس المدرسي..

روناهي/ الطبقة- رأى أعضاء الشبيبة في الطبقة أن فكر القائد األممي عبد اهلل أوجالن أعطى للشبيبة دورها الحقيقي في بناء المجتمعات 
اإلنسانية، مؤكدين بأن المؤامرة الدولية العتقاله هي جزء من حرب الرأسمالية على الفكر الديمقراطي.

كان  الثانية  ثم  األولى  التعليم  لمرحلة  المدرسي  اللباس  توحيد  قرار  منبج-  روناهي/ 
مقترحًا من القاعدة الشعبية وهم أولياء الطلبة بمنبج، وتم تبّنيه فيما بعد من ِقبل 

هيئة التربية والتعليم ليصبح قراراً وتجمعت اآلراء حول إيجابية هذه الخطوة.

تحقيق  في  دورهم  على  وشدد  المجتمعات، 
بين  للتآخي  الديمقراطية«،  »األمة  مشروعه 
الذي  الحر  الديمقراطي  المجتمع  وبناء  الشعوب 

يتساوى فيه الجميع بالحقوق والواجبات.

الشبيبة عامد املجتمعات
 يف فكر القائد

آلراء  استطالعًا  »روناهي«  لصحيفتنا  وكان 
واحد  مرور  بعد  الطبقة  منطقة  في  الشبيبة 
وعشرين عامًا على اعتقال القائد عبد اهلل أوجالن 
من قبل االستخبارات التركية، الرئيس المشترك 

لمجلس شبيبة الطبقة طلحة علقة لفت االنتباه إلى 
وجهة نظر القائد بالنسبة للشبيبة حيث اعتبر القائد 
الحر  وبفكره  المجتمعات،  عماد  الشبيبة  أوجالن 
حمل الحرية للمجتمعات اإلنسانية، وتابع بالقول: 
للمؤامرة  والعشرين  الحادية  الذكرى  »تمر 
عبد  األممي  القائد  اعتقال  عنها  نتج  التي  الدولية 
الديمقراطية  األمة  فلسفة  صاحب  أوجالن  اهلل 
الجميع  بين  ساوى  الذي  الحر  اإلنساني  والفكر 
إلى  نظر  فكره  ففي  للمجتمعات،  الحرية  وحمل 
المجتمع  في  البناء  حركة  أنها  على  الشابة  الفئة 
حجرة  وبأنها  المجتمعات  بناء حضارات  وعماد 
البناء للوصول إلى طريق الحرية، فهو الذي قال: 

»بالشبيبة نبدأ وبالشبيبة سننتصر«.

بالنضال سنصل إىل الحرية

واعتقال  الدولية  المؤامرة  أن  طلحة  واعتبر 
الفاشي  التركي  النظام  القائد جزء من مخططات 
باعتباره نظام سلطوي بحت ففكر القائد يتعارض 
مع أفكار هذا النظام، وبعد نجاح القائد بالوصول 
إلى روح الشعوب التواقة إلى الحرية التي حملها 
الفكر األوجالني حبكوا المؤامرة، وأضاف: »ظنًا 
المشروع،  وهذا  الفكر،  هذا  سيقيدون  أنهم  منهم 
في  لالستمرار  دافع  أعطى  القائد  اعتقال  ولكن 
بين  والتآخي  الحرية  على  للحصول  النضال 

الشعوب في الشرق األوسط«.
»نوجه  قائاًل:  آبو  القائد  إلى  ووجه طلحة رسالة 
معتقل   في  الشعوب  لقائد  اليوم  هذا  في  رسالة 
تقوده  الذي  المجتمع  أن  »إيمرالي«؛  الرأسمالية 
في  زرعتها  التي  أفكارك  تحمل  التي  الشبيبة 
لحين  بالنضال  وسنستمر  تنتهي،  لن  روحهم 

التعلمية  العملية  تطوير  بهدف  العمل،  مستوى 
إلى مكانة مميزة،  التعليمي  بالمستوى  واالرتقاء 
توحيد  القضايا؛  هذه  جدول  رأس  على  وكان 
توحيد  تضمن  الجديد،  القرار  المدرسي.  اللباس 
اللباس المدرسي في المرحلة األولى على أن يتم 
توحيد اللباس المدرسي المتعلق بالمرحلة الثانية 

في فترة الحقة«. 
هو  المضمار  هذا  في  الالفت  بأن  أيضًا  وأشار 
والتعليم في  التربية  الصادر من هيئة  القرار  أن 
والمصدق  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
اللباس  توحيد  بخصوص  التنفيذي  المجلس  من 
المدرسي، جاء تلبيًة ألحد المطالب واالقتراحات 
منبج  بمدينة  والتعليم  التربية  لجنة  تبنتها  التي 
الفائت  العام  أثر اجتماع عقدته في  وريفها على 
اجتماع  بالمناسبة،  وهو  الطلبة،  أولياء  مع 
منبج  بمدينة  والتعليم  التربية  لجنة  تقّيمه  دوري 
وريفها؛ الطالع األهالي على طريقة سير العملية 
أبرز  على  والوقوف  الدراسي  واألداء  التعليمية 
عند  القوة  أو  الضعف  حيث  من  المستجدات 
يتم  أن  الطلبة  أولياء  اقترح بعض  الطلبة، حيث 
أن  »إذ  رأيهم  فبحسب  المدرسي،  اللباس  توحيد 
من شأن ذلك، فصل الفروقات الطبقية بين الطلبة 
والتعليم  التربية  لجنة  أخذت  وبالفعل،  أنفسهم«. 
بمدينة منبج وريفها هذا القرار ودرست حيثيات 
دراسة  خالل  من  عرضته  ثم  ومن  األمر،  هذا 
منبج وريفها  بمدينة  التنفيذي  المجلس  إلى  وافية 
الذي أطلع على فحوى هذا االقتراح، ومن ثم تم 
بمدينة  والتعليم  التربية  لجنة  من  مقترحًا  رفعه 
إلدارة  والتعليم  التربية  هيئة  إلى  وريفها  منبج 
لكل  بدورها  أقرته  الذي  سوريا  وشرق  شمال 

المناطق في شمال وشرق سوريا، مع احتفاظ كل 
منطقة بحق اختيار اللون والتصميم المناسبين.

منبج  بمدينة  التنفيذي  المجلس  بأن  أيضًا  وذكر 
لجنة  ضم  ثنائيًا  اجتماعًا  ذلك  بعد  عقد  وريفها 
لجنة  بالقرار فضاًل عن  المعنية  والتعليم  التربية 
المرأة التي حضرته بصفتها الجهة الراعية التي 
سوف تقوم بتنفيذ قرار توحيد اللباس المدرسي؛ 
خاصة  خياطة  ومشاغل  ورشات  تمتلك  كونها 
داخل  تصنيعه  على  قادرة  أنها  يعني  ما  بها، 
اللون والتصميم  هذه الورشات، حيث تم اختيار 

المناسبين بإجماع الحاضرين.

الهدف النموذجي؛ تحقيق 
العدالة بني الطلبة

حاج  صالح  والتعليم؛  التربية  لجنة  في  النائب 
هكذا  إلصدار  الدافع  عن  حديثه  في  محمد، 
ضرورات  من  ضرورة  أنه  إلى  أشار  قرار، 
قائاًل: »هناك دائمًا في أي مؤسسة أطرًا  التعليم 
عامة ترسخ القواعد العامة لتحريك أعضاء هذه 
الذي  األهمية  بالغ  تنظيمي  جانب  في  المؤسسة 
يخلو أيضًا من إزالة كافة الفروقات الطبقية بين 
الطلبة، إضافًة إلى محو ظاهرة التنمر حيال هذا 
يساعد  ما  البعض، وهو  بعضهم  بين  الموضوع 
بشكل  المدرسي  مجتمعهم  مع  اندماجهم  على 
سريع دون أي عقبات قد تصدر عن هكذا قرار. 
كما أن آلية إصداره ال تخلو أيضًا من الممارسة 
الديمقراطية التي تنتهجها لجنة التربية والتعليم، 

استطالع/ مصطفى الخليل   

تقرير/ آزاد كردي

تقرير/ آزاد كردي

تقرير/ إيريش محمود
تقرير/ مصطفى الخليل  

قرارات جريئة من المحروقات، 
وجانب خدمي ُمميَّز

ة إجراءات جديدة تتضمن تحقيق األهداف المرجّوة  روناهي/ منبج ـ قامت لجنة المحروقات بمدينة منبج وريفها؛ بعدِّ
من عمل لجنة المحروقات الُمتضمنة إيصال مادة المحروقات لكل المواطنين دون حدوث أي تجاوزات من قبل أصحاب 

الكازيات فضاًل عن تنظيم مهمة إيصال هذه المادة بطرق ميسورة وسهلة.

اجتماعًا  عقدت  قد  المحروقات  لجنة  وكانت 
لجان  من  عددًا  ضم  الرقة؛  بمدينة  مؤخرًا 
سوريا  وشرق  شمال  بمناطق  المحروقات 
للبحث في جدوى إجراءات وآلية جديدة للتوزيع 
أسطوانات  منها  المحروقات؛  بمادِّة  يتعلق  فيما 
صحيفتنا  أعدت  التفاصيل،  من  ولمزيد  الغاز. 

»روناهي« التقرير التالي: 

تنظيم خدمي عايل الجودة 
سبيل النجاح

لتنظيم  الُمتخذة  يِّدة  الجَّ اآللية  وحول  بدايًة، 
صحيفتنا  سلطت  المحروقات؛  توزيع  عملية 
اجتماع  بعد  اللجنة؛  عمل  واقع  على  الضوء 
لجنة المحروقات األخير بمدينة الرقة الذي حفل 
معطياتها  في  ه  َتَتوجَّ التي  القرارات  من  بكثير 
أمور  وتسهيل  الُمجتمع  لصالح  الخدمية 
عنه  نتج  ما  وهذا  درجة،  أبعد  إلى  المواطنين 

جملة من اإلجراءات الُمتخذة في آلية المحروقات 
الجديدة، ومنها اعتماد بطاقة موحدة لتوزيع مادة 
البطاقة  هذه  وستشمل  المواطنين،  على  التدفئة 
جميع مناطق شمال وشرق سوريا على العموم. 
من  )التموين(  البون  بطاقة  البطاقة  هذه  وتشبه 
المّرات  إلى  تشير  التي  المربعات  تقسيم  حيث 
التي يتقاضى من خاللها المواطن مستحقاته من 
وُستخّصص  الغاز،  أسطوانات  أو  التدفئة  مواد 
هذه  وتعتمد  شهريًا،  واحدة  أسطوانة  عائلة  لكل 
البطاقة من حيث العمل نظام الفوترة اآللي، عبر 
اقتطاع جزء من البطاقة بين المواطن المستحق 
وبين المراقب، وكما ستخصص في هذا الميدان، 
وُستخّصص  الُموحدة،  للمركبات  سير  بطاقة 
وذلك  الحالية؛  التوزيع  آلّية  بحسب  ُمستحقاتها 
لما يحّقق العدالة في التوزيع عن طريق أقصى 

عمليات التنظيم بين محطات الوقود.

هموم املواطن عىل ُسلَّم أولويات 
لِجنة املحروقات

المحروقات؛  ِللجنة  المستقبلية  الُخطط  وعن 
وريفها؛  منبج  بمدينة  المحروقات  لجنة  تسعى 
القادمة التخاذ قرارات بهدف ضمان  الفترة  في 
بما  األمثل  الوجه  على  الخدمي  الجانب  تيسير 

دون  كاّفة  المجتمع  شرائح  بين  الغاية  يحقق 
انتشار مظاهر االزدحام والفوضى على محّطات 
الوقود. كما سيتم خالل الفترة القادمة أيضًا توحيد 
مناطق  ُمختلف  بين  الغاز  أسطوانات  أسعار 
تغدو  أن  المقترح  من  إذ  سوريا،  وشرق  شمال 
- 2800 وسطيًا،  بين 2500  األسطوانة  سعر 
ومن  حاليًا،  الدراسة  قيد  األمر  هذا  يزال  وال 
كميتها  ثالثة  دفعة  توزيع  أيضًا،  الُخطط  ضمن 
بحسب  الُمستطاع،  قدر  الشتاء  هذا  لتر،   200

الكميات القادمة من المصدر، وتعمل اللجنة على 
ذلك بوتيرة كبيرة.

لجنة  في  اإلداري  أكد  الخصوص؛  وبهذا 
محروقات مدينة منبج وريفها حسين شهاب قائاًل: 
»هناك عمل متواصل من لجنة المحروقات بعدم 
رد أي مساعدة للمواطنين على اختالفهم، وتقديم 
ألي  مفتوح  فبابنا  بذلك؛  تلكؤ  دون  نستطيع  ما 
مواطن ال تكفيه مستحقاته من مادة التدفئة والغاز 

بحسب الكميات الموجودة والُمخّصصات«.

محمد ملو عصمت بكو صالح حاج محمد منتصر العيدو

طلحة علقةرمي األحمد

عبد الباقي موسى

كمال اخلالد

الوصول إلى الحرية وإطالق سراح كل معتقلي 
الرأي والفكر في سجون األنظمة االستبدادية«.

»فكره ُحر يُحلرّق خارج 
جدران السجن«

 ومن جانبها أكدت العضوة في اتحاد المرأة الشابة 
الرأسمالية  األنظمة  أن  األحمد  ريم  الطبقة  في 
عملت على التضييق على القائد عبد اهلل أوجالن 
من خالل المؤامرة الدولية التي أدت إلى اعتقاله 
في عام 1999م، ورغم وجوده في معتقل انفرادي 
في جزيرة في البحر المتوسط كجسد إال أن فكره 
خالل  من  أراد  وهو  معتقله،  جدران  خارج  حر 
نضاله الوصول إلى الحرية الفكرية للشبيبة التي 

تعد هي أساس بناء المجتمع على حد تعبيرها.
كما وأضافت ريم بأن القائد في فكره حمل للمرأة 
الحرية والخالص من الذهنية الذكورية السلطوية 
وأصبحت  كامل،  مجتمع  المرأة  في  يرى  ألنه 

في  حقوقها  تمارس  حرة  فكره  ظل  في  المرأة 
المجتمع، وتناضل من أجل حرية المرأة في كافة 

بقاع األرض.

َح انحرافات الفكر الرأساميل صحرّ

من  شكل  هي  الدولية  المؤامرة  أن  ريم  وترى 
أشكال محاربة الرأسمالية للفكر الديمقراطي الحر 
فئات  كافة  على  الخاصة  الحرب  تمارس  والذي 
المجتمع، وخاصًة الفئة الشابة وإبعادها عن هوية 
المجتمع، ولكن فكر القائد صحح تلك االنحرافات 

التي تبناها الفكر الرأسمالي.
الشابة  المرأة  اتحاد  عضوة  أشارت  النهاية  وفي 
الشابة  والمرأة  الشبيبة  أن  على  األحمد  ريم 
في  السامية  لألهداف  للوصول  وتكافح  ستناضل 
وانتهاج  ديمقراطي،  أساس  على  المجتمع  بناء 
الحرية في الفكر والمعتقد، وسيكون نضال القائد 
الشبيبة عليها  تبني  التي  القاعدة  عبد اهلل أوجالن 

حريتها.

حيث كان القرار صادرًا من القاعدة الشعبية وهم 
هيئة  قبل  من  بعد  فيما  تبنيه  وتم  الطلبة،  أولياء 
في  الشعب  مشاركة  يعني  مما  والتعليم،  التربية 

صنع القرار وتطبيق مبدأ الالمركزية بالطبع«.
واختتم صالح حاج محمد القول: »لقد مّثل قرار 
نقل  في  رائدة  خطوة  المدرسي  اللباس  توحيد 
التعليم إلى حيز المستويات المتقدمة والحضارية 
بمدينة منبج وريفها؛ والبعيدة عن الشطط ، األمر 
تطوير  في  الشعب  دعم  في  يسهم  سوف  الذي 
بطبيعة  المجتمع  تخدم  التي  التعليمية  العملية 

الحال«. 

اللباس املدريس تحت عني املجهر

أعدته  الذي  الرأي  استطالع  بخصوص  أما 
الشارع،  إلى  نزلت  فإنها  صحيفتنا »روناهي«، 
وأخذت بعض آراء المارة من المواطنين؛ حول 
حيث  المؤخر،  المدرسي  اللباس  توحيد  قرار 
تباينت ردودهم بين من هو مؤيد لهذا القرار وبين 
المواطن »منتصر  أكد  فقد  له.  من هو معارض 
العيدو« أن هذا القرار جاء متأخرًا بعض الشيء 
في إطار التطبيق فعليًا إذا لم يتبَق فعليًا من العام 

الدراسي سوى قرابة الشهرين، وهذ األمر سيء 
الدوالر  ارتفاع  مع  يتزامن  أنه  باعتبار  للغاية؛ 
حاليًا. أما من ناحية فكرة القرار، فهي فكرة جيدة 

وتستحق الثناء«.
عن  حديثه  في  أشار  بكو«  »عصمت  المواطن 
بالفعل ألنه  القرار نموذجي  ذلك قائاًل: »إن هذا 
الرقي والحضارة، فضاًل عن  يحمل في دالالته 
كونه أحد مقومات العملية التعليمية في أي بلد ما، 
وبالتالي على لجنة التربية والتعليم توفيره بأسعار 
أرخص كي يتمكن المواطنون من تأمينه ال سيما 
وأن بعض األسر لديها أكثر من ابن أو ابنة في 
المدرسة ويتوجب دعمهم أيضًا، وعلى العموم أنا 
أرحب بهذا القرار الذي يأتي بالفائدة على الطلبة 
والمجتمع أيضًا«. أما المواطن  محمد ملو، أكد 
أن ذلك القرار جاء في غاية الروعة قائاًل: »هناك 
ترتيب  بهدف  جاء  الذي  القرار  هذا  في  إيجابية 
البيت المدرسي الذي البد منه على أي حال في 
أي عملية تطوير وتحديث في أي مكان. كما أن 
اللباس المدرسي، يعبر عن طريقة حضارية تتم 
داخل جميع المدارس في العالم، ونطالب الجهات 
المدينة أكثر  المدارس في  المعنية بمتابعة تأهيل 
كونها تحتاج إلى الصيانة وتأهيل كبيرين؛ بسبب 

فترة الحرب التي شهدتها المدينة سابقًا«.

أسباب ظهور االصفرار على 
احملاصيل الزراعية؛ واحللول املُقّدمة

تأمني اثين وسبعني طن من 
الطحني ملنطقة الطبقة

األرض؛ وهذه ايضًا تحصل نتيجة تكرار زراعة 
المزروعة  المساحة  في  سنوات  لعدِّة  محصول 
بعض  ظهور  إلى  أّدى  التطبيق  وعدم  نفسها. 

األمراض الزراعية ومنها حالة االصفرار.
العميقة ضرورية  الصيفية  الفالحات  إجراء  إن 
لتقوية األرض والتخلص من الحشرات الضارة 
واألمراض، كما يجب وضع مواد عضوية أثناء 
الفالحة الصيفية، كما كان الرتفاع نسبة الرطوبة 
والعوامل الجوية خالل الفترة األخيرة تأثير أيضًا 
على ظهور هذه الحالة؛ وأّن انخفاض دراجات 
اإلصابة  إلى  تؤدي  النمو  فترة  خالل  الحرارة 
أثناء مرحلة  الزراعية؛ ألنه  المحاصيل  وحرق 
درجات  إلى  الزراعي  المحصول  يحتاج  النمو 

الحرارة.
وقاية  قسم  في  اإلداري  أّكد  الخصوص؛  وبهذا 
إقليم  في  قامشلو  بمقاطعة  الزراعية  األراضي 
صحيفتنا:  عبر  موسى  الباقي  عبد  الجزيرة 
تظهر  آنفًا؛  المذكورة  األسباب  لتلك  »نتيجة 
األخرى  األمراض  وبعض  االصفرار  حاالت 
وأضاف:  المزروعة«.  المساحات  ُتصيب  التي 
الدورة  تنظيم  على  المزارعين  تشجيع  »يجب 
عميقة«،  صيفية  فالحات  وإجراء  الزراعية، 
االحتياجات  كافة  تأمين  المعنّية  الجهات  مناشدًا 
للُمزارعين؛ من أجل الحصول على موسم وفير.

وأن نوعية الطحين الناتج عن المطحنة جيدة من 
القمح القاسي والطري بخليط وفق معايير معينة.

ُخطط لزيادة كمية اإلنتاج

القادمة  الفترة  في  المطحنة  تخطط  حين  في   
مما  طحنه؛  قبل  القمح  لغسيل  مصوان  بتركيب 
إلى  باإلضافة  الطحين،  جودة  رفع  في  يساهم 
تركيب رأسين جديدين للمطحنة من أجل زيادة 
إنتاج المطحنة من مادة الطحين بحيث تصل إلى 

مئة طن يوميًا تكون على شكل كمية احتياطية.

تُباع النخالة ملربيِّ املوايش

في  بالطبقة  المركزية  المطحنة  أهمية  تكمن 
تأمين مادة الطحين لألفران لكافة أنحاء المنطقة، 
بسعر  لألفران  الطحين  مادة  بتقديم  وكذلك 
كما  للمواطن؛  سعره  على  للمحافظة  مدعوم 
كعلف  تستخدم  التي  النخالة  مادة  المطحنة  تنتج 
للمواشي بكمية يومية تصل إلى ثالثة عشر طن 
تباع التحاد الفالحين وتقدم وفق أسعار مدعومة 
لمربي المواشي في المنطقة؛ وهذا ما أكده إداري 
المطحنة المركزية في منطقة الطبقة كمال الخالد 

عبر صحيفتنا.


