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من  المئات  استذكر  ـ  كوباني  روناهي/ 
بوتان  برخ  وقرية  كوباني  مقاطعة  أهالي 
ارتكبها  الذي  حزيران   25 مجزرة  شهداء 
عام   حزيران   25 فجر  في  داعش  مرتزقة 
وقرية  كوباني  مدينة  أهالي  بحق  2015م 
برخ بوتان التي راح ضحيتها حوالي 233 
مجزرة 25  شهداء  مزار  في  وذلك  شهيداً، 
حزيران؛ إلقامة مراسم لهم وإشعال الشموع 
على أضرحتهم. وحضر المراسم إضافة إلى 
المراكز  المئات من أهالي كوباني، أعضاء 
وممثلون  والعسكرية  المدنية  والمؤسسات 

عن اإلدارة المدنية الديمقراطية في منبج.
صمت  دقيقة  بالوقوف  المراسم  بدأت 

إلقاء  وتالها  الشهداء،  ألرواح  استذكاراً 
المجتمع  لحركة  المشترك  الرئيس  كلمة 
الديمقراطي أحمد شيخو قال فيها: »بمناسبة 
حزيران؛   25 لمجزرة  الثالثة  الذكرى 
بحق  ارتكب  لقد  شهدائنا.  جميع  نستذكر 
في  المجازر  من  العديد  الكردي  الشعب 
ديرسم وبرسوس وحلبجة وشنكال وكوباني، 
كان هدفهم قتل إرادة الشعب الكردي. ولكن؛ 
شعبنا  إرادة  تقوى  تحدث؛  مجزرة  كل  بعد 
األهالي  أشعل  ذلك  وبعد  آخر«.  بعد  يوماً 
ترديد  الشهداء وسط  الشموع على أضرحة 

الشعارات التي تمجد أرواح الشهداء.

م
ّ
مقاومة العصر... بسالة وتقد

إعالن دعوة الستدراج 
عروض األسعار

الصالة الرياضية 

بقامشلو تعود 

للحياة من جديد

وتَعقيدات  السوريَّة،  الساحة  الُمستجدات على  آخر 
واإلقليميَّة  الدوليَّة  األطراف  تَعدد  مع  الوضع 
الالعبة في الميدان السورّي، والتي تُؤثر وتَضغط 
على األطراف والقوى السوريَّة الُمتَنازعة وتُسبب 
السوريَّة،  األزمة  من  للُخروج  مساٍع  أّي  إجهاض 
وآخر التطورات في منبج بعد إعالن وحدات حمايَّة 
من  العسكريين  مستشاريها  سحب  عن  الشعب 
المدينة، والحرب اإلعالميَّة والنفسيَّة التي تَُخوضها 

الدولة التركيَّة. 
الذي  الحوار  محاور  كان  المواضيع  هذه  كّل 
أجرتهُ صحيفتُنا مع عضو الهيّئة السياسيَّة في 

مجلس سوريا الديمقراطيَّة حسن محمد علي.

فهو  صعبةٌ،  مهمةٌ  حيدو  الشاعر  عالم  إلى  الدخول 
أوسع وأكبر من أن يُحاط بإنتاجه األدبّي والفنّي بمقابلة 
الكرد  شعراء  أهم  من  واحد  وهو  بحث.  أو  مقال  أو 
وأغزرهم إنتاجاً وأكثرهم ــ إن صح التعبيرــ التزاماً 
ومنظومة وموسوعة  منصة  بحق  هو  بقضية شعبه, 
ثقافيّة وأدبيّة فنيّة وتاريخيّة وتراثيّة. وقد نال حوالي 

ثالثة وعشرون جائزة أدبيّة حتى اآلن.

الجزيرة عن  إقليم  في  البلديات  هيئة  تعلن 
المختوم  بالظرف  مزايدة  إلجراء  حاجتها 
الستثمار حديقتين في مدينة الدرباسية وفقاً 
الخاصة  المالية والحقوقية  الشروط  لدفاتر 

والعامة المرفقة:
ـ مدة االستثمار. 

ـ مكان االستثمار: الدرباسية.
 ـ الحي الشرقي: حديقة الشهيدة زفين. 

أوصمان  الشهيد  حديقة  الغربي:  الحي  ـ 
صبري.

ـ التأمينات األولية: %5 ل.س. 
ـ التأمينات النهائية: 10 % من قيمة اإلحالة 

النهائية )قيمة العقد اإلجمالية(.
ـ آخر موعد لتقديم العروض يوم الخميس 
المصادف لـ  28/6/2018 الساعة الثالثة 
السبت  يوم  في  العروض  وتفض  عصراً 
الموافق لـ 30\6\2018 في الساعة الحادية 

عشرة صباحاً.
ـ تقدم العروض الى ديوان بلدية الدرباسية.  
ـ يرفض كل عرض غير مرفق بالتأمينات 

األولية. 
األوراق  كافة  تقديم  العارض  وعلى  ـ 
الثبوتية المنصوص عليها في أحكام نظام 
العقود المعمول به في إقليم الجزيرة ووفق 
بهذا  الخاصة  القانونية والحقوقية  الشروط 

اإلعالن. 
الرئاسة المشتركة لبلدية الدرباسية 
زكية مال ملك   محمد صالح خلي 

طرح  عن  نعلن  أن  إنسانية  كمنظمة  يسرنا 
هم  ممن  السادة  مع  التالية  المناقصات 
اتفاقية  توقيع  أجل  من  رسمياً  مرخصين 
طويلة األمد من أجل تزويدنا بالمواد التالية:

التزويد بمعدات خياطة وحالقة شعر.
ـ آخر موعد الستالم العروض11/7/ 2018 
الساعة 3:00 ظهراً. لن يتم قبول العروض 

بعد هذا التاريخ.
يمكنكم الحصول على أوراق المناقصة كاملة 
مجاناً من خالل البريد اإللكتروني وذلك ابتداء 

من صباح يوم األربعاء 27/6/2018م.
مالحظة :معلومات العطاء وجميع األوراق 
عند  فقط  عليها  الحصول  يمكنكم  المطلوبة 
ذكر اسم الشركة الطالبة لألوراق وذلك أثناء 
العنوان  خالل  من  الرسمية  الدوام  ساعات 

التالي:
Tender20172018@gmail.com

مالحظة:
التي  الكافية  الوثائق  إرسال  الرجاء   1-
تثبت ترخيص الشركة عند السؤال من أجل 
حال  في  المناقصة,  أوراق  على  الحصول 
عدم توفر الوثائق الكافية سيتم تجاهل الطلب.
-2  ال تقبل أية عروض مرسلة عبر البريد 
إلى  إرساله  يتم  عرض  وأي  اإللكتروني, 

البريد اإللكتروني سيتم تجاهله.
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روناهي  مؤسسة  عن  تصدر  عامة  ثقافية  سياسية  صحيفة  روناهي: 

لإلعالم والنشر، تسعى إىل بناء أواصر األخوة بني الشعوب وإرساء دعائم 

وخلق  نشر  إىل  وتتطلع  منطقتنا  يف  والتعددية  الدميقراطية  وأسس 

ثقافة دميقراطية بيئية إنسانية حرة أساسها االعرتاف واالحرتام املتبادل 

املنطقة  األقالم احلرة يف  تفعيل  بني مجيع مكونات اجملتمع من خالل 

العلل  مكامن  إىل  يتطرق  واقعي  حتليلي  فكري  نقاش  أسس  وتأمني 

الصحيفة صفحاتها  تفتح  األساس  هذا  وعلى  املناسبة هلا  احللول  وطرح 

احلضارات  مهد  األوسط  الشرق  منطقة  مستقبل  على  الغيورين  لكل 

الفكر  وتنشيط  وتطبيق  ترسيخ  يهمهم  من  ولكل  عامة.  البشرية 

الدميقراطي التعددي الذي يقبل التنوع واالختالف ويعتربه غنى ملنطقتنا.

r.ronahi2011@gmail.com

rojnama ronahi

مركز قامشلو     0938541707

423165

صحيفة روناهي

HDP م الـ
ّ
خمططات أردوغان مل تعق تقد

االنتخابات  بنتائج  والتالعب  والتنمية  العدالة  حزب  لعبها  التي  والمؤامرات  الحيل  من  الرغم  على 
البرلمانية في تركيا وباكور كردستان؛ تخطى حزب الشعوب الديمقراطي نسبة الـ 10 بالمئة وحصل 
على نحو سبعين مقعداً في البرلمان التركي، ولوال هذه األالعيب لحصل حزب الشعوب الديمقراطي 
باإلرغام  باالنتخاب  فوزه  أردوغان  أعلن  أعلى من األصوات، حيث  نسبة  للديمقراطية على  الممثل 

والمخاتلة..

لالحتالل  عفرين  أبناء  يستسلم  لم 
التركي بعد احتاللها لعفرين وإرغامها 
األهالي على ترك ديارهم، بل ظهرت 
في  آخر  نوع  من  ولكن؛  مقاومتهم. 
إلى  العودة  لحين  بالشهباء  الصمود 
منازلهم، في الوقت ذاته؛ وضمن إطار 

العصر؛  مقاومة  من  الثانية  المرحلة 
استمرت وحدات حماية الشعب والمرأة 
وقوات سوريا الديمقراطية بالدفاع عن 
بمرتزقة  فادحة  خسائر  وتكبد  عفرين 
لحين  ومحاربتهم  التركي  االحتالل 

القضاء عليهم وتحرير عفرين منهم.

مركز قامشلو      052438341

0938374196

s.ronahi.555@gmail.com

شركة روناهي للتوزيع واإلعالن

أبناء الباب ومنبج والرقة.. رفض لالحتالل الرتكي

اقليم الجزيرة- قامشلو )مكتبة سعدو- فرع )1( شارع زكي األرسوزي- جانب البلدية 425997- فرع )2( الشارع العام، مقابل جامع الشالح 452081/ مكتبة آواز- طريق عامودا 439154/ مكتبة 
الحرية- الشارع العام 421360/ مكتبة سومر- الشارع العام 424037/ مكتبة الراوي فرع )1( شارع الكورنيش، تجمع محالت الراوي 444028 - فرع )2( مقابل الصيدلية العمالية 445820/ مكتبة 
الزهراء- دوار البشيرية 460699ـ مكتبة الجواهري 443742/ مكتبة دار القلم - الشارع العام 452714 - مكتبة األنوار شارع عامودا 438207. كركي لكي: مكتبة الحرية هاتف 753997 - مكتبة 
الرسالة الشارع العام هاتف 745733-0966278457ـ  المكتبة الرئيسية - كركي لكي- 754416 عامودا )مكتبة هجار 731466( درباسية ) مكتبة سما 711410( جل آغا )مكتبة وائل 755551( 

تربه سبيه )مكتبة الجهاد 470618(

مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

سوريا  شمال  شعوب  باتت 
على يقين تام بسياسة االحتالل 
في  سوريا  تجاه  ونواياها  التركي 
فنددت  أراضيها،  وتجزئة  احتاللها 
حيث  وناهضتها،  السياسة  بهذه 
ومنبج  الباب  من  كل  أبناء  تظاهر 
لألراضي  التركي  االحتالل  ضّد 
المستمرة  وتهديداتها  السورية 
طالب  ذاته  الوقت  في  لمناطقها، 
شيوخ ووجهاء العشائر العربية في 
واألمم  الدولي  األمن  مجلس  الرقة 
التركي  االحتالل  بإخراج  المتحدة 
مؤكدين  السورية،  األراضي  من 
السوري  الشعب  وحدة  على 

وتالحمهم ضد االحتالل.
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الثقافة  لجنة  أقامت   - المنصورة  روناهي/   
الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  في  والفن 
الشعب في  دار  بالتعاون مع  الطبقة  لمنطقة 
ألدباء  الثالث  الثقافي  الملتقى  المنصورة 
مهد  سوريا  »شعار  تحت  المنطقة  وشعراء 

الحضارات ومنبع الثقافات«.   
هذا؛ ونظمت اللجنة الملتقى في خيمة عربية 
ناقة  إحضار  تم  حيث  المنصورة،  وسط 
للمنطقة. وحضر  التراثي  المشهد  الستكمال 
المشتركة  الرئاسة  من  كل  الثقافي  الملتقى 
الفرج  حامد  الطبقة  في  التشريعي  للمجلس 
سوريا  حزب  فرع  ورئيس  حمي  وروشان 
باإلضافة  مثنى سمير،  الطبقة  في  المستقبل 
ومجالس  المؤسسات  في  إداريين  إلى 
من  مجموعة  مع  باالشتراك  المنصورة 

المثقفين.
ألرواح  تكريماً  دقيقة صمت  الوقوف  وبعد 
للمجلس  المشترك  الرئيس  ألقى  الشهداء؛ 

حزب  فرع  ورئيس  الفرج  حامد  التشريعي 
سوريا المستقبل بالطبقة مثنى سمير كلمتين 
مقتضبتين، رحبا بهما بضيوف المنصورة، 
مؤكدين على دعم الغنى الثقافي في التراث 

العربي.
أهالي  مكونات  باسم  الكلمتان  عاهدت  كما 
الوقوف معهم في  أبناء عفرين على  الطبقة 
التي  العنصرية  الممارسات  أبشع  مواجهة 

يرتكبه االحتالل التركي بحقهم.
الفاضل  رعد  الشعراء  من  كل  وألقى  هذا 
مع  الطوكان  وياسر  المحمد  جمعة  ومحمد 
الشعر  من  أبيات  الشامي  فاطمة  الشاعرة 

العمودي والنبطي.
وتنوعت القصائد بين الغزل العذري والبكاء 
بذم  والختام  السورية  المأساة  أطالل  على 
سبق  قد  كان  أنه  علما  التركي،  االحتالل 
للجنة الثقافة والفن أن أقامت الملتقى األدبي 

األول في الطبقة والثاني في الجرنية.

امللتقى األدبي الثالث يف املنصورةاستذكار شهداء جمزرة 25 حزيران 

 لرتميمه
ً
تنظيف نبع عني عيسى متهيدا

روناهي/ عين عيسى ـ يعد نبع عين عيسى 
وتُنسب  الناحية  في  الشهيرة  المعالم  أحد 
لجنة  عمدت  عليه  الحفاظ  أجل  ومن  إليه، 
عين  بناحية  الشعب  بلدية  في  الخدمات 
عيسى التابعة لمقاطعة كري سبي، بتنظيف 
العمل  وبدأ  ترميمه،  إلعادة  تمهيداً  النبع 
األوساخ  بإزالة  األحد 2018/6/24،  يوم 
واألتربة من داخل النبع الذي أصبح مكاناً 
لرمي القمامة في داخله نتيجة اإلهمال من 
قبل الفصائل المسلحة ومرتزقة داعش إبان 

سيطرتهم على الناحية. 
لقاء  لصحيفتنا  كان  الخصوص؛  وبهذا 
عين  بلدية  في  الخدمات  لجنة  عضو  مع 
قائالً:  حدثنا  الذي  شعبو  فاضل  عيسى 
»قمنا بالعمل على ترميم وتنظيف نبع عين 
عيسى، لما له من أهمية تاريخية، فهو أحد 

معالم الناحية«.
بتنظيف  العمال  »يقوم  شعبو:  وأضاف    
عليه،  الحفاظ  أجل  من  يدوي  بشكل  النبع 
خوفاً  ثقيلة  بآليات  العمل  استبعاد  تم  حيث 

إللحاق  وتالفياً  أجزائه،  بعض  تَهدم  من 
األضرار به«.

مركز  في  يقع  النبع  أن  المعروف  ومن 
أهالي  بحسب  مياهه  جفت  وقد  الناحية، 
الثمانينات.  بداية  في  كامل  بشكل  الناحية 
إعادة  على  العمل  يستمر  أن  المقرر  ومن 
لتسوير  تمهيداً  يوماً،  مدة 30  النبع  ترميم 
للمكان  جمالية  وإضفاء  وترميمه  المكان 

الذي لطالما كان مهمالً منذ تاريخ جفافه.
عيسى  عين  ناحية  أن  بالذكر  والجدير 
سميت بهذا االسم نسبة إلى هذا النبع ومقام 
الشيخ عيسى )أحد زهاد الطريقة الصوفية( 
الواقع بجانب النبع والذي تعرض للتدمير 

أثناء سيطرة داعش على المنطقة.

حار،  في صيف  مطر  أنشودة  كوباني  باتت 
المهزومين  كل  رؤوس  على  حممها  أنزلت 
الذين حاولوا تدنيس حواف ثقافتها وتاريخها 

الذي انبثق من فجر التاريخ، من مهد أعظم 
الحضارات اإلنسانية.

قليالً،  األيكولوجي  المجتمع  إلى  بالعودة 
الفاعل فيه  المرأة العضو هي  فإننا نجد أن 
كعادتها؛  المرأة  كانت  إذ  كبيرة.  وبدرجة 
اختالف  على  الزراعة  بأعمال  تقوم 
الطبيعة.                                                                                                       لتلك  امتداداً  تمثل  كونها  أنواعها 
أشكال  بكافة  تامة  معرفة  المرأة على  كون 

المحاصيل  زراعة  من  بدءاً  الزراعة، 
كل  زراعة  لمواسم  ومعرفتها  وجنيها، 
السنة،  من  المختلفة  األوقات  في  محصول 
للعمل  أولية  مواد  من  تحتاجه  الذي  وما 

الزراعي؛ فيكمن في ذلك سر نجاحها. 

املرأة... سر االقتصاد الزراعيكوباني أنشودة املقاومة مبواجهة االحتالل

الحّل يجب أن يكون سورّيًا على 

أساس وطنّي ديمقراطّي

الشاعر... الباحث... الموسيقّي... 

الرسام  - صــــالـــــح حـــيــــدو
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الباب  منطقة  أهالي  تظاهر  ـ  األخبار  مركز 
منبج  أهالي  من  المئات  وبمشاركة  المحتلة 
السورية،  لألراضي  التركي  االحتالل  ضد 
الباب  منطقة  أهالي  من  العشرات  وتجمع 
الذين يقيمون في منبج بعدما فروا من بطش 
االحتالل التركي، إلى جانب المئات من أهالي 
القرى الغربية في قرية الفارات الواقعة غربي 
منبج بـ 15 كيلو متر للتظاهر ضد االحتالل 

التركي لمناطقهم.
منبج  مجلس  أعالم  المتظاهرون  ورفع 
العسكري والباب العسكري ويافطات مكتوب 
لألراضي  التركي  لالحتالل  »ال  عليها 
شمالي  من  التظاهرة  وانطلقت  السورية«. 
مدرستها،  إلى  وصلت  حتى  الفارات  القرية 
لالحتالل  »ال  شعارات  األهالي  ردد  حيث 
السوري  الشعب  واحد  واحد  واحد   , التركي 
أخرى  وشعارات  أردوغان«,  يسقط  واحد, 
الباب  مجلسي  مقاتلي  ونضال  مقاومة  حيّت 
درجات  ارتفاع  ورغم  العسكريين.  ومنبج 
الحرارة، شهدت التظاهرة مشاركة واسعة من 
قبل فئات المجتمع كافة من الكبار والصغار. 
وخالل التظاهرة ألقت أمنية جراح كلمة باسم 
مجلس المرأة في خط الفارات, وفاروق شيخ 
باسم مجلس خط الفارات وعادل فرهاد باسم 
منبج  مدينة  في  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 
كذب  على  تأكيد  الكلمات  في  وجاء  وريفها. 
سوريا  يحتل  الذي  التركي  االحتالل  مزاعم 

بدواعي الحفاظ على أمنه القومي.
أخوة  مبدأ  من  نابع  هذا  التجمع  بأن  وأكدت 
وأن  والمساواة،  المشترك  والعيش  الشعوب 

الحضور هم أصحاب حق وقضية وسيدافعون 
الفاشية  بلغت  مهما  ومكتسباتهم  حقوقهم  عن 

التركية أعلى مستوياتها.
أحزاب  العالم من  الكلمات »أحرار  وناشدت 
جانب  إلى  للوقف  ومنظمات  ومؤسسات 
والمشاريع  التركية  التهديدات  ضد  الشعب 
األردوغانية التي تمس أمن وسالمة المنطقة 
بشكل عام والشمال السوري بشكل خاص«.  
وفي كلمة له، عاهد محمد مسو باسم مجلس 
الباب العسكري أهالي الباب وريفها بتحرير 
التركي  االحتالل  »رجس  من  مناطقهم 
وسلب  بنهب  يقومون  الذين  ومرتزقته 

ممتلكات أهلنا وشعبنا«.
العشائر  ووجهاء  شيوخ  طالب  الرقة؛  وفي 
في الرقة مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة 
من  ومرتزقته  التركي  المحتل  بإخراج 
ذاته  الوقت  السورية، مشيرين في  األراضي 
بأنهم يقفون صفاً واحداً بجانب قوات سوريا 
الشمال  مكتسبات  على  للحفاظ  الديمقراطية 

السوري.
األحد  الرقة  عشائر  وشيوخ  وجهاء  وتجمع 
ببيان،  اإلدالء  أجل  من  النعيم  دوار  عند 
الشبل  عشيرة  شيخ  قبل  من  البيان  وقرئ 
»باسم  البيان:  نص  في  وجاء  الحامي  عمار 
نحن  وريفها،  الرقة  عشائر  ووجهاء  شيوخ 
من  مدينتنا  تحرير  بعد  الرقة  منطقة  أبناء 
رجس داعش وتحرير دير الزور إلى الحدود 

العراقية السورية، وتقديم دماء أبنائنا ثمناَ لهذا 
المنطقة وعودة  في  االستقرار  التحرير وبعد 
إلى منازلهم ومزاولتهم  األهالي والمهاجرين 
ألعمالهم اليومية، فال نريد ألي جهة تخريبية 
الشمال  وكافة  وريفها  الرقة  بأمن  تعبث  أن 
السوري والمزاودة على دماء الشهداء ولذلك 

قررنا ما يلي:
ـ يمنع منعاً باتاً التخريب والعبث بأمن المنطقة 
السوري ألي  الشمال  أراضي  وكافة  وريفها 

مجموعة إرهابية مع اختالف مسمياتها.

ـ أقر شيوخ ووجهاء العشائر استبعاد أي جهة 
وتخلق  المنطقة  بأمن  تعبث  إرهابية  تخريبية 
السوري  الشمال  ومكونات  أبنائها  بين  الفتن 

والترويج لألخبار الكاذبة.
الحل  بأن  العشائر  ووجهاء  شيوخ  أقر  ـ 
األزمة  لحل  الوحيد  الحل  هو  السياسي 
السورية والحل العسكري لم يجلب إال الدمار 

والويالت للشعب السوري.
ـ أكد شيوخ ووجهاء العشائر وكافة مكونات 
الشعب السوري بالوقوف صفاً واحداً مع قوات 
مكتسبات  على  للحفاظ  الديمقراطية  سوريا 

الشعب السوري في الشمال السوري.
الرقة  في  العشائر  ووجهاء  شيوخ  يطالب  ـ  
بسحب  المتحدة  واألمم  الدولي  األمن  مجلس 
األراضي  من  ومرتزقته  التركي  العدوان 
العاجل  والشفاء  لشهدائنا  الرحمة  السورية. 

لجرحانا«.

اإلعالمي  المركز  أشار  ـ  األخبار  مركز 
نفذت  وحداتهم  بأن  الشعب  حماية  لوحدات 
التركي  االحتالل  جيش  ضد  عمليات  عدة 
شهر  من  الثالث  األسبوع  خالل  ومرتزقته 
عن  يقل  ال  ما  بأن  منوهاً  الجاري،  حزيران 
ستة من عناصر المرتزقة قتلوا وأصيب عدد 
في  وحداتهم  نفذتها  التي  العمليات  في  آخر 

إطار المرحلة الثانية من مقاومة العصر. 
حماية  لوحدات  اإلعالمي  المركز  وأصدر 
الشعب االثنين بياناً كتابياً حول العمليات التي 
التركي  االحتالل  جيش  ضد  وحداتهم  نفذتها 
الثالث  األسبوع  خالل  عفرين  في  ومرتزقته 
عدد  بأن  خالله  أشارت  حزيران،  شهر  من 
على  قتلوا  الذين  األتراك  والجنود  المرتزقة 
مقاومة  في  المعارك  خالل  وحداتهم  أيدي 

العصر بلغ نحو 2485 قتيالً.
المرحلة  إطار  »في  البيان:  نص  في  وجاء 
االحتالل  ضد  العصر  مقاومة  من  الثانية 
خالل  وحداتنا  نفذت  ومرتزقته،  التركي 
الجاري  حزيران  شهر  من  الثالث  األسبوع 
ضد  النوعية  العسكرية  العمليات  من  سلسلة 
مدينة  مركز  في  ومرتزقته  االحتالل  جيش 
عفرين، إضافة إلى قرى نواحي شرا وبلبلة، 
العمليات ما ال يقل عن  حيث قُتل خالل تلك 
 18 ففي  آخر،  عدد  وإصابة  مرتزقة  ستة 
بعربة  ناسفة  فجرت وحداتنا عبوة  حزيران، 
تقل خمسة عناصر  كانت  فان  نوع  عسكرية 
من ما يسمى ب »المحكمة الشرعية« التابعة 
اختطاف  إلى  تهدف  كانت  التركي  لالحتالل 
شرا«،  »خراب  منطقة  في  المدنيين  أحد 
المرتزقة  من  اثنين  العملية  في  قُتل  حيث 
إضافة  بليغة  بجروح  آخرين  ثالثة  وأصيب 
إلى إعطاب اآللية، وفي 19 حزيران، نصب 

قرية  في  الشام  فيلق  لمرتزقة  كميناً  مقاتلونا 
في  قُتل  حيث  بلبلة،  لناحية  التابعة  »هياما« 
اثنين من المرتزقة تم توثيق أسمائهم  الكمين 
ادلب  ريف  من  العبود  حسين  من  كّل  وهم 
الكالو من سفيرة،  من قرية جرجناز، وعمر 
في  وحداتنا  نفذتها  أخرى  نوعية  عملية  وفي 
مركز مدينة عفرين في 20 حزيران الجاري، 
هاجم مقاتلونا بالقنابل اليدوية إحدى السيارات 
العسكرية نوع بيكاب والعائدة لمرتزقة فرقة 
في  الزيدية  حي  مقبرة  من  بالقرب  الحمزة 
عفرين، حيث تم تدمير العربة العسكرية وقتل 
أحمد عمر  المرتزقة وهما كل من  اثنين من 
من  شوبك  الفتاح  وعبد  الرقة،  من  العوض 
االحتالل  نفذ  حزيران،   22 وبتاريخ  ادلب. 
تمشيط  حملة  المرتزقة  وفصائله  التركي 
واسعة النطاق بمشاركة طائرات االستطالع 
حيث  بلبلة،  ناحية  وتالل  قرى  في  التركية 
انتهت الحملة دون نتائج، وبذلك، ارتفع عدد 
على  قتلوا  الذين  األتراك  والجنود  المرتزقة 
مقاومة  في  المعارك  خالل  وحداتنا  أيدي 

العصر إلى 2485 قتيالً«.
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حزب  في  إداري  أوضح  ـ  األخبار  مركز 
المعلومات  بحسب  أنه  الديمقراطي  الشعوب 
لحزب  العام  المركز  من  عليها  التي حصلوا 
تخطى  حزبهم  فإن  الديمقراطي؛  الشعوب 
نسبة 10 بالمئة في االنتخابات بحصوله على 
كنتيجة  األصوات  من  بالمئة   10،67 نسبة 
أولية. ويأتي حزب الشعوب الديمقراطي في 
المرتبة األولى من حيث نسبة األصوات التي 
حصل عليها في كل من : آمد، ديرسم، إيدر، 
آكري، شرنخ، وان، جولميرك، ماردين، إيله 

وسيرت.
في  التصويت  انتهاء  بعد  واضحاً  وكان 
االنتخابات التركية أن فرز أصوات صناديق 
االنتخابات جرت بحسب آلة الفرز في وكالة 
األناضول التابعة لحكومة أردوغان، وليست 
بحسب اللجنة العليا لالنتخابات، وكان خطاب 
نتائج  قبل  الفائز  نفسه  أعلن  الذي  أردوغان 
اعتبارها  يمكن  لالنتخابات،  العليا  اللجنة 
ونتائج  المعارضة  على  واضحاً  انقالباً 

االنتخابات الحقيقية.
المعارضة  األحزاب  كافة  أن  من  فبالرغم 
من   %50 إلى  بعد  يصل  لم  الفرز  أن  أكدت 
من  ساعتين  حوالي  مرور  بعد  الصناديق 
األناضول  وكالة  لكن  التصويت،  انتهاء 
أقل  وخالل  والتنمية  العدالة  لحكومة  التابعة 
وكانت  الفرز،  من   %85 أنهت  ساعتين  من 
بنسبة  الفوز  ضمان  ألردوغان  أعطت  قد 
أن  والالفت  األصوات!.  من   %53 تتجاوز 
آلة الفرز لدى األناضول التي سارت بسرعة 
 %96 نتيجة  عند  تعطلت  البداية،  في  خيالية 
عند  متوقفة  ساعات  ثالث  من  ألكثر  وبقيت 
تم  فكيف  التناقض؛  يظهر  وهنا  الحد.  هذا 
االناضول  بحسب  الصناديق  من   %85 فرز 
ساعات  ثالث  مرور  وبعد  ساعتين  خالل 
96%؟!  عند  وتوقف  الفرز  ينته  لم  أخرى 
األمر  حقيقيتان.  تكونا  لم  والنتيجة  الفرز  إذا 
وبعد  أردوغان  أن  لالنتباه  الالفت  اآلخر 
أمام  خرج  األناضول،  عند  الفرز  آلة  توقف 
انتهاء  قبل  مقتضب  ببيان  وأدلى  جمهوره 

فرز الصناديق وقبل أن تصدر اللجنة العليا 
االنتخابات  حول  تصريح  أي  لالنتخابات 
اللجنة  قبل  أردوغان  وأعلن  الفرز،  ونتائج 
العليا نفسه الفائز!. وهنا يتضح أن أردوغان 
النتيجة عند هذا الحد،  تدخل بسرعة ليوقف 
بأنه  هذا  أردوغان  تصرف  وصف  ويمكن 
نتائج  وعلى  معارضيه  على  واضح  انقالب 
االنتخابات الحقيقة؛ ألنه بخطابه هذا أعطى 
ليوقفوا  االنتخابات  للجنة  واضحة  رسالة 
الفرز عند هذا الحد )أي أن يجعلوها تتناسب 
الفائز  ويعلنوه  األناضول(  وكالة  فرازة  مع 
كما هو أعلن نفسه. وكان واضحاً من مالمح 
غير  أنه  الخطاب  يلقي  وهو  أردوغان  وجه 
خطابه  وكان  االنتخابات،  نتائج  عن  راض 
لمناصريه وطلب  مقتضباً وقدم شكراً سريعاً 
منهم انهاء احتفاليات الفوز، بعكس حالته أثناء 

فوزه باالنتخابات السابقة.

وتدخل أردوغان بهذا الشكل غير القانوني جاء 
لتنبهه وتيقنه بأنه لن يحصل على نسبة %50 
بشكل  الفرز  استمر  حال  في  األصوات  من 
المرحلة  لخوض  وسيضطر  ونزيه،  طبيعي 
المرشح  منافسه  مع  االنتخابات  من  الثانية 
المعارض  الجمهوري«  »الشعب  حزب  عن 
إلى  انتقل  حال  في  أنه  ويدرك  إنجه،  محرم 
تكتل  االنتخابات سيواجه  الثانية من  المرحلة 
قوي للمعارضة ضده وسيدعم األغلبية محرم 
الواحد وكل  الرجل  انجه، وينتهي بذلك حكم 
األحالم التي رسمها أردوغان لنفسه طيلة 15 

عاماً من حكم البالد.
كافة  من  بالرغم  أنه  القول  يمكن  وختاماً 
التي  والتجاوزات  واالنتهاكات  الضغوطات 
لتمنع  والتنمية  العدالة  حكومة  عليها  أقدمت 
حزب الشعوب الديمقراطية بشكل خاص من 
الشعب  إصرار  أن  إال   %  10 عتبة  تخطي 
تركيا  في  للديمقراطية  والداعمين  الكردي 
وشمال كردستان كانت أكبر من تلك التحديات 
وتمكنوا من تجاوز العتبة االنتخابية وضمان 
HDP هو  أن  البرلمان، رغم  في  66 مقعداً 

دون  االنتخابات  خاض  الذي  الوحيد  الحزب 
تعرضاً  األكثر  الحزب  وهو  تحالفات،  أية 
الحاكم  النظام  قبل  من  تركيا  في  لالضطهاد 
مسجون  الرئاسي  ومرشحه  والمعارضة، 
القضبان،  خلف  حملته  وقاد  عامين  منذ 
برلمانيه  و  الحزب  أعضاء  من  واآلالف 
للمالحقات  مناصريه  ويتعرض  معتقلون، 
االنتخابية  العتبة  وتجاوزوه  بالقتل،  والتهديد 
وشوكة  كبيراً  انتصاراً  يعتبر  ذلك  كل  رغم 
فردي  لحكم  يسعى  الذي  أردوغان  حلق  في 
مطلق للبالد. بالنتيجة أصبح أردوغان رئيساً 
لتركيا ولكن بطريقة غير قانونية، وبدن شك 
مطول،  بشكل  االنتخابات  هذه  مناقشة  سيتم 
ولكن المهم هو أنه يجب إدراك أن أردوغان 
وعموم  تركيا  في  الفاشي  التيار  من  سيصعد 
االنتخابات  نتائج  خالل  من  األوسط  الشرق 
هذه، والطريق الوحيد إفشال فاشية أردوغان، 

هو نضال الشعوب ضد الفاشية.
والحقيقة التي يجب معرفتها هي أن أردوغان 
لم يفز، بل على العكس هو خسر، فالذي فاز 
بالرغم من كافة عمليات التزوير، والتالعب، 
والتجاوزات هو حزب الشعوب الديمقراطي؛ 
االنتخابية،  الدعاية  فترة  في  أردوغان  ألن 
يصل  أال  »يجب  وعلني:  صريح  بشكل  قال 
حزب الشعوب الديمقراطي إلى البرلمان مرة 
يطلب«،  بما  سنقوم  ذلك  ولتحقيق  أخرى، 
الشعوب  حزب  حقق  ذلك  من  بالرغم  ولكن 
يجب  وعليه  تاريخياً،  فوزاً  الديمقراطي 
االستفادة من هذا النصر بشكل جيد، والرفع 

من وتيرة النضال ضد الفاشية.

HDP خمططات أردوغان مل تعق تقدم الـ

قوات  أطلقتها  التي  التمشيط  حملة  خالل 
سوريا الديمقراطية بالتعاون مع قوات األمن 
مدينة  في  اإلرهاب  مكافحة  وقوات  الداخلي 
أوكار  عدة  مداهمة  من  القوات  تمكنت  الرقة 
من  كبيرة  كميات  على  والعثور  للمرتزقة 

األسلحة والذخائر والقذائف فيها.
سوريا  لقوات  اإلعالمي  المركز  وكان 
الديمقراطية أعلن عن البدء بعملية مشتركة مع 
قوات األمن الداخلي وقوات مكافحة اإلرهاب 
اإلرهاب  أوكار  الستهداف  الرقة  مدينة  في 
األمن  زعزعة  تستهدف  التي  والمجموعات 

العملية  أن  وأكد  المدينة،  داخل  واالستقرار 
األمنية محددة الزمان والمكان.

أنباء هاوار  وأفادت مصادر عسكرية لوكالة 
مستمرة  تزال  ال  التي  العملية  وخالل  أنه 
تمكنت القوات من مداهمة عدة أوكار وإلقاء 
داعش  لمرتزقة  تابعة  خاليا  على  القبض 
الخفيفة  األسلحة  كميات من  واالستيالء على 
عسكرية  وأجهزة  الهاون  وقذائف  والذخيرة 
مختلفة في تلك األوكار. هذا وال تزال حملة 

التمشيط مستمرة.

العثور على أسلحة يف محلة 
مداهمة أوكار املرتزقة بالرقة

متالزمة ميندلسون )ذات الرئة االستنشاقّي(: هي 
التهاُب رئة كيميائّي شائُع الحدوث الناجمة عن 
المخاض  أثناء  التخدير، وخصوصا  أثناء  تسمم 
بارتفاع  وتتميّز  الجراحيّة  الوالدات  خالل  أو 
االختالط  هذا  خطر  ويكون  الوفيات.  معدل 
أعلى أثناء الحمل بسبب التبّدالت الفيزيولوجيّة. 
وتتضمن بطء زمن اإلفراغ المعدّي، تبّدل موقع 
المعدة إلى الصدر بسبب الرحم الحامل، وبالتالي 
الواقية.  المعديّة  المريئيّة  المصرة  موقع  تبّدل 
ويمكن أن تشمل محتويات التسمم عصير المعدة 
مجتمعة. كلها  أو  والمياه  والصفراء،  والدم 
تتراوح اإلجراءات المتخذة لتقليل هذا االختالط 
المبكر  التشخيص  الوقائيّة حتى  من اإلجراءات 
والمعالجة. ويجب أن تكون اإلجراءات الوقائيّة 
ضدَّ اإلقياء واالستنشاق. ويحدث هذا االختالط 

بشكل شائع أثناء تحريض التخدير العام. 
إّن تجنّب أو تقليل التخدير العام في الممارسات 
رغم  االختالط.  هذا  هاٍم  بشكٍل  سيقلّل  التوليديّة 
لكن  الناحّي  التخدير  أثناء  حدوثها  إمكانيّة 
الخطورة أقل من تلك المشاهدة في التخديِر العام. 
يجب أن تكون المعدة فارغة عندما تكون الوالدة 

لقليل يمكن تحقيق ذلك أثناء تحريض المخاض لذلك الجراحيّة هي المخطط لها، أو المتوقّعة. ولكن ال  ذلك  أثناء  خفيفة  الوجبة  تكون  أن  يفّضل 
الخطورة يضمن الصيام في ليلة العمل الجراحّي 
أن تكون المعدة فارغة.أصبح استخدام مضاّدات 
المخاض وقبل الجراحة  أثناء  الحموضة عالميّاً 
تحريض  أثناء  المريضة  نعطي  أن  يجب  حيث 
مثل  الحموضة  مضادات  أنواع  أحد  المخاض 
المعدة  حموضة  يقلّل  حيث  الصوديوم  سيترات 
الكيميائّي  رئة  الرهويّة  التهاب  خطورة  ويقلّل 
عند  أما  استنشقت  أو  المريضة  تقيأت  إذا 
نعطي  للجراحة  سيخضعن  اللواتي  المريضات 
مضاّدات مضخة البروتون مساَء وصباَح اليوم 
الصوديوم  سيترات  وتُعطى  للجراحة  المقّرر 
قبل تحريض التخدير العام وذلك في القيصريّة 
اإلسعافيّة تقلّل مشاركة مضادات الحموضة مع 
وبالتالي  اإلقياء  خطورة  من  اإلقياء  مضادات 
االستنشاق قد نعطي مضاّدات مضخة البروتون 

وريديّاً في بعض حاالت القيصريّة اإلسعافيّة. 
من اإلجراءات الهاّمة لتقليل خطورة االستنشاق: 
أثناء  الحلقّي  العظم  على  ضغط  تطبيق 
اإلقياء  من  الوقاية  في  يساعد  والذي  التنبيب 
الرغاميّة  األنابيب  تساعد  كما  واالستنشاق, 

المريض,  ند  االقياء  حدث  لو  حتى  المنحنية 
تضمن ألة المص سحب كل المواد من فم وبلعوم 
التقيؤ  يحدث  أن  يمكن  التقيؤ.  عند  المريض 
واالستنشاق عند نزع التنبيب. لذلك من المفضل 
أن يتم ذلك والمريض بالوضعية الجانبية وراسه 
أي  لسحب  الكاملة  الجاهزية  مع  األسفل  إلى 

مفرزات.
الجيّد  التمييز  فإن  االختالط  هذا  يحدث  عندما 
والعالج السريع يقلّل من العواقب. من الحيوّي أن 
ندرك أّن هذا االختالط قد يحدث عند الماخضات 
التنفس،  الباكرة تسّرع  طبيعيّاً. ومن األعراض 
الزرقة، خراخر في الصدر. ويجب أن تتضمن 
الحيويّة،  المضادات  الستيروئيدات,  المعالجة 
التهوية. إّن المشاركة بين هذه اإلجراءات تقلّل 

من حدوث هذا االختالط  وعواقبه.

اضطرابات التخدير يف احلمل
متالزمة ميندلسون

إعداد الصفحة - جوليا خلو

اسكتلندا،  من  خمسينيّة  امرأة  كانينج  ميلينا 
ُولدت  فقد  تحّركت!   إذا  إال  األشياء  ترى  ال 
بالرؤية  مشاكل  أّي  تعاِن  ولم  وترعرعت، 
أُصيبت  حين  عمرها،  من  الثالثين  حتى 
دماغيٍّة  سكتاٍت  لعدة  إضافة  تنفسيّة  بعدوى 
الفراش  بغيبوبٍة تركتها طريحة  الدخول  تبعها 
مدة ثمانية أشهر، وجّراء كّل ذلك فقدت ميلينا 
خروجها  على  أشهٍر  ستة  مرور  بصرها.بعد 
من الغيبوبة اشتكت ميلينا ألّوِل مّرٍة أنّها ترى 
أشياء غريبة تشبه األلعاب الناريّة، وانعكاسات 

أكياس الهدايا الالمعة.
العيون في غالسكو  راجعت ميلينا أحد أطباء 
على  سنتين  مرور  بعد  دوتون(  )غوردون 
الحظ  وقد  بصَرها،  وفقدانها  األوليّة  العدوى 
الطبيب شيئاً غريباً، فقد كانت ميلينا قادرة على 
تمييز يده عندما يحّركها ويلّوح بها إضافة إلى 
الكبيرة  األشياء  ألوان  معرفة  استطاعت  أنّها 
عندما تتحّرك أمامها. وحسب ما قاله دوتون، 
المنهمر  المطر  رؤية  على  قادرة  كانت  فقد 
شيٍء  أّي  رؤية  تستطيع  ال  لكنها  السماء،  من 

من خالله. وكمثاٍل آخر، كانت تستطيع رؤية 
تمشي  وهي  ابنتها  تحملها  -التي  اللعبة  ذيل 
تعجز  لكنها  ويتراقص  يتأرجح  عنها-  بعيداً 
ابنتها.اقترح عليها الطبيب استخدام  عن رؤية 
الكرسي الهّزاز ليساعدها على تحسين الرؤية، 
واعتادت ميلينا بدورها على تحريك رأسها من 

جهة ألخرى لتستطيع تمييز ما يوجد أمامها.
بقيت حالة ميلينا لغزاً عصيّاً على الفهم، لذلك 
أشار عليها طبيبها بالذهاب إلى أونتاريو- كندا، 
لعلوم  ويسترن  جامعة  معهد  إلى  وبالتحديد 
أخصائيّة  أجرت  والذاكرة.وهناك،  الدماغ 
ومعها  كولهام(،  )جودي  األعصاب  وظائف 
االختبارات  من  سلسلة  الباحثين  من  فريٌق 
بـ  وظيفّي  تصوير  ضمنها  من  والتحاليل، 
)الرنين المغناطيسّي – FMRI( لدماغ ميلينا. 
من  تعاني  ميلينا  أّن  إلى  النتائج  وأشارت 
 ،)riddoch  – )ريدوك  متالزمة  تُدعى  حالٍة 
إذ  الحركّي«،  التوازن  »تفارق  أيضا  وتُسمى 
قادراً  العمى  من  يعاني  الذي  الشخص  يكون 
والسبب  فقط.  المتحّركة  األشياء  رؤية  على 
ضرٍر  أو  آفٍة  حدوث  هو  الظاهرة  هذه  وراء 
في الفصِّ القفوّي )الفصِّ المسؤول عن معالجة 
فقدت  »لقد  كولهام:  الدكتورة   تقول  الرؤية(. 
تقريباً  التفاحة  بحجم  الدماغ  نسيج  من  جزءاً 
الفصِّ  )كامل  دماغها  من  الخلفّي  الجزء  في 
الطريق  أّن  الباحثون  تقريباً(«.يعتقد  القفوّي 
في  لنهايته  وصل  قد  البصرّي  للنظام  السريع 

نهائيّاً  الطريق  إغالق  بدل  لكن  ميلينا،  حالة 
بعض  لديها  تطّورت  فقد  البصر،  وخسارة 
الطرق الخلفيّة أو الفرعيّة التي تصل ألجزاء 
األساسّي  الطريق  لتعويض  الدماغ  أخرى من 
المتحّركة  )لألشياء  الرؤية  في  والمساعدة 
على  قادرةٌ  ميلينا  أّن  الفريق  خاصة(.الحظ 
باتجاهها وتستطيع  تتدحرج  الكرة وهي  رؤية 
بين  التنقل  أيضاً  وباستطاعتها  بدقّة،  إمساكها 
األلوان  تحديد  على  قدرتها  لكنَّ  مقاعد،  عّدة 
والتعّرف عليها لم تكن سليمة أبداً، واستطاعت 
-نصف المرات فقط- التحديد بدقٍة إذا ما كانت 
األعلى  إلى  تشيُر  أمامها  تلّوح  التي  اليد  إبهام 
أم األسفل. ويبدو أّن دماَغها قام بإعادة ضبط 
عملية الرؤية -إن صحَّ التعبير- محافظاً بذلك 

على القدرة على إدراك الحركة.
شّكلت هذه الحالة لبنة تُضاف للجدار في سبيل 
أو  البشرّي،  الدماغ  يتّبعها  التي  اآلليات  فهمنا 
حتى دماغ بقية الحيوانات في تصحيح الضرر 
يكون  »ربما  كولهام:  فيه.وتضيف  الحاصل 
نظام  توصيف  في  دقّة  األكثر  هو  العمل  هذا 
ميلينا  أبدت  قد  و  المرضى،  أحد  عند  الرؤية 
كبيراً في البصر بناًء على إدراكها لما  تحّسناً 

يتحرك أمامها«.
هو  عما  فكرة  تعطينا  الحاالت  هذه  مثل  إّن 
ممكن، وربما أكثر من ذلك، فهي تقّدم لنا فهما 
أكبر عن كيفية عمل نظامّي الرؤية واإلدراك 

معاً.

 وإبصار األشياء عندما تتحرك
ً
حالة عمى

أحد األسباب الشائعة لصعوبة الفهم هو ضعف 
بعض  عند  السبب  يكون  أحياناً  لكن  السمع، 
األفراد على مستوى الذاكرة واإلدراك، أي أّن 

المشكلة تكمن في االستيعاب وليس في السمع.
الجنس  عند  أساسيّة  سمة  اإلدراكيّة  اللغة  إّن 
البشرّي، ونحن نتعلم اللغة بشكل تلقائّي دون أيَّ 
مما  وجزء  وبلوغنا،  نمونا  مراحل  خالل  جهد 
نتعلّمه هو كيفية بناء الجملة وقواعد اللغة، لكن 
أغلب ما تعلّمناه هو المفردات، وفي الحقيقة فإّن 
عملية  في  أساسيّاً  جزءاً  يشّكل  المفردات  تعلم 
يدعى  به  خاصاً  نظاماً  له  أّن  لدرجة  اإلدراك 
إلى  الدالليّة، ومصطلح “داللّي” يشير  الذاكرة 

ارتباط نظام الذاكرة هذا بمعاني الكلمات.
تجمع  التي  هي  الدالليّة  ذاكرتنا  فإّن  بالتالي 
“تفاحة  منطوقة  كلمة  تشّكل  التي  األصوات 
البصرّي  الرمز  صورة  تضع  التي  )أو  مثالً” 
نفسها  الثمرة  مع  الورقة(  على  “تفاحة”  لكلمة 
التي قد تكون حمراء، أو خضراء، أو صفراء، 
وتملك كالً الطعمين الحلو والحامض، وتصدر 
صوت تلك القرمشة الرائعة عندما تأخذ قضمة 

منها.
دليالً  قدمت   1996 عام  أُجريت  دراسة  هناك 
دامغاً على أّن ذاكرتنا الدالليّة -معرفتنا للكلمات- 
يتوضع  للدماغ.  الصدغيين  الفّصين  في  تُخّزن 
خلف  الرأس  جانبي  على  الصدغيّان  الفصان 

العينين تماماً، وحسب الدراسة فإنَّ األشخاص
على  بضرر  تسبّبت  بجلطات  أصيبوا  الذين 
مستوى فّصهم الصدغّي عانوا من صعوبة في 

تسمية األشخاص وتسمية األشياء أيضاً.
وأكثر من ذلك، فإنَّ األشخاص الذين عانوا من 
ضرر في الجزء األمامّي من الفص الصدغّي، 
أي الجزء األقرب للعين، كانت معاناتهم األكبر 

هي في تسمية األشخاص.
الخلفّي،  الجزء  في  من ضرٍر  عانوا  الذين  أما 
كانت  فقد  الرأس،  لخلف  األقرب  الجزء  أي 
األدوات  تسمية  في  تكمن  األكبر  الصعوبة 
من  اإلنسان(،أما  قبل  من  المصنوعة  )األشياء 
كان  الحيوانات،  بتسمية  كبيرة  صعوبة  عانى 
الفص  من  المتوسط  الجزء  في  لديه  الضرر 

الصدغي.
التي  الدماغ  أجزاء  في  الدراسة  بحثت  كما 
تتفّعل عند سؤال األفراد عن أسماء األشخاص 
فقد  متوقع  هو  وكما  والحيوانات،  واألدوات 
وجدوا نفس أنماط التفعيل في الفصِّ الصدغّي، 
الجزء األمامّي، تسمية  ل  تُفعِّ تسمية األشخاص 
ل  ل الخلفي، وتسمية الحيوانات تُفعِّ األدوات تُفعِّ

الجزء المتوسط.

شائعة،  مشكلة  الناس  أسماء  تذّكر  مشكلة  تُعدُّ 
وتصبح أكثر شيوعاً مع التقّدم في العمر، ومن 
المرّجح أّن السبب وراء ذلك مرتبط بحقيقة أّن 
الجزء األمامّي في الفص الصدغّي ينكمش مع 
التقّدم بالعمر، لذا فإّن صعوبة تذّكر أسماء الناس 

عند كبار السّن تُعدُّ أمراً طبيعيّاً أحياناً.
لكن ما يُعتبر غير طبيعّي هو إيجاد صعوبة في 
الشائعة  والكلمات  واألدوات  الحيوانات  تسمية 
األخرى، أو مواجهة صعوبة بفهم ما تعنيه هذه 

الكلمات.
هل تجد نفسك دائماً تمأل بالكلماِت الفراغاَت في 
مواطن سكوت والدتك أو جّدك ألنّك معتاٌد على 
سكتاتهم أثناء حديثهم؟ يُعدُّ ذلك ظاهرة شائعة، 
حينما يعاني أحد أفراد العائلة صعوبة في تذّكر 
الكلمات أثناء حديثه، نجد دائماً فرداً آخر معتاداً 
وبشكٍل تلقائّي على تلقينهم وتذكيرهم بالكلمات.

الكلمات  من  الكثير  تستخدم  نفسك  تجد  هل 
طريقة  من  بأكثر  األشياء  تصف  أو  البسيطة 
يشير  ذلك  جدتك؟  أو  والدك  مع  تتحّدث  عندما 
فهم  -عدم  اإلدراك  في  نقص  وجود  إلى  غالباً 
معاني بعض الكلمات- ولهذا السبب فقد اعتدت 
لكي  طريقة  من  وبأكثر  البسيط  الشرح  على 

يستطيعوا فهمك.
مشاكل  لحدوث  يؤّدي  اضطراب  أشيع  إّن 
هو  واستيعابها  الكلمات  إيجاد  في  وصعوبات 
بنسيان  عادة  يبدأ  أنّه  رغم  الزهايمر،  مرض 
األحداث التي حصلت حديثاً، تكون مشاكل اللغة 

هي غالباً العرض الذي يلي ذلك.
على  ضرراً  تُحدث  أخرى  اضطرابات  هناك 
لحدوث  مؤّدية  اإلدراكيّة  الذاكرة  مستوى 
صعوبات بإيجاد واستيعاب الكلمات، فباإلضافة 
للجلطات الدماغيّة والزهايمر، هناك نوٌع نادٌر 
يقود  اإلدراكّي  بالخرف  ويدعى  الخرف  من 
لحدوث مشاكل لغويّة وتكون هذه المشاكل هي 

أولى أعراضه.
في النهاية، حتى مع وجود هذه الصعوبات في 
مع  التواصل  باستطاعتنا  يزال  ال  االستيعاب، 
أحبائنا على نحو فّعال باستخدام كلمات مختلفة 

وبطرق أخرى.
أستاذ  بودسن،  آندرو  الطبيب  هو  المقال  كاتب 
في علم األعصاب بجامعة بوسطن، وُمحاضر 
في علم األعصاب بجامعة هارفارد، ومسؤول 
منظمة  في  والمعرفّي  السلوكّي  األعصاب  علم 
المحاربين  بشؤون  المعنية  الصحيّة  الرعاية 

القدامى في بوسطن.

 ... جدتي ال 
ّ
اخلرف اإلدراكي

تفهم ما أقول!!!

د. غزالة مجيل شويش

نأتي من العمل مرهقين وسرعان ما نذهب إلى 
باألمراض  اإلصابة  من  الخوف  دون  السرير 
داخل المنزل، لكن المفاجأة أنّنا في بيوتنا وعلى 
سريرنا قد نُصاب المرض بسبب أشياء ال نتوقع 
دراسة  كشفت  للمرض.حيث  سبباً  تكون  أن 
علميّة حديثة، عن أّن المراتب والمخّدات تحتوى 
على البكتيريا والفيروسات التي تسبب العديد من 
والسعال.وعند  واألكزيما  الربو  مثل  األمراض 
 120 على  المجهرّى  بالميكروسكوب  الكشف 
الباحثون  وجد  والمخدات،  المراتب  من  قطعة 
تسّمى  التي  والجراثيم  البكتيريا  من  ماليين 
المكورات  بكتيريا  تضّم  كما   ،”Colon E“
تسبّب  التى   ”MRSA“ الذهبيّة  العنقوديّة 
التهابات  تسبّب  أن  ويمكن  الرئوّي،  االلتهاب 

السعال  إلى  تؤّدي  أن  ويمكن  والفطريات  الجلد 
أّن  إلى  الباحثون  الربو واألكزيما.وأشار  وتفاقم 
وتكون  السنين  مّر  على  تتراكم  البكتيريا  هذه 
غير مرئية وتنفسها في الليل وتسبب مشاكل في 

البراز، الفتين إلى أّن بعض البكتيريا العنقوديّة 
الذهبيّة يمكن أن تسبّب التهابات الجلد، وتحتوي 
المضادات  تقاوم  التي  السالالت  بعض  على 
وأظهرت   .”MRSA“ ذلك  فى  بما  الحيويّة، 
على  التركيز  إلى  يميلون  الناس  أّن  الدراسة 
بالعين  تُرى  أن  يمكن  التي  األشياء  تنظيف 
الفراش  ولكّن  واألغطية  الوسائد  مثل  المجّردة 
نفسه ال يتمُّ تنظيفه بشكل صحيح.ونصح الباحثون 
باستخدام واٍق للمرتبة قابل للغسل ثم يترك حتى 
من  خاٍل  فراٍش  على  للحفاظ  الشمس  في  يجّف 
البكتيريا وهى الطريقة التي كانت تتبعها جداتنا 
وأمهاتنا بعمل مراتب من القطن ووضع أكياس 
للفك والغسل والتركيب  قابلة  القماش عليها  من 
مّرةً أخرى وتهويتها في الشمس بين حين وآخر.

يف فراشنا وخمداتنا ماليني البكترييا 
بة للربو 

ّ
املسب
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لينا بركات

دستور ومبادئ... 

فوق الدستورية

درجة  إلى  سوريا  في  المسلح  النزاع  وصل 
الحرب باإلنابة لمصلحة شبكة من القوى اإلقليمية 
ومواطنوه  البلد  ضحاياها  المتناحرة،  والدولية 
الكوارث  الحرب  هذه  جلبت  وقد  السوريون. 
والدمار للسوريين، إذ تسببت في مقتل مئات آالف 
السوريين، واختفاء عشرات اآلالف داخل السجون 
ومراكز االحتجاز، ونزوح أكثر من ستة ماليين 
شخص داخل سوريا، وما يزيد على خمسة ماليين 
ماليين  خمسة  وهنالك  خارجها،  الجئين  أضحوا 
ومناطق  محاصرة  مناطق  في  يعيشون  شخص 
ألحقت  أنها  عن  فضالً  إليها،  الوصول  يصعب 
دماراً واسعاً طال المدن والقرى والبلدات والبنى 
مدى  يالحظ  الحرب،  هذه  خضم  وفي  التحتية. 
إصرار القوى السياسية المعارضة للنظام وكثيراً 
السورية  األهلية-  والمنظمات  البحث  مراكز  من 
والدولية- على وقف الحرب والولوج في مرحلة 
انتقالية تراعي مسائل العدالة االنتقالية والمصالحة 
هنالك  إن  ثم  الخطرة.  الجرائم  مرتكبي  ومساءلة 
نشر  إذ  لسوريا،  دستور  واسعة بصوغ  مطالبات 
 - المستقبلية  لدستور سورية  المقترحات  عدد من 
توقف  قبل  روسيا-  أعدته  الذي  الدستور  مقترح 

الحرب وبدء المرحلة االنتقالية. 
أو مبادئ  الدستورية  وصدر كثير من اإلعالنات 
فوق دستورية، والقيم المؤسسة للدستور السوري 
التي نشرها المركز السوري للدراسات واألبحاث 
الذي  الدستورية  فوق  المبادئ  إعالن  القانونية، 
للمبعوث  الداخل  لمعارضة  المفاوض  الوفد  سلمه 
على  لكن  جنيف.  في  ديمستورا  ستيفان  الدولي 
الرغم من الجهد المبذول في هذا االتجاه، وإصرار 
كثير من الفقهاء والشخصيات السياسية واإلعالمية 
لسوريا،  دستورية  فوق  مبادئ  وثيقة  تبني  على 
بحيث يمكن اعتمادها في وقت إعداد الدستور، إال 
ضرورة  أو  جدوى  ال  بأنه  يجادل  من  هنالك  أن 
قبل توقف  أو إعالن دستوري  في صوغ دستور 

الحرب والشروع في المرحلة االنتقالية.
أو صوغ  دستورية  فوق  مبادئ  وثيقة  اعتماد  إن 
الحرب،  تواصل  معرض  في  لسوريا  دستور 
وتشرد نصف سكانها، وقبل بدء المرحلة االنتقالية 
في سورية ينطوي على مشكلة خطرة. إذ يفترض 
عودة  ومنع  الحرب،  أسباب  معالجة  بالدستور 
بالسلطة،  التفرد  على  القائم  الشمولي  النظام 

وإقصاء كل من يعارضه.
حديث،  دستور  إقرار  إلى  حاجة  هنالك  لذلك؛ 
يحول دون التفرد بالسلطة، ويكفل التداول السلمي 
ويصون  القانون،  سيادة  مبدأ  ويراعي  للسلطة، 
الرئيسة  والحقوق  والحريات  اإلنسان  كرامة 

للجميع من دون أي تمييز وألي سبب كان.
برزت فكرة المبادئ فوق الدستورية بعد انطالق 
ثورات الربيع العربي في عام 2011م، وتحديداً 
الشمولي،  الحكم  نهاية  مع  إنه  إذ  مصر،  في 
هذه  انتشرت  الديمقراطي،  االستحقاق  واقتراب 
المقولة على لسان كثير من الشخصيات السياسية 

واإلعالمية والثقافية. 
من المستحيل التوصل إلى دستور توافقي في ظل 
تكون  وقد  الواحد.  الحزب  أو  الشمولية  األنظمة 

الطريق
إلى حل هذه المعضلة في تبني دستور انتقالي في 
تضمن  الديمقراطية،  الحريات  من  واسعة  بيئة 
إجراء مناقشة مفتوحة وعميقة تشارك فيها شرائح 
المجتمع  ومنظمات  واألحزاب  كافة  المجتمع 
المدني من أجل صناعة دستور ديمقراطي يراعي 
مبادئ دستورية أساسية مبادئ فوق الدستورية أو 
مبادئ دستورية محصنة وراسخة ال تستطيع أي 
أغلبية أن تستبعدها، وهى تتمثل بخضوع الحكومة 
للسلطة  السلمي  والتبادل  الشعبية،  للمحاسبة 
التكوينات  عن  للدولة  الدائمة  األجهزة  واستقالل 
السلطات،  بين  الحزبية والسياسية كلها، والفصل 
والتوازنات،  الكوابح  نظام  مراعاة  على  يقوم 

والمراقبة المتبادلة، واستقالل السلطة القضائية
والتكوينات  التنفيذية،  السلطة  عن  وفعالً  حقيقة   
الدستور  يتضمن  أن  ضرورة  وقبول  السياسية، 

وثيقة الحقوق على نسق الوثائق الدولية المقبولة.
دستور  صوغ  يمكن  هل  المحوري:  والسؤال 
قابلة  غير  دستورية  فوق  مبادئ  أو  وإقراره 
ظل  في  كلها  المسائل  هذه  يراعي  بما  للتعديل، 

استمرار الحرب في سوريا وعليها؟.

التأنيث

في  االجتماعية  الشؤون  مسؤولة  هي  فها 
تنقذ  ابراهيم  محمد  فلك  دليل  الشهيد  كومين 
تعرضت  التي  المحمود  كلستان  الفتاة  حياة 
حريٍق  إثر  الثالثة  الدرجة  من  شديدٍة  لحروٍق 
قامشلو،  بمدينة  زينب  السيدة  مدرسة  في  شبَّ 
والتي كانت بين الحياة والموت!. وألن الوضع 
عن  عجزوا  للغاية  سيئاً  كان  لعائلتها  المادي 
إسعافها وتقديم العالج لها، فتوجهوا إلى لجنة 
وقام  دليل،  الشهيد  كومين  في  المرأة  خدمات 
للجنة،  كلستان  ابنتهم  حالة  بتوضيح  والداها 
فهرعت  لها،  المساعدة  لتقديم  بهم  مستنجدين 
خالل  من  لنا  ووصفت  إليها،  للذهاب  فلك 
»في  قائلةً:  المشهد  صعوبة  لصحيفتنا  حديث 

حال وصولنا بدأنا نسمع صراخ الفتاة من شدة 
األلم، وكانت ثيابها ملتصقة على جلدها، واألم 
بالتنسيق  فقمنا  لمساعدتها،  بنا  وتستنجد  تبكي 
إلى  وأخذناها  فوراً،  المختصة  الجهات  مع 
جداً،  خطيرة  حالتها  كون  كردستان  باشور 
وتحتاج إلى رعاية كبيرة، وتم تقديم العالج لها 
هناك لمدة شهر، وبعد ذلك عادت إلى قامشلو، 
والمتابعة، ألنها  للرعاية  بحاجة  لكنها مازالت 
واألغذية  لألدوية  بحاجة  وهي  تماماً  تشفى  لم 
المناسبة لتعود لها صحتها، كما هي بحاجة إلى 
ضمادات ومعقمات لتغييرها على مكان الحرق 
الصعب  ومن  مكلفاً،  ذلك  وكان  يومي،  بشكٍل 
أنا  فقمنا  أهلها،  قبل  المصارف من  تأمين هذه 

االحتضان يعيد احلياة لكلستان

مر  على  الشرقي  المجتمع  في  المرأة  مرت 
استغاللها  تم  حيث  عدة،  بظروف  العصور 
وتهميشها بذريعة الدين والعادات والتقاليد، إال 
التي  المجتمعات  بين  نسبياً  كان  األمر  هذا  أن 
خاصةً  العشائري  المجتمع  ففي  فيها،  تعيش 
للتهميش واالستعباد، بينما  كانت أكثر عرضةً 
استخدامها كوسيلة  يتم  كان  الكادح  الوسط  في 
لساعاٍت  تعمل  كانت  إذ  االقتصادي،  للكسب 
طويلة إما في الزراعة أو في الصناعات اليدوية 
كالخياطة والنسيج وتربية المواشي، لكن بأثماٍن 
الوفيرة  واألرباح  المادي  العائد  وكان  بخسة، 

من مبيعات اإلنتاج تعود إلى رب العمل.
أما في المجتمعات المتمدنة نوعاً ما والتي غلب 
على فئاتها الطابع العلمي والوعي الثقافي، كان 
وضعها أكثر استقراراً من الناحية االقتصادية 

والنفسية واالجتماعية، إذ أنها كانت تمتلك حيزاً 
لمشاركة  يؤهلها  الذي  الحرية والعلم  أكبر من 

الرجل في الفعاليات االجتماعية ضمن األسرة 
وخارجها. وكان الرجل يبدي نوعاً من التعاون 
ويعتبرها  نسبياً  ولو  أمامها  المجال  ويفتح 
تعزز  المتحررة  شخصيتها  وأن  لذاته  امتداداً 

من مركزه في المجتمع. 
وفي  أوسطية  الشرق  المجتمعات  في  ضمنياً 
واحدة  نتيجةً  نستخلص  الذكر  اآلنفة  الحاالت 
وهي أن الذهنية الذكورية هي الطاغية عليها، 
أبواب  على  المرأة  انفتاح  مرحلة  في  فحتى 
الحرية يرى الرجل أنه صاحب الفضل عليها، 
تستطيع  فلن  الحرية  تلك  يمنحها  لم  إن  وأنه 
النجاح. فالمرأة والرجل يريدان تجاوز العادات 
السائدة لكنهما ال يملكان الجرأة الكافية من أجل 
ذلك، كما أن الرجل ال يستطيع التخلي بسهولة 
عن امتيازاته المفروضة على المرأة، والمرأة 
أيضاً ال تجرؤ على التصرف بحرية كالرجل، 
خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى إشكاليات بينها وبين 
المجتمع فتفضل التبعية للرجل وترى في ذلك 

مر  على  الشرقي  المجتمع  في  المرأة  مرت 
استغاللها  تم  حيث  عدة،  بظروف  العصور 
وتهميشها بذريعة الدين والعادات والتقاليد، إال 
التي  المجتمعات  بين  نسبياً  كان  األمر  هذا  أن 
خاصةً  العشائري  المجتمع  ففي  فيها،  تعيش 
للتهميش واالستعباد، بينما  كانت أكثر عرضةً 
استخدامها كوسيلة  يتم  كان  الكادح  الوسط  في 
لساعاٍت  تعمل  كانت  إذ  االقتصادي،  للكسب 
طويلة إما في الزراعة أو في الصناعات اليدوية 
كالخياطة والنسيج وتربية المواشي، لكن بأثماٍن 
الوفيرة  واألرباح  المادي  العائد  وكان  بخسة، 

من مبيعات اإلنتاج تعود إلى رب العمل.
أما في المجتمعات المتمدنة نوعاً ما والتي غلب 
على فئاتها الطابع العلمي والوعي الثقافي، كان 
وضعها أكثر استقراراً من الناحية االقتصادية 
والنفسية واالجتماعية، إذ أنها كانت تمتلك حيزاً 
لمشاركة  يؤهلها  الذي  الحرية والعلم  أكبر من 
الرجل في الفعاليات االجتماعية ضمن األسرة 

وخارجها. وكان الرجل يبدي نوعاً من التعاون 
ويعتبرها  نسبياً  ولو  أمامها  المجال  ويفتح 
تعزز  المتحررة  شخصيتها  وأن  لذاته  امتداداً 

من مركزه في المجتمع. 
وفي  أوسطية  الشرق  المجتمعات  في  ضمنياً 
واحدة  نتيجةً  نستخلص  الذكر  اآلنفة  الحاالت 
وهي أن الذهنية الذكورية هي الطاغية عليها، 
أبواب  على  المرأة  انفتاح  مرحلة  في  فحتى 
الحرية يرى الرجل أنه صاحب الفضل عليها، 
تستطيع  فلن  الحرية  تلك  يمنحها  لم  إن  وأنه 
النجاح. فالمرأة والرجل يريدان تجاوز العادات 
السائدة لكنهما ال يملكان الجرأة الكافية من أجل 
ذلك، كما أن الرجل ال يستطيع التخلي بسهولة 
عن امتيازاته المفروضة على المرأة، والمرأة 
أيضاً ال تجرؤ على التصرف بحرية كالرجل، 
خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى إشكاليات بينها وبين 
المجتمع فتفضل التبعية للرجل وترى في ذلك 
وتكتفي  بالحماية،  والشعور  األمان  من  نوعاً 

فقط بالظهور كإنسانة حرة. 
توضح  اآلن  وحتى  النيولوتي  العصر  منذ 
النهوض  في  المرأة  دور  فعالية  مدى  جلياً 
مزوبوتاميا،  مناطق  في  بخاصٍة  بالمجتمعات، 
لذات  تتعرض  لم  خصوصاً  الكردية  فالمرأة 
التهميش أو االستالب والسلطوية، وفي التاريخ 
واألساطير  المالحم  من  العديد  توجد  الكردي 
إدارة  في  المرأة  قوة  تبرز  التي  والروايات 
ذلك  على  دليالً  الكردية.  اإلمارة  أو  العشيرة 
العوائل  من  العديد  الراهن  يومنا  حتى  توجد 
تميز  المرأة، كما توضح جلياً  التي تحمل اسم 
المرأة في مجتمعنا بروج آفا والشمال السوري 
بخاصة خالل األزمة السورية وبعد ثورة 19 
المرأة  وثورة  الحرية  ثورة  كانت  التي  تموز 
بشكٍل خاص، فقد كانت المرأة العضو األساس 
في نجاح ثورة روج آفا، إذ أنها اتخذت مكانها 
جنباً  وقامت  عسكرياً،  األولى  الصفوف  في 
إلى جنب مع الرجل على حماية مناطق روج 

بالقضية اإلنسانية،  القوية وإمياهنا  بإرادهتا  املرأة يف مشال سوريا  تؤمن  دائمًا ما 

لكافة  املساعدات  تقديم  يف  الكومينات  ضمن  وفعااًل  أساسيًا  دورًا  وتلعب 

وخترجها  إليها  العون  يد  املشاكل، ومتد  تعاني  اليت  املرأة  اجملتمع وخباصة  أفراد 

من الكآبة. 

ً
املرأة واجملتمع ال فاصل بينهماجمددا

يومياً  إليها  بالذهاب  الكومين  في  ورفيقاتي 
وتأمين ما تحتاجه من مستلزمات وتغير الشاش 
لها، ووضع المرممات وإعطائها األدوية بشكٍل 
بمساعدة  البعض  بعضنا  مع  وتكاتفنا  كامل، 

بعض الخيرين لتوفير كل ما تحتاجه«.
من  العديد  قدمت  »لقد  قائلةً:  فلك  وأضافت 
لكن  الفتاة،  لمساعدة  المنظمات  إلى  الطلبات 
أثاث  ببيع  قام  والدها  أن  لدرجة  جدوى  دون 
ببيع  قامت حتى  أنها  األم  كما ذكرت  المنزل، 
مؤونة الجبن ألجل تأمين ولو مبلغ بسيط إلنقاذ 
والدها  بنا  اتصل  األيام  أحد  وفي  ابنتها،  حياة 
بعد منتصف الليل يستنجد بنا بأن كلستان تود 
ألم،  من  تعانيه  لما  السطح  فوق  من  االنتحار 
وقمنا  فذهبنا مسرعين  لمظهرها،  تقبلها  وعدم 
وأخبرناها  النفسي،  الدعم  لها  وقدمنا  بتهدئتها 
بأنها سوف تتعافى بشكٍل كامل، وقمنا بتشجيعها 
على االستمرار بالحياة، وأكدنا لها أنها اآلن في 
ما  بالخوف  تشعر  أال  ويجب  العالج،  مرحلة 
دمنا بجانبها، وبعد الخضوع للعديد من جلسات 
والوجه،  الجسم  ترقيع  الليزر وبعض عمليات 
إلى  كلستان  وعادت  ممتازة،  بحالة  اآلن  فهي 
وجهها،  على  ترتسم  والبسمة  الطبيعية  حياتها 
بزيارتها  نقوم  ونحن  أيضاً،  لدراستها  وعادت 

قد  هي  وها  عليها،  لنطمئن  شهري  بشكٍل 
معها  نجلس  زلنا  وما  الكآبة،  جو  من  خرجت 
لساعاٍت لتحفيزها وتقوية إرادتها على مواجهة 

الحياة مهما تعرضت للصعوبات«. 
هدفها  تحدد  التي  المرأة  أّن  نجد  بالتالي 
الطرق  من  العديد  ستجد  االَخرين،  بمساعدة 
التي ستمكنها من تحقيق هدفها في فعل الخير، 
للعطاء والتضحية في  مثال  دائماً  والمرأة هي 
سبيل اإلنسانية، فبفضل إنجازات نسائنا عادت 
كلستان لتكون زهرة الربيع وفتاة المقاومة ونبع 

الحياة. 

جلنة علم املرأة.. حتضري محلة تدريبية بكوباني

وتكتفي  بالحماية،  والشعور  األمان  من  نوعاً 
فقط بالظهور كإنسانة حرة. 

توضح  اآلن  وحتى  النيولوتي  العصر  منذ 
النهوض  في  المرأة  دور  فعالية  مدى  جلياً 
مزوبوتاميا،  مناطق  في  بخاصٍة  بالمجتمعات، 
لذات  تتعرض  لم  خصوصاً  الكردية  فالمرأة 
التهميش أو االستالب والسلطوية، وفي التاريخ 
واألساطير  المالحم  من  العديد  توجد  الكردي 
إدارة  في  المرأة  قوة  تبرز  التي  والروايات 
ذلك  على  دليالً  الكردية.  اإلمارة  أو  العشيرة 
العوائل  من  العديد  الراهن  يومنا  حتى  توجد 
تميز  المرأة، كما توضح جلياً  اسم  التي تحمل 
المرأة في مجتمعنا بروج آفا والشمال السوري 
بخاصة خالل األزمة السورية وبعد ثورة 19 
المرأة  وثورة  الحرية  ثورة  كانت  التي  تموز 
بشكٍل خاص، فقد كانت المرأة العضو األساس 
في نجاح ثورة روج آفا، إذ أنها اتخذت مكانها 
جنباً  وقامت  عسكرياً،  األولى  الصفوف  في 
إلى جنب مع الرجل على حماية مناطق روج 
الشهيدات  العديد من  المعتدين، وقدمت  آفا من 
خالل السنوات السبع الماضية، ومن ثم آثرت 
في  مكانها  وأخذ  نفسها  بتدريب  تقوم  أن  على 
الذاتية،  اإلدارية  ومؤسسات  المدني  المجتمع 
إدارة  في  الرجل  مع  مناصفةً  مكانها  فاتخذت 
والمجالس  الكومينات  من  ابتداًء  المنطقة 
والهيئات  والمؤسسات  البلديات  إلى  ووصالً 
واألحزاب السياسية، وأصبحت مثاالً يحتذى به 
تلك  التدريب والتوعية واإلدارة والحماية،  في 
زالت  وما  كانت  ذهبت  أينما  المناضلة  المرأة 
خالل  ومن  المجتمعات،  لبناء  األساسية  اللبنة 
حريتها ووعيها سينتج مجتمٌع حٌر وجيٌل أكثر 

تميزاً وإبداعاً.

الشهيدات  العديد من  المعتدين، وقدمت  آفا من 
خالل السنوات السبع الماضية، ومن ثم آثرت 
في  مكانها  وأخذ  نفسها  بتدريب  تقوم  أن  على 
الذاتية،  اإلدارية  ومؤسسات  المدني  المجتمع 
إدارة  في  الرجل  مع  مناصفةً  مكانها  فاتخذت 
والمجالس  الكومينات  من  ابتداًء  المنطقة 
والهيئات  والمؤسسات  البلديات  إلى  ووصالً 
واألحزاب السياسية، وأصبحت مثاالً يحتذى به 
تلك  التدريب والتوعية واإلدارة والحماية،  في 
زالت  وما  كانت  ذهبت  أينما  المناضلة  المرأة 
خالل  ومن  المجتمعات،  لبناء  األساسية  اللبنة 
حريتها ووعيها سينتج مجتمٌع حٌر وجيٌل أكثر 

تميزاً وإبداعاً.

تقرير/ وفاء الشيخ   

أفني يوسف

الصالة الرياضية بقامشلو تعود للحياة من جديد

حصاد روناهي الرياضي

كانت كارثة وقعت على الرياضيني مبدينة قامشلو عندما سقط سقف الصالة الرياضية يف عام 2013م، جراء العاصفة الثلجية اليت ضربت املنطقة 
والكارثة األكرب إهنا بقيت على ما هي عليه لسنوات، حتى استطاع االحتاد الرياضي بإقليم اجلزيرة بالعمل على إعادة صيانتها والبدء بتأهيلها، ومنذ 

تاريخ2018/6/20م، بدأت املرحلة األوىل للصيانة وهي إزالة ورفع االنقاض من داخل حرم الصالة تليها مراحل أخرى قادمة.

من  قامشلو  في  المتواجدة  الصالة  تلك  وتعتبر 
عام،  بشكٍل  الجزيرة  إقليم  في  الصاالت  أهم 
حيث تشتت العبو وهواة ألعاب الطائرة والسلة 
القضية  للعب بمدن أخرى وهذه  واليد وأجبروا 
السنوات  في  كبيراً  مادياً  عبئاً  تشكل  كانت 
قامشلو  في  المتواجدة  األندية  على  الماضية 
عملية  وعن  الطائرة.  لكرة  فرقها  بخصوص 
العملية،  ستضمنها  التي  المراحل  وما  الصيانة 
المنشآت  مكتب  رئيس  حدثنا  الزمنية؛  والمدة 
في االتحاد الرياضي الكابتن ياسر أيوب، قائالً: 
إزالة  عن  عبارة  ستكون  األولى  المرحلة  »إن 

ورفع األنقاض والمرحلة الثانية هي صيانة باحة 
الصالة بحيث تصبح جاهزة لممارسة النشاطات 
الثالثة واألخيرة ستكون عبارة  والمرحلة  عليها 
الزمنية  المدة  وعن  للصالة«،  سقف  عن وضع 
عن  يتوقفوا  لن  بأنهم  أيوب  ياسر  الكابتن  أكد 
العمل وإنجاز المهمة بفترة لن تتعدى الشهرين، 
تتأخر  وقد  جاهزة  الصالة  »وسنرى  وأضاف: 
قضية وضع سقف للصالة ولكن ستكون جاهزة 
الستضافة المباريات والبطوالت، وهي أللعاب 
الطائرة والسلة واليد والريشة الطائرة«، وأكد أن 
للكثير  شاملة  بعملية صيانة  بدأ  المنشآت  مكتب 

من الصاالت والمالعب الرياضية في اإلقليم في 
أوقات سابقة وفي الوقت الحالي، سواء بتسوية 
والذي  اآلخر  بعضها  وتسوير  بعضها  أرضية 
بعامودا،  شرموال  ملعب  مثل  جارياً  يزال  ال 
الترابية  المالعب  من  العديد  لتسوية  باإلضافة 
عامودا  صاالت  وصيانة  بقامشلو،  القدم  لكرة 
السلة  لملعبي  ليلية  إنارة  وتركيب  سبيه  وتربه 
من  عشر  الثاني  شهداء  استاد  ضمن  والطائرة 
آذار بقامشلو، ناهيك عن مشاريع تعشيب لبعض 

المالعب في العام القادم.
روناهي/ قامشلو

اجتماعاً  بقامشلو  الرياضي  االتحاد  بمقر  عقد  ـ 
الجزيرة،  إقليم  من  نادياً   14 عن  ممثلون  ضم 
وتقديم  الفردية  األلعاب  واقع  لمناقشة  وذلك 
في  العتمادها  لديها  المفعلة  لأللعاب  األندية 
الموسم القادم، وكما فعلت ألول مرة لعبة ريشة 

الطائرة من قبل بعض األندية.
بطولة  القادم  الجمعة  يوم  تقام  أن  المزمع  من  ـ 
 2009 مواليد  البراعم  لفئة  الكاراتيه  للعبة 
 9 الساعة  بتمام  2012م،  2011ـ  ـ   2010 ـ 
بستة  المشاركة  ناد  لكل  أدنى  وكحد  صباحاً 

أوزان.
ـ عقدت إدارة نادي األسايش الرياضي اجتماعاً 
للموسم  االستعداد  مناقشة  بغية  الالعبين  مع 
الكروي القادم، والذي من المزمع أن ينطلق لفئة 
هو  األسايش  ونادي  الثامن  الشهر  في  الرجال 
إقليم  في  الكأس  للدوري ووصيف  اللقب  حامل 
الجزيرة، وكذلك عقدت إدارة نادي واشو كاني 
وضع  تقييم  بهدف  لإلدارة  اجتماعاً  الرياضي 
اإليجابيات  وتطوير  السلبيات  وتخطي  النادي 
المفعلة  القدم وباقي األلعاب األخرى  للعبة كرة 

لدى النادي.
روناهي/ قامشلو

سيدة سعودية تقود سيارة فورموال 1
للنساء  أخرى  دفعة  الحمد،  أسيل  أعطت 
سيارات  إحدى  قيادة  طريق  عن  السعوديات 
الكبرى.  فرنسا  جائزة  سباق  قبل   1 فورموال 
في  لوكاستيليه  حلبة  على  اللفة  هذه  وتأتي 
اليوم الذي تم فيه رفع الحظر عن قيادة النساء 

للسيارات في شوارع المملكة.
وقال فريق رينو: »إن أسيل قادت سيارة منذ 
عام 2012م، ضمن مسيرة لسيارات الشركة 
إلى  الفرنسي  السباق  بعودة  احتفاالً  الفرنسية 
 10 غياب  بعد  العالم  بطولة  سباقات  جدول 

سنوات«.
السائق  ئي20  رينو  لوتس  سيارة  ومنحت 
الفنلندي كيمي رايكونن، بطل العالم 2007م، 

الفوز في سباق أبو ظبي في ذلك العام.
عضوية  تنال  سيدة  أول  بالفعل  هي  وأسيل 
والدراجات  للسيارات  السعوي  االتحاد 
النارية، وهي عضوة أيضاً في اللجنة النسائية 
لرياضة السيارات التي أنشأها االتحاد الدولي 

للسيارات.
وقادت السيارة »ئي20« ألول مرة في مران 
في الخامس من حزيران على الحلبة الفرنسية 
من أجل التعود عليها. وقالت في بيان: »أحببت 
التسابق وسباقات السيارات منذ الصغر وقيادة 
يفوق  شيء  هي   1 فورموال  سيارات  إحدى 

أحالمي«.
راليات  سائقة  وهي  موتون،  ميشيل  وقالت 
لرياضة  النسائية  اللجنة  ورئيسة  سابقة 
أسيل  نموذج  يساعد  أن  تأمل  إنها  السيارات، 
السيدات  من  المزيد  أمام  الطريق  تمهيد  في 

لدخول عالم سباقات السيارات.

النهائي  ثمن  الدور  اإلنكليزي،  المنتخب  بلغ 
لبطولة كأس العالم 2018م، بفوزه الكاسح على 
بنما )6-1(، على ملعب نيجني نوفجورود، في 

الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة.
وأحرز أهداف المنتخب اإلنكليزي جون ستونز 
)8 و40( وهاري كين )22 و45+1 من ركلتي 
جزاء و62(، وجيسي لينجارد )36(، فيما سّجل 

فيليب بالوي هدف بنما الوحيد في الدقيقة 78.
وارتفع رصيد المنتحب اإلنكليزي إلى 6 نقاط، 
بعد فوزه في المباراة األولى على تونس 1-2، 
بلجيكا  منتخب  يحمله  الذي  ذاته  الرصيد  وهو 
وّدعت  النهائي.فيما  ثمن  الدور  إلى  رافقه  الذي 
متتاليتين  خسارتين  بعد  النهائيات  وتونس  بنما 
لكل منهما. وفي الجولة المقبلة يوم غد الخميس، 
المجموعة،  قمة  في  بلجيكا  أمام  إنكلترا  تلعب 
فيما تالقي تونس بنما في مباراة هامشية.وأجرى 
مدرب المنتخب اإلنكليزي، جاريث ساوثجيت، 
على  تغلبت  التي  تشكيلته  على  وحيداً  تعديالً 
من  بدالً  تشيك،  لوفتوس  روبن  فشارك  تونس، 
المصاب ديلي ألي، أما مدرب بنما داريو جوميز، 
فحافظ على قوام تشكيلته األساسية التي خسرت 
أمام بلجيكا 0-3.وبعد تسديدة مباغتة من البنمي 
الدقيقة  في  العارضة  علت  باركيناس  إدجار 
الخامسة، سرعان ما سيطر المنتخب اإلنكليزي 
على أجواء المباراة، وافتتح التسجيل في الدقيقة 
على  تريبير  كيران  نفّذها  ركنية  ركلة  بعد   ،8
وضعها  الذي  ستونز  الرقابة  من  الخالي  رأس 
على يمين الحارس البنمي.   وحاولت بنما الرد 
سريعاً، ومر مايكل موريلو من الناحية اليسرى 
إلى  اإلنكليزية  الجزاء  نحو منطقة  وأرسل كرة 
في  المرمى  بجانب  محاولته  ذهبت  الذي  بيريز 
جهاد  المصري  الحكم  واحتسب   ،16 الدقيقة 
إعاقة  بعد  إنكلترا  لصالح  جزاء  ركلة  جريشة، 
فيديل  البنمي  المدافع  قبل  من  لينجارد  جيسي 

الشباك  في  بقوة  كين  هاري  سددها  إسكوبار، 
حرة  ركلة  على  إنكلترا  22.وحصلت  بالدقيقة 
أطاح  الذي  ماجواير  هاري  رأس  إلى  وصلت 
لينجارد  بالدقيقة 32، ثم ترك  المرمى  بها فوق 
الدقيقة  الثالث في  بالهدف  المباراة  بصمته على 
بيمناه من خارج  بالكرة وسدد  تقّدم  36، عندما 
العليا  الزاوية  في  مرّكزة  كرة  الجزاء  منطقة 
أهداف  مهرجان  بنما.واستمر  لمرمى  اليسرى 
الدقيقة  في  الرابع  الهدف  أضافت  التي  إنكلترا 
لركلة  خاص  وتكتيك  جماعية  لعبة  إثر   ،40
المرمى  أمام  الكرة  كين  خاللها  من  حّول  حرة 
لينقذها  برأسه  سّددها  الذي  سترلينج  رحيم  إلى 
الذي  إلى ستونز  أن تصل  قبل  البنمي  الحارس 
تابعها برأسه أيضاً في الشباك ثم سّجل كين هدفه 
الثاني في اللقاء من نقطة الجزاء أيضاً في الدقيقة 
لإلمساك  نفسه  الالعب  تعّرض  بعدما   ،1+45
من قميصه من قبل مدافع بنما.وهدأ إيقاع اللعب 
في  ثالثيته  كين  أكمل  حتى  الثاني  الشوط  في 
لينجارد  الدقيقة 62 بعدما اصطدمت به تسديدة 
من  كين  وخرج  البنمي،  الحارس  وخدعت 
الملعب ودخل مكانه جيمي فاردي، كما شارك 
الحارس  وضيّق  لينجارد،  مكان  ديلف  فابيان 
اإلنكليزي جوردان بيكفورد الزاوية على البنمي 
باركيناس  عرضية  متابعة  أراد  الذي  موريلو 
البنمي  القائد  66.وكاد  بالدقيقة  المرمى  أمام 
بالده  لمنتخب  التسجيل  يفتتح  أن  توريس  روما 
في الدقيقة 76، لكنّه فشل في متابعة الكرة من 
فيليب  البديل  لكن  المرمى،  أمام  قصيرة  مسافة 
بالوي أحرز الهدف األول لبنما في تاريخ كأس 
الشباك  في  بإتقان ركلة حرة  تابع  بعدما  العالم، 
اسمه  يدّون  سترلينج  كاد  وبعدها   ،78 بالدقيقة 
مرت  البعيد  كرته  لكن  المسجلين  الئحة  على 

بجوار القائم بالدقيقة 82.

إنكلرتا تستعرض قوتها أمام 
بنما بسداسية تارخيية

للقب  كمرشحة  مكانتها،  كفيتوفا  بترا  عززت 
بطولة ويمبلدون للمرة الثالثة، بعدما فازت على 
و1-6   6-4 ريباريكوفا،  مجدالينا  السلوفاكية 
للتنس،   برمنغهام  بطولة  بلقب  لتحتفظ  و2-6، 
العمر 28  من  البالغ  التشيكية،  الالعبة  وحققت 
عاماً، لقبها الخامس في بطوالت اتحاد الالعبات 
المباراة  ريباريكوفا  بترا  المحترفات.وبدأت 
 22 ارتكاب  على  كفيتوفا  بترا  وعاقبت  بقوة، 
اإلرسال  لكسر  فرصتين  لتقتنص  سهالً،  خطأ 
بترا  وانتفضت  األولى.  بالمجموعة  وتفوز 
بكسر  المميز،  بإرسالها  المدعومة  كفيتوفا، 
إرسال منافستها بشكل متتالي، لتدرك التعادل في 
المواجهة،  لتحسم  قوتها  من  زادت  ثم  المباراة، 
الضربات  من  بسلسلة  الفاصلة،  المجموعة  في 

مقابلة  في  كفيتوفا،  بترا  القوية.وقالت  األمامية 
عن  أدافع  أن  الرائع  »من  الملعب:  جانب  على 

لقبي، لم يحدث ذلك منذ فترة طويلة«.
ومجدالينا  للغاية،  متوترة  »كنت  وتابعت: 
انتفضت  المجموعة األولى..  ضغطت علي في 
بعد ذلك، وكنت أكثر راحة، وأتى األمر بثماره«.
وأضافت »أتوجه إليستبورن )األسبوع الحالي( 
للمشاركة في بطولة أخرى، سنرى كيف ستسير 
البطولة  هي  بالتأكيد  ويمبلدون  لكن  األمور... 
ضد  كفيتوفا  بترا  المقبلة«.وتتنافس  الكبيرة 
سيمونا هاليب وكارولين فوزنياكي، المصنفتين 
بليسكوفا  وكارولينا  عالمياً،  والثانية  األولى 
بطولة  آخر  وهي  إيستبورن،  في  اللقب،  حاملة 

قبل انطالق ويمبلدون، في الثاني من تموز.

برتا كفيتوفا حتتفظ بلقب 
برمنغهام بسداسية تارخيية
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املتغريات يف سوريا وتركيا
تصريحات يدلي بها مسؤولون من النظام السوري حول المفاوضات 
وعملية انتخابية بين الحين واآلخر، لكن ما يدلون به من تصريحات ال 
تتجاوز حدود بيانات إعالمية، وال تتحول إلى خطوات عملية. أحياناً 
يفهم من هذه التصريحات على أنها رسائل لتركيا، محاولة للضغط 
عليها كي تستمر باللعبة إلى أن يتم القضاء على آخر مسلح، وأحيانا 
ترى أنه من الضروري الرد على مثل هذه التصريحات لعل وعسى 
أن يفتح باب للحوار كي يتم البدء بالعمل باتجاه حل األزمة السورية 

وإنهاء الحرب.
في اآلونة األخيرة يتم التحدث عن إصدار مرسوم للبدء بانتخابات 
البلديات على كامل األراضي السورية، طبعاً هي خطوة إيجابية إن 
كانت ستفتح الباب أمام حوارات جدية تساهم في الحل. لكن؛ إن كانت 
ستبقى انتخابات شكلية فقظ لتثبيت الحكم يعتبر خطوة خطيرة. ففي 
مناطق اإلدارة الذاتية قبل عام تم البدء بخطوة كهذه وكان هناك إقبال 
جيد على صناديق االقتراع، وهي اكتسبت شرعيتها من رأي األهالي 
يمكن  شرعية،  انتخابات  فهي  وبالتالي  السوريين،  من  المنطقة  في 
للنظام أن ينظر إليها بعين إيجابية وبخاصة أنها تقف على رأس عملها 
انتخابات هامة وتعتبر من الخطوات  منذ أكثر من عام. لذلك؛ هي 
األساسية التي ترسخ نظام اإلدارة الذاتية والتشاركية بين المواطنين 

السوريين بكل مكوناته وطوائفه.
هناك تحضيرات لعملية المفاوضات بجنيف تسير على قدم وساق، 
ال  شيئاً  فيها  يتغير  لم  المفاوضات  أن  أي  مستمراً،  الفيتو  زال  وال 
بالشكل وال بالمضمون، ما دام اإلقصاء مستمراً، وهذا يعني أن العملية 
التفاوضية متشابكة وتحوي مشاكل جدية بداخلها. بالتالي ستكون على 
حساب الفصائل، باعتبار أن النظام استطاع أن يتوسع في إطار بسط 
سلطته على مناطق كانت تحت سيطرة الفصائل. تركيا هي التي تقوم 

بصفقات كهذه بدالً عن الفصائل، لذلك بعد فترة.
بالنتيجة تركيا تبحث عن مصالحها في صفقات كهذه، وهي تتاجر 
على  للهجوم  الحج  دائماً  تخلق  نفوذها  مناطق  ولزيادة  بالسوريين، 
مناطق خارج حدودها، منبج مثالها األعظم، أال أنها ال تشبه مناطق 
النفوس  أصحاب  بعض  كسب  أردوغان  أن  من  وبالرغم  أخرى، 
الضعيفة، إال أن أهل منبج الذين ذاقوا مرارة إرهاب داعش، وشاركوا 
النزوح  للهجوم وفي مكان  تعرضهم  لدى  مأساتهم  في  اهل عفرين 
ليست  السوري، وهي  للشعب  ليست صديقة  تركيا  أن  رأوا  أيضاً، 
عدوة للشعب الكردي فقط، وإنما هي عدوة السوريين. لذلك؛ سيكون 
أهل منبج أصحاب الكلمة الصارمة بمواجهة أي محاولة للتعدي على 

مصلحتهم وأمنهم وسالمتهم.
حاولت تركيا أن تعطي صورة المحرر لنفسها في عفرين، إال أن أهل 
عفرين يدرك حقيقتها في أنها معتد، وال يهمها مصلحة السوريين، 
وفشلت في إدارة المدينة باإلدارة وأثبت بأنها غير قادرة على إدارة 
والقتل  النساء  واغتصاب  والنهب  بالسرقة  خبيرة  فقط  المدينة، هي 
والخطف والتغيير الديمغرافي، حتى األناس الذين كلفتهم في إدارة 
المدينة يتخوفون منها ويقتلونهم تحت التعذيب، هذا يعني أن قضية 
عداء أردوغان هي للشعب الكردي بأكمله وليس موجه لحزب واحد. 
انتهت الحملة االنتخابية بفوز حزب أردوغان مرة أخرى وبتجاوز 
حزب الشعوب الديمقراطية بتجاوز سد االنتخابات. ماذا ستكون نتائج 

هذه االنتخابات على سوريا؟
التركية  االنتخابات  نتائج  الديمقراطية،  الشعوب  لحزب  فمبروك 
أظهرت تراجع أصوات حزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب 
عمليات  من  بالرغم  الديمقراطي،  الشعوب  وتقدم حزب  أردوغان، 
التزوير التي قام بها حزب أردوغان، إال انه لم يحصل على النتائج 
التي كان يرجوها من االنتخابات، عمل وبشكل مكثف على أن يبقي 
حزب الشعوب الديمقراطية خارج البرلمان، صالح الدين دميرتاش 
خاض العملية االنتخابية من داخل معقله، عمل كثيراً أن يسقطه من 
تلك  لكن  له.  منافس  من  التخلص  بهدف  للرئاسة  الترشخ  عضوية 
محاوالته  كل  مفشلة  االنتخابات  نتائج  تنفع، وظهرت  لم  السياسات 

ومثبتاً على أن إرادة الشعوب ال تقهر.
فاز أردوغان بالرئاسة. لكن النتائج لم تكن كما يريد، هو مضطر ألن 
يتعامل مع حزب الشعوب مرة أخرى، فهو لن يملك القرار لوحده، 
انما مجبر ألن يشرك األحزاب الفائزة بالقرارات وبخاصة وأن حزب 
الشعوب الديمقراطي نال المرتبة الثالثة في نسبة األصوات بالبرلمان 
وعدد المقاعد التي حصل عليها. ما الذي سيقرره أردوغان هذه المرة، 
كيف بإمكانه تشكيل الحكومة االئتالفية، هل سيضطر إلعادة العملية 
االنتخابية، أم أنه مرغم على البدء بعملية سياسية وإطالق الحوار مرة 

أخرى لحل القضية الكردية.
ما يظهر للعيان أن الدول التي دعمت أردوغان في عمليته االنتخابية 
ولو بشكل غير مباشر، كان مقابل أن تبدأ تركيا بمرحلة حوار وحل 
سياسي في تركيا. لكن؛ منظار أردوغان على القيام بحملة عسكرية 
تجمع  التي  الشوفينية  السياسة  هي  هذه  الحدود،  وراء  ما  أخرى 
أراد  هكذا  الدولي  المجتمع  األبرياء.  دماء  حساب  على  األصوات 
والرأي العام التركي حصل على نتائج رغماً عنه، الفكر القوموي 
عن  اليوم  أردوغان  تحدث  الرهيبة.  الحكومة  سيشكل  اإلسالموي 
الحقوق والحريات، هذا يعني بأنه وعد الدول بأنه سيعالج هذا الملف، 
حلوالً  أردوغان  من  نتوقع  لن  طبعاً  أساليب،  وبأي  شكل  بأي  لكن 
إيجابية بعدما زاد عدد القوميين في البرلمان والحكومة. إذاً لن نأمل 
السياسات  العكس  الجديدة في تركيا. على  الحكومة  من  جديداً  أمراً 

القديمة نفسها مستمرة بحلتها وذهنيتها القديمة. 
وبالنتيجة فاألزمة العميقة في تركيا ستستمر، علماً أننا على أمل أن 
تبدأ تركيا بمرحلة حوار جدي مع حزب العمال الكردستاني إلنقاذ 

تركيا من مرحلة الفوضى العارمة المقبلة.  

إلهام أحمد

آفاق حسن حممد علي: 

احلّل جيب أن يكون سورّيًا على 
أساس وطيّن دميقراطّي

السوريَّة،  الساحة  على  الُمستجدات  آخر 
الدوليَّة  األطراف  تَعدد  مع  الوضع  وتَعقيدات 
والتي  السورّي،  الميدان  في  الالعبة  واإلقليميَّة 
السوريَّة  والقوى  األطراف  على  وتَضغط  تُؤثر 
للُخروج  مساٍع  أّي  إجهاض  وتُسبب  الُمتَنازعة 
من األزمة السوريَّة، وآخر التطورات في منبج 
سحب  عن  الشعب  حمايَّة  وحدات  إعالن  بعد 
والحرب  المدينة،  من  العسكريين  مستشاريها 
الدولة  تَُخوضها  التي  والنفسيَّة  اإلعالميَّة 
التركيَّة. كّل هذه المواضيع كان محاور الحوار 
الذي أجرتهُ صحيفتُنا مع عضو الهيّئة السياسيَّة 
في مجلس سوريا الديمقراطيَّة حسن محمد علي. 

وفيما يلي نص الحوار: 

ال أمَل حبلٍّ يلوح يف األفق
-كيف تقرؤون التطورات السياسيّة والعسكريّة 
والدول  األطراف  وهل  السوريّة،  األرض  على 
حل  في  فعالً  راغبة  العظمى  والقوى  اإلقليميّة 

االزمة، أم تتجه بها إلى مزيٍد من التعقيد؟
االعتبار  بعين  األخيرة  التطورات  أخذنا  إذا 
عفرين  حول  حصلت  التي  التفاهمات  وخاصة 
أماكن  في  حصلت  التي  واالتفاقيات  والغوطة، 
أخرى، وخاصة حول جنوب سوريا والنقاشات 
في سوريا  األجنبيّة  القوات  الدائرة حول وجود 
إلى جانب التصريحات المتناقضة من قبل الدول 
الموجودة على الساحة السوريّة، وخاصة من قبل 
الدول العظمى واإلقليميّة واللقاءات التي حصلت 
بين الرئيس السورّي والرئيس الروسّي ومجمل 
ذلك  كّل  صدرت،  التي  األخيرة  التصريحات 
يشير إلى أنَّنا نعيش في مرحلة حرجة وحّساسة 
التطورات  وتشير  جيداً.  وفهماً  دراسة  تَتطلب 
األخيرة إلى أنَّ الصراَع القائم في سوريا سيتخذ 
التركيز من جهة على  أخرى حيث سيتم  أبعاداً 
وجود القوات األجنبية على األرض السوريّة من 
جهة، وإنهاء التهديد اإلرهابّي من جهة أخرى، 
اإلقليميّة  القوى  بين  التناقض  يستمر  وبهذا 
التصريحات  تشير  حين  وفي  العظمى،  والقوى 
أّن  إال  السورية  إلى حلِّ األزمة  لتوّجه  األخيرة 
األوضاع األخيرة التي شاهدناها في منبج وقبلها 
عفرين ال تؤّكد ذلك، ومازالت المسألة السوريّة 
األفق،  في  يلوح  بحلٍّ  أمٍل  دون  مكانها  تراوح 
وهذه التطورات تُشير الى أنَّ الحلَّ بعيُد المنال، 
تدّخالت  أسيرة  سوريا  أصبحت  بساطة  وبكلِّ 
فرض  تحاول  إقليميّة  وأخرى  كبرى  قوًى 

أجنداتها وسياساتها على المنطقة.

التصرحيات الرتكّية حرٌب خاصة
واشنطن  بين  منبج  مصير  على  -التفاهمات   
وتركيا، هل هي جزء من التآمر وتقاسم مناطق 
األزمة  تعقيد  في  المشاركة  الدول  بين  النفوذ 

السوريّة؟
تحلَّ  أن  سابقاً  الدول  هذه  حاولت  رأيتم  كما   
المسألة في عفرين ونحن نتساءل هل كان وضع 
أن  يمكن  يتطلب حالً؟ وأّي حلٍّ  متأزماً  عفرين 
آل  ما  نعلم  وإرهاٍب؟!،  احتالٍل  بصيغة  يأتي 
إليه الوضع، فعفرين اليوم ُمحتلة من قبل الدولة 
التركيّة، وإزاء ذلك الذت دول العالم بالصمت، 
أمريكيّة  بين  تفاهمات  هنالك  أّن  إلى  باإلضافة 
تهديد  وتصريحات  منبج،  منطقة  حول  -تركيّة 
تركيّة بصدد مناطق شمال سوريا، كّل هذا إنّما 
المنطقة  أكبر، وجرَّ  بشكل  األزمة  تعميق  يعني 
نبحث  أن  أردنا  وإذا  الفوضى.  من  مزيد  إلى 
عن الحلول في سوريا، فقبل كلِّ شيٍء يجب أن 
تَخرج القوات المحتلة لسوريا، وخاصة القوات 
التركيّة، ليبدأ بعدها التفاهم بين القوى واألطراف 
ولكننا عندما  الموجودة على األرض،  السوريّة 
من هذا الجانب بتمعٍن نالحظ بأنَّ الدولة التركيّة 
بشكٍل  الُمحتلة  المناطق  على  التركيز  تُحاول 
أكبر.  بشكٍل  االحتالل  ُرقعة  وتتوسع  كبير، 
وخاصة تعزيز وجودها في مناطق إدلب وإطالق 

تصريحاٍت بخصوص منبج والمناطق األخرى، 
لكن حسب رأينا فالدولة التركية تُحاول أن تَستغل 
الوضع، وتستثمر التناقض الموجود بين روسيا 
منه  واالستفادة  األمريكيّة،  المتحدة  الواليات  و 
وتلعب لُعبة خبيثة من أجل فرض هيمنتها على 
بأنَّها تتجه إلى  المنطقة، حيث تحاول أن تظهر 
الجانب الروسّي، لكي تحصل على تَنازالت من 
وكونها  عالقاتها  تَستغل  أن  وتُحاول  واشنطن، 
دولة عضو في حلف الناتو، لكي تفرض بعض 
التنازالت على موسكو، ونحن ال نرى في ذلك 
، بل على العكس، هذا األمر يُعقّد المسألة  أّي حلٍّ
سوريا  في  يكون  أن  يجب  والحّل  أكبر،  بشكل 
األرض  على  الموجودة  السوريّة  القوى  ومع 

السوريّة وعلى أساس وطنّي ديمقراطّي. 

للدولة  اإلعالميّة  التصريحات  تفسرون  -كيف 
التركية بخصوص منبج؟

الساسة  من  الصادرة  التصريحات  إلى  بالنسبة   
األتراك بصدد منبج، أعتقد كانت أنّها بروباغندا 
انتخابيّة،  ألسباٍب  وخداٌع  أكثر،  ال  إعالميّة 
إعطائها تدخلها في سوريا الشرعيّة، فاالحتالل 
عمل غير أخالقّي ويسيء لها، فأرادت أن تخدع 
الرأي العام التركّي في فترة انتخابيّة، والحقيقة 
أّن واشنطن لم تعِط أيّة إشارات لتركيا باحتالل 
منبج على عكس ما يصّرح به الساسة األتراك، 
أن  ليست في وارِد  فإّن واشنطن  الوقت  وبنفس 
تدخل في صراع أو صدام عسكرّي مع تركيا. 
صدام  يحصل  أن  الدول  بعض  تأمل  وربما 
عسكرّي بينهما، وذلك يهدفون إلى التوصل إلى 
حلول، ولكن بما يضمن مصالحهم وليس حلوالً 

جذريّة.
أو  اللقاءات  هذه  تستخدم  أن  تحاول  تركيا 
للتأثير  الخاّصة  الحرب  من  كشكٍل  االتفاقات 
على شمال سوريا، وكأنّها تريد أن تعطي رسالة 
مفادها بأنّهم بصدد القدوم الوشيك إلى كّل الشمال 
وبذلك  واشنطن،  مع  مباشر  وبتوافٍق  السورّي 
ومن  الخوف،  ونشر  البلبلة  زرع  من  تتمكن 
جانب آخر النظام السورّي أيضاً يريد االستفادة 
من هذا الوضع لصالحه، بالتالي كّل دولة تريد 

أن تفرض هيمنتها حسب أجنداتها.

وحدات محاية الشعب 
انسحبت بعد إجناز مهمتها

الشعب  حماية  قوات  سحب  بشأن  -ماذا 
وهل  منبج،  من  العسكريين  لمستشاريها 
العسكرّي  والمجلس  المدنيّة  اإلدارة  تستطيع 

إدارة المدينة؟ 
هي مسألة طبيعيّة أننا ال نريد تحصل اشتباكات 
األخرى،  القوات  وبين  بيننا  التماس  مناطق  في 
مواجهة  في  عصيبة   بمرحلة  مّررنا  وقد 
اإلرهاب حتى تّم تحرير مدينة منبج وريفها، من 
المهم تجنّب مزيد من الحرب في سوريا، وشعبنا 
والمعارك،  الحروب  ويالت  من  الكثير  تحّمل 
ولكن الدول اإلقليميّة والعالميّة ال تهتم بمصالح 
الشعب، بقدر ما تهتم بمصالحها، لذلك البد من 

اتخاذ كلِّ التدابير تجاه هذا األمر. 
تصريح وحدات حماية الشعب بسحب مستشاريها 
من منبج، كان أمراً طبيعيّاً بعد أّن أتّمت المهمة 
بداية  فمنذ  واضحاً،  هذا  وكان  إليها،  الموكلة 
مع  ومشاركتها  الشعب  حماية  وحدات  دخول 
وستخرج  أنَّها   أعلنت  بتحريرها  منبج  أبناء 
من المدينة بعد التحرير، وما من شكٍّ أّن إدارة 
المدينة منوط بأهلها فقط، وطبقاً لوعدها خرجت 
خاضعة  غير  والمسألة  الشعب،  حماية  وحدات 
لشروٍط وإمالءات خارجيّة. لقد أنجزت وحدات 
األمن  تحقيق  في  مهامها  كامل  الشعب  حماية 
المدينة من اإلرهاب، فيما  واالستقرار وتحرير 
وتّم  العسكرّي  منبج  مجلس  قوات  عديد  ازداد 
المدينة  حماية  مهمة  ألداء  جيّد  بشكٍل  تدريبهم 
والحفاظ على أمنها واستقرارها، وبهذا كان ال بد 
من سحب المستشارين، وبعد سنتين من تحرير 

أّن  درجة  الى  وصل  الوضع  بأنَّ  نعتقد  المدينة 
منطقتهم  إدارة  في  جدارتهم  أثبتوا  منبج  أبناء 

بأنفسهم.

ومجاميع  سياسييها  لسان  وعلى  -تركيا 
ستأتي  بأنَّها  أعلنت  بها،  المرتبطة  المرتزقة 
لتدير مدينة منبج، ما حقيقة هذه التصريحات؟ 

وما هو الهدف منها؟
وهذه  فقط،  بأبنائها  منوطة  منبج  مدينة  إدارة 
وكذلك  منبج  في  المدنيّة  اإلدارة  أّكدتها  المسألة 
مجلس منبج العسكرّي، والتصريحات من قبلهما 
واضحة، وهم من يدير المنطقة، فمن يريد يأتي 
ويخدم منبج فهو محل ترحيب، ولكن ليس ألحٍد 
التي  أن يدخل منبج على حساب اإلنجازات  أيّاً 
دماء  وكذلك  أبنائها،  دماء  بفضل  فيها  تَحققت 

أبناء الشمال السورّي.

الشعوب قادرة على إدارة 
نفسها بنفسها

اإلعالميّة  التصريحات  أردوغان من  -ما هدف 
التي تكاد تكون يوميّة؟   

تصريحات  مجّرد  هي  المسألة  باعتقادي   
يحقّق  بأنّه  يظهر  أن  يريد  فأردوغان  إعالميّة، 
المتكررة، ألنَّه يعرف  االنتصارات والنجاحات 
إن لم ينجح في االنتخابات فسيكون أمامه مصير 
حيث  التركيّة،  المحاكم  أمام  ويُحاكم  أسود، 
في  والجرائم  االنتهاكات  من  الكثير  حصلت 
تركيا، خالل فترة تولّيه الرئاسة، واألن يحاول 
الجوار،  دول  الى  التركيّة  األزمة  يُصّدر  أن 
خاطئة  السياسة  وهذه  سوريا.  الى  وخاصة 
وليست ناجحة، لكن أعتقد بأنَّ الشعب السورّي 
منبج  في  وخاّصة  الديمقراطيّة،  سوريا  وقوات 
وكما  بمشاكلهم  أدرى  هم  السورّي،  والشمال 
يقال »أهل مكة أدرى بشعابها«، وأصبح أهالي 
الشمال السورّي يديرون مناطقهم بأنفسهم، وهي 
ناحية االزدهار  باألمن واألمان، حتى من  تنعم 
االقتصادّي والتجارّي، ومدينة منبج هي نموذج 
لكّل سوريا. لذلك ال يمكن أن يُقال بأنَّ المنطقة 
وال  واستقرار،  أمن  فيها  يوجد  ال  تلك  أو  هذه 
السابق مع وضعها  بين وضع منبج في  مقارنة 
فعالً  منبج  بأنَّ  تَشهد  العالم  دول  وكّل  الحالي، 
تعيش حركة نهضويَّة كبيرة من الناحية التجاريّة 
واالقتصاديّة، وحتى من الناحية العمرانيّة، لكن 
هنالك تدّخالت ويجب التساؤل« لماذا الخوف من 
المدنيّة في الشمال السورّي،  مشروع اإلدارات 
المشترك«،  والعيش  الشعوب  »أخوة  ومشروع 
ألنَّه عندما يتحقق مثل هذا المشروع في الشمال 
السورّي ستكون لها انعكاسات إيجابيّة على كامل 
فالشعوب  عموماً.  المنطقة  على  حتى  سوريا 
على  وقادرة  بنفسها،  نفسها  إدارة  على  قادرة 
تأسيس إداراتها المدنيَّة والذاتيَّة، وال توجد لديها 
مشاكل، واألتراك يَخافون من هذا الوضع، لذلك 
ومن  األوراق،  َخلط  أجل  من  التدّخل  يُحاولون 
أجل أال يترسخ هذا األمر في الشمال السورّي، 
وأعتقد بأنَّ هذا الوضع، يجب أن نَدرَسهُ بشكٍل 
في  َسائرون  أنَّنا  على  التأكد  منا  ويَتطلب  جيٍد، 
نريد،  ما  كّل  تحقيق  حتى  النضاليّة  مسيرتنا 
وهذه المرحلة تتطلب منا أن نكثّف من جهودنا 

ونشاطاتنا لنعمل بشكٍل أفضل.    

مؤّشرات ملزيد من تأزم 
الوضع يف سوريا

أّن  أم  االنفراج،  الى  ذاهبة  األوضاع  -هل 
الحّل  مرحلة  الى  تذهب  سوريا  في  األوضاع 
القضاء  من  االقتراب  بعد  وخاصة  السياسّي، 
على داعش، والقوى األخرى التي تثير الفوضى 

والدمار في سوريا؟
الوضع  أنَّ  تُدل على  المؤّشرات جميعها  برأيي 
فقد  فأكثر،  أكثر  التأّزم  إلى  يتجه  سوريا  في 

السورّي في  النظام  شاهدنا قصف مواقع قوات 
دمشق، وقبل فترة في مناطق دير الزور، وقبل 
فترة في البوكمال وكل هذا يُشير إلى أّن الوضَع 
بعيد عن األمن واالستقرار، ألنَّ هنالك صراعاً 
القوى الموجودة على  الدول اإلقليميَّة وبين  بين 
تَسعى  التي  الديمقراطيّة  القوى  وبين  األرض 
الثالث  القوى  إذاً  بنفسها،  نفسها  إدارة  الى 
األساسيَّة ومن جانب آخر قوى الهيمنة العالميّة 
ولها وكالؤها على األرض تنفّذ أجنداتها واقعاً، 
بما  تحالفاتها  تبني  التي  الديمقراطيَّة  والقوى 
السورّي  والوطن  السوريين  مع مصالح  ينسجم 
األجنبيّة  التدّخالت  تجاه  سالمته  على  والحفاظ 

واالحتالل والمرتزقة اإلرهابيين.
بعض األطراف التي تدّخلت في الشأن السورّي 
تسعى لتبرير ذلك بالطريقة التي تشاء، وترّوج 
ألحكام  استناداً  الصدد،  بهذا  إعالم  حمالت 
بالمعارضة  تسّمى  من  فيما  صّحتها،  تثبت  لم 
بداية األزمة  منذ  تركيا  التي تحتضنها  السوريّة 
على  الفاعلة  وأداتها  الناطق  لسانها  لتكون 
األرض، ولتصل تركيا في تدّخلها تخّول نفسها 
صالحية تحديد األعضاء الُمشاركين في اللجنة 
الدستوريَّة في تأكيد لوصايتها على إرادتهم، فيما 
خاّصة.  قائمة  له  أنَّ  على  السورّي  النظام  أّكد 
سوريا  في  شاسعة  منطقة  تجاهل  يتم  وبذلك 
توازي ثلث مساحة البالد، أقصد هنا أبناء شمال 
كتابة  لجنة  في  يشاركوا  لم  إن  وهم  سوريا، 
الدستور، فكيف سيُطبّق قانوٌن عليهم لم يساهموا 
الحلول ليست موضوعيَّة  هذه  إذاً  في صياغته، 
واقعيَّة وصحيحة، بل هي عوامل تأزيم الوضع 

أكثر فأكثر.
جولة  كّل  قبل  دائماً  األزمة  بداية  منذ  رأينا 
التصعيد  من  مزيد  هناك  جنيف،  في  محادثات 
تتعاقب  ثم  الحّل  من  اقتربت  سوريا  بأنَّ  ويُقال 
، واليوم  اجتماعات جنيف دون الوصول إلى حلٍّ
بعد سنوات نَتساءل« أين نحُن من الحل؟ والواقع 
أّن األزمة ما زالت تستفحل وتتعقد أكثر فأكثر، 
اليوم  تجاوز  وقد  يتعّمق،  الصراع  زال  وما 
على  األصالء  ليظهر  الوكالء  صراع  مرحلة 
مسرح األحداث، كان ذلك في عفرين وقبلها في 
مباشر،  تركّي  واحتالل  عسكرّي  بتدخل  الباب 
الحملة  ببدء  قرار  اتخاذ  النظام  يستطع  ولم 
مناقشات  بعد  إال  درعا  محافظة  في  العسكريّة 
وإنجاز توافقات، ففي المنطقة الجنوبيّة ال يمكن 
تجاهل المطالب اإلسرائيليّة ورفضها أي وجود 
إيرانّي أو لحزب هللا، إذاَ فالصراع في كّل منطقة 
محددين،  أطراٍف  إرضاء  تتطلب  سوريّة  في 
المسألة هي كذلك في البوكمال، وكانت كذلك في 
عفرين إلرضاء تركيا.  األزمة السوريّة تظهر 

كل التناقضات الدوليّة واإلقليميّة.

-ما هو موقفكم في مجلس سوريا الديمقراطيّة 
من هذا الوضع المتأزم على الساحة السورية؟

الوضع  في  التأزيم  من  مزيداً  نريد  ال  نحن 
سوريا،  في  الصراع   واستمرار  السورّي 
فالُمحصلة مزيٌد من الضحايا والخراب والدمار، 
أكثر  وأصبح  بلدنا،  وُدّمر  الكثير  عانينا  ونحن 
ومهجرين،  نازحين  سوريا  سكان  نصف  من 
وُدّمر أكثر من ثالثة ماليين بيت، وقُتِل أكثر من 
نصف مليون سورّي، ال نُريد أن يُدّمر البلد أكثر 
نَعتمد  أن  يَجب  لذلك  األزمة،  فصول  وتستمرُّ 
كّل  باجتماع  الموضوعيَّة  الواقعيَّة  الُحلول  على 
الحّل،  في  الراغبة  السوريَّة  والقوى  األطراف 
معرفة  خالل  من  الصحيحة  الُحلول  وُرؤية 
تقريباً  سنوات  فثمانية  الُمشكلة،  بدأت  أيَن  من 
الساحة  على  والحروب  واالقتتال  المعارك  من 
المنطقيّة  الحلول  بإيجاد  لنفكر  كافية  السوريّة 

لألزمة السوريّة.

حاوره / حسام إمساعيل

 يكاُد يكون موضوع »الدستور السوري الجديد« 
بإشكالية  مهتم  فالجميع  راهنة،  األمور  أكثر 
الدستور ويعد له العدة في التفاوض القادم سواء 
النظام  ومن  الخارج  أو  الداخل  معارضة  من 

والدول المعنية بالصراع الدائر في سوريا.
األول  جنيف  بيان  في  ورد  أنه  الدستور  وذكر 
النظر  »يعاد  أن  يمكن  أنه  نص  الذي   2012
وأن  القانونية  والمنظومة  الدستوري  النظام  في 
تعرض نتائج الصياغة الدستورية على االستفتاء 
مجلس  قرار  مع  الدعوة  هذه  وتركزت  العام« 
األمن  مجلس  »إن  يقول:  الذي   2254 األمن 
الَصَدد لعمليٍة  يُعِرب عن دعمه في هذا  الدولي 
المتحدة،  األمم  تُيّسرها  سوريّة  بقيادة  سياسيٍة 
دستوٍر  لصوِغ  وعملية  زمنياً  جدوالً  وتُحّدد 
جديٍد«. وجاء بيان سوتشي ليعرب عن »تشكيل 
يُسِهم  لجنة دستورية لصوِغ إصالٍح دستوري، 

بالتسوية السياسية«.
هذه النهاية لمفاوضات طويلة دفع فيها دم، وذهبت 
فيها أرواح، وسكبت فيها دموع، وارتفعت آهات 
من جراء التشرد والضياع، لنجد اليوم تسابق من 
المنصات على التفكير بقضية المشاركة وأعداد 
المشاركين، ومراجعة المفوضين ليقبلوا زج هذا 
التي  المنصات  ورؤوس  ذاك.  إلحاق  أو  االسم 
خرجت من مصفاة األحداث وجدت لها فرصة 
لحشد المؤيدين عبر االتصاالت، لجعلهم ضمن 
في  للبيع  أنفسهم  العارضين  عن  عدا  قائمتها، 
سوق السياسة والمراهنات الدستورية، »وأسجل 
هنا أن النظام وحده يعمل بهدوئه المعتاد إلشراك 
أفضل ما عنده دون ضجة وبتنسيق يؤكد قدرته 
وكما  ممثليه«  وانسجام  قراره  ووحدة  اإلدارية 
الفشل  طريق  إلى  السابقة  المفاوضات  قاد 
بسبب تمزق المعارضة وغبائها وانعدام الرؤية 
انفعالية  مواقف  التخاذ  دفعها  واستطاع  لديها، 
للمراقبين والمتابعين  وارتجالية جعلتها مسخرة 
حتى  والموظفين؛  السفراء  من  السوري  للملف 
أن بعض هؤالء كان يوبخ هذه المعارضات كما 
ممثلو  الصف.. سيتالعب  في  فاشٌل  تلميٌذ  يوبٌّخ 
وفق  التغييرات  لفرض  أخرى  مرة  النظام  هذا 
الدستور  يرفضون  وستراهم  وأهدافهم،  هواهم 
المستورد؛ ألن ذلك يرضي رغبة المزايدة لدى 
المعارضين فيكسبون جولة المرجعية السورية، 
ثم يصرون على الدولة الوطنية الواحدة ال دولة 
االنتماءات العرقية والطائفية وبالتالي بعيداً عن 
المحاصصة تكون المرجعية للمواطنة ولن تزايد 
الذي  النظام هو  المعارضة على ذلك، رغم أن 
يجيد لعبة التقسيمات وتوزيع الحصص، ولكن ال 
يتخلى عن شعارات الوحدة والتضامن، فالمشكلة 
لديه ليست في الورق ويمكن تدبيج أرقى المواد 
لذلك  عنده!  لها رصيد  يكون  أن  دون  القانونية 
دولة  سوريا  تكون  أن  على  اإلصرار  سيكون 
تقبل  بجذورها وحدودها ال  قوية  واحدة موحدة 
وتحت  الكونفدرالي،  وال  الفيدرالي  التقسيم 
وصية بالالمركزية اإلدارية يستبقي سيطرته مع 
استبداد  يغير من  الذي ال  التمثيل  إعطاء بعض 
المستبد وال نهب الفاسد المتمكن من عمق الدولة 
فالدولة  أخرى،  للغة  مكان  ال  وأيضا  وتغولها. 
السورية دولة وطنية جاِمعة تحتاج للغة واحدة ال 
للغات عدة مع حفظ حقوق المكونات وُمكتسباتهم 
وشعائرهم ومناسباتهم، وتكريسها مع االحترام 
العلم  لتبديل  الدولة  تحتاج  ال  كما  والتبجيل! 
بآخر، فالعلم تغنى فيه األجداد وهو علم الرايات 
لدول األمة في أدوارها كلها، ولم تقم األحداث 
من أجل تبديل علم عدا أنه في حال التبديل يحل 
علم المنتصر وال منتصر في هذا الصراع الذي 
الشكلية على  األمور  فتستمر  بالتفاوض،  انتهى 
لهم  ترسم  بمناصب  المشاركون  ويلحق  حالها 
وتنتهي اللعبة دون عرض النتائج، فما فات فات 

ومن مات مات.
لن  النظام  أن  وأعتقد  الرئيس  صالحيات  تبقى 
يتمسك بالرئيس إلى األبد. لذلك؛ سيستمر النظام 
وبضمانات دولية يذهب الرئيس بعد أن يمضي 
مدة الفترة الرئاسية، بل سيسمح له بالمشاركة في 
اللعبة االنتخابية حينها ولن تحسم هذه المسألة إال 
حينها فالدول المتقاسمة للكعكة السورية لم تحسم 

هذا األمر بعد، وكل حرب وأنتم بخير.

أطراف 
احلديث

أي تفاوض... أي دستور
رياض درار

العالم  دول  بين  يفصل  ما  إّن  الحقيقة 
أطٍر  مجرُد  ألنّها  ليس  الحدود،  هو 
مقومات  إحدى  ألنّها  بل  خارجيّة، 
الشعب  جانب  إلى  الدوِل،  شرعنِة 

والسيادة الوطنيّة.
الماضية،  القرون  خالل  العالم  شهد 
حروباً وتعديات متواصلة على لشعوٍب 
على شعوٍب أخرى دون تتبلور مفاهيم 
والسبب  الحدود  لمعنى  واضحة 
والحياة  المجتمعات  بدائيّة  المباشر 
مفهوم  ولعل  نواحيها  كّل  في  البسيطة 
المراعي كان أحد األشكال المعبرة عن 
أمالك القبيلة، وطرأت تغيرات كثيرة 
إال  الزمن  عبر  والدول  الكيانات  على 
مع  األكثر صرامة  شكلها  أخذت  أنّها 
إمكانيّة  مع  العشرين  القرن  دخول 
ترسيم الحدود وتحديدها على األرض 
بدقّة وكذلك مراقبتها  ورسم خرائطها 
على  ملقًى  وطنياً  واجباً  وحمايتها 
والمؤسسات  النظاميّة  الجيوش  عاتق 
الحدود  انتهاك  وليكوَن  األمنيّة، 
مكتمالً  واحتالالً  استعماريّة  ظاهرة 
في توصيفه، وبذلك ُعرفت دوٌل بأنّها 
استعماريّة ومحتلة لدول أخرى، ألنّها 
تجاوزت قانونيّاً الحدود الشرعيّة لدول 

أخرى وانتهكت سيادتها الوطنيّة. 

من عالقة اجلوار إىل االحتالل

قرَن  العشرين  القرن  اعتبار  يمكن 
التحّرِر، ذلك ألّن كثيراً من الدول التي 
استقاللَها  أنجزت  مستعَمرةً،  كانت 
لدرجة  سيادتها  وحقّقت  وتحّررها 
بعدما  الوطنّي،  ترابها  على  كبيرة 
مريراً  نضاالً  وقادت  معارَك  خاضت 
وأصبحت  المستعِمرة.  الدول  ضدَّ 
العالقات بين الدول على مستوى النّديّة 
بصرف  االعتبارّي،  التوصيف  في 
والنفوذ  القوة  في  التفاوت  عن  النظر 
بين الدول، ولكن االستقالل الوطنّي لم 
العالم  الكامل عن  االنغالق  يعني  يكن 
وال االعتماد الكلّي على الذات نظراً، 
لتفاوت اإلمكانات بين الدول، فراحت 
قوتها  أسباِب تعزيز  تبحث عن  الدول 
االقتصاديّة لتحقيق شروط حياة أفضل 
عالقات  تطّورت  وبهذا  لشعوبها، 
وصوالً  والتنسيق  الدول  بين  االنفتاح 
لتشكيل تحالفات ووحدة في الجغرافيا، 
وبذلك تّم تجاوز مفهوم الحدود وتسهيل 
الرسوم  وتخفيض  العبور  عمليات 
اعتماده  تّم  الذي  الجمركيّة، والنموذج 
من خالل االتحاد األوروبّي يجّسد هذه 
الفكرة ويرمز له علم واحد ومؤسسات 
وتّم  شعوبه،  مصالح  تخدم  ومجالس 
الحكم  وأطر  أشكال  اختالف  تجاوُز 

بكل بلٍد.
وفيما يتصل بالعالقة التركيّة السوريّة 
درجات  أعلى  يُفترض  نظريّاً  فإنّها 
الحقيقة  إلى  بالنظر  والتعاون  التنسيق 
يصل  الذي  الحدود  وطول  الجغرافيّة 
إلى 600 كم ومن الطبيعّي أّن عالقات 
اجتماعيّة مميزة تجمع بين السكان بين 
إضافة  القرب،  بحكم  الحدود  طرفي 
المصالح  حجم  منها  أخرى  لعوامل 
المشتركة بين البلدين وعوامل التشابه 
الواقع  ولكن  التاريخ،  فرضها  التي 
مختلف تماماً فأنقرة اليوم تقود سياسة 
عدوانيّة تجاه الشعب السورّي والكيان 
عدو  إلى  وانقلبت  لسوريا،  السيادّي 
الداخليّة  شؤونها  في  وتدخلت  لدود 
وصوالً للعدوان وعبور الحدود الدوليّة 
واحتالل مناطق في سوريا ورفع العلم 
لكّل  فاضح  انتهاك  في  عليها  التركّي 

القوانين واألعراف الدوليّة.
أنقرة تحاول اليوم عبر سياستها إعادة 
وإحياء  جديد  من  االستعمار  قرون 
العثمانيّة، بالتوازي مع  الدولة  ميراث 
لالتحاد  لالنضمام  حثيثة  محاوالت 
الذريع،  بالفشل  باءت  األوروبّي، 
وعدم  اإلنسان  لحقوق  انتهاكها  بسبب 
وتوجس  النضمام  شرائط  استكمالها 
عضويتها،  من  األوروبيّة  الدول 

دول  مع  الحديثة  القديمة  ومشاكلها 
الشأن  في  تدّخلها  ومنها  الجوار 
والعراقي،  والقبرصّي،  اليونانّي، 
والفلسطيني، ودول الخليج، والمغرب 
سوريا،  آخرها  وليس  العربّي، 

لتُوصف بالجار المتعب حقاً.

فرية سياسّية امسها 	

             األمن القومّي

ما  نفسه،  يطرح  الذي  السؤال  لكن 
الذي يدفع تركيا العتماد هكذا سياسة؟ 
المسائل  من  كثير  هناك  الحقيقة 
والحقائق التي تخفيها كواليس السياسة 
تدّخلها  فإّن  وبالمجمل  التركيّة، 
عن  كثيراً  يفصح  منبج،  في  األخير 
بوصلة  منبج  باعتبار  الحقائق،  تلك 
السياسّي  األداء  مستوى  عالميّة، على 
جاء  تماماَ  وهنا  سوريا،  في  للدول 
الوجود العسكرّي الفرنسّي إلى جانب 
وسجال  تصريحات  مع  األمريكّي، 

طويل في أورقة السياسة.
سوريا  في  تدّخلها  في  تركيا  اعتمدت 
حّجة هي افتراء محض وفرية سياسيّة، 
أمنها  عن  الدفاع  أرادت  إنّها  وقالت 
القومّي واّدعِت الخوَف من االستهداف 
الجنوبيّة،  حدودها  على  اإلرهابّي 
العالم،  دول  مواقف  تبتز  بذلك  وهي 
اإلرهاب  تدعم  من  هي  أنّها  والحقيقة 
مضخة  وباتت  المنطقة،  في  وترعاه 
إلى سوريا،  الحدود  عبر  به  تضّخ  له 
يسعها  ال  الدوليّة  األطراف  ولكن 
إلى  تركيا  لكسب  تنافِسها  سياق  في 
جانبها إال أّن تقول إنّها تأخذ المطالب 
االعتبار،  بعين  المزعومة  التركيّة 
وبذلك تستغل أنقرة موسكو وواشنطن 

وتتالعب بين الطرفين.
ومن  عليها  مردودةٌ  التركيّة  الحّجة 
وتفنيدها،  دحُضها  بمكان  البساطة 
فالحقيقةُ بسيطة وواضحة للعيان. وهنا 
تكوَن  أن  المفترض  من  أليس  نسأل 
ولذلك  إرهابيّة؛  لهجمات  هدفاً  تركيا 
عن  للدفاع  وسياسات  إجراءات  تتخذ 
حدودها على حّد زعمها؟  لكن الواقع 
مغايٌر تماماً لما تعتمده السياسة التركيّة 
فحركة  بالجملة  سياسيّة  مغالطات  من 
الحدود  اإلرهاب لها جهة واحدة عبر 
حركة  كانت  المقابلة  الجهة  من  فيما 
الحرب.  من  هرباً  واللجوء  الهجرة 
عن  دولة  تتحدث  أن  غريباً  أليس  ثم 
استهداف إرهابّي فيما أضحت سوريا 
المضخة  بفعل  لإلرهاب  مستنقعاً 
التركيّة نفسها؟ هل يمكن المقارنة بين 
شكلي الحياة على طرفي الحدود؟ وأين 
القتلة والمرتزقة  يفّر المرتزقة وسائر 
األرض  على  محاصرتهم  تتمُّ  عندما 
محاربة  عمليات  إطار  في  السوريّة 
سوريا  قوات  بها  تقوم  التي  اإلرهاب 
الديمقراطيّة؟ أال يتوجهون إلى الحدود 
ويدخلون تركيا ليتّم إدخالهم مجدداً إلى 
مدفعيّة  تستهدف  لماذا  أخرى؟  منطقة 
التي  نفَسها  األهداَف  التركّي  الجيش 
يستهدفُها اإلرهاب؟ مؤّكد أن ال صدفةَ 
على  يتكرر  عمٌل  وهو  المسألة  في 
مدار سنوات األزمة السوريّة. ولم يعد 
مفاجئاً أّن تركيا هي من تدعم اإلرهاب 
األدنى  الحدِّ  في  وهي  موثّق،  وهذا 
النفط  شراء  صفقات  في  معه  تتعامل 
فالحدود  وبالتالي  المسروق،  السورّي 
أمنَها  تهدَد  أن  أنقرة  تخشاها  التي 
القومّي هي بواباٌت يتخذها اإلرهابيون 
غريباً  وأليس  لسوريا.   لدخول  ممراً 
وأن  األتراك،  الساسة  عند  اللغط  هذا 
من  منبج  بإخالء  مطالبين  يخرجوا 
وحدات حماية الشعب، تلك القوات التي 
يعوُد الفضُل لها إلى حدٍّ كبيٍر؛ بتحرير 
قوات  بمشاركة  اإلرهابيين،  من  منبج 
الحقيقة  ولعل  العسكرّي.  منبج  مجلس 
تخشى  أنقرة  أّن  هي  رسوخاً  األكثر 
ساهمت  التي  اإلرهابيّة  المجاميع  تلك 
وتخشى  ودعمها،  وإعدادها  بتنظيمها 

لتذوق  الساحر  على  السحر  انقالب 
من السم الذي طبخته للسوريين، وهي 
تدرك أّن الماء تمشي من تحت أقدامها، 

وقد تغوص في أوحال سياستها.

اتفقت ثم انقلبت

يتناساها  والتي  الثانية،  الحقيقة  أما 
وقبل  أنّه  فهي  األتراك،  الساسة 
العسكريّة  الحملة  موعد  عن  اإلعالن 
لتحرير منبج وريفها، فإّن ثّمة اجتماع 
األمريكّي  الجانب  مع  ُعقد  رسمّي 
وحضره قائد مجلس منبج العسكرّي، 
خالله  وتّم  أمجد،  أبو  عدنان  الشهيد 
منبج  مجلس  تولّي  على  التوافق 
المدينة.  تحرير  مهمة  العسكرّي، 
وليس سراً أّن االجتماع ُعقد في قاعدة 
فيها  تتمركز  التي  الجويّة  إنجرليك 
قوات أمريكيّة وحضره ممثلون أتراك 
اليوم،  معلنة  حقيقة  وهذه  عسكريون 
األتراك  السياسيون  يناقض  واليوم 
أنفسهم فيما وافقوا عليه أنفسهم خالل 
العالم  على  ويخرجون  االجتماع، 
بشيء يخالف حيثيات االتفاق الذي تّم 
في  يحاُر  المرء  ولعل  معهم،  إبرامه 
أنّها  واألقرب  سياسة،  هكذا  توصيف 
االنقالب  على  تقوم  بهلوانيّة؛  سياسة 

على الذات؛ بين عشية وضحاها.

عّراب اإلرهاب

أضحوكة،  ولعلها  الثالثة،  الحقيقة  أما 
حيث يخرج أردوغان زعيماً سياسيّاً، 
مدافعاً  السورّي،  للشعب  داعماً  يقف 
للضعفاء،  نصيراً  حقوقهم،  عن 
وحامَي  والمساكين،  للفقراء  ومغيثاً 
شخصية  يجّسد  وكأنّما  المحرومين. 
تسلّق  كيف  تناسى  وقد  هود؟  روبن 
مزقهم  وقد  السوريين  حساب  على 
شرَّ ممزق وحّول الحراك الشعبّي إلى 
بال  اإلنسان  فيها  يُقتل  طائفيّة  حرب 
ذنب على الهوية واالنتماء. وجعل من 
األزمة السوريّة مطيةً لتحقيق مصالحه 
السياسّي  التالعب  ويصل  الشخصيّة. 
فاضحاً،  خداعاً  ليكون  األقصى  حّده 
يأوي  أنّه  تصديق  السذاجة  من  أنّه  إذ 
السوريين ويحرص عليهم وأنّه توصل 
الالجئين  إلعادة  التفاق  موسكو  مع 
بتمرير  فيما رّدت موسكو  السوريين؛ 
انتهاك  حيال  بالصمت  أنقرة  خطة 
وهي  عفرين  على  والعدوان  الحدود 
جزٌء من األرض السوريّة، رغبةً في 
إرضائها إذ تربطهما عالقات ومصالح 
وسياسّي  عسكرّي  وتنسيق  اقتصاديّة 
عنوانه أستانه اليوم، وكان بالوسع أن 
تتمَّ إعادة الالجئين إلى إدلب بسهولة؛ 
إذ أنّه الطرف األقرب لإلرهابيين وهو 
عّرابهم وكّل االتفاقات مع اإلرهابيين 
موهبة  فهو صاحب  طريقه  عن  تّمت 
فذة في مجال تنظيم نقل المرتزقة في 
الخضر؛  الباصات  متن  على  رحالت 
من  اعتباراً  اتفاقات  عّدة  أنجز  وقد 
وريف  حلب  من  اإلرهابيين  إخراج 
كان  مّرة  كّل  وفي  والغوطة  دمشق 
فكان  لوساطته،  المقابل  الثمن  يقبض 
ومؤّخراً  الباب  مدينة  احتالل  مّرة 

مقاطعة عفرين.

انتقاٌل إىل استثمار اإلرهاب

العالم  يتجاهلها  التي  الرابعة  الحقيقة 
يمكن  معاييره،  وازدواجيّة  بصمته 
إيجازه بسؤال بسيط من هي المجاميع 
بها  ودخل  التركّي  الجيش  قادها  التي 
بالمطلق  إنّها  محتالً؟  عفرين  مقاطعة 
من  هربوا  الذين  المرتزقة  بقايا 
إرهابيّة  وفصائل  المحّررة،  المناطق 
تعمل تحت الطلب بأوامر مباشرة من 
والميت  الجيش  عليها  ويشرف  أنقرة، 
بينهما،  جداً  وثيقة  فالعالقة  التركّي 
الحرب  في  تدّخلت  التي  وموسكو 

السوريّة لمحاربة اإلرهاب وواشنطن 
التي شّكلت تحالفاً دوليّاً لنفس الغرض 
المعادلة  ولكن  العالقة،  تلك  تعلمان 
ولم  أنقرة،  إرضاء  تقتضي  السياسيّة 
متكاملة  قضية  السوريّة  األزمة  تعد 
بالنسبة لهم، بل تّمت تجزئتها مناطقيّاً 
الفرات وشرقه، جنوب  بين غرب  ما 
سوريا وشمالها، وإدلب اليوم أضحت 
األزمة.  تفاصيل  كّل  تجمع  منطقة 
عفرين  على  العدوان  أخرى  بعبارة 
محاربة  من  واضحاً  انتقاالً  كان 
اإلرهاب إلى استثماره وإرضائه على 
حساب شعب آمن مسالم أُخرج من بيته 
قسراً إلى المخيمات على مرأى العالم.

أبناُء منبج محاُتها

منبج  مدينة  فإّن  الخامسة  الحقيقة  أما 
أبنائها  بفضل  كافية  لدرجة  محّصنة 
العسكرّي،  منبج  مجلس  قوات  في 
والترويج  العشائر،  أبناء  وكل  وأهلها 
تركية  قوات  بأّن  مفضوحة  لكذبة 
منطقة  إليها من  واتجهت  منبج  دخلِت 
العون فهذه ليست سوى أضغاث أحالم 
الساسة األتراك، وقد تناسوا؛ أّن منبج 
وقد  أبناؤها  يحرُسها  قلعة  أضحت 
أّكدوا استعدادهم للذود عنها باألرواح 
التحرير  ملحمة  سطّر  ومن  والمهج 
اإلنجاز،  هذا  حماية  في  سيستمر 
فمجلس منبج العسكرّي ينظّم دوريات 
والتصّدي  للمراقبة  اليوم  مدار  على 
إضافة  أمنّي،  اختراق  أو  هجوم  ألّي 
نقطة  تعاوٍن عسكرّي ووجود  لصيغِة 
وعالوة  فرنسيّة.  أمريكيّة-  عسكريّة 
على ذلك فاإلدارة المدنيّة الديمقراطيّة 
في منبج وريفها، تقوم بعملها خير ما 
الصيد  محاوالت  وكّل  العمل،  يكون 
لديه  وشعبنا  مردودة  العكر  الماء  في 
ما يكفي من المناعة الوطنيّة والفكريّة.
ذلك  وراء  الكامنة؛  الخفايا  لتتضح   
منبج  مدينة  على  التركّي؛  التكالب 
ببساطة شديدة، فهي واسطة العقد في 
وثقلها  اعتبارها  ولها  سوريا  شمال 
بتعدد مكّوناتها، وال تختلف منبج عن 
عفرين فهي محطة مهمة في مشروع 
لألزمة  الديمقراطّي  السياسّي  الحّل 
هو  القضية  في  ما  وكّل  السوريّة، 
المشروع  لمرتكزات  الكاملة  العدائيّة 
أردوغان  وحاجة  الديمقراطّي، 
إعالميّاً  يسوقها  وهميّة  انتصارات 
سلفاً،  المزّورة  االنتخابيّة  معركته  في 
دور  حقيقة  يعلم  ال  التركّي  فالشعب 
حجم  وال  سوريا  في  التخريبّي  بلده 
المخاطر التي تحيُق به جّراء سياسات 
أردوغان  يخافه  وما  والتنمية،  العدالة 
إزاء  الداخلّي  االحتقان  زيادة  هو 
يتهّرب  طالما  التي  السياسيّة؛  األزمة 
المشكالت  تصدير  عبر  حلّها  من 
في  السير  وعدم  الجوار  إلى  الداخليّة 
في  شاملة  ديمقراطيّة  إصالح  عملية 
تركيا. وما يُراد هو إشغال المواطنين 
االقتصاديّة  النكسة  عن  األتراك 
والعجز التجارّي وهبوط الليرة التركيّة 
المفاجئ لمعدالٍت غير مسبوقٍة؛ ليكون 
والقول إّن االقتصاد هو محكُّ االختبار 
لسياسات الحكومات هو صحيح تماماً.
يقودها  التي  السياسة  فإّن  وباإلجمال 
إلى  ويتطلع  أردوغان  طيب  رجب 
قانونيّاً  وتأطيرها  صالحيتها  تمديد 
في  تراوح  زالت  ما  باالنتخابات، 
العالقة  في  السياسّي  االبتزاز  إطار 
مع الدول وكذلك مع الناخب التركّي، 
لتحصيل شرعيّة غير مستحقة، فتركيا 
سوريا  من  لمناطق  محتلة  دولة  اليوم 
وصمت العالم أقل من أن يشّكل غطاًء 
يدوم  ولن  للحدود،  تجاوزها  يبرر 
الزمن طويالً، فاالحتالل كان مصيره 

الزوال حتماً.   

 على مدينة منبج
ُ
 حلقاتها التكالب

ُ
 احتاللٍ أحد

ُ
سياسة

خضر اجلاسم
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والخيبة، عمد إلى ممارسة أبشع طرق القتل 
مجموعة  في  الالإنسانية  ثقافته  خالل  من 
من المدنيين الكرد، فقد تسللوا من عاصمة 
الكفر إلى مدينة العشق يحملون أبشع أدوات 
)رمضان(  لديهم  شهر  أفضل  وفي  القتل 
حين استباحوا ألنفسهم االنتقام من قتل أكثر 
بارٍد  دٍم  وبكلِّ  مدنياً،  وخمسين  مئتي  من 
يشربون نخب هزيمتهم، مؤكدين ألردوغان 
لقد  األول،  الطراز  من  مرتزقة  بأنهم 
أصبحت مجزرة كوباني التي راح ضحيتها 
وجريح،  شهيد  بين  مدني   500 من  أكثر 
لف  ومن  داعش  جبين  على  عار  وصمة 
لفهم، هذه المجزرة هي تتمة لمجازر أخرى 
حج  )حارة  مجزرة  منها  داعش؛  ارتكبها 
خالل  ومن  ياطان(،  )برخ  ومجزرة  بكو( 
أسبوٍع  لمدة  فيها  وتجولنا  لكوباني  زيارتنا 
والكل  والمسؤولين،  باألهالي  التقينا  كامٍل، 
هذه  وأن  كوباني،  انتصارات  عن  تحدث 
من  المئات  ضحيتها  راح  التي  المجازر 
إلى  ببشاعتها  ترتقي  والجرحى،  الشهداء 
المدنيين  جرائم حرب، كونها ارتكبت بحق 
األدوات  كل  فيها  واستخدمت  العزل، 
التمييز  ثقافة  على  معتمدين  اإلنسان،  لقتل 

العنصري والمذهبي والطائفي.
لهذا كله »داعش ال دين له، وال ثقافة له«، 
إنما هو هم شذاذ آفاق يمتهنون القتل والتشريد 
من  اآلمنين  كل  بحق  والسبي،  والتهجير 
البشر وبخاصة الكرد، ألن الحكومة التركية 
تغدق عليهم العدة والمال كي ال يقوم للكرد 
عملت  التي  الطورانية  السياسة  هذه  قائمة، 
المتعاقبة،  التركية  الحكومات  عليها  وتعمل 
التي  العثمانية  لهي من صميم االستراتيجية 
التي  الوهمية  ما زالت تحلم باإلمبراطورية 

تدعو إلعادتها على جماجم الشعوب.

احلسكة.. نوروز الدم

وفي  كردية  مدينة  لكل  بات  التاريخ  عبر 
نوروز الحرية نصيب من الدم والقتل، هذا 
ما عمل عليه أعداء الكرد وما زالوا يعملون 
الثقافة  هذه  من  يرتوون  ال  وكأنهم  عليه، 

البشعة بحق الكرد.
من  المفتي  حي  في  وتحديداً  الحسكة  مدينة 
بكل  نوروزها  ساحة  تلون  2015م  عام 
ونساء  أطفال  والقتل،  والدم  القهر  أشكال 
)مرتزقة  المرتزقة  ضحايا  كانوا  ورجال 
سيارتين  تفجير  على  أقدموا  حين  داعش(، 
مفخختين وسط الناس وهم يحتفلون بعيدهم 
يقدمون  ودين  وعقيدة  ثقافة  بأي  التاريخي، 
إنسانية  وبأي  البريئة،  الدماء  سفك  على 
وبأي  أشالءه،  ويأكلون  اإلنسان  يفجرون 
الوحشية،  هذه  كل  يمجدون  وقناعات  دين 
من الواضح جداً بأن أفعالهم هذه ردود أفعال 
الكرد،  يد  على  المتكررة  هزائمهم  نتيجة 
وهذا ما يؤكد فشل سياساتهم وأجنداتهم ومن 

يدعمهم ويسهل لهم برامج القتل الهمجية.
عربون  نوروزها  في  الحسكة  أطفال  دماء 

حماية  وحدات  انتصار  كوباني،  انتصار 
ال  وهذا  والقهر،  الظالم  قوى  على  الشعب 
المجد  نحو  بالسير  الكرد  عزيمة  من  يقلل 
وتحقيق الثقافة المجتمعية من خالل مشروع 
لكل  والالمركزية   لشمال سوريا  الفيدرالية 

السوريين.
في  الكردي  الدم  بإهدار  أردوغان  يرتو  لم 
بل  والحسكة،  كوباني  مثل  الكرد  مناطق 
2016م   عام  منتصف  في  مرتزقته  أرسل 
سيارةً  صباحاً،  قامشلو  مدينة  أهالي  إلى 
المواد  أنواع  بكل  مملوءة  )صينية(  كبيرةً 
المتفجرة، وفي حٍي سكني )الحي الغربي(، 
أرواح  التي حصدت  السيارة  تفجير هذه  تم 
ونساء  أطفال  من  المدنيين  من  المئات 
وعّجز، باإلضافة إلى هدم عشرات البيوت 

واألبنية السكنية والمحالت التجارية.

ال خامتة جملازرهم

بالعودة إلى تاريخ هذه المجموعات المرتزقة 

مادياً  تدعمها  التي  الفاشية  واألنظمة 
ولوجستياً، من األولى أن نتأكد بأن إرهابهم 
ال يتوقف ولن يتوقف، ألنهم يؤمنون بثقافة 
هناك  اآلخر  المشهد  وفي  بالمقابل  القتل، 
ثقافة البناء، بناء اإلنسان واألرض، وإعادة 
وتفعيل أعظم الثقافات البشرية التي انطلقت 
من أعالي ميزوبوتاميا قبل أكثر من عشرة 
آالف سنة، هذا الصراع بين البناء واإلحياء، 
يتطلع  سام  هدٌف  لهو  واإللغاء،  القتل  وبين 
المملوء  تاريخه  خالل  من  الكرد  إليه 

بالتصدي لكل أشكال الغزو واالحتالل.  
وإن انتصر الظلم في جولة، ال بد أن تنتصر 
ما  وهذا  جوالت،  في  اإلنسانية  المفاهيم 
وتحمل  تنتفض  التي  اآلن  عفرين  في  نراه 
التركي،  االحتالل  في وجه  المقاومة  بندقية 
فيها  انتصروا  التي  الكرد  وقيم  مبادئ  كون 
بكوباني على أقوى إرهاب شهدته المنطقة، 
غطرسة  على  القيم  هذه  تنتصر  بأن  كفيلة 

وهيمنة تركيا في عموم كردستان. 
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أوجه  وللمجد  المجد،  ثقافة  كانت  البدء  في 
عدة، أسهلها عشق الشهادة، كي تشرق آالف 
الشموس وتضيئ أطراف ميزوبوتاميا نوراً 
هزيمة  يمكن  ال  والمكونات،  الشعوب  لكل 
أمام  الكون،  تاريخ عمره بمساحة عمر كل 
المتهالكة،  الشرنقة  حالة  تعيش  أجندات 
تعلن  واالرتقاء،  النهوض  تعيش  شعوب 
تحدياً لمرتزقة تحارب بالوكالة، ال تحمل في 
أدمغتها سوى القتل من أجل القتل، في حين 
يرفع راية الحياة بشراً بلون الحرية، لهذا ال 
يمكن أن يصعد سلم المجد من لملم نفسه من 
أشالء السلطة والهيمنة، أمام من أوجد نفسه 

بثقافته من تاريٍخ بدأ منه وينتهي إليه.
لم  وهي  السود  راياتهم  ترسمها  أكذوبة  أي 
ممزقة  رايات  اإلنسان،  بأبجدية  بعد  تتلون 
وكأنها  عظمية  هياكل  تحمل  فقط  وبالية، 
أكذوبة  أي  الضارية،  الوحوش  ثقافة  بقايا 

المالئكة  بأن  الصفراء،  كتبهم  في  يقرؤونها 
تنصرهم في وأد البنات. 

    
ثقافة االنتصار

يقف  لم  2011م  السورية  األزمة  بداية  في 
الكرد موقف المتفرج، ألنهم جزٌء رئيس من 
هذا المشهد، وكل المتصارعين يتطلعون بأن 
يكون لهم موطئ قدم سياسي أو اقتصادي في 
عملوا  وثقافة،  تاريخ  الكرد  وألن  المنطقة، 
منذ البداية على حماية مناطقهم من كل تدخل 
أجنبي سواء الدول اإلقليمية أو الدولية أو من 
والذين  الثقافات،  كل  لفظتهم  الذين  الشتات 
للقتل والسبي  آليات وأدوات  شكلوا ألنفسهم 
والدمار، من خالل الدعم المادي واللوجستي 
من رعايا اإلرهاب في العالم وبخاصة الدولة 
التركية، فكانت انكساراتهم متتالية في مناطق 

روج آفا وبقية مناطق الشمال السوري، فمن 
نهاية  ففي  كانيه كان خذالنهم األول،  سريه 
المعارك  احتدمت  أن  وبعد  2012م  عام 
استقدمت  السورية،  المناطق  أغلب  في 
األصقاع  وبقية  سجونها  من  مرتزقة  تركيا 
وزجتهم في معارك بالوكالة في مدينة سري 
العناصر  هذه  وتمثلت  العين(،  )رأس  كانيه 
اللذين  وداعش  النصرة  جبهة  من  بمرتزقة 
حاوال أن يسيطرا على هذه المدينة لم لها من 
أجنداتهم،  تكتمل  لم  لكن  استراتيجي،  موقع 
لمقاتلي  بطولي  مشهٍد  أول  من  سقطوا  بل 
وحدات حماية الشعب، الذين لقنوهم دروساً 
في االنتماء والبطولة، في حين دبت الفوضى 

واالنشقاق واإلحباط في صفوفهم.
ففي بدايات 2012م باتت هذه المدينة محررة 
من رجس القتلة وكانت هذه أولى الصفعات 
المرتزقة  زود  الذي  أردوغان  وجه  على 

بأبشع أدوات القتل، كل هذا االنكسار لتركيا 
اختيارها  خالل  من  جاءت  سياساتها  في 
تأت  ولم  الكرد،  تجاه  عدائياً  مستقيماً  خطاً 
ثقافٌي  بل هو موروٌث  السياسة صدفةً،  هذه 

وتاريخي عدائي ال طائل منه. 

كوباني املقاومة

كوباني مدينة كردية بامتياز، تمتد من عمق 
قبل  عام  آالف  ثمانية  من  أكثر  منذ  التاريخ 
وثقافتها  تحكي حضارتها  وأوابدها  الميالد، 
وتبعد  لحلب  تتبع  المدينة  هذه  خجل،  دون 
عنها 150 كم شماالً و30 كم شرقي الفرات، 
تحت  كوباني  باتت  2012م  بداية  ومع 
إدارة وحدات حماية الشعب، وفي منتصف 
المدينة،  هذه  داعش  اقتحمت  2015م 
ل كل أشكال القتل العمد،  وعملت بأهلها العزَّ

في  زرعت  الالإنسانية  الممارسات  هذه 
يملكون  ألنهم  والهيستريا،  الخوف  األهالي 
في ذواتهم كل أشكال الحقد والكراهية، وقد 
هذا  على  داعش  أقدم  لماذا  البعض  يتساءل 

العمل اإلجرامي.  
لمقاتلي  نشيداً  كوباني  من  جعل  سٍر  أيُّ 
على  خارطتها  يرسمون  وهم  الكرد، 
من  مستمدين  الحديث  التاريخ  صفحات 
ثقافتها أعظم آيات البطولة والشهادة، والعالم 
يتناول كوباني في صحافته وأروقة ساسته؟ 
ما الذي حول تراجع الكرد إلى انتصار، وقد 
انفجر في  نار  إلى صندوق  تحولت كوباني 

وجه داعش. 
ففي منتصف 2015م تعرضت هذه المدينة 
في  تقدماً  وحققت  الغربان،  من  لهجمات 
لم  لكن  كوباني،  من  األحياء  وبعض  القرى 
سوف  الحملة  هذه  بأن  داعش  يدري  يكن 
المقاتلين  ببنادق  تحرقها  نار  كتلة  تصبح 
كوباني  وتصبح  التحالف،  وطيران  الكرد، 
وحديث  العالم  صحافة  في  للمقاومة  عنواناً 
السياسيين في حواراتهم، الذين اعتبروا هذه 
المقاومة أسطورية، ففي مئة يوم ونيف طرد 
من  الدواعش  كل  الشعب  حماية  وحدات 
هذه المدينة، بعد أن سقوا األرض بدمائهم، 
الحرية  أشجار  تغرس  ميركان  آرين  فكانت 
في سفح )مشتى النور(، بينما رفاقها يرفعون 

راية الحرية فوق كل بيت.
بدحر  الكرد  انتصر  لماذا  البعض  يتسأل  قد 
قبل  وعقيدة  قناعات  بنادقهم  وباتت  داعش، 

أن تكون أداة للدفاع عن الذات؟.
فجر  ومنذ  الكرد  بأن  أحد  على  يخفى  ال 
وتاريخ  ثقافة مجتمعية  التاريخ هم أصحاب 
إحياؤها  تم  القناعات  هذه  القدم،  في  موغل 

المعارك  ميادين  في  عملي  بشكل  وتفعيلها 
في  أمةً  يمثلون  ضد قوى اإلرهاب، وألنهم 
عن  الدفاع  عليهم  لزاماً  بات  الصراع،  هذا 
مصيرهم ومصير كل الكرد وبقية المكونات، 
وقد نسجت عن بطوالتهم ومقاتليهم قصصاً 
قريبةً من األسطورة في الصحافة العالمية، 
الصحفي  خالل  من  عن)ريحانا(  قيل  وما 
الحقيقة  عين  لهي  دورت(  )كارل  السويدي 

عن كل ما قيل.
أمٍل  بخيبة  أردوغان  ُمني  آخر  جانب  من 
كوباني،  في  داعش  سقوط  جراء  كبيرة 
بأن كوباني سوف  أكثر من مرة  أعلن  ألنه 
تسقط. لكن؛ ليته عرف لماذا لم تسقط؟ وهو 
أكثر دراية من غيره من هم الكرد، وما هو 
بأن  تماماً  يدرك  ألنه  وثقافتهم؟،  تاريخهم 
مرتزقته وعلى الرغم من هجماتهم الوحشية 
لم يستطيعوا االنتصار، كونهم يفتقرون إلى 
أبسط معاني الثقافة اإلنسانية، ال في الحرب 

وال في السلم.

ثقافتهم ارتكاب اجملازر واإلبادة

عندما توضح لداعش بأنه يجر أذيال الهزيمة 

كوباني أنشودة املقاومة يف مواجهة االحتالل
باتت كوباني أنشودة مطر يف صيف حار، أنزلت محمها على رؤوس 
كل املهزومني الذين حاولوا تدنيس حواف ثقافتها وتارخيها الذي انبثق 

من فجر التاريخ، من مهد أعظم احلضارات اإلنسانية.

يأخذنا الكاتب الشاب »آالن بيري« في  رحلة عبر 
الزمن ليعود بنا سنين طويلة إلى الوراء من خالل 
قصٍة طريفٍة  يقتبسها من التراث الكردّي األصيل 
قصة  وهي   .kum soro« صورو  »كم  عنوانها 
الكردّي،  الشعبّي  الموروث  قصص  من  تراثيّة 
باكور  في   Na النشر  دار  إصدارات  من  الكتاب 
في   Na الثقافّي  المقهى  لدى  ومتوفٌر  كردستان 

إزمير وأوروبا.
أما قصة الكتاب فتحكي بإيجاز تفاصيَل حياة فالح 
به  تضيق  وعندما  بقرةً،  إال  يملك  ال  بسيط  كردّي 
الحال يتفق مع زوجته على بيع البقرة وفي طريقه 
أنّه  السوق يصادف مواقف طريفة عّدة، منها  إلى 
يستبدل بقرته بعنزة ثم يستبدل العنزة بديك، وهكذا 
الوفاض.القصة  خالَي  البيت  إلى  يعود  أن  إلى 
بطابعها التهكمّي الساخر تبرز معالم عّدة للمجتمع 
والتعلّق  والتسامح،  الطيبة  من  وجوانب  الكردّي 
الى  أصيٌل  هو  ما  وكلَّ  الطبيعة  وحبِّ  باألرض 
العادات والتقاليد  جانب تسليط الضوء على بعض 

وتفاصيل الحياة اليوميّة.  

الكاتب آالن بيري من مواليد قامشلو في روج آفا 
قصد  ثم  فيها،  الثانوية  دراسته  أنهى   .1994 عام 
ولكن  الصيدلة،  قسم  في  الدراسة  لمتابعة  ألمانيا 
جعله  الكردّي  والتراث  لألدب  وعشقه  هوايته 
البحث  يخّص  ما  وبخاّصة  وفنونها  باآلداب  مهتماً 
والترجمة، وربما كان هذا السبب في كتابته لقصة 

» كم سورو« التراثيّة.
رواية  ترجمة   : آلالن  القادمة  األعمال  ومن 
األجنحة المتكسرة لجبران خليل جبران من العربيّة 
النمساوّي  للشاعر  شعريّة  مختارات  الكرديّة،  إلى 
قصيدة   80 الـ  حوالي  تتضمن  فريد«   »ايريش 
الكرديّة، ترجمة وإعداد وتحقيق  إلى  من األلمانيّة 
الخالد  وضعه  قد  كان  كردّي  كردّي-  قاموس 
حينما  المنصرم  القرن  ستينيات  في  »جكرخوين« 
كان أستاذاً في كلية األدب واللغة الكرديّة في جامعة 

بغداد.

التراث  في  مهمتي  إلتماِم  الرسم  عن  عزفت  لكنني 
لتكون  وشخصيات  لوحات  اآلن  أرسم  والفلكلور. 
كتبي  وحاجة  وقصصي  الفولكلوريّة  لكتبي  مرافقة 
المرافقة  الرسم  أهميّة  أعرف  الضرورة،  عند  إليها 

ألّي أثر فنّي.

ــ  حضورك متميز في المهرجانات األدبيّة واللقاءات 
واألمسيات الشعريّة، أّي منها تركت أثراً في نفسك؟ 
واألمسيات  واللقاءات  والمهرجانات  المناسبات 
تُحصى  وال  تعدُّ  ال  فيها  شاركت  التي  الشعريّة 
التظاهرة  هي  نفسي  في  أثراً  تركت  التي  والمناسبة 
الثقافيّة الضخمة التي أُقيمت في هولير وفاًء للشاعر 
عفرين  مهرجان  وكذلك   ،2007 عام  جكرخوين 
وجميع  هوري-  نبي  قلعة   -  1993 عام  الشعرّي 
من  الكثير  وتضّمنت  موجودين  كانوا  الكرد  شعراء 
المداخالت الغنيّة من المشاركين والمستمعين. وأيضاً 
مهرجان الشعر الكردّي في عامودا عام 2016 حيث 

تّم تكريمي. 

ــ  ما موقفك من المرأة الكرديّة؟ 
المرأة  أقول  وأنا  المجتمع  نصف  المرأة  إّن  يقولون 
والقيود  العشائريّة  العادات  بعض  لكّن  المجتمع.  كّل 
الذاتيّة  واإلدارة  تقّدمها  إعاقة  في  ساهمت  الدينيّة 
والعادات  القيود  تلك  كلَّ  وحطمت  فكسرت  أحسنت 
وعسكريّاً  وسياسيّاً  قياديّاً  دوراً  تلعب  فأصبحت 
وتشارك في البناء وتدافع عن حدود وكرامة الوطن 
بالظروف  كانت محكومة  أن  بعد  الرجل  جانب  إلى 
والعادات والتقاليد التي تحيط بها، المرأة هي الحياة. 

ــ  هل زرت كردستان العراق؟
عن  وتعّرفت  كردستان  من  األربعة  األجزاء  زرت 
شعبنا  وتقاليد  وعادات  وتراث  أوضاع   على  قرٍب 

الكردّي وعلى كنوزه األدبيّة وتاريخه وفنونه .

ــ  ماذا تعمل اآلن؟ 
أعمل مدّرساً في جامعة روج آفا  كلية اآلداب - قسم 
اآلداب الكرديّة )الكالسيك - الفلكلور( وأقّدم  برامج 
الفلكلور من إذاعة بوير كما أقّدم برامج أدبيّة من قناة 

تلفزيون- روج آفا. 

كلمة أخيرة، هل تودُّ أن تضيف شيئا آخر؟ 
الشعر واألدب مقاومة، والشاعر قائُد الوعي وحامل 
وأنتهز  كريمٍة،  حّرٍة  حياة  إلى  شعبه  يوّجه  الشعلة 
المخلصين  وكلَّ  روناهي  صحيفة  ألشكر  الفرصة 

القائمين على خدمة أهداف شعبنا وتحقيق رسالته.

الشاعر... الباحث... املوسيقّي... الرسام 
صــــالـــــح حـــيــــدو

حاوره : قاسم عباس ابراهيم  

فهو  صعبةٌ،  مهمةٌ  حيدو  الشاعر  عالم  إلى  الدخول 
والفنّي  األدبّي  بإنتاجه  يُحاط  أن  من  وأكبر  أوسع 
بمقابلة أو مقال أو بحث. وهو واحد من أهم شعراء 
الكرد وأغزرهم إنتاجاً وأكثرهم ــ إن صح التعبيرــ 
ومنظومة  منصة  بحق  هو  شعبه,  بقضية  التزاماً 
وموسوعة ثقافيّة وأدبيّة فنيّة وتاريخيّة وتراثيّة. وقد 

نال حوالي ثالثة وعشرون جائزة أدبيّة حتى اآلن.
قّرر في ريعان شبابه أن يكّرس حياته لألدب والتاريخ 
وواصل  بقراره  تمّسك  وفعالً  والشعر،  والتراث 
طريقه فأحرق وأرهق نفسه وشبابه بالتنقيب عن كلِّ 
ومن  الكردّي  والماضي  التاريخ  في  متراكم  هو  ما 
العمر 60  من  بلغ  وقد  ذلك،  يدرك  الفنّي  أدبه  يتابع 
في  توّغل  الشعر  يكتب  أن  وقبل  يتزوج.  ولم  عاماً 
تاريخ الكرد واستنهض تراثهم الثقافّي وقام بتجميعه 
ضرورة  تفهّم  ممن  أنّه  ويبدو  وتنظيمه،  وترتيبه 
يُصاب  لئال  والفنون  األدب  أنواع  كّل  إلى  االلتفاف 

جهده بالعطالة األدبيّة.
وعبق  حيدو  صالح  والباحث  الشاعر  مع  لنا  كان 
الشاقة  رحلته  نتائج  على  لنتعّرف  حواراً  التراث 

والطويلة مع األدب والتراث:

ــ  رحلتك طويلة ومتنوعة العطاء في الشعر والتراث 
واللغة من أين نبدأ؟

قريتي  ومن  أسرتي  من  األولى،  الخطوة  من  لنبدأ 
-حسي أوسو - الواقعة شمال غرب مقاطعة الحسكة. 
األدبيّة  عضالتي  نمو  من  األولى  المراحل  حيث 
 - ومذياع  أسرتي  إّن  أقول  أن  أحب  بداية  والفنيّة. 
بتكويني  شاركت  التي  العوامل  من  والدي   - راديو 
بوالدي الذي كان يحفظ أشعار  األدبّي. تأثّرت كثيراً 
الشاعر أحمد خاني ومال جزيري وفقي طيرا، وينشد 
لنا باستمرار أشعارهم قبل أن يدخل المذياع إلى بيتنا، 
هؤالء الشعراء الثالثة الذين يمثّلون فترات تاريخيّة 
ومستويات معينة، ومن ثمَّ المذياع - حيث كانت هناك 
إذاعة )بغداد - طهران - يريفان من  ثالث محطات 
وموسيقا  أغانَي  محددٍة  أوقات  في  تبّثً  أرمينيا(،  
المحطات،  يتابع هذه  فولكلوريّة كرديّة وكان والدي 
درجة اإلدمان وبدوري كنت أنصُت باهتماٍم وإعجاٍب 
تعلقي  بداية  فكانت  المحطات.  تلك  وتبثه  تورده  ما 
تعلمت  ثّم  الكرديّة.  واللغة  والشعر  للفلكلور  وعشقي 
وقواعدها  أصولها  على  وتعّرفت  الكرديّة  اللغة 
ومواضع استعمال لفظها وتراكيبها، ثم بدأت رحلتي 
والتاريخ  التراث  عن  التنقيب  في  والوعرة  الصعبة 
الكردّي وهدفي من هذه المغامرة والرحلة الشاقّة إنقاذ 
والتزوير  للقمع  تعّرض  الذي  الكردّي  شعبي  هوية 
بيكو  وسايكس  والحروب  والغزوات  والتشويه 
التاريخ  حيث  والكتّاب  الباحثين  وإهمال  وأتاتورك 

الطويل الممتد ألكثر من خمسة آالف سنة.
مراحل  وواقعيٍّة  بصدٍق  وأكتب  أؤّرخ  أن  استطعت 
أن  بعد  لشعبي  وأقّدُمها  وأدبنا  تاريخنا  من  بارزة 
استهدفتها تلك القوى الرعناء وأعتقد كنت موفّقاً في 
رحلتي في إبراز هوية وتراث ولغة شعبي وأطمح أن 

تصبح لغتنا عالميّة .

ــ  هل يمكننا بعد هذه الرحلة الطويلة أن نتعّرف على 
حصادك؟ أي ثروتك األدبيّة والفنيّة المنشورة وغير 

المنشورة؟ والتي هي ثروة الوطن. 
كتاباً  وثالثون  خمسة  المنشورة  كتبي  فمن  بالتأكيد، 
وكتابان  شعريّة  دواوين  وثمانية  قصص  وأربع  
أخرى  مؤلفات  إلى  إضافة  الكرديّة،  اللغة  اثنان عن 
أغاني،  وأمثال،  حكم  )أزياء،  الكردّي  التراث  عن 
في  عشر  أربعة  منها  طبعت  وغيرها(،  أحاجي، 
كردستان العراق، وتحت الطبع واحد وأربعون كتاباً، 
، حيث أبدت استعدادها  ولم تبخِل اإلدارة الذاتيّةُ عليَّ
لطبع جميع كتبي وبتقنيّة عالية ومهنيّة وكلُّ حصادي 

حسب تعبيرك أكتبه بلغتي األم اللغة الكرديّة  .

ــ  نفهم من حصادك تغليب الشعر على باقي األجناس 
األدبيّة وحتى شهرتك، لماذا؟

والعواطف  للمشاعر  أوسع  الشعر  ميدان  ألّن  نعم، 
للتعبير  أخصب  الشعر  تربة  أّن  كما  واألحاسيس، 
لغة  إّن  ثم  الصدر  في  يجيش  ما  وكّل  اللواعج  عن 
الشعر بسيطة وسهلة ومضيئة تصل إلى أذن القارئ 
األدبيّة  األجناس  باقي  من  أسرع  قلبه  في  وتنغرس 
كذلك طبيعة اإليقاع الموجودة في الشعر والموسيقا .

ــ  صالح حيدو غزير في نتاجه هل هي حالة طبيعيّة 
وصحيّة؟ وبعبارة أخرى يقولون أنّك تفيض في كّل 
الفصول، وأنّك تمشي، تجلس، تنام،  وينساب الشعر 

منك؟ كيف ترّد؟
فالناس  القّراء،  يقولون ما يشاؤون ألّن هذا من حقِّ 
التي  فهي  موهبتي  أما  يريد.  ما  يقوُل  كلٌّ  والكتّاب 
هناك  األدبيّة.  األجناس  مساحات  كلَّ  وتغمر  تفيض 
أنت  لست  »إنّك  الصحف:  إحدى  في  قرأتها  مقولة 
تضع  التي  هي  الفكرة  ألّن  مثالً،  بفكرة  تلتزم  الذي 
إصبعها عليك وتأخذك لنفسها«. وبعيداً عن الغرور 
وباحثاً و.. وقد ظهر عليَّ ذلك  ُولدُت ألكوَن شاعراً 
منذ طفولتي فأنا من مملكة الفن، أملك الموهبة وكلَّ 
والفولكلور  بالشعر  تنهض  التي  والعناصَر  األدواِت 
والتاريخ والتراث ولديَّ القوة المحّركة للجهاز األدبّي 
لذلك   . ثرٍّ ثقافّي  أو مخزون  ثقافيّة  منابع  من  استقيها 

تلك الغزارة طبيعيّة ومنطقيّة.

ــ  لماذا لم نجد بين ثروتك ما يتعلق  بفن المسرح؟
أفهُم المسرَح، أنا لم أكتِب المسرحيات. فقد كنت ملهماً 
تمثاٍل  بنحت  مشغوالً  كنت  كما  والفولكلور،  بالشعر 
نصوصاً  يحتوي  الكردّي  والتراث  الكردّي.  لتراثنا 
مسرحيّة وهذا األمر ال يحتاج إال إلى المخرج الفنّان 
من  مأخوذة  كثيرة  مسرحيّة  عروضاً  شهدنا  وقد 
التراث الكردّي في مناسباتنا القوميّة والوطنيّة أليس 

كذلك؟! 

ــ  هل لك مؤلفات نثريّة قمت بنشرها في الصحف 
والمجالت؟

الجرائد  إلى  وقصصي  أشعاري  أرسل  كنت  نعم.. 

وخارج  والكردستانيّة  المحليّة  الكرديّة  والمجالت 
كردستان ومن هذه الصحف والمجالت )كوليستان، 

دنكي آزادي، بيشنك، آزاديا والت، متين( وغيرها.

ــ  من هو ُمثلك األعلى، وبَمن تقتدي؟ 
أبي العظيم وأمي العظيمة والمذياع، كنت أقرأ للشاعر 
وجكرخوين  طيرا  وفقي  جزيرّي  ومال  خاني  أحمد 

وتيريز واألديب أوصمان صبري وغيرهم.

ــ  ما رأيكم بجيل الشعراء الجديد؟ وماذا تنصحهم؟
قبل أن يكتبوا عليهم القراءة، ويقول النقاد البدَّ أن تقرأ 

من  والبد  سطراً.  تكتب  حتى  سطراً  وتحفظ  سطراً 
أداة، وهذه األداة هي اللغة، إذاً البد أن يمتلكوا اللغة 
والمشاعر  فالعواطف  أدباً،  يكتبوا  أو  شعراً  لينظموا 
ال تكفي بدون األداة، وقد قالوا: إنّك ال تجني العنَب 
الكروم  هذه  كّل  خلفنا  ومن  أيدينا  وبين  الشوك،  من 
المبتذلة  الثقافات  الخضراء. كذلك يجب االبتعاد عن 

والرخيصة واالهتمام بثقافة شعبهم.

ــ  يُقال إنّك بدأت بالموسيقا ثم مّررت مرور الكرام 
الصعبة  مهمتك  إلى  انتقلت  ثم  ومن  الرسم  على 

التاريخ والتراث واللغة، ماذا تقول؟ 
صحيٌح، فقد بدأت بالموسيقا كهاجٍس طفولّي، وإرواًء 
لرغباتي، ومن ثم لغتي الكرديّة الجميلة التي  أتنفس 
منها كما تعرف فهي غذاء الروح، كما أنّني موصول 
العزف  يجيد  كان  فوالدي  الموسيقا  بموهبة  النسب 
كلِّ  على  العزف  أجيد  وأنا  النفخ.  آالت  معظم  على 
بزق،  طنبور،  جمبش،  )عود،  والوتريّة  النفخ  آالت 
بيانو، كمان، وغيرها( وأهتم للرابط أو األساس في 

طبيعِة اإليقاِع الموجودة بيَن الشعِر والموسيقا .
لغتي  من  جزٌء  لي  بالنسبة  الرسم  فلغة  الرسم،  أما 
الشعريّة. كنت أملك موهبةً متفّجرة، ورسمت بالفحم 
معروفة،  تاريخيّة  االبتدائيّة شخصيات  المرحلة  منذ 

تها الشمس
ّ
 أي

ً
وداعا

عفواً  ثائرٍة،  امرأٍة  لكلماِت  الفضوُل  شّدني 
جسدها  في  شيٍء  كّل  نعم  لصراخها... 
تتألم،  تتأمل،  تثور،  تصرخ،  يتحرك... 
تزينهما  ضريحين  وتكلّم  تارة،  نفسها  تكلم 
تتحرك ال تستطيع  صوٌر وزهوٌر وشموع... 
الجلوس، وكأنّها تنتظر قادماً من وراء األفق، 
غروبها،  لحظات  الشمس  إلى  تنظر  وهي 
ترفع يديها  باتجاه الشمس الراحلة المتشائمة، 
أيدي  اقترفته  ما  على  شاهدة  كانت  أن  بعد 
البشر لحظات غروبها توحي بأنّها منزعجة، 
تُوحي  فعلها  رّدة  النوم.  تريد  وكأنّها  تعبة، 
والسكون  الظلم،  على  الظالَم  تفّضل  بأنّها 
هكذا  الكالم،  على  والسكوت  الحركة،  على 
وّدعِت الشمُس األضرحة، وما زالت أم )ش( 
الصور...  الى  تنظر  األضرحة...  إلى  تنظر 
وتنظر إلى الشمس، وهي تحّرك يدها موّدعةً 
لحظة  منهمرةً  دموعها  تساقطت  الشمَس... 
األضرحة  إلى  تلتفت  وهي  الشمس،  اختفاء 
وتقول: اآلن أستطيع البقاَء فضوء الشمس إن 
بقي سيمنعني من البقاء، وأسأل هللا أن تكوَن 
هذه الليلة شديدة الظالم، وال يستطيع الحراُس 
أوالدي  بجانبكم  أناَم  أن  فقّررت  رؤيتي،  من 
ولعل الليل يكون أوفى من النهار. نعم النهار 
النهار خان  النهار،  أيّها  الذي كرهته كرهتك 
األمانة لم يستطع حمايتكم... يد الغدر تمّكنت 
أن  دون  رحلتما  النهار  في  النهار،  في  منكم 
تودعاني... تابعت الحمد هلل هذه الليلة مظلمة 
سأبقى في صحبتكما.لن يراني الحراس سأبقى 
يبَق  لم  المزار...  غادر  فالجميع  اوالدي  مع 

سوى الحارس.
أمي...  أمي...  أمي...  تنادي...  بأصوات  وإذ 
)ش(...  أم  جدتي...   ... جدتي  جدتي... 
أم)ش(... أم )ش(... بدأت تخفي جسدها خلف 
األضرحة، تهرب من تلك األصوات تختفي... 
غيّرت  قد  كانت  وهي  عنها،  يبحثون  الجميع 
مكانها تفترش األرض، وتنتقل من مكان إلى 
أمي   يا  انهضي  يقول   بالحارس  وإذ   آخر، 
تستطيعين  وغداً  المكان،  تغادري  أن  فيجب 
في النهار العودة لزيارة أضرحة أوالدك نحن 
أرجوك  انهضي...  أرجوك  عليك...  خائفون 
صراخها  الجميع  سمع  عنك.  يبحث  فالجميع 
وهي  الضريحين،  بين  البقاء  تحاول  وهي 
تقول اتركوني فهذا ولدي )د( وهذا ولدي )م( 
هم من كانوا يحمونكم، هم من كانوا يحمون 
سيمتنعون  هل  أمهم  وأنا  والقريب...  الغريب 
هنا   بالبقاء  أرغب   أرجوكم   حمايتي...  عن 
فأريد أن أكون في صحبتهم  أقصُّ لهم قصصاً 
وأحكي لهم حكايات بيتنا... أسرتنا... قريتنا... 
هنا  بقيت  الماضي  العيد  في  أرجوكم  بلدنا... 
وأنا   ... معهم  تكلمت  الضريحين،  بين  نمت 
)م  لـ  وبرهة  )د(  لـ  برهٍة   كّل  وجهي  أدير 
أخشى  ومحبته،  حكايته  منهم   واحد  لكّل   )
اآلخر  من  واعتذر  ابتسم،  فكنت  ينزعج  أن 
فرحين...  مسرورين  كانا  الحكاية...  وأعيد 
جانبنا  إلى  نحن  الجنة،  في  نحن  أمي  يقوالن 
كّل من نحبهم  ليس بيننا جبان، نعم أمي ليس 
بيننا  كاذب،  أمي ليس بيننا خائن، ليس بيننا 
حسود،  بيننا  ليس  بخيل،  بيننا  ليس  مغرور، 
ويرضى  لوطنه،  ظهره   يدير  من  بيننا  ليس 
بالذلِّ ألهله، نحن أمي هنا في الجنة، والجنة 
هنا في الوطن، قد  تكون أجسادنا بعيدة عنكم، 
بلحظة،  لحظة  معكم  تعيش  أرواحنا  ولكن 
تكبر بينكم في مقاومة كّل مقاتل، في مقاومة 
براءِة  في  ثائٍر،  كلِّ  مقاومة  في  سجين،  كّل 
أنشودة  وفي  النعمان،  شقائق  ولون  الطفولِة، 
إلى  المنبر  يحول  وشيخ  للحرية،  تغني  فتاة  
الدفاع عن الحقوق، وسياسّي يلتزم باألخالق، 
وليست  خدمة،  المسؤوليّة  يرّدد  ومسؤول 
وتحافظ  بينكم  أرواحنا  ستبقى  أمي  سلطة... 
وجميع  وأمنيتك  واألماني  والعلم  اللغة،  على 

أمنيات األمهات...
مع ارتفاع صوت  أم )ش( وصوت الحارس 
نرجوك جدتي...  الصغار  الجميع.رّدد  اجتمع 
إلى  أمي   لنذهب  أمي،  نرجوك  الكبار  ورّدد 
فغداً  العيد...  صباح  في  غداً  وسنعود  البيت، 
الشمس...  ودعت  إنّني  تقول:  بها  فإذا  العيد. 
الشمس غربت ذهبت وستعود غداً في الصباح 
لماذا ال يعود أوالدي... أيّتها الشمس  أعيدي 
لي أوالدي وداعاً أيّتها الشمُس، سأنتظرك مع 

قدوم أول سرٍب للطيور.

تأمالت

أزهر أحمد

ضفاف املعرفة
»Kum Soro  صاحب القبعة احلمراء«

آالن بريي
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كافة  لضم  المتطرفة  المجموعات  تعمل 
وتدميرها  صفوفها  إلى  المجتمع  فئات 
بحسب دور هذه الفئة فيها، وكان من بين 
الذي  داعش  مرتزقة  المجموعات  هذه 
إلى  األطفال  فئة  استقطاب  على  ركز 
المجتمع  أمل  هي  الفئة  هذه  كون  صفوفه 
المستقبل، وكان تجنيدهم من كل دول  في 
األساسي،  هدفهم  في صفوفه  للقتال  العالم 
حيث انتشر في كثير من دول العالم ظاهرة 
هروب الشباب من أهلهم ودولهم وااللتحاق 
ولم  والعراق،  في سوريا  داعش  بصفوف 
حملة  وجه  فقد  الشباب  بفئة  داعش  يكتفي 
دون  من  هم  الذي  األطفال  إلى  التجنيد 
سنة 12 سنة، ليجعل من أيديهم الصغيرة 

المعروف  فمن  والذبح،  للقتل  أداة  النحيلة 
المنحى  من  األمور  يدرك  ال  الطفل  أن 
التي  البيضاء  الورقة  ويشبه  الصحيح 
تستطيع أن تكتب فيها ما تشاء، وقام داعش 
بافتتاح ما يسمى بمعسكرات أشبال الخالفة 
دون  هم  من  الصفوف  إلى  األطفال  لضم 
كانت  التي  الطبقة  مدينة  الـ 12سنة، وفي 
شبيهة بأخواتها من المدن التي سيطر عليها 
الخالفة  أشبال  معهد  فقام  داعش،  مرتزقة 
للتدريب على  باستقطاب األطفال الصغار 
تطلق  ما  وكذلك  والذبح  والقتل  السالح 
االستشهادية،  العلميات  داعش  عليها 
نفسه  بتفجير  الطفل  فيها  يقوم  والتي 
ناسف،  حزام  أو  مفخخة  سيارة  بواسطة 
المرئية  إصداراته  في  داعش  وقد عرض 

بالعمليات  قاموا  الذين  األطفال  من  الكثير 
االنتحارية ضد األبرياء أو ما تسميه داعش 
المرتديين، كما ظهر في وسائلها اإلعالمية 
الخامسة من  الكثير من األطفال دون سن 
العمر يقومون بذبح رجال بمشاهد قاسية، 
بالذبح؛  يقوم  لماذا  الطفل  هذا  يعرف  وال 
ألنه في سن ال يميز فيه بين الخير والشر 
تم  ذلك  من  واألشد  والصواب،  الخطأ  أو 
الزور  دير  في  أطفال  لذبح  فيديو  تصوير 
بمدينة المالهي رمز براءة الطفولة، ولكن 
الطفل لدى داعش  شمعة تحرق ما حولها 

وليس لتنيره ولتحرق نفسها أيضاً. 
دعت  األسباب  من  الكثير  هناك  وكان 
داعش وأخواتها في الفكر كجبهة النصرة 

الحرب  في  األطفال  استخدام  من  وغيرها 
تعويض  ومنها:  والتفجير  الذبح  والقتل 
خطوط  امتداد  ظل  في  المقاتلين  نقص 
المواجهة بينها وبين مناوئيه، أو الراغبين 
يسيطر  داعش  كان  حيث  استئصاله،  في 
جبهات  وعلى  شاسعة  مساحات  على 
مختلفة قبل أن ينحصر في مناطق محدودة 
في سوريا وبعد توجيه ضربة شبه قاضية 
من قبل قوات سوريا الديمقراطية لهم والتي 
كبدتهم خسائر فادحة، وأيضاً كانوا يسعون 
لربط أجيال جديدة بأفكارهم، فأطفال اليوم 
عليهم  »داعش«  ويراهن  الغد،  شباب  هم 
في أن يكونوا مقاتلين مدربين على مستوى 
رفيع في المستقبل، ال سيما أن حداثة سنهم 
تعطي قادة المرتزقة فرصة قوية لتنشئتهم 

والقتالية  الدينية  ومعتقداته  أفكاره  على 
يتيح  كان  كما  ومدركاته،  وتصوراته 
لتمويه  فرصة  الميدانيين  للقادة  األطفال 
أعدائهم وإخداعهم. إذ؛ كان يسهل استخدام 
االنتحارية  العمليات  بعض  في  الصغار 
ويثيروا  االنتباه،  يلفتوا  أن  دون  النوعية 
التمويه  هذا  يستمر  لم  ولكن  الشكوك، 
طويالً، فأحياناً كان يجد الطفل االنتحاري 
في  نفسه  يبرز  أن  إلى  حاجة  في  نفسه 
تجسدها  مسألة  وهي  »داعش«،  صفوف 
ظاهرة »االنغماسيون«، حيث كان ينخرط 
عملية  في  كيانهم  بكل  الصبية  أو  األطفال 
النار  العدو، ويفتحون  قتالية خلف خطوط 
أن  النتيجة  فتكون  تحّسب،  وال  حذر  بال 

يلقوا مصرعهم في النهاية.
بهم،  األطفال  أسر  لربط  المرتزقة  وعمد 
فانتقل بعض المنتمين لهم إلى األرض التي 
يسيطر عليها داعش مع زوجاتهم وأطفالهم، 
وهناك من تزوجوا بعد وصولهم وأنجبوا 
واألوزبك  الفرنسيين  حالة  ولعل  أطفاالً 
والطاجيك الذين انضموا إلى صفوفهم تقدم 
مثاالً واضحاً في هذه الناحية، فكان هنالك 
واألوزبك  الفرنسين  األطفال  من  الكثير 
والطاجيك موجودون في صفوف داعش، 
ولدوا  والثلث  الوالدين،  مع  ذهبوا  ثلثاهم 
كانوا  الطوق  عن  يشبون  وحين  هناك، 
لينخرطوا  الدواعش،  بين  أنفسهم  يجدون 
طواعيةً في صفوفهم، وهناك حالة أخرى 
وهي إجبار بعض األطفال على االنضمام 

لداعش فإنهم بهذه الطريقة يربطون ذويهم 
عنوةً بهم، ويخضعهم له، األمر الذي يعيد 

إلى األذهان ظاهرة »الرهينة«.
ضمن  األطفال  بتجنيد  أيضاً  وقاموا 
في  إضافية  نقاطاً  حصد  في  عملياتهم 
ضد  يشنوها  كانوا  التي  النفسية  الحرب 
العالم، لكي يظهروا عبر الصور الملتقطة 
والمبثوثة أن هؤالء الصغار وهم يحملون 
ويتدربون  األنواع  مختلف  من  أسلحة 
على عمليات انتحارية، أو حتى يحضروا 
المتطرفة  تصوراتهم  فيها  يتلقون  دروساً 
في  متجذرة  »داعش«  بأن  وأفكارهم، 
األرض التي سيطروا عليها، وأن مقاتليها 

يتالحقون جيالً وراء جيل.
الدوافع  أو  األسباب  أهم  هي  هذه  فكانت 
التي كانت تجعل »داعش« توظف األطفال 

في عملياته القتالية، بال ورع وال رحمة.
اإلسماعيلية  الطائفة  مسجد  داعش  وافتتح 
ليكون  الدلة  دوار  قرب  الثالث  الحي  في 
يخضع  كان  األشبال، حيث  لمعسكر  مقراً 
غسل  تشمل  األولى  لمرحلتين  الطفل  فيها 
األفكار  زرع  خالل  من  الطفل  دماغ 
لدخول  كاالنتحار  مخيلته  في  السوداوية 
المعسكر  بمرحلة  يسمى  ما  أو  الجنة 
وتشمل  الثانية  المرحلة  وبعده  الشرعي، 
ال  مدة  في  السالح  استخدام  على  التدريب 
إرسال  بعدها  ليتم  أشهر،  الثالثة  تتجاوز 
النتائج  أما  القتال،  جبهات  إلى  األطفال 
قبل  من  األطفال  استخدام  على  المترتبة 
العام  الخطر  ومنها:  جداً  خطيرة  داعش 
المرتبط بتعرض األطفال لمحن قاسية من 
هذا النوع وأمراض نفسية تخرج الطفل من 
طفولته لجعله وحشاً صغيراً بأنياب صغيرة 
تفتك بالمجتمع، وهي مسألة أُعدت بشأنها 
مجال  في  والثقافات  اللغات  بكل  أبحاثاً 
األطفال،  على  للحروب  النفسي  التأثير 
باإلضافة لتعمد داعش إلى قتل األحاسيس 
والعواطف داخل األطفال وغسل أدمغتهم، 
ترتبت  التي  الكثيرة  النفسية  اآلثار  وأيضاً 
الصغار  دماغ  كغسل  لهم  انضمامهم  على 
بالفكر الداعشي مما يجعلهم يتبنونه كباراً، 
فيها  األطفال  تلقى  تعليمية  فصول  ففي 
وأصناف  األسلحة،  أنواع  حول  دروساً 
يتبناها  كان  التي  المتشدد  والفكر  الفقه 
مشاهد  ليروا  بتجميعهم  وذلك  المرتزقة، 
قطع رؤوس وإعدامات ينفذها جالدون ال 

تزيد أعمارهم على 12 عاماً.
األطفال  يُعزل  كان  المدارس  هذه  في 
معينة  ألقاب  عليهم  وتُطلق  ذويهم،  عن 
بكر  )أبو  غرار  على  عادةً  الكبار  يحملها 
وأبو  ـ  المصري  حمزة  وأبو  ـ  البغدادي 
على  توزيعهم  يتم  ثم  المقدسي(،  محمد 
والتدريب:  التعليم  من  مستويات  ثالثة 
ديني ينصب باألساس على عملية الطاعة 
وفيه  قاس،  بدني  وهو  وعملي  والجهاد، 
األسلحة  من  مختلفة  أنواع  على  يتعرفون 
برفقة  سواء  ونفسي  عليها،  ويتدربون 

والشوارع  األسواق  في  »المحتسبين« 
الحدود  يقيمون  من  أو  العامة،  واألماكن 
في الساحات، ويضع داعش في معسكرات 
تدريباً  تشمل  تدريب  خطة  الخالفة  أشبال 
بدنياً شاقاً، ومن ال يتقنه أو تخور قواه قبل 
نهاية التدريب المطلوب ينهال عليه مدربوه 
كان  العسكري  والتدريب  واللكم،  بالركل 
بالمسدسات مراراً  النار  ابتداًء من إطالق 
استعمال  حتى  والثقيلة  الخفيفة  بالرشاش 
قاذفة الصواريخ ›آر بي جي‹، ويتدربون 
كذلك على صنع العبوات الناسفة وتفكيكها 
وكيفية  البيوت،  واقتحام  الكمائن  ونصب 
صنع حزام ناسف وتنفيذ عمليات انتحارية.
إلى  المرتزقة  يعمد  كان  نفسه؛  الوقت  في 
إغراء األطفال بأجهزة الكمبيوتر المحمول 
واألجهزة الخلوية، حتى يتمكن من امتالك 
عقل الطفل والسيطرة عليه بالكامل لخدمة 

أفكاره المتطرفة.
ألبناء  خاصة  مدارس  بإنشاء  داعش  وقام 
األوزبك والطاجيك والروس لتعليمهم اللغة 
األشبال  بمعسكرات  االلتحاق  قبل  العربية 
الطبقة عائالت  في  كان  الطبقة، حيث  في 
كثيرة من المرتزقة األجانب، وكان يستخدم 
والشرطة  للحسبة  كمخبرين  األطفال 
الذي  األهالي  العتقال  لديهم  واألمنيين 
يخلفون تعاليم داعش، وبخاصةً في مسائل 
الفضائية  الدخان وتركيب األجهزة  تخص 
في  تركيبها  داعش  منع  بعد  البيوت  في 
األطفال  إغراء  خالل  من  وذلك  المنازل، 
في  الطفل  إلدخال  خطوة  وكانت  بالمال 

معسكرات أشبال الخالفة.  
فإن  الدولي،  القانون  وبحسب  أنه  يذكر 
سنة   15 دون  األطفال  واستخدام  تجنيد 
للعمل بوصفهم جنوداً أمر محظور بموجب 
للمعاهدات  القانون الدولي اإلنساني وطبقاً 
بوصفه  تعريفه  يجري  كما  واألعراف، 
جريمة حرب من جانب المحكمة الجنائية 

الدولية.
حقوق  قانون  يُعلِن  ذلك؛  عن  وفضالً 
اإلنسان سن 18 سنة بوصفها الحد القانوني 
والستخدام  للتجنيد  بالنسبة  للعمر  األدنى 
وتضاف  الحربية،  األعمال  في  األطفال 
أطراف النزاع التي تجنِد وتستخِدم األطفال 
العار«  »قائمة  في  العام  األمين  بواسطة 

التي يصدرها سنوياً.
»إن  الدولية:  الجنائية  المحكمة  وتقول 
تجنيد األطفال دون 15 سنة أو استخدامهم 
جريمة  يعد  قتالية  عمليات  في  للمشاركة 

حرب«.
أفكار  يحمل  جيل  خلق  هذا  على  ويترتب 
اإلرهاب وتدابيره، بما يجعله يشكل خطراً 
إن  الدول، وال سيما  على مختلف  محتمالً 
عادوا إلى بلدانهم األصلية، مثلما سبق أن 
جرى مع »األفغان العرب« قبل ربع قرن.

صمتها حيال ذلك؟«.
قائالً:  زانا  زانا  الشاب  حدثنا  وبدوره 
»توجهنا من كوباني صوب معبر سيمالكا 
بالهجمات  تنديداً  باشور  إلى  للعبور 
باشور  ألراضي  التركية  الدولة  واحتالل 
كردستان، ولكن لم يسمحوا لنا بالعبور«. 

إلى حديثه: » نطالب من الحكومة  مضيفاً 
هناك بإظهار ردة فلعها حيال هذه الهجمات 
أرضيها،  على  بالتعدي  القبول  وعدم 

وإظهار وحدة الصف الكردي للعالم«. 

وأما الشابة شورشا محو فقالت: »ال نسمح 
أراضي  على  بالتعدي  التركية  للدولة 
أمامنا،  الصعوبات  كانت  مهما  كردستان 
الفاصلة  المعابر  سنرفع  األمر  لزم  وإن 

بيننا«. 
الشعب  »بوحدة  بالقول:  حديثها  واختتمت 
لكافة  التصدي  من  سنتمكن  الكردي 

التهديدات والهجمات التي نتعرض لها«. 
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تقرير/ مصطفى السعيد

تقرير/ سالفا أمحد 

ولكن لم تسمح لهم حكومة باشور كردستان 
بالدخول إلى أراضيها، وبهذا الصدد أخذت 
الشبيبة حيال ذلك. وحدثتنا  صحيفتنا آراء 

هدفنا  »كان  قائلة:  بوزان  نجالء  الشابة 
الكردي،  الصف  وحدة  إثبات  هو  الوحيد 
التهديدات  لجميع  نتصدى  وبوحدته 

ولكن  شعبنا،  له  يتعرض  التي  والهجمات 
لألسف الشديد لم تسمح لنا حكومة باشور 
يعني  ماذا  ولكن  أراضيها،  إلى  بالعبور 

وحدتنا سبيل رد االحتالل
توجه صباح هناية األسبوع املنصرم، املئات من أهايل  وشبيبة إقليم الفرات إىل معرب سيمالكا الفاصل بني روج آفا وباشور 
الثانية من محلة »انتفضوا« اليت حتمل شعار »انتفضوا وقاتلوا وحرروا عفرين«؛ تنديدًا  كردستان؛ ذلك يف إطار املرحلة 

بالتهديدات اليت تشنها الدولة الرتكية الفاشية على أراضي باشور كردستان، ولنثبت للعامل وحدة الصف الكردي. 

 داعش األطفال؟؟!
ّ
ملاذا جند

زانا زاناشورشا محوجنالء بوزان

أشكال  بكافة  تامة  معرفة  على  المرأة  كون    
الزراعة، بدءاً من زراعة المحاصيل وجنيها، 
في  محصول  كل  زراعة  لمواسم  ومعرفتها 
األوقات المختلفة من السنة، وما الذي تحتاجه 
من مواد أولية للعمل الزراعي؛ فيكمن في ذلك 

سر نجاحها. 
األمراض  أهم  معرفة  في  بصيرة  لها  أن  كما 
التي تصيب المحصول، وامتلكت القدرة على 
كيفية  وتعلمت  المناسبة.  بالطرق  عالجها، 
في  أو  القرية،  داخل  إما  المحصول؛  تسويق 
الزراعية،  المنتجات  تجار  من خالل  المدينة، 
على  يخفى  وال  والزراعي.  الحيواني  بشقيها 
الجميع؛ قدرتها على ادخار بعض البذار، الذي 
من شأنها االستفادة منه في العام المقبل لزراعة 

األرض مرة أخرى. 
كما تقوم بتحضير الالزم؛ من المؤونة للشتاء 
الطويل والقارس. هذا الفهم ولد انسجاماً جميالً 
بعيد،  حٍد  إلى  وأسهم  والمرأة،  الطبيعة  بين 
في توليد آثار إيجابية بين مختلف الفئات ذات 
وحراثتها  وجرأتها،  المرأة،  بمحورية  الصلة 
ومن  المحصول.   إنتاج  بانتظار  لألرض، 
الذي  الزراعي،  االقتصاد  بدايات  نشأت  هنا 
لعبت خالله المرأة الدور الرئيسي في تطويره 
الشريان الذي  بالشكل األمثل، من كونه أيضاً 

يغذي اقتصاد البالد.

املرأة خلقت الروابط 
االجتماعية الريفية

قرية  من  مزارعة  وهي  الحمود  مريم  تروي 
في  للعمل  تخرج  ما  عادة  أنها  قرعة صغير، 
األرض؛ في أولى ساعات الصباح الباكر بعد 

أن تنهي جميع واجباتها المنزلية؛ بما فيها إعداد 
وجبة الفطور للزوج، واألبناء، الذين ينتظرون 
للمدرسة.  الذهاب  الفطور  من  االنتهاء  فور 
وقد  النسوة،  مع  خرجت  قد  تكون  هي  بينما 
بطاطا  على  غالباً  تحتوي  زوادة طعام  حملت 
مسلوقة، وبندورة، وخيار، إضافة لقنينة ماء؛ 

بعدما تكون قد أماطت اللثام على وجهها.
على  اللثام  أن  إلى  الحمود  مريم  وأشارت 
الالهبة  الشمس  من  واقي  عن  عبارة  وجهها؛ 
أكثر من كونه وسيلة زراعية، إذ تتخذه بعض 
المزارعات كذلك، وهو عادة شال قديم أو ما 
يسمى بالريف بالجمادنة؛ أي القماشة، والبريم 
الريفي؛ على رأسه كزي  الرجل  الذي يضعه 
سوى  ظاهراً  وجهها  من  تترك  ال  إذ  شعبي. 

عينيها. 
من  أحر  على  رفيقاتها؛  الحمود  مريم  تنتظر 
األحاديث  أطراف  معهن  لتتبادل  الجمر، 
الصباحية الشيقة التي يدور معظمها عن تدبير 
في  تتكبده  الذي  والعناء  والجهد  بيتها،  شؤون 
عملها باألرض والتعب والمشقة التي تتعرض 
أحياناً، فال  الذي ال تستطيع تحمله  لها، األمر 
يمكنها إال أن تفصح عن خلجاتها، وأحاسيسها 

البريئة لرفيقاتها. 
جانب  إلى  األرض؛  في  عملها  بدأ  حال  وفي 
رفيقاتها، فإنهن يقمن جميعهن بحركة منتظمة، 
عبر ترديد ترانيم ريفية صادحة، ذات جرس 
منمق. وذلك أثناء سيرهن بخطا ثابتة من مثل: 
»كوم درجني يا بو باكورة.... جان ما مريتلك 

معذورة....هلي وأعمامي مبيتين النية«.

البدء بالعمل يقمن بربط خصرهن بحزاٍم  قبل 
فيما  قليالً،  إزارهن  به  ليرفعن  قماش؛  من 
الذي  األمر  بالشليل؛  الريف  أهل  عند  يعرف 

وسهولة  بيسر،  الحركة  حرية  من  يمكنهن 
شديدتين. على الرغم من ارتفاع الحرارة حتى 
غير  أقدامهن،  تحت  من  األرض  تحرق  تكاد 
األمل؛  من  وبشيء  اليأس  متحديات  مباليات، 

الذي يواجهن به أعباء حياتهن الصعبة.

ضمان األراضي الزراعية
 ملربي األغنام

تنقضي  »حين  قائلةً:  الحمود  مريم  وحدثتنا 
لحراثة  باالستعداد  نقوم  الشتاء؛  أربعين  فترة 
األرض تمهيداً لرش البذار. وعلى الرغم من 
بكل  األعمال  بهذه  للقيام  الجرار؛  يستخدم  أنه 
تتواجد  ما  كثيراً  المرأة  إن  إال  وسهولة،  يسر 
إضافة  الضارة،  واألعشاب  الحصى،  إلزالة 
لتمهيد بعض األتربة المرتفعة. وبعدها يتوقف 
عمل المرأة باألرض؛ إلى حين نهاية الموسم. 
إذ عادة ما يعتمد الموسم على هطول األمطار؛ 
والتي جاءت قليلة هذا الموسم؛ مقارنة باألعوام 
المحاصيل  تضرر  إلى  أدى  ما  وهذا  السابقة. 
البعض  لتعرض  إضافة  التام،  الجفاف  جراء 
الفيضانات،  لخطر  الموسم،  آخر  في  منها؛ 
والسيول التي شهدتها أغلب المناطق في ريف 
في  كبيرة  نجم عنه خسائر  الذي  األمر  منبج، 
المحاصيل الزراعية، وتضرر أصحابها بشكل 

كبير«. 
وتعتقد مريم الحمود أن كثيراً من المزارعين، 
على  والقبض  األرض،  ضمان  إلى  لجأوا 
مما  شيئاً،  يعوضون  لعلهم  األخيرة،  الفرصة 
األرض؛  وضمان  الموسم.  هذا  خسروه  قد 
مربيي  ألحد  األرض؛  تأجير  عن  عبارة  هو 
اعتباره  على  المحصول  في  للرعي  األغنام، 

املرأة... سر االقتصاد الزراعي

الثروة احليوانية... دعامة االقتصاد اجملتمعي
االستغناء  يمكن  ال  كنٌز  الحيوانية  الثروة  تُعدُّ 
الدول،  العديد من  المتميزة في  لمكانتها  عنها؛ 
المجتمعي  االقتصاد  هام في رفد  فهي عنصر 
بمتطلبات العيش الرغيد  وال سيما في البلدان 
من  واسعة  مساحات  تمتلك  التي  الزراعية 
من  أساسية  ركيزة  وتعتبر  الطبيعية  المراعي 
الغذاء بمختلف أنواعه،  ركائز الحصول على 
والعمود الفقري لإلدارات االقتصادية الساعية 
حول  الناجح.  االقتصاد  مقومات  امتالك  إلى 
دعم  في  ومساهمتها  الحيوانية  الثروة  دور 

االقتصاد المجتمعي أعددنا التقرير التالي:
الحيوانات  وتربية  بالزراعة  شعوبنا  اهتمام 
على  السنين  آالف  فمنذ  اللحظة،  وليدة  ليست 
الزراعي،  النشاط  كان  ميزوبوتاميا  أرض 
هذه  قاطني  أنشطة  أهم  أحد  والحيواني 
قسم  في  اإلداري  بدأ  الكلمة  بهذه  الجغرافية، 
الثروة الحيوانية في زراعة كركي لكي جاسم 
الثروة  أن  معتبراً  معنا  حديثه  أمين  محمد 
المجتمعية  التنمية  مصادر  أهم  أحد  الحيوانية 
القطاع  هذا  أن  إلى  وأشار  واالقتصادية, 
الغذائي  األمن  توفير  في  الرائدة  المكانة  يحتل 
وأصواف  لحوم  من  يقدمه  بما  للمواطنين؛ 
اإلنسان  فجسم  وجلود،  وبيض  وألبان  وأجبان 
المنتجات  في  الموجودة  العناصر  إلى  يحتاج 
محمد  وأضاف  البروتينات.  مثل  الحيوانية 
فالثروة  الغذائية  الفوائد  إلى  »باإلضافة  أمين: 
الحيوانية عندما تُستغل بشكل الئق فإنها تساهم 
بشكل فعال في تنشيط الصناعة وتوفير فرص 
عديدة للعمل فالكثير من الصناعات تدخل فيها 

منتجات الثروة الحيوانية«. 

اإلشراف والتوعية من أوىل مهامنا
وعن المهام التي يقوم بها قسم الثروة الحيوانية 
الدور  »إن  أمين:  محمد  قال  لكي  كركي  في 

المستمر  اإلشراف  في  يتمثل  بنا  المنوط 
سير  ومراقبة  البيطرية  العيادات  عمل  على 
نقوم  لهم كما  الدعم االستشاري  عملهم وتقديم 
المنطقة  في  المسالخ  عمل  على  باإلشراف 
الجانب  من  والتأكد  المكان  بنظافة  يتعلق  فيما 
ختم  ومراقبة  للذبح  المعدة  للشاة  الصحي 
أجل  »من  أمين:  محمد  وأوضح  اللحوم«، 
بإجراء  قمنا  وأنواعها  الحيوانات  عدد  معرفة 
خالله  من  تعرفنا  المنطقة  في  شامل  إحصاء 
على حاجات المربين ومستلزماتهم الضرورية 

للحفاظ على هذه الثروة وديمومتها«.

  اخلطط التطويرية
وعن الخطط التي وضعناه نصب أعيننا لتطوير 
أمين  محمد  بين  المنطقة  في  الحيواني  االنتاج 
أننا نسعى إلى إنشاء مركز لألعالف في كركي 
حاجات  تغطية   خالله  من  لنا  ؛ليتسنى  لكي 
وتقديمها  العلفية  المستلزمات  من  المربين 
سنسعى  أننا  كما  تشجيعية  مناسبة  بأسعار  لهم 
كافة  تفعيل  إلى  المقبلة  الفترة  في  جهدنا  بكل 
اإلرشاديات في القرى لكي تتحول إلى مراكز 
خدمية استشارية وفيما يتعلق بالثروة السمكية 

وحصر  العشوائي  الصيد  بمنع  قرار  أصدرنا 
وترخيص  محددة  زمنية  أوقات  في  الصيد 
بالشبك  الصيد  ومنع  فقط  بالسنارة  الصيد 
وبالنسبة إلنشاء الخانات والمداجن فقد وضعنا 
شروطاً إلنشائها تتمثل في تحديد مساحة العقار 
والبعد عن المخطط التنظيمي ومناطق الحماية 

ومناطق التوسع العمراني .

    طرق احملافظة 
على الثروة احليوانية 

وتنميتها  الحيوانية،  الثروة  على  وللمحافظة 
أكد محمد أمين: »إننا في قسم الثروة الحيوانية 
نرشد المربين وباستمرار على كيفية االهتمام 
بحيواناتهم من خالل اإلعطاء الدائم لألعالف 
والتي  مواعيدها  في  المناسبة  واللقاحات 
وال  األمراض  مقاومة  على  الماشية  تساعد 
القالعية،  كالحمى  المنتشرة  األمراض  سيما 
والصفار، والطفيليات، والباستريال ومن جانب 
اإلدارة  مع  وبالتشاور  القسم  في  نرمي  آخر 
عن  الماشية  سالالت  تحسين  على  العامة 
تفضي  التي  التهجين  طريقة  استخدام  طريق 
إلى  الحصول على سالالت ذات صفات جيدة 
قادرة على التكيف واإلنتاج في بيئات مختلفة. 
لدينا برنامج توعوي سنباشر في العمل به في 
الفترة المقبلة، حيث سنعمد إلى عقد لقاءات مع 
المربين في كافة القرى تتمحور حول تدريبهم 
على الطريقة المناسبة في الرعاية وكيفية تغذية 
من  مدروس  غذائي  برنامج  وفق  حيواناتهم 
المناخ  توفير  بكيفية  وتعريفهم  العلمية  الناحية 

المناسب للتربية الصحية المالئمة«.

بالعودة إىل اجملتمع األيكولوجي قليالً، فإننا جند أن املرأة العضو هي الفاعل فيه وبدرجة كبرية. إذ كانت املرأة 
كعادهتا؛ تقوم بأعمال الزراعة على اختالف أنواعها كوهنا متثل امتدادًا لتلك الطبيعة.  

تقرير/ نزهان حممد

استمرار محلة رش املبيدات 
يف عني ديوار

لجنة  أعضاء  من  بمبادرة  ـ  ديرك  روناهي/ 
ديرك  لناحية  ديور  لبلدة عين  والبيئة  البلديات 
الصيف  فصل  بدء  ومع  الجزيرة،  إقليم  في 
الضارة  الحشرات  أنواع  من  العديد  وظهور 
الشعب  بلدية  باشرت  واألفاعي،  والعقارب 
بديرك في البدء بحملة رش المبيدات الحشرية  
في القرى التابعة لها، ويتبع لها 35 قرية من 
قرى برآف وذلك بهدف القضاء على الحشرات 

لمنع  انتشار األمراض بين المواطنين.
وبلدات  مدن  مختلف  في  البلديات  تقوم  حيث 
برش  الالجئين  ومخيمات  الجزيرة  إقليم 
للقضاء  وذلك  الصيف   أشهر  المبيدات خالل 
على الحشرات الضارة المسبب لألمراض في 

الحفاظ على سالمة األهالي.
عين  لبلدة  المشتركة  الرئاسة  نائب  وصرح 
بحملة رش  »قمنا  قائالً:  عثمان  هيمان  ديوار 

المبيدات الحشرية منذ شهر، وحملتنا مستمرة 
لبلدية  التابعة  القرى  جميع  من  االنتهاء  حتى 
عين ديوار، وطبيعة المنطقة معروفة بحرارتها 
في فصل الصيف مما سارع مديرية البيئة في 
مقاطعة قامشلو باإلجراءات الالزمة وضرورة 
رش جميع القرى حفاظاً على سالمة األهالي 
في  تسبب  والتي  الضارة  الحشرات  هذه  من 
األمراض  من  والعديد  العدوى  وانتشار  نقل 
في المنطقة«. وتابع عثمان حديثه بالقول: »تم 
يتم  االنتهاء  من 20 قرية من قرى برآف و 
رش المبيدات عن طريق أعضاء البلدة حفاظاً 
لذا؛  اإلمراض.  من  المواطنين  سالمة  على 
تكفلت مديرية البيئة في مقاطعة قامشلو بتقديم 
هذا  وعلى  الحشرية  واألدوية  المواد  جميع 
األساس أرسلت مديرية البيئة التابعة لمقاطعة 
قامشلو المبيدات الحشرية إلى جميع البلديات«.

المال؛  من  مبلغ  مقابل  بالعلف؛  أشبه  أضحى 
ضمان  نسبة  وتبلغ  الطرفين.  بين  عليه  متفق 
في  س  ل.   60000 الواحد  للهكتار  األرض 
النسبة، قد تراجعت  بداية الموسم، إال أن هذه 
بعد الجفاف الشديد؛ إلى نسبة 40000 ل. س 

للهكتار الواحد.

زراعة اخلضار الصيفية
من  االنتهاء  فور  أنها  الحمود  مريم  وتابعت 
غراس  بشتل  باشرت  فقد  األرض؛  تضمين 
منبج  تعد  إذ  والفليفلة،  والباذنجان،  البندورة، 
من المناطق التي تشهد إقباالً من الفالحين في 
من  الرغم  على  زراعتها.  على  الصيف  فترة 
والسيول،  الفيضانات،  بسبب  زراعتها  تأخر 
أدى  الذي  األمر  مؤخراً،  منبج  ضربت  التي 
لخوف المزارعين؛ من تضررها هي األخرى؛ 
كموسم القمح. يقوم المزارعون بغرس الشتل، 
بعدما تمت حراثة األرض بالجرار، مع وضع 
عن  عبارة  وهي  عليه؛  الدرج  مادة  من  كثير 
روث األغنام؛ باعتباره سماداً طبيعياً، وخلطه 
أنابيب  تجهيز  عملية  تبدأ  ثم  جيداً،  بالتراب 

الري الحديثة بشكل طوالني، إذ يتوجب وضع 
األنابيب.                                                                                                  في  موجود  ثقب  كل  مقابل  شتلة 
الخضار؛  فإن  الحمود  مريم  رأي  وبحسب 
تستجيب بسرعة فائقة للدرج، والماء في زيادة 
إنتاجها، وبكميات ضخمة، وذلك بحسب اعتناء 
الفالح باألرض. وتعتبر الخضار الصيفية؛ من 
منبج  لها رواج في سوق  التي  الغذائية  المواد 
المحلي باعتبار أن األهالي في منبج يفضلونها 
سعر  يكون  إذ  البالستيكية.  الخضروات  على 
الخيار100 ل.س، بينما البندورة بسعر 100 
ويعمد  ل.س.  بـسعر125  والباذنجان  ل.س، 
أساسية  مواد  كونها  إلى زراعتها  المزارعون 
التسويق  ولسهولة  اليومية؛  الحياة  في  تستخدم 
قد  مما  قسماً  المزارع  يستهلك  إذ؛  والعرض. 

زرعه، ويبيع الفائض منه.
عطائها  عن  تتوقف  ال  الريفية؛  المرأة  هكذا 
االقتصاد  ودفع  ومجتمعها  ألسرتها،  الكبير 
التطوير؛ حيث يخفى على كثير منا هذه  نحو 

الحقائق وعن مساهمة المرأة بتلك األمور.

تقرير/ خضر اجلاسم


