
50 ل.س   والنشر         لإلعالم  روناهي  - تصدر عن مؤسسة  عامة  ثقافية  العدد 516  -  األحد 2018/6/24م  سياسية 

عاصفة اجلزيرة تتقدم صوب احلدود العراقية

لــمــاذا 
مـنــبــــج؟!!

الشبيبة املنظمة.. 
نار الثورة ونورها

األدب واحلياة
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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

 االحتالل
ّ
شبيبة مشال سوريا.. انتفاضة ضد

انطالقاً من الروح الثورية لدى الشبيبة والحماس التي تشتعل في نفوسهم، يواصل شبيبة شمال سوريا 
انتفاضتهم ضّد االحتالل التركي وذلك من خالل مواصلة المسير إلى باشور كردستان تنديداً باالحتالل 
االحتالل  لممارسات  والتصدي  عليه  ما صمموا  في  المضي  آثروا  حيث  باشور،  التركي ألراضي 

التركي في ظل صمت كل من حكومة باشور كردستان والحكومة العراقية.

الديمقراطية  سوريا  قوات  مقاتلو  يبدي 
الجزيرة  عاصفة  حملة  في  بطولية  مقاومة 
من  الحسكة  من  الجنوبي  الريف  لتحرير 
الذيبة  قرية  حرروا  حيث  داعش،  مرتزقة 
 6 مسافة  تبعد  والتي  داعش  مرتزقة  من 

كيلو مترات عن الحدود العراقية السورية, 
الحدود  صوب  بعدها  المقاتلون  يتجه  فيما 
من  المنطقة  من  تبقى  ما  لتحرير  العراقية 

بقايا مرتزقة داعش.

أسعار  برفع  المولدات  أصحاب  قام 
لألمبير  ليرة   300 بزيادة  األمبيرات 
الفوكسات  سائقو  قام  كما  الواحد، 
عامودا  من  القادمة  والباصات 
الركوب،  تعرفة  برفع  والحسكة 
الذين  األهالي  استياء  زاد  الذي  األمر 
الزيادات  هذه  تتبع  أن  من  يتخوفون 
األمر  أيضاً،  الخبز  أسعار  في  ارتفاع 
الذي تطلب منا متابعة الموضوع لبيان 
معلومات  على  والحصول  األسباب 
في  المعنيين  من  الخصوص  بهذا 
مراسلونا  فتوجه  المحروقات،  إدارة 
والبحث  الوضع  الستبيان  هناك  إلى 
لتوضيحه،  القرار  هذا  ماهيات  في 

فكان الجواب أن ال علم لهم بصدوره! 
موثوق  مصدر  أفاد  أخرى  جهٍة  ومن 
يصادق  لم  التشريعي  المجلس  أن 
رفضه!  وتم  تمريره  عند  القرار  على 
يمرر  تعميم  كل  أن  بالذكر  والجدير 
عبر المجلس التشريعي ليتم المصادقة 
أين صدر  من  إذاً  تنفيذه.  يتم  ثم  عليه 
القرار؟ ومن المسؤول عنه في حين لم 
يتم الموافقة عليه من المجلس وال علم 
إلدارة المحروقات بإصداره؟ والسؤال 
األهم من المستفيد في هذه الحالة من 
يكفي  أال  المحروقات،  أسعار  زيادة 

الشعب شقاًء....؟؟!!. 

رفع سعر املازوت بني اإلقرار والتنفيذ!!

مركز قامشلو      052438341

0938374196

s.ronahi.555@gmail.com

شركة روناهي للتوزيع واإلعالن

المساس  يمكن  ال  حمراء  خطوط  هناك 
الدولّي  والتحالف  الكبرى  القوى  وأّن  بها، 
الشعب  مصالح  على  مصالحهم  يفّضلون 
السورّي، وأن عليه اإلقِرار بأّن قوات سوريا 

الديمقراطيّة جزٌء من الحلِّ في سوريا

عملية تنظيم الرياضة التي بدأت في الجزيرة 
بمراحل  مرت  اآلن  وإلى  عام 2015م  منذ 
صعبة  مراحل  كانت  ُجلها  ولكن  مختلفة 
وتعددت األسباب. لذلك؛ تعاني رياضتنا من 
النقص في الكثير من الجوانب، وهنالك حالة 
استياء في الشارع الرياضي والسبب األول 

يكمن في تزايد عدد األندية

احلوار السوري ـ  
السوري!!

9»

 لتحرير عفرين
ً
ة املقاومة الشعبية أساسا

ّ
ة جاد

ّ
ال إرادة دولي

ة
ّ
 األزمة السوري

ِّ
وحقيقية حلل

تكاثر األندية يف إقليم 
اجلزيرة؟!
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تربه سبيه )مكتبة الجهاد 470618(

مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

»كونفرانس  عفرين  شعب  اتخذ 
لرسم  لهم  أساساً  تحرير عفرين« 
عفرين  تحرير  لحملة  استراتيجية 
ومرتزقته،  التركي  االحتالل  من 
الحّل  هي  المقاومة  أن  ورأوا 
وناقش  منهم،  عفرين  السترداد 
الحضور خالل الكونفرانس الذي 
استمر مدة أربعة أيام المستجدات 
والظروف  واالجتماعية  السياسية 
لشهن  مهدت  التي  الدولية 
على  الوحشي  التركي  الهجوم 
كانون  شهر  من   20 في  عفرين 
عن  وتمخض  المنصرم،  الثاني 
منها  هامة  قرارات  الكونفرانس 
أساساً  الشعبية  المقاومة  اعتماد 
عن  واإلعالن  عفرين  لتحرير 

النفير العام.
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على  مرت  التي  القاسية  الحرب  سنوات  بعد 
السوريين، أصبح مسألة بناء البيت الحديث من 
الصعوبة،  غاية  في  مسألة  والحديد  اإلسمنت 
السورية،  للحرب  االقتصادية  التبعات  ظل  في 
على  العمل  إلى  األهالي  من  العديد  لجأ  لذلك 
والقصب  الطين  من  المصنوعة  البيوت  بناء 
واألعمدة، التي تُوفر البرودة والحرارة نوعاً ما، 
مع انقطاع مصادر الطاقة الكهربائيّة، وتطورت 
المسألة إلى توفر أناس يقومون ببيع المواد التي 

يحتاجها لبناء البيت الطيني المتواضع. 

مهنة قدمية تطورت 

وبهذا الصدد كان لصحيفتنا لقاء مع صاحب أحد 
المحال التي تبيع لوازم البيوت الطينية محمد عبد 
الخلف الذي حدثنا قائالً: »أمتهن هذا العمل منذ 
ما يقارب عشرين عاماً، والمهنة قديمة نوعاً ما 
وتعود إلى بناء البيوت الطينية األولى في منطقة 
الرقة ككل، وهذه المهنة مصدر رزقي الوحيد، 
خالل  من  سريع  بشكٍل  العمل  هذا  وقد طورت 
ذلك  وبعد  القصب،  في  األمر  بادئ  في  العمل 
العمل  تَوسع  ثم  الطين،  لغرف  األسقُف  عيدان 
محل  ن  أكوَّ أن  استطعت  أن  إلى  رويداً  رويداً 
والنوافذ  والخشب،  الحديد  أبواب  ببيع  يَختص 
البالستيكيَّة والحديديَّة، وأصبح يتوفر في المحل 
حٍد  على  واإلسمنتي  الطيني  البيت  حاجيات 
سواء كافة، والزبون يأتي إلى المحل ويأخذ كل 
وبأسعاٍر  المتواضع  الطيني  بيته  لسقف  يلزم  ما 
الصعبة  الظروف  هذه  ظل  في  ومقبولة،  جيدة 
التي تمر بها البالد. إن هذه المهنة تطورت لتلبية 
احتياجات أسقف البيوت الطينية ومستلزماتها«.

استخدامات حصري القصب

العمل  تطوير  »استطعت  الخلف:  عبد  وأضاف 
وحجارة  الحمامات  لوازم  وجلب  صناعة  إلى 
القصب  حصير  صناعة  طريق  عن  المطابخ، 
أن  واستطاعت  بسيطة،  طريقة  فهي  )الزل( 
فيقوم  العائالت،  من  لعدد  رزق  مصدر  تكون 
صح  إن  الصناعة  هذه  يمتهن  الذي  الشخص 
نمو  اكتمال  مع  القصب  أعواد  بقطع  التعبير 

والمناطق  األرياف  في  المنتشر  النبات  هذا 
القصب  بكثرة، ويُصبح  المياه  فيها  تتواجد  التي 
تشرين  وشهر  أيلول  شهر  في  تقريباً  متكامل 

األول، حيث يتم ترك أعواد القصب تيبس حتى 
تتصلب وال تتكسر، وبعد ذلك يتم قطعها بطول 
معين تقريباً بين )3.5 ـ 4( أمتار، بعد ذلك نقوم 
بعملية نسج القصب باستخدام عدد من األحجار 
والخيوط المتينة، إلى أن تكتمل وتصبح حصيرة 
كاملة بغية بيعها ألغراض متعددة، طبعاً مسألة 
طول القصب وقصره يستطيع التحكم به حسب 

هذه  في  القصب  على  الطلب  ويتزايد  نريد،  ما 
كعرائش  الستخدامه  وذلك  السنة،  من  األوقات 
فصل  في  المكشوفة  للبيوت  وسقوف  للسيارات 

كديكورات  يستخدم  وأيضاً  الحار،  الصيف 
للمحالت التجارية لجذب الزبائن«.

املواد املستعملة يف سقف البيوت 
الطينية من الطبيعة

»إن  قائالً:  الخلف  تحدث  القصب  أسعار  وعن 
ويبلغ سعرها  أسعار حصير القصب بسيط جداً 
بين )1200  ـ 2000( ليرة سورية حسب نوع 

القصب وجودته وطول وقصر الحصير، حسب 
وباإلضافة  االستعمال.  وحسب  الزبون  رغبة 
المصنوع  نوفر األعمدة والحصير  القصب  إلى 
نوع  بحسب  تختلف  واألعمدة  البالستيك،  من 
وكلما  المتوسط،  أو  الصغير  أو  الكبير  الخشب 
أخذ الزبون األعمدة األكبر في سقف البيت كان 
األعمدة  بأخذ  يقوم  العادة  وفي  بكثير،  أفضل 
بحسب  أو  المادية،  قدرته  مع  تتناسب  التي 
كنا  كذلك  فيه،  يستعمله  أن  يريد  الذي  المكان 
الخشب  المصنوعة من  نبيع األبواب والشبابيك 
األبواب  على  أكثر  الطلب  ولكن  زلنا،  وال 
والشبابيك المصنوعة من الحديد التي بدأ األهالي 
بيع  إلى  باإلضافة  الطينية،  البيوت  في  بإدخالها 

المستلزمات األخرى«.
  

تسد احلاجة

أو  البيت  وتجهيز  المال  توفير  إلى  وبالنسبة 
الغرف قال الخلف: »هذه المواد في متناول الكل 
وبخاصة الفقراء الذين ال يمتلكون المال الكافي 
والذي  الغرف  واإلسمنت وصب  الحديد  لشراء 
الغرفة  تجهيز  كان  فإذا  باهظة،  مبالغ  يكلف 
)300,000( ل.س،  المثال  سبيل  على  الطينية 
تحتاج  التي  اإلسمنتية  الغرف  في  يكلف  فهو 
التي  الفقير  يطيقها  ال  وبأسعار  كثيرة  مواد  إلى 
تبلغ تكلفتها إلى )1000000( ل.س، في حين 
من  وهي  متوفرة  والقش  واألعمدة  القصب  أن 
الطبيعة، وبمتناول كل شرائح المجتمع األغنياء 
والفقراء، وتُوفِّر العديد من فرص العمل أيضاً، 
حيث أن هناك عائالت بأكملها تعيش من عائدات 

بيع هذه المواد البسيطة«.

بيع مستلزمات البيوت الطينية تعود من جديد 

 استبدال اخليم التالفة واملهرتئة
 يف خميم عني عيسى

لمطالب  استجابة  ـ  عيسى  عين  روناهي/ 
نتيجة  خيمهم  تضررت  التي  النازحين 
األسابيع  خالل  السيئة  الجوية  األحوال 
عيسى  عين  مخيم  إدارة  بدأت  الماضية، 
لشؤون  العليا  المفوضية  مع  بالتعاون 
 /21 بتاريخ    ))UNHCR الالجئين 
النازحين  خيم  باستبدال   ،2018/6

المتضررين بأخرى جديدة.
وتم توزيع الخيم الجديدة بناًء على إحصائية 
قامت بها إدارة المخيم لتقييم ومعرفة أعداد 
الستبدال  بحاجة  والتي  المتضررة،  الخيم 
مباشر، وسيتم بناء ما يقارب الـ 30 خيمة 
يومياً، حيث استلمت اإلدارة من المفوضية 
 550 يقارب  ما  النازحين  لشؤون  العليا 
خيمة خالل األسبوع الحالي والتي باشرت 

اإلدارة ببنائها للنازحين. 
وفي لقاء مع عضو لجنة مخيم عين عيسى 
خالل  »من  قائالً:  حدثنا  الشطي  خليل 
تحدث  لم  لفترة   استمرت  التي  المطالبات 
أي استجابة من قبل المنظمات العاملة في 
لشؤون  العليا  المفوضية  من  سوى  المخيم 

الالجئين، واستلمنا 550 خيمة  منها و80 
خيمة أخرى من منظمة )أطباء بال حدود(، 
وسنقوم بدورنا ببنائها لألهالي في المخيم«.
الـ  يقارب  ما  تَعُرض  بالذكر  والجدير 
1300 خيمة ألضرار خالل الفترة السابقة 

نتيجة العواصف والظروف الجوية السيئة. 
أهالي  من  عامالً   50 اللجنة  وخصصت 
إطار  في  ذلك  وجاء  الخيم،  لبناء  المخيم 
في  للنازحين  اإلدارة  تقدمه  الذي  الدعم 

المخيم.

تقرير/ حسام امساعيل  

لطالما شكل مصطلح المثقف جدالً عقيماً 
في األوساط السياسية واالجتماعية، كون 
استقرار  بأي  يحظى  ال  الشأن  صاحب 
نفسي واجتماعي، ككل المجتمعات يتميز 
الشريحة  بهذه  أيضاً  الكردي  المجتمع 
سوريا،  وشمال  آفا  روج  في  وبخاصة 
ألنهم منذ البدايات كان لهم الدور البارز 
في مجتمعهم وبشكل ملفت وإيجابي، وفي 

المجالين السياسي واالجتماعي.

 ارتكب مرتزقة داعش في 25 حزيران 
أهالي مدينة  عام 2015م، مجزرة بحق 
راح  التي  باتان،  برخ  وقرية  كوباني 
ضحيتها حوالي 233 شهيداً، عبر تسللهم 
محور  كانت  التي  صرين  منطقة  من 
االشتباكات بين مرتزقة داعش ووحدات 
بركان  وغرفة  والمرأة  الشعب  حماية 
الفرات، لزعزعة األمن واالستقرار التي 
شوكة  كسر  بعد  المنطقة  تعيشه  كانت 

مرتزقة داعش في مدينة كوباني. 

أهمية  له  طبيعياً  مورداً  المياه  تعد 
استراتيجية كبيرة ال سيما الواقعة غالبيتها 
في المناطق الجافة أو شبه الجافة. فالمياه 
من المشكالت التي برزت في الصراعات 
الحرب  أعقاب  في  والعالمية  اإلقليمية 
الشرق  منطقة  في  المياه  فأزمة  الباردة, 
األوسط من أهم القضايا االستراتيجية التي 
النفط في األهمية مما يرشحها  تجاوزت 

أن تكون إحدى مكامن الصراع في 
العالم في المستقبل المنظور.

 قليلة هي الروايات التي تناولت المجتمع 
الطويل  التحررّي  والنضال  الكردستانّي 
فيه, في الوقت الذي نرى فيه المئات إن 
لم نقل اآلالف من األعمال الروائيّة لدى 
الشعوب المجاورة لشعبنا الكردّي، فحتى 
كتّاُب  كان  الماضي  القرن  تسعينيات 
األصابع،  على  يُعّدون  الكرد  الرواية 

وبخاصة الذين يكتبون باللغة األم.
8» 7» 6» 5»

مجزرة كوباني وصمة عار واقع المثقف في شمال سوريا

على جبين اإلنسانية

األبعاد الجيوسياسية التركية 

ومخططاتها حول نهر الفرات

»قراءة في روايات الكاتبة

 روناك مراد«

عني
 روناهي
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مركز األخبار ـ »بروح شهداء العصر لنصعد 
وتيرة حملة االنتقام ونحرر عفرين«؛ انطلق 
الـ  في  فعالياته  عفرين  تحرير  كونفرانس 
الشهباء  بمقاطعة  الجاري  حزيران  من   18
وبحضور 250 عضواً من مؤسسات اإلدارة 
وكرد  عرب  من  عفرين  ومكونات  الذاتية 
)مجلس  السياسية  والتنظيمات  وإيزيديين 
الوطني  التحالف  الديمقراطية،  سوريا 
الكونفرانس،  حزب  السوري،  الديمقراطي 
المجتمع  وحركة  الديمقراطي  االتحاد  حزب 
األربعة  األيام  خالل  تناول  الديمقراطي(، 
السياسية،  التنظيمية،  والنواقص  األخطاء 
في  ظهرت  التي  واالجتماعية  العسكرية 
مقاطعة عفرين خالل السنوات السبع الماضية 
على  التركي  الغزو  وأثناء  قبيل  وبالتحديد 
المقاطعة واحتاللها في الثامن عشر من شهر 

آذار المنصرم. 
وافتتح الكونفرانس بكلمة ألقيت من قبل عضو 
الهيئة التنفيذية في حركة المجتمع الديمقراطي 
آلدار خليل ونوه خاللها إلى أن ما حصل من 
اعتداء على عفرين من قبل االحتالل التركي 
ومرتزقته الذين أصبحوا أداة لهم يمثلون عقبة 
السورية،  لألزمة  الحل  فرص  أمام  أساسية 
تبني  كشعب  علينا  واجباً  كان  لذلك  وتابع:« 
العصر  مقاومة  خالل  من  المشروع  الدفاع 
هذه  واعتبار  الغاشم  العدوان  لهذا  للتصدي 
وشمال  آفا  روج  لثورة  نبراساً  المقاومة 
النصر في  سوريا، واستمرارها حتى تحقيق 

المرحلة التاريخية الحساسة التي نمر بها«.
مقاومة  »لتكون  كلمته:  في  خليل  وأضاف 
وبناء  سوريا  في  شامل  لحل  مدخالً  العصر 
هذا  في  المتخذة  القرارات  ستكون  ذلك  على 
عليها  ستبني  التي  األسس  هي  الكونفرانس 
أيدي  من  عفرين  مقاطعة  تحرير  أرضية 

المرتزقة واالحتالل التركي«.
وبعدها تم انتخاب ديوان الكونفرانس المكون 
بتقييم  البدء  تم  ثم  ومن  أعضاء،  خمسة  من 
المرحلة الراهنة ومتطلباتها من كافة النواحي 
والتنظيمية  واإلدارية  والدبلوماسية  السياسية 
شفافية.  وبكل  واالقتصادية  والعسكرية 
تفادي  بهدف  القرارات  من  جملة  اتخاذ  وتم 
في  اإلدارة  واجهتها  التي  السابقة  األخطاء 
والسبل  الظروف  لتهيئة  عام  بشكل  عفرين 
تحرير  استراتيجية  او  خارطة  برسم  للبدء 
عفرين من كافة السبل السياسية والدبلوماسية 
واالجتماعية والعسكرية والتعهد بالسير على 
خطى األمة الديمقراطية والمشاركة في حملة 
على  الواقع  بالمهام  والقيام  عفرين  تحرير 

عاتقهم وتهيئة الشعب للمشاركة في الحملة. 
الختامي  البيان  الكونفرانس  عن  وتمخض 
لتحرير  العام  النفير  عن  باإلعالن  وذلك 
عفرين. وجاء فيه: »إلى الرأي العام؛ انطلقت 
بشعارات   2011 عام  منذ  السورية  الثورة 
عن  باكراً  لتنحرف  والديمقراطية،  الحرية 
والتقسيم،  االنقسام  إلى  البالد  وتجر  مسارها 
ونشر العداوات داخل النسيج الوطني الواحد 

على أسس عرقية ومذهبية، لتتحول إلى أزمة 
اإلقليمية  األطراف  من  الكثير  فيها  تدّخلت 
من  وّسعت  سلبياً،  دوراً  لعبت  التي  والدولية 
وكان  عمرها.  وأطالت  الصراع  مساحات 
لروج آفا وشمال سوريا عامةً وعفرين خاصةً 
الحاصلة جراء  التداعيات  نصيب من مجمل 
الشمال  إرادة مكونات  لكن  الصراعات،  هذه 
التداعيات،  تلك  من  أقوى  كانت  السوري 
عبر  الفوضى  هذه  على  تسيطر  جعلها  مما 
ديمقراطياً  مشروعاً  وتطرح  شعبية،  ثورة 
أراضيها  حماية  خالله  من  استطاعت 
مالذاً  كانت  بل  ال  ومكوناتها،  ومكتسباتها 
الحرب  جحيم  من  الفارين  آالف  لمئات  آمناً 
وقدمت  السورية.  المدن  باقي  في  الطاحنة 
عفرين للسوريين والعالم أجمع نموذجاً رائداً 
الذاتية  اإلدارة  في  المتمثلة  الديمقراطية  في 
الديمقراطية من خالل مشاركة جميع أطياف 
للحل  مدخالً  بذلك  لتكون  الوطن،  ومكونات 
أخوة  أسس  على  السورية  لألزمة  الشامل 
نهج األمة  المشترك على  الشعوب والتعايش 
الديمقراطية. لكن أعين العدو التركي ما فتئت 
تتربص بهذه التجربة، وتحاربها عبر أدواتها 
تارةً،  والمتطرفين  المرتزقة  من  المأجورة 
تارةً  الحدود  على  قواتها  عبر  بأمنها  وتعبث 
أخرى، لتصل هذه المحاوالت إلى ذروتها في 
البربرية على عفرين والتي  الوحشية  حربها 
بالتعاون مع أدواتها  بدأت في 2018/1/20 
روسيا  كانت  دولية،  وبمؤامرة  الرخيصة 
صفقة  خالل  من  خيوطها  نسج  في  شريكة 
دنيئة، وفي ظل صمت دولي مخزي متجاوزة 
مرة  الدولية.  والقوانين  األعراف  كل  بذلك 
مكوناتها  بكل  عفرين  لمقاطعة  كان  أخرى 
المقاومة  قرار  اتخاذ  في  الجريء  موقفها 
ضد وحشية االحتالل األردوغاني الطوراني 
في  األسطورة  تفوق  مالحم  للتاريخ  لتكتب 
التي  القوات  إن  للعالم:  وتقول  شتى صورها 
أسقطت عاصمة اإلرهاب الداعشي من خالل 
المقاومة الشعبية، لن تترد في إسقاط داعميها 
خالفاً  والتنمية.  العدالة  حكومة  في  المتمثلة 
للتوقعات استمرت المقاومة 58 يوماً، شارك 
السوري  الشمال  ومكونات  أبناء  جميع  فيها 
وآشور وسريان  وتركمان  )كرد وعرب  من 
وأرمن( وقوى كردستانية ومناضلين أمميين، 
في  التحرري  الصف  وحدة  بذلك  لتتحقق 
الناتو التي  وجه ثاني قوة عسكرية في حلف 
استخدمت أحدث التقنيات العسكرية، بما فيها 
استشهاد  إلى  أدت  دولياً،  المحرمة  األسلحة 
مئات المدنيين وانهيار البنى التحتية، مما أدى 
إلى نزوٍح قسري ألكثر من 200 ألف نسمة 
من عفرين تفادياً لوقوع مجازر جماعية على 
غرار ما وقع في شنكال متجهين إلى مقاطعة 

الشهباء«.
من  أكثر  مرور  »وبعد  البيان:  وأضاف 
لعفرين،  الجائر  االحتالل  على  أشهر  ثالثة 
أساليب  ومرتزقته  التركي  العدو  فيها  مارس 
المدنيين  بحق  كافةً  الدنيئة  االنتهاكات 

وإحداث  واغتصاب  ونهب  قتل  من  العزل 
التجاوزات  هذه  ونتيجة  ديمغرافي.  تغيير 
الذاتية  اإلدارة  مؤسسات  عقدت  والظروف، 
الديمقراطية لمقاطعة عفرين وبحضور 250 
والتيارات  المؤسسات  أعضاء  من  عضواً 
المدني،  المجتمع  شرائح  ومختلف  السياسية 
 18 بين  ما  عفرين(  تحرير  )كونفرانس 
الكونفرانس  بدأ  حيث   ،2018 و6/21/ 
والتنظيمي  السياسي  الوضع  بتقييم  أعماله 
مجمل  وتناول  المشروع  والدفاع  والنضالي 
قدم  ذلك  على  وبناًء  والسلبيات  النواقص 
اإلداريون نقدهم الذاتي معاهدين على تجاوز 
والسلبيات.  الثغرات  من  والتخلص  أخطائهم 
لمعالجة  والمقترحات  اآلراء  تداول  وتم 
على  اعتماداً  النقاش  عبر  التنظيمية  الهيكلية 
بروح مقاومة  الذاتي متمثالً  النقد والنقد  مبدأ 
الشعب  بقيم  بمسؤولية وشفافية الئقة  العصر 
بارين،  كاركر،  )أفيستا،  المقاومة  وشهداء 
ليتوصل  وإيالن(  بوالت،  آمد،  روجهات، 
لحملة  طريق  خارطة  رسم  إلى  الكونفرانس 
))بروح  شعار:  من  انطالقاً  عفرين  تحرير 
حملة  وتيرة  نصعد  العصر  مقاومة  شهداء 
على  مؤكدين  عفرين((  لتحرير  االنتقام 
السياسية  األصعدة  على  النضال  وتيرة  رفع 
كافةً،  والعسكرية  والدبلوماسية  والشعبية 
خطى  على  للسير  عاماً  نفيراً  بذلك  معلنين 
باتخاذ  الشعب  إلرادة  وانتصاراً  الشهداء 
في  كافةً  االجتماعية  الشرائح  تجعل  قرارات 
المحلية  الساحة  على  الدؤوب  العمل  حالة 
االحتالل  طرد  حين  إلى  والدولية  واإلقليمية 
التركي وتحرير عفرين. وأكد الحضور على 
إدانة وعدم شرعية المجالس المحلية المشكلة 
الباقين في  األهالي  قبل االحتالل وتناشد  من 
عفرين باتخاذ موقف جريء وتاريخي  حيال 

ذلك«.
القوى  الحضور  ناشد  الكونفرانس  وفي ختام 
والعالمية  الكردستانية  الديمقراطية  والشرائح 
على  للضغط  التاريخي  بواجبهم  للقيام  كافةً 
والتنمية(  العدالة  )حكومة  التركية  الحكومة 
وأكدوا  عفرين.  لمقاطعة  احتاللها  إلنهاء 
ديارهم  إلى  والالجئين  النازحين  عودة  على 
وهيئات  الدولية  المنظمات  حماية  تحت 
حقوق اإلنسان، كما دعا الكونفرانس شرائح 
المجتمع السوري إلى الوقوف جنباً إلى جنب 
التركي  االحتالل  لطرد  عفرين  مقاومة  مع 
السورية.  األراضي  وحدة  على  والحفاظ 
التركي  المجتمع  مكونات  الحضور  وناشد 
العدالة  لقائمة  بأصواتهم  اإلدالء  بعدم  كافةً 
بقاء  ألن  المقبلة،  االنتخابات  في  والتنمية 
مرتزقة أردوغان على سدة الحكم هو ديمومة 
للديكتاتورية واالستبداد واإلرهاب في الشرق 
احتاللها  واستمرار  أجمع  والعالم  األوسط 
السوري،  الشمال  في  المدن  وباقي  لعفرين 

واإلدالء بأصواتهم للقوى الديمقراطية.

تستعد حكومة حزب العدالة والتنمية الستخدام 
استخدمتهم  الذين  والنصرة  داعش  مرتزقة 
ومرتزقة  سوريا  شمال  على  الهجمات  في 
على  حربها  في  الفرات«  بـ«درع  يسمى  ما 
مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان.

حزب  حكومة  فإن  المعلومات؛  وبحسب 
ما  مرتزقة  استخدمت  التي  والتنمية  العدالة 
على  هجماتها  في  الفرات«  بـ«درع  يسمى 
شمال سوريا وبعض مرتزقة داعش والنصرة 
تركيا  وجمعتهم  تركيا  باتجاه  انسحبوا  الذين 
للمنطقة  الجغرافية  الطبيعة  بحسب  وتدربهم 
الدفاع  مناطق  على  حربها  في  وستستخدمهم 
الكريال،  قوات  ضد  باشور  في  المشروع 
وهؤالء المرتزقة الذين زجت بهم في الحرب 
وشمال  آفا  روج  حررت  التي  القوات  ضد 
إلى  المرة  سوريا من اإلرهاب، ترسلهم هذه 
وبحسب  )ميديا(.  المشروع  الدفاع  مناطق 
الذين ينتمون  المعلومات أن هؤالء المرتزقة 
أفغانية،  عراقية،  سورية،  تركية،  لجنسيات 
ضمن  تدريبهم  يتم  وشيشانية  أذربيجانية، 
قونية، توكات، كايسري  معسكرات في مدن 

في تركيا.
طيب  رجب  والتنمية  العدالة  حزب  رئيس 
العسكرية  قواته  فقدت  الذي  أردوغان 
الذين  المرتزقة  الستخدام  يسعى  معنوياتها 
استخدمهم في الحرب على سوريا في حربه 
من  المرتزقة  هؤالء  وليتمكن  قنديل،  ضد 
الحرب في الطبيعة الجبلية يتم تدريبهم تحت 
الدفاعية  لالستشارات  سادات  شركة  اسم 
الدولية واإلنشاءات الصناعية والتجارية التي 
تلقينهم تدريبات  تدار من قبل أردوغان ويتم 

خاصة على أسلوب الكريال، المرتزقة الذين 
مناطق  حدود  إلى  وإرسالهم  تدريبهم  تم 
ثياب  سيلبسونهم  بأنهم  يقال  المشروع  الدفاع 
ضد  الحرب  في  ويستخدمونهم  البيشمركة 
المرتزقة  هؤالء  بأن  يقال  الكريال  قوات 
التركية  االستخبارات  مقرات  إلى  نقلهم  تم 
قسري  بامرني،  آمدية،  ماسي،  كاني  في 
تدريبهم  ويتم  كردستان  بباشور  وسيدكان، 
هناك أيضاً منذ عدة أيام على أساليب الحرب 

وفق جغرافية المنطقة وأساليب الحماية.
يبدي شعب باشور »جنوب كردستان« ردود 
الذي  التركي  االحتالل  وجه  في  قوية  فعل 
يسعى الدخول إلى األراضي العراقية وتحديداً 
منطقة قنديل الواقعة في المثلث الحدودي بين 
العراق وإيران وتركيا. أوضح شعب قنديل أن 
سقوط هذه المنطقة يعني االحتالل وبينوا أنه 
مهما يحصل فإنهم سيقفون إلى جانب الكريال، 
كما أوضح القيادي في قوات البيشمركة وهو 
في الوقت نفسه من أهالي قنديل »رسول ها« 
الدولة  وتسعى    PKK الـ  ضد  ليسوا  بأنهم 
القضاء  بذريعة  أرضهم  احتالل  إلى  التركية 
على حركة التحرر الكردستانية. وندد رسول 
تبدأ  عندما  لنا  »قالوا  وقال:  المحاوالت  بهذه 
العمليات نحتاج مساعدتكم للهجوم على نقاط 
في  وقفنا  النقاط.  تلك  وتحديد   PKK مقاتلي 
بـ  فقط  متعلقاً  ليس  األمر  إن  وقلنا  وجههم 
PKK ولكنه يشكل تهديداً لنا أيضاً. هم قالوا 
نقاط  يواجهون صعوبات في تحديد  بأنهم  لنا 
لينتصروا  لمساعدتنا  ويحتاجون  الكريال 

ولكننا لم نقبل«.
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ً
املقاومة الشعبية أساسا

لتحرير عفرين
االحتالل الرتكي ينقل مرتزقته

 إىل باشور الحتالهلا

شبيبة  من  اآلالف  شارك  ـ  األخبار  مركز 
للتوجه  الراجلة  المسيرة  في  سوريا  شمال 
إلى باشور كردستان للوقوف أمام االحتالل 
وانطلقت  كردستان.  ألراضي  التركي 
وشمال  آفا  روج  لشبيبة  الراجلة  المسيرة 
الجبل«  »خان  سريه  خانا  قرية  من  سوريا 
سيراً على األقدام، حيث شارك في المسيرة 
أكثر من ألفي شاب وشابة من مختلف مدن 
سيمالكا  معبر  صوب  سوريا  شمال  وأقاليم 
كردستان،  وباشور  آفا  روج  بين  الحدودي 
لكردستان.وقامت  التركي  االحتالل  لرفض 

من  دوريات  الراجلة  الشبيبة  مسيرة  بحماية 
الحماية  وقوات  والترافيك  األسايش  قوات 
الجوهرية باإلضافة إلى الطاقم الطبي للهالل 
المسيرة.  يرافق  كان  الذي  الكردي  األحمر 
الرقة  ومناطق  الجزيرة  إقليم  شبيبة  وتجمع 
بإقليم  ديرك  مدينة  في  الزور  ودير  ومنبج 
سري  خانا  قرية  صوب  وتوجهوا  الجزيرة 
الفرات  إقليم  شبيبة  موكب  انضمام  بانتظار 

إليهم.
انطلقت  الفرات  إقليم  شبيبة  وصول  وبعد 
سيمالكا،  معبر  باتجاه  الراجلة  المسيرة 

جوخ  قرة  قرية  إلى  الشبيبة  وصول  وبعد 
توقف المشاركون أما جبال قرة جوخ دقيقة 
صمت اجالال وإكباراً ألرواح شهداء قصف 
العدوان التركي على الجبل. والجدير بالذكر 
أن الدولة التركية احتلت مساحات واسعة من 
مناطق باشور كردستان بحجة محاربة حزب 
العمال الكردستاني وسط صمت من حكومة 

باشور والحكومة العراقية.
سيمالكا  معبر  إلى  الشبيبة  وصول  وبعد 
عبور  باشور  حكومة  رفضت  الحدودي 
إلى  مسيرتهم  ليكملوا  سوريا  شمال  شبيبة 

 االحتالل
ّ
بعد تحرير شبيبة مشال سوريا.. انتفاضة ضد ـ وتقدم مقاتلو قسد  مركز األخبار 

في  داعش  مرتزقة  معاقل  أهم  الدشيشة  بلدة 
كيلو  مسافة  الحسكة  لمدينة  الجنوبي  القطاع 
مترين باتجاه الحدود السورية العراقية. وقبل 
توجه  الخميس  مساء  من  الظالم  يحل  أن 
العراقية  السورية  الحدود  صوب  المقاتلون 
لتحرير ما تبقى من األراضي من يد مرتزقة 
مقاتلو  اليوم  المنطقة. وعليه حرر  في  داعش 
من  الذيبة  قرية  الديمقراطية  سوريا  قوات 
مرتزقة داعش بعد اشتباكات قوية نشبت بين 
المقاتلون  أصبح  وبذلك  القرية.  في  الطرفين 
مسافة  العراقية  السورية  الحدود  من  قريبين 
6 كيلو مترات تقريباً, بعد تحرير قرية الذيبة 
المنطقة  وتعتبر  الدشيشة.  بلدة  من  القريبة 
عبارة  العراقية  السورية  الحدود  من  القريبة 
عن أرض صحراوية قاحلة, يتواجد فيها عدد 
من القرى والمزارع تضم العديد من المنازل.

يذكر أنه حرر مقاتلو عاصفة الجزيرة منذ بدء 
المرحلة الثانية من الحملة مسافة 30 كم والتي 
وبلدة  والمزارع  القرى  من  العشرات  تضم 
مرتزقة  أيدي  من  الرئيس  المعقل  الدشيشة 

داعش.

صفوف  ضمن  المقاتل  قال  الصدد  هذا  وفي 
قوات سوريا الديمقراطية أركيش جيا: »نتيجة 
بلدة  حررنا  الحملة  من  أسبوعين  من  أكثر 
الدشيشة ونحن اآلن في قرية الذيبة نحاول قدر 
المستطاع أن ننظف المنطقة من األلغام إلعادة 

أهاليها إليها«.
األهالي  لنحرر  هنا  »نحارب  جيا:  وأضاف 
من مرتزقة داعش ولم يتبَق الكثير لنصل إلى 
الحدود العراقية التي تبعد عنا حالياً حوالي 6 

كم«.

عاصفة اجلزيرة تتقدم صوب 
احلدود العراقية

التهاب أو التحام جروح أو نتيجة حوادث في 
األوعية الدمويّة في منطقة:  هيبوتاالموس، 
هيبوفيزة، في المخ والتي تؤّدي بدورها إلى 
نقص أو فقدان فازوبريسون أو وجود خاليا 
في األقنية الوحشيّة في الكليتين ضد هرمون 

ُمِدر البول. 
أو  الشديد  الخوف  مثل  نفسّي:  شكل   -2
التعّرض لخطر الموت أو الكوارث الطبيعيّة 
مثل : الزالزل والفيضانات الهائلة والحرائق 

الكبيرة.
وهناك حوالي 70% من هذا المرض أسبابها 

حتى األن غير معروفة. 
1- أعراض وأشكال المرض: وهي متشابهة 
حيث  الغزير  التبول  الشديد  العطش  مثل 
تتراوح كمية البول خالل 24 ساعة من )- 
الوزن  ويتراوح   ليتر(   40  -20  -10  -8
النوعّي للبول من )1001-1005(، ويحسُّ 
وقلة  الفم  وجفاف  الشديد  بالعطش  المريض 
وضعف  القوي  والصداع  للطعام  الشهية 
لالستجفاف  األعصاب.   وضعف  البصر 
كمية  بين  التوازن  على  الحفاظ  ضروري 

وكمية  البول  طريق  عن  المطروحة  الماء 
الماء الداخلة في الجسم عن طريق الشرب.

المضاعفات
الجفافوباستثناء العطاش األولّي، الذي يسبّب 
لك االحتفاظ بالكثير من المياه، يمكن لمرض 
يحتفظ  جسمك  يجعل  أن  الكاذب  السكرّي 
عمله  في  يساعد  ال  الذي  جداً  القليل  بالماء 
بكفاءة، وقد تصاب بالجفاف. الجفاف يمكن 

أن يسبب:
ــ جفافاً بالفم.

ــ تغيرات في مرونة الجلد.
ــ انخفاضاً في ضغط الدم.

ــ ارتفاع صوديوم الدم.
ــ الحمى.
الصداع

ــ معدل ضربات القلب السريع.
ــ فقدان الوزن.

أسباب  حسب  شكل  كّل  يُعالج  العالج:  
المرض 

شديد  وعطش  غزير  بتبول  المرض  يمتاز 
األنابيب  في  للماء  االمتصاص  نقص  بسبب 
الوحشيّة في الكليتين ونتيجة نقص الماء في 

الجسم يظهر العطش الشديد. 
سبب المرض 

السبب الرئيسّي للمرض هو نقص أو فقدان 
يعمل  التبول(  ضد  )هرمون  فازوبريسون 
األنابيب  من  الماس  امتصاص  عودة  على 

الجامعة وبالتالي تنقص كمية البول. 
أشكال المرض: 
للمرض شكالن: 
- شكل عضوّي 

- شكل نفسّي 
1- شكل عضوّي: وله أسباٌب كثيرة وترتبط 
أو  خلل  أو  عطل  بحدوث  االسباب  هذه 

مرض السكري الكاذب 

إعداد الصفحة - جوليا خلو

السبب  الوعائيّة  الكلويّة  األمراض  تعد 
األساسّي والشائع الرتفاع الضغط الشريانّي، 
هذه  سياق  في  الضغط  ارتفاع  ويتميز 
وُمعنِّد على  المعالجة  بأنَّه صعب  األمراض 
متنوعة  باختالطات  ويترافق  عادة  األدوية 

وخطيرة.
لجهاز »الرينين – أنجيوتنسين« الموجود في 
الضغط  وتنظيم  مراقبة  في  هاٌم  دوٌر  الكلية 
والشوارد  السوائل  توازن  وفي  الشريانّي، 
التروية  كمية  في  نقص  أّي  الجسم.فعند  في 

من  عدداً  ل  يُفعِّ للكلية  الواردة  الدمويّة 
الكلويّة  األنابيب  في  الحّساسة  المستقبالت 
إفراز  زيادة  على  بدورها  تُحرِّض  والتي 
الرينين من جهاز »الرينين – أنجيوتنسين« 
أهم  الشريانّي.إنَّ  الضغط  يرتفع  وبالتالي 
لزيادة  تؤّدي  قد  التي  واألمراض  األسباب 
الصوديوم،  نقص  هي:  الرينين  إفراز 
القلب  قصور  الحجم،  نقص  النزف، صدمة 

االحتقانّي، تضيق الشريان الكلوّي.
تشمل مقاربة المريض في هذه الحالة:

عائليّة،  قصة  ل:  الُمفصَّ المرضّي  التاريخ 
سوابق مرضيّة، األدوية، جراحات سابقة.

ضغط  قياس  الدقيق:  السريرّي  الفحص 
ر، فحص وعائّي، فحص قلبّي. دوري ومتكرِّ

بولة،  كامل،  دم  تعداد  مخبريّة:  تحاليل 
كرياتينين، شوارد، رينين الدم، تحليل بول.

استقصاءات شعاعيّة: إيكو الكليتين والجهاز 
أو   CT الكلية،  ألوعية  دوبلر  إيكو  البولّي، 

MRI للكليتين والبطن والحوض.
ُمعقَّدا  الحاالت  هذه  مثل  عالج  كان  سابقاً، 
الدوائيّة  المعالجة  تطور  فبفضل  اليوم  ا  أمَّ
ارتفاع  تدبير  أصبح  الجراحيّة  والوسائل 
حدوث  ومنع  كلوّي  منشأ  من  الضغط 

االختالطات أمراً ممكناً.
المحافظة،  التدابير  بعض  العالج  يشمل 
كإنقاص الوزن وتقليل ملح الطعام وممارسة 
الخافضة  الرياضة بشكل منتظم مع األدوية 
خميرة  »مثبّطات  مقدمتها  وفي  للضغط 
األنجيوتنسين – ACEi« وحاصرات قنوات 

الكالسيوم.
ومن العالجات الجراحية المستخدمة قسطرة 
الشرايين الكلويّة مع توسيعها ووضع شبكات 
الجراحة  استخدام  أو  التضيق  مكان  دائمة 
الوعائّي، وأحيانا،  المفتوحة إلزالة االنسداد 
في  الجانب  وحيد  الكلية  الستئصال  نلجأ 

الحاالت غير المسيطر عليها.

؟
ّ
هل تسبب أمراض الكلية ارتفاع الضغط الشرياني

حينما شاهد المصّوران أليستر كيمب وجيمي 
مائيّاً  حيواناً  يهاجم  الدولفين  هذا  موني 
يصطاد  أنّه  األولى  للوهلِة  ظنوا  صغيراً، 

سمكة سالمون.
أّن  وجدوا  للحادثة،  دقيٍق  فحٍص  بعد  ولكن 
عمه  ابن  يهاجم  المنقار  صاحب  الدولفين 

البيولوجّي، “خنزير البحر”!
 Sea“ يقول الباحثون في مؤسسة سي وتش
الهجمات  إّن هذه   ”Watch Foundation
من  منفصلتين  مرتين  خالل  حدثت  والتي 
السلوك  هذا  تفسير  ولكّن  نادرة،  الشهر  هذا 

العدائّي للدولفين ليس مفهوماً حتى اآلن.
مسؤولة  بيرتيولي،  جوليا  شارين  تقول 
»يُعّد  وتش:  سي  مؤسسة  في  المراقبة 
ولكن  واضحاً،  غير  الحوادث  هذه  سبب 
بسبب  يكون  ربما  ذلك  العدائّي  السلوك 
والذي  النوعين،  من  لكّل  المشترك  التواجد 
والموارد  الطعام  على  التنافس  يُنشئ  بدوره 
المشتركة، ما يؤّدي في كثير من األحيان إلى 

موت النوع األصغر«.
يقول “كيمب”: »هناك المئات وربما اآلالف 
تصوير  في  قضيتها  التي  الساعات  من 
الهجوم«.  هذا  مثل  قط  أشهد  لم  الدالفين، 
نادٌر،  أمٌر  البعض  لبعضها  الدالفين  قتل  إّن 

ولكنه موجود بالفعل!
الباحثون إلى ارتفاع  في عام 2011، أشار 
البحر  لخنازير  المتعمد  للقتل  معتاد  غير 

والتي  كاليفورنيا  بساحل  الدالفين  بواسطة 
يُعتقد أنّها كانت بسبب الموارد والجنس.

وبفحص هذه الجثث، ُوجد العديد من الكسور 
الناتجة عن ضربات غير حادة، وفي بعض 
والخدوش  العضات  بعض  ُوجدت  الحاالت 
كما  البحر،  لخنزير  التناسليّة  المناطق  حول 

يُعتقد أّن هذه الخنازير كانت ذكوراً.
هاجمت  الحادثة،  هذه  من  عامين  وقبل 
من  اثنين  منقاريّاً  دولفيناً   16 من  مجموعة 
النزاع  البحر لمدة ساعتين، وانتهى  خنازير 

بقتل أحدهما بعد ضربه لمدة 20 دقيقة.
تشير البحوث السابقة أنّه في بعض المناطق 

في العالم، سوف تتواجد الدالفين والخنازير 
يؤّدي  أمر  وهو  عليها،  ُمتنازع  مناطق  في 

إلى انفجار الصراع بينهما.
تقول “جوليا بيرتيولي”: »إّن تغير معدالت 
على  أيضاً  يؤثّر  قد  التستوستيرون  هرمون 

مدى الهجمات وموسمها.
بالحيتان  غنية  المتحدة  المملكة  في  المياه 
إلى  وبالنظر  البحر،  وخنازير  والدالفين 
يُظهرون  كانوا  إذا  ما  تحديد  فإّن  التقارير 
سلوكاً غير معتاداً أم ال، هو أمر مهٌم للغاية 
من حيث زيادة معرفتنا حول أنواع الحيتان 

الموجودة بالمملكة المتحدة«.

آثاراً   )Curiosity( ناسا  مركبة  وجدت 
في صخور  مطمورة  عضويّة  لمواد  قديمة 
في  موسميّة  تقلّبات  ورصدت  مريخيّة، 
الغالف  في  الموجود  الميثان  غاز  نسبة 
انبعاث  في  زيادة  األحمر،  للكوكب  الجوّي 
يتنفّس.هذه  شيئاً  هناك  وكأّن  للغاز  سنوي 
بحثيتين  كورقتين  نُِشرت  التي  االكتشافات 
حقاً،  مثيرة   )Science( ساينس  مجلة  في 
أو حتّى دليالً قوياً على  ولكنها ال تعّد إثباتاً 
وجود شيٍء ما حي حالياً أو قديماً هناك. هذه 
المرّكبات العضويّة ليست حتّى أّول مرّكبات 
من نوعها وجدناها على سطح المريخ ولكنها 
األقدم.عالمة البيولوجيا الفلكية إنج لويس تين 
كيت )Inge Loes ten Kate( من جامعة 
في   )Utrecht University( أوتريخت 
هولندا، تقول: »يمكن للعمليات الجيولوجيّة 
تعليقاً  كيت  وكتبت  األمرين«،  كال  شرح 
لمجلة ساينس تشرح فيه الورقتين البحثيتين.
العثور على مرّكبات عضويّة  -مواد تحوي 
لنشوء  مهمة  وتعتبر  الكربون،  تركيبها  في 
 3.5 عمرها  مريخيّة  صخور  في  الحياة- 
مليار سنة أمر مهم، كما تقول كايت، وكذلك 
اكتشاف التقلبات الفصليّة في ميثان الكوكب.

المركبات  من  الكثير  تنتج  الحيّة  الكائنات 
إلى  تحتاج  نعرفها  كما  والحياة  العضويّة، 
اآلثار  تشير  لذلك  لتنشأ.  العضويّة  المواد 
الشروط  توافر  إلى  المكتشفة  العضويّة 
في  المريخ  على  الحياة  لنشوء  األساسيّة 
فترة قريبة من فترة توافرها على األرض. 
حيث أّن المركبة )Curiosity( قد أظهرت 
بالفعل أّن الماء تدفق في منطقة غايل كريتر 
السنين،  مليارات  منذ   )Gale Crater(
المنطقة نفسها التي وجدت فيها هذه المركبات 
الفصلّي  »االنبعاث  كيت:  العضويّة.تقول 
التي  اإلشارة  شّكل  يكون  قد  ربما  للميثان 
تشّكلت  حال  في   )Curiosity( ستلتقطها 
موجودة  زالت  وما  الوقت  ذلك  في  الحياة 
في مكان ما«. على األرض، الكائنات الحيّة 
البكتيريا،  الميثان وال سيما  الكثير من  تنتج 
األخرى  المصادر  من  الكثير  للغاز  ولكن 
غير الحيّة.لكن العلماء وجدوا مواد عضويّة 
قديمة على المريخ، لماذا ال يكون هذا أمراً 
أّن  تقول كيت،  كما  لذلك،  كبير  مهماً؟سبب 
هنا  العضوية«  »المواد  مفاجئاً.  ليس  هذا 
على  حياتنا  في  نراه  ما  يشبه  شيئاً  تعني  ال 
خاليا  أو  أعشاب  بقايا  ليست  فهي  األرض 
ميتة. المواد العضويّة تشمل عائلة كاملة من 

المركبات التي تحوي ذرات كربون.
الحياة  لنشوء  ضرورية  المواد  هذه  تعتبر 
ولكن يوجد العديد من األماكن التي فيها الكثير 
من المركبات العضويّة، ولكن ال يوجد فيها 
حياة. ما وجدته )Curiosity( هي مركبات 
ميثيل  وثنائي   )C4H4S( الثيوفين  مثل 
الكبريت )C2H6S( وهي ليست نادرة في 
نظامنا الشمسّي.يوجد في النظام الشمسّي ما 

ليتفاعال  والهيدروجين  الكربون  من  يكفي 
ويعطيا مركبات عضويّة بشكل متكرر دون 
»حتى  كيت:  حيٍّة.تقول  كائناٍت  ألّي  تدخل 
هذه األيام، نرى تدفقاً كبيراً للمواد العضويّة 

على شكل غبار بين الكواكب أو النيازك«.
النظام  في  منتشرة  األشياء  هذه  أنَّ  يُعتقد 
في  أنّه  بالفعل  توقعوا  والعلماء  الشمسّي، 
للنظام  اضطراباً  واألكثر  األقدم،  الفترات 
الشمسّي فإّن المواد العضويّة أمطرت على 
على  عضويّة  مواد  نجد  أن  المريخ.يمكننا 
السبب،  لنفس  )تايتن(  المشتري  قمر  سطح 
مواد   )Curiosity( المركبة  اكتشفت  وقد 
عضويّة على سطح المريخ في عام 2014 
»آثار  أحدث.تقول كيت:  ولكن في صخور 
تسهم  حديثاً  المكتشفة  العضويّة  المرّكبات 
في تأكيد أّن شروط نشوء الحياة قد توافرت 
مليار   3.5 قبل  المريخ  سطح  على  بالفعل 
خارجية  قوى  هناك  تكن  لم  وأنّه  سنة، 
على  قادرة  مثالً-  البنفسجّي  فوق  -كالضوء 
تدميرها كليّاً«.ويتفق معها مؤلفاً الدراستين، 
ما  لمعرفة  طريقة  توجد  ال  أنّه  كتبا  إذ 
تكون عوامل  قد  المرّكبات،  هذه  أنتج  الذي 
بيولوجيّة أو جيولوجيّة أو نيازك، وأّن بعض 
ليست  أنّها  تُظهر  المرّكبات  هذه  خصائص 

بقايا مباشرة لكائنات حيّة عاشت هناك.
وكتب الباحثان أّن جزءاً من المشكلة يكمن 
بشكل  تغيّرت  المركبات  هذه  أّن  حقيقة  في 
باألصل.  تشّكلت  أن  منذ  الزمن  عبر  كبير 
كان من الممكن أن يعطي تركيبها الكيميائّي 
األصلّي معلومات عن مصدرها أيّاً كان هذا 

التركيب، ولكنه ضاع منذ زمن بعيد.
اكتشاف  أّن  كيت  تذكر  األسباب  لهذه 
وتقول:  إثارةً،  أكثر  الميثان  في  التغيّرات 
والتي  جيولوجيّة  عمليات  هناك  »بالتأكيد، 
السنة  خالل  الميثان  غاز  مستوى  تغيّر  قد 
عملية  هي  محتمل  مرشح  المريخيّة«. 
)serpentinization( عندما تتفاعل المياه 
الممكن  الميثان.»من  غاز  مطلقة  والمعادن 
تقول  كما  المريخ«  على  يحدث  أن  لهذا 
يتباطأ  للتفاعل أن يتسارع أو  كيت، ويمكن 
أو  الكوكب  يسّخن  عندما  السنة  مدار  على 
بدون  االنبعاث  في  الزيادة  ينتج  ما  يبرد 
مصدر  »لمعرفة  كيت:  حي.تقول  كائن  أّي 
معرفة  العلماء  على  يجب  الميثان،  تقلب 
مدى انتشاره على المريخ، ويجب أيضاً أن 
له«.  المسبّبة  والكيمياء  قَِدمه،  مدى  يعرفوا 
فيما   )Curiosity( مستشعرات  تكشف  لم 
إذا كانت مركبات الميثان قديمة أم حديثة أو 
مماثلة  كربون  نظائر  تحوي  كانت  إذا  فيما 
على  الحيّة  الكائنات  تطلقه  الذي  للميثان 
نحتاج  األسئلة  هذه  على  األرض.»لنجيب 
ساعات  من  ومزيداً  األدوات  من  مزيداً 
تلك  بالتأكيد  ولكن  كيت.  تقول  العمل« 
توجيه  في  األقل  على  تساعد  االكتشافات 

البحث عن الحياة على الكوكب األحمر.

د. جميد طه شيخي 

ا نظن!
ّ
الدالفني.. ليست لطيفة كما كن

هل أثبت تقرير ناسا األخري 
وجودحياة على سطح املريخ؟
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هيفيدار خالد

ال الغتصاب املرأة وقتلها
 يف عفرين

الثاني  كانون  شهر  من  العشرين  منذ 
الدولة  احتلت  الجاري،  العام  من  الماضي 
السورية،  عفرين  مدينة  الفاشية  التركية 
وسط صمت دولي وأمام أنظار جميع العالم. 
األسلحة  بكافة  التركية  الدولة  وهاجمت 
البنية  واستهدفت  العزل،  المدنيين  الثقيلة 
تحت  الحيوية  والمنشآت  للمدينة،  التحية 
المحتلة.  الزيتون  بغصن  يسمى  ما  عملية 
عفرين،  مدينة  التركية  الدولة  وباحتالل 
من  جديد  احتاللي  مشروع  عنها  نتج 
الديمغرافي  التغيير  سياسات  إجراء  خالل 
السكان  بتهجير  والقيام  المنطقة،  لجغرافية 
عمليات  ووفق  ديارهم،  من  األصليين 
مجموعات  وتوطين  القسري  التهجير 
هي  إنما  منازلهم،  في  مرتزقة  إرهابية 
التي ارتكبها مرتزقة  استمرار لالنتهاكات 
داعش بحق المدنيين في العديد من األماكن 

التي دخلتها خالل الفترة المنصرمة.
التركي  االحتالل  مرتزقة  احتل  أن  وبعد 
أبشع  ممارسة  على  أقدموا  عفرين، 
وبخاصة  األهالي  بحق  الوحشية  األساليب 
تشريدهم  على  والعمل  والشباب،  النساء 
والفتيات  النساء  وخطف  منازلهم  من 
والتمثيل  الجميع،  أنظار  أمام  واغتصابهن 
أبدتها  التي  المقاومة  من  انتقاماً  بجثثهن 
أثناء  التركي  االحتالل  وجه  في  النساء 
وبذلك  االحتالل،  بهدف  المدينة  دخوله 
مرتزقة  فعل  كما  المرأة  إرادة  كسر 
والمناطق  المدن  من  العديد  في  داعش 
والطبقة  والرقة  منبج  كمدينة  احتلها،  التي 
ودير الزور، وممارسة كافة أشكال العنف 
النساء  بقتل  يقومون  حيث  المرأة،  بحق 
اإليزيديات وإجبارهن على فعل العديد من 
النساء  إجبار  حقهم  من  ليس  التي  األمور 
اإليزيديات على القيام بها، حيث سمعنا في 
التي وردت  اإلخباريّة  التقارير  من  العديد 
االحتالل  مرتزقة  بأّن  األخيرة،  الفترة  في 
التركّي يقوم بإجبار النساء اإليزيديات على 
وارتداء  الصالة،  وأداء  اإلسالم  اعتناق 
ليسا  اللذين  الموت  الجلباب األسود ونقاب 
مقاطع  خالل  من  رأينا  كما  ثقافتهم.  من 
ومشاهد مصورة في وسائل اإلعالم كيف 
بإجبار  التركي  االحتالل  مرتزقة  يقوم 
النساء على القيام باألفعال المخالفة للقانون 
اإلسالمي وبيعهم وشراهم؛ األمر الذي يفتح 
الخوف  ونشر  النساء،  تشرد  أمام  الطريق 
بين الجميع لما يرتكبه المرتزقة بحقهم من 
والصورة  نشاهدها،  التي  المشاهد  خالل 
ممارسات  نتيجة  مخيالتنا  في  ترسم  التي 
المرتزقة، نفهم بأن المرأة في عفرين تعيش 
في أصعب مراحل حياتها وتُرتكب بحقها 

أقذر االنتهاكات غير اإلنسانية.
الممارسات  هذه  كل  من  الرغم  على 
واألفعال الشنيعة؛ إال أنه حتى اآلن مازالت 
يحدث  ما  حيال  صامتة  المعنية  الجهات 
يعانون  اآلن  فهم  األبرياء،  ألهالي عفرين 
المخيمات،  في  الجو  حرارة  شدة  من 
ويعانون من عدم توفر العديد من مقومات 
الحياة األساسية، إضافة إلى كل الممارسات 
الالإنسانية والالأخالقية بحقهم، إال أن العالم 
يبد حتى  مازال يقف مكتوف األيدي، ولم 
هذه اللحظة ردة فعٍل تجاه ما يحدث للنساء 
جميع  على  الخصوص  وبهذا  واألطفال. 
المنظمات الديمقراطية والحقوقية التي تهتم 
حقوقها،  أجل  من  وتناضل  المرأة  بشؤون 
تكثيف جهودهم إلنقاذ النساء والفتيات في 
عفرين المحتلة من قبل االحتالل التركي، 
عصابات  ترتكبه  ما  لكل  حٍد  ووضع 
كبيرة  مقاومة  وإبداء  التركي،  االحتالل 
في  للمرأة  يحصل  ما  كل  ضد  للوقوف 
أمام  عفرين  في  اليوم  المرأة  عفرين؛ ألن 

كارثة إنسانية.

وكالة أنباء المرأة الحرة/ الشهباء - 
لمجلس  المشتركة  الرئيسة  تحدثت  بهذا 
مقاطعة عفرين هيفي مصطفى قائلة: »باسم 
مناطق  إلى  قسراً  المهجرين  عفرين  أهالي 
الشهباء جراء الهجوم التركي على عفرين، 
فقط،  كمقاطعة  عفرين  يستهدف  لم  والذي 
وإرادة  الحرة،  المرأة  إرادة  الهدف  كان  بل 

السالم  طريق  يمحي  لكي  الكردي  الشعب 
والحرية، ولهذا نقول: في الرابع والعشرين 
من حزيران يوم انتخابات الرئاسة التركية، 
أن اإلدالء باألصوات لحزب إخوة الشعوب 

هو خالص من الالوجود والقمع«.
استطردت هيفي: »إن أدلى الشعب التركي 
بأصواتهم لحزب العدالة والتنمية الدكتاتوري 

«حزب أخوة الشعوب سبيل للدميقراطية«

العالم  في  الحاصلة  التطورات  كل  في ظل 
ازدادت  أشكاله،  بكل  العنف  تفاقم  ومع 
فالعنف  النواحي،  كل  من  المرأة  معاناة 
تعددت أشكاله ضد النساء، ولم يعد يمارس 
بحكم  فأصبحت  فقط،  الرجل  طرف  من 
العنف  أشكال  لكل  عرضة  الجسدية  بنيتها 
األسري  والعنف  واألزمات  الحروب  في 
ضد  فالعنف  لأللم،  مسببات  وكلها  والفقر؛ 
ولكنه  القوة  استعمال  فقط  يعني  ال  المرأة 
الكلمات  باستخدام  النفسي  العنف  يشمل 
التي  التصرفات  بعض  واستخدام  البذيئة، 
ضد  فالعنف  واألبناء،  للزوجة  األلم  تسبب 
ومرفوض  حضاري  غير  أسلوب  المرأة 
المشاعر  من  كتلة  سوى  ليست  المرأة  ألن 
كلما  الفواحة  كالوردة  وهي  واألحاسيس 
العنف  وجماالً،  رونقاً  زادتك  بها  اعتنيت 
له سلبيات كثيرة أهمها الشعور الذي يتولد 
لدى المرأة تجاه زوجها، حيث يؤدي العنف 
إلحساسها بفقدان الحب واالحترام وكرهها 
وتبدأ  باالهتزاز  الزوجية  الحياة  فتبدأ  له، 
تنتهي  قد  والتي  تتوقف  ال  التي  المشاكل 
العنف  هذا  أثر  يتوقف  وال  باالنفصال، 
على الزوجة فقط، بل يتعداه ليصل لألبناء 
الذين قد يصابون بالعقد النفسية أو يتخذون 
العنف سمة  لهم، فيصبح  العنف سلوكاً  من 
لكل أفراد األسرة، وأيضاً يسبب األمراض 
للعنف  التعرض  نتيجة  والعصبية  النفسية 
الشعور  لديها  ويولد  والنفسي،  الجسدي 
وانعدام  الحيلة  وقلة  والنقص  باالضطهاد 
المشاعر  هذه  تتطور  وقد  بالنفس،  الثقة 
أيضاً  لديها  يحدث  وقد  لالكتئاب،  لتتحول 
المتكرر،  للعنف  نتيجة  سلوكي  ارتداد 
والغضب المشحون بداخلها فتلجأ لتصرفات 
غير مقبولة في المجتمع، مثالً كأن تتخذ األم 
غضبها  فتصب  أبنائها  ضد  عنيفاً  سلوكاً 
عليهم دون ذنب! فيؤدي ذلك؛ لتحول العنف 
المجتمع،  في  ظاهرة  واألسرة  المرأة  ضد 
مسؤولياتها  عن  األسر  من  الكثير  وتخلي 
فال يوجد هنالك جهات رادعة اجتماعياً لمن 
يمارس العنف، فالمرأة بمجرد زواجها تفقد 
الحماية من جانب أسرتها، إذ يصبح الطالق 
شبحاً مرفوضاً تخشاه المرأة وأسرتها، مما 
يدفع ببعض األزواج الستغالل هذا الضعف 
بشكل سيء، وأيضاً هناك العنف التعويضي 

)فشة خلق(. 

ومن األسباب التي قد تدفع الرجل لممارسة 
حيث  التعويضي؛  بالعنف  يسمى  ما  العنف 
في  إحباط  لحاالت  يتعرض  الرجل  أن 
المجتمع أو العمل، وقد تتكالب عليه لدرجة 
بداخله  التي  الغضب  شحنة  لتفريغ  تدفعه 
اقترفوه،  ذنب  دون  واألبناء  الزوجة  على 
وهذا األسلوب األكثر شيوعاً في مجتمعاتنا 
لكن؛ يعتبر ذلك ضعفاً في شخصية الرجل 
الرجولة،  صفات  جميع  من  خال  وأنه 
ويرجع أسباب انتشار العنف ضد المرأة إلى 
المفهوم الخاطئ مفهوم القوامة، حيث يظن 
المرأة  تتحول  أن  تعني  القوامة  أن  البعض 
الكثير من  بها ما يشاء، ويجهل  يفعل  ألمةً 
اإلدارة  لحسم  وضعت  القوامة  أن  الرجال 
بالحياة الزوجية، أي أن اإلنفاق على األسرة 
يقع عاتق الرجل وليس المرأة، ولكن؛ نتمنى 
الحفاظ  التي وضعت من أجل  القوانين  بعد 
وشمال  آفا  روج  في  المرأة  حقوق  على 
سوريا، والرفض المطلق للعنف ضد المرأة، 
المساهمة في الحفاظ على حقوقها من جميع 
آرائها  عن  التعبير  حق  ومنحها  النواحي، 
وإثبات مكانتها في المجتمع، وتطبيق فلسفة 
على  »يجب  بقوله:  أوجالن  هللا  عبد  القائد 
المرأة أن تكون حرة، وال تكون المرأة حرة 
إال عند مشاركتها الفعالة في جميع الميادين 
المجتمع  فحرية  والثقافية،  االجتماعية 
المرأة  نكرم  أن  فيجب  المرأة«،  حرية  من 
والصديقة  واألخت  األم  فهي  المجتمع  في 
الراحة  سبل  كافة  توفر  التي  والزوجة 
ومريحة  سعيدة  بحياة  ينعموا  حتى  ألبنائها 
وتسعى بكل طاقاتها وجهدها على النهوض 
بالمجتمع وتقدمه، ونتمنى من النساء اللواتي 
السكوت  العنف األسري عدم  يعشن معاناة 
على العنف، فالصمت والصبر على الجمر، 
هو ما يعقّد القضية، ويتسبب في استفحالها، 
والعمل على ضرورة توجيه المجتمع بشكٍل 
يؤدي  هذا  ألن  المرأة،  احترام  لقضية  عام 
بين  المرن  فالتعامل  االجتماعي،  للسالم 
شأنه  الواحد من  المجتمع  داخل  األشخاص 
المواقف  من  ويقلل  التوتر  على  يقضي  أن 
السلبية بالحياة، ويجعل الحياة الزوجية أكثر 
تماسكاً، فالمرأة هي لغز مفتاحه كلمة واحدة 

هي الحب.

 نساء يف اإلدارة الذاتية الدميقراطية »جيب على شعبنا يف تركيا التوجه إىل صناديق االقرتاع والتصويت حلزب أخوة الشعوب ملن يريد العيش بسالم 

وبأخوة الشعوب والعيش املشرتك، وليس حتت سلطات الدولة العثمانية، مشريات إىل أنه السبيل األمثل للوصول إىل الدميقراطية«.

وفاء الشيخ

العنف ضد املرأة

تكاثر األندية يف إقليم اجلزيرة؟!

كريستيانو رونالدو 
األسرع يف املونديال

عملية تنظيم الرياضة اليت بدأت يف اجلزيرة منذ عام 2015م وإىل اآلن مرت مبراحل خمتلفة ولكن جُلها كانت مراحل صعبة وتعددت األسباب. لذلك؛ تعاني 
رياضتنا من النقص يف الكثري من اجلوانب، وهنالك حالة استياء يف الشارع الرياضي والسبب األول يكمن يف تزايد عدد األندية، حيث كان لدينا 18 ناديًا ووصل 
مؤخرًا إىل 23، »واخلري آت«، فكل املؤشرات ال توحي بأهنا خطوة ناجحة عمليًا، وهذا الكم اهلائل من األندية خلق الفوضى يف رياضتنا وزاد من تكاليف 

وأجور الدوريات بدون أية استفادة كبرية، ولذلك جيب الوقوف جبدية على هذه القضية على الفور واحلال. 

جكارة جكارة جكارة
يراود  وترخيصه  ناد  تشكيل  في  التفكير 
الكثيرين اآلن وبخاصةً الفرق الشعبية بقامشلو 
السابقة  واألندية  األخرى،  المناطق  وبعض 
آخر  لناد  المشترك  بالرئيس  مجاكرة  تشكلت 
ناد  لديه  يكون  أن  يجب  ناد  يملك  فالن  وألن 
أيضاً؟؟؟! ولكن االتحاد كان قادراً على وقف 
التراخيص  منح  بعد  التفكير  في  المهزلة  هذه 
لحوالي  العدد  وصل  حيث  2016م،  عام  في 
وقف  الواجب  من  فكان  حينها،  نادياً   15
الترخيص واالهتمام بتلك األندية، فكل األندية 
المنبثقة اآلن هي نتاج وفرز لبعض اإلدارات 
نفسها، مما  السابقة  تلك األندية  والالعبين من 
شكلت حاالت اهتراء ضمن صفوف الكثير من 
جيدة  فكرة  كانت  بينها  الدمج  وعملية  األندية 
تجاوب  أي  تالقي  لم  ولكنها  االتحاد  طرحها 
جميعها.  تكن  لم  إن  اإلدارات  من  الكثير  من 
والقضية األهم هو تفكير الكثيرين ممن شكلوا 
والتباهي،  والبروزة  الجكارة  هي  األندية 
ومليئة  رياضة صحيحة  نشر  القضية  وليست 
ورعايتها.  المواهب  لكسب  وتسعى  باألخالق 
للعلم  العكس،  هي  القضية  قلت  كما  ولكن؛ 
باتت بعض األندية ترى القضية مصدراً كبيراً 
منح  بالالعبين، وعدم  والتجارة  المادي  للربح 
االستغناء لالعبه لناٍد آخر إال مقابل مبلغ مالي 

يحدده الرئيس المشترك!!.

جلنة كشف والفرصة
 األخرية لألندية

ُشكلت لجنة من أعضاء في االتحاد الرياضي، 
واللجنة ماذا ستفعل لنوادي تم التسهيل لها بأخذ 
التساهل  عدم  يجب  كان  ومهما  التراخيص؟! 
من اآلن وصاعداً مع كل ناٍد ال يمتلك مقومات 
ناد ولمن كان يكون تابعاً لحزب أو هيئة إلخ...، 
لالطالع  عديدة  بجوالت  اللجنة  أعضاء  قام 
لشروط  مستوفيةً  كانت  إن  األندية  واقع  على 
الترخيص أم ال؟، ولكن حسب ما وصلنا بأنهم 
كانوا يتصلون باألندية لتجهيز أنفسهم وتأمين 
مقر لهم، وهذا األمر حصل ألن غالبية ألندية 
مسبقاً ال تملك مقرات وال مالعب خاصة بهم، 
هذه التراكمات الماضية شكلت عائقاً كبيراً أمام 

هذه اللجنة والتي بدورها حاولت إعطاء فرصة 
أخيرة لكي تراجع نفسها، األندية التي استغلت 
تغاضي االتحاد عنها وعدم التدقيق في المرحلة 
لألندية  المقرات  وجود  بخصوص  السابقة 
وحتى بعض األندية رخصت ألن المحسوبيات 
التي  المشاكل  إلى  كانت حاضرة، هذا إضافة 
بين  ما  أعضائه  بين  باالتحاد  تعصف  كانت 
لألندية  كبيرة  فرصة  وكانت  وأخرى،  فترة 
اآلن   ولكن  لها،  يحلو  كما  والعمل  الستغاللها 
يلم االتحاد نفسه شيئاً فشيئاً ويتجه لمنح األندية 
مقومات  امتالك  على  للعمل  األخيرة  الفرصة 
أندية حقيقية، وكما تواصلنا تم التأكيد بأن عام 
مستوف  غير  نادي  أي  يرحم  لن  2019م، 
لشروط الترخيص، وهذا ما نتماه ألنه بالفعل 
من  برياضتنا  للنهوض  مؤهل  غير  العدد  هذا 

النواحي كافة.

ال منلك مقومات أندية حقيقة 

من  األكبر  العدد  للجميع  حقيقة وواضحة  هي 
النادي،  لمقومات  بامتالكها  تمتاز  ال  األندية 
رسمي  إعالم  وال  مقرات  وال  مالعب  فال 
إدارة  مفعلة، وال  للنادي، وال رئاسة مشتركة 
المشترك  الرئيس  النوادي  ففي بعض  حقيقية، 

والمعالج،  واإلداري  والمدرب  اإلعالمي  هو 
قضية  في  األندية  مع  نتساهل  بقينا  وطالما 
ستبقى  الحقيقية  واإلدارة  واإلعالم  المقرات 
على ما هي عليه اآلن، والعدد سيزيد ال محالة، 
وبعض رؤساء األندية اعترفوا بأن أنديتهم ال 
صحيح،  األمر  وهذا  األندية،  مقومات  تملك 
الحال  كان  نواٍد  عشرة  لدينا  كان  لو  وطبعاً 
والتنظيمية،  المالية  النواحي  كافة  من  أفضل 
من  الجزيرة  إقليم  بها  تتمتع  التي  فالجغرافية 
عشرة إلى أربعة عشر نادياً كافيٍة للموضوع، 
الصاالت  وال  المالعب  ال  سابقاً  ذكرنا  فكما 
وال زيادة عدد الرياضيين توحي بقدرتها لرفد 
وسد حاجة هذه األندية، وهنا تبقى رياضتنا في 
دوامة غير واضحة المعالم متى تخرج منها ال 
تبقى  ما  قادمة ضمن  النقاط  وبعض  يعلم  أحد 

من التقرير لعلها تفي بالغرض.

الدعم املادي على ناس 
وناس يا دنيا!!!

من  النوادي  ألحد  مشترك  رئيس  قالها  أغنية 
بعض  حصول  قضية  في  يحصل  لما  سخطه 
األندية على الدعم من بعض الجهات في إقليم 
الدعم  يقدم  ال  الرياضي  فاالتحاد  الجزيرة، 
من  تمويلها  يتم  أندية  هناك  ولكن؛  المالي. 

الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  الهيئات في  بعض 
دم(  ـ  )تف  الديمقراطي  المجتمع  حركة  ومن 
أصحاب  وبعض  السياسية  األحزاب  وبعض 
ال  وبعضها  التجارية،  والمحالت  المشافي 
حولة وال قوة لها بالرغم من مواهبها. ولكنها؛ 
تتجه لالنحالل في ظرف سنة أو أكثر بقليل، 
بسبب زيادة المصاريف والبطوالت واالعتماد 
على طريقة الذهاب واإلياب في دوريات وكل 
ذلك يكلف األندية مبالغ كبيرة، وهي شيئاً فشيئاً 
تتجه نحو فقدان السيطرة على الجانب المادي 
للنادي، لذلك لو كان عدد األندية مالئماً وليس 
دعمهم  على  قادراً  االتحاد  لكان  الكمية؛  بهذه 
تُحل  أن  يجب  القضية  وهذه  األحوال،  بكل 
تمويل  تواجد  عدم  حال  في  منها  عدة  بطرق 
الدعم لها قدر  النادي على االتحاد توفير  لدى 
اإلمكان، أن تكون األلعاب الجماعية فقط كرة 
ألعاب  لتفعيل  مخول  والنادي  والطائرة  القدم 
والطاولة  الشطرنج  الفردية  األلعاب  أخرى، 
الكاراتيه  أما  لتفعيلها،  األندية  تضطر  فقط 
على  واأللعاب  األجسام  وكمال  والتايكواندو 
فقط  بطوالتها  تكون  أن  يجب  نفسها؛  الشاكلة 
ألن  والصاالت  والمراكز  المدن  صعيد  على 
العبي  بعض  ترعى  البطولة  أثناء  األندية 
من  والتخلص  للمشاركة  فقط  المراكز  هذه 
ليست  العملية  إذاً؛  الترخيص.  شروط  أحد 
األفضل  من  لذلك  الرياضات،  بهذه  االرتقاء 
يشكل  وهذا  األندية  عن  بطوالتها  تنفصل  أن 
عبئاً كبيراً عن ظهر األندية من الجهة المادية، 
أو هناك حل بسبب توجه األندية االهتمام فقط 
باقي  وتهمل  كذلك،  أغلبها  وطبعاً  القدم  بكرة 
األفضل  من  لتفعليها  يسعى  واالتحاد  األلعاب 
منح تراخيص ألندية خاصة بكرة القدم بشرط 
تفعيل الفئات كافة، القواعد والرجال وباإلضافة 
لفريق لسيدات، وعدم دعمه مادياً، والعمل على 
النادي؛ هذه  دعم باقي األلعاب في حال فعلها 
هي بعض الخطوات التي قد تحل القضية أما 
على الوضع الحالي، فالجميع خاسر ورياضتنا 
بل هي فوضى  تعيش حالة صحية سليمة،  ال 
وتسلية وجكارات وبروزة وتباه بتملك ناد من 
الالعبين  استغالل  على  عالوة  الكثيرين،  قبل 
في قضية االستغناء مقابل تقاضيه لمبلغ مادي 

بدالً منه. 

تقرير/ جوان حممد

كريستيانو  البرتغالي،  الالعب  يواصل 
العالم  كأس  في  اإلحصائيات  تصدر  رونالدو، 
ريبورت«  »بليشر  شبكة  وقالت  2018م، 
الدولي  االتحاد  بيانات  عن  نقالً  لإلحصائيات، 
لكرة القدم )فيفا(: »إن كريستيانو رونالدو، هو 

الالعب األسرع في كأس العالم، حتى اآلن«.
ووصل كريستيانو لسرعة 33.95 كم/ساعة، 
لحساب   ،)3-3( وإسبانيا  البرتغال  مباراة  في 

وحل  المجموعات،  دور  من  األولى  الجولة 
المركز  في  أدفينكوال،  لويس  بيرو،  العب 
الثاني، بسرعة وصلت إلى 33.77 كم/ساعة، 

خالل الهزيمة )1-0( أمام الدنمارك.
أما صاحب المركز الثالث، فكان الكرواتي أنتي 
 33.30 إلى  سرعته  وصلت  حيث  ريبيتش، 

كم/ساعة، في مواجهة نيجيريا )0-2(.

فرنسا تتأهل وتنهي مغامرة
 بريو بعرض ضعيف

على  األنفس  بشق  فوزاً  فرنسا  منتخب  انتزع 
التي جمعتهما،  المباراة  بيرو بهدف وحيد في 
في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن 

منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم.
الوحيد  المباراة  هدف  مبابي  كيليان  سجل 
الثاني  فوزهم  الفرنسيون  ليحقق  بالدقيقة 34، 
في  الثاني  للدور  ويتأهلون  التوالي  على 
انضم منافسه  بينما  نقاط،  الصدارة برصيد 6 
المودعين لمونديال 2018م،  لقائمة  البيروفي 

بعدما تلقى خسارته الثانية.
لمنافسه  فرصة  الفرنسي  المنتخب  يمنح  لم 
أن  قبل  أنفاسه،  اللتقاط  فقط  دقائق   10 إال 
األول، حيث  الهدف  قوة إلحراز  بكل  يضغط 
لغريزمان،  خطيرتين  بفرصتين  المرمى  هدد 
بعيدة  وتسديدة  فاران  لرافائيل  رأس  وضربة 
فكانت  بيرو  منتخب  أما  بوغبا،  لبول  المدى 
يوشيمار  باغت  حيث  للغاية،  قليلة  محاوالته 
الملعب  منتصف  من  بتسديدة  الجميع  يوتون 
باولو  أضاع  ثم  لوريس،  هوجو  تقدم  مستغالً 
من  مر  بعدما  األخطر  الفرصة  جيريرو 
لوريس  أن  إال  الجزاء،  منطقة  داخل  أومتيتي 

أنقذ مرماه من هدف محقق.

منافسه  على  الضغط  سالح  الديوك  استعاد 
أمال في هز الشباك قبل انتهاء الشوط األول، 
حيث انفرد أوليفيه جيرو بالمرمى مسدداً كرة 
البيروفي  المدافع  جسد  في  مسارها  غيرت 
لم  الخالية.  الشباك  في  مبابي  كيليان  وأكملها 
يهز هذا الهدف معنويات بيدرو جاليس حارس 
قوية  تسديدة  من  تاما  انفرادا  أنقذ  الذي  بيرو، 
من  الفرنسيين  ليحرم  هرنانديز،  للوكاس 
دفع  الثاني  الشوط  بداية  ثان.مع  هدف  إحراز 
دفعة  بتبديلين  بيرو  مدرب  جاريكا  ريكاردو 
وأندرسون  فارفان  جيفرسون  بإشراك  واحدة 
رودريغيز  وألبرتو  يوتون  مكان  سانتاماريا 
له  يسعى  ما  يتحقق  وكاد  التعويض.  في  أمال 
األيمن  القائم  أن  إال   ،51 الدقيقة  في  جاريكا 
من  مرماه  وأنقذ  لوريس،  هوجو  مع  تعاطف 
منتخب  حاصر  أكينو.  لبيدرو  رائعة  تسديدة 
بأكثر  مرماه  وأمطر  الفرنسي،  نظيره  بيرو 
أدفينسوال،  ولويس  كاريو  تسديدة ألندري  من 
إضافة لفرصة أخرى أضاعها فارفان بالتسديد 
في الشباك من الخارج. تحرك ديديه ديشامب 
لفك الحصار البيروفي اعتباراً من الدقيقة 75 
وبعدها  مبابي،  مكان  ديمبلي  عثمان  بإشراك 

فقير مكان جريزمان،  نبيل  بأربع دقائق دخل 
ورد مدرب بيرو بإشراك راؤول رودياز مكان 

كريستيان كويفا.
الشباك  لهز  كافية  بيرو  محاوالت  تكن  ولم 
اكتفى  حيث  األخيرة،  الدقائق  في  الفرنسية 
بتسديدة ضعيفة لجيريرو من ركلة حرة أمسكها 
هوجو لوريس بسهولة، قبلها سدد ديمبلي كرة 
طوال  الوحيدة  الفرنسية  المحاولة  في  طائشة 

الشوط الثاني.
مكان  نزونزي  ستيفن  شارك   89 الدقيقة  في 
بوغبا في محاولة من ديشامب إلضاعة الوقت، 
في  فشلوا  الذين  بيرو،  وإحباط حماس العبي 
التعويض، بل كاد جيرو يسجل هدفا ثانيا لوال 
كأس  الالتيني  الفريق  ليودع  الدفاع،  تدخل 
العالم من الدور األول، ويتأهل الديوك بفضل 

عامل الخبرة.

ناحية  كانيه - أصدر كل من مجلس  سري 
الرأي  إلى  بيانين  ستار  ومؤتمر  زركان 
التركية  الدولة  لهجمات  استنكاراً  العام 
مناطق  وكافة  ومنبج  عفرين  على  الفاشية 
الشعب  مجلس  أمام  وذلك  سوريا,  شمال 
المؤسسات  جميع  وبحضور  الناحية,  في 
البيان من  قراءة  وتم  لها,  التابعة  والمراكز 
حمادي,  سماح  الناحية  مجلس  عضو  قبل 
في  العضوة  قبل  من  ستار  مؤتمر  وبيان 

مؤتمر ستار سلمى صالح.
ونستنكر  »ندين  يلي:  مما  البيانين  تضمن 
عفرين  مدينة  على  الغاشم  التركي  العدوان 
وقصف  منبج  مدينة  واستقرار  أمن  وتهديد 
واحداً  صفاً  ونقف  قنديل,  لجبال  الطيران 
ضد االعتداءات التركية األخيرة من جرائم 
مرتزقته  مع  التركي  االحتالل  حكومة 
أكثر  بحرق  قاموا  الذين  والنصرة  داعش 
ناحية  في  زيتون  شجرة  أربعمئة  من 
راجو، وفرض ضرائب مالية على العوائل 

بعفرين«.

وتابع البيان: »أما بالنسبة لمدينة منبج على 
الرغم من أن أحفاد الدولة العثمانية يريدون 
كما  منبج،  مدينة  إلى  بإجرامها  تتوسع  أن 
الدولة  طريق  عن  عفرين  مدينة  في  فعلت 
الروسية، لكنها لن تستطيع أن تنال ما تريد، 
انتخاباتها.  أجل  بل هي دعاية إعالمية من 
سورية  قوات  حررتها  التي  األرض 

الديمقراطية لن نتخلى عنها أبداً«.
ألصحاب  كلمتنا  »نوجه  البيان:  واختم 
كتائب  أنفسهم  والمسمين  الضعيفة  النفوس 
بالمرصاد  ستبقون  متى  إلى  الفرات،  درع 
المطالب  السوري  الشعب  متطلبات  أمام 
اإلنساني  المجتمع  ونناشد  بسالم؟،  بالعيش 
والمنظمات الحقوقية العالمية ومجلس األمن 
وقفة  واحدة  لمرة  ولو  بموضعية  للوقوف 

رفض أمام هذا النظام الديكتاتوري«.
الشعارات:  »النصر  بترديد  البيان  وانتهى 
لقواتنا, المجد والخلود للشهداء, ال لالحتالل 

التركي«.

متسك باألرض التي حررتها قسد

النهج  بداية  نهاية  ستكون  عندها  المستبد، 
ومستقبل  حرية  يضمن  الذي  الديمقراطي، 

الشعوب«. 
ومن جانبها؛ دعت منسقة مؤتمر ستار أمينة 
التركي ليصوتوا لحزب أخوة  دنكل الشعب 
الشعوب قائلةً: »ال يجب أن ننسى المناضالت 
تحقيق  سبيل  في  بحياتهّن  ضحيّن  اللواتي 
سيما  ال  المظلومة،  للشعوب  الديمقراطية 
الهجوم السافر على عفرين وتدميره لألماكن 
الذين  الشهداء  ومقابر  والدينية،  األثرية 

ضحوا بحياتهم في سبيل حرية الشعوب«. 
أكدت أمينة على أن لكل إنسان الحق باإلدالء 
بصوته، وعليه اختيار الحرية والديمقراطية 

فجميع  الشعوب،  أخوة  حزب  تمثلها  التي 
العالم يود العيش بسالم وبحرية مطلقة بعيداً 

عن القمع والظلم.
وبدورها تحدثت إدارية اتحاد المرأة اإليزيدية 
بمقارنة  التركي  الشعب  مطالبة  حسو  سعاد 
الحقائق والوقائع بين حزب العدالة والتنمية 
وحزب إخوة الشعوب، قائلة: »لضمان حياة 
ديمقراطية على كل شخص في تركيا  حرة 
التصويت لحزب إخوة الشعوب, فهم الحرية 
الظلم،  من  الخالص  طريق  وهم  للشعوب 
العثمانية  الدولة  العيش تحت سلطات  وليس 
الحاكمة التي هّجرت شعباً بأكمله من أرضه 

ووطنه«.

جوان محمد

إىل مىت التزوير يف 
رياضتنا..؟!

بدون  بطولة  أو  دورة  تكتمل  أن  جميل  كم 
مشاكل أو منغصات وامتثال الجميع لألخالق 
الغش  حاالت  كل  عن  واالبتعاد  الرياضية 
في  وبخاصةً  الالعبين  أعمار  في  والتزوير 
من  نقترب  والتي  العمرية  القواعد  بطوالت 
األشبال  لفئتي  رسمي  دوري  أول  انطالقة 
والناشئين. ولكن؛ يبدو أن األمر قد وصل إلى 
خالل  من  وذلك  أيضاً،  المتقاعدين  مستوى 
حاالت  عدة  برزت  التي  الرمضانية  الدورة 
فيها وخلقت مشاكل  التكلم  المرء  يستحي منه 
كبيرة للدورة التي كانت تسير بشكٍل جيد والتي 
كانت تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً ومميزاً، 
والقضية تستفحل في دورياتنا وبطوالتنا حتى 
بطولة المدارس شهدت هذا األمر، وغالباً ما 
وسط  العمرية  للفئات  القواعد  دوريات  تشهد 
بأنهم  توحي  لثبوتيات  الكثيرين  جلب  قدرة 
المسموحة  لألعمار  مالئمة  أعمار  يمتلكون 
تأتي  الثبوتيات  وهذه  والبطولة  الدورة  في 
لقاء بعض األموال سواء أكان من المختار أو 
دوائر النفوس التابعة للنظام، حيث باستطاعة 
الشخص تصغير نفسه من ناحية العمر وكذلك 
العكس، وليس غريب أن يكون هناك عروض 
خاصة لكل مجموعة من األفراد بمنحهم جواز 
يرجع  النهاية  في  القرار  ولكن؛  سفر مجاني. 
إلدارة الفريق والنادي، فال يجوز إنزال العب 
مع  القصة  وتنتهي  الملعب  إلى  شكوك  عليه 
األخذ بعين االعتبار قضية مكتومي القيد الذين 
حرموا من الجنسية السورية خالل االحصاء 
العنصري الذي حصل بدايات الستينات وأدى 
 300 حوالي  لحرمان  السكاني  التزايد  نتيجة 
السورية،  الجنسية  من  كردي  مواطن  ألف 
وبحسب تقرير أصدر في عام 2005، من قبل 
منظمة العفو الدولية إنه نتيجة للتزايد الطبيعي 
الجنسية  من  المحرومين  عدد  أصبح  للسكان 
السورية من الشعب الكردي في ذلك العام إلى 
شخص،  ألف  بين200و360  ما  يتراوح  ما 
وتلك القرارات مازالت حتى اآلن تلقي بعاتقها 
على الحياة اليومية لهم، فقد حرموا من اللعب 
واآلن  مناطقنا  في  البطوالت  من  الكثير  في 
يتم  أيضاً؟ والسؤال اآلخر كيف  هل نحرمهم 
حيث  المواطنين؟  لهؤالء  نهائي  عمر  تحديد 
مختلفة  ثبوتيات  يمتلكون  منهم  الكثيرين  أن 
حسم  ويجب  جائز  غير  األمر  وهذا  األعمار 
والسجالت  القيود  مازالت  وبالطبع  القضية، 
غير متاحة في الوقت الحالي بإقليم الجزيرة، 
المتغيرات  وحسب  األيام  قادمات  مع  ولكن 
بشكٍل  القضية  هذه  إنهاء  يجب  األرض  على 
سريع، وعدم تركها كما هي عليه ألنها ستبقى 
وفي  باستمرار،  المشاكل  وتسبب  معضلة 
واإلداري  المدرب  يدرك  األحيان  من  الكثير 
على  الحصول  ولكن حب  لديه  التزوير  حالة 
الفوز واأللقاب يبعده عن األخالق الرياضية، 
ويوجهه للقيام بهذا العمل الشنيع والذي ال يمد 
لألخالق الرياضية بأي صلة ويجب أن نبتعد 
عن هذه العقلية والذهنية وإال رياضتنا ستبقى 

كما هي اآلن على حافة الهاوية.

املرصد 
الرياضي
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فواصل
آلدار خليل

لــمــاذا مـنــبــــج؟!!
منذ  بالرغم من سيطرة داعش على مدينة منبج 
وقبل   2016 عام  منتصف  حتى   2014 عام 
لم  الديمقراطية  سوريا  قوات  يد  على  تحريرها 
يتحدث أردوغان وال الدولة التركية بأي وصف 
أو معنى عن مدينة منبج، بل حتى لم يكن يعرف 
الكثيرون عنها أي شيء، حيث كان داعش يتغلغل 
والصمت  تركيا  وبين  المدينة  بين  الحدود  في 
التركي سيد الموقف، على ما يبدو حالة االنتقام 
لداعش من قبل أردوغان قد باتت اآلن في العلن، 
حيث ال يقبل بأي شكل كان أن يكون داعش بعيداً 
الجيش  تواجد  مناطق  حتى عن  وال  حدوده  عن 
التركي لما يضمن من خالل ذلك الغوص بشكل 
أعمق في تفاصيل األمور في سوريا وتوجيه دفة 
كان  مهما  تركيا  مصلحة  يخدم  ما  نحو  األمور 
الثمن؛ األمر ال يهم األهم من ذلك هو تحكم تركيا 
بالوضع السوري وبما أن داعش اإلرهابي كان 
والعنف  الحرب  دوام  في  األكبر  الخطر  يشكل 
مقبولة  تكون  أن  يمكن  ال  فهزيمته  والتطرف، 
من قبل أردوغان األمر الذي يدفعه اليوم إلعالن 
داعش  من  تحررت  التي  المناطق  على  الحرب 
بالرغم  إليها  األمن  بإعادة  المناطق  تلك  وتهديد 
من أن أثناء وجود داعش فيها كان التهديد على 
في  واالستقرار  الحل  ومستقبل  السوري  الشعب 

أوجه!.
عام  من  آب  شهر  في  منبج  مدينة  تحرير  منذ 
وفي  تهدأ  ال  أردوغان  بزعامة  وتركيا   2016
والوعيد،  التهديد  التركية  الدولة  تطلق  يوم  كل 
حيث قبل تحرير منبج وعندما أدركت تركيا بأن 
اإلرهاب فيها في خطر سارعت إلى احتالل مدينة 
جرابلس في التوقيت نفسه، وبدأت بتشكيل حزام 
أمني لداعش في الجيوب المتاخمة لحلب ومن ثم 
بازرت روسيا فيما بعد على خروج المرتزقة من 
ضواحي حلب مقابل منع تدويل االحتالل التركي 
لجرابلس وبالتالي كان ذلك الدخول بداية للتوسع 
أن  في  المفارقة  تكمن  وهنا  سوريا  في  التركي 

الموضوع التركي هو متاجرة ليس إال.
للمدينة  نوعياً  نموذجاً  منبح  مدينة  اليوم  تشكل 
فيها  وتعيش  أهلها  يديرها  التي  السالمة  اآلمنة 
كل المكونات مع بعضهم البعض في ألفة وأمان 
وتعاون، هذا الوضع مصدر قلق وإزعاج واضح 
لتركيا، حيث يسعى أردوغان وبكل ما يملك من 
إمكانات بالتدخل وتهديد الواقع األمني والوضع 
استقرا وال  فيها أي  يريد  المدينة، ال  الهادئ في 
إعادة  يريد  أهلها  قبل  من  ُمدارة  تكون  أن  يريد 
األمور إلى بند التحكم وإدخال فصائل باألساس 
كانت تنتمي لداعش وبالتالي هذا خطر كبير وواقع 
مهدد لعموم المناطق السورية، السعي وبعد جميع 
أجله  من  االنتقام  إلى  اإلرهاب  إنقاذ  محاوالت 
داعش  ربط  إعادة  أردوغان  يريد  خطير،  أمر 
الخارجي  العالم  مع  تركيا  عبر  منبج  خالل  من 
وبالتالي تنشيط خطوط إمداده بالعناصر والعتاد 

بعد الخسارة الكبيرة.
يعبر  منبج  في  اآلن  الموجود  والنموذج  الشكل 
لنموذج  ويؤسس  للديمقراطية  واقعية  حالة  عن 
قدرة  له من  لما  السوريين  لطموح عموم  محقق 
على سد كل الثغرات وبناء حياة آمنة ضمن واقع 
من  وغيرها  منبج  على  التركي  التهديد  مستقر، 
إلى  سنوات  سوريا  إلعادة  محاولة  هو  المناطق 
الوراء، حيث الحرب الطاحنة مقارنة مع الوضع 
الحالي، يريد أردوغان صرف النظر عن الوضع 
السورية  المناطق  واستخدام  التركي  الداخل  في 
والشعب السوري وقوداً من أجل تحقيق مكاسب 
على  يحافظ  أنه  على  نفسه  يقدم  حيث  انتخابية، 
األمن القومي التركي ومبدد المخاطر على تركيا 
فيها  بما  بالشعوب  بالتضحية  يقوم  بأنه  ويتناسى 
والضباط  الجنود  بإرسال  فيقوم  تركيا،  شعب 
مطامع  إرضاء  سبيل  في  الموت  إلى  األتراك 

أردوغان التوسعية وتحقيق مكاسب سياسية له.
من  والحد  والمنطقة  سوريا  في  االستقرار  حالة 
حالة الحرب تحتاج لمعالجة بعض العوامل التي 
وجود  هي  الرئيسية  أشكالها  وأحد  أهمها  من 
أردوغان  فسقوط  الحكم،  سدة  على  أردوغان 
معه  سيجلب  تركيا  في  القادمة  االنتخابات  في 
تحوالت هامة على الصعد كافة بدءاً من الواقع 
الذي  الخطر  واإلقليمي،  السوري  إلى  التركي 
يشكله أردوغان اليوم يتجاوز كل حاالت التفرد 
واإلبادة التي مرت على التاريخ ألنه يقوم بخلق 
فتن وبناء نزاعات بين الشعوب قد تستمر لقرون 
في حال لم يتم فهم عمقها والتصدي لها، وما هو 
موجود اآلن في منبج هو أحد أوجه التصدي لتلك 
السياسة األمر الذي ال يقبل به أردوغان ويسعى 

إلى تدميره.

فوزة اليوسف

احلوار السوري ـــ السوري!!

الدارجة في هذه  الجمل  الجملة أصبحت من  هذه 
األيام وطبعا هذا له أسبابه، وبرأيي يعود السبب 
السورية  األطراف  من  الكثير  أن  إلى  األساس 
أن  تريد  ال  الخارجية  القوى  بأن  مقتنعة  باتت 
يقوم  أن  يجب  وبأنه  السورية  األزمة  تنتهي 
يكن  مهما  بأيديهم  جراحهم  بتضميد  السوريين 
بالفعل  هل  ذلك  من  األهم  ولكن؛  صعباً.  األمر 
هناك إرادة سياسية لألطراف السورية للقيام بأمر 
إلى  سورية  قسمت  التي  الدول  عن  ورغماً  كهذا 
استراتيجي  سياسي  أفق  هناك  وهل  نفوذ  مناطق 
يمكن أن يفتح المجال أمام مبادرة الحل لسورية؟! 
قضايانا  لطرح  بالفعل  مستعدون  نحن  وهل 
وهل  مشتركة؟  بعقلية  وحلها  ديمقراطي  بشكل 
بَعِضنَا  مع  نتعامل  تجعلنا  التي  المقومات  نملك 
أسئلة  كلها  الخارجية؟  األجندات  عن  باستقاللية 
ومازالت  جدي  بشكل  نفسها  تطرح  مصيرية  
أن  ْدنا  تعوَّ السوريين  نحن  أجوبة.   إلى  بحاجة 
والشعارات  المصطلحات  من  الكثير  نستهلك 
ونفرغها من معانيها، حيث أصبحت كلمة الوحدة، 
أجلها  من  ى  ضحَّ التي  واالشتراكية  والحرية، 
نُردِّدها  معنى  بدون  كلمات  إلى  البشِر  مالييُن 
كشعار فحسب كلَّ صباح في المدارس. لذا أخشى 
مصطلح  ونستهلك  القديمة  بإدماناتنا  ك  نتحرَّ أن 
ـ  السوري  الحل  أو  السوري  ـ  السوري  الحوار 
ممن  ويتطلب  جدي  الطرح  هذا  أيضاً.  السوري 
يقوم بطرحه أن يكون جديراً بهذا الطرح ألنَّه ليس 
واستراتيجية  استراتيجية  هو  وإنَّما  بسيطاً  طرحاً 
كبيرة، سواء  تحديات  ألنَّه سيواجه  للغاية  صعبة 
أكانت داخلية أم خارجية. لذلك؛ أرى أنَّه ولنتجنب 
استهالك هذه العبارة أيضا كسابقتها يجب على كلِّ 
أن  االستراتيجية  هذه  تتبنى  التي  السياسية  القوى 
تبدأ بتحقيق هذه الخطوات  التي ال يمكن االستغناء 

عنها وهي:
وهو  الديمقراطية  بالسياسة  تتحلَّى  أن  يجب  ـ 
بكل  تقبل  أن  اآلخر،  وقبول  اآلخر  تقمُّص 
بحيث  اآلراء  في  الموجود  والتنوع  االختالفات 
وتعاملها  تفكيرها  طريقة  في  النمطية،  عن  تبتعد 

مع القضايا.
ـ أن تقبل بأن سورية لم تعد سورية القديمة وأنَّ 
هناك حاجة لتغيير جذري إذا كنّا نريد أن نعيش 
معاً، لذلك يجب أن تكون مستعداً لتغيير قناعاتك 
ونظرياتك وأن يكون هناك مرونة في التعامل في 

الوضع السوري الجديد.
اتخاذ  في  باالستقاللية  التحلِّي  يتم  أن  يجب  ـ 
وأجندات  أهواء  حسب  تتحرك  وأال  القرارات 

مناقضة لمبدأ الحل السوري ـ السوري.
م قتل السوري للسوري. م وتُجرِّ ـ يجب أن تُحرِّ

ـ يجب أن تتخلص من كل أنواع التعصب سواء 
أكان دينياً أم قومياً أم مذهبياً أم جنسياً.

للتضحية في سبيل هذه  أن تكون مستعداً  ـ يجب 
االستراتيجية.

الديمقراطي  الحوار  بأن  مقتنعاً  تكون  أن  يجب  ـ 
المبدئي هو الذي يمكنه  أن يأتي بالحل.

ـ أن يقبل بكل الهويات القومية والعقائدية واإلثنية 
حقيقة  من  كجزء  ويقيّمها  سورية  في  المتواجدة 

المجتمع السوري.
ـ وأخيراً هو أْن تكون ذا إصرار وعزيمة استعداداً 
لمواجهة كل التحديات أيَّاً كان نوعها، داخلية كانت 
الخصائص  بهذه  تتحلَّى  التي  خارجية.القوى  أم 
يمكن أن تقوم بطرح هذه االستراتيجية، وسيكون 
هناك استجابة من األطراف السورية. في حين أنَّ 
استخدام هذه العبارة فقط كتكتيك للمماطلة، وفرض 
ولألسف  فإنَّنا  أخرى  بأسماء  األسوأ  أو  القديم 
سنرتكب الخطأ نفسه وبعد مدة قصيرة سنستهلك 
ر أنفسنا مرة أخرى،  هذا الشعار أيضاً. آمل  أال نُكرِّ
وأن نعمل بجدية أكثر إليقاف شالل الدم السوري، 
ونقوم بمسؤولياتنا أمام تلك الدماء التي أُريقت وال 
تزال تراق حتى هذه اللحظة، وأن نعمل معاً من 
أجل سورية جديدة ودستور ديمقراطي يُحقِّق لكل 
ديمقراطياً  نظاماً  انتماءاتهم  وبمختلف  السوريين 
كلُّ  عليها  يعيش  مشتركة  وأرضية  دياً،  تعدُّ
من  العكس  وعلى  ومتساٍو.  حرٍّ  بشكل  السوريين 
القومي  ب  والتعصُّ الدوغمائية  التزمت،  إذا  ذلك؛ 
ق المجتمع والجسد  والمذهبي فستُقَسَّم سورية ويُمزَّ
جزءاً  تصبح  أن  تريد  ال  التي  فالقوى  السوري، 
قة يجب أن تعمل بفكر جديد،  من هذه العقليَّة المفرِّ

وبأسلوب عمل جديد وبعقلية وعاطفة جديدة.

إضاءات

وأّن  الحكم  علمانيّة  أحزاب  تولّي  من 
فاإلسالم  معها.  مضمون  غير  مستقبلهم 
عليها  قامت  التي  الهامة  األسس  أحد  هو 
الدولة العثمانيّة، وقد ُعرف سالطين الدولة 
العثمانيّة بالخلفاء في العالم اإلسالمي، وكان 
اإلسالميّة  األقطار  إلى  الموّجه  الخطاب 
الّسني  لإلسالم  حامية  هي  الدولة  هذه  أّن 
بمواجهة الغرب المسيحي وبقي األمر على 
تصدر  إذ  قرون،  أربعة  نحو  الحال  هذا 
العثماني  بالجيش  ضابط  السياسّي  المشهد 
أتاتورك،  كمال  مصطفي  هو  جداً،  طموٌح 
وعلى  العثمانيّة،  الدولة  تفكيك  من  تمّكن 
عكس توّجهات الدولة السابقة اعتبر أتاتورك 
التخلّف،  سبب  هو  اإلسالمّي  الديَن  أّن 
العداء وضيّق عليه،  ونابذها  الدين  فناهض 
بعد  التركيّة  الدولة  وأعلن  الخالفة،  وألغى 
ما سّمي بالثورة الوطنيّة أو االستقالل دولة 
مهماً  أساسيّاً  عنصراً  الديّن  علمانيّة.شّكل 
في كل االنقالبات العسكريّة التي وقعت في 
التي  التركيّة،  الجمهوريّة  إعالن  منذ  تركيا 
أُسست على عدة ركائز، منها رفض الدين، 
الحديثة،  تركيا  أو  األتاتوركيّة  التقاليد  كأحد 
تسعينات  في  الحداثة  بعد  ما  انقالب  وحتى 
عسكرّي  انقالب  أول  فمنذ  الماضي.  القرن 
انقالب  وحتى  الجمهوريّة  بعد  تركيا  في 
انقالبات  أربعة  تركيا  شهدت   ،1997 عام 
عسكريّة، وكان وراء جميع هذه االنقالبات 
القيام  في  المشترك  القاسم  لكن  دوافع،  عّدة 
بها من جانب الجيش التركي كان الدفاع عن 
انتهاكاً  الجيش  يراه  ما  ضد  الدولة  علمانيّة 
الدين.يحاول  دور  تُعّزز  سياسات  من  لها 
كّل  وتصوير  الحقائق  قلب  على  أردوغان 
عليها  يقدم  التي  واإلجراءات  السياسات 
في  السنيّة  المذهبيّة  للحالة  حماية  أنّها  على 
مواجهة الهالل الشيعّي متماهياً مع الخطاب 
الخليجّي ومحتوياً حراك اإلخوان المسلمين، 
مسار  في  تدخله  كان  األساس  هذا  وعلى 
المسلمين  حامي  أنّه  على  العربّي  الربيع 
نّة، وتالعب بشعار حماية لألمن القومي  السُّ
التركّي والحفاظ على مواطنيه ليبّرر تدخله 
في سوريا واحتالل مناطق جرابلس والباب 
القناة  هذه  من  يغمز  ومن  عفرين،  وأخيراً 
االنتخابات. في  لصالحه  االحتالل  ليوظّف 

على  أردوغان  يعمل  أخرى  جهة  من 
الحدِّ  إلى  الفاشية  القوميّة  المشاعر  إثارة 
قوميّاً  رمزاً  أتاتورك  زال  ال  إذ  األقصى 
الطقوس  على  التركيز  ويتم  تركيا  في  يُعتدُّ 
الخطاب  في  القومّي  الطابع  ذات  والمراسم 
التركي  الجيش  قتلى  وتشييع  السياسّي 
في  العنصرّي  التفوق  من  جانب  وإثارة 
نفوس مواطنيه، وكذلك شعارات تستحضر 
ميراث العثمانية، ويستلهم شعاراته العقائديّة 
غريباً  يكن  لم  ولذلك  العثمانيّة،  الحقبة  من 
تحالفه مع حزب الحركة القوميّة دون سائر 
إلى  السياسيّة  الوقاحة  أنّها  يبدو  األحزاب. 
سياسّي  نظاٌم  يعتمد  عندما  حدودها  أقصى 
صالحيته  انتهاء  وعوامل  سقوطه  أسباب 
االنقالب  ليكون  لبقائه،  أسباباً  نفسها  ليجعل 
قانونيّاً  انقالبه  ويؤطر  لديه،  ثابتة  سياسة 
عبر االستفتاء وصناديق االقتراع، بعد أسر 

الممثلين الحقيقيين وأعضاء في البرلمان.
األكثر غرابة في االنتخابات ليس تقديمها بل 
في إدمانها والدعوة إلى إعادتها قبل إجرائها 
السياسّي  الحليف  باهجلي  دولت  قال  كما 
االنقالب  األذهان  إلى  ليعيَد  ألردوغان، 
على نتائج انتخابات حزيران 2016، عبر 
تجاوز  هو  والسر  الحكومة،  تشكيل  تعطيل 
القانونيّة  العتبة  الديمقراطّي  الشعوب  حزب 
بـ 11%، وتّمت  المحددة  البرلمانّي  بالتمثيل 
فكانت  طائل  غير  من  االنتخابات  إعادة 
الشعوب  ممثلي  باعتقال  التالية  الخطوة 

وأسرهم في السجون.
اليوم كّل تركيا على مفترِق طريٍق لتخوَض 
اختبار الديمقراطيّة واإلرادة الحّرة اإلطاحة 
الواحد  واللون  واالستبداد  القمع  بمؤسسات 
تبنيها  على  ليس  أردوغان  يصّر  التي 
نموذجها  ليكون  تصديرها  على  حتى  بل 
المثالي!! فهل تفعلها وقد أعدَّ أردوغان عدته 
ونفّذ جملة إجراءات التزوير االستباقيّة التي 
قام بها حزب العدالة والتنمية ربما أقلها نقل 

صناديق انتخابية في مناطق الكرد. 

   تُقبِل تركيا على إجراء انتخابات رئاسيّة 
بعدم  تقطع  تكهنات  تسبقها  وبرلمانيّة مبّكرة 
يجزمون  المراقبين  معظم  إن  بل  نزاهتها 
العدالة  لحزب  بالنسبة  فاالنتخابات  بذلك، 
الصالحيّة،  لتجديد  مناسب  مجرد  والتنمية 
االقتراع  صناديق  تحسمها  ال  والنتيجة 
ومنوطة بالناخب التركّي، بل عوامل كثيرة 
معقدة جداً آخرها الناخب التركّي الذي يجد 
نفسه مجبراً لإلدالء بصوته للعدالة والتنمية 
كل  فيها  اُستخدمت  خنقته  بعوامل  وأُحيط 
وفي  واإلعالميّة،  األمنيّة  الدولة  مؤسسات 
ِ قانون الطوارئ وتغييب لدور المؤسسات  ظلِّ
وقبل  المعارضة.  على  وتضييق  التشريعيّة 
بإمكانيّة  التلويح  تّم  االنتخابات  تُجرى  أن 
لرغبة  وفقاً  النتيجة  تأِت  لم  إذا  فيما  إعادتها 

الحزب الحاكم.

انتخابات على هامش 
املغامرة السياسّية

خوض  على  اإلقبال  أّن  الكثيرون  يعتقد 
تُخرج  قد  سياسيّة  مغامرة  هو  االنتخابات 
وقد  السياسّي  المشهد  من  واألحزاب  القوى 
تُنهي وجودها، فاالنتخابات اختباراٌت مكثفة 
السياسّي  األحزاب  مستقبل  تحدد  ومفصليّة 
وقد  السياسّي.  للمسار  مراجعة  مدعاة  وهي 
تتخذ الحكومات قرارات بإرجاء االنتخابات 
فيما إذا كانت الظروف العامة في البالد غير 
مستقرة أمنياً أو سياسيّاً أو أنّها تخوض حالة 
كبيرة،  اقتصاديّة  تعرضت ألزمة  أو  حرٍب 
األوراق  ترتيب  إلعادة  المجال  ليُتاح  وذلك 
االنتخابّي  التنافس  السياسيّة   القوى  وتدخل 
أفضل  في  والحماية  األمان  من  وحظّها 
حاالته. المعادلة التركيّة مختلفة تماماً فحزب 
الذي  السياسّي  فالواقع  والتنمية،  العدالة 
تعيشه تركيا مختلف تماماً وال مثيل له ذلك 
تماماً،  مختلفة  فيها  االنتخابيّة  الطقوس  ألن 
تتجاوز  ال  بها  تتبجح  التي  والديمقراطيّة 
وتصريحات  اإلعالميّة  الدعاية  حمالت 
فال  الواقع  في  وأما  الفاشيين،  مسؤوليها 
وجود حقيقّي لمرتكزات فكريّة للديمقراطيّة، 
وتغييب  الواحد  والفكر  للوِن  تكريٌس  بل 
لالنتخابات  المقرر  الشعوب.الموعد  إلرادة 
 ،2019 الثاني  تشرين  في  كان  التركيّة 
أشهر  وخمسة  سنة  نحو  تجاوز  تم  وبالتالي 
ليصبح  في 24 حزيران الحالي، ويأتي في 
على  تمثلت  جداً  حرجة  أنّها  يُفترض  فترة 
صرف  قيمة  بانهيار  االقتصادّي  المستوى 
العملة التركيّة وزيادة معدل العجز التجارّي، 
السورّي  الملف  في  أكثر  التورط  وبعد 
االستفتاء  أّن عمليّة  واحتالل عفرين ويذكر 
برلمانّي  من  النظام  وتغيير  الدستور  على 
موّسعة  بصالحيات  رئاسّي  إلى  ديمقراطّي 
واضحاً  تراجعاً  أثبتت  الجمهوريّة،  لرئيس 
في شعبيّة الحزب الحاكم في المدن الكبرى 
استنبول وأنقرة وإزمير وإنطاليا فيما تكفلت 
التعديالت  بتمرير  البعيد  الريف  أصوات 
بنسب متواضعة جداً. ولكن أردوغان مدمن 
واإلرهاب  بالخوف  الناس  يقود  المغامرة 
الفوضى  أو  هو  فإما  االقتراع  إلى صناديق 

العارمة في البالد، كما

استعدادات متقدمة لالنتخاب 
تعتمد عوامل الفوضى

العسكرّي  والتدخل  السياسيّة  الفوضى  حالة 
وصوالً  المجاورة  الدول  شؤون  في  السافر 
هو  وممارسته  واحتضانه  اإلرهاب  لدعم 

لحكومة  االنتخابيّة  الطقوس  من  جزء 
أجندة  ضمن  ذلك  على  عملت  وقد  أنقرة، 
واللعب  السياسّي  االبتزاز  قوامها  متكاملة، 
واستثمار  الدوليّة،  المتناقضات  على 
التناقض بين الدول العربيّة لتحسين  عوامل 
تجاوز  الذي  المنطقة،  كامل  في  حضورها 
سوريا إلى قطر وجزيرة سواكن السودانيّة. 
فالقضية هي إحياء ميراث العثمانيّة بقوالب 
تختلف  ال  مضمونها  في  ولكنها  معاصرة 

اعتمادها  حيث  من  التاريخيّة  العثمانيّة  عن 
على عامل الدين والتطرف إلى أقصى حدود 
والتطلع إلى التوسع والسيطرة على األراضي 
وثرواتها  خيراتها  ونهب  واالحتالل  بالقوة 
والخبرات  العقول  الستنزاف  ووصوالً 
والكفاءات، كنما فعل سليم األول عندما نقل 
اعتمد  فيما  عاصمته،  إلى  المهرة  الحرفيين 
في حملته العسكريّة على عسكر االنكشاريّة 
وارتكب مجازر مرّوعة بحق أبناء المناطق 
التي احتلها.كانت محاولة االنقالب 15 تموز 
206 أحد أهم الخطوات التي استهدف قادة 
الجيش غير الموالين لحزبه العدالة والتنمية 
عن  اآلالف  عشرات  وفصل  اعتقال  فتّم 
الخدمة وتعيين آخرين بدالً عنهم على أساس 
التحضيريّة  اإلجراءات  جملة  ومن  الوالء. 
في  الطوارئ  حالة  تمديد  كان  لالنتخابات 
على  القضاء  عبرها  يتم  حّجة  لتكون  البالد 
المعارضين،  السياسيّين وإضعاف  الخصوم 
في  الموالين ألردوغان  تعيين  مع  بالتوازي 
بالدولة  الحساسة  والمراكز  الهامة  الوظائف 
من  كثيٍر  فصل  تم  التعليميّة،  والمؤسسات 
من  ومنعهم  عليهم  وضيّق  األكاديميين 
من  القضائيّة  المؤسسة  تسلم  ولم  السفر، 
سطوته فعمل على تغييرات فيها.لغة األرقام 
مخيفة جداً، ففي التقرير الصادر عن مكتب 
الوضع  اإلنسان حول  لحقوق  المتحدة  األمم 
في تركيا خالل 2017، ُذكر أّن نحو 160 
تطبيق  فترة  اعتقالهم خالل  تم  ألف شخص 
فصل 152  تّم  وأنّه  الطوارئ،  حالة  قانون 
ألف موظف مدنّي من وظائفهم بشكٍل تعسفّي 
ولمجّرد االشتباه وتّم تقديم أشخاٍص للمحاكمة 
القضائيّة من بينهم مثقفون وقضاة ومحامون 
وصحفيون،  إعالميون  واُعتقل  ومدرسون، 
وتّم إغالق مواقع إلكترونيّة أو حجبها. وذكر 
التقرير أيضاً أّن النساء الحوامل اعتقلن أيضاً 
وكذلك نساء مع أطفالهن.  ويخلص التقرير 
للقول إّن الممارسات القاسية التي تبعث على 
الغضب، ال ترتبط بأي شيء يمكن أن يجعل 

تركيا أكثر أماناً.
التي اتخذتها  بالمجمل فقد كانت اإلجراءات 

لحالة  أقرب  االنقالب  محاولة  أنقرة  حكومة 
العملية  نتائجها  وجاءت  سياسّي  استثمار 
كحملة انتقام من كّل القوى المجتمعيّة وأخذت 
وفي  السياسيّة،  للقوى  التدجين  عملية  شكل 
وأن  سبق  التي  العسكريّة  المؤسسة  مقدمها 
بمفاصل  وتحكماً  قوةً  األكثر  الطرف  كانت 
الدولة ونفّذت عمليات انقالب كبيرة سابقة، 
طوع  لتصبح  أظافرها  تقليم  تّم  فقد  وبذلك 
غير  من  السلطانيّة  األوامر  وتنفّذ  ابنان 
يلحظ  المراقب  ولعل  تذمر،  أو  اعتراٍض 
عملية  تنفيذ  تركيا  إمكانيّة  عدم  بوضوح 
عسكريّة في األراضي السوريّة بداية األزمة 
نظراً لعدم توصلها لتوافق مع القوى الكبرى 
بالمؤسسة  نافذة  معارضة  أصواٍت  ولوجود 
تدريجيّاً،  تغيّرت  الصورة  ولكّن  العسكريّة، 
بعد االنقالب.وفي سياق حملة االنتقام أيضاً 
عامة  مصادرة  حملة  أنقرة  حكومة  شنّت 
طالت مؤسسات وجمعيات اجتماعيّة وطبيّة 
وإعالميّة وتعليميّة تمَّ إغالقها في ظلِّ قانون 
الطوارئ، كيال يبقى في البالد إال جهة واحدة 

تداول  وتّم  الحاجة،  بحكم  بالوالء  لها  يُدان 
رقم 11 مليار دوالر هو قيمة األصول التي 

تمت مصادرتها تعسفيّاً وبحجج واهية. 
إلى  تلجأ  االستبداد  حكومات  أّن  المهم  من 
الرأي  حرية  على  والتضييق  األفواه  كم 
والصحافة، والحكومة التركيّة تحتل مركزاً 
وكذلك  اإلعالم  على  التضييق  في  متقدماً 
اإلعالميّة  الوسائل  من  هائل  كم  بوجود 
وتتمكن  عاماً  رأياً  زوراً  لتصوغ  الحكوميّة 
وتحاصر  التكرار  عبر  الحقائق  تشويه  من 
كان  وبذلك  الجهات،  كلِّ  من  المواطن 
األوفى  النصيب  اإلعالمية  للمؤسسات 
فصدرت  الرعناء  أردوغان  إجراءات  من 
األوامر بإغالق منابر إعالميّة لها اعتبارها 
في أوساط المعارضة التركيّة والتي تتناول 
بالنقد السياسة الحكوميّة، ومن بينها صحف 
والت،  آزاديا  جمهوريت،  كوندم،  أوزغور 
جريدة  هابر،  جريدة  بوستا،  جاكداش، 
إعالم  وسائل  إغالق  تّم  كما  هابر  برستيج 
أخرى من قبيل »وكالة دجلة لألنباء، وكالة 
أنباء المرأة، ومجالت مثل تيروج، أفرنسل 
باإلضافة  دونياسي.  أوزغورلك  كولتر، 
التواصل  مواقع  على  الرقابة  تشديد  إلى 
المرئيّة  اإلعالم  وسائل  وسائر  االجتماعّي 
ُعرف  والمسموعة.أردوغان  والمقروءة 
من  المقربين  على  حتى  االنقالبيّة  بمواقفه 
غولن  وفتح  غول  هللا  عبد  صديقه  أمثال 
وعّراب العمق االستراتيجّي ورئيس حكومته 
تهمة  غولن  وبات  أوغلو،  داوود  أحمد 
المحاكمة  إلى  به  العالقة  تفضي  أن  يمكن 
والمتعلمين  المثقفين  من  ومعظمهم  والسجن 
مع  لالبتزاز  مادة  أصبح  كما  واألكاديميين، 

الواليات المتحدة األمريكيّة.

استثمار دييّن يف صناديق االقرتاع

تقوم سياسة أردوغان على استثمار الخطاب 
السياسّي الدينّي ويتالعب بمشاعر المتدينين 
اإلسالميين  الناخبين  يخّدر  ولعله  رامان آزادفيّحذرهم 

!!
ً
تزوير االنتخابات دميقراطيا

حزب  سكرتير  مع  صحيفتنا  أجرته  حواٍر  في 
اليسار الديمقراطّي الكردّي في سوريا صالح كدو 
األساسيّة  القضايا  معظم  حول  الحديث  تمحور 
الذي  الدولّي  الصراع  ومنها  الحالية  واألحداث 
الحاصل  الساحة السوريّة، والتوتر  يجري على 
إيران  تدع  لن  روسيا  وأّن  وإيران  روسيا  بين 
تفعل ما تريد ألّن هناك خطوط حمراء لديها ال 
يمكن المساس بها. وفيما يتصل بموقف التحالف 
الدولّي فإنّه يفّضل مصالحه على مصالح الشعب 
قوات  بأّن  يقِرَّ  أن  التحالف  وعليه  السورّي، 
سوريا.  في  الحلِّ  من  جزٌء  الديمقراطيّة  سوريا 
جنوب  في  التركّي  التوغل  اللقاء  تناول  كما 
واالتفاق  ذلك،  إزاء  الدولي  والصمت  كردستان 
أخرى  ومواضيع  منبج  األمريكّي حول  التركي 
سوريا  وشمال  المنطقة  في  باألوضاع  تتعلق 
بشكٍل عام. وقال كدو: إّن الصراع الدولّي على 
الوضع  على  كبير  بشكٍل  أثّر  السوريّة  األرض 
بشعوبها  كبير  وأملنا  والمنطقة  في سوريا  العام 
كي تقف في وجه المؤامرات التي تُحاك ضدها.

وتوقف الحديث على آخر إنجازات حملة عاصفة 
الجزيرة لتحرير ما تبقى من شرقي الفرات فأّكد 
الجزيرة  عاصفة  حملة  أّن  على  كدو  صالح 
مستمّرة حتى القضاء على آخر مرتزٍق داعشي 
والوصول إلى الحدود السوريّة العراقيّة كاملةَ، 
وأن قوات سوريا الديمقراطيّة أثبتت أنّها قوات 
تحرير  أجل  من  تعمل  بامتياز،  سوريّة  وطنيّة 
اإلرهاب،  من  وتطهيرها  السوريّة  األراضي 
وأّن المسؤول األول واألخير عن االتفاقية حول 
ما  تبعات  يتحمل  من  وهم  األمريكان  هم  منبج 
الكامل  النص  يلي  وفيما  منبج.  في  يحصل  قد 

للحوار:

ساحة  باتت  السوريّة  الساحة  أّن  نعلم  -كما 
صراع دولّي، كيف تقيّمون ما يجري في سوريا 

وهل هناك بوادر أمل للحل في األفق القريب؟
مما ال شك فيه أّن الساحة السوريّة تحّولت فعالً 
إلى ساحة صراع دولّي وإقليمي أيضاً، وهذا ما 
أثّر بشكٍل كبير على الوضع في سوريا والمنطقة، 
واحتالله  السافر  التركّي  التدّخل  مع  وبخاصة 
جزءاً من األراضي السوريّة كتركيا. وما يمكن 
وخاصةً  المنطقة  شعوب  صحوة  هو  نأمله  أن 
الخطير  الوضع  هذا  يتدارك  كي  الكردي  شعبنا 
التي  المؤامرات  وجه  في  ويقف  به،  نمرُّ  الذي 
تُحاك ضده وكما نعلم أن ما يجري على الساحة 
والصفقات  المؤامرات  تلك  بفعل  كان  السوريّة 
التي تّمت بين األطراف المتصارعة في سوريا، 
وقبلها  الضحايا  تلك  من  واحدة  عفرين  وكانت 
الباب وجرابلس واآلن تجري المفاوضات على 
منبج وتل رفعت وغيرها. والتحالف الدولّي مع 
كّل أسف تفّضل مصالحها ضمن االتفاقات التي 
تجري في سوريا، وهي تعمل على النأي بنفسها 
األزمة  بسبب  البعض  بعضها  مع  الصدام  عن 

السوريّة.
يجب أن يعلم المجتمع الدولّي بأّن قوات سوريا 
الذي  التحالف  من  جداً  هام  جزٌء  الديمقراطية 
داعش،  مرتزقة  من  المناطق  من  الكثير  حّرر 
الشامل  الحل  بأنّها جزٌء من  تعترف  أن  وعليها 
لألزمة السوريّة، لن تحل األزمة في سوريا ما 
لم يتم ضمان حقوق شعوب المنطقة. واالتفاقات 
خلف  اإلقليميّة  والقوى  الدول  بين  تجري  التي 
المنطقة،  في  التوتر  من  جواً  تخلق  الكواليس 
هذه  األمل من  بنوع من خيبة  الشارع  وتصيب 
القوى التي تثبت يوماً بعد يوم بأّن مصالحها أهم 
من أّي اعتبارات إنسانيّة أو أخالقيّة أو قانونيّة، 
مصداقيّة  نسف  إلى  تؤّدي  االتفاقيات  وهذه 

من  جملة  طرح  إلى  وتؤّدي  الدولّي  المجتمع 
األسئلة المعلقة تطرحها شعوب المنطقة برمتها. 
نعترف  أن  يمكن  الماديّة  القوة  موازيين  في 
الدول  تملكه  ما  نملك  الحلقة األضعف وال  بأنّنا 
وجيش  حديثة  وأسلحة  معدات  من  األخرى 
قوة  عن  الحديث  بصدد  لسنا  وهنا  نظامّي، 
الوطنيّة  والشرعيّة  والمقاومة  اإلرادة والصمود 
والقانونيّة واألخالقيّة، ولكن الدول تماطل وحتى 
نحو  على  كإدارة  رسميّاً  االعتراف  يتم  لم  اآلن 
كامل وكياٍن سياسّي لديه مشروع الحّل لألزمة، 
بنا،  والعسكرّي  السياسّي  التنسيق  بوادر  رغم 
باتجاه  كبيرة  خطوات  خطونا  أننا  حقيقة  ورغم 
تّم  وما  مناطقنا،  عن  والدفاع  األمن  تحقيق 
نؤّكد  والقليل، وهنا  الهين  بالشيء  ليس  تحريره 
على أنّه يجب أخذ مصالح شعبنا بعين االعتبار. 
وكذلك مصالح وأجندات الدول والقوى الخارجيّة 
المطلوب كيال يتكرر  بالشكل  نتفهمها  ,علينا أن 

ما حدث في عفرين. 
هناك نقطة هاّمة يجب التطرق لها وهي التوافق 
الشعوب  لجميع  والموقف  الصف  ووحدة 
والمكّونات التي تعيش معاً على أساس األهداف 
القوى  بأّن  نرى  ولهذا  المشترك،  والمصير 
يهم  لما  االهتمام  من  الكثير  تعير  ال  الخارجيّة 
لتحقيق مصالحها  دائماً  المنطقة وتسعى  شعوب 
قبل  منبج  في  جرى  وما  إليها  الرجوع  ودون 
أيام يصّب في هذا االتجاه. باعتقادي أنّه لم يحِن 
في  حقيقة  دوليّة  إرادة  هناك  وليس  بعد  الوقت 
فما معنى  السوريّة،  لألزمة  الحلِّ  إلى  الوصول 
لمناقشة  مثالً  سوريا  شمال  ممثلي  دعوة  عدم 
السورّي في جنيف؟ وهل سيكون هذا  الدستور 
الدستور ناجزاً بشكٍل كامٍل إن لم تحضر جميع 
هناك  يكون  أن  المعقول  من  هل  األطراف؟ 
يحضروا  ولم  خارجيّة  بأجندات  دستور سورّي 
المسائل  من  الكثير  وهناك  النقاش؟  طاولة  إلى 
يتمُّ  ثم  ومن  أوالً،  تُحلَّ  أن  يجب  التي  المبدئيّة 
الجوهريّة ضمن مفاوضات  المسائل  البحث في 

موّسعة ال تغييب ألّي طرف وطنّي عنها.

الروسيّة  العالقات  بتوتر  مؤشرات  -هناك 
الجوّي  الغطاء  رفع  آخرها  وكان  اإليرانيّة، 
حقيقة  هي  ما  الفرات،  غرب  عنها  الروسّي 
إيران  خسارة  مؤشر  هذا  وهل  بينهم  التوتر 

الطريق االستراتيجّي بين طهران وبيروت؟ 
التي حصلت  بالتفاهمات  مرتبط  الموضوع  هذا 
بين الروس واألمريكان بشأن المنطقة، وبالطبع 
ألنّها  ذلك  في  اإلسرائيلّي  الدور  نستثني  ال 
اإليرانيّة  المليشيات  انسحاب  بضرورة  تضغط 
أو الموالية لها من خطوط التماس مع إسرائيل. 
ومن المعلوم لنا جميعاً أّن الروس ال يستطيعون 
بينهم  تفاهمات  وجود  ال  لو  بمفردهم  التحّرك 
وبين اإلدارة األمريكيّة، والروس يعلمون تماماً 
مع  الحوار  عبر  يكون  السوريّة  األزمة  حلَّ  أن 

الواليات المتحدة األمريكيّة. 
عالماته  تظهر  اإليرانّي  الروسّي  التناقض 
مباشٍر  غير  ويشكٍل  األرض  على  الواضحة 
هذه  في  والمالحظ  المعلنة،  المواقف  بعض  في 
بعد طلب  الدولتين  بين  التوتر  الفترة زيادة حّدة 
روسيا خروج المليشيات الموالية لها وانسحابها 
التي  إسرائيل  من  بطلب  السورّي،  الجنوب  من 
اإليرانيّة  والقوات  هللا  حزب  وجود  تقبل  ال 
يقبلون  ال  فاألمريكان  وبالمقابل  حدودها.  على 
تلعب  وأن  سوريا  في  اإليرانيّة  القوات  بتواجد 
دور الشرطي فيها، كما روسيا وأمريكا متفقتان 
في  اإليرانّي  الدور  تحييد  على  المبدأ  حيث  من 
حول  قائم  بينهم  فيما  فالتوافق  وبالتالي  سوريا، 

في  بارز  دور  على  اإليرانيين  حصول  عدم 
العالقات  وصول  إمكانيّة  هناك  ولذلك  سوريا. 
وتكون  التوتر  مزيد  من  إلى  اإليرانيّة  الروسيّة 
بينهم ألّن  أكبر  أكثر عمقاً، وقد تحدث خالفات 
أال  باتجاه  األمريكيّة ستضغط  المتحدة  الواليات 
يكون إليران أّي دوٍر وفي حلٍّ األزمة السوريّة 

وال في مستقبلها. 
العالقات  من  أهم  الروسيّة  األمريكيّة  المصالح 
موسكو  تضّحي  قد  ولذلك  اإليرانيّة  الروسيّة 
المبنية  المشتركة  العالقات  تلك  من  بشيء 
أكثر  بمصالح  وتستبدلها  مشتركة  مصالح  على 
ويمكن  القطيعة،  لحّد  تصل  ال  ولكنها  ديمومة، 
أخرى  مناطق  في  إيرانّي  دوٌر  هناك  يكون  أن 
ما  تفعل  إيران  تدع  لن  وروسيا  ترضيهم.  قد 
تريد على األراضي السوريّة ألّن هناك خطوط 
يمكنها  وال  بها،  المساس  يمكن  ال  لديها  حمراء 
والواليات  إسرائيل  مع  بمصالحها  تضحي  أن 
وستضغط  إيران،  أجل  من  األمريكيّة  المتحدة 
قادرة  وهي  تريد  ما  على  للحصول  إيران  على 

على ذلك. 

حملة  في  الديمقراطيّة  سوريا  قوات  تقّدم  -مع 
عاصفة الجزيرة سيطرت على آخر معاقلهم في 
جنوب الحسكة، ماذا يمكننا أن نستنتج من ذلك؟
الديمقراطيّة  سوريا  قوات  قّدمت  الحقيقة  في 
الكثير من التضحيات في سبيل تحرير اإلنسان 
واآلن  داعش،  مرتزقة  من  األرض  وتطهير 
بقايا  مالحقة  في  الجزيرة  عاصفة  حملة  تستمر 
المتبقية  وجيوبهم  معاقلهم  آخر  ودكِّ  المرتزقة 
بلدة  وبتحرير  السوريّة،  العراقيّة  الحدود  على 
الدشيشة في جنوب الحسكة، تكون تلك المنطقة 
وبذلك  داعش.  مرتزقة  من  بالكامل  تحّررت  قد 
تبقى من  ما  الجهوُد على تحرير  ستنصبُّ اآلن 
ماضيةٌ  والحملة  ديرالزور،  في  الفرات  شرق 
آخر  تحرير  حتى  تقف  لن  وهي  االتجاه،  بهذا 
المرتزقة  التي يسيطر عليها  متر من األراضي 

اإلرهابيون. 
قوة  أنّها  أثبتت  الديمقراطية  سوريا  قوات 
تحرير  أجل  بامتياز، وتعمل من  وطنيّة سوريّة 
األراضي السوريّة وتطهيرها من اإلرهاب أينما 
وجد، وهذا ما عملت عليه هذه القوات من خالل 
تحريرها الطبقة والرقة ومنبج والشدادي، واآلن 
شرق دير الزور وحتى الحدود العراقيّة، وأثبتت 
أنّها قوات سوريّة تعتز بانتمائها السوري وتدافع 
عن كّل شبر من األراضي السوريّة. ولكن ثّمة 
مغالطة من قبل البعض في توصيف هذه القوات 
لالنتقاص من دورها الوطنّي، سواء من طرف 
النظام السورّي أو ما يُسّمون بالمعارضة، وبين 
الجانب،  هذا  في  تصريحات  أخرى  فترة  كّل 
وعدم إقرار لهذه القوات بدورها في الدفاع عن 

كّل السوريين وبدون تمييز أو استثناء. 
في  متفاوتة  سوريا  في  كثيرة  تداخالت  هناك 
الحدودّي  الشريط  منطقة  ونخّص  مستواها، 
سوريا  قوات  فلدينا  العراقّي،  السورّي 
العسكريّة،  عملياتها  تواصل  وهي  الديمقراطيّة 
ومن جهة للواليات المتحدة األمريكيّة والروس 
النظام  قوات  هناك  أخرى  جهة  ومن  وجود، 
الطرف  على  وهناك  الميليشيات،  من  وحلفائه 
والحشد  العراقّي  الجيش  الحدود  من  اآلخر 
الشعبي أيضاً، وهنا من المهم القول إن المصالح 
وتتضارب،  تختلف  قد  ولكنها  وتتوافق  تتداخل 
ولكن من المهم أن تنصّب كلُّ الجهود في محاربة 
اإلرهاب، وما نتمناه أن يكون هناك توافق بين 
المالئمة  البيئة  لخلق  اإلرهاب  لدحر  الجميع 
األزمة  إنهاء  يخدم  بما  السياسّي  الحل  إليجاد 

وعودة الحياة الطبيعيّة لربوع سوريا.

كردستان  جنوب  في  التركية  ت  القوا  -توغلت 
من  في ظل صمت  كم  ثالثين  من  أكثر  لمسافة 
ما  إقليم كردستان،  العراقيّة وحكومة  الحكومة 

هو الهدف مما يجري هناك؟  
المنطقة  في  يجري  ما  نتابع  نحن  الحقيقة  في 
والدولة  الساعة،  مدار  وعلى  بلحظة  لحظة 
دول  شؤون  في  بالتدخل  كثيراً  تمادت  التركيّة 
العراقيّة،  األراضي  في  تتوغل  واآلن  الجوار 
الكردستانّي  العمال  حزب  مقاتلي  وجود  بحّجة 
تركيا  بها  تتذرع  التي  الحجة  هي  وهذه  هناك، 
في كّل مرة. باعتقادي إّن دخول القوات التركيّة 
وجنوب  العراقيّة  األراضي  في  المسافة  لهذه 
كردستان لم يأِت صدفةً، إذ ال صدفة في العمل 
السياسّي والعسكرّي وال شيء يخرج عن إطار 
هذا  قبل  تتجرأ  لم  وتركيا  الدوليّة  التوافقات 
واكتفت بالتصريحات عندما لم تسمح لها القوى 
الكبرى بذلك ولكنها فعلت ذلك مؤخراً، إذاً هناك 
صفقات وعمليات تجري من تحت الطاولة بين 
أن  المعقول  من  وليس  واإلقليمية  الدوليّة  القوى 
المسافة  هذه  كّل  وتتوغل  التركيّة  القوات  تدخل 
دون علم الحكومة العراقيّة أوالً والقوى الدوليّة 
ثانياً،  األمريكيّة  المتحدة  الواليات  رأسها  وعلى 

ونحن متأكدون منه تماماً.
إقليم  وحكومة  العراقيّة  الحكومة  صمت  أما 
هذه  على  تفاهمات  وجود  على  فيدّل  كردستان 
والحديث  وتفصيالً،  جملةً  المقبولة  غير  العملية 
المسؤوليّة  إلى  يرتقي  ال  تصريحات  جملة  عن 
الوطنيّة، ولطالما هناك توافق بين القوى الفاعلة 
ال  اإلقليم  حكومة  وكذلك  العراقيّة  فالحكومة 
حول لهم وال قوة لهما، ونذكر أّن سبق للحكومة 
في  التركّي  التدخل  رفضها  أعلنت  أن  العراقيّة 
، ولكن يبدو أن المصالح  أراضيها وهّددت بالردِّ
الكرد هناك.  المقاتلين  تالقت عبر الضغط على 
نقوم  أن  وعلينا  ككرد  يخصنا  الموضوع  وهذا 
بمظاهرات واستنكار ضد ما يجري بحق الكرد 
منا  والمطلوب  كردستان،  أجزاء  جميع  في 
توحيد الصف والنزول إلى الساحات والشوارع 
جميع  إلى  صوتنا  لنسمع  العواصم  جميع  في 
واألمم  المعنية  الدوليّة  والمؤسسات  األطراف 
بها،  المرتبطة  االنسان  حقوق  ولجان  المتحدة 
أجل  العالم وحكوماتها، من  وإلى جميع شعوب 
من  بها  تقوم  عما  ولجمها  التركيّة  الدولة  ردع 
المنطقة  وسالمة  أمن  على  سلباً  تؤثّر  أعمال 

برمتها. 

بين  اتفاقية  هناك  كانت  الماضية  األيام  -في 
الواليات المتحدة األمريكيّة وتركيا حول منبج، 
ما مدى خطورة مثل هذه االتفاقية ومدى صّحة 
األخبار التي نشرتها وسائل اإلعالم التركيّة عن 

االتفاقية؟  
الطرف  بين  اتفاق  هناك  أّن  تعترف  أن  يجب 
والمسؤول  منبج،  حول  والتركّي  األمريكّي 
األول واألخير عن هذه االتفاقية هم األمريكان. 
والصمت األمريكّي يدلُّ على ذلك، وعلى األقل 
فإّن تركيا تبيّن موقفها من االتفاقية ولكن ما يخيف 
بنود  التكتم األمريكي حول  المنطقة هذا  شعوب 
االتفاقية، ومنبج مدينة كبيرة ويقطنها عدد كبير 
من الناس وهذا التوافق التركي األمريكي أصبح 
واألهالي  منبج.  في  األهالي  لدى  قلق  مصدر 
وبخاصة  االتفاق  هذا  من  يخيفهم  ما  لديهم 
مستقبل المدينة، إذاً هناك ما يقلق حول الموقف 
والتدخل  المنطقة  حيال  المتذبذب  األمريكّي 
التركّي في الشمال السورّي، وتركيا تحتل بعض 
أيضاً،  منبج  احتالل  وتحاول  السوريّة  المدن 
الموقف األمريكّي الضبابّي.  والكلُّ يتخوف من 
وعلينا في الشمال السوري أن نرفض االتفاقيات 
التي تحاول النيل منا وإخضاعنا ألعدائنا، وعلى 
في  جديةً  أكثر  يكونوا  أن  والروس  األمريكان 

موقفهما من العداء التركّي ألهل المنطقة. 

صاحل كدو:  

ال إرادة دولّية جاّدة وحقيقية حللِّ 
األزمة السورّية

حاوره / رفيق ابراهيم

أجرت صحيفتنا لقاءًا مع سكرتري حزب اليسار الدميقراطيّ الكرديّ يف سوريا صاحل كدو، وتناول احلديث معظم القضايا األساسيّة واألحداث احلالية ومنها صراع اإلرادات الدوليّة الذي جيري يف 

امليدان السوريّ، ومستوى تباين املصاحل وتوافقها بني روسيا وإيران، وإمكانيّة التغيّر فيها، وأنّ روسيا لن تدع إيران تفعل ما تريد ألنّ هناك خطوط محراء لديها ال ميكن املساس هبا، وأنّ القوى الكربى 

 يف سوريا، وكذلك تطرّق اللقاء إىل إجنازات محلة عاصفة اجلزيرة 
ِّ
والتحالف الدويلّ يفّضلون مصاحلهم على مصاحل الشعب السوريّ، وأن عليه اإلقِرار بأنّ قوات سوريا الدميقراطيّة جزءٌ من احلل

لتحرير ما تبقى من شرقي الفرات، والتوغل الرتكيّ يف جنوب كردستان والصمت الدويل إزاء ذلك، واالتفاق الرتكي األمريكيّ حول منبج ومواضيع أخرى تتعلق باألوضاع يف املنطقة ومشال سوريا 

بشكٍل عام حيث وقال صاحل كدو: إنّ الصراع الدويلّ على األرض السوريّة أثّر بشكٍل كبري على الوضع العام يف سوريا واملنطقة وأملنا كبري بشعوهبا كي تقف يف وجه املؤامرات اليت ُتحاك ضدها.

انتخاباتٌ يف ظروفٍ كلُّ ما فيها استثنائيّ، اعتبارًا من الوضع الداخليّ واملشكالت االقتصاديّة 

والفساد اإلداريّ والتدخل العسكريّ واالحتالل يف سوريا وصواًل للوضع اإلقليميّ والدويلّ، وبني 

املغامرة واالستثمار سؤاٌل كبريٌ تكمن إجابته باألوراق امللونة اليت ُتوضع يف صناديق االقرتاع اليت 

يُفرتض أن تقرّر مستقبل تركيا إذا سارت االنتخابات نزيهة قانونيًّا.
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موضوعي،  بشكل  وتتطور  الثقافة  هذه 
لالرتقاء  كوظيفة  بالنقد  اإليمان  جانب  إلى 
بهذه المهمة كي تصبح األفكار مناسبة لكل 
الشرائح والطبقات، وال يمكن تحقيق ذلك إال 
المثقف على خصوصية  من خالل حصول 

واستقاللية آلرائه.   

املثقف يف مشال سوريا

في  األزمة  بداية  مع  أي  سنوات  سبع  منذ 
سوريا، والمثقف في روج آفا وشمال سوريا 
مخاضاً  يعيش  وكأنه  نفسياً،  يعيش صراعاً 
زال  ما  كونه  جديدتين،  وثقافة  فكر  لوالدة 
بعيداً عن مهمته اإلنسانية والوطنية ألنه بعيد 
عن مفهوم آليات عمله تجاه شعبه وتجربته 
مثقفي  كل  ليس  طبعاً  والثقافية،  التاريخية 
المنطقة بالسوية نفسها من الالانتماء. ومتى 
وواقع  واقعه  وتحليل  بدراسة  وناقش  عمل 
مجتمعه من وحي التجربة التاريخية، حينها 
يمكن أن يكون مثقفاً عضوياً في مجتمعه، وال 
يمكن أن يخرج بنتائج إيجابية إال من خالل 
تحليل عميق للمجتمع، ولن تكون هناك إدارة 
ذاتية صحيحة إال باستقاللية البنى الفوقية من 
إشكالية  وهذه  واإلنتاجية،  المادية  العالقات 
وقعت فيها أغلب حركات التحرر في العالم.
التي  المفاهيم  كافة  إلغاء  يمكن  ال  هنا  من 
سادت، وال يمكن أيضاً اختزال كل الطبقات 
يمكن  بل  واحدة،  ثقافة  بوتقة  في  وصهرها 
مجتمعية  بذهنية  المجتمع  إقناع  على  العمل 
على  وتنعكس  وثقافتها  تاريخها  تناسب 
مهمة  قيم  توفير  بعد  االقتصادي،  واقعها 
مثل الحرية والعدالة والديمقراطية، في ذات 
السياق تمنح اإلدارة الذاتية الديمقراطية لكل 
مثقف مساحة من الحرية في الحوار والكتابة 
بغض النظر عن انتمائه السياسي والحزبي 
تعمل وفق رؤية  اإلدارة ال  والقومي، كون 
أو طائفية، بل وفق سياسة  أو قومية  طبقية 
فيها  تتساوى  مجتمعية  وثقافية  أخالقية 

المثقف  دور  يبرز  هنا  من  الشعوب،  كل 
العضوي والمتفاعل في مجتمعه. 

          
اخلالصة

المثقف  إن  القول:  يمكن  تقدم  ما  كل  من 
السياسي  المشهدين  في  تفاعله  ومدى 
واالجتماعي في سوريا بشكل عام وفي روج 
آفا بشكل خاص ليس بحجم الحدث السياسي 
المنطقة،  تعيشه  الذي  االجتماعي  والتغيير 
وصراعات  إشكاليات  سجين  مازال  فهو 
كثير  في  تجاوزها  يستطيع  ال  وقد  نفسية، 
من األحيان، كونه يترنح بين دعمه وتأييده 
عن  البحث  أو  ما  ايديولوجية  أو  ما  لسلطة 
مكاسبه الشخصية، وكي ال نعمل على مبدأ 
إلغاء الكل ونكون أقرب للحقيقة، فمنذ بداية 
المثقفين  من  الكثير  عمل  السورية  األزمة 
من  واجتماعٍي  وطنٍي  خٍط  تبني  في  الكرد 
عمل  والبعض  محدودة،  حوارات  خالل 
بشكل ميداني في بناء حالة مجتمعية بتقارب 
المكونات والعمل  األفكار ووحدتها بين كل 
المشترك  التعايش  مثل  مهمة  مبادئ  على 
وأخوة الشعوب، وعلى الرغم من ذلك نجد 
البعض يعيش هواجس الخوف من تبني هذه 
ومصالحه  القيم  هذه  تتعارض  وقد  القيم، 

الشخصية.
 

املراجع..
العربي.........  اجملتمع  لدراسة  مقدمة  ـ 

هشام شرابي.
انطونيو  العضوي................  املثقف  ـ 

غرامشي.

األدب واحلياة

ما،  أديٍب  نتاُج  أنواعه  بمختلف  األدُب 
عاصر وعاش هموم مجتمعِه في البيئة التي 
وانفعل  وتفاعل  الناس  خالط  فيها،  يعيش 
شوارعهم  وفي  أسواقهم  في  فهو  معهم، 
أن  إطالقاً  يمكن  وال  المختلفة،  ونواديهم 
كتبِه  أسير  منكبٌّ  وهو  خالداً  نّصاً  ينتج 
الناجح  الفذ  فاألديب  مكتبته،  جدران  بين 
الذي  الواقع  من  نصوصه  تنطلق  من  هو 
يعيشهُ،   حيث يجد الناس همومهم وآالمهم 
وآمالهم منثورةً في سطورِه فتالمُس شغاف 
قلوبهم وتنصهر أرواحهم وتنفعل مع تلك 
السطور، شعراً أو نثراً أو قصةً أو رواية، 
ابن  فهو  الناس  يخالط  أن  عليه  هنا  ومن 

البيئة التي يعيش فيها.
الناس  يترفّع عن مخالطة  كيف ألديٍب أن 
فالحياة  معاناتهم؛  وإلى  إليهم  واالستماع 
كما قال الدكتور زكي مبارك: »هي كتاُب 
أن يكون من وحي  فاألدب يجب  األديب، 
الحياة  نعيش  أن  الضروري  ومن  الحياة، 
نترك  أن  ال  الوجود،  آيات  نكتب  حتى 
ونهرب  الخيال،  في  ونبحث عنها  الحقيقة 

من العالم ونلجأ إلى القلم«.
يكتب نصوصاً  الذي ال  فالكاتب  هنا  ومن 
تزخر بالحياة وتتفاعل مع الوجود المحيط 
به وتتحد بالحقيقة والواقع ال يمكنها إطالقاً 
الجماهير، ألنّها  أذهان  أن تظل عالقة في 
ال تلبّي طموحاتهم وال تالمس الحالة التي 
أصبحت  ذلك  تخطّت  إن  فهي  يعيشونها، 
أن  تلبث  ال  الخيال  ضروب  من  ضرباً 
أقوى  من  كانت  ولو  حتى  وتندثر  تُنسى 
البالغيّة،  التركيبة  ناحية  من  النصوص 
ألنّها ال تالمس روح القارئ ولن تتخطّى 
والصدق  القلب  مصدره  كان  فما  أذنه، 
بعيداً زال  أثّر في القلوب، وما كان خياالً 
كالسراب، وقد أشار إلى ذلك أيضاً الدكتور 
العالم  »تركت  قال:  حين  مبارك  زكي 
ولكن  السين،   نهر  شواطئ  على  يموج 
هذا  العالم؟  يتحدث عن  كتاباً  ألقرأ  لماذا؟ 
أبحث  ثّم  الحقيقة  أترك  حمٌق وسفهٌ. كيف 

عنها في ألفاف الخيال؟
والنوابغ،  الكتّاب  أكبر  أحد  الجاحظ، 
الحقيقة وطبّقها تطبيقاً صحيحاً  أدرك هذه 
الوّراقين  دكاكين  في  يناُم  كان  حياته.  في 
حوته  فيما  لينظر  المكتبات(  )أصحاب 
ثابر على ذلك طيلة حياته،  الكتب،   وقد 
حتى كان أحد شهدائها األمجاد، فقد انهارت 
عليه رفوفها وهو مقعٌد، فذهب في موكب 

الظمأ الذي ال يرتوي إلى المعرفة.
الكتب،  مع  حاله  وهذه  الجاحظ،  أن  بيد 
عنه،  الناس  تحجب  أن  لها  يسمح  يكن  لم 
مع  ونهاراً  الكتب  مع  ليالً  يعيش  كان  فقد 
الناس، يشاكل طبقاتهم، ويسألهم عّما يهّمه 
ويريد أن يتفّهمه، ويأخذ من كّل من يعتقد 

أن عنده من المعارف ما ليس عن سواه.
كان  أديباً  أّن  الفرنسّي  األدب  أخبار  وفي 
إحدى  إلى  ويرسلها  قصة  يوٍم  كّل  يكتب 
أن  صباح  كّل  في  يتمنّى  وكان  الجرائد، 
به  ينتفع  أجراً  عليها  فيأخذ  قّصة  له  تُنشر 
في معاشه، ولكن تلك الجريدة لم تنشر له، 
فأصيب بإحباٍط شديد، وفي أحد األيام أراد 
فصادف  فيه  يعيش  الذي  البيت  يتأمل  أن 
فكتب  عيناه؛  له  دمعت  يتيم  طفٍل  أخبار 
فيه أقصوصة سّماها )اليتيم( وأرسلها إلى 
السابقة،    كتاباته  أهملت  التي  الجريدة  تلك 
وكان يخشى أن تالقي ما القته سابقاتها من 
اإلهمال، وفي الصباح التالي استيقظ فرحاً 
المراسل  أتاه  وقد  منشورة،  يراها  وهو 
بصكٍّ فيه مبلغ من المال وبطاقة ثناء على 
معه  حصل  ما  يقارن  أن  فأراد  قصته، 
األمس  أقاصيص  فرأى  نفسه،  ويحاسب 
اليوم  قّصة  أما  الخيال،  وحي  من  كانت 
فكانت من وحي الحياة، وهذا هو السّر فيما 

ظفرت به من القبول.
يكونوا  أن  وأدباءنا  كتّابنا  أنصح  هنا  ومن 
أبناء مجتمعاتهم وأاّل ينفصلوا عن واقعهم 
يخلد  لن  فلعمري  وشعوبهم  أمتهم  وهموم 

كاتب أو نصٌّ خارج دائرة الواقع.

 واحة
 الثقافة

أحمد يوسف أن  يمكننا  هكذا  محدودة؛  وتجربة  قصيٌر  عمٌر 
بالرواية  قارناها  ما  إذا  الكرديّة،  الرواية  نصف 

العالميّة، وناقشنا مكانتها ودور كتّابها.
المجتمع  تناولت  التي  الروايات  هي  قليلة   
في  فيه,  الطويل  التحررّي  والنضال  الكردستانّي 
الوقت الذي نرى فيه المئات إن لم نقل اآلالف من 
لشعبنا  المجاورة  الشعوب  لدى  الروائيّة  األعمال 
الكردّي، فحتى تسعينيات القرن الماضي كان كتّاُب 
وبخاصة  األصابع،  على  يُعّدون  الكرد  الرواية 
الذين يكتبون باللغة األم. فأول رواية باللغة الكرديّة 
ُكتبت في عام 1930م للروائّي الكردّي المشهور 
»عرب شمو« وهي »الراعي الكردي«. لكن في 
الروايات  من  العديد  ظهرت  الماضية  السنوات 
الكردستانّي  للمجتمع  مختلفة  جوانب  تناولت  التي 
وباللغات المختلفة, لكن هذه النتاجات لم تصل إلى 
القارئ الكردّي وبقيت ضمن نطاق محدود, وظلت 
الكتب  تلك  دفتي  بين  حبيسة  الكتاب  أولئك  جهود 

التي لم تصبح في متناول القّراء.
بعد قراءتي لعّدة روايات للكاتبة المناضلة روناك 
مراد, لم أَر بداً من التعريف بنتاجاتها التي تستحق 
األدبّي.  والتقييم  الفنّي  والتحليل  المعّمقة  الدراسة 
مرحلة  عن  تعبير  ألنّها  قارئ,  كّل  بها  ويُنصح 
تاريخيّة لشعبنا ووطننا وثورتنا التحرريّة. وتحمل 
الكثير من خصوصيّة المجتمع الكردّي، في مأكله 
ومشربه وملبسه، ناهيك عن تلك التفاصيل الدقيقة 
ألنّها  وتمّعٍن  موضوعيٍّة  بكل  الكريال   حياة  عن 
من  األربع  التفاصيل.الروايات  تلك  كلَّ  عاشت 
التي  للكاتبة  ضمن سبع روايات كتبتها حتى اآلن 
عشتار,  »حفيدة  هي:  مراد  روناك  للكاتبة  قرأتها 
رواية  أول  وكانت  شيالنا«  وأبناء,  آباء  قهرمان, 
قرأتها لها – وأنا أقلل من القراءة بالعربيّة-  »حفيدة 
رواياتها  لقراءة  وحفَّزتني  جذبتني  قد  عشتار« 
األخرى.لست بصدد تقييم وتحليل لروايات الكاتبة 
روناك مراد هنا،  وإنما أردت التعريف بها تعريفاً 
تستحق  رأيتها  القارئ, ألنّي  منها  يستفيد  قد  عاماً 
جهوداً  رواياتها  خالل  من  الكاتبة  التعريف.بذلت 
عظيمة في توثيق مرحلة نضاليّة وتاريخية مهمة 
التحرريّة.  وثورته  الكردستانّي  المجتمع  حياة  من 
ففي رواياتها تُطلعنا الكاتبة على كثير من تفاصيل 
الجغرافيا والتاريخ الكردّي والحياة اليوميّة للمجتمع 
الحياة  إلى  باإلضافة  وقيمه,  وتراثه  الكردستانّي 
طبيعة  ضمن  الكرديّة  والمقاتلة  للمقاتل  الثوريّة 
كردستان الخاّلبة والقاسية معاً.فحين تقرأ روايات 
الكاتبة, تشعر وكأنك في رحلة استكشافيّة وسياحيّة 
اإلنسانية.  الحضارات  مهد  كردستان,  أرض  في 
والسهول  والمدن  والقرى  والمعابد  بالقالع  فتمر 
والجبال والينابيع  واألنهار والبحيرات, وتتعرف 
على العديد من األزهار واألعشاب واألشجار التي 
كردستان. الشمس  ثرى وطن  من  بقعة  كلَّ  تزيّن 
الثوار  حياة  تتناول  الروايات,  من  األكبر  القسط 
اليوميّة, من تحضير للعمليات العسكريّة وتدريب 
عسكرّي وسياسّي, ولعب وغناء, ومعاناة الحصار 

والصعوبات  الشتاء  وقرِّ  الصيف  وحرِّ  والقصف 
التي يالقيها الثورّي في جبال كردستان التي تكاد 
تكون مستحيلة التحّمِل, لما فيها من قساوة الطبيعة 
وهمجيّة العدو بحربه الهمجيّة التي تحرق األخضر 
واليابس...الكاتبة روناك مراد تتطرق بجرأة كبيرة 
صفوف  ضمن  والذهنيّات  المفاهيم  صراع  إلى 
األنصار. فالثورة هي ثورة فلسفيّة قبل كّل شيء, 
لذلك نرى صراع األفكار والمبادئ وخصوصيات 
الثوريّة في مقارعة المفاهيم العشائريّة  الشخصية 
التطّور  من  تحدُّ  التي  والذكوريّة  واإلقطاعيّة 
الثورّي لتحقيق النصر في الحرب التحرريّة.فنرى 
المقاتل المضّحي والملتزم بقيم الثورة الكردستانيّة 
ولم  تتطّور  لم  التي  األنانيّة  الشخصية  جانب  إلى 
كما  للثورة.  المناهضة  القديمة  العقليّة  تتجاوز 
المرأة  لنضال  واسعاً  مجاالً  أفسحت  الكاتبة  أّن 
المرأة  أن  نعلم  ونحن  رواياتها,  في  الكردستانيّة 
التحرريّة  الثورة  في  واألساس  البارز  الدور  لها 
في  السبق  لها  رواياتها  أّن  وأعتقد  الكردستانيّة. 
والمناضلة  الكرديّة  المرأة  موضوع  إلى  التطرق 
ذي  الذكورّي  الرجل  مع  صراعها  في  الثوريّة 
المفاهيم اإلقطاعيّة والقبليّة الذي يعرقل كّل بادرة 
لتقدم المرأة، هذا الصراع الجنسوّي بين األنصار 
الكاتبة  تناولته  الكردستانيّة  الثورة  ضمن صفوف 
بجسارة عظيمة, وأظهرت تفاصيلها التي ال يجرؤ 

العديد من السياسيين التطّرَق إليها أو نقدها.
لقد بيّنت الكاتبة في نتاجاتها الحالة النفسيّة الدقيقة 
للثوار. فصّورت لنا لحظات الخوف والقلق, الفرح 
والبسالة  الجرأة  واالستشهاد,  الجرح  واالنتصار, 
أثناء الهجوم أو الحصار, الدبكات والغناء. الجوع 
وتسطير  البطولة  الشتاء,  وثلج  البرد  ومعاناة 
المالحم واالبداع والمبادرة في اللحظات الفارقة... 
لنا  قّدمتها  والجسديّة  النفسيّة  الحاالت  هذه  كّل 

الكاتبة بتفاصيلها الدقيقة وكأنّها أخصائيّة نفسيّة.
روايات  يقرأ  اإلبادةمن  مقاومة  في  األدب.... 
في  الدائرة  الحرب  حقيقة  على  يتعّرف  روناك, 
إلى  الكردّي  الشعب  يتعّرض  وكيف  كردستان, 
اإلبادة واإلنكار, وأساليب العدو الهمجيّة في فرض 
ليصل  بأكمله  مجتمع  على  والعمالة  االستسالم 
حرق  خالل  من  وهويته,  وجوده  إنكار  إلى  به 
النساء  وخطف  والمزروعات  والغابات  القرى 
الرجال واألطفال والحيوانات،  واغتصابهن وقتل 
بصلة  لإلنسانيّة  تمّت  ال  التي  االنتهاكات  وكّل 
ليظلَّ  الكردّي،  الشعب  بحق  العدو  يمارسها 
كما  واالحتالل.  بالعبوديّة  راضياً  خانعاً  مستسلماً 
أنّنا نجد الشخصيّة الكرديّة الحقيقيّة أيضاً في هذه 
وحشية  أسطورّي  بشكل  تقاوم  وهي  الروايات، 
العدو وأساليبه الدنيئة. يرفض الخنوع واالستسالم, 
الصعوبات  كافة  ويتحّمل  النضال  في  ويشارك 
حتى االستشهاد دون أن ينظر إلى الوراء أو يفكر 
انتصار  هّمه  فكّل  شخصيّة.  أو  عائليّة  بمصلحة 
الثورة والتحرر من االستعمار, لذا نراه يجود بماله 
المقّدسة. وروحه وعائلته في سبيل تحقيق أهدافه 

أبطال روايات روناك مراد من الثوار والوطنيين 
الرمق األخير ألجل  الذين يضّحون بحياتهم حتى 
الشعب والوطن. وقد أبرزت في شخصياتهم القيم 
النبيلة لدى الشعب الكردّي, وكذلك بيّنت  الوطنيّة 
الشخصيّة الكرديّة العميلة والخائنة التي تتعاون مع 
أبناء جلدتها.في الختام أقول:  العدو وتقاتل بجانبه 
ثمينا  كنزاً  قّدمت  مراد  روناك  الروائيّة  الكاتبة 
أقول  العربيّة,  باللغة  والعربيّة  الكرديّة  للمكتبتين 
كنزاً ألنّها الوحيدة من بين الكتّاب الكرد التي قّدمت 
هذا الكم من الروايات التي تتناول المجتمع الكردّي 
تستحقُّ  رواياتها  التحّررية.  وثورته  المعاصر 
التوقف عليها ودراستها بشكل منهجّي وتقييمها في 

إطار األدب والفن الروائّي. 
فيه  ليس  وبسيط,  وسهل  سلس  الكاتبة  أسلوب 
األسلوب  من  قريب  وهو  تعقيد.  أو  غموض 
محاوالتها  من  العديد  رغم  الشعبّي  القصصّي 
التفنن في التعابير والجمل.. فيه تسلسل َحَدثّي من 

إطار  في  عليها  مأخذ  وهذا  النهاية,  حتى  البداية 
تخصيص  تستطيع  الكاتبة  كانت  إذ  الرواية.  فن 
البطل  عن  بعيداً  الرواية  ألحداث  الفصول  بعض 
حتى تكتمل الصورة واألحداث بشكل أفضل وأعم, 
وتظهر العديد من التفاصيل بين المهتمين بالثورة 
ضمن المجتمع وفي مناطق مختلفة. لكن كاتبتنا لم 
توّسع نطاق األحداث خارج أبطالها. كما أّن هناك 
الكثير من األخطاء النحويّة واللغويّة والطباعيّة في 
رواياتها التي ذكرتها سابقاً كان من السهل تجاوزها 
لغوّي ومراجعتها  مدقق  قبل  قراءتها من  تّمت  لو 
قبل الطباعة.بقي أن نقول: روايات الكاتبة روناك 
وما  اليد,  متناول  في  وهي  حديثاً  مطبوعة  مراد 
الجهد  فهذا  وقراءتها,  اقتنائها  إال  القارئ  على 

العظيم يستحقُّ التوقف عنده وتقييمه ودراسته.

لكن بكل األحوال ما زال دورهم يتأرجح بين 
األوساط المهتمة بين النفي أو القبول بالدور 
وتارة  بالتمجيد  يحظون  فتارة  لهم،  الريادي 
والثقافي  التوجيهي  عملهم  ألن  ذلك،  عكس 
دورهم  تعزيز  فضمن  وثابت،  مستقر  غير 
انتهازيين  نجدهم  قد  االجتماعي  المجال  في 
في المجال السياسي، وفي السياق ذاته تتوزع 
القيادي  بدور  األحيان  من  كثير  في  مهامهم 
أو الموجه في بناء ثقافة جديدة وبخاصة في 

المجال السياسي. 

تعريفات املصطلح
املثقف.. االنتلجنسيا بالالتينية 

ıntellegenıa

إعطائه  يمكن  وال  نوع،  من  أكثر  للمثقف   
تعريفاً واحداً، بل يتصف بأكثر من تعريف، 

ألنه متوسع ومتبحر في الثقافة والمطالعة.
مشتقان  الثقافة،  مثل  المثقف  لغوياً:  تعريفه 
الحذق،  مثل  أخرى  معان  وله  )ثقف(  من 
وسرعة الفهم، والفطنة والذكاء، وهو بنفس 
الوقت ذاك الناقد االجتماعي والذي تنحصر 
مهمته في التحليل والتحديد من أجل تجاوز 
كل العوائق، ألن مهمته تنحصر أيضاً كونه 
ممثالً حقيقياً عن المجتمع، وهو بنفس الوقت 
قوة  يمتلك  كونه  اجتماعياً،  المحركة  القوة 
وتطوير  نفسه  تطوير  على  كبيرين  وقدراً 
إلى  ومفاهيمه،  أفكاره  وتطوير  مجتمعه 
الثقافة  من  هائالً  ذخراً  يمتلك  ذلك  جانب 
يؤهله على أن ينتقد ويكشف كل ما هو جديد 

في عالم المجتمع والسياسة. 
     

   

عرض تارخيي

المثقف تاريخياً يتميز عن غيره من المهتمين 
بجانب واحد من التعليم أو التعلم، فهو ليس 
من  هو  وال  أديباً،  وال  شاعراً  وال  متعلماً 
يحمل شهادة علمية أو أدبية، أو مختص في 
من  هو  بل  القومية،  أو  كالدين  واحد  جانب 
يفهم ويلم بلغات عديدة )الرموز واإلشارات( 

ويفهم المعنى الحقيقي والبعيد للكلمة.
مدلول  من  أكثر  لها  المثقف  كلمة  وألن 
وتعريف ال وضوح فيه وال تبلور فيه حتى 
اآلن، وهو دائماً يطرح اشكاليات أساسية في 
والديمقراطية  الحرية  مثل  والدولة  المجتمع 
أكثر  المثقف  نجد  لهذا  وغيرها،  والعدالة 
الناس قرباً لفهم المعاني الحقيقية ألي صراع 
أكثر  في  وهو  اجتماعي،  تحول  أو  سياسي 
في  كان  وأن  التغييرات  هذه  يتبنى  األحيان 
كثير من المرات يختبئ خلف واجبه وتنفك 
االختباء  مجتمعه.وهذا  وبين  بينه  الشراكة 

بين  وعزلة  بعداً  يولد  للمثقف  واالنزواء 
والتيارات  وااليديولوجيا  والدين  المثقف 
السياسية، ألنه يسعى ويعمل من أجل التغيير 
في  نراه  ما  بالضبط  الهرم، وهذا  أعلى  من 
نجد  هنا  من  بكاملها،  والمنطقة  الكرد  واقع 
المثقف ككيان يترنح بين االخفاق والنجاح، 
والسياسية  التاريخية  للتحوالت  وتبقى 
في  والواضح  البارز  دورها  واالجتماعية 
اكتشاف حقيقة المثقف ومدى ترجمته لثقافته 

وانتمائه في سبيل مجتمعه ووطنه.

املثقف بني الوهم والطموح

مجتمعه  حال  لسان  الحال  بطبيعة  المثقف 
ويتبنى قضاياه ويدافع عنها، وفي كثير من 
المواقف ال يتخلى عنها، وقد يموت من أجل 
مواقفه، وفي أحياٍن أخرى يختبئ في زوايا 
يمكن  وال  واالنتهازية،  التقاعس  من  منسية 
أن يحظى بثقة ومحبة المجتمع إال إذا ضحى 
الذي ينتمي  بالغالي والنفيس من أجل شعبه 
إليه، ألن القضايا المصيرية ال يهتم بها إال 

كل مثقف وغيور على وطنه.  
أن  شرابي  هشام  حاول  المنطلق  هذا  من   
عدة،  نماذج  للمثقف  بأن  لنا  ويوضح  يميز 
من  واحدة  بسوية  كلها  ليست  النماذج  وهذه 
عمله  يتوافق  الذي  الملتزم  فمنهم  االنتماء، 
حياته  جل  يسخر  ألنه  جيد  بشكل  وفكره 
البعض  في  وتتوفر  المهمة،  هذه  تحقيق  في 
منهم روح التضحية بحياتهم من أجل قضايا 
وربما  واالجتماعية  منها  الوطنية  مصيرية 
هي  ما  ندرك  األقل.وكي  هو  النوع  هذا 
نعرف  أن  األجدى  المثقف، من  هذا  طموح 
إلى أي شريحة أو طبقة ينتمي )الوسطى أم 

وتركيبة  صفات  طبقة  لكل  ألن  الصغيرة( 
األخرى،  عن  تختلف  ذاتية  ودوافع  مختلفة 
كون أغلب هذه الصفات غير ثابتة بل تتميز 
بالتذبذب وعدم االستقرار، ألنه غير مستقر 
أغلب  في  يستسلم  ونجده  واجتماعياً،  نفسياً 
المواقف، أو يركن إلى المساومة، ويستخدم 
وهذه  وموقعه،  موقفه  يبرر  به  خاصة  لغة 
واالختباء. التمويه  على  تساعده  الصفة 
كلما  نفسه  عن  بالدفاع  يتصف  والبعض 
يعيش حياته  أن  القدرة  ولديه  للنقد،  تعرض 

يقف  كثيرة  أحياٍن  وفي  التناقض،  هذا  في 
أو  للتغيير  محاولة  أي  أمام  عثرة  حجرة 
عن  بالدفاع  جاهداً  يعمل  بل  التصحيح، 
غرامشي  الشخصي.لكن  ووضعه  شريحته 
حول  يتمحور  ال  المثقف  بأن  وحدد  أكد 
واآلنية،  السطحية  واإلثارة  الفصاحة  نسق 
العملية كبان ومنظم  بل يشارك مباشرة في 
ومقنع دائماً، وقد لخص صفة ومهمة المثقف 
شعبه  آالم  يتحسس  ال  الذي  )المثقف  بـ 
مهمة  وتنحصر  المثقف(  لقب  يستحق  ال 
ووظيفة المثقف في التحقيق من رؤى العالم 
وتصبح  فيها  يرتبط  مجتمعية  ثقافة  وتبني 

واقع املثقف يف مشال سوريا
لطاملا شكل مصطلح املثقف جداًل عقيمًا يف األوساط السياسية واالجتماعية، كون صاحب الشأن ال حيظى بأي استقرار 
نفسي واجتماعي، ككل اجملتمعات يتميز اجملتمع الكردي أيضًا هبذه الشرحية وخباصة يف روج آفا ومشال سوريا، ألهنم منذ 

البدايات كان هلم الدور البارز يف جمتمعهم وبشكل ملفت وإجيابي، ويف اجملالني السياسي واالجتماعي.

حتقيق/ فريوشاه أمحد   

من أدب الثورة الكردستانّية
»قراءة يف روايات الكاتبة روناك مراد«

جوان ديركي

إلى »على ضفة النهر« باالنتقال  نحلم  النهر  حافة  على  نقف  حينما 
تنقلنا  التي  كالمعجزة،  بدت  وإن  األخرى،  الضفة 
بأنّنا  إحساٌس  ينتابنا  ربما  األخرى،  الضفة  إلى 
يكبّل  قيٍد  ألُف  السير،  على  قدرة  أو  عزيمة  بال 
خطواتنا عن خوض تجارب الحياة العمليّة، وذلك 
ورغبة  العقل  بهدف  العمليّة  اإلنسان  لقدرة  يعود 
الطموح، الكثير منا يعيش على حافة النهر، يحلم، 
يرجو، لكن كّل ذلك مجّرد أفكار تعيش في زوايا 
للواقع،  الخروج  على  قدرة  تَجد  ال  ونفسه،  عقله 
تبدأ بخطوة واحدة،  ميل  األلف  كانت مسيرة  وإن 
وكّل خطوة تسير بنا إلى األمام تقّرُب إلينا أحالمنا، 
استطاع  من  الناس  أفضل  ولعل  بعيدة  تبدو  التي 
بها  فسعى  طموحاته  وبلغ  قدراتِه،  حجم  معرفة 
ال  منه  رغبةً  إليه  يسعى  لنفسه،  يحّدده  هدف  إلى 
إليه،  الوصول  يستطيع  أنّه  ويعلم  ألحد،  إرضاًء 
العمل  إلى  يتجه  أن  استطاع  من  الناس  أعظم 
االنتاج  على  قادر  أنّه  تماماً  ويعرف  يحبه،  الذي 
من خالله، وإن أدرك أنّه غير قادر على حب هذا 
العمل واالنتاج من خالله، فتجنبه أفضل، إن الذي 
يعّذب  يرغبه  يفهمه وال  يسعى في مجال عمل ال 
نفسه، ويقتل موهبته ويُضّل طموحاته،  سيكون رّد 
الفعل عليه سيئاً، وحتى على الذين يعمل معهم، أو 
إنسان  النصيحة من  من أجلهم، ربما أحيانا نسمع 
صادق النوايا، يريد الخير لنا لكنّه ال يفهم قدراتنا، 
إذن نحن القادرون على اختيار الطريق لمعرفتنا، 
نستطيع  التي  وللمجاالت  أنفسنا  دواخل  وندرك 

والمعرفة  العطاء  عالم  إلى  خاللها  من  الولوج 
والتجدد.إّن االنسان الذي يحّدد هدفه ويعرف حجم 
قدراته، ال بد أن يعطي أكثر ويعمل بطريقة جديدة.

إّن الذي يسير بعزيمة ونفس مشرقة ال بد أن يصَل 
هدفه مهما كانت خطواته بطيئة، وقد تبدو لنا أحياناً 
ولو  التنفيذ،  حيّز  إلى  للخروج  قابلة  غير  أحالمنا 
أّن ألف سدٍّ يقف في طريقنا،  لكّن اإلنسان العاقل 
عمل،  بال  تأتي  ال  مربحةً  نتيجة  أّن  تماماً  يدرك 
وقد يكون العمل شاقاً ومتعباً، لكن ال بد أن نجني 
مدروسة،  والخطوات  واضح  الهدف  طالما  ثماره 
نتعايش  الذي  والعمل نفسه يخدم اإلنسانيّة والعالم 
معه، ومهما كان دور الفرد صغيراً وعمله قد يكون 
بناء  سبيل  في  قويّة  لبنة  سيكون  إنّه  إاّل  صغيراً، 
يخوض  ال  الذي  إّن  قوي.  ومجتمع  قويّة،  أسرة 
األخرى،  الضفة  إلى  الوصول  يستطيع  ال  النهر 
تخرج  لم  إن  ملموساً،  واقعاً  تنتج  ال  واألحالم 
األحالم الرقيقة إلى عمل جاٍد وهدف واضح، األهم 
دائماً  األفراد.نتطلع  بين  المسيرة  في  االخالص 
إلى مجتمع متكاتف وأسرة متحابة متآلفة، وأفراد 
منتجين مبدعين وبكلِّ لهفٍة لكلِّ ما فيه خيٌر وعطاٌء 
وتبقى  واحترام،  وحبٍّ  بجدٍّ  الجميع  ليعمل  جديد، 
النفوس  بين  وتقّرب  الجميع  تظلل  المحبة  خيمة 
وتكون  باألعمال،  مقرونة  النوايا  لتكون  والقلوب 

مكللةً دوماً بالنجاح والتفوق.

زهيدة إسحاق
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استراتيجية  أهمية  له  طبيعياً  المياه مورداً  تعد 
المناطق  في  غالبيتها  الواقعة  سيما  ال  كبيرة 
الجافة أو شبه الجافة. فالمياه من المشكالت التي 
في  والعالمية  اإلقليمية  الصراعات  في  برزت 
أعقاب الحرب الباردة, فأزمة المياه في منطقة 
القضايا االستراتيجية  أهم  الشرق األوسط من 
يرشحها  مما  األهمية  في  النفط  تجاوزت  التي 
أن تكون إحدى مكامن الصراع في العالم في 

المستقبل المنظور. )1(
بتنفيذ  التركي  االحتالل  دولة  انفراد  وبسبب 
باألمن  الضرر  تلحق  التي  المائية  سياستها 
لدول  والجغرافي  والسكاني  والغذائي  المائي 
ألنهما  والعراق(,  )سورية  وباألخص  الجوار 
دولتي المجرى والمصب, ما أعطى لتركيا أن 
على  فتجاوزت  المائية  المصادر  على  تهيمن 
أهدافها  لتحقيق  سعياً  لهما  المائية  الحصص 
الموارد  على  للسيطرة  الرامية  االستراتيجية 
الدولية  والقوانين  القواعد  متجاهلة  المائية؛ 
العادلة  المياه  قسمة  في  عليها  المتفق  العالمية 
التصرفات  هذه  تعد  إذ  المتشاطئة,  الدول  بين 

خرقاً للمواثيق الدولية.

كوارث مشروع »الغاب«
األخضر  أكلت  التي  األهلية  الحرب  فيما 
تركيا  تستغل  والعراق؛  سورية  في  واليابس 
دجلة  نهري  تدفقات  من  لالستفادة  األمر 
باكور  أراضي  من  ينبعان  اللذين  والفرات 
عطش  وإرواء  زراعتها  لتنمية  كردستان؛ 
عليهما،  سدود  ثالثة  بنت  حيث  مواطنيها، 
وتخطط لبناء 1700 سداً إضافياً داخل البالد 
ضمن خطة سمتها الـ »غاب«، والتي يمكن أن 
تؤدي إلى عطش السكان الذين يمر النهر من 
قراهم وبلداتهم وتكون بمثابة قطع اإلمداد عن 
تركيا  الخصوص.  وجه  على  الكردية  القرى 
تخصص 2 مليار دوالر سنوياً إلكمال مشروع 

الغاب بأعالي الفرات بالمنطقة الجبلية.
زراعياً: تعد المحاصيل الصادرة من مشروع 
»الغاب« من أجود المحاصيل الموجودة، نظراً 
لخصوبة أراضيها واعتدال المناخ، والموجودة 
والتي  األراضي  من  واسعة  مساحات  على 
المنتوجات  وتحتل  متر،  كيلو  ألف   75 تبلغ 

القطنية مكانة واسعة في مشروع »الغاب«، إذ 
ستزرع على 3.1 مليون هكتار من األراضي 

الزراعية.
سيؤدي مشروع الغاب إلى قلة منسوب المياه 
تدمير  وبالتالي  والعراق  سورية  إلى  الواصلة 
أن  كما  وتصحرها،  الزراعية  األراضي 
انخفاض  إلى  سيؤدي  المياه  منسوب  انخفاض 
هذا  سيؤدي  حيث  الكهربائية،  الطاقة  توليد 
المشروع حال اكتماله إلى إغالق أربع محطات 
من   %40 تنتج  التي  الكهربائية  الطاقة  لتوليد 
نهري  منسوب  انخفاض  سيؤدي  كما  الطاقة، 
دجلة والفرات إلى نفاذ مياه الخليج المالحة إلى 

شط العرب.

خسائر بيئية وزراعية
طول  على  الكبيرة  السدود  من  العديد  بنيت 
الذي  الفرات  سد  أهمها  وكان  الفرات،  نهر 
بلغ ارتفاعه 200 قدم. على الرغم من أّن نهر 
العالم،  حول  األنهار  أهم  من  الزال  الفرات 
التي أثرت  أنّه واجه العديد من المشكالت  إال 
الخصبة  التربة  فتحولت  سلبي،  بشكل  عليه 
إن  ذكره  والجدير  وجافة.  قاحلة  أرض  إلى 
على ضفاف  ازدهرت  الحضارات  من  العديد 
نهر الفرات خالل العصور القديمة، وكان من 
التي  النهرين  بين  ما  بالد  إمبراطورية  أهمها 

كانت جزءاً من ما يسمى بالهالل الخصيب أو 
استخدم  الكثير من األحيان  ميزوبوتاميا. وفي 
الفرات كحدود بين الممالك المختلفة، كما كان 
كان  القديمة.  العصور  في  للمعارك  مسرحاً 
نهر الفرات جزءاً من »طريق الحرير«، وهو 
وبالد  الوسطى  آسيا  عبر  يمر  تجاري  طريق 

الرافدين. )2(
قامت االستراتيجية التركية المائية في العقدين 
األمنية  البيئة  على  التأثير  في  األخيرين 
والمصب  المجرى  دول  وبخاصة  المحيطة، 
اقتصادياً  فادحة  خسائر  الدول  تلك  كلف  مما 
ذلك  عن  تركيا  تتراجع  ولم  وزراعياً  وبيئياً 
تمنع  التي  الصارمة  الدولية  القوانين  رغم 
دول المنبع باحتكار المياه وتحويلها إلى سلعة 
سياسية بغرض االبتزاز، ولم تقتصر أعمالها 
على ذلك، بل قامت أيضاً بإنشاء مشاريع مائية 

مستدامة.

بعض احلقائق الرقمية 
حول نهر الفرات

الرقمية  المعطيات  بعض  ذكر  من  بد  ال 
المائية  واالحتياجات  الفرات  بحوض  المتعلقة 
المساحة  حسب  والعراق  سورية,  لتركيا, 
المزروعة والقابلة للزراعة في البلدان الثالثة, 
فحوض نهر الفرات يقع على أرض مساحتها 

تركيا  من  كل  بين  موزعة  كم2   378333
كم2،    76333 وسوريا  كم2,   125333 بـ 
والعراق 177333 كم2, ويبلغ اإليراد المائي 
ومجموع  مكعب.  متر  مليار   33 السنوي 
الفرات  حوض  في  المزروعة  األراضي 
تركيا   من  كل  بين  موزعة  دونم   6827433
دونم,   1363333 وسوريا  543233دونم, 

والعراق 4927233 دونم. )1(
منذ  يالحظ  التركية  الحكومة  لسياسة  فالمتتبع 
عالقات  إلقامة  أهميةً  تعطي  لم  أنها  تأسيسها 
منذ  العالقات  وكانت  الجوار  دول  مع  إيجابية 
الحرب العالمية األولى تشوبها القلق والسلبية 
عن  طرف  كل  انغالق  إلى  أدى  مما  والشك، 

اآلخر.
لعل قضية الخالف السوري التركي على مياه 
القضايا مدعاة  أكثر  الفرات ودجلة من  نهري 
– لإلثارة والتوتر بين تركيا وجارتها سورية 
مطلوبة  ثروة  المياه  أصبحت  أن  بعد  بخاصة 

ال يمكن تجاهل نقصها مع ازدياد الحاجة إليها 
هنا  المشكلة  وأساس  المختلفة,  المجاالت  في 
وملزمة  واضحة  قانونية  قواعد  وجود  عدم 
يرجع إليها لتسوية النزاع رغم وجود اتفاقيات 

القتسام مياه النهرين.

اخنفاض النهر ألمتار عن
 منسوبه الطبيعي

على  مستمرة  زالت  ال  التركية  الممارسات 
النحو الذي كان عليه؛ فهي تقطع وبشكل متعمد 
مياه نهر الفرات بشكل شبه كلي عن أراضي 
النخفاض  يؤدي  ما  وسورية،  سورية  شمال 
الفرات في بحيرة سد روج  منسوب مياه نهر 
آفا والطبقة وعموم مجرى النهر إلى ما يقارب 
الـ 4 إلى 5 أمتار عن منسوبه الطبيعي. وجراء 
تعمد سلطات حكومة العدالة والتنمية المهيمنة 
على مفاصل الحكم في تركيا، فإنها تقطع المياه 
شمال  إلى  آتاتورك  كمال  سد  عبر  المتدفقة 

سورية وسورية.
والمحزن في األمر رؤية المنازل القديمة التي 
غرقت وبقيت تحت الماء إبان بناء سدي روج 
في عام 1999م  بني  والذي  تشرين(  )سد  آفا 
وسد الطبقة الذي بني عام 1968م، حيث إن 
عاماً   17 منذ   مرة  ألول  يحصل  األمر  هذا 
الذي  آفا  روج  سد  بناء  تاريخ  وهو  مضت، 
يجمع المياه على طول حدود مقاطعة كوباني. 
كارثية  نتائج  إلى  بال شك  كهذه ستؤدي  أمور 
كل  على  وحيوانياً(  وزراعياً  وبيئياً  )إنسانياً 
المناطق التي تعتمد في حياتها على نهر الفرات 

في سورية والعراق.

_____________
املصادر

بحث   ،3 العدد  البصرة  أبحاث  مجلة   )1(
في  حتليلة  نظرة  الفرات  ونهر  تركيا  بعنوان 
اجلغرافية السياسية – للدكتور عباس عبد 
الزهرة  عبد  ظاهر  واملدرس  كاظم،  احلسن 

خضير. 
الفرات  نهر  ينبع  أين  من  بعنوان  مقالة   )2(

– موقع موضوع

 تشتهر مدينة قامشلو بأسواقها الشعبية المتنقلة 
لتحل كل يوم في حي ومنها سوق الخميس في 
يجتمع  حيث  الصباحية،  بالفترة  الحلكو  حي 
الباعة الجوالون ويعرضون منتجاتهم ويقصدها 
األسعار في هذه  بسبب رخص  للتبضع  الناس 
المركزية،  األسواق  أسعار  عن  األسواق 
البضائع  بين مختلف  فيه  المواد  بتنّوع  ويتميّز 
المواد  والفواكه،  الخضروات  )األقمشة،  من 
الغذائية، األلبسة، األدوات المنزلية، المنظفات، 

التوابل وغيرها(.
ولمعرفة المزيد عن أهمية هذا السوق تجولت 

صحيفة روناهي في سوق الخميس للتحدث مع 
البائع  مع  اللقاء  بداية  وكان  ومرتاديه  بائعيه 
أبو أحمد الذي حدثنا؛ قائالً: »أنا بائع للخضار 
وإقباالً  بيعاً  السلع  أكثر  من  وهي  والفواكه 
عليها، فالزائر للسوق ال بد أن يأخذ هذه السلع، 
وفي كل صباح من يوم خميس أشتري الخضار 
من سوق الهال الكبير وبما أنني ال أملك محالً 
على  والفواكه  الخضار  أفرش  نقالة  عربة  أو 
لو  كاملها حتى  بيع  في  أرغب  ولذا؛  األرض. 
كان بسعر منخفض حتى ال أضطر إلى إتالفها 
لعدم وجود مكان التخزين، فاألسواق المتجولة 

جيّدة لنا«.
للسوق  تحّدثت شيخة محمد عن زيارتها  بينما 
قائلة: »في كل يوم خميس نذهب للسوق بداية 
األمر ونقوم بجولة كاملة حّول السوق والتعرف 
على كل محتوياته، والتأمل بشكل هادئ ودقيق 
تعرفنا  وإذا  السوق،  في  ما هو جديد  على كل 
على قطعة مناسبة ونحتاجها للدار فإننا نأخذها، 
بأخذ  نكتفي  جديد  هو  ما  نجد  لم  إذا  ولكننا 
أخذها،  عن  لنا  غنى  وال  والفواكه،  الخضار 
ونؤمن كمية تكفي ألسبوع كامل، حيث نذهب 
في األسبوع الذي يليه من أجل أخذ دفعة جديدة، 
أسعارها هي كأسعار السوق المركزي الكامن 
في مركز المدينة، ونوعية البضاعة هي نفسها 
ولكن المسافة فقط تريحنا لقرب هذا السوق من 

منازل الكثير من األسر«.
وأكد المواطن أبو سهيل أن هنالك رغبة كثيرة 
بالنسبة  أما  الشعبية،  األسواق  هذه  مثل  على 
ألسعارها فتختلف من عربة إلى أخرى، حيث 
بأسعار  للبيع  بينهم  فيما  بالتنافس  الباعة  يقوم 
بأسرع  يملكون  ما  جميع  من  للتخلص  مختلفة 
وقت ممكن«. وأضاف: »بعض الباعة يسببون 
األسواق  وهذه  المرتفعة،  بأصواتهم  اإلزعاج 

تتسبب أيضاً في إغالق بعض الطرقات«.

التابعة  الزراعة  مديرية  تعمل   - الطبقة  روناهي/ 
الحيوانية  الثروة  الحفاظ على  في  االقتصاد  للجنة 
في المنطقة وبخاصة أنها تحوي على أعداد كبير 
والماعز  واألبقار  األغنام  سواء  المواشي  من 

واإلبل.

المديرية  في  الحيوانية  الثروة  قسم  وأصدر 
المواشي  لحماية  المواشي  لمربي  إرشادية  نشرة 
المالطية(  الحمى  )داء  البروسيال  بداء  والتعريف 
والماعز  األبقار  يصيب  جرثومي  مرض  وهو 
واإلنسان  الحيوانات  بقية  وكذلك  رئيسي  بشكل 

بشكل ثانوي ومن األمراض المشتركة بين اإلنسان 
المرض  انتقال  النشرة طرق  والحيوان وتضمنت 
والتماس  البلع  وهي  بطريقتين  وذلك  والعدوى 
التي  المرضية  واألعراض  الحيوان  مع  المباشر 
تظهر على الحيوان، وطرق الوقاية من المرض. 

األبعاد اجليوسياسية الرتكية وخمططاتها حول نهر الفرات

إعداد/ لوند يوسف

تقرير/ ايفا ابراهيم

األسواق الشعبية املتنقلة يف قامشلو

إرشادات حول مرض املواشي بالربوسيال

حل مشكلة البسطات العشوائية 
بالطبقة

ظاهرة  الطبقة  شهدت   - الطبقة  روناهي/ 
يسبب  ما  أسواقها  في  العشوائية  البسطات 
غير  واالزدحام  السوق  في  للمارة  عرقلة 
المبرر بالشوارع الرئيسية في السوق المركزي 

بالمدينة.
بلدية  وضعتها  التي  الحلول  على  ولالطالع 
تكاد  التي  الظاهرة  هذه  من  للتخلص  الشعب 
المارة؛  أمام  الطريق  تسد  األحيان  بعض  في 
زارت صحيفة روناهي بلدية الشعب في الطبقة 
داوود  خديجة  لها  المشتركة  بالرئيسة  والتقت 
مشكلة  حل  على  تعمل  البلدية  أن  أكدت  التي 
الرئيسية  واألسواق  الشوارع  في  البسطات 
الدكاكين  الرصيف من أصحاب  إشغال  وعدم 

والبسطات.
شهر  خالل  البلدية  أن  إلى  خديجة  وأشارت  

أصحاب  مع  عقوداً  نظمت  والعيد  رمضان 
مالك  باستطاعة  حيث  والمحالت،  البسطات 
والعيد  رمضان  شهر  خالل  وضعها  البسطة 
البسطات  إزالة  يتم  العيد  انتهاء  وبعد  فقط، 
البسطات  أصحاب  مساعدة  ذلك  من  والهدف 
كونها  المدة؛  تلك  خالل  بالعمل  الموسمية 
مع  بالتنسيق  تنظم  وبعدها  لهم،  رزق  مصدر 
أصحاب الدكاكين بوضعها على مسافة محددة 
طريق  يعيق  بشكل  الرصيف  إشغال  وعدم 

المارة.
ونوهت خديجة أن من خطط البلدية حل مشكلة 
إيجاد  خالل  من  الرصيف  وإشغال  البسطات 
سوق لتلك البسطات قرب فرن الشرطة، فهو 
السوق  من  وقريب  البسطات  لوجود  مناسب 

الرئيسي.   

وأصبح  بلغاتهم،  وصفحات  ومواقع  وقنوات 
الكردي والعربي والمسيحي يعملون في وسيلة 
إعالم واحدة وهدفهم خلق المحبة والتآخي بين 
على  تحصل  التي  الحقائق  وإظهار  الشعوب 
في  اإلعالم  أن  من  وبالرغم  الواقع،  أرض 
حد  إلى  ينجح  لم  السوري  والشمال  آفا  روج 
ولكنها في تطور  المواطنين  معاناة  بنقل  كبير 
المرحلة  إيجابي ملحوظ، ونتطلع لألفضل في 
األشكال  لكافة  يتصدى  كالدرع  وبات  القادمة 
لوقف بث النعرات الطائفية بين أبناء الشعوب 

في روج آفا والشمال السوري عامةً.

اإلعالم احلر وتصديه 
لإلعالم املضاد

الخطوة  تلك  عدت  الحر  اإلعالم  تأسيس  بعد 
آفا  بروج  اإلعالمي  المجال  في  نوعية  قفزة 
أفضل،  بواقع  الصعداء  اإلعالميين  وتنفس 
يتحرك  اآلن  فاإلعالمي  بالماضي  ومقارنة 
بحرية أفضل من ذي قبل، حيث كان اإلعالم 
وال  فقط،  الواحد  الحزب  نظام  لخدمة  موجهاً 
ننكر وجود بعض المضايقات، ولكن مهما كان 
السابق  من  أفضل  الحالي  الوقت  في  فاإلعالم 
أمام  الحديث  بداية  في  ذكرنا  كما  وهو  بكثير 
اإلدراك  ويجب  ومفصلية،  تاريخية  مرحلة 

كل  فوق  المجتمع  خدمة  يضع  أن  يجب  بأنه 
نقل  عن  بعمله  يتغاضى  وأال  االعتبارات، 
الحقائق عن بعض النواقص في الحالة الخدمية 
وطرح الحلول وأخذ آراء المواطنين والمعنيين 
أما  والمواطن،  الوطن  تخدم  لنتيجة  للوصول 
بخاصةً  هام  امتحان  أمام  فهو  الحر  اإلعالم 
الرابع قبل فترة وجيزة،  بعد عقده الكونفراس 
واالمتحان له هو كيفية صده لإلعالم المضاد 
بشتى  مجتمعاتنا  في  الشعوب  يهاجم  والذي 
من  كيدية  وتقارير  كاذبة  أخبار  عبر  الوسائل 
داخل وخارج روج آفا وشمال سوريا، وعلى 
لسان الرئيسة المشتركة السابقة لإلعالم الحر 
خالل  بأنهم  أوضحت  حيث  عثمان،  شهناز 
لهذه  التصدي  كثيراً  حاولوا  العمل  من  سنتين 
الهجمات والتي تستهدف على وجه الخصوص 
وثقوا  وأنهم  المنطقة،  في  الكردي  الوجود 
المجتمع،  هذا  أبناء  ضد  التجاوزات  عشرات 
دولية  ووسائل  عالمية  لقنوات  إرسالها  وتم 
ولكنهم لم يتجابوا وهم مشاركين في المؤامرات 
»ونتطلع  وأضافت:  المجتمع،  هذا  أبناء  على 
وإعالم  كشعب  نتكاتف  أن  القادمة  األيام  في 
حر ضد كل من يسول له نفسه بزرع التفرقة 
بأننا  وواثقين  المنطقة  أبناء  بين  والطائفية 

قادرين على مجابهتهم بمجتمع وإعالم حر«.

الشبيبة املنظمة.. نار 
الثورة ونورها

ظالالً  وأعطت  وأثمرت...  نمت  شجيرات 
البرد  وردت  السالح  وارفة، سواعد حملت 
والحّر بقلوبها؛ فكان تحرير أرض الوطن جّل 
غايتها، ولم تأبه بتغير المناخ أو تسلل الخوف 
الحواجز..  على  المناوبة  أثناء  أنفسهم  إلى 
قلوب أشعلت شمعة العلم باإلرادة في تذليل 
العقبات أمام رسالتها، فكان نتاج عطائها نمو 
األزاهير في حقل المعرفة.... نفوس تمردت 
وأحيت ثورات بإيمانها.. هم الشبيبة المنظمة 
التي ارتأت في التنظيم وسيلة لبلوغ األرب، 
الفكر  للنضال ضّد  التدريب سالحاً  فاتخذت 
الدوغمائي والرأسمالي الساعي إلى غزوهم 
فكرياً وبالتالي استثمارهم وتسخيرهم لتحقيق 

مصالحها.
غزو  في  لمخططاته  وفقاً  العدو  سعى 
التحكم  إلى  األولى  بالدرجة  فكرياً  المجتمع 
بالمجتمع عن طريق كل من الشبيبة والمرأة، 
الممارسات  هذه  أولى  الشبيبة  إلهاء  فكان 
الخاصة  الحرب  ممارسة  طريق  عن  وذلك 
عليهم وأدلجة فكرهم، بدءاً من إبعادهم عن 
لثقافة  بتبنيهم  ومروراً  وعاداتهم،  ثقافتهم 
الموضة  طريق  عن  ثقافتهم  غير  أخرى 
الخاطئ  االستخدام  عن  ناهيك  واألزياء؛ 
لإلنترنت واالنقطاع عن المحيط واالنشغال 
بوسائل التواصل االجتماعي من الفيس بوك 
أبعد  ما  الوسائل؛  آب وغيرها من  والواتس 
الشبيبة عن شخصياتهم والشعور باالغتراب 
عن  الممارسات  هذه  وجاءت  المحيط،  عن 

طريق الوسائل اإلعالمية واإلنترنت.
وألن الشبيبة نار الثورة ونورها، كانوا أكثر 
للتحكم  العدو  أنظار  محط  المجتمع  فئات 
بالمجتمع عن طريقهم، فبدا جّل غايات العدو 
الحد من طاقاتهم لسهولة التحكم في الشرق 
األوسط وتحقيق مصالحها واالستيالء على 
عقولهم  في  ثقافتهم  بغرس  وذلك  خيراتها؛ 
نعومة  منذ  الرأسمالي  الفكر  على  وتدريبهم 
األخالقية  الضوابط  عن  وإبعادهم  أظفارهم 
يشل  مما  الحرية  مسمى  تحت  المجتمعية 
لتنحيهم عن  التفكير  في عقم  ويساهم  الذهن 
القيام بالثورات والنضال ضد مثل هذا الفكر. 
إن تنظيم الشبيبة أمر ال بّد منه في المجتمع، 
لهم  هدف  وضع  الشبيبة  باستطاعة  حيث 
وفق مخططات رسموها  والعمل  الحياة  في 
وغايات  أمامهم  مشاريع  ووضع  ألنفسهم 
الوقت،  هدر  عدم  وكذلك  لبلوغها،  يسعون 
بالدرجة  طموحاتهم  لتحقيق  تسخيره  وإنما 
المجتمع  على  يعود  بما  والعمل  األولى 
بالفائدة وكذلك التعاون فيما بينهم في الكثير 
المتينة  الصداقات  كإقامة  الهامة  من األمور 
والقيام بالحماية وتنظيم أمور الحي وذلك من 
خالل المراكز الشبابية والمدارس وكومينات 
هي  بهم  خاصة  لجنة  لهم  أن  ذلك  األحياء، 

لجنة الشبيبة.
ذواتهم  بتنظيم  سوريا  شمال  شبيبة  قيام  إن 
أدى لكسر حاجز الخنوع واالستكانة لديهم، 
بصمة  وترك  الذات  على  االعتماد  حيث 
فيها  هام  حيز  إشغال  خالل  من  الثورة  في 
سواء في الحماية أو في الحياة االجتماعية، 
الحدود  الثورة وقاموا بحماية  قادوا  فهم من 
والقضاء على المرتزقة من خالل االنضمام 
إلى وحدات الحماية، وقوات األسايش، كما 
اإلعالم  في  دورهم  عن  نغفل  أن  يجب  ال 
إنارة  عاتقهم  على  حملوا  من  فهم  والتعليم، 
المجتمع وتوعية األجيال وتعليمهم على القيم 
تعملهم  على  والحث  المجتمعية  والمبادئ 

بلغتهم األّم.
الشبيبة  حياة  في  هام  والتنظيم  التدريب 
إلى  التعرف  الشبيبة  يستطيع  خاللهما  ومن 
تكمن  التي  الهائلة  الطاقات  ومدى  حقيقتهم 
وكسر  شخصياتهم  في  والتميز  ذواتهم  في 
واستبدالها  تقيدهم  التي  والحواجز  الرتابة 
بتحقيق الطموحات والغايات ورسم مستقبل 

المع لهم.

سوزان علي

مدينة  داخل  إلى  التسلل  في  المرتزقة  تمكن 
أربع  تمكنت  باتان، حيث  برخ  وقرية  كوباني 
باتان،  برخ  قرية  إلى  الدخول  من  سيارات 
متنكرين  كوباني،  مدينة  مركز  إلى  وثمانية 
الشعب،  حماية  ووحدات  الحر  جيش  بزي 
إلى  حزيران   25 صباح  فجر  في  وتسللوا 
المناطق االستراتيجية في المدينة وأهمها: حي 
القريب من  مكتل، كاني كردان، حي جمارك 
وروج  كردستان  باكور  بين  الفاصلة  حدود 
آفا، وحي بوطان غربي وشرقي، والعديد من 
األهالي  من  المئات  األخرى.وهناك  المناطق 
الذين كانوا شاهدين على المجزرة التي قام بها 
مرتزقة داعش بحقهم عند تسللهم إلى المدينة، 
األم  ومنهم  فيها،  الجرائم  أفظع  وارتكاب 
فريدة بوزان من حي مكتل حارة الشهيد عبدو 
الواقعة شرقي المدينة، والتي أصيبت في خدها 
واستشهد  داعش،  مرتزقة  برصاصة  األيمن 
عاماً   27 العمر  من  البالغ  علي  أصالن  ابنه 
العمر  تبلغ من  والتي كانت  نبو  وزوجته هيفا 
فريدة  األم  المجزرة.تقول  تلك  في  عاماً   24

شروق  »في  عاماً:   75 العمر  من  والبالغة 
شمس يوم 25 حزيران لعام 2015م، في شهر 
والنصف  الرابعة  الساعة  حوالي  رمضان، 
صباحاً، كنت أصلي الفجر وفجأةً سمعنا صوت 
باإلضافة  المدينة،  في  قوي  رصاص  إطالق 
تلك  ومع  بأصواتها،  المدينة  مأل  ضجيج  إلى 

األصوات القوية في المدينة فاَق ابني وزوجته 
وأطفالهما الثالثة، فقمت مسرعةً إلى فتح باب 
منزلي ألعرف مصدر هذه األصوات واعتقدت 
بسبب  هي  هذه  النار  إطالقات  كل  أن  حينئٍذ 
تحرير مدينة صرين من مرتزقة داعش ومن 
األيمن،  خدي  اخترقت  أصابتني رصاصة  ثم 

جمزرة كوباني وصمة عار على جبني اإلنسانية

بدء تسجيل الدراجات النارية
بالطبقة

المواصالت  مديرية  بدأت  ـ  الطبقة  روناهي/ 
المدنية  اإلدارة  في  الداخلية  للجنة  التابعة 
الديمقراطية لمنطقة الطبقة بتسجيل الدراجات 
النارية من خالل وضع اللوائح الرقمية الخاصة 
بالدراجة. وخفّضت مديرية المواصالت أجور 
ل.س   4000 إلى  انخفضت  حيث  الترسيم، 
سبب  ل.س.وعن   10000 كانت  أن  بعد 
الرئيس  حدثنا  الرقمية،  اللوائح  هذه  إصدار 
دودخ  محمد  المواصالت  لمديرية  المشترك 
بالبدء  المواصالت  مديرية  »قامت  قائالً: 
بالدراجات  الخاصة  الرقمية  اللوائح  بتركيب 
النارية حفاظاً عليها من السرقة، فتسجيلها عند 
المديرية سبيل للحفاظ عليها«.وعن آلية تسجيل 
آلية  »إن  دودخ:  محمد  قال  النارية  الدراجات 
تسجيل الدراجات النارية سهلة جداً تبدأ بدخول 
كشفها،  وساحة  المواصالت  لمديرية  الدراجة 
الدراجة  المعلومات األولية عن  حيث يتم أخذ 
النارية وفحصها، ليتم بعد ذلك مراجعة دائرة 

المرور لتبرئة الذمة من قبل صاحب الدراجة، 
ومن ثم دفع المستحقات الجمركية في مديرية 
األمر  لينتهي  وجودها  حال  في  المواصالت 
وتركيب  المديرية  في  أصولياً  بالتسجيل 
النارية  بالدراجات  الخاصة  الرقمية  الالئحة 
بعد تثبيت قيودها في المديرية«.ولوحظ إقبال 
كثيف من المواطنين لتسجيل دراجاتهم النارية 
الخاصة  الرقمية  اللوائح  تلك  على  والحصول 
المواصالت على  مديرية  تعتزم  وللتنويه  بها. 
النارية  للدراجات  إلكترونية  رخص  إصدار 

كما فعلت سابقاً مع السيارات.
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اإلعالم ودوره يف النهوض باجملتمع
الركائز  من  يعتبر  الحالي  الوقت  في  اإلعالم 
نحو  وتوجهيه  بالمجتمع  للنهوض  األساسية 
بناء وحماية نفسه من كل الشوائب والهجمات 
عاتقه  وعلى  المجاالت،  كافة  وعبر  المختلفة 
ظل  في  خصوصاً  كبيرة،  مسؤولية  يقع 
من  هائل  كم  بروز  ووسط  الراهنة  األوضاع 
لكًل  والتي  اإلعالمية،  الوسائل  أنواع  مختلف 
روج  في  واإلعالم  بها،  خاصة  سياسة  منها 
تاريخية  مرحلة  أمام  السوري  والشمال  آفا 
أمانة  اليوم  كافة  المجتمع  وشرائح  ومفصلية، 
مجتمع  في  سيما  وال  اإلعالم،  هذا  عنق  في 
للكتب  معدومة  فيه  القراءة  ثقافة  أصبحت 
على  األساسي  االعتماد  وأصبح  والصحف، 
اإللكترونية  والصفحات  والمواقع  التكنولوجيا 

والفضائيات.

التشويش اإلعالمي ودوره السليب

الداخل  في  اإلعالم  وسائل  من  الكثير  تلعب 
والخارج دوراً سلبياً كبيراً في تزييف الحقائق، 

وبث األخبار الملفقة والكاذبة ولألسف البعض 
منها كردية، وال يجوز أ ننكر أن البعض أصبح 
اإلعالم  على  ويجب  األكاذيب،  لهذه  ضحية 
لكل  يصل  وأن  يجب،  كما  مهامه  تولي  لدينا 
بيت وقلب كل مواطن، وذلك عبر نقل همومه 
تختلف من  التي  كافة وسائلنا  يعانيه عبر  وما 
وسيلة ألخرى في تقاربها من المواطنين ونقل 
أيضاً  مهامه  شرح  على  والعمل  شكاويهم، 
وواجباته تجاه الوطن وتجاه منزله والحي الذي 
والعكس  المجتمع  يكمل  فاإلعالم  فيه،  يقطن 
صحيح، فمن المؤسف الحالة اإلعالمية الهزيلة 

ذاع  التي  القنوات  بعض  إليها  وصلت  التي 
انفجار  صيتها في مجتمعاتنا، في حين أصبح 
المدينة  يهز  كبير  انفجار  بخبر  شاحنة  عجلة 
الفالنية وحالة هلع وخوف ونزوح من المدينة، 
القضية  فقط  وماهيته،  الخبر  من  التأكد  بدون 
الاليكات  بعض  يحصد  وعاجل  هام  خبر  نقل 
قلوب  في  الخوف  يزرع  ولكنه  الفيسبوكية، 
عن  تحدث  األمور  هذه  وطبعاً  المواطنين، 
إال  تصب  ال  رخيصة  وبأهداف  وقصد،  علم 
في خانة المعتدين على الشعوب المتعايشة في 

شمال سوريا.

إعالمهم وبث النعرات الطائفية 
وإثارة الفنت

على  السلطة  إعالم  اآلن  وحتى  سابقاً  عمل 
توجيه المجتمع نحو التعصب القومي وفرض 
يحتل  واحد  لحزب  واحد  وفكر  أيديولوجية 
مفاصل الحياة كافة، ومع قيام الثورة السورية 

السورية سوف  الثورة  إعالم  بأن  الجميع  ظن 
ينتهج سياسة خاصة، وهي جمع كل السوريين 
تحت شعار »واحد واحد واحد الشعب السوري 
واحد«، ولكن تبين أنه كان شعاراً زائفاً وعلى 
النعرات  لبث  المعارضة  إعالم  توجه  الفور 
الطائفية وتقسيم المناطق حسب الطائفة، وعلى 
بروز  ولكن؛  اآلن.  حتى  يسير  المنوال  هذا 
آفا وشمال سوريا كان  إعالم مغاير في روج 
اللغة  عن  ابتعد  حيث  لشعوبها،  هامة  خطوة 
كافة  الشعوب  وباتت  والمتعصبة،  القوموية 
تأخذ دورها في الشمال السوري ولها صحف 

حماية  وحدات  زي  مرتدين  وهم  رأيتهم  لقد 
ارفعوا  هفال  مصرخاً:  بني  فخرج  الشعب، 
أفواه أسلحتكم لألعلى، لقد أصبتم والدتي، فلم 
أمامهم،  يردوا علينا وقتلوا كل من صادفوهم 
عندها علمنا إنهم ليسوا أعضاء وحدات حماية 
الفوضى  داعش، وعمت  بل مرتزقة  الشعب، 
في أرجاء المدينة والبعض خرج من منازلهم، 
ولقد كان ابني وزوجته وأطفالهم هم أيضاً ممن 
خرجوا، وعلى طريق مزرداود قتل المرتزقة 
شبابهم  بعز  وهم  هيفا  وزوجته  أصالن  ابني 
ويتموا أطفالهم، أما ابنتهم روزا أصالن التي 
إصبعها  فقطعوا  سنوات،   7 عمرها  من  تبلغ 
بكل وحشية ولم يكترثوا لصغر سنها«. وقالت 
روزا بهذا الصدد: »كانت أختي مايا تبلغ من 
داعش  مرتزقة  أراد  لقد  فقط  أشهر   8 العمر 
لقد  ساقها،  في  سيفهم  وغرزوا  ساقها،  قطع 
تركونا ونحن نصرخ وننزف، ووالدينا أموات 
»أرادوا  فريدة:  األم  وأضافت  أعيننا«.  أمام 
ترك آثار همجيتهم على أجسادنا لزرع الخوف 
وترك  أطفالنا،  ونفوس  أذهاننا  في  والرعب 
بقع سوداء في حياتهم«. واختتمت األم فريدة 
حديثها بالقول: »بعد االنتهاء من معالجتي التي 
الرجوع  عاودنا  أشهر،  أربعة  حوالي  دامت 
بين  اآلن  ونحن  ابني  أطفال  مع  مدينتنا  إلى 
أهلنا وفي وطننا لنثبت أن يوماً بعد يوم تفشل 
مخططات الدولة التركية المحتلة وحلفائها من 
مرتزقة داعش في تحطيم إرادة شعبنا وكسر 
والبطوالت  االنتصارات  هذه  فكل  شوكتنا، 
مرتزقة  على  ومناضلينا  أبطالنا  حققها  التي 
داعش تثبت أن أرواح شهدائنا خالدة ودماءهم 
مدننا  كافة  تحرير  ثمنها  بل  تكن رخيصة،  لم 

وقرانا من المرتزقة«. 

تقرير/ سالفا أمحد 

تقرير/ كروب روناهي


