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الشهباء  في  الثورية  الشبيبة  حركة  قامت 
الشابة  الفئة  وتثقيف  توعية  حملة  بإطالق 
بتوزيع  بدأت  حيث  المقاطعة  ضمن 
الكبير  الدور  تظهر  التي  المنشورات 
وتطورها  المجتمعات  تنمية  في  للشبيبة 
نحو  الدائمة  تطلعاتهم  تكريس  خالل  من 
الحرية والديمقراطية التي تنطلق بالحماس 
وباالبتكار والتحدي لتحقيق اإلنجاز والقدرة 
على تحقيق النصر بكل المستويات العلمية 
بين  العالقة  في  والذهنية  واالجتماعية 
اإللمام  على  وتشجيعهم  والشباب  المجتمع 

بالعلوم والمعارف.
هذه  في  للمشاركة  الصحة  لجنة  مع  ونسق 
الحملة وخاصة بعد تفشي فيروس الكورونا 

عالمياً.

الرُقي باملستوى 
العلمي والثقايف

وبصدد هذه الحملة التقت صحيفتنا روناهي 
بالشهباء  الثورية  الشبيبة  حركة  عضو  مع 
هذه  ماهية  عن  تحدث  الذي  أحمد  عاكف 
الحملة  تهدف  قائالً:  منها  والهدف  الحملة 
إلى نشر الفكر التوعوي ضمن الفئة الشابة 

عامان من االنتهاكات.. 
والمجتمع الدولي الذ بالصمت

الشبيب�ة  حركة  أعدته  متنوع  برنامج  الشهباءـ  روناهي/ 
الفئة الشابة  الثورية في الشهباء ضمن حملتها لتوعية 

والرقي بها بمستويات عالية في جميع مجاالت الحياة.

  تقرير/ شيار كرزييل
عن طريق قيام حركة الشبيبة الثورية بإعداد 
وتتضمن  الشبيبة  بمستوى  للرقي  برامج 
في  والندوات  المحاضرات  إعداد  الحملة 
تهتم  حيث  الشبيبة  ومراكز  العامة  األماكن 
منها  اللغات  كتعليم  تدريبية  دورات  بفتح 
اإلنكليزية والعربية والكردية إضافة لدورات 
مدرسين  عليها  يشرف  الموسيقا  تعليم 
بالمستوى  يرتقي  أن  أجل  من  مختصين 
العلمي والثقافي عند الشباب كما تهتم وتدعم 
المواهب عن طريق التوجيه السليم والتنسيق 
تعنى  التي  والعلمية  الثقافية  المؤسسات  مع 

بتلك المواهب«.
وكانت  بدأت  الحملة  بأن  عاكف  وأضاف 
يوم  المنشورات  بتوزيع  الخطوات  أولى 
لمدة  ستستمر  والتي   2020/3/14 السبت 

أسبوع ليتم تغطية المقاطعة.

الحملة بدأت.....

أما عن آلية التوزيع فتحدث العضو اإلداري 
في حركة الشبيبة الثورية في الشهباء ناجي 
توزيع  بحملة  بالبدء  قمنا  قائالً:  سالمة 
المقاطعة  ونواحي  قرى  في  المنشورات 
تم توزيعها بحدود  التي  النسخ  بلغ عدد  وقد 
آالف  خمسة  توزيع  وسيتم  2500نسخة 
القرى  ضمن  األسبوع  هذا  خالل  نسخة 
)ناحية  من  كالً  وهي  المقاطعة  ونواحي 
أحرص وتوابعها وناحية تل رفعت وقراها 

وناحية فافين وقراها(.

التربية  لجنة  أصدرت  قامشلوـ  روناهي/ 
والتعليم بياناً كتابياً إلى الطلبة في منبج وريفها 
بعد صدور قرار تعطيل المدراس في مبنج لدرء 
فيروس كورونا وتضّمن البيان اآللية الجديدة 
والثانوية  اإلعدادية  لمرحلتي  التعليم  لعملية 

ضمن فترة التعطيل.

معظم  في  مؤخراً  كورونا  فيروس  انتشار  بعد 
لسوريا  المجاورة  والدولة  العالمية  الدول 
شمال  في  والمدنية  الذاتية  اإلدارة  أصدرت 
فيروس  لدرء  القرارات  بعض  سوريا  وشرق 
كورونا في المنطقة ومن بينها تعطيل المدارس 
آخر  إشعار  إلى  الجاري  الشهر   14 من  بدءاً 
سد  أجل  ومن  الطلبة،  سالمة  على  حرصاً 
التعليم  انقطاعهم من  الطلبة وعدم  لدى  الفراغ 
اإلدارة  في  والتعليم  التربية  لجنة  أصدرت 
المدنية بمنبج بياناً أوضحت اآللية البديلة لعملية 
والثانوية  األساسية  المرحلة  لطالب  التعليم 
شاشة  على  التعليمية  الدروس  بث  عبر  وذلك 
قناة منبج الفضائية بدءاً من 14 الشهر الجاري.
وجاء في البيان: نظراً للقرار الصادر من اإلدارة 
بتعطيل  وريفها,  منبج  في  الديمقراطية  المدنية 
المدارس ستقوم لجنة التربية والتعليم في منبج 
وريفها ببث دروس تعليمية للشهادتين األساسية 
والثانوية كل يوم الساعة الحادية عشر صباحاً 
ساعتين  لمدة  وذلك  الفضائية,  منبج  قناة  على 
األساسية  الشهادتين  بين  بالتناوب  متتاليتين 

والثانوية وبإشراف مدرسين مختصين. متمنين 
لجميع الطالب التفوق والنجاح«.

وذكر أيضاً في البيان بأن فيروس كورونا أصبح 
العالم بأسره بعد انتشاره في  يهدد  وباًء عالمياً 
دول العالم, وفيروس كورونا هي فصيلة كبيرة 
من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان 

واإلنسان.
أن  المعروف  »من  أيضاً:  البيان  في  وقيل 
البشر  لدى  تسبب  فيروسات كورونا  من  عدداً 

تتراوح  التي  التنفسي  الجهاز  عدوى  حاالت 
حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض 
األوسط  الشرق  متالزمة  مثل  وخامة  األشد 
الوخيمة  الحادة  التنفسية  والمتالزمة  التنفسية 

»السارس«.
بادرة إيجابية أطلقتها لجنة التربية والتعليم في 
الطلبة  تعطيل  عدم  نحو  بمنبج  المدنية  اإلدارة 
فيها  يستكمل  جديدة  آلية  باتخاذ  دراستهم  عن 

الطلبة تعليمهم.

بطبيعة الحال الكثير من األمراض تنتقل عن طريق اللمس ولعل القضية التي شغلت البشرية أجمع هي فيروس 
كورونا المستجد والذي بدأ من الصين وانتشر في أكثر من 115 دولة عبر العالم، وفي إقليم الجزيرة رغم صدور 
جملة من القرارات االحترازية إال أن المحالت واألسواق والزيارات الزالت مستمرة، واألهم هي قصة المصافحة 
التي مازالت متواجدة رغم التنبيه بخصوص انتقال هذا الفيروس عبر المصافحة أيضاً، لذلك يجب ترك هذه العادة 
في الفترة الحالية على األقل، حيث أصبح لدينا الحب واالحترام لآلخر بالسالم عليه ومصافحته، فاألفضل تطبيق 

كل السبل لتفادي وصول هذا المرض لمدننا وتفشيه، ومن بين هذه الخطوات، عدم المصافحة.

دروس تعليمية لطلبة المرحلة األساسية 
والثانوية بمنبج عبر قناة منبج الفضائي�ة

مرحبا خيو »ال للمصافحة«

الحرُب على عفرين والتكاذُب الدولّي

نساء عفرين: »سنعمل بجد 

لتلبية تطلعات القائد آبو«

تربه سبيه.. تطوٌر ملحوظ يف 

مجال زراعة الخضار املوسمّية

سمرية العزيز: »رصاع 
املصالح بني الروس واألتراك 

يدفع مثنه السوريون«

تطوراً  العام  هذا  الزراعة  قطاع  يشهد 
الخضار  زراعة  خاص  وبشكل  ملحوظاً 
في ناحية تربه سبيه, ويطالب المزارعون 
بالمزيد من الدعم للوصول إلى االكتفاء 
السوق  احتكار  من  التجار  ومنع  الذاتي 

واالستحكام باألسعار...«7

ما هي »نظرية 
العامرة« وهل العامرة 

جزء من الفن؟

في الشهباء الشبيب�ة 
الثورّية يطلقون حملة 

لتوعية الفئة الشابة

تركيا ليست طرفاً في األزمة السوريّة بقدر ما هي أحُد أهِم أسبابها، إذ لديها طموحاتها وأجندتها الخاصة وفقاً العتبارات صاغتها من أجل دوٍر 
أكبر لها بالمنطقة عبر البوابة السورية ومن أجل نقل مشاكلها الداخليّة إلى سوريا، وكان االنتقال للتدخل المباشر تطوراً نوعيّاً ما كان ليتم لوال 

التنسيق مع موسكو ووالء المرتزقة لها...«5

تتناول »نظرية العمارة« البيئة المبنية، وماذا 
الذي  وما  يصنعونها،  الذين  لألشخاص  تعني 
تخبرنا به عن التاريخ. وقد جرى نقاش طويل، 
منذ القرن السادس عشر وحتى يومنا، حول ما 
بمعناه  الفن  العمارة هو جزء من  فن  كان  إذا 
اعتراف  رغم  بالبناء،  خاص  فن  هو  أو  العام 

الجميع أن ثمة تقاطعاً بينهماً...«8

بأفكار  تمسكهن  عفرين  نساء  جددت 
أوجالن،  عبدهللا  الكردي  القائد  وفلسفة 
لتطلعات  تلبيةً  نضالهْن  زيادة  على  وأكدن 
خالل  الشعب  مع  شاركها  التي  آبو  القائد 
شقيقه  مع  أرسلها  التي  األخيرة  الرسالة 
لسجن  األخيرة  الزيارة  في  أوجالن  محمد 

جزيرة إيمرالي...«3

عضوة  مع  صحيفتنا  أجرته  حوار  في 
المستقبل  العام لحزب سوريا  المجلس 
سميرة العزيز حول مستجدات الوضع 
سوريا؛  غرب  شمال  في  الميداني 
هو  سوريا  في  يجري  ما  أن  أوضحت 
من  كل  بين  المصالح  على  صراع 
وأن  التركي،  االحتالل  ودولة  روسيا 
الشعب  هو  مصالحهم  ثمن  يدفع  من 
السوري، وأضافت: »أردوغان يسعى 
من خالل تدّخله في الشأن السوري إلى 
بأوهام  مدفوعاً  سوريا  شمال  احتالل 
عثمانية«، وأكدت أن السفينة السورية 
لن ترسو إلى بر األمان إال بالحوار بين 

السوريين كافة...«4

بني حلبجة ورسي كانيه... التاريخ يُعيد نفسه
أمام هول تلك الجريمة والمجزرة التي تعدت كل بشاعة، يقف القلم صامتاً، واللسان 
عاجزاً عن الكالم، وتجف الدموع في المآقي، ويُترك في القلب عضة، في مشهٍد قل 
مثيله نذالة وإجراماً وخسة، فجرح حلبجة ال زال مستمراً وال زال أعداء الكرد يرتكبون 
بحقهم المجازر في صورة واضحة هدفها اإلبادة ليس إال، وكانت آخر تلك المجازر 
ما حدث في سري كانيه عندما استهدفت الطائرات التركية المدنيين العزل بالفوسفور 

األبيض تحت أنظار العالم الذي وقف صامتاً دون حراك...«9

ارتكبتها  ديمغرافي؛  وتغيير  واستيطان،  قسري،  وتهجير  وسرقة،  وخطف،  قتل،  تحىص..  ال  انتهاكات 
دولة االحتالل التركي ومرتزقتها من فرقة الحمزات، وأحرار الشرقية وغيرهم في عفرين وال يزالون يواصلون 
هذه االنتهاكات بشكل يويم؛ في ظّل موت ضمير المجتمع الدولي الذي تعاىم عن هذه الممارسات والذ 
بالصمت، وشرعن ألردوغان في االستمرار باحتالله لعفرين كما مناطق عدة من شمال وشرق سوريا؛ فهل 

ستدخل عفرين عامها الثالث وهي ترزح تحت وطأة االحتالل..؟! ..«2

عـــــــــين روناهـــــــــي

أهالي الرقة يحيون الذكرى السنوية 
الثاني�ة الستشهاد عمر علوش

أحيا أهالي مدينة الرقة الذكرى السنوية الثانية الستشهاد 
أحد المؤسسين لمجلس الرقة المدني والرئيس المشترك 
للجنة العالقات فيه الشهيد عمر علوش الذي استشهد في 
للزهور استذكاراً  2018/3/15م، كما وافتتحوا معرضاً 

له؛ وذلك في حديقة الرشيد وسط مدينة الرقة...«2
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الصحة  هيئة  قامت  ـ  محمود  إيريش  قامشلو/ 
في إقليم الجزيرة بحملة توعية للمواطنين بكيفية 
كافة  واتخاذ  »كورنا«  فيروس  مع  التعامل 
التدابير الوقائية لمنع ظهور وانتشار الفيروس، 
كافة  تعقيم  بحملة  قامشلو  بلدية  قامت  كما 
الذاتية من  التابعة لإلدارة  المؤسسات الحكومية 
خالل عملية رش المواد المعقمة، وتشمل عملية 

التعقيم أيضاً األماكن العامة والخاصة.
آراء  باستطالع  روناهي   صحيفتنا  وقامت 
كورونا  فيروس  المواطنين حول ظهور  بعض 

والتدابير المتخذة من قبل هيئة الصحة والبلدية
من  باديني  الدين  عز  إدريس  المواطن  وقال 
الجميع  على  يجب  بأنه  الكورنيش  حي  سكان 
اتخاذ التدابير الوقائية لتجنب هذا الفيروس، وأن 
الجهات المعنية التابعة لإلدارة الذاتية قدمت كافة 
التدابير المطلوبة لمنع ظهور فيروس كورنا في 

مناطقنا.
وأضاف إدريس: »على جميع أبناء المنطقة مد 
من  معاً  والعمل  المعنية  للجهات  المساعدة  يد 
أجل محاربة هذا الفيروس الذي يشكل خطراً في 

جميع أنحاء العالم«.
فاضل  المواطن  ذاته  السياق  في  أفادنا  وأيضاً 
محمد رسول من سكان حي الهاللية بأنه يجب 
الوقائية  التدابير  أخذ  المنطقة  أبناء  جميع  على 
لمنع انتشار الفيروس، كما يجب عدم المصافحة 

بأنه  محمد  ونوه  العامة.  األماكن  وتجنب  باليد، 
التدابير  كافة  اتخاذ  المعنية  الجهات  على  يجب 

االحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس. 
مع  لقاء  »روناهي«  لصحيفتنا  كان  وأيضاً 
الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة 
هيئة  »قامت  قال:  الذي  محمد  منال  الدكتور 
التعامل  بكيفية  للمواطنين  الصحة بحملة توعية 
المصافحة  عدم  خالل  من  كورونا  فيروس  مع 
العامة،  األماكن  في  التجمع  عدم  باليدين، 

واستخدام المعقمات عند غسل اليدين«.
وأضاف محمد:  »لمنع ظهور فيروس كورونا 
وانتشاره، سوف تقوم هيئة الصحة بتعقيم كافة 
الذاتية  لإلدارة  الحكومية  والمؤسسات  الدوائر 
في مناطق شمال وشرق سوريا، ونقوم بتجهيز 
المطلوبة  التدابير  كافة  باتخاذ  المستشفيات 
للتعامل مع فيروس كورونا، كما سنقوم بعد ذلك 

بتعقيم األماكن العامة والخاصة«.
كما قال الرئيس المشترك لبلدية قامشلو كبرئيل 
لتجنب  وقائية  احترازية  بحملة  »قمنا  شمعون: 
الصحة،  هيئة  مع  بالتنسيق  بالفيروس  اإلصابة 
وسنقوم بتعقيم المدارس والجامعات، ويمكن أن 
والخاصة  العامة  األماكن  بتعقيم  حملتنا  تتوسع 
مراحل  على  الحملة  وستكون  المدينة،  وأحياء 
المؤسسة  إغالق  يتم  سوف  الرش  عملية  وبعد 

لمدة يومين«.

في  التركّي  االحتالِل  خسائُر  ـ  األخبار  مركز 
محافظِة إدلَب شماَل غرب سوريا دفَعتهُ لتصديِر 
أزماتِِه للخارج، من خالِل افتعاِل أزمِة الالجئين 
ودفِعهم إلى الحدوِد اليونانية. صحيفةُ جيراليزوم 
حالة  تفاقم  على  الضوَء  سلًّطت  اإلسرائيلية 

على  السوريون  الالجئون  يعيشها  التي  البؤس 
التركي  النظام  الذين وضعهم  اليونانية،  الحدود 
بعد دفعهم للهجرة بين نارين، هما الهجرة عبر 
البحر وعبور الحدود، وتفّشي وباء كورونا في 

الدول األوروبية.

رعايٍة  وجود  عدم  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
تفاقم  من  يزيد  الحدود،  على  لالجئين  صحيٍة 

األزمة، وسط سرعِة تفّشي الفيروس.
وبحسب الصحيفة؛ فإّن اإلجراءات التي يتّخذها 
النظام التركي لمواجهة تفّشي كورونا، تتعارض 
تماماً مع ما تفعله من دفٍع الالجئين السوريين في 
انعدام  رغم  أوروبا،  نحو  الحدود  إلى  عات  تجمُّ
الرعاية الصحية، وتحذيرات خبراء الصحة من 

التجّمعات.
األمريكية  سي  بي  إن  شبكة  نقلت  جانبها،  من 
الواليات  لدى  التركي  السفير  تصريحاِت 
منع  المستحيل  من  إنّه  قال  عندما  المتحدة، 
اإلصابة بفيروس كورونا في مخيمات الالجئين 
المساعدةَ  بالُدهُ  ذلك عرضت  ومع  في سوريا، 
على شمال قبرص في مواجهة الفيروس، بينما 

لم تعرضها على مخيماِت السوريين.
تركيا؛  ووتش  رايتس  هيومن  منظمة  وانتقدت 
وإجبار  القانونية،  غير  الترحيل  عمليات  بسبب 
أوروبا  نحو  الهجرة  على  السوريين  الالجئين 
الحرب،  مزقتها  التي  سوريا  نحو  العودة  أو 

وحرمانهم من الرعاية الصحية.

على  الصراِع   استمراِر  مع  ـ  األخبار  مركز 
العاشر،  عاَمهُ  دخَل  الذي  السورية  األراضي 
للطفولة  المتّحدة  األممِّ  منظّمةُ  أعلنت 
ساعاٍت  عشِر  كلَّ  أّن  بياٍن  في  “اليونيسيف” 

يموُت طفٌل بسبِّب الحرِب الدائرِة هناك.
الحكوماِت  بيانِها  في  ناشدت  األمميّةُ  المنظّمةُ 
والرأي العام لعدِم التخلّي عن األطفاِل السوريين، 
من  القتالية  الجبهات  على  يعانون  بأنّهم  مؤكدة 
نقلته  لما  وفقاً  الشديد،  والعوز  والتشريد  العنف 

وكالةُ األنباِء األلمانية.
المائة  في  ستين  نحو  إّن  بيّنت  الطفولة  منظّمة 
من النازِحيَن هم من األطفال وإّن عدَد الذين ال 
الحرِب  المدرسة جراَء  إلى  الذهاب  يستطيعون 
مضيفةً،  طفل،  مليون  ثمانية  فاصلة  اثنين  بلغ 
على  المدرسة  إلى  يذهبوا  لم  منهم  الكثيَر  أّن 

اإلطالق.
المدير التنفيذي لفرع منظّمة اليونيسف في ألمانيا 
كريستيان شنايدر من جانبه، نوه بأّن المساعدات 
اإلنسانية ليس بمقدورها إنهاء الحرب أو وقفها 

لكنها يمكن أن تُساهَم في تخفيف المعاناة.
األمم  عن  صدرت  حقوقية  تقارير  وبحسب 
المتحدة في وقٍت سابق، فإّن األطفال يتعّرضون 

ويتحّملون  الجنسي  واالعتداء  والتشويه  للقتل 
المتحاربة  األطراف  ترتكبه  الذي  العنف  وطأة 
عليها  تتبارز  ساحةً  أصبحت  التي  سوريا  في 

الجيوش الدولية.
هذه  للطفولة  المتّحدة  األممِّ  منظّمِة  تصريحاُت 

تأتي في ظلِّ تصاعِد المعارِك الدائرة بين الجيش 
التركي  االحتالل  جيش  ومرتزقة  السوري 
ضحيتها  راح  والتي  السورية  األراضي  على 

العشرات من المدنيين.

إعالنات

أهالي الرقة يحيون الذكرى السنوية الثاني�ة الستشهاد عمر علوش

هيئ�ة الصحة : »تعقيم 
مؤّسسات اإلدارة الذاتي�ة كافة 

واألماكن العامة والخاصة«

اليونيسيف: »في الحرب السورّية كل
 عشر ساعات يموت طفل«

 جيراليزوم اإلسرائيلية: »تركيا تدفع الالجئي�ن 
ُ

صحيفة
السوريي�ن إلى الموت إما في البحر أو بكورونا«

األجهزة اإللكتروني�ة تصيب األطفال باضطراب النوم

وجع الكتف ودالالت اإلصابة بسرطان الرئة

سن  دون  األطفال  أن  بريطانيون  باحثون  وجد 
النوم  قلة  مشكلة  من  أيضاً  يعانون  الخامسة 
نظراً لقضائهم وقتاً طويالً أمام شاشات األجهزة 
الخصوص  بهذا  وحثت  المختلفة,  اإللكترونية 
ساوث  مستشفى  من  هيل«،  »كاترين  دكتور 
هامبتون لألطفال في بريطانيا، اآلباء واألمهات 
بضرورة تشجيع أطفالهم على اللهو في األماكن 
المفتوحة واالبتعاد عن تلك األجهزة وقت النوم 
هاجساً  تشكل  باتت  التي  المشكلة  تلك  لمعالجة 

مؤرقاً لكثيرين بالفعل.
بعدما  »كاترين«  دكتورة  توصيات  وجاءت 
كشفت مراجعتها ألكثر من 30 دراسة، شملوا 
النوم  أن مشكالت  ألف طفالً صغيراً، عن   60
التي يواجهها األطفال دون  من ضمن المشاكل 

سن الخامسة.
جامعة  في  وزمالئها  كاترين  لدكتورة  وتبيّن 
ستراثكاليد أن الوقت الذي يضيع أمام الشاشات 
اإللكترونية يرتبط ارتباطاً مباشراً بتردي جودة 
واألطفال  الصغار  األطفال  الرضع،  لدى  النوم 
يرتبط  حين  في  المدرسة،  قبل  ما  مرحلة  في 
النوم  جودة  بتحسن  المفتوحة  باألماكن  اللعب 

لديهم.
ونقلت صحيفة الدايلي ميل عند دكتورة كاترين 
مستوى  انخفاض  أن  اآلن  ثبت  »بينما  قولها 
أمام  يضيع  الذي  الوقت  وزيادة  البدني  النشاط 
الشاشات اإللكترونية يؤثران بشكل سلبي على 
معلومات  تتوافر  فلم  سناً،  األكبر  األطفال  نوم 
دون سن  األطفال  على  ذلك  تأثير  قبل عن  من 

الخامسة«.
هي  »وتلك  بقولها  كاترين  دكتورة  وتابعت 
الذي  الوقت  تأثير  عن  أدلة  ع  تَُجمِّ دراسة  أول 
األطفال  على  اإللكترونية  الشاشات  أمام  يضيع 

الصغار، وقد أظهرت نتائجنا وجود عالقة بين 
تزايد الوقت الذي يقضيه األطفال أمام الشاشات 
السيما التلفزيون وبشكل خاص في المساء وبين 
تردي جودة النوم لديهم سواء كانوا رضع أطفال 

المدرسة,  قبل  ما  مرحلة  في  أطفال  أو  صغار, 
في  واللهو  باللعب  االهتمام  أن  وجدنا  حين  في 
األماكن المفتوحة واالهتمام بالنشاط البدني أمر 

يرتبط بتحسن جودة النوم لديهم«.

من  وأي  الكتف  وجع  بين  البعض  يربط  قد 
اإلصابات البدنية، لكن ما يجب معرفته أيضاً هو 
أن ذلك الوجع قد يكون عالمة دالة على اإلصابة 
بسرطان الرئة، وقد يكون أول األعراض الدالة 

عليه.
هذا ويمكن لسرطان الرئة أن يتسبب في حدوث 
السرطاني  فالنمو  مختلفة،  بطرق  بالكتف  وجع 
الرئة  من  العلوي  النصف  في  يظهر  الذي 
يضغط  أن  ويمكنه  بانكوست،  ورم  عليه  يطلق 
الكتفين،  إلى  التي تصل  على بعض األعصاب 

الذراعين، العمود الفقري والرأس.
مجموعة  ظهور  في  يتسبب  أن  يمكن  ما  وهو 
هورنر«،  »متالزمة  باسم  إليها  يشار  أعراض 

وتشمل أعراض تلك المتالزمة ما يلي:
1- وجع حاد بالكتف، ضعف بأحد جفني العين، 
وتراجع  العينين  أحد  في  البؤبؤ  حجم  صغر 

التعرق على الجانب المصاب من الوجه.
2- كما يمكن أن يحدث وجع الكتف بسبب وجود 
داخل  الموجودة  للعظام  وينتشر  الرئة  في  ورم 
وحول الكتف أو العمود الفقري, وإن كان الورم 
الموجود في الرئة كبيراً، فيمكنه أن يضغط على 
هياكل أخرى قريبة ويسهم في آالم الكتف، وهذا 

ما يسمى التأثير الشامل.
أحيانا حين يضغط  الكتف  آالم  تنتج بعض  وقد 
كما  الرئتين،  في  الحجابي  العصب  على  الورم 

مع  الرئة  الناتج عن سرطان  الكتف  ألم  يتشابه 
ما  وهو  التقليدية،  الكتف  ألم  من  أخرى  أشكال 
الصعب  من  وأنه  خاصة  إليه،  االنتباه  يجب 

تحديد السبب وراء هذا األلم.
اإلصابة  على  الدالة  األخرى  األعراض  من 

بسرطان الرئة:
1- قصر النفس أو ضيق النفس.

2- صوت صرير قاسي مع كل نفس.
3- سعال شديد مستمر.

االلتهاب  ذلك  في  بما  بالرئة  4- مشاكل مزمنة 
الرئوي وااللتهاب الشعبي.

5- سعال دم، بلغم أو مخاط.

6- حدوث ألم في الظهر أو الصدر.
7- حدوث تغيرات في الصوت مثل حدوث بحة.

8- تحول في لون أو حجم البلغم.
على  تدل  قد  أخرى  أعراضاً  هناك  أن  كما 
اإلصابة بسرطان الرئة منها: التعب، اإلرهاق، 
الدم،  جلطات  العضالت،  هزال  الوزن،  فقدان 
النزيف بشكل زائد، تورم الوجه والعنق، كسور 
والمفاصل،  العظام  في  ألم  الصداع،  العظام، 

مشاكل عصبية كفقدان الذاكرة وسوء المشية.
الكتف،  في  بوجع  عموما  الشعور  حالة  وفي 
الكتف  لمنطقة  فحص  بإجراء  الطبيب  فسيقوم 
مصدر  تحديد  في  سيساعده  ما  وهو  المصابة، 
األلم. كما سيقوم الطبيب بفحص باقي األعراض 
لوضع نتائج الفحص في السياق وفهم الصورة 
في  االشتباه  حالة  وفي  أفضل.  بشكل  كاملة 
أنسجة  قطعة  الطبيب  يأخذ  قد  الرئة،  سرطان 
صغيرة من الرئتين )خزعة( لفحصها عن كثب 
ومعرفة ما إن كانت تحتوي على خاليا سرطانية 

أم ال.
يمكن  التي  العالجات  أنواع  ألبرز  وبالنسبة 
االستعانة بها في معالجة سرطان الرئة، فتشمل: 
العالج  الكيميائي،  العالج  الجراحي،  التدخل 
اإلشعاعي، العقاقير المستهدفة، العالج المناعي.
السيطرة  يمكن  إنه  األطباء  يقول  األخير،  وفي 

على وجع الكتف باتباع اآلتي:
1- تجنب استخدام الكتف المصاب.

2- تجربة وضع ثلج على الكتف مدة تتراوح ما 
بين 15 إلى 20 دقيقة في المرة الواحدة، وهو ما 

قد يحد من األلم والتورم.
3- تجربة لف الكتف بضمادة مرنة.

4- رفع الكتف فوق القلب قدر اإلمكان.

مذكرة إخطار
الدعوى رقم أساس 683\2020م.

المتكونة بين الجهة المدعية :أميرة ممدوح العلي
والجهة المّدعى عليها: عبد الرزاق رمضان األسود

بدعوى: تفريق لعلة الشقاق
المقرر جلستها األثنين  23\3\2020م. 

تقرر تبليغ المّدعى عليه عن  طريق الصحف.
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة إخطار
الدعوى رقم أساس 564\2020م.

المتكونة بين الجهة المدعية: صدام فوزي العبدالرحمن
والجهة المّدعى عليها: حسن حمو العبدهللا 

بدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة 
المقرر جلستها األثنين  24\3\2020م. 

تقرر إخطار المدعى عليه عن  طريق الصحف.
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

أحيا  ـ  محمد  معاوية  ـ  العيسى  صالح  الرقة/ 
الثانية  السنوية  الذكرى  الرقة  مدينة  أهالي 
الستشهاد أحد المؤسسين لمجلس الرقة المدني 
الشهيد  فيه  العالقات  للجنة  المشترك  والرئيس 
عمر علوش الذي استشهد في 2018/3/15م، 
كما وافتتحوا معرضاً للزهور استذكاراً له؛ وذلك 

في حديقة الرشيد وسط مدينة الرقة.

استذكار الشهيد عمر علوش تم في مجلس الّرقة 
المدني بحضور عدد من الشخصيات السياسية، 
ممثلين  إلى  إضافة  بالمدينة،  البارزة  واإلدارية 
الرقة  عشائر  ووجهاء  المدنية،  المؤسسات  عن 

إلى جانب العشرات من أهالي المدينة.
بدأ االستذكار بدقيقة صمت على أرواح الشهداء 
الذين ضحوا لينعم أهاليهم، وأبناء بلدهم باألمن، 
والسالم، والحرية ثم ألقيت عدة كلمات منها كلمة 
خالد  التشريعي  الرقة  لمجلس  المشترك  الرئيس 
بركل، وكلمة الرئيس المشترك لإلدارة الذاتية في 
شمال وشرق سوريا عبد المهباش، وكلمة رئيس 

حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان، إضافة 
إلى كلمة مجلس الرقة المدني التي ألقتها الرئيسة 
مصطفى.  ليلى  المدني  الرقة  لمجلس  المشتركة 
الشهيد  مناقب  مجملها  في  الكلمات  وعرضت 
الكثيرة, وأكدت أن دربه كان حافالً بالتضحيات 
واإلنجازات في سبيل أن تنعم سوريا باألمن وأن 
القومية  األنظمة  به  الذي عملت  ينتهي اإلقصاء 

المركزية.
بنظرية  الراحل  إيمان  »إن  الكلمات:  وأضافت 
الوحيد لحل األزمة  السبيل  أخوة الشعوب وأنها 
بروحه  حتى  للتضحية  مستعداً  جعله  السورية؛ 
كما  السوريين«.  لكل  سوريا  وتحقيق  لتحقيقها 
تركه  الذي  البارز  األثر  إلى  الكلمات  نوهت 
الشهيد عمر علوش ليس فقط في نفس من رافقه، 
اقترب  أو  إليه  تعرف  من  جميع  نفوس  في  بل 
منه, وأشارت إلى سعة علم الشهيد وتواضعه مع 

كل الناس.
افتتاح  الرقة  أهالي  من  العشرات  وحضر  كما 
في  الشعب  بلدية  افتتحته  الذي  المعرض 

المدنية  المؤسسات  أعضاء  جانب  إلى  الرقة، 
والعسكرية، وأعضاء من بلدية الشعب.

أرواح  على  دقيقة صمت  بالوقوف  االفتتاح  بدأ 
الشهداء؛ تالها إلقاء كلمة باسم بلدية الشعب بالرقة 
اإلبراهيم،  أحمد  للبلدية  المشترك  الرئيس  ألقاها 

قال فيها: »بتاريخ الخامس عشر من شهر آذار؛ 
دقت نواقيس الحرية في سوريا، وبمثل هذا اليوم 
المؤسس  المدني شهيد سوريا  الرقة  مجلس  قدم 

األبرز لإلدارة الذاتية عمر علوش«.
مئات  شبابنا  من  فقدنا  »إننا  االبراهيم:  وبين 

هذه  على  السياسية  المؤامرات  بسبب  اآلالف؛ 
األرض التي ارتوت من دماء الشهداء في سبيل 

تحريرها من الظلم، واالستبداد«.
كما أكد أحمد اإلبراهيم على أنَّه، »وبالرغم من 
كل هذه المؤامرات الدولية؛ إال أنه ما زال هناك 
بدماء  مروية  األرض  في  جذورنا  ألنَّ  إرادة؛ 

شهدائنا«.
وبعدها تم قص الشريط من قبل الرئيس المشترك 
لبلدية الشعب في الرقة أحمد االبراهيم، واإلدارية 
في مكتب المرأة عواطف العيسى، ومن ثم قامت 
والفنون  للثقافة  الرقة  مركز  في  التراث  فرقة 

بعرض فقرة تراثية من تراث مدينة الرقة.
مدينة  مواليد  من  علوش  عمر  الشهيد  أن  يذكر 
من  الحقوق  في  إجازة  ويحمل   1958 كوباني 
جامعة دمشق, وأحد أبرز مؤسسي مجلس الرقة 
حياته  كرس  المستقبل.  سوريا  وحزب  المدني 
لتحقيق مبدأ أخوة الشعوب حتى استشهد بتاريخ 
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 إرشادات هامة
 لتعزيز الخاليا

 العصبية والدماغ

وتحسن  العصبية  الخاليا  نمو  تعزز  كيف 
صحة الدماغ؟

عملية  هي  جديدة  عصبية  خاليا  تكوين 
تتحول فيها الخاليا الجذعية العصبية خاللها 
العملية  وهذه  ناضجة  عصبية  خاليا  إلى 
العصبية  اللدونة  في  مهماً  دوراً  تلعب 
وإصالح واستبدال الخاليا التي أتلفها العمر 
)الشيخوخة ( الطبيعية واألمراض العصبية 

التنكسية. 
فيما يلي بعض القرارات يمكنك أن تتخذها 
والحفاظ  العصبية  الخاليا  تكوين  لتعزيز 

على صحة المخ مدى الحياة وهي: 
1- تجنب األطعمة الغنية بالدهون المشبعة 
الغنية  األطعمة  ألن  المكررة،  والسكريات 
بالدهون المشبعة والسكريات المكررة تعمل 
وااللتهابات  التأكسدي  اإلجهاد  زيادة  على 
بيئة سيئة الستمرار  يخلق  ما  المخ هذا  في 

تكوين خاليا العصبية .
الورقية  الخضروات  من  المزيد  أضف   -2
والتي  الغذائي  النظام  إلى  والفواكه  الداكنة 
خاليا  لتكوين  مثالية  بيئة  خلق  على  تساعد 

دماغية جديدة.
3- تناول قطعة من الشوكوال الداكنة يومياً 
الداكنة  بصفة مستمرة، من فوائد الشوكوال 
التي  الفالفانول  مركبات  على  تحتوي  أنها 
التعلم  تمتص وتجمع في أجزاء المسؤولين 

والذاكرة.
4- ممارسة التأمل يومياً: ال تتردد وتؤجل 
يساعد  ،حيث  الرائعة  الممارسة  هذه 
الرمادية  المادة  كثافة  زيادة  على  التأمل 
الحصين,  فيها  بما  المخ  أجزاء  مختلف  في 
نسبة  زياد  إلى  التأمل  ممارسة  تؤدي  وقد 
هرمون الميالتونين الذي يدعم تكوين خاليا 
العصبية ويحد من اإلجهاد والقلق واالكتئاب 

من تكوين الخاليا العصبية.
كل  على  يجب  صائب  قرار  الرياضة   -5
الرياضة  لممارسة  قرار  يتخذ  بأن  إنسان 
حيث  يومياً،  األقل  على  دقيقة   30 لمدة 
تزيد ممارسة الرياضة من مستويات عامل 

التغذية العصبية المستمد من الدماغ.
وهذه  المتقطع  الصيام  نظام  اتباع   -6
تحسين  من  تزيد  التي  الطرق  أفضل  هي 
ألن  والدماغ،  العصبية  الخاليا  وتعزيز 
المشبكية  اللدونة  من  يزيد  المتقطع  الصيام 
ويعزز نمو الخاليا العصبية ويقلل اإلصابة 
يعّزز  وأيضاً  التنكسية  العصبية  باألمراض 

من وظائف اإلدراكية.
المتقطع  الصيام  أثناء  الجسم  داخل  يحدث 
وهذا  اللبتين  هرمون  مستويات  تخفيض 
نتيجة  الدهون  طريق  عن  ينتج  الهرمون 
لذلك يتلقى المخ إشارة كيميائية من الخاليا 

العصبية إلنتاج المزيد من الطاقة .
الراحة  من  كافي  قسط  على  الحصول   -7
ينشط  المخ  يكون  النوم  أثناء  ألن  والنوم 
الخاليا  ويصلح  السموم  ويزيل  الذاكرة 
ويجدد نفسه، وعلى النقيض من ذلك تؤدي 
قلة النوم لتكوين الخاليا العصبية، يمكن لقلة 
النوم على المدى الطويل أن تضعف وظائف 
باألمراض  اإلصابة  في  وتتسبب  المخ 
العصبية التنكسية لذلك الحصول على النوم 
كل  ساعات   )9  -7  ( بين  ما  تتراوح  لمدة 
وجدت  إذا  الدماغ,  على صحة  يحافظ  ليلة 
صعوبة الحصول على النوم الجيد حاول أن 
تتبع طقوس محددة قبل النوم أو اتباع جدول 
محدد لساعات النوم أو شرب بعض أنواع 
والنوم  الهدوء  على  تساعد  التي  الشاي  من 
أو أجل الغرفة مظلمة قدر اإلمكان واالبتعاد 

عن الضوضاء والضجيج 
8- السفر والسياحة: عندما يسافر الشخص 
بيئات  في  المخ  يصبح  بيئته  من  ويغير 
جديدة وبالتالي تساعد هذه المواقف الجديدة 

والصعبة في تكوين خاليا دماغية جديدة. 
مفيداً  الرقص  يعتبر  الدبكة:  أو  الرقص 
 ، العصبي  التواصل  من  يزيد  ألنه  للمخ 
فعند الرقص تعمل العديد من وظائف المخ 
مثل وظائف الحركية والعقالنية والموسيقية 

والعاطفية واإلدراكية سوياً في وقت واحد.

عيادة روناهي

محمد صالح حسني
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محررة الصفحة - ميديا غامنمحرر الصفحة - جوان محمد

كورونا الرياضيي�ن؟!

بطولة إنكلترا للريشة الطائرة تتحدى كورونا

نساء عفرين: »سنعمل بجد لتلبي�ة تطلعات القائد آبو«

منسقية المرأة في شمال وشرق سوريا تهدف 
لتوحيد الصف النسائي وترسيخ مبدأ التشاركية

 هو مرض كورونا كوفيد-19. والذي انتقل 
ً
روناهي/ قامشلو ـ منذ فترة والحديث األهم عالمّيا

مدين�ة  في  الُمكتشف  كورونا  فيروس  يسبب�ه  ُمعِد  مرض  وهو  العالم  دول  بي�ن  كبيرة  بسرعة 
 فسوف 

ً
يوهان الصيني�ة في كانون األول/ ديسمبر 2019. ولكن مهما كان هذا الفيروس قويا

ُيخترع له دواء، ولكن ماذا عن كورونا الرياضيي�ن والرياضة لدين�ا؟؟؟ وما هو الحل والدواء؟؟.

اليت  آبو  القائد  لتطلعات   
ً

تلبي�ة  
ْ

نضالهن زيادة  على  وأكدن  أوجالن،  عبدهللا  الكردي  القائد  وفلسفة  بأفكار  تمسكهن  عفرين  نساء  جددت  الشهباء-  روناهي/ 
شاركها مع الشعب خالل الرسالة األخيرة اليت أرسلها مع شقيقه محمد أوجالن في الزيارة األخيرة لسجن جزيرة إيمرالي.

تقرير/ جوان روناهي

تقرير/ جوان محمد

تقرير/ ليكرين خاين

كان  مهما  احتواءه  يتم  سوف  الفيروس  فهذا 
وليس  الفيروسات  ولكن  القادمة،  الفترات  في 
وعقول  والداخل ألجسام  المتنقل  واحد  فيروس 
الكثير من الرياضيين كيف نجد الحل لمعالجتهم، 
الفيروسات  هذه  وصلت  لو  الكبرى  والمصيبة 
ذلك  كل  ونتيجة  والقادمة،  الحالية  لألجيال 
الجوانب  من  الكثير  في  لدينا  الرياضة  تظهر 
بمستوى عادي ومنها متدني ال يخلو األمر من 
الجيدة،  والخطوات  اإلنجازات  بعض  حصول 
والخداع  والنفاق  والصراعات  الخالفات  ولكن 
من  الكثير  بين  مستمرة  مازالت  والمؤامرات 

الرياضيين والشللية طاغية بقوة عليهم.
وإعاقة  والتكبر  والتملق  والنفاق  الغرور  حالة 
تقدم اآلخرين حال الكثير من الرياضيين وعذراً 
لهذا الكالم القاسي ولكن هذا هو حال الرياضة 
لدينا، والتي وصلت لدرجة ال توصف من تراجع 
في الكثير من النواحي، وكما ذكرت سابقاً هناك 
بعض الخطوات المميزة والتاريخية حتى، ولكن 

روناهي / قامشلوـ  بهدف تشكيل قاعدة تحكيمية 
مستقبلية في إقليم الجزيرة ومن كال الجنسين 
بمشاركة  »تنسيب«  تحكيمية  دورة  انطلقت 
نسائية مميزة، بما يوحي بأن الرياضة األنثوية 

تتجه نحو األفضل.
وفي العام الماضي شهدت الدوريات والبطوالت 
التي أقيمت في إقليم الجزيرة الكثير من حاالت 
جهل  هناك  أنه  باإلضافة  التحكيمي،  الجدل 
وقلة معرفة بمواد كرة القدم من قبل الكثير من 
في  والالعبات  والالعبين  واإلداريين  المدربين 

إقليم الجزيرة.
والدورة كانت على مدار يومين ولكنها لم تنتِه 
بعد، وحاضر فيها خيرة الحكام المتواجدين في 
التحكيم  مستوى  على  شهادات  ولهم  سوريا، 
السوري والدولي، بمشاركة كبيرة وخاصةً على 
الصعيد األنثوي اللواتي عددهن وصل إلى 15 

متدربة.
بينما في العام الماضي شهدت وألول مرة إقامة 
دورة تحكيم للسيدات لكرة القدم وكانت بمشاركة 
هامة  خطوة  الالعبات  تثقيف  بحيث  جيدة، 

حالة  فيه  نمثل  قد  صغير  كمثال  الوقت  بنفس 
الرياضيين  يتم مدح شخص من  رياضتنا، مثالً 
الرياضي،  االتحاد  في  مكتب  كمدير  وترشحيه 
وعندما يتم تسليمه المهام على الفور الهجوم يبدأ 
عليه ومن نفس األشخاص الذين رشحوه والذين 

مدحوا به.

أجيال تُرىب تربية غري رياضّية

فبعض  الحالية  األجيال  على  الكبير  والخوف 
قابل  غير  أصبح  العمرية  الفئات  من  الالعبين 
الالعبين  تقتل  الغرور  فحالة  معهم،  النقاش 
الكروية  الثقافة  له  المدرب  منح  قلة  دليل  وهذا 
يمدح  مدرب  عن  ناهيك  الرياضية،  واألخالق 
االجتماعي  التواصل  على  صفحة  في  شخص 

ويسبه بصفحة أخرى.
كل هذه األمور أصبحت من المجريات اليومية 
العادية في رياضتنا وكلها تؤدي في النهاية إلى 
مشاكل  في  والعيش  مكانها  في  رياضتنا  بقاء 
يدير  من  على  حروب  تنتهي،  ال  وخالفات 
دوري. حروب على الوصول لقيادة التدريب في 

أحد األندية المدعومة مالياً؟!.

األمراض  وهذه  لدينا  الرياضيين  كورونا  أن 
والصفات الخطيرة التي بات يتحلى بها الكثيرين 
قادرة  أجيال غير  لخلق  الرياضيين ستؤدي  من 
لوضع بصمتهم كرياضيين في البطوالت المحلية 
من  البعض  هنالك  الوقت  وبنفس  والخارجية، 
الرياضة  وحب  العمل  شغف  لديهم  الرياضيين 
األمراض  وعن  الشخصية  المصلحة  عن  بعيداً 
حالة  في  تحارب  ولكنها  المذكورة،  والصفات 
استملت مهام وهي غير قادرة على تغيير الكثير 
من النقاط في رياضتنا وفي المحصلة يجب أن 
يصبح الجميع بقوة ومناعة الشرفاء في رياضتنا 
لنصل في الختام على رياضة خالية من الكورونا.

الطائرة،  للريشة  إنكلترا  بطولة  اختتمت 
فيكتور  الدنماركي  بلقبها  توج  حيث  فعالياتها 
الرياضية  المنافسات  توقف  ورغم  أكسلسن. 
منها  البعض  إقامة  أو  العالم  أنحاء  معظم  في 
دون حضور جماهيري؛ بسبب تفشي فيروس 
كورونا المستجد، إال أن البطولة أقيمت بحضور 

جماهيري.
البريطانية  برمنغهام  بمدينة  البطولة  وجرت 
المقرر، حيث تغلب أكسلسن )26  في موعدها 
المصنف  تين تشين،  التايواني تشو  عاماً( على 
األول للبطولة، في المباراة النهائية بنتيجة 21-
13 و21-14، ليصبح أول أوروبي يفوز بلقب 

فردي الرجال في المسابقة منذ 21 عاماً.
يذكر أن السلطات األلمانية ألغت بالفعل بطولة 
إقامتها  المقرر  من  كان  التي  المفتوحة،  ألمانيا 

مطلع الشهر الجاري.

بقوانين  المعرفي  الجانب  تنمية  في  ويساعد 
كرة القدم لديهن.

الرياضي  االتحاد  مقر  في  الدورة  وجرت 
المتدربات  بجانب  الدورة  وحضر  بقامشلو، 
والمتدربين خبرات رياضية وحكام معتمدين 
سوف  بحيث  الجزيرة،  إقليم  دوريات  في 

تتبعها دورات أخرى منها الصقل.
 11 المادة  شرح  على  ركزت  والدورة 
)التسلل(، بشكل مفصل والتي كانت من أهم 
المواد التي يفتقد الكثيرين المعلومات الالزمة 
عنها، فهي هامة جداً وتعتبر قاعدة أساسية في 
المباريات بحيث عمدت الكثير من الدول إلى 
لمساعدة  »الفار«  الفيديو  عبر  التحكيم  تقنية 
الحكام في الخروج بقرارات عادلة بخصوص 

وضعية التسلل لالعب ضمن الملعب.
والدورة لم تنتِه كما ذكرنا أنفاً، ولكن حالياً تم 
إقليم الجزيرة  الرياضية في  النشاطات  تعليق 

حتى إشعار آخر.

دورة تحكيم بمشاركة 
نسائّي�ة ممّيزة

اليونايت�د يستعد لالنقضاض على 
هدف ريال مدريد

أرسل القائد عبد هللا أوجالن رسالة مؤخراً للشعب 
سوريا  وشرق  شمال  شعوب  وعموم  الكردي 
أوجالن  هللا  عبد  القائد  أشار  حيث  وكردستان، 
الكردي  الشعب  مخاطباً  األخيرة  رسالته  في 
بالقول: »كل شيء متعلّق بنضالكم، إذا حققتم أي 
تطور، فإن كل شيء سوف يتم حله، أما إذا لم 
تتمكنوا من ذلك فكل شيء سيستمر على ما هو 
عليه، العزلة وكذلك إراقة الدماء«، والقت هذه 
الكلمات وقعاً كبيراً على نفوس الشعب الكردي 
بكردستان، وعموم شعوب شمال وشرق سوريا 
المؤمنة بفكره وفلسفته ليزيدوا من وتيرة النضال 

والمقاومة.

»رسالة القائد جّددت األمل 
يف أنفسنا«

»رسالة القائد عبد هللا أوجالن جددت األمل في 
أنفسنا، ودفعتنا نحو العمل بجدية وتنظيم أعمالنا 
عبّرت  الكلمات  بهذه  جيد«،  بشكٍل  ومؤسساتنا 
قائد  عن  أخبار  بتلقي  فرحتها  عن  إبراهيم  ليلى 
ليلى  وأشارت  أوجالن،  عبدهللا  الكردي  الشعب 
إلى أن بعض النواقص التنظيمية التي تعاني منها 
وأفكار  رؤى  وفق  تصّحح  أن  يجب  مؤسساتنا 
والمنفعة  السلطة  روح  عن  تبتعد  التي  القائد 
والطاقات  القدرات  كل  وتسخير  الشخصية، 
قدم  الشعب  هذا  غالبية  ألن  المجتمع،  لخدمة 
النفيس لديه لخدمة الثورة السنوات الماضية على 

حد قولها.
وركزت ليلى إبراهيم على دور المرأة في نشر 
رسالة قائد الشعب الكردي عبدهللا أوجالن هذه، 
الفضل األكبر  للقائد عبد هللا أوجالن  بأنه  مبينةً 

لتحّرر المرأة الكردية، والمجتمع بشكٍل عام في 
الفكر  هذا  نشر  تم  اليوم  بأنه  منوهةً  كردستان، 
في الشرق األوسط والعالم، وتابعت بالقول: »لذا 
طاقتنا  بكامل  العمل  النساء  نحن  علينا  يتوجب 
نحو  والسعي  المجتمع  في  القائد  أفكار  لترسيخ 
تحريره من األسر، وكذلك تصعيد النضال ضد 
االحتالل التركي وتحرير عفرين وباقي المناطق 

السورية من االحتالل«.

»يجب رفع وترية النضال بالطرق 
التنظيمّية والسياسّية«

ألفة علي بركو من قاطنات مخيم سردم، نوهت 
وبالتحديد  عامةً  الشعب  على  يتوجب  أنه  إلى 
تلبيةً  مردوده  وزيادة  العمل  عفرين  شعب 
لتطلعات القائد في المستقبل القريب، واستطردت 
بالحديث: »نحن اليوم هنا في الشهباء، رغم كل 
لكن يجب علينا  بالنضال،  المصاعب مستمرين 
رفع وتيرته بشتى الطرق التنظيمية والسياسية«.
وربطت ألفة بين الدور الملقى على عاتق المرأة 
بالقول:  عفرين  وتحرير  المنطقة  مستقبل  وبين 
هو  القائد،  أفكار  من  قوتنا  أخذَن  النساء  »نحن 
الستمرار  الطريق  مهد  الذي  وهو  لنا  الملهم 
نضالنا، لذا يقع على عاتقنا مسؤوليات كبيرة من 
أن  والسيما  فئاته،  بكافة  المجتمع  وتهيئة  تنظيم 
المرأة هي األم واألخت، وهي المقاتلة والسياسية 
في الوقت ذاته، إذ أن الدور األساس هو للمرأة 
ومن هنا نستمد قوتنا في تغيير هذا المجتمع وفق 
رؤى وتطلعات القائد، وهدفنا األوحد هو تحرير 
قبل  من  المحتلة  المناطق  وباقي  وعفرين  القائد 

االحتالل التركي«.
المنطقة  في  النساء  كافة  عفرين  نساء  ودعت 
وتقوية نضالهْن في وجه االحتالل  للتكاتف معاً 
المرأة،  لحقوق  المنافية  المجتمعية  واألفكار 
للمنظمات  كلمة  بركو  علي  ألفة  وجهت  كما 

روناهي/ كركي لكي- منسقية المرأة في شمال 
النسوة تحت سقف  كافة  تجمع  وشرق سوريا 
واحد وهدف واحد لتزيد من إرادة المرأة الحرة 
على  النساء  وتحث  في شمال وشرق سوريا، 

البحث باستمرار عن هويتهن وحقوقهن.

»في الوحدة قوة«.. هذا ما طبقته منسقية المرأة 
بتاريخ  تأسست  التي  سوريا  وشرق  شمال  في 
النسائي  الصف  2019/6/14 من خالل وحدة 

مع  منافسة  في  للدخول  يونايتد  مانشستر  يستعد 
دي  فان  دوني  الهولندي  ضم  على  مدريد  لاير 
فترة  في  أمستردام،  أياكس  وسط  العب  بيك، 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وبحسب صحيفة »ماركا« اإلسبانية، فعلى الرغم 
من وصول لاير مدريد إلى اتفاق مع فان دي بيك 
منذ أشهر، إال أن مانشستر يونايتد يحاول إبعاد 

الهولندي عن سانتياغو برنابيو بعرض أخير.
 23( بيك  دي  فان  ينتقل  أن  المتوقع  من  وكان 
عاماً( إلى الريال في الصيف الماضي، لكن نظراً 
لعدم تمكن الميرنجي من بيع خاميس رودريغيز 
وغاريث بيل، قيل له إنه سيضطر إلى البقاء في 

أمستردام لموسم آخر.
وأشار التقرير إلى أنه إذا كان اليونايتد جاداً في 
الحصول على توقيع فان دي بيك، فلن يتمكنوا 
عن  التخلي  مدريد  لاير  قرر  إذا  إال  ذلك  من 

اتفاقهم مع الالعب.
ويدرك مانشستر يونايتد أنه سيكون من الصعب 
التوقيع مع دي بيك بسبب اتفاقه مع لاير مدريد، 

لكنهم سيحاولون رغم ذلك.
وسجل فان دي بيك )23 عاماً( 10 أهداف وقدم 
أن  يثبت  مما  الموسم،  هذا  حاسمة  تمريرة   11

مستواه الموسم الماضي لم يكن صدفة.

الدولية التي تتدعي بأنها منظمات لحماية حقوق 
إنها  تقول  التي  المنظمات  »هذه  قائلةً:  اإلنسان 
إال  هي  ما  المنطقة،  في  اإلنسان  حقوق  تراعي 
المفروضة  العزلة  المهيمنة، وما  القوى  بيد  أداة 
تجاه  الدول  تلك  لسياسات  نتيجة  إال  القائد  على 
القضية الكردية في المنطقة، لذا ندعو تلك الدول 

الشعب  قضية  تجاه  نظرتها  لتغيير  المهيمنة 
الكردي وحرية القائد، هذا الشعب يستحق العيش 
بكرامة، هو الذي أنهى متطرفي داعش وقضى 
على خالفتهم التي كانت تهدد العالم أجمع، لكن 
وحيدين  وقضيتنا  قائدنا  نترك  لن  كشعب  نحن 

وسنستمر بالنضال حتى النهاية«.
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هيثم عبدو كلمات متقاطعة

1- وزير خارجية أمريكي سابق 
2- منعنا التقدم - الجشع
3- من ملوك الغساسنة 

الزائدة من  األجزاء  بقطع  يقوم  - من  األلوهية - حب  اّدعى   -4
األشجار /م/ 

5- من األقوام /م/ - مؤسس حركة اإلخوان المسلمين 
6- نؤذي /م/ - عاقلة /م/ - قطرات ماء على االوراق صباحا/م/

7- حزم /م/ - حطام 
8- مهان /م/ - مرض معوي - أحد الوالدين 

9- ذكر النحل - نتقيد بعمل ما /م/ 
10- مترجم كتاب كليلة ودمنه 

11- منطقة لبنانية - أعطف 
12- من قواميس اللغة - من األمراض

13- رئيس دولة أوروبية 

1- من أشكال الحكم - متشابهان 
2- تقديم مشاهد - نصف الربيع - زورق من الكوتشوك 

3- دولة عربية /م/ - كبَر 
4- قضايا مرفوعة لدى المحاكم - من األسماء الخمسة - نقش 

على الحجر /م/ 
5- نقوم بتغيير مكان شيء ما /م/ - حيوان أليف - العب إيطالي 

شهير 
6- من األلوان/م/ - من أخوات كان /م/ -يعالج /م/ 

7- ماركة أدوات كهربائية - ماركة أدوات كهربائية 
8- مدينة أوروبية - اضرب بقبضة اليد 

9- غزال - من بحور الشعر - لندبة 
10- من األبراج الفلكية - نادي كرة قدم مصري 

11- يريد منهم - كتاب مفصل عن حدث ما 
12- مدينة أوزبكية - االسم األول لالعب إسباني 

13- من الخلفاء الراشدين 

من أجل الوصول إلى الحرية، وإيصال صوت 
اتخاذ  في  واشتراكهن  واضح  بشكل  المرأة 
من  ودعمه  المرأة  قانون  وترسيخ  القرارات، 
مكانة  من  تقلل  التي  الظواهر  من  الحد  خالل 
المرأة وتوعية المرأة بحقوقها وواجباتها، وحثها 
القرارات  اتخاذ  في  التشاركية  مبدأ  دعم  على 

المنصفة للمرأة.
المرأة  منسقية  عمل  آلية  عن  المزيد  ولمعرفة 
في شمال وشرق سوريا كان لصحيفتنا لقاًء مع 
شمال وشرق سوريا  في  المرأة  منسقية  عضوة 

جاندا يوسف.

العمل معاً إلنصاف
 املرأة ودعمها..

وشرق  شمال  في  المرأة  منسقية  عضوة  بينت 
اإلرث  على  اعتماداً  بأنه  يوسف  جاندا  سوريا 
المنطقة  العالم وفي  المرأة في  التاريخي لنضال 
عن  يمر  سليم  مجتمع  لبناء  الطريق  بأن  يجدن 
طريق المرأة المنظمة الواعية، ومن أجل تحقيق 
ذلك وجدن أنه ال بد من تشكيل مجلس يجمعهن 
ويوحد  رؤاهن  بين  ويقرب  واحد،  سقف  تحت 

إرادتهن ويصنع قراراتهن.
منسقية المرأة في شمال وشرق سوريا تحتضن 
والشعوب  النسائية  الحركات  كافة  من  النساء 
المجالس  وممثالت  السياسية،  األحزاب  في 
المدني  المجتمع  منظمات  في  المرأة  وتنظيمات 

والناشطات في مجال المرأة والشبيبة.
نحن  »فباجتماعنا  قائلةً:  جاندا  وأشارت 
قرارتنا  وتتوحد  آرائنا  تتقارب  سوف  النسوة 
السليم  الطريق  اتخاذ  على  قادرات  ونصبح 
من  خالية  حرة  حياة  إلى  الوصول  أجل  من 
على  ساهمت  التي  الذكورية  المتحجرة  الذهنية 
حقوقها  وضياع  المرأة  تقييد  في  السنين  مدار 

وصوتها«.
خلفته  ما  ويصلحن  يرممن  اليوم  بأنهن  وأكدت 
النسوة  جميع  من  ويأملن  السلطوية،  األنظمة 

إلى  صوتهن  ضم  سوريا  وشرق  شمال  في 
صوت منسقية المرأة، والمشاركة معاً في وحدة 
القرار والعمل من أجل إنصاف المرأة ودعمها 

وتوعيتها.

»من الصعب النيل من إرادتنا ال 
سيام إذا توحدنا«

شمال  في  المرأة  منسقية  مجلس  أهداف  ومن 
المرأة  مكتسبات  على  المحافظة  سوريا  وشرق 
وترسيخ  سوريا،  وشرق  شمال  في  والشعوب 
وتطوير قانون المرأة وضمان تطبيقه في جميع 
صفوف  وتنظيم  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
على  والعمل  سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة 
إلى  باإلضافة  النواحي،  كل  من  المرأة  توعية 
تمكين المرأة من تطوير آليات الدفاع عن ذاتها 
آليات  تحقيق  على  والعمل  التحديات،  كل  تجاه 
السوريات  النساء  مع  واالتفاق  مشتركة،  عمل 
في المناطق السورية األخرى بما يخص قضايا 

المرأة.
هو  إليه  يسعون  ما  أهم  من  بأنه  جاندا  وأردفت 
إشراك المرأة بنسبة عالية في العملية التفاوضية 
يضمن  بما  السوري  الدستور  كتاب  لجنة  وفي 
حقوقها في جميع النواحي، والمشاركة الفعالة في 
خاص،  بشكل  بالمرأة  المتعلقة  القرارات  صنع 

على  والعمل  عام،  بشكل  المجتمعية  والقضايا 
النسائية  المنظمات  مع  العالقات  وتوثيق  إقامة 
اإلقليمية والعالمية بهدف تبادل التجارب وتعزيز 
المنظمات،  وتلك  المجلس  بين  المشترك  العمل 
سوف  وأهدافهن  إمكاناتهن  تعزيز  أجل  ومن 
في  المرأة  منسقية  لمجلس  تابعة  فروعاً  يفتتحن 

بعض مناطق شمال وشرق سوريا«.
شمال  في  المرأة  منسقية  عضوة  اختتمت  و 
نعمل  بالقول: »ما  يوسف  جاندا  وشرق سوريا 
العنف  أشكال  ونبذ كل  الحد  اليوم هو  أجله  من 
الرضوخ  عدم  على  المرأة  وتوعية  المرأة  ضد 
ويجب  مبادئها،  من  وتجردها  اإلهانة  وتقبل 
أن ندرك بأنه ال يستطيع أحد قهر إرادة المرأة 
وتوحدت  النسائي،  الصف  توحد  إن  سيما  وال 

األهداف والقرارات«.
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أمام هول تلك الجريمة والمجزرة التي تعدت كل 
القلم صامتاً، واللسان عاجزاً عن  بشاعة، يقف 
في  ويُترك  المآقي،  في  الدموع  وتجف  الكالم، 
القلب عضة، في مشهٍد قل مثيله نذالة وإجراماً 
وخسة، فجرح حلبجة ال زال مستمراً وال زال 
أعداء الكرد يرتكبون بحقهم المجازر في صورة 
آخر  وكانت  إال،  ليس  اإلبادة  هدفها  واضحة 
عندما  كانيه  سري  في  حدث  ما  المجازر  تلك 
العزل  المدنيين  التركية  الطائرات  استهدفت 
بالفوسفور األبيض تحت أنظار العالم الذي وقف 

صامتاً دون حراك.

مجزرة حلبجة التاريخ والواقعة

 ،1988 العام  من  آذار  من  عشر  السادس  في 
حسين  صدام  آنذاك  العراقي  الرئيس  أصدر 
أوامره لوزير دفاعه علي حسن المجيد بقصف 
العاصمة  عن  تبعد  التي  الكردية  حلبجة  مدينة 
الشرقي،  الشمال  باتجاه  كم  حوالي 240  بغداد 
من  سرباً  أيضاً  هو  أمر  األوامر  تلقى  وعندما 
بغاز  حملت  التي  الحربية،  العراقية  الطائرات 
بالهجوم  دولياً،  المحرمة  والسارين  الخردل 

مع  تعاطفه  يُبدي  الكرِد  عن  يكتب  كلما  مثقٌف 
الكرِد، ويصفهم باإلخوِة واألهل ويقول: إّن لي 
أصدقاٌء كثٌر من اإلخوِة الكرِد وأعتز بصداقتهم، 
ويقول: عاش الكرُد حالةَ تغييٍب وإقصاٍء لعقوٍد 
سوريا...  بناء  في  الوطنّي  سهُمهم  ولهم  طويلٍة 
ويتعامُل  االنفصال  باتجاِه  ينحو  بعضهم  أّن  إال 

مع جهات خارجية.
الواقع أّن هذا النموذج من المثقفين يقوُل كالماً 
طيباً ولكنه سرعان ما ينسفه دفعة واحدةً، ومن 
المؤكد أنّه يقف على ضفٍة أخرى وال رغبةَ له 
له  أنَّ  وأشكُّ  الثانية،  الضفِة  على  الكرِد  بلقاِء 
التقى  أنّه يعرفهم، وربما  أو  الكرِد  أصدقاَء من 
بشكلٍّ عابٍر وراح يبالُغ بتقييمه  بالصدفِة كرديّاً 
والدته  بمكاِن  إال  كرديّاً  يكن  لم  الكردّي  أّن  أو 

أو كنيته.
الفطرِة، وهو  بل هو حكُم  االنفصاُل ليس تهمةً 
القرآن  في  األلوان واأللسن  باختالف  المقصود 
أو  التركّي  أو  العربّي  غير  فالكردّي  الكريم، 
الفارسّي، فهم يختلفون في قضايا كثيرٍة تفصيليٍّة، 
وإن كان الظاهُر هو التشابهُ العاُم بحكِم الجواِر 

إال أنَّ االختالَف كبيٌر في الخصوصياِت.
كرديٍّة  قوميٍّة  دولٍة  ببناِء  الكرد  قضيةُ  تُحلُّ  هل 
صرفه؟ مؤكد أّن ذلك مستحيل، فالدولةُ القوميّة 
أسباَب  مواطنيه  يمنُح  الذي  الفردوَس  ليست 
يُعتقُل  أو  يُهاُن  ظلها  في  المرء  ولعل  السعادة، 

وجاء الحوار على النحو التالي:  
ـ وفق قراءتكم للتطورات الميدانية في شمال 
غرب سوريا والحرب الدائرة هناك بين قوات 
الحكومة السورية من جهة ومرتزقة النصرة 
وتركيا من جهة أخرى؛ برأيكم إلى أين سيصل 

التصعيد بين الطرفين؟
بخصوص ما يحصل في إدلب وباقي المناطق، 
هو صراع على المصالح بين تركيا وروسيا، 
وهذه المصالح ال تنحصر في زيادة النفوذ في 
البلدين  بين  للمصالح  تقاطع  هناك  بل  سوريا، 
في مناطق أخرى، وكذلك بين كل من أمريكا 
غرب  شمال  في  المشهد  إن  أيضاً.  وإيران 
اقليميين  وكالء  هناك  أن  بجالء  يبين  سوريا 
السوري،  الشأن  في  المتداخلة  العظمى  للدول 
الواليات  عن  نيابة  روسيا  تقاتل  فتركيا 
نيابة  أمريكا  تقاتل  وإيران  األمريكية،  المتحدة 
ساحة  أضحت  السورية  فالساحة  روسيا،  عن 
المتأنية  القراءة  خالل  ومن  الفيلة.  لصراع 
الجنود  مقتل  بعد  سيما  وال  إدلب،  في  للوضع 

أكد النائب في المجلس التشريعي بمنبج عادل 
محمد بأن اإلدارة المدنية بمدينة منبج وريفها 
عموماً؛  سوريا  شرق  شمال  مناطق  وفي 
أتاح  الذي  المرن،  الديمقراطي  الحكم  نموذج 
أبداً؛  تشيخ  وال  شابة  تكون  أن  اإلدارة  لهذه 
والتجديد  التغيير  خواص  تقبل  باعتبارها 
الكومين  على  اعتماداً  القاعدة  على  واالتساع 

وبمبادرة ومشاركة الشبيبة والمرأة.
الذكرى  المنصرمة  القليلة  األيام  في  تجددت 
منبج  بمدينة  المدنية  اإلدارة  لتأسيس  الثالثة 
واألكثر  جماالً  األكثر  باتت  بعدما  وريفها، 
األمة  فكر  به  يتميز  بما  الشعب  لدى  حضوراً 
التغيير  على  وقابلية  حيوية  من  الديمقراطية 
واإلبداع والتقدم واالزدهار في المجاالت كافة.

بي�ن حلبجة وسري كاني�ه... التاريخ ُيعيد نفسه سميرة العزيز: »صراع المصالح بي�ن الروس
 واألتراك يدفع ثمنه السوريون«

عادل محمد: »اإلدارة المدنّي�ة اعتمدت مبدأ أخّوة 
الشعوب والعيش المشترك«

 هي عبوُر الضفِة...
ُ

الوطنّي�ة

 80 حوالي  يقطنها  وكان  حلبجة،  مدينة  على 
ألف شخص. وتألف سرب الطائرات من ثمانية 
التي ألقت كامل حمولتها على  طائرات حربية، 
حوالي  إثرها  على  فاستشهد  الشهيدة،  المدينة 
وبقي  المدينة،  سكان  من  شهيد،  آالف  خمسة 
وضع الدمار فيها حوالي سبعة أيام لحين دخول 
إليها،  والبيشمركة  الدولية  المؤسسات  بعض 
وفي 23 آذار تم نشر صور المجزرة المروعة 
على وسائل اإلعالم، حيث أصبح الحديث األول 
يستطع  لم  وحينها  العالمية،  اإلعالم  لوسائل 
المجتمع الدولي بإصدار أي قرار لمحاكمة الجناة 
مجال  في  األمور  وبقيت  المجزرة،  ومرتكبي 

االستنكار والتنديد فقط.

يد العدالة تقتُص من الجناة

وأن  النهاية،  في  ينتصر  أن  للحق  بد  ال  ولكن 
ينال الذين ارتكبوا المجزرة جزاءهم العادل، وال 
النهار وأن تشرق  الليل الطويل  بد أن يأتي بعد 
الشمس، وحان الوقت ألن يدفع كل من ارتكب 
بحق  األخرى  والمجازر  البشعة  الجريمة  تلك 
العراق  األمريكية  القوات  هاجمت  الكرد، حيث 
السيطرة  آذار 2003، واستمرت حتى  في 20 
على بغداد في األول من أيار من نفس العام، وفي 
عملية نوعية سميت بالفجر األحمر تم القبض من 
خاللها على الرئيس العراقي صدام حسين الذي 
أعماله،  شر  في  وقع  حيث  حلبجة  بقصف  أمر 
وبعد  العادل،  جزاءه  لينال  للقضاء  تسليمه  وتم 

في  قتل 148 شخص  في  التهمة  وتثبيت  إدانته 
قضية الدجيل، وأيضاً اتهامه المباشر في ارتكاب 
باألنفال، حيث كان  الكرد  مجازر مروعة بحق 
يحاكم بتهمة اإلبادة الجماعية بحق الكرد، فتمت 
محاكمته باإلعدام في العام 2006، لينال الجزاء 

العادل فيما اقترفت يداه.
على  وفي عام 2010 صدر حكم اإلعدام شنقاً 
منفذ عملية قصف حلبجة بغاز الخردل والسارين 
الكيمياوي(،  )بعلي  الملقب  المجيد  حسن  على 
صدور  وعقب  آنذاك،  للدفاع  وزيراً  كان  الذي 
حكم اإلعدام صرح بأنه ليس نادماً على ارتكاب 
المجزرة، وقال: بأنه فعل ذلك لخوفه على أمن 
العراق، وبذلك كان القصاص العادل الذي أعاد 
شيئاً من حقوق الشهداء الذين استشهدوا في تلك 

المجزرة.

تركيا تَستنِسُخ تجارب اآلخرين

لكردستان،  المغتصبة  الدول  لنهج  واستمراراً 
بشتى  الكردي  الشعب  إبادة  محاوالت  تستمر 
الوسائل، من بينها األسلحة الكيمياوية المحرمة 
األبيض  الفوسفور  تستخدم  تركيا  ها هي  دولياً، 
غير  سوريا  وشرق  شمال  على  هجومها  أثناء 
العين،  رأس  كانيه/  سري  في  آخرها  كان  مرة 
ثالثين  حوالي  وأصابت  العّزل  المدنيين  ضد 
شهادات  حسب  منهم  ثمانية  استشهد  مدنياً 
وأكد  المجزرة،  تلك  في  أصيبوا  الذين  الجرحى 

تركيا  بأن  المصابين  عالجوا  الذين  األطباء 
أكدته  ما  وهذا  األبيض،  الفوسفور  استخدمت 
المستشفيات الفرنسية التي عالجت الطفل محمد 
حميد البالغ من العمر 13 عاماً، وهذا دليل حي 
لتوجيه أصابع االتهام لتركيا وإدانتها. وأرسلت 
المعنية،  الدولية  المنظمات  إلى  جميعها  الوثائق 
لتشكيل لجنة  الكيمياوية  ومنظمة حظر األسلحة 
والتحقيق في الجريمة، ولكن بقيت كل النداءات 
والمناشدات حبراً على ورق، في تواطئ واضح 
دولة  مع  المعنية  والمنظمات  الدولي  للمجتمع 
الوسائل  وبشتى  تحاول  التي  التركية،  االحتالل 
إبادة الشعب الكردي وتغيير ديمغرافية المناطق 
الكردية، عبر ادعاءاتها الكاذبة التي تتبجح بها، 
والكل يعلم بأن هدف تركيا من احتاللها لمناطق 
المشروع  ضرب  سوريا،  وشرق  شمال  من 

الديمقراطي فيها، واستمرار األزمة في سوريا.
وخالصة القول: أن المجزرة المروعة التي حدثت 
في حلبجة الشهيدة، وعلى الرغم من أنها أحدثت 
لكنها  وكردستان،  الكرد  جسد  في  بليغاً  جرحاً 
الكردي،  الشعب  لعموم  وهوية  رمزاً  أصبحت 
الثابتة،  بالحرية والديمقراطية وحقوقه  المطالب 
للتضحية  رمزاً  يوماً  كانيه  سري  ستكون  كما 
والفداء، وعلى الجميع أن يعلم بأنه ال تنازل عن 
الحقوق مهما كلف ذلك من تضحيات، وليدرك 
في  األلوف  بمئات  ضحى  من  أن  الكرد  أعداء 
المغتصب، سيضحي بأضعافها من  الحق  سبيل 

الشهداء في سبيل حقوقه المشروعة.

ألسباٍب تتعلُق بحريِّة التعبيِر والرأي، وهذه حال 
ألسباِب  تدويٌر  هو  وبالتالي  القوميّة،  الدوِل  كلِّ 

المشكلِة.
إّن قياَم دولة قوميّة في جغرافيا غنية بالقوميات 
تجاهِل  ينطوي على  التاريخ  بمعطياِت  وزاخرة 
النوادي  حاُل  هو  الواحُد  فاللوُن  كثيرٍة،  حقائَق 
واألحزاِب  والفرِق  والمذاهِب  والجمعياِت 
محددة  فكرةً  أو  شخصيةً  تقّدُس  التي  السياسيِّة 
الكماالِت  وإسباِغ  تمجيدها  على  الكّل  ويعكف 
يتوجُب  يدخله  من  معبداً  الدولةُ  ستكوُن  عليها، 

عليه السجوُد.
ولننظر إلى التجربِة العربيِّة والتركيِّة والفارسيِّة، 
هي دوٌل تعيُش على ذمِة ماضيها بكلِّ تفاصيله، 
ويتلذُذ  الصعاليِك  شعَر  يحفظُ  العربيُّ  زال  فال 

العباسّي  بالنقيضين  أبي نواس ويعتُز  بخمرياِت 
بأسماِء  والمرافق  المدارس  ويُسّمي  واألموّي، 
إيران  حال  وهذا  الملك،  أجل  من  اقتتلوا  أخوٍة 

وتركيا.
الوطن هو جغرافيا الحياة، والبشر كلهم متساوون 
بهذا الحّق، ويمكن للعربّي والكردّي والتركمانّي 
واألرمنّي والسريانّي أن يقول أّن سوريا وطني، 
القوميِّة  الملكيِّة  أساِس  تقوُم على  القوميّة  الدولةُ 
اعتباريّةٌ  شخصيةٌ  الدولةَ  أّن  ورغم  لألرِض، 
على  حياتهم  يقضون  المواطنين  من  كثيراً  فإّن 
ذمة حلٍم بمسكٍن. ومن المهِم تحريُر الوطِن من 
اإلطاَر  ليكوَن  القبيلِة،  وعقِل  المزرعِة  فكرِة 
اللوِن  أحاديَّ  ليس  والوطن  للحياِة،  المكانّي 
مجموُع  بل  واألحزاب،  والمذاهب  كالجمعياِت 

كّل االختالفاِت، وهذا سر غنى الوطن في ثقافته 
الدولة  وطبيعة  تاريخه،  ومصادر  وفلكلوره 
على  تقوم  فهي  للديمقراطيّة،  مناقضةٌ  القوميّة 

االمتالء القومّي وإنكار اآلخر.
مفهوٌم  فالوالُء  الوطِن،  في  ألحٍد  والَء  ال 
ولهذا  األدياِن،  شأُن  وهذا  غيبّي،  ميتافيزيقّي 
اإلله  باسم  اإلله  وعلى  الديِن  على  الوصايةُ  تتمُّ 
نفسه، لتكوَن القوميةُ الحاكمةُ شعَب هللاِ المختاِر، 

واآلخرون مواطنون متعددو الدرجات.
الوطُن انتماٌء وهويةٌ، وهو ما يتطلُب اإلخالَص 
شركاِء  ومحبة  والعمِل،  القوِل  في  والصدَق 

الوطِن...
إطار  في  ولكنهم  انفصاليون،  بفطرتهم  الناس 
يتطلب  ما  وهذا  يجتمعون،  الوطنيّة  الدولِة 
التعدديّة واإلقرار لآلخر بكامِل حقوِق المواطنة، 
وفقاً  الوطنيّة  شهادات  ومنع  منح  عن  والتوقف 
المثقف ما هي  لمعايير أحاديّة. ونسأل الصديق 
نرى  واليوم  االنفصال؟  لمنع  الوطنيّة  مبادراتك 
أنّك  رغم  مذهبيّة  ألسباب  االنفصال  يريد  من 

تشاركه الدم والنسب واللغة والتاريخ!!!
تمنحها  ال  ألنّك  والحقوق  بالحرية  أطالبك  لن 
فهي استحقاٌق فطرّي ولكنك تصادرها، فأنت ال 
تسمُح لي أن أكوَن نفسي، وكلُّ ما هو مطلوٌب أن 
تُنصَف نفسك وتعبَر إلى الضفِة األخرى وتتوقَف 
التفريَق  أّن  يعلُم  وكلنا  التنظيِر،  رسائِل  عن 
صنيُع العدِو وقولك بعُض الكرِد أصدقاء واآلخر 
انفصالّي، هو تقسيٌم واجتزاٌء للقضيِة، ال تُحاكم 
اإلنسانّي،  بضميرك  بل  القومّي  بعقلك  الكرَد 
ووعيك الوطنّي، لنبنَي دولة المواطنِة معاً وليس 
كلها  السوريِّة  المكوناِت  تكاتُف  وكان  الغلبة... 

سرَّ النصِر ودحِر اإلرهاِب األسوِد. 

رفيق إبراهيم

رامان آزاد

حوار/ غاندي إسكندر 

تقرير/ آزاد كردي

جيش  بين  المباشر  التصادم  وحدوث  األتراك 
االحتالل التركي والجيش السوري يبدو أن هناك 
فالتهديد  وروسيا،  تركيا  من  كل  بين  تفاهم  ثمة 
والوعيد التركي بإزالة الرؤوس عن األكتاف قد 
ارتطم وتالشى في ظل وجود جماعات مصنفة 
إرهابياً من قبل العالم أجمع وهم جماعات ممولة 
تركيّا، لهذا السبب وكي تُخرج تركيا نفسها من 
للروس،  تنازالت  تقدم  أن  عليها  إدلب  مأزق 
وهذا ما ظهر من خالل قمة موسكو بين بوتين 
لصالح  كانت  القمة  فمخرجات  وأردوغان، 
القريب  في  وربما  السورية  والحكومة  روسيا 
العاجل، وحسب معطيات األحداث ربما يسيطر 
النظام على كامل إدلب من خالل مقايضات بين 

روسيا وتركيا. 
ـ ما سر استباحة أردوغان لألراضي السورية؛ 
ولماذا كل هذا اإلصرار على الدفع باتجاه تأزيم 

األوضاع؟
أردوغان يرمي بكل ثقله من أجل استباحة دماء 
يزج  فهو  لألرض،  استباحته  قبل  السوريين 
بالسوريين في معارك بليبيا وغيرها من الدول، 
األوروبية  الدول  نحو  بالسوريين  يدفع  وكذلك 
أن  كما  األوروبي،  االتحاد  ابتزاز  أجل  من 
احتالل  هو  وحزبه  ألردوغان،  القصوى  الغاية 
أجزاء من سوريا، فهو يّدعي بأن شمال سوريا 
السيئة الصيت، كما  العثمانية  السلطنة  جزء من 
يشغل  أن  سوريا  في  تدخله  خالل  من  يريد  أنه 

الداخل التركي بغزوات خارجية لكي يتهرب من 
واالجتماعية  والسياسية،  االقتصادية،  المشاكل 

التي تعصف به وبحزبه.
في  الدائرة  الحرب  سترسم  هل  باعتقادكم؛   -
روسيا  من  كل  بين  جديدة  خارطة طريق  إدلب 

ودولة االحتالل التركي؟ 
بال شك إن تأزيم الوضع في إدلب سيرسم خارطة 
التي  فالمعارضة  جديدة،  وجغرافية  سياسية، 
ألقت بكامل بيضها في السلة التركية هو الخاسر 
وبسبب  في سبيل مصالحه،  وأردوغان  األكبر، 
في  المعارضة  سيبيع  للنظام  الروسية  المساندة 
أقرب فرصة وهو كان قد باعها في السابق، فمن 
وخيمة،  نهايته  ستكون  األمس  عدو  على  يعتمد 
بين  التي جمعت  القمة  ما ظهر من خالل  وهذا 
بالمناطق  سيحتفظ  فالنظام  وأردوغان،  بوتين، 
التي دخلها بعد تسع سنوات من سيطرة مرتزقة 
تركيا عليه كسراقب، والمعرة، والطريق الدولي، 
ادلب  أهالي  من  بأردوغان  وثقوا  الذين  وإن 
وتهجيراً،  قتالً  الثمن  سيدفعون  من  هم  وغيرهم 
والذي يبدو إن مصالح الدول في الملف السوري 
فوق مصالح الشعوب، وأن كل خطب أردوغان 
التصعيدية قد تحولت إلى استعطاف وإذالل في 

قمة موسكو.
ـ برأيكم إلى أين سترسو السفينة السوريّة بعد 
بالشعب  لحق  الذي  والخراب  الدمار  هذا  كل 

السوري؟

من  األمان  بر  إلى  السورية  السفينة  سترسو 
بين  يجمع  ديمقراطي  حواري  مشروع  خالل 
كل السوريين على طاولة واحدة وأبداً لن تكون 
حزب  في  نحن  لذلك؛  الغالبة.  هي  السالح  لغة 
كافة  السورية  األطراف  ندعو  المستقبل  سوريا 
بمختلف  المعارضة  أو  السورية  الحكومة  سواء 
على  المبني  الحوار  أبواب  فتح  إلى  مشاربها 
وهي  والحوار،  والالمركزية،  التعددية،  أسس 
البوابة الوحيدة إلنقاذ سوريا من براثن اإلرهاب، 

والشوفينية، والقومية والطائفية. 

سبب املشاكل نظام 
الحداثة الرأساملية

في  بالنائب  صحيفتنا  التقت  الصدد؛  هذا  وفي   
وحول  محمد،  عادل  بمنبج  التشريعي  المجلس 
أبرز ما يميز فكر اإلدارة المدنية عن سواها؛ حدثنا 
عادل محمد قائالً: »تمكن القائد عبد هللا أوجالن 
عبر دراسة مستفيضة من فهم طبيعة المجتمعات 
تلك وبين مجتمعاتنا واعتماد الديالكتيك آلة لحل 
التطور  من  مجتمعاتنا  منعت  التي  القضايا  أهم 
المغالطات  واضح  بجالء  وكشف  والتحديث، 
كان  فما  ذاتياً،  المجتمع  تكبيل  في  ساهمت  التي 
هذه  سبب  أن عرف  أوجالن  عبد هللا  القائد  من 
ذاته  اإلنسان  في  يكمن  والذي  جميعاً  الكوارث 

عموما«.
هللا  عبد  القائد  فسر  »لقد  بقوله:  محمد  وأضاف 
عموم  في  المشكالت  تفاقم  سبب  أن  أوجالن 
المنطقة هو نظام الحداثة الرأسمالية الذي صّدر 
األزمات  تعقيد  في  ساهمت  عديدة  معقدة  أنظمة 

بشكل كبير، وقدم بديالً وحالً لهذه األزمات، وهو 
نظام اإلدارة المدنية الذي يتسم بالمرونة وقابليته 
للتجديد والتغيير. لقد مثلت اإلدارة المدنية نفسها؛ 
ناهيك  كافة؛  المجاالت  في  إصالحية  كحركة 
التي  الحديثة  الفكرية  الثورات  إحدى  عن كونها 
رافقت حمالت التصدي للموروثات االجتماعية 
البالية التي أثّرت بصورة سلبية جداً في معتقدات 
مما  لديهم،  التفكير  وأساليب  وأنماط  الشعب 
والتعامل  الواقع  فهم  على  قادرين  غير  جعلهم 
معه بطريقة سليمة، وجعلهم أقل تقبالً لبعضهم. 
إلى حد بعيد في  المدنية ساهم  إن نشوء اإلدارة 
تقليل وتقليص حدة المشكالت االجتماعية المبنية 
تجعل  والتي  والعنصرية  التعصب  أساس  على 
االختالف  لمجرد  بعضهم  يهاجمون  األشخاص 
اإلدارة  أما  التالحم،  من  نوع  أي  وجود  دون 

المدنية فاعتمدت على مبدأ أخّوة الشعوب«.

الكومني هو أساس بناء املجتمعات

وعن العنصر األبرز في اإلدارة المدنية المساهم 
قائالً:  محمد؛  عادل  أشار  اإلدارة؛  فاعلية  في 
الحر؛  الفرد  أوجالن ركز على  »القائد عبد هللا 
كخيار طبيعي للتخلص من الترهل الحاصل في 
اللبنة  هو  الفرد  أن  يعتبر  والذي  المجتمع  بنية 
األولى تحت اسم الكومين مستلهماً هذا المصطلح 
الكبير جان جاك روسو  والفيلسوف  المفكر  من 
حين وصف هذا الفرد بقوله )يولد اإلنسان حراً 
في  كان  اإلنسان  أن  أي  باألغالل(،  مكبالً  لكنه 
خضع  ذلك،  بعد  لكنه  حراً  طبيعياً  حياته  بداية 
من  بدءاً  الخاطئة؛  الموروثة  المجتمع  لتقاليد 
األسرة وانتهاء بالمجتمع. غير أن القائد عبد هللا 
أوجالن تفّوق على جاك جان روسو بأنه أعطى 
مكانة قوية للكومين وحياة أكثر لالستمرار دون 
الخضوع لهذه األغالل من جهة فضالً عن تقديمه 
التام لم يكن عند سابقه من جهة أخرى.  العالج 

وبهذا يعد مبدأ الكومين المنبثق من مفهوم األمة 
الديمقراطية؛ اللبنة األساسية التي تبنى عليها بقية 
أنه  على  عالوة  األخرى،  االجتماعية  العالقات 
القاعدة الرئيسية في المجتمع األوسع واألشمل، 
بحيث يتاح له إصدار القرارات من هذه القاعدة 
الشعبية العريضة ال كما كان في السابق يصدر 
يعتبر  كما  الفردية.  الهرمية  السلطة  من  القرار 
تتضافر مع حلقات  التي  األولى  الحلقة  الكومين 
الجذر  تكوين  أجل  من  نفسه  السياق  في  أخرى 
ثنايا  في  اإلداري  الجسم  في  والمتأصل  الغليظ 
باإلدارة  الممثل  المدني  المجلس  وهو  المجتمع، 
قبل  بنفسه من  يديرها  الذي  الديمقراطية  المدنية 

األعضاء ومن مختلف الشعوب«. 
واختتم النائب في المجلس التشريعي بمنبج عادل 
الغالية  الذكرى  هذه  »في  بالقول:  حديثه  محمد 
على قلب كل فرد بمدينة منبج وريفها، حرياً بأي 
يتذكر بمقاربات عقلية كيف كانت حياة  فرد أن 
المجتمع  وبين حياة  المرتزقة،  في ظل  المدنيين 
حالياً، لنؤكد أن هناك إدارة تعمل على قدم وساق 
لإلدارة  يمكن  ال  المجتمع،  مصلحة  خدمة  في 
الجهود من قبل شرائح  لم تتضافر  إذا  أن تنجح 

المجتمع كافة في هذا المجال«.

نقطة
الِحراك 

تسعة أعوام مضت على عبارات كتبها 
النظام  مبمارسات  تنديداً  السوريون 
السوري عام 2011 في العديد من املدن 
احلاكمة  القوى  لعب  قبل  السورية 
وقد  هذه،  الساخنة  الصفيحة  على 
من  عشر  الثاني  في  الشعب  كتبها 
احِلراك  أول نقطة  آذار عام 2004 لتكون 
عاشه  تغيير  أي  ولكن  التغيير،  نحو 
إرادته  مثل  بالفعل  وهل  السوريون 
املشهد  هذا  بعد  وأراده  تبناه  فيما 
واحتالل  قسري  تهجير  من  املروع 
مطلباً  كان  بالضبط  هذا  وهل  وجتزئة؟ 
مسار  في  االختالف  وجه  للسوريني؟. 
الن  وحقيقياً،  بارزاً  كان  السورية  الثورة 
النتائج املتمخضة لم تستطيع إظهار 
لفقدانها  وذلك  الدميقراطية  املطالب 
احلقيقي  املوازييك  تضمن  استراتيجية 
اخلصبة  الظروف  توافر  رغم  للتغيير 
للتغيير نحو احلل الدميقراطي، ولكن في 
بعد  التعقيد  نحو  توجهت  احلالة  هذه 
مازالت  واملسيرة  أعوام  تسعة  مضي 
لم  العجوز  السوري  النظام  راكبة. 
دعائمه شكالً  وبقيت  ذهنيته  يغّير من 
واعتماداً على توازنات الالعبني من القوى 
التي اتخذت سوريا مخرجاً النفتاحاتها 
يخفى  وال  واالقتصادية  السياسية 
امللعب  رأس  على  وروسيا  أمريكا  بأن 
الشركاء  مع  املعركة  هذه  خوض  في 
وإيران.  تركيا  رأسهم  وعلى  احملليني 
ولكن  قوى  لكل  األهداف  اختلفت  رمبا 
يدفعه  والثمن  نفسها  كانت  النتيجة 
الشعب السوري. فالكل يدخل بالشأن 
تركيا  هرعت  وآستانا.  جنيف  السوري، 
مرتزقة  قوى  بتشكيل  البداية  منذ 
تتضمن  السوري  الوطني  اجليش  باسم 
رأسها  وعلى  اإلرهابية  الفصائل  كافة 
جبهة النصرة وداعش، لتصبح الكعكة 
مسار  تغير  وبه  األقوى  حصة  السورية 
مطلب  من  سوريا  لتتحول  األحداث 
ساحة  إلى  الدميقراطية  في  الشعب 
صراع ما بني تقسيم واحتالل خارج عن 

إرادة الشعب السوري.

وصراع  تغيير  مسرح  إلى  سوريا  حتولت 
االزمة  حلل  سبل  إيجاد  دون  من  األدوار 
كان  اخلارجي  التدخل  كون  السورية 
باألساس من دون االعتماد على نسيجه 
على  اعتماداً  ثورته  لتحقيق  الطبيعي 
فتح  بدوره  وهذا  الطبيعية  مقوماته 
مرور  بعد  األزمة  تعقيد  أمام  الطريق 
السوري  النظام  اعتمد  أعوام.  تسعة 
كحليف  روسيا  على  إبقائه  في 
التوازنات  وعلى  جانب  من  استراتيجي 
السياسية أحياناً باالتفاق وأحياناً أخرى 
باحلرب ما بني أمريكا وروسيا وحلفائهم 
استطاع  املرحلة  هذه  في  اإلقليميني. 
الكبير  املستفيد  يعتبر  والذي  أردوغان 
من هذه األزمة أن يحتل جرابلس والباب 
بعد  كانيه  وسري  أبيض  وتل  وعفرين 
الوضع  بأن  يبدو  ولكن  املوافقة  أخذه 
التي  السياسة  التركي حرج جراء هذه 
ما هي إال تعبير عن أزمة بنيوية تعانيها 
ذلك  املرحلة. إلى جانب  هذه  في  تركيا 
بقوتها  الذاتية  االدارة  استطاعت 
إدارة  تشكيل  والعسكرية  السياسية 
جلميع  دميقراطية  إرادة  على  تعتمد 
وقيادة  سوريا  وشرق  شمال  مكونات 
األراضي  وحدة  على  للحفاظ  الثورة 
السورية، وما التصدي لالحتالل التركي 
وإلى  كوباني  من  بدءاً  داعش  وهزمية 
الباغوز إال نتيجة هذه اإلرادة احلرة. احلل 
في سوريا ال ميكن أن يكون خارجيا ولن 
تنتهي األزمة حتت ظل االحتالل التركي 
املتواطئة  للقوى  السند  أصبح  الذي 

معها باسم املعارضة.

السطر األخري

استريك كلو

 مفاتيح الحّل
 السياسي في

..سوريا

نحو املستقبل 

ابراهيم القفطان

الدولية  المواقف  في  التحول  من  بالرغم 
تظل  السورية؛  القضية  تجاه  الكبرى 
هناك الكثير من التفاصيل بحاجة للتحرك 
بوضعها  الكبرى  الدول  انشغال  في ظل 
تركيزها خارجياً  يقلل من  مما  الداخلي؛ 
األمريكية  المتحدة  الواليات  وبخاصة 
وإرغام  الصين  مع  االقتصادية  وحربها 
المفاوضات  طاولة  إلى  للجلوس  إيران 
المتأرجحة  وعالقتها  تركيا  وكذلك 
والناتو.  روسيا  تجاه  المبهمة  وسياستها 
السياسي  الحل  تجعل  األوراق؛  هذه  كل 
في سوريا، مرهوناً بالكثير من التفاصيل 
المعقدة التي تتركز أكثر في قدرة الحكومة 
األطراف  استقطاب  على  السورية 
في  المعارضة  كانت  سواء  السورية 
هذه  تواجه  حين  في  الخارج  أو  الداخل 
كافة  الدول  وتخلى  انكشافاً  المعارضة 
الوطني  للمشروع  فقدانها  بسبب  عنها؛ 
ودعمها  التركي  للمشروع  وخضوعها 
في  اإلرهابية  والتنظيمات  للمسلحين 
أيدي  في  األهم  األوراق  وتظل  سوريا، 
هذا  أن  من  وبالرغم  ودمشق.  موسكو 
األكثر  الطرف  روسيا  يجعل  الوضع 
مثل  اخرى  أطراف  معها  لكن؛  تأثيراً. 
إيران وتركيا، وهناك الكثير من األوراق 
متداخلة بين عدة أطراف دولية وإقليمية 
وهذا ما يضع على موسكو مسؤولية جمع 
وضمان  النظام  مع  المختلفة  األطراف 
تنفيذ خطوات تكون قادرة على استقطاب 
أطراف فاعلة داخل المشهد السوري من 
أبناء الشمال والشرق من سوريا وهو ما 
على  موسكو  قدرة  حول  الرهان  يجعل 
جمع أكبر عدد من هذه األطراف سواء 
من مشروع  أو  السورية  المعارضة  من 
صعباً  يبدو  أنه  رغم  الذاتية  اإلدارات 
المعارضة وتوزع  في ظل تعدد فصائل 
تمولها  التي  الدول  حسب  مصالحها 

وتدعمها. 
بعض  بخصوص  آخر  توجه  وهناك 
الدول العربية لعودة سوريا إلى الجامعة 
المواقف  في  التحول  أن  رغم  العربية 
في  يساهم  لكنه؛  بطيئاً.  يبدو  العربية 
الدفع نحو حل سياسي، خاصة أن موقف 
الجامعة العربية وتجميد عضوية سوريا، 
قد تم وسط أجواء معينة فضالً عن تدخل 
رأسها  على  إقليمية  أطراف  من  مباشر 
مرور  وبعد  أخرى.  ودول  وتركيا  قطر 
إلى  بحاجة  السياسي  الحل  يبدو  سنوات 
موقف عربي رغم أنه يبدو بعيداً في ظل 
تدفع  مصر  كانت  وإن  الحالي،  الوضع 
إلى أهمية وضرورة الحل السياسي. وهذا 
مرهون بما تقدمه دمشق من خطوات لهذا 
الحل، واتخاذ دمشق إجراءات وفق قرار 
المهجرين  وعودة   2254 األمن  مجلس 
سوريا.  في  اإلعمار  وإعادة  السوريين 
وربما  تعقيداً،  أكثر  اصبح  األمر  لكن؛ 
يكون بحاجة إلى تحرك اكثر مع روسيا 
سوريا  في  المتداخلة  األطراف  وباقي 
خاصة أن موسكو األقدر على التواصل 
المتناقضة، ومنها أطراف  مع األطراف 
الصراع،  في  آخر  أو  بشكل  تورطت 
األمريكي  الدعم  التي ترفض  تركيا  مثل 
لمشروع االدارة الذاتية في شمال وشرق 
في  الديمقراطية.  سوريا  وقوات  سوريا 
الديمقراطية  سوريا  قوات  فإن  المقابل؛ 
ال تمانع من البحث عن حل مع الحكومة 
السورية؛ وهو ما قد يدفع إلى مزيد من 
التوتر بين واشنطن وأنقرة، وتقارب بين 
والحكومة  الديمقراطية  سوريا  مجلس 
السورية. وهناك أيضاً الموقف اإليراني 
المتقارب مع موقف روسيا، حيث تدعم 

طهران األسد طوال سنوات.
السياسي  الحل  تجعل  األوراق  هذه  كل 
من  بالكثير  مرهوناً  سوريا،  في 
في  أكثر  تتركز  التي  المعقدة  التفاصيل 
استقطاب  على  السورية  الحكومة  قدرة 
الحوار  والجلوس على طاولة  األطراف 
السوري ـ السوري وحل األزمة السورية 

داخلياً.

في  الميداني  الوضع  مستجدات  حول  العزيز  سميرة  المستقبل  سوريا  لحزب  العام  المجلس  عضوة  مع  صحيفتن�ا  أجرته  حوار  في 
شمال غرب سوريا؛ أوضحت أن ما يجري في سوريا هو صراع على المصالح بي�ن كل من روسيا ودولة االحتالل التركي، وأن من يدفع 
له في الشأن السوري إلى احتالل شمال سوريا 

ّ
ثمن مصالحهم هو الشعب السوري، وأضافت: »أردوغان يسعى من خالل تدخ

 بأوهام عثماني�ة«، وأكدت أن السفين�ة السورية لن ترسو إلى بر األمان إال بالحوار بي�ن السوريي�ن كافة.. 
ً
مدفوعا
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ابنة عفرين وجبل ُكرمينج آخينا والت الفتاة التي 
الوجع،  من  قطوفاً  حروفها  طيات  بين  جمعت 
بين  األلحان  العفريني، غنت، وعزفت  والفرح 
جداول  على  الشعر  وألقت  األحالم،  جبل  ثنايا 
نهر عفرين، تقول في حوار لصحيفتنا روناهي: 
»طبيعة عفرين البهية تُحرك في اإلنسان مشاعر 
اإلبداع« وتضيف، قد شاب الشعر، وشابت معه 
قصائدي بعد رحلة النزوح من أرض الزيتون، 
نسائي  وأدب  ذكوري،  أدب  مصطلح  رافضة 
وتعتبره أضحوكة، وتعدُّ العزف والغناء والشعر 
وقد  اللجوء،  وأنين  الغربة  متاهات  من  ملجأها 

جاء الحوار على النحو التالي:
 

لو تُحدثينا عن بداياتِك في الكتابة؟

البداية كانت جيدة كون زوجي أيضاً شاعر، و 
هذا ما ساعدني على أن أبحر رويداً رويداً إلى 
من خالل  أساعده  بدايةً  كنت  فقد  القصيدة  قلب 
عزفي آللة البزق، وكان  يدخل بعض مفرداتي 
و أفكاري في جسد قصائده وقد كنت على الدوام  
العائلي  الجو  هذا  كتاباته،  في  الرأي  أشاركه 

ساعدني كثيراً في كتابة قصيدتي األولى.

الشعراء،  طموحات  النثر  قصيدة  حققت  هل  ـ 
وأنِت من ُكتّابها أم مازال هذا النوع من القصائد 

في رحلة البحث عن الهوية؟

أعتقد أن قصيدة النثر هي ابنة المرحلة التاريخية 
عمر  مع  مقارنة  الوالدة  حديثة  تزال  ال  وهي 
تزال  ال  بأنها  أعتقد  لذلك  الكالسيكي  الشعر 
تبحث عن ذاتها كنص أدبي وسط تموج سفينة 

العلم، والحداثة.

وروافد  األدبيّة  ينابيعِك  مصادر  أهم  ماهي  ـ 
أنهارِك الشعريّة؟

تختلف الظروف قبيل العدوان على عفرين عن 
عام  الفرات«  »درع  بعملية  أحاطت  التي  تلك 
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رغم أّن العملية السابقة تضمنت في أهدافها منع 
الوصل الجغرافّي بين عفرين وكوباني، إال أّن 
الجهود  أنّها في سياِق  تعاطى معها على  العالم 
وتناسى  »داعش«،  مرتزقة  لمحاربة  الدوليّة 

صفقة عنوانها حلب مقابل الباب.
 

أهداف العملية ودوافع تركيا

بدأت أنقرة التحضيَر مبكراً للعدواِن على عفرين 
وخالل عام 2017 عندما كانِت القواُت التركيّة 
توّسع مناطق سيطرتها في الباِب وسَعت للدخول 
في منبج، زاد حديُث األوساِط الرسميّة التركيّة 
»سيف  باسم  عفرين  في  عسكريّة  عملية  عن 
موسكو  بموافقة  تحظَ  لم  أنّها  إال  الفرات«، 
وواشنطن، عدا عامل الظروف الداخليّة التركيّة 
المشهد السورّي. ومع نشر تركيا لثالث  وتعقّد 
نقاط مراقبة جنوب عفرين نهاية 2017 ضمن 
تطبيق اتفاق »خفض التصعيد« بإدلب ازدادت 
وتائر التحضيِر التركّي للعمل العسكرّي بعفرين.

بإنهاء  المعلنة  التركيّة تتجاوز أهدافها  األهداف 
كامل  تعتبر  فأنقرة  بعفرين،  العسكرّي  الوجود 
بالنسبة  استراتيجّي  نفوٍذ  منطقة  سوريا  شمال 
دوٍر  للعِب  فيها  وجودها  عبر  وتتطلع  لها، 
وعبر  لسوريا،  مستقبليّة  ترتيباٍت  بأّي  أساسّي 
المعارضة  قوى  يُسّمى  ما  قراَر  مصادرتها 
عبر  وأرادت  والعسكريّة،  السياسيّة  السوريّة 
»درع  يُسّمى  ما  مناطق  عفرين وصل  احتالل 
الوجوِد  جغرافيا  توسيع  أي  بإدلب  الفرات« 

المباشر.
األصالء  واألهالي  الالجئين  عودِة  حّجة  وأما   
أهلها  يسكنها  عفرين  ألنَّ  فّجة،  كذبة  فهي 
ألراضيها  ملكيتهم  الرسميّةُ  الوثائُق  وتثبت 
البالغ  الالجئين  أّن  كما  فيها،  المدنيّة  وقيودهم 
ليسوا من عفرين  أنقرة  تّدعي  كما  مليون   3.5
عقائديّة  خلفيات  لهم  أخرى  محافظات  أبناء  بل 
مرّكٌب  فالهدُف  وبذلك  مغايرة،  وتموضعات 
الوقت  وبنفس  الالجئين  عبِء  من  بالتخلِص 

التغيير الديمغرافّي بالمنطقة.

تنسيق مع موسكو

أعلى  إلى  التركيّة  الروسيّة  التفاهماِت  وصلِت 
بعد  عفرين،  على  العدوان  خالل  مستوياتها 
الفتاً  تطوراً  ولكنها شهدت  التوتِر،  مراحل من 
باحتالل  مالمحه  اتضحت  وسياسيّاً  عسكريّاً 
جرابلس والباب، والدخول في مساِر »أستانه« 
التصعيد«،  اتفاقات »خفض  من  عنها  نتج  وما 

آخين�ا والت ... ال يوجد في الشعر يشء اسمه استراحة محارب

ما هي »نظرية العمارة« وهل العمارة جزء من الفن؟

الحرُب على عفرين والتكاذُب الدولّي
 العتب�ارات صاغتها من أجل دوٍر 

ً
 في األزمة السورّية بقدر ما هي أحُد أهِم أسبابها، إذ لديها طموحاتها وأجندتها الخاصة وفقا

ً
تركيا ليست طرفا

 ما كان ليتم لوال 
ً
 نوعّيا

ً
أكبر لها بالمنطقة عبر البوابة السورية ومن أجل نقل مشاكلها الداخلّية إلى سوريا، وكان االنتقال للتدخل المباشر تطورا

التنسيق مع موسكو ووالء المرتزقة لها.
على  تحافظ  تزال  ال  ريفية  بيئة  إلى  أنتمي  أنا 
وال  والطبيعي  األخالقي،  وصفائها  نقائها، 
الجميل  الريف  هذا  ما  أحد  يزور  عندما  غرابة 
أو  قصيدة  كتابة  في  رغبة  تنتابه  أن  »عفرين« 
البهية  طبيعتها  و  عفرين  فجمال  أغنية،  تلحين 

تحرك في اإلنسان المقدرة على اإلبداع.

آخينا والت الساكنة حالياً في القارة العجوز هل 
في  بجدائلها  تلعب  كانت  التي  ذاتها  الفتاة  هي 

ِرحاب جبل األحالم في عفرين؟

كنت كذلك إلى ما قبل 2015 فقبل هذا التاريخ 
ظل  تحت  تحلم  مراهقة  فتاة  بروح  أكتب  كنت 
قصيدة،  جدائل  بربط  والزيتون  السماق،  شجرة 
مع  عليَّ  تطل  الشمس  كانت  صباح  كل  وفي 
األعشاب  من  ساخن  وكأس  العصافير،  زقزقة 
البرية مع صوت شيريفان، أما بعد هذا التاريخ 
فكيف  القصيدة  معه  شابت  و  الشعر،  شاب  فقد 
ينهش ربيعنا هناك،  الفرح، والجراد  نكتب عن 

واللون األسود يخيم على جبالنا، وسهولنا.

أنِت فنانة، وعازفة بارعة، وشاعرة, أين تجدين 
نفسك في العزف والغناء، أم في عالم الشعر؟

أهوى الشعر، والعزف، والغناء, وأعشق الفنون 
الثالثة  فصوت البزق يرد لي الروح، ويمتلكني 
عن  يعبّر  شعراً  أكتب  حين  له  حدود  ال  فرح 
وبطوالت  بداخلي،  الذي  األلم  و  الوطن،  جرح 
مميز،  ألم  ففيه  بدموعي  أكتبه  الشعر  شهدائنا، 
وأحياناً أتوجه بالغناء، وهذا يمنحني روحاً جديدة 

و مقاومة.

الثقافية  الملتقيات  في  مشاركاتِك  عن  وماذا  ـ 
واألدبيّة والفنيّة، وما هو جديدِك في ميدان الشعر 

والفن؟

هنا في هذه البالد الباردة أحاول أن أدفأ روحي 
أتردد  فال  الحضور  أمام  قراءتها  و  بالكتابة، 
من  العديد  في  شاركت  فقد  الدعوات،  تلبية  في 
مفيد، ومحفز جداً  والملتقيات، وهذا  األمسيات، 
مدينة  في  ملتقى  آخر  كان  وقد  اإلبداع،  لروح 

لوبيك بدعوة من الجمعية الكردية هناك في شمال 
ألمانيا بمناسبة اليوم العالمي للغة األم.

آخينا  شعر  في  التالية  المفردات  تمثّل  ماذا  ـ 
الوطن,  الحب,  الزيتون,  شجر  )عفرين,  والت 

الغربة, الحلم(؟

وتختصرها،  الحياة،  لي  تعني  عفرين:  مفردة 
بأن  أعتقد  حيث  عفريني  كل  حياة  وهي عموماً 
السماء،  إلى  الرب كان عرشه هنا قبل صعوده 
ولذا أرواحنا تأبى أن تنسى مكان الرب، وبعدنا 
عنها هي مسألة مؤقتة سنعود يوماً، ونحمل لها 

في قلوبنا كل ما هو جميل. 
شجرة الزيتون: تعني األصالة، والقداسة، الحب 
صديقي الدائم، وأنيسي القريب، أما الوطن: آه ما 
عساني أقول عنه، وطني مجروح اآلن كعروسة 
الغربة:  ليلة عرسها,  فُجعت بخبر مقتل زوجها 
أن  يمكن  كان  عمراً  منا  تسرق  شمطاء  عجوز 
نقضيه في رحاب وطننا الجميل, أما الحلم: فهو 
كالتفاحة الحمراء الي غصت بها سندريال عندما 

أكلتها.

هل في الشعر شيء اسمه استراحة محارب، أم 
أن الشاعر متورط في الشعر طالما فؤاده ينبض؟
الشعر  استراحة  اسمه  شيء  هناك  أن  أعتقد  ال 
زمنية  لفترة  الشعر  الشاعر عن  انقطع  لو  حتى 
في  تنمو  والقصيدة  الشعر  قصيرة،  أو  طويلة، 
وهذا  مستمر،  بشكل  ووجدانه  الشاعر  عقل 
قصيدة  شهر  خالل  أكتب  فأحياناً  لي  يحدث  ما 
لتأدية  وأنا أخرج  يوم  واحدة، ومع ذلك في كل 

واجباتي ترافقني فكرة قصيدة ما.

وأدب  ذكوري  أدب  بمصطلح  رأيِك  هو  ما  ـ 
نسائي؟

آتية من  التسمية  بالنسبة لي، وهذه  هذا مضحك 
خلفية ذهنية اجتماعية متخلّفة، فلماذا ال نجد في 
هذا  تجاوزوا  قد  فهم  التسمية،  هذه  مثل  الغرب 
حين  فأنا  عموماً،  الجنسية  والتراتبية  التقسيم، 
بروح  أنوثتي، وأكتب  أنسى  ما  فكرة  أُعبّر عن 

اإلنسان فقط.
ـ حبذا لو نختم الحوار بقصيدة لها وقع خاص في 

نفسك وكلمة تختمين بها هذا الحوار الجميل؟
من أنا؟ 

أنا عفرينيّة 
أنا زهرة الرمان

أنا عطر الريحان 
أنا جدائل الحروف 

أنا الرمز العصي .... 
الفريد ... الغريب ... 

الوحيد
ال شبيه لي 

من أنا ؟
أنا عفرينية الجرح

 والهوى 
يستوطنني وطني

وأستوطن في نزيفي
سأظل َمعلَماً في األحداق 

والضمائر
من أنا؟

أنا القوافي 
أنا االبتسامة على شفاه الماليين

أنا الصمت و دمعة الشوق
من أنا ؟

أنا فاطمة الزهراء
أنا الخنساء 

أنا آناهيتا
أنا جلجامش

أنا إنانا
أنا سحر الورد 

على أجفان العاشقين 
أنا المعابد والمزارات والمراقد

 من أنا ؟
أناعفرينية 

دمعتي تعطي للكلمات المعاني
تعجز األفواه عن نطقها 

و تجف أحبار األقالم 
قبل تدوينها

أنا من رسمت على سطح القمر
همسات من ربوع أوطاني

وغزلت النجوم بخيوط الشروق
أنا من طويت دفتر ذكرياتي

في نبضي المجروح
من أنا؟

أنا عفرينية
أنا استغاثة السالم

أنا اإلنسان الذي ينزف مني 
أنا التغريد األبدية 

أنا الشهيدة العفرينية
من أنا ؟

أنا عفرينية

في الختام  كل الشكر والتقدير لصحيفة روناهي 
على هذا االهتمام بالشعراء في الداخل والمهجر، 
فنحن كفئة أدبية من المجتمع بحاجة أن نوصل 
منابركم  خالل  من  المجروح  األدبي  صوتنا 
األدب  تذّوق  إلى  بحاجة  والمجتمع   الصادقة 

الحديث المعبّر عن أفراحه وأتراحه.

وماذا  المبنية،  البيئة  العمارة«  »نظرية  تتناول 
الذي  وما  يصنعونها،  الذين  لألشخاص  تعني 
نقاش طويل،  وقد جرى  التاريخ.  به عن  تخبرنا 
ما  حول  يومنا،  وحتى  عشر  السادس  القرن  منذ 
إذا كان فن العمارة هو جزء من الفن بمعناه العام 
أو هو فن خاص بالبناء، رغم اعتراف الجميع أن 

ثمة تقاطعاً بينهماً.
تاريخياً، لم يكن موضوع نظرية العمارة منفصالً 
الثامن  القرن  منتصف  حتى  العمارة  تاريخ  عن 
عشر. فقبل عام 1750م، يمكن وصف كل مقالة 
بأنها  المعمارية  الهندسة  حول  شاملة  دراسة  أو 
بعد  ولكن  العمارة.  نظرية  عن  مدرسي  كتاب 
زادت  الصناعية،  بالثورة  المرتبطة  التغييرات 
كمية المعرفة المعمارية إلى درجة لم يعد ممكناً 
اكتسابها إال من خالل الدراسة األكاديمية. وأصبح 
التوليف الكامل فيها مستحيالً في كتاب واحد، كما 
كان الحال في المجلدات العشر للمنظر الروماني 

القديم فيتروفيوس.
فقد سجل فيتروفيوس، الذي عاش في القرن األول 
قبل الميالد، في مجلداته »دي أركيتكتورا«  كل 
وصل  الذي  القديم  التراث  وكل  وفنه،  معارفه 
إليه شفهياً. كما أنه هو من صاغ تعبير »نظرية 
عناصر  ثالثة  على  عنده  تقوم  التي  العمارة«، 
هيمنت  وقد  والجمال.  والراحة،  المتانة،  رئيسة: 
نظريته حول فن العمارة بشكل واسع حتى أواخر 

عصر النهضة في أوروبا.
الثامن  القرن  أوروبا  في  التنوير  عصر  وخالل 
عديدة  تطورات  العمارة  نظرية  شهدت  عشر، 

أهمها »الحركة الكالسيكية الحديثة«، التي نشأت 
المتزايدة  الحضرية  باالعتبارات  متأثرة  أساساً 
زخرفة  على  فعل  كرّدة  وأيضاً  المدن،  ونمو 
الباروك في النصف األول من القرن الثامن عشر.
هيمنة  على  فعل  ردَّة  العمارة  نظرية  وشهدت 
القرن  عشرينيات  في  كالسيكية  النيو  المدرسة 
بتوفير  بوغن  أوغسطس  قيام  مع  عشر  التاسع 
التي  القوطية  للعمارة  ونظري  أخالقي  أساس 
حاول إعادة إحيائها. وفي األربعينيات طور جون 

روسكين هذا المفهوم فلسفياً.
عشر  التاسع  القرن  منتصف  في  بدأ  ذلك،  بعد 
هوراشيو  كتاب  بظهور  األمريكي  التأثير  يظهر 
فيه  رفض  الذي  األمريكية«  »العمارة  غرين 
واعتُبر  إحيائها.  وإعادة  القديمة  األساليب  تقليد 
بالسمة  يُعرف  ما  لظهور  مقدِّمة  الكتاب  هذا 

»الوظائفية« في نظرية العمارة.
نظرية  على  الحداثة  فلسفة  هيمنت  والحقاً، 
العمارة، فارتبطت بنهج تحليلي لوظيفة المباني، 
المبنى؟  من  نريد  ماذا  سؤال:  عن  اإلجابة  أي 
وهيمن كذلك االستخدام العقالني الصارم للمواد، 
الهيكلي  واالبتكار  جديدة،  كانت  ما  غالباً  التي 

واالبتعاد عن الزخرفة.
اد  وبرحيل لو كوربوزييه سنة 1965م، أحد روَّ
الحداثة في العمارة، اختفت نظرية الحداثة بشكل 
الحداثة،  بعد  ما  فلسفة  محلّها  وحلَّت  قاطع.  شبه 
إلى  واالفتقار  والشكلية  التقشف  ضد  فعل  كرد 

ع في الهندسة المعمارية الحديثة. التنوُّ
وكاالت

حوار/ غاندي إسكندر

تحقيق/ رامان آزاد

 ،)S400( الصواريخ  منظومة  صفقِة  وتوقيع 
والتوافق حول مؤتمر »سوتشي« 2018/1/29.
عمليّاً كانت أنقرة قد بدأت العدواَن على عفرين 
في 2018/1/13 ولكنها اقتصرت على عمليات 
قصٍف مدفعّي دون تدخٍل برّي أو غاراٍت جويٍّة، 
»غصن  عملية  سّمته  عّما  اإلعالُن  تمَّ  أّن  إلى 
الزيتون«، ومردُّ التأخيِر يعوُد لعدِم وجوِد تفاهٍم 
تركّي روسّي، وجاءِت الموافقة الروسيّة الضمنيّة 
مباشرةً متزامنة مع السيطرِة الكاملة على مطار 
»أبي الظهور« العسكرّي االستراتيجّي، جنوب 
إدلب بعد مرحلة استعصاء. وإذ ال مكاَن للصدفِة 
الفتاً  كان  فقد  والسياسّي،  العسكرّي  بالعمِل 
القرى  وبعض  الجويّة  للقاعدة  المباشر  السقوطُ 
العنيفة قبيل بدء  المعارِك  بعد شهرين من  تباعاً 
فيها  أبدى  وقد  عفرين،  على  التركّي  العدوان 
مرتزقة النصرة عناداً كبيراً بالتمسك بالجغرافيا. 
وهو ما يُرّجح فرضيّة تفاهٍم على غرار صيغة 
خالية  حلب  إعالن  وتّم  الباب«  مقابل  »حلب 
من المرتزقة في 2016/12/22. إال أّن توقَف 
وريف  بالغوطة  ومباشرتها  بإدلب  العملياِت 

دمشق دلَّ على ما هو أبعد بكثير. 
التركّي  األركان  رئيس  زار   2018/1/18 في 
خلوصي أكار ومدير المخابرات التركيّة هاكان 
الروسي  الدفاع  بوزير  والتقيا  موسكو  فيدان 
سيرغي شويغو، وُوضعِت اللمساُت األخيرةُ قبل 
ساعات  وبعد  وفي 2018/1/20  العملية.   بدء 
الحرب،  بدء  عن  التركيّة  األركاِن  إعالِن  من 
أصدرت وزارة الدفاع الروسيّة بياناً أعلنت فيه 
الروسيّة  العملياتيّة  المجموعة  عناصر  سحب 
»ومن  أنّه  البيان،  وأوضح  عفرين،  محيط  من 
حياة  وتعريض  ممكنة،  استفزازات  تجنب  أجل 
وسالمة العسكريين الروس للخطر، فقط تّم سحُب 
المجموعة العملياتيّة لمركز المصالحة والشرطة 

العسكرية الروسية من محيط عفرين«.
إليه  آلت  ما  مسؤوليّة  واشنطن  البياُن  وحّمل 
بتوريد  البنتاغون  »مساهمة  إّن  وقال:  األمور، 
للواليات  الموالية  للتشكيالت  الحديثة  األسلحة 
المضاداِت  ذلك  في  بما  سوريا،  شمال  المتحدة 
ساهمت  المتوفرة،  المعلومات  بحسب  الجويّة 
بالتصعيِد السريِع للتوتر بالمنطقة ودفعت القوات 
البيان  أّن  والواضُح  عسكريّة«.  لعملية  التركيّة 
المبالغة  عبر  للعدواِن،  الكامَل  التبرير  التمس 
عفرين  سماء  كانت  فقد  األمريكّي،  بالتسليح 
للطيران التركّي ولم تظهِر المضاداُت  مستباحةً 
الموقف  مع  يتطابق  الروسّي  والموقف  الجويّةُ. 
األمريكّي عندما بدأت أنقرة عدوانها على شمال 

سوريا. 
فرانس  أّكد  المسؤوليّة  من  التنصل  ولتأكيد 
لجنة  لرئيس  األول  النائب  كلينتسيفيتش 
في  الروسّي  االتحاد  بمجلس  واألمِن  الدفاِع 
2018/1/21، أنَّ روسيا لن تتدخَل عسكريّاً في 
حال وقوِع مواجهٍة بين القواِت السوريّة وتركيا.
ومحاولِة  تناقٍض  على  ينطوي  تصريٍح  وفي 
المتحدُث باسم  تملٍص قال »ديمتري بيسكوف« 
المسؤولين  »إنَّ   :2018/1/22 في  الكرملين 
يتعلق  فيما  التركيّة  بالقيادة  اتصاٍل  الروس على 
بالعمليِة العسكريِّة التي تنفذها أنقرة ضد وحدات 
ولكنه  عفرين«.  بمنطقة  الكرديّة  الشعب  حماية 
وذكر  بالعملية.  المسبق  موسكو  علم  يوضح  لم 
أّن روسيا ما زالت تؤمن بأهميّة سالمِة أراضي 

سوريا.
وأما تعبيُر موسكو عن قلقها من العملية العسكريّة 
فهو  النفس«،  »ضبط  إلى  ودعوتها  التركيّة، 
مراوغةٌ سياسيّةٌ، وينطوي على مجانبِة الحقيقِة، 
المزاعم  أّن  غيرها  من  وأكثر  يقيناً  تعلُم  فهي 
التركيّة افتراضيّة، بسبب معاينتها الوضَع على 
الروسيّة  المراقبة  وحداِت  وجود  عبر  األرِض 
خروقاٍت  عن  شكاوى  أيّة  تتلَق  لم  إذ  بعفرين 
حالة  أيضاً  وتعلم  الحدوِد،  عبر  التركّي  لألمِن 

األمِن واالستقراِر بالمنطقة.
في  المعركة  إلى  تندفع  »تركيا  عنوان  تحت 
تقريراً  ستروكان،  سيرغي  كتب  سوريا« 
بصحيفة »كوميرسانت« نُشر في 2018/1/18 
الكرد  ضد  معركتها  لبدء  أنقرة  استعداد  عن 
وقال:  إيقافها.  عن  موسكو  وعجز  سوريا،  في 
حياَل  إليه روسيا  تذهب  أن  يمكن  ما  أقصى  إّن 
العملية التركيّة الجديدة ضد الكرد هو التعبيُر عن 
القلق والتحذير من أنَّ مثل هذه الخطواِت يمكن 
أن تعرقَل عملية السالم في سوريا. وأّن روسيا 
تركيا،  مع  العالقات  تفاقم  تحمل  تستطيع  ال 
والمغامرة بخروج أنقرة من االتفاق حول سوريا 
اليها.  التي تم التوصل  وانهيار جميع االتفاقيات 
محدودة.  الوضع  على  التأثير  على  قدرتها  وأّن 
لتصبح  الفرص  كل  لديها  الكرديّة  فالقضية 
المسألة األصعب في العالقاِت الروسيِّة التركيّة، 

بل أكثر تعقيداً من مصير النظام.

براغامتّية أمريكّية

في  ماتيس  جيم  األمريكي  الدفاع  وزير  قال 
أمنيّةً  مخاوَف  لتركيا  إّن   :2018/1/22
علٍم  على  كانت  وأنّها  بالمنطقِة،  »مشروعةً« 
مسبق بالعمليّة العسكريّة. في حين قالت الناطقة 
في  ناويرت  هيذر  األمريكيّة  الخارجية  باسم 
للعملية العسكريّة: »نحضُّ تركيا على  أول يوم 
ممارسة ضبط النفس وضمان أن تبقى عملياتُها 
أهدافها  في  ودقيقة  ومدتها،  نطاقها  في  محدودةً 

لتجنِب سقوط ضحايا مدنيين«.
في 2018/1/14 أعلن التحالف الدولّي لمحاربة 
تشكيَل  المتحدة،  الواليات  تقوده  الذي  اإلرهاِب 
مقاتل  ألف  ثالثين  قوامها  حدوديّة  قوة  وتدريَب 
والعراق،  تركيا  مع  الحدوِد  على  نشرها  سيتمُّ 
»تستمر  البنتاغون:  قال   2018/1/18 وفي 
في  المحليّة  األمِن  قواِت  تدريِب  في  واشنطن 
قواِت  أو  جديداً،  جيشاً  تمثُل  ال  وهي  سوريا، 
تدريبها  من  الهدف  بل  تقليديّة،  حدود  حرِس 
سبِل  وحمايةُ  الالجئين  وسالمِة  أمِن  تعزيُز 

عودتهم إلى مدنهم المدّمرِة«.
ولكن موسكو وأنقرة تلقفتا هذا التصريَح وتحدثوا 
عنه طويالً لتبريِر العدواِن على عفرين، رغم أّن 
التنسيق  اجتماعاِت  الواقع يخالُف كّل ذلك، ألّن 
هذه  إنشاِء  عن  اإلعالَن  تسبُق  التركيّة  الروسيّة 
حرباً  أنقرة  تبدأ  أن  يمكن  وال  بكثير،  القواِت 
ودون  التصريح،  من  أيام   4 خالل  ضروساً 
وجود واقعّي لمتغيراٍت على األرض، والسؤال 
بدولٍة  نظاميّة  قوٍة  أّي  وجوَد  أنقرة  تعتبُر  لماذا 
أنقرة  قول  واألغرب  ألمنها؟  تهديداً  مجاورٍة 
بعد داعش، دون  تتعلُق بمرحلِة ما  إّن مخاوفها 
أن تبِدَي أيّة حساسيّة من وجوِد حملِة السكاكين 
وناحري الرؤوس على حدودها، كما أّن المنطقةُ 
بعيدةٌ  فيها  ونشرها  القوات  هذه  تأسيُس  المزمُع 
بعد  عفرين  مع  المباشر  التواصِل  ومنقطعةُ 

االحتالل التركّي للباب وجرابلس.
مع بدء العدوان على عفرين، جاء الردُّ األمريكّي 
الخارجيّة  وزير  فدعا  أنقرة،  يسترضي  مخففاً 
وقال:  النفِس«  »ضبِط  إلى  تيلرسون  ريكس 
أيّة  لتركيا، ال ننشئ  »نحن مدينون بتوضيحاٍت 
بالده  أّن  إلى  وأشار  سوريا«،  في  حدوديّة  قوة 
أمنها  على  تركيا  مخاوَف  بجديّة  وتأخذ  »تسمع 
األبيض  البيت  باسِم  المتحدثةُ  وأبدِت  القومّي، 

»تفهَّم مصالِح تركيا األمنيّة«. 
أنقرة،  استرضاء  في  مألوٌف  األمريكّي  الموقُف 
صرحِت  اإلرهاب  ضد  الصراع  ذروِة  ففي 
 2017/5/10 في  البنتاغون  باسم  المتحدثةُ 
الديمقراطية  سوريا  قوات  ستزود  واشنطن  أنَّ 

بأسلحة ومعدات للمساعدة بطرِد مرتزقة داعش 
المتحدثة  وأوضحت  بالرقة«.  »معقله  من 
شريكتنا  لتركيا  األمنيّةَ  المخاوَف  تماماً  »ندرُك 
تركيا  وحكومةَ  شعَب  طمأنةَ  نودُّ  بالتحالف... 
أخطار  أّي  بمنِع  ملتزمةٌ  المتحدة  الواليات  بأّن 
شمال  بحلف  شريكتنا  وبحماية  إضافيّة  أمنيّة 
الدفاع  وزير  إنَّ  البنتاغون  وقال  األطلسي«، 
األمريكي جيمس ماتيس تحدث هاتفيّاً مع نظيره 
التركّي فكري إشيق، دون الكشف عن تفاصيل 
هذه المحادثة. وهذا موقٌف فيه الكثيُر من التناقض 

لجهِة الشراكِة في حرب اإلرهاب.

مواقٌف تنقصها الفاعلّية

تماهى الموقف البريطانّي مع الموقف األمريكّي 
إّن  البريطانيّة  الخارجيّة  باسم  المتحدث  فقال 
أمِن حدودها،  لضمان  لتركيا مصلحةً مشروعةً 
وأنَّ بالده ملتزمة مع حلفائها بالناتو إليجاِد حلوٍل 

في سوريا.
لودريان  إيف  جان  الفرنسّي  الخارجية  وزير 
في  المتدهور«  »الوضع  من  قلقه  عن  أعرب 
عفرين،  في  المعارك  لوقف  ودعا  سوريا، 
بالوصول  اإلنسانيّة  للمساعدات  والسماح 
للجميع«، وطلب عقَد مجلس األمن جلسٍة طارئٍة، 
الخارجية  وزير  واعتبر   .2018/1/22 في 
فرنسا  نقل  أنَّ  أوغلو«  التركّي »مولود جاويش 
أو أيّة دولة أخرى عملية »غصن الزيتون« إلى 
إلى جانِب  بمثابة »اصطفاٍف  يعدُّ  المتحدة  األمم 

االرهابيين، وليس إلى جانِب دولٍة حليفٍة«.
في  بياناً  المصريّة  الخارجية  وزارة  أصدرت 
العمليات  فيه عن رفض  أعربت   2018/1/21
وقالت:  عفرين،  مدينة  ضد  التركيّة  العسكريِّة 
للسيادِة  جديداً  وانتهاكاً  اعتداًء  يمثل  هذا  »إّن 
السوريِّة، وأّن مثَل هذه العمليات تقّوُض الجهوَد 
الرامية لمحاربِة اإلرهاِب في سوريا«. وطالب 
السورّي  الشعب  أطياف  جميع  بانخراِط  البياُن 
طرٍف  أّي  إقصاء  دون  جاّدٍة،  بمفاوضاٍت 

للوصول للحلوِل السلميّة.
في سوريا أّكد نائب وزير الخارجية والمغتربين 
تحرٍك  ألّي  ستتصدى  سوريا  أّن  مقداد  فيصل 
تركّي على مدينة عفرين بالشكل المالئم. وأضاف 
»نحّذر القيادة التركيّة من أنّه وفي حال المبادرِة 

عفرين،  منطقة  في  عسكرّي  عمل  أّي  بدِء  إلى 
التركّي على  الجيُش  يشنّه  فإننا سنعتبره عدواناً 
أراضي سوريا«. وقال: إّن قواتنا مستعدةٌ لتدميِر 
السوريّة  السماِء  في  التركيّة  الجويّة  األهداف 
نزهٍة  في  ليسوا  أنّهم  يفهموا  أن  األتراك  وعلى 
البدَء بعملياتهم. ونطالُب المجتمع  إذا ما حاولوا 
الدولّي بإدانِة العدواِن التركّي على سوريا. ونفى 
أن تكوَن الحكومة التركيّة قد أبلغتهم دمشق بشأِن 
حملتها. إال أّن الطيراَن التركّي حلَّق براحٍة كاملٍة 
دماء  وسفك  وأحرق  ودّمر  عفرين  سماِء  في 
تقاوم،  لم  عفرين  أّن  دمشق  قالت  ثم  األبرياء، 
ترى ما الذي أعاق الجيش التركّي لمدة 58 يوماً 
من الوصول إلى المدينِة؟ وكيف قضى الشهداُء 

من أبناِء عفرين؟

اإلرهاُب رسائل تركّية للعامل

في  البريطانيّة،  »إندبندنت«  صحيفة  ذكرت 
مقال نُشر في 2018/1/2/8 قالت فيه إّن الدولة 
للمشاركِة  داعش،  مرتزقة  »جنّدت«  التركيّة 
بالحرب على عفرين، ونقلت عن مرتزٍق سابٍق 
على  للهجوم  دّربتهم  تركيا  إّن  قوله  بداعش 
»أهداف كرديّة في عفرين«. المسلّح الذي اكتفت 
الصحيفة بذكر اسمه األول )فرج( أّكد أّن »غالبيّة 
عناصر الفصائل التي تقاتل إلى جانب تركيا ضّد 
وحدات حماية الشعب ينتمون لداعش« وقد تلقوا 
التباع  بتركيا  خاصة  معسكرات  في  تدريباٍت 
السيارات  بعيداً عن  »أساليب وتكتيكات جديدة، 
لعدم  وذلك  االنتحاريّة«  والهجمات  المفخخة 
إثارة شبهاٍت حول »التعاون التركي-الداعشّي« 

تعّرُض أنقرة النتقاداٍت دوليٍّة.
نقلت  بعدما  العدوان  بعد  استمر  الدولّي  التكاذب 
وسائل اإلعالم منذ األيام األولى مشاهد المجازر 
والنساء  األطفال  واستشهاد  عفرين  في  األولى 
المرّوعة  كوبلة  مجزرة  مثل  السن،  وكبار 
 2018/2/26 يالنقوز  ومجزرة   2018/1/21
وترنده 2018/3/8ومشهد التمثيل بجسد الشهيدة 
في 2018/1/30 ومشاهد جثث  كوباني  بارين 
األطفال المقطعة، ومقاطع التهديد بالنحر والقتل، 
أن  المشاهد  هذه  عبر  أنقرة  أرادت  أنقرة  ولعل 
تبعَث برسائل للعالم وتقول هؤالء من نقودهم في 
باب  سنفتح  نفعل  لم  وإن  عفرين،  على  الحرب 
للبنى  تدمير  المشاهد من  إليكم، وتوالت  الهجرة 
رؤوس  فوق  والبيوت  العامة  والمرافق  التحتيّة 
ساكنيها وفرض الحصار الجائر ومن ثم خروج 
طوابير األهالي في ظروٍف جويٍّة سيئة حصار 
على  الجراد  وهجوم  التغريبة  يوم  كان  حتى 
مدينة عفرين ونهب المملكات العامة والخاصة، 
الديمغرافّي  والتغيير  االحتالل  استمرار  ورغم 
التي يالقيها  أنواعها  بكلِّ  والمعاناة  واالنتهاكات 
ال  أنواعها  بكلِّ  التهجير  جغرافيا  في  األهالي 
زالت المواقف الرسميّة تبدي »تفهمها للمخاوف 
األمنيّة التركيّة« فصمت العالم مرة ثانيّة عندما 
في  سوريا  سمال  على  العدوان  أنقرة  بدأت 
تكراراً  كان  األمريكّي  والموقف   2019/10/9
التكاذب  إنّه  عفرين...  في  الروسّي  للموقف 

السياسّي بال حدود .  
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غامن

تم تأسيس المعهد العالي للميكاترونيك في إقليم 
وبدأ  2019م،  سنة  قامشلو  بمدينة  الجزيرة 
بتاريخ 12-1- الطالب  أول دفعة من  بتدريس 
من  طالباً   14 العالي  المعهد  ويضم   ،2019
عفرين وكوباني وإقليم الجزيرة، وللمعهد نظام 
الدراسية، ولمدة ثالث سنوات مقسمة  الفصول 
يتم  التي  المواد  ومجموع  فصول،  ستة  على 
تدريسها هي 50 مادة ما بين اختصاص وغير 

اختصاص.
 )Mechatronics( »الميكاترونيك«  مصطلح 
تيتسورو  قبل  من  اليابان  في  مرة  أول  استخدم 
موري Tetsuro( Mori( عام 1969م، وهو 
 )Yaskawa( يازكاوا  لشركة  المهندسين  كبير 
واستُخدم بعدها في أوروبا قبل أن ينتشر في كل 

أنحاء العالم. 
هي  المعهد  في  تدريسها  يتم  التي  المواد  أغلب 
معهد  وأيضاً  النظرية،  بالمواد  مقارنةً  علمية 
الميكانيكية،  الهندسة  أتمتة  هي  الميكاترونيك 
وتعتبر دمج بين أربع أقسام رئيسية للميكاترونيك 
واإللكترونية  الميكانيكية  الهندسة  وهي: 

والكهربائية والحاسب اآللي.
»هدفنا إعداد طلبة ذوي قدرات علمية عالية«

وبهذا الخصوص كان لصحيفتنا لقاًء مع اإلداري 
في المعهد العالي للميكاترونيك الدكتور »كسرى 
المعهد  هدف  بأن  أوضح  والذي  حرسان«، 
يتمتعون  طلبة  تخريج  هو  للميكاترونيك  العالي 
تصنيع  بهدف  عالية  وكفاءات  علمية  بخبرات 
اآلالت وأنظمة إنتاج مرنة تكفل الحصول على 
معظم  كون  الطلب،  حسب  أو  أعلى  إنتاجية 
األجهزة والمعدات الحديثة في جميع المجاالت 
الصناعية تتطلب هذه األقسام، وفي أغلب هذه 
المجاالت تكون هذه األقسام مدمجة باختصاص 

كانيه/ رأس  من سري  المهجرون قسراً  يواجه 
أوضاعاً  كاني  واشو  مخيم  في  المقيمين  العين 
إدارة  ومحاولة  رغبة  من  بالرغم  للغاية  صعبة 
المخيم توفير كافة مستلزماتهم وبقدر المستطاع, 
إال أنه بسبب قلة اإلمكانات وضعف الدعم من 
المنظمات اإلنسانية لهم حال بينهم وبين ذلك إلى 

اآلن.

إضاءات عىل حياة املخيامت 
من الداخل

حياة  على  كثيراً  الضوء  تسليط  يتم  وقت  في 
المهجرين قسراً من بيوتهم والهواجس والمعاناة 
وكيف  اللجوء,  مخيمات  في  بها  يمرون  التي 
التغلب  في  يعاونهم  وإيمانهم  إرادتهم  قوة  أن 
فُرضت  التي  المعيشية  الظروف  هذه  على 
استطالع  خالل  من  قوة,  وال  حول  بال  عليهم 

واحد أال وهو اختصاص الميكاترونيك.

مجاالت كثيرة للعمل
ويذكر بأن هناك الكثير من المجاالت للعمل فيها 
بعد تخريج الطلبة من المعهد العالي للميكاترونيك 
ومنها: - المنشآت الصناعية الحديثة - العمل في 
الورشات  إدارة  على  العمل   - الحديثة  المخابر 
األجهزة  وإصالح  صيانة   - الحديثة  المهنية 

الحديثة.

تخطي مرحلة الصعوبات

وفي السياق ذاته التقينا مع مدرس مادة الفيزياء 
كنعان  »صبري  للميكاترونيك  العالي  للمعهد 
عام  منذ  حلب  جامعة  خريج  وهو  رشيد« 
2010 م، حيث أوضح لنا بأنه كان هناك بعض 
الصعوبات من ناحية فهم المواد من قبل الطالب، 
الشيء  بعض  ضعيف  بعضهم  أساس  كان  فقد 
تدريسهم  بعد  المرحلة  هذه  تجاوزوا  أنهم  إال 
من  استجابة  ولوحظ  المحاضرات  وإعطائهم 

قبلهم للمعلومات بالشكل المطلوب. 

نظام درايس يقارن بجامعات الهندسة

وتابع رشيد بالقول: »نستطيع القول بأنهم يتَّبِعون 
في المعهد نظام دراسي ينافس المستوى الدراسي 
والمنهاج  للهندسة،  السورية  الحكومة  لجامعات 
للترقية  الميكاترونيك، وهناك خطط  هو لهندسة 
في  الهندسة  مستوى  إلى  المعهد  مستوى  من 

المستقبل«. 

إنشاء مخرب عميل يف العام املُقبل

العالي  للمعهد  الفيزياء  مادة  مدرس  وأضاف 

في  بأنه  رشيد«  كنعان  »صبري  للميكاترونيك 
المخابر  تأمين  في  صعوبة  هناك  كان  البداية 
التي يجب  المخابر  مادة  تدريس  الفيزيائية، وتم 
وبجهود  أنه  إال  نظرياً،  عملي  بشكل  تدريسها 
المخابر من  تأمين  العمل على  يتم  المعهد  إدارة 
قبلهم خالل العام المقبل، باإلضافة لتجهيز مخبر 
وستكون  العملي،  للتعليم  التجارب  لتنفيذ  عملي 
بين  تجربة   12 إلى  ثمانية  بين  ما  التجارب 

النظري والعملي.

»التشجيع وراء ُحبنا للميكاترونيك«

وفي مقابلة أخرى التقينا مع الطالب في المعهد 
العالي للميكاترونيك »زكريا دقوري« وهو من 
أبناء مدينة عامودا، حيث أبدى سعادته وترحيبه 
بفتح معهد ميكاترونيك بقامشلو، وأشار بأنه يعتبر 

األول من نوعه على مستوى إقليم الجزيرة.
وفي بداية حديثه قال: »كان هدفي هو دراسة مادة 
إنكليزي  أدب  المفاضلة  في  وسجلت  اإلنكليزي 
والميكاترونيك، وتم اختيار دراسة الميكاترونيك 
في المفاضلة، ولم أكن أعرف في البداية ما هو 
معنى ميكاترونيك، ولكن بفضل األساتذة جعلونا 
نحب هذا المعهد، ونتخطى الصعوبات والعقبات 
المعهد،  إلى  الدخول  بداية  تواجهنا  كان  التي 
وتشجيعهم لنا حببنا أكثر به كونه مميز من حيث 
التعليم النظري والعملي، ولم نجد أي صعوبة في 

المواد أو االمتحانات«.

دراسة زاخرة باملعلومات

بعد  للمعهد جاء  بأن حبه  وأكمل زكريا دقوري 
حيث  من  السورية،  الحكومة  بجامعات  مقارنته 
التكاليف والنظافة ومعاملة األساتذة مع الطالب 
البيت  المعهد  المحاضرات، واعتبار  في إعطاء 
الثاني لهم كونهم يشعرون براحة نفسية كبيرة، 
وما حققوه من فائدة دراسية لهم، وأخذ الكم الكبير 

رصدنا  كاني  واشو  مخيم  في  صحيفتنا  أجرته 
قسراً  هُّجرت  التي  الناصر  وضحة  األم  حال 
سري  لمدينة  التابعة  ليالن  منطقة  في  بيتها  من 
التركي  االحتالل  جراء  العين  رأس  كانيه/ 
ومرتزقته ممن يسمون أنفسهم بالجيش الوطني 
السوري، فبالرغم من كبر سنها الذي يناهز 67 
مالمح  على  المرسومة  المعاناة  عاماً، وخطوط 
في  موجوداً  يزال  ال  كان  األمل  إن  إال  وجهها 
معاناتها  عن  البداية  في   حدثتنا  حيث  كلماتها, 
ليلة تهجيرهم قائلةً: »خرجنا من بيتنا تحت وابل 
من القصف الهمجي الذي نُفذ من قبل االحتالل 
التركي ومرتزقته, حيث تعرضت ليالن للسرقة 
والنهب والقصف وخرجنا تاركين ورائنا كل ما 
نملك, لم نعلم وجهتنا وأين سينتهي بنا المطاف، 

وعلى عاتقي أطفال صغار بعد أن تفرقت العائلة 
وتشتت, كنا نقضي بضعة أيام هنا وبعضها هناك 
دون ملجأ يأوينا, تعرضت حينها لنكسة مرضية، 
وتم نقلي إلى مشفى مدينة تل تمر وبعد استقرار 
إلى مخيم واشو وكاني,  انتقلنا  وضعي الصحي 
منهم  خمسة  سبعة,  هم  الذين  عائلتي  أفراد  مع 

أطفال«.
من  العشرات  تأويهم,  خيم  بال  العائالت  تتواجد 
العوائل يفتقرون إلى خيمة يحتمون تحتها، هذه 
األم التي ال تزال تطالب بخيمة مثلها مثل سائر 
من  مطالبتها  خالل  من  المخيم,  في  المهجرين 
اإلدارة أكثر من مرة إال إن مطلبها لم يتحقق بعد 
بسبب ضعف اإلمكانات والتقاعس المخزي من 
قبل المنظمات التي تّدعي اإلنسانية حتى إعدادنا 

تقرير/ عادل عزيز

تقرير/ نشتيامن ماردنيل 

تقرير/ آالن محمد

مديرّية االقتصاد بمقاطعة الحسكة.. جهوٌد حثيث�ة؛ لتعويض 
 هجوم االحتالل التركي

َ
الضرر الحاصل نتيجة

زت 
ّ
نت من خلق برنامج اقتصادي على األصعدة كافة, وعز

ّ
روناهي/ الحسكة ـ خالل األعوام القليلة المنصرمة على نشأة اإلدارة الذاتي�ة الديمقراطية الفتي�ة؛ تمك

 أقاليم ومناطق اإلدارة الذاتّي�ة؛ لمتابعة سير العملّية 
ّ

هذا البرنامج من خالل دعم األيدي العاملة في شمال وشرق سوريا, وإنشاء مديريات لالقتصاد في شت
  لقوة ِالمجتمع, في مختلف أنحاء العالم.

ً
 رئيسيا

ً
 ومعيارا

ً
 أساسيا

ً
التنموّية واالقتصادّية بالشكل المطلوب, وللقضاء على البطالة اليت باتت تعتبر مقياسا

شمال  في  الديمقراطية  الذاتيّة  اإلدارة  امتازت 
االقتصادي  بالواقع  بالنهوض  سوريا  وشرق 
الذي تمكنت من خالله محاربة الفقر, والقضاء 
المئوية  النسبة  تحقيق  من  مقتربةً  البطالة  على 
الكاملة بما يخص هذا األمر, حتى بدأت بمقارعة 
من  بالرغم  قياسي  زمٍن  وفي  اإلقليمية,  الدول 
خوٍف  هاجس  شّكل  مما  المحدودة؛  اإلمكانات 
لدى دولة االحتالل التركي, سيما تطور الواقع 
الدعامات  أقوى  من  أصبح  الّذي  الزراعي, 

االقتصاديّة. 
»روناهي«  صحيفتنا  التقت  الصدد؛  هذا  وفي 
بالناطقة باسم لجنة االقتصاد في مقاطعة الحسكة 
مديريّة  »تضم  قالت:  حيث  صاروخان  ليلى 
االقتصاد في مقاطعة الحسكة عّدة فروٍع, تشكلت 
الفدراليّة  المجالس  انتخابات  من  االنتهاء  مع 
قبل عامين, وهي قسم )الكوبراتيف, الجمعيّات 
التعاونيّة( وقسم إدارة األفران والمطاحن, وقسم 
اإلدارة العاّمة للصناعة, وقسم الزراعة والثروة 

لنا  تتبع  كانت  عام؛  من  أكثر  وقبل  الحيوانيّة. 
اإلدارة العامة للتجارة. ولكن؛ لمقتضيات العمل 
أصبحت تابعة إلدارة المالية العامة, وجميع هذه 
الفروع تشكل مجتمعةً الّلَبنَةَ األساسيّة لالقتصاد, 
أو  الفروع  هذه  بين  فيما  المتكامل  وبالتنسيق 
تطوراً  االقتصادي  النمو  شِهد  المؤسسات, 
ملحوظاً ساهم في بناء البنية االجتماعيّة, بشكل 

ٍملحوظ ومؤثر«.

االحتالل الرتيك وآثاره عىل 
القطاع الزراعي

للمحاصيل  الوفيرة  المواسم  من  أعواٍم  عّدة  بعد 
والُذَرة,  والشعير  كالقمح  لألقماح,  الرئيسيّة 
العمود  تشّكل  األخرى؛  المحاصيل  من  والعديد 
زراعة  الزراعي, وخصوصاً  لالقتصاد  الفقري 
واسع  بشكٍل  وانتشارها  جداً  كبيرة  مساحات 

تلك  وتميز  التركي,  االحتالل  لدولة  الحدود  مع 
ال  المثال  سبيل  على  تربتها,  بخصوبة  المناطق 
قام  العين؛  رأس  كانيه/  سري  مدينة  الحصر, 
تلك  باحتالل  ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش 
المناطق وتهجير أهلها, مما أدى إلى خروج تلك 
األراضي عن الخدمة, وبالتالي سيحصل ضرٍر 
القمح  لمادة  العام  المخزون  في  ونقٍص  كبير 
ليلى  وأكدت  المنطقة,  تلك  من  تأتي  كانت  التي 
كان  الزراعي  االقتصاد  نمو  »إّن  الصدد:  بهذا 
إلضعاف  ومرتزقته؛  ألردوغان  واضحاً  هدفاً 
االقتصاد في شمال وشرق سوريا, وترك ثغرٍة 
كبيرة في الناتج المحلي, لإلدارة الذاتيّة, مما يعني 
التركي,  االحتالل  ّشنها جيش  التي  الحرب  بأن 
اقتصاديّة,  حرباً  بل  فقط,  سياسيّة  حرباً  ليست 
بالخيرات,  الغنيّة  المناطق  ضرب  شأنها  من 
مثل الزراعة والنفط, ضمن خطة ممنهجة لكسر 
المشروع الديمقراطي, ونشر الفوضى والبطالة, 
وشرق  شمال  في  االقتصاديّة  البنيّة  وانهيار 

سوريا«.

الخطط البديلة للمرحلة املُقبلة

الثورة  خط  ضمن  السير  مواصلة  سياق  وفي 

تربه سبي�ه.. تطوٌر ملحوظ في مجال زراعة الخضار الموسمّية
ملحوظاً  تطوراً  العام  هذا  الزراعة  قطاع  يشهد 
تربه  ناحية  في  الخضار  زراعة  وبشكل خاص 
الدعم  من  بالمزيد  المزارعون  ويطالب  سبيه, 
من  التجار  ومنع  الذاتي  االكتفاء  إلى  للوصول 

احتكار السوق واالستحكام باألسعار.

سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  الزراعة  تعّد 
وفي  المنطقة,  في  لالقتصاد  األساسي  الركن 
ظل الحصار, واألزمة في سوريا وانهيار الليرة 
إلى  التوجه  بات  الصرف؛  سوق  في  السورية 
الذاتي  االكتفاء  إلى  والوصول  المحلي  اإلنتاج 
وكالة  أعدت  الصدد؛  وبهذا  ضرورية.  حاجة 

هاوار لألنباء تقريراً؛ جاء فيه:
بين مشاريع كبيرة وصغيرة شهدت ناحية تربه 
سبيه خالل األعوام األخيرة تطوراً ملحوظاً في 
اتساع  ومع  الموسمية,  الخضار  زراعة  مجال 
العام   هذا  بالخضار  المزروعة  األراضي  رقعة 
بالمقارنة  الذاتي  االكتفاء  بلغت مرحلة  قد  تكون 

مع باقي المناطق في إقليم الجزيرة.

إنتاج محيل وأسعار مرتفعة

وعلى الرغم من هذا التطور والجهد إال أن النتائج 
لم تترجم على لوائح األسعار, وما تزال أسعار 
الخضار مرتفعة نوعاً ما, وبحسب المزارعين؛ 
السماد،  وكذلك  بالدوالر،  البذار  يشترون  فإنهم 
إلى جانب احتكار التجار لألسواق وقيامهم برفع 
أسعار المنتوجات المحلية بشكل كبير دون رادع 
وغياب المراقبة، كما أن نواحي مثل ناحية تربه 
بها  تملك سوق خضار مركزي خاص  سبيه ال 
رغم إنتاجها الكبير، حيث يباع إنتاجها في سوق 
المنتوج  بشراء  المحال  أصحاب  ليعود  قامشلو 
نفسه من قامشلو وبيعه في تربه سبيه مرة أخرى.
المزارعون يقومون بتسويق منتجاتهم إلى السوق 
المركزي في قامشلو، حيث يقوم التجار بشرائه 
وتوزيعه على المحالت, هنا يتم التالعب بالسعر 
السوق  في  يباع  إنتاجه  يجد  المزارع  أن  حيث 

أضعافاً مضاعفة.

مديرية التجارة تتوّعد بحل

مقاطعة  في  التجارة  لمديرية  المراجعة  وخالل 
الدراسات  قسم  في  اإلدارية  أوضحت  قامشلو؛ 
وتحديد األسعار جاندا أسعد أن خطتهم لهذا العام 
وعلى  الخضار،  زراعة  تكلفة  حساب  تتضمن 
هذا األساس سيتم تحديد سعرها، كما سيتم حساب 

تكلفة النقل لمنع االحتكار ورفع سعر البضاعة.
الخضروات البواكر تُخفّض األسعار

التي  والصعوبات  الخضار  زراعة  تطور  حول 
وخفض  الذاتي  االكتفاء  إلى  الوصول  تمنع 
األسعار؛ قال المزارع جكر يوسف: »في قرية 
تل شعير شمال غرب ناحية تربه سبيه 10 كم, 
دونم   500 من  أكثر  العام  هذا  خالل  زرعنا 
البواكر  خضار  أساسي  وبشكل  بالخضروات, 
يسمى  ما  أو  البالستيكية  البيوت  طريق  عن 

األنفاق«.
وتعتمد طريقة األنفاق على زرع بذار الخضروات 
يقومون  البذرة  نمو  في مشاتل مخصصة, وبعد 
بحفر خنادق بعرض مترين، وطول من 20 إلى 

25 متر، وتغطيتها بالنايلون بعدها يقومون بنقل 
إلى داخلها، وتتم سقايتها عن  شتل الخضروات 
الزراعيين فإن  الخبراء  الرذاذ، وبحسب  طريق 
تكلفة 1 دونم من األرض بطريقة األنفاق تصل 
الصيفية  الخضروات  أما  ألف ل.س,  إلى 100 

فأقل من نصف التكلفة.
اعتُمدت  الطريقة  هذه  »إن  يوسف:  وأضاف 
أول مرة في عام 2005, من قبل المزارع دارا 
واحداً, وبعد نجاحها,  الذي زرع دونماً  يوسف, 
أساسي,  بشكل  اليوم  يعتمدونها  المزارعون  بدأ 
وإن إنتاج الخضار البواكر يسّوق في أواخر شهر 
نيسان مما يساهم في انخفاض أسعار الخضار«.

اتساع رقعة األرايض املزروعة بالخضار

البندورة،  مثل  الصيفية  الخضار  جانب  إلى 
والتي  الملوخية,  البامية،  الباذنجان،  الخيار، 
تُسقى بالطرق العادية، وتعّد أقل تكلفة, تتم زراعة 
الباذنجان,  كالبصل,  أيضاً  الشتوية  الخضار 
البصل األخضر, الملفوف, القرنبيط , البقدونس 
والخس كما وتزرع الخضار البواكر مثل الخيار 

والبندورة والكوسا.
بالخضار  المزروعة  المساحة  بلغت  وبلغت 
ستة  العام  هذا  سبيه  تربه  ناحية  في  الشتوية 
في  اإلداري  بحسب  المتوقع  ومن  دونم,  آالف 
تزداد  أن  يوسف  كاميران  الزراعة  مؤسسة 
البواكر  بالخضار  المزروعة  األراضي  مساحة 

والصيفية بشكل كبير.
والزراعة  االقتصاد  هيئة  المزارعون  وطالب 
بالمزيد من الدعم؛ للوصول إلى االكتفاء الذاتي 
»نعاني  يوسف:  جكر  وتابع  األسعار,  وخفض 
عدم  كذلك  والمازوت،  السماد  سعر  ارتفاع  من 
نطالب  لهذا  المناسبة,  الزراعية  اآلليات  توفر 

الجهات المعنية بتذليل هذه العقبات«.
في  الزراعة  لمؤسسة  المشترك  الرئيس  وأكد 
ناحية تربه سبيه كاميران يوسف على أن ارتفاع 
سعر الدوالر والحصار يعيقان تطوير الزراعة 
المساعدة  تقديم  اإلمكان  قدر  »نحاول  وأضاف: 
للمزارعين, كما نعمل على تقديم مادة المازوت 
على  ونعمل  المناسب,  الوقت  في  وتوفيرها 
تشكيل لجان لمتابعة هذا التطور والوقوف على 

المعوقات«.

المعهد العالي للميكاترونيك.. جانب آخر للتعليم والتطور 
التكنولوجي في جامعة روج آفا

عشرات العوائل يفتقرون إلى خيم تأويهم بمخيم واشو كاني!!!

آفا,  الجزيرة في مدين�ة قامشلو ضمن جامعة روج   في إقليم 
ً
فتتحت مؤخرا

ُ
ا العالمية اليت  المعاهد  للميكاترونيك من  العالي  روناهي/ قامشلو- يعتبر المعهد 

كخطوة ريادية نحو التطور العليم والتكنولوجي.

تكاد  ال  اليت  المعيشية  والخدمات  الصعبة  اإلنساني�ة  الظروف  من  بالرغم  قامشلو-  روناهي/ 
آملين  كاني  واشو  مخيم  ضمن  تنكسر  ال  اليت  العزائم  تتواجد  لإلنسان,  البسيطة  الحياة  تكفي 

بالعودة إلى ديارهم، جاعلين ذلك هدفهم األسايس.

ليلى صاروخان

تابعت  التركي؛  االحتالل  ومقاومة  االقتصاديّة, 
الناطقة باسم لجنة االقتصاد في مقاطعة الحسكة 
في  االقتصاد  كلجنة  »نحن  صاروخان:  ليلى 
دعم  في  عقبٍة  أّي  تثنينا  لن  الحسكة,  مقاطعة 
خطٍة  بوضع  وقمنا  االقتصادي,  مشروعنا 
بالمساحات  الذي حصل  النقص  لتعويض  بديلة 
الصالحة  األراضي  بزراعة  الزراعية, وسنقوم 
الفالحين  ودعم  واستصالحها,  كافة  للزراعة 
الغزو  نتيجة  تضرروا؛  الذين  والمزارعين 
األرياف,  تنميّة  هو  األول  وهدفنا  التركي, 
وتمويل أصحاب المشاريع فيها, وتقديم الخدمات 
بشكل  ودعمهم  المهارات  ألصحاب  الالزّمة 

ٍمباشر«.

زكريا دقوري

رياض مرعي 

صربي كنعان رشيد

وضحى الناصر

كسرى حرسان لوند حج يوسف

من المعلومات، كما يوفر التكاليف عليهم مقارنةً 
بالجامعات الحكومية السورية من ناحية تكاليف 

السفر والرسومات الجامعية على حد قوله.

التهجري مل مينعه من إكامل الدراسة

حج  »لوند  الطالب  مع  التقينا  آخر  لقاء  وفي   
إكمال  فبعد  عفرين،  من  مهجر  وهو  يوسف« 
بقامشلو،  المعهد  في  يدرس  بدأ  الثانوية  دراسته 
حيث أكد لنا بأن اختياره لمعهد الميكاترونيك كان 
من حبه له، وأكثر ما جذبه له هو تعدد المواد في 
قسم واحد مثل الكهرباء واإللكترون والميكانيك 
والحاسب اآللي، وتابع يوسف بالقول: »تم تأمين 
في  الجامعة  إدارة  قبل  من  لنا  الجامعي  السكن 

إعطاء  في  محترفين  أساتذتنا  أن  كما  قامشلو، 
المحاضرات ولديهم خبرات علمية كافية ونظام 
للكثير  الباب  يفتح  مما  كثيراً  متقدم  هنا  الدراسة 

من التعلم وأخذ الخبرات«.
النجاح  بتمني  يوسف  حج  لوند  الطالب  واختتم 
األساتذة  شكر  كما  للطلبة،  التقدم  من  والمزيد 
للتعليم  فرصة  منحهم  على  المعهد  وإدارة 

والتطور التكنولوجي وتأمين السكن لهم. 
يهدف التعليم إلى التأكد من نقل المعرفة العالمية 
وتنمية  آخر،  إلى  جيل  من  والمهمة  المتطورة 
الطلبة  يهيئ  التعليم  أن  كما  الجديدة،  المعارف 
للنجاح في المهن التي تتطلب معرفة ومهارات 
الهدف  هو  المتطور  التعليم  فإن  ولذلك  عالية، 

األساسي لمعاهد التعليم العالي والجامعات.

التقرير التالي.
وهذا ما أوضحتها األم وضحه بقولها: »إن تأمين 
المساعدات يقع على عاتق اإلداريين في المخيم، 
ولكن يقع أيضاً على المنظمات الدولية التي هي 
المعدومة,  المعيشية  تام عن أوضاعنا  في سهو 
نعاني هنا أنا والعشرات من العوائل عدم وجود 
خيم تأوي عائالتنا, أننا نقضي كل ليلة أو ليلتين 
بهم,  الخاصة  خيمهم  في  العائالت  أحد  بضيافة 
أطفال  وأغلبهم  بالصغيرة  ليست  العائلة  لكن 
آالف  بين  ومن  مأساوياً,  يعتبر  الوضع  وهذا 
المستلزمات أصبح جل أمنياتنا خيمة, لكننا على 
أمل دائم بالعودة ولن نتخلى عن هذا األمل ألنه 

نجاتنا الوحيد«!

»نحاول بشتى الُسبل توفري جميع 
الخدمات للنازحني«

التي  الخدمات  وبخصوص  ذاته  السياق  في 
بدت ضئيلة وكما وصفتها األم وضحى، التقينا 
مخيم  في  العالقات  لقسم  اإلداري  العضو  مع 
واشو كاني رياض مرعي، والذي نسب تأخير 
الوعرة  األرض  طبيعة  إلى  األزمة  هذه  وتفاقم 
والظروف الجوية التي لم تكن مساعدة في تجهيز 
التي  للعوائل  الجديد المخصص  القطاع  وترميم 
إلى اآلن والذي يسع 150  بقت من دون  خيم 
في  كبيراً  ضغطاً  »واجهنا  قال:  حيث  خيمة, 
تأمين المستلزمات األساسية لألهالي المهجرين 

ومن بين ذلك تأمين الخيم لجميع العائالت, حيث 
تم توزيع1350  خيمة واحتوت خيم االستقبال 
بعض  نقل  يتم  كان  ذلك  وبسبب  عائلة,   200
العائالت إلى مخيم نوروز، حيث الخدمات كانت 

متوفرة أكثر«.
في ظل غياب المنظمات الدولية عن مخيم واشو 
لبناء  كبير  مجهود  بذلت  الذاتية  اإلدارة  كاني, 
عليها،  فرضت  التي  الصعوبات  رغم  المخيم 
مشكالت  حل  على  تعمل  فهي  إمكاناتها،  وقلة 
العائالت األخرى وهي قيد التنفيذ، وسيتم خالل 
الجوية  األوضاع  تحسن  مع  حلها  قصيرة  فترة 
التي تساعد على التجهيز للقطاع الجديد، هذا ما 
مخيم  في  العالقات  لقسم  اإلداري  العضو  أكده 
»أننا  بقوله:  وتابع  مرعي،  رياض  كاني  واشو 
الخدمات  جميع  نوفر  أن  السبل  بشتى  نحاول 
للنازحين في مخيم واشو كاني ليحتضنهم المخيم 
اإلمكانات  حسب  الراحة  سبل  جميع  ولتوفير 

المتاحة«.


