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في حوالي الساعة التاسعة والنصف
من مساء االثنين 2018 /7 /30م ،شبَّ
حريق في إحدى مدارس بلدة تل رفعت
التي يدرس فيها الطلبة من أبناء عفرين
المهجرين ،وبعد مشاهدة الحريق قام
أهالي األحياء القريبة وبلدية البلدة بإطفاء
الحريق قبل أن ينتشر ويكبر.
وقال عدنان اسكندر أحد أهالي البلدة الذي
شارك بإطفاء الحريق“ :كنت جالسا ً عند
السكة وهي قريبة من المدرسة ،فشاهدت
الدخان يتصاعد من المدرسة ،وبعد
االقتراب تأكدت أن الدخان هو نتيجة
حريق شبَّ داخل المدرسة ،وبعد مشاهدة
النار ناديت أهالي الحي والجيران،
وقاموا بالمساعدة إلطفاء الحريق،
ومن ثم قمنا باالتصال بالبلدية من أجل
إحضار صهاريج المياه وبعد مجيء
الصهاريج والمساعدة من سكان الحي
الثامن والسابع استطعنا السيطرة عليه
وإخماده بعد حوالي الساعة الثانية عشر،
وبعدها تأكد لنا أن الحريق تم إضرامه
من قبل مرتزقة االحتالل التركي؛ ألننا
وجدنا دابو المازوت الذي تم استخدامه
في عملية اإلحراق ،ورأينا آثاراً تشير
إلى أنه تم رشق المازوت على الكتب
والمقاعد التي لم يصل إليها الحريق،
ولحسن الحظ أننا أطفأنا الحريق قبل أن

ً
استذكار  15شهيدا يف الدرباسية
روناهي /الدرباسية ـ قام أهالي الدرباسية
الثالثاء 31/7/2018م في الساعة السابعة
مساء باستذكار خمسة عشر شهيداً

استشهدوا في شهري حزيران وتموز؛
وذلك خالل مراسم غب مقبرة الشهيد رستم
جودي بقرية بر كفري بالدرباسية ،وقاموا

منذ أكثر من سبع سنوات لم تتوقف طبول الحرب في سوريا ،وباتت الجغرافيا السوريّة نتيجةً لتشابك األجندات اإلقليميّة ،والدوليّة
مرتعا ً ألعتى الحركات األصوليّة المتطرفة ،فقد ذاق الشعب السور ّي خالل هذه الفترة من أهوال هذه الحرب الويالت ،وق ّدم القرابين
وتضحيات جسام ،ولألسف لم يق ّدم المجتمع الدول ّي حلوالً ناجعة لمأساة السوريّين بل زادها تعقيداً بمؤتمراته الماراثونيّة الفاشلة،
وتغاضى عن ح ّل المشكلة السوريّة ،والتي يجب أن تكون حلولها بيد أبنائها من الداخل من خالل حوار سوري سوري يضع حداً
لهذه المأساة التي طال أمدها2» .

ّ

السوريون قادرون على حل األزمة

بعيداً عن التدخالت الخارجية واجتماعاتها
التي تزيد األزمة السورية تعقيداً ..يحتاج
الشعب السوري بمكوناته وأديانه ومن
األطراف السياسية كافة إلى االجتماع في
إحدى المدن السورية والتحاور معا ً إلنهاء
سياسية ثقافية عامة  -تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر

حممد حسن برازي

يكبر ويتسع ،وكان سبب التأخر في إخماد
النار بشكل نهائي ليس لكبر حجمه ،بل
لعدم وجود سيارة إطفاء ،وأن المواد
السريعة االشتعال التي كانت تحترق
بمستودع للكتب المدرسية  ،وكنا
كانت
ٍ
قد حاصرنا مكان الحريق وقمنا بإخراج
المواد القابلة لالشتعال من المكان
باأليدي ،وهذا ما أ َّخر عملية اإلطفاء،
لكننا كنا قد سيطرنا عليه من النصف
ساعة األولى حين وصول األهالي ،وبعد
وصول الصهاريج قامت برش المياه
على الكتب التي لم يصلها الحريق وهكذا
تم إطفاؤه تماماً”.
وقال بيرم صبحي حمادة“ :رأيت جاري
عدنان ينادي على أهالي الحي بقوله
“حريق” فتوجهت مسرعا ً إليه ومن

صبحي محادة

ثم وصل األهالي إلينا فقمنا بالتعاون
لمنع النار من االنتشار ،وبعد وصول
الصهاريج استطعنا إطفاء الحريق
وبشكل كامل”.
وقال محمد حسن برازي“ :بعد رؤيتنا
للحريق أسرعنا للوصول إلى المدرسة
وبعدها قمنا بإحضار عوارض خشبية
طويلة لسحب المواد القريبة من النار كي
ال تحترق”.
وأضاف برازي“ :هذا الحادث كان
مفتعالً ،ويستفيد منه العصابات اإلرهابية
ودولة االحتالل التركي ،وهدفهم زرع
الفتنة الطائفية والعرقية ،وما من جهة
تستفيد من هذا األمر التخريبي غيرهم”.
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ملاذا األمم املتحدة صامتة حيال عفرين؟!

بإشعال الشموع على اضرحة الشهداء
وعاهدوهم بالسير على خطاهم.

عدسة روناهي

ثورة جمتمعية»

انعقد الكونفرانس األول لمؤتمر ستار
بتاريخ 2018/7/31م في مركز محمد
شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو ،تحت
شعار «بروح مقاومة العصر نجعل
ثورة المرأة ثورة مجتمعية» ،وذلك على
مستوى مقاطعة قامشلو بمشاركة 350
امرأة من عضوات مؤتمر ستار.
»3

أهايل عني ديوار يزرعون

حماصيلهم يف قرى أخرى
بعد أن منعت دولة االحتالل التركي
مزارعي قرية عين ديوار من زراعة
بساتينهم القريبة من الحدود ،فقد إقليم
الجزيرة أهم سلة غذائية ،إال أن مزارعي
عين ديوار توجهوا إلى قرى أخرى
لمواصلة نشاطهم الزراعي وتعويض
جزء من خسائرهم.
»

7

استثمار املواهب اليافعة وتنميتها يف احلسكة

شنكال ..من أمل اإلبادة إىل انتصار اإلرادة
في الذكرى السنوية الرابعة لمجزرة شنكال،
والتي تعتبر أكبر وأبشع المجازر بحق
اإلنسانية ،م ّر خاللها المجتمع اإليزيدي في
منطقة شنكال والعراق عموما ً بمراحل ومحن
عصيبة قبل وبعد المجزرة ،إال أنَّها تمكنت من

»2

»سنجعل ثورة املرأة

بعد هجمات االحتالل التركي
ومرتزقته على عفرين وقصفها بالطائرات
والمدافع على مدار  58يوماً ،وقتل المدنيين
وتهجيرهم قسراً من ديارهم بعد إبدائهم
مقاومة فريدة من نوعها في التاريخ ،لم تقم أ ّ
ي
من المنظمات الدولية وحقوق اإلنسان واألمم
المتحدة بالتدخل ووقف المجازر واالنتهاكات
تلك والمستمرة إلى اآلن؛ والسؤال الذي يطرح
نفسه اآلن ...لم األمم المتحدة صامتة حيال
عفرين؟! ،أليست عفرين جزءاً من سوريا
مثلها مثل إدلب والباب وجرابلس وحلب!!...
لم تغض الطرف عن جرائم االحتالل التركي
فيها من خطف ،وقتل ،وتدمير ،وسلب،
وتغيير ديمغرافي؟!..
»2

تقرير /شيار كرزيلي

األزمة السورية والبدء بمرحلة جديدة
تعيد لسوريا رونقها التي فقدتها؛ هذا ما
أكدته سياسيات من حزب سوريا المستقبل
ومجلس سوريا الديمقراطية في حلب...

التغلب على خطر اإلبادة بالتنظيم واإلرادة،
لتحمل في خضم تجربتها هذه مشروعا ً
ديمقراطيا ً يكفل حقوق المجتمعات واإلثنيات
في العراق عموما ً ويحل قضاياها وينهي
نزاعاتها العرقية والطائفية.

ناديا األسايش وأهلي عامودا إىل
نهائي بطولة شرموال

»5

تأهل نادي أهلي عامودا للمباراة النهائية
من بطولة شرموال لكرة القدم للرجال
بعد فوزه على نادي االتحاد بهدفين مقابل
هدف واحد ،على أرضية ملعب أوركيش
ٍ
بعامودا ،كما ورافق نادي األهلي نادي
األسايش بعد تغلُّبه على نادي خبات
بثالثية نظيفة.

»10

مراكز توزيع
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من أجل تربية سليمة وصحية عقليا ً وبدنيا ً
ألطفال مدينة الحسكة ،تعد األنشطة
الرياضية من أهم الوسائل التي يمكن أن
تشكل األساس لتنمية مواهب األطفال
وتنشط قدراتهم العقلية والجسدية،

الستكمال دورها باإلضافة إلى العملية
التربوية خالل السنة الدراسية ،وأيضا ً
لتعميق التواصل مع التالميذ ،افتتحت
لجنة إدارة المدارس في مقاطعة الحسكة
مركزاً للنشاطات الرياضية والترفيهية.
»6
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أخبار
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ملاذا صمت األمم املتحدة حيال عفرين؟!

مركز األخبار ـ قالت األمم المتحدة« :إن
 1.2مليون سوري نزحوا داخل البالد في
النصف األول من العام الجاري ،وأشارت
أن أكبر نزوح كان في إدلب ،في حين أنها
لم تتطرق إلى نزوح أهالي عفرين بفعل
العدوان التركي».
جددت األمم المتحدة اإلعراب عن القلق
البالغ بشأن المعلومات التي تفيد باستمرار
موجات النزوح واسعة النطاق بأنحاء
سوريا ،وأثرها على المدنيين؛ وقالت« :وفق
التقارير؛ فإن ما يقرب من  1.2مليون
شخص قد شرد في النصف األول من العام
الحالي ،أي أكثر من  6500شخص يومياً».
وقالت أري كونيكو من مكتب المتحدث باسم
األمم المتحدة« :إن أكبر موجة نزوح داخلي
حدثت في إدلب في األشهر الثالثة األولى
من العام» ،مشيرة أن العمليات العسكرية
للنظام هناك تسببت بنزوح ما يقارب 400
ألف شخص .وأضافت« :وحدثت واحدة
من أكبر موجات النزوح أيضاً ،في درعا
مؤخراً عندما دفعت العمليات العسكرية أكثر
من  300ألف شخص إلى مغادرة ديارهم».
ولم يتطرق تقرير األمم المتحدة إلى مئات
اآلالف من النازحين الذين نزحوا من عفرين
جراء العدوان التركي على المنطقة والذي
بدأ في الـ  18كانون الثاني من العام الجاري.
وفقد في العدوان التركي على عفرين ما
يزيد عن  300شخص لحياتهم وأصيب ما
يزيد عن ألف آخرين ،كما استهدف العدوان
التركي المواقع األثرية في عفرين ،وتسبب
بموجة نزوح كبيرة إلى مناطق الشهباء ،في
حين ال تزال عمليات االختطاف والسرقة
مستمرة حتى اآلن في المنطقة.
وحول ممارسات االحتالل التركي
ومرتزقته في عفرين؛ فهي مستمرة من
عمليات الخطف والسلب والنهب والقتل،
وبشكل خاص بحق النساء ،حيث سردت
المواطنة (ح .س) ،والتي كانت عضوة في
قوات حماية المجتمع -المرأة قبيل االحتالل
التركي الوقائع التي مرت بها أثناء تواجدها
في عفرين وممارسات مرتزقة االحتالل
التركي من اختطافات واعتقاالت .وقالت
(ح .س) من قرية كوركا التابعة لمنطقة
جندريسه« :بعد احتالل القرية لم نتمكن
من الخروج منها .لذا؛ بقيت أنا ووالدتي
المريضة وأطفالي االثنان في القرية كون
الطرق المؤدية إلى مدينة عفرين كانت قد
قطعت بسبب هجمات االحتالل التركي،
وكان زوجي في تلك األثناء يتصدى لهجمات
االحتالل إلى جانب األهالي».
وبعد احتالل المرتزقة لقريتهم ،بدأ سيناريو
اعتقال (ح .س) من قبل االحتالل التركي
وبدأت معها المضايقات ،وقالت بهذا الصدد:
«حصل المرتزقة على معلومات بأنني إحدى
عضوات قوات حماية المجتمع واختطفوني
ليالً إلى مقرهم الموجود في قريتنا ،حققوا
معي حول المهام التي كنت أقوم بها ،وطلبوا
مني أن أدلهم على مكان تواجد المقاتلين
والمقاتالت ،وذلك بهدف ترهيبي».
وتابعت بالقول« :كان المرتزقة يداهمون
منزلي بطريقة غير أخالقية ،حيث هاجموا
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السوريون قادرون على حل األزمة

مركز األخبار ـ أشارت نساء سياسيات من
حزب سوريا المستقبل ومجلس سوريا
الديمقراطية في حلب إلى ضرورة اجتماع
األطراف السياسية كافة الموجودة على
األراضي السورية وممثلي الشعب السوري
بكافة انتماءاتهم وأطيافهم على طاولة حوار
واحدة إليجاد حل سلمي يوقف المأساة
التي تعيشها سوريا ،بعيداً عن التدخالت
الخارجية .جاء ذلك في لقاء مع وكالة أنباء
هاوار حول المتطلبات التي يتوجب التقيد
بها في الحوار وحاجة المرحلة الراهنة إلى
الحوار السوري  -السوري ،إلنهاء األزمة.
عضوة المكتب التنظيمي لمجلس سوريا
الديمقراطية (مكتب حلب) فاطمة الحسينو
أشارت إلى التخبطات التي ما تزال
تعيشها األرض السورية من صراعات
مستمرة وتهجير األهالي وسياسات التغيير
الديمغرافي في ظل صمت إقليمي ودولي
مقصود قائلة« :من الضروري أن يجتمع
أبناء الشعب السوري كافة وبأقرب وقت
ممكن على طاولة حوار واحدة حوار سوري
 سوري يضم جميع الفصائل وفئات الشعبوالمكونات بغض النظر عن العرق والدين
للتوصل إلى حل سياسي يرضي جميع فئات
الشعب ولمواجهة هذه التخبطات وتحقيق
األمن واالستقرار للشعب السوري».
ونوهت« :الحوار السوري  -السوري يجب
أن يكون على أرض سورية ،ال نريد جنيف
وال أستانة ألن جميعها وخالل سبع سنوات
مضت ال تزال عند نقطة الصفر ولم تجد
أي حل للشعب السوري ،بل زادت األزمة
وكما يقولون بالعامية «زادت الطين بالً»»،
وأضافت« :نريد أن يجتمع الشعب السوري
حول طاولة سورية وال يهم المكان سواء
إن عقد في الرقة ،ديرك أم دمشق المهم أن
ينعقد هذا الحوار السوري حتى الوصول
إلى حل لألزمة السورية».
منزلي واختطفوني  8مرات ،وفي كل مرة
كانوا يختطفونني يحاولون أن يرهبوني،
من خالل تهديدي بالقتل والتعذيب بطرق
ال أخالقية» .ونوهت بأن مرتزقة االحتالل
التركي كانوا يقومون بتعذيب النساء بطرق
ال شرعية ومنافية لألخالق ،وأضافت
بالقول« :كان المرتزقة في بادئ األمر
يقومون بتهديد المختطفين فقط ،إلى حين
حصولهم على المعلومات التي يودون
معرفتها ،وبعد حصولهم على المعلومات
يقومون بالتعذيب بطرق منافية لألخالق».
وقالت (ح .س)« :كنا نعلم أن هؤالء
المرتزقة همهم الوحيد هي األموال والسرقة،
لذا اضطررنا أن ندفع مبلغ  160ألف ليرة
للمرتزقة كي يفكوا أسري».
ونوهت بأن مرتزقة االحتالل التركي تتبع
أساليب مرتزقة داعش في الخطف ،وكان
هناك نساء يعملن بينهم في قسم ما يدعى
بالشرطة المدنية شبيهة بكتيبة الخنساء ضمن
مرتزقة داعش .وأشارت بأن المرتزقة
قاموا بسرقة خطوط االنترنت كافة وقطع
شبكات التواصل االجتماعي ،وأضافت بأن
المرتزقة فيما بعد فرضت على األهالي
شراء الخطوط التركية والتي تصل تكلفتها
إلى  15ألف ليرة سورية ،وذلك كي يتمكنوا
من مراقبة الخطوط .وقالت« :بعد كل هذا
العذاب الذي تعرضنا له قررنا الخروج من
القرية ،ودفعنا مبلغ  150ألف ليرة سورية
ألحد المرتزقة الذي أخرجنا من القرية،
وكانت رحلة الهروب مليئة بالمخاطر حتى

تمكنا من الوصول إلى ناحية شيراوا».
وفي نهاية حديثها قالت (ح .س)« :بعد
وصولي إلى شيراوا أول مدة كنت أخاف
كثيراً وتراودني أحالم مخيفة نتيجة الضغط
النفسي الذي مررت به ،وفي هذه اآلونة
األخيرة بتنا نشعر باألمان نوعا ً ما «.
كما قاموا بتعذيب مسن يبلغ من العمر 83
عاما ً ليقرر بعدها المسن مغادرة عفرين
هربا ً من اإلجراءات التعسفية .ويروي
سيدو عارف بلو  83عاما ً من قرية ديكي
بمنطقة راجو في مقاطعة عفرين ،تفاصيل
عملية اختطافه ونهب ممتلكاته من قبل جيش
االحتالل التركي ومرتزقته.
وفي  18آذار الماضي احتلت تركيا برفقة
مجموعات مرتزقة مقاطعة عفرين بعد
هجوم جوي وبري واسع انطلق في الـ 20
من كانون الثاني مطلع العام الحالي ،وذلك
بمباركة روسية وتغاضي أوروبي وأمريكي.
وفي اليوم ذاته ،نشرت وكالة األنباء
الفرنسية صوراً للمجموعات المرتزقة من
داخل مدينة عفرين وهم ينقلون بالسيارات
والجرارات قطعا ً من األثاث المنزلي
المسروق من منازل أهالي المدينة .وأجبر
هذا الهجوم الوحشي أكثر من  200ألف
مدني على النزوح فيما قرر آخرون البقاء
للحفاظ على ممتلكاتهم من النهب والسلب.
المسن سيدو كان من الذين بقوا في راجو بعد
احتاللها من قبل تركيا ،رغبة منه في الحفاظ
على أشجاره التي كرّس عمره من أجل
الحفاظ عليها .ويقول البالغ من العمر 83

عاماً« :بعد احتالل الجيش التركي ومرتزقته
عفرين بقيت في منزلي رغم تهديدات من
قبل مرتزقة تركيا إلخراجي من القرية
ليسرقوا ممتلكاتي» .ومنذ احتالل عفرين،
قتل عشرات المدنيين على يد جيش االحتالل
التركي ومرتزقته كما خطفت عشرات
النساء وتعرضت أخريات لالغتصاب فيما
ال يزال مصير العشرات مجهوالً.
ويتابع سيدو حديثه« :كنت أعيش في القرية.
ولكن؛ لم أستطع االقتراب من أرضي من
أجل جني المحصول ،فهنا فرضت المرتزقة
عل ّي أن أذهب إلى مركز مدينة عفرين
للحصول على أوراق لجني محصولي».
ويصف سيدو ما فعلت به المرتزقة أثناء
تواجده في األرض« :وبعد بدء موسم جني
السماق ذهبت إلى أرضي لجني السماق
وهناك حاصرني مئات من المرتزقة برفقة
عشرات جنود االحتالل التركي وأكثر من
 50سيارة ،قاموا بإلقاء القبض علي وكان
من بينهم مرتزق ما يسمى «محمد» وهو
كردي من عفرين طرحني بين كرم الزيتون
وقام بتفتيشي ونهب  800ليرة تركي و50
ألف سوري وهاتف نقال».
وأشار سيدو أن المرتزقة كانت ستذبحه:
«أحضر المرتزق محمد معه سكينا ً حاداً
من عند عنصر الجيش التركي وأتى إلي
ليذبحني بعدما اتهمني باتهامات باطلة
وواهية ،ومن ثم قاموا بنقلي بسيارتهم إلى
وادي النشابة « »GELI TIRAبعدها
نقلوني إلى قرية بليلكو بقينا هناك لمدة أربعة

وتابعت« :يجب أن تجتمع كافة المكونات
باستثناء القوى اإلرهابية الذين أطالوا من
عمر الثورة السورية ويرتبطون بأجندات
خارجية ويريدون تقسيم البالد لمصالح
الدول الخارجية ،هؤالء األشخاص ال نقبل
بتواجدهم على طاولة الحوار ألنهم سبب
األزمة ،ومن يجلس على الطاولة يجب أن
يكون سوريا ً وطنيا ً هدفه األول واألخير
تخليص الشعب من هذه األزمة».
ولفتت فاطمة االنتباه إلى النقاط اإليجابية
المشتركة بين العديد من األطراف التي
تمثل الشعب السوري والتي يمكن االجتماع
عليها خالل هذا الحوار ،وأضافت« :بالنسبة
لجوانب االختالف فيمكن االستفادة منها في
تفادي حدوث نزاعات أو صراعات في
المستقبل».
فيما أشارت عضوة تنظيم المرأة في حزب
سوريا المستقبل بحلب بهية ابراهيم إلى
المرحلة العصيبة التي تمر بها سوريا وما
تشهده من صراعات ومجازر متجددة قائلة:
«هناك حاجة ملحة لعقد حوار يشمل ممثلي
الشعب السوري إليجاد حل حاسم إلنهاء
هذه األزمة التي أثقلت كاهل المواطن
السوري».
وبيّنت بهية خالل حديثها بأنه يجب أن يكون
هناك حل تقبل به كافة األطراف المجتمعة
في هذا الحوار وأن يكون مبنيا ً على احترام
اإلنسان واالعتراف بحقوقه التي حرم منها
خالل األزمة وذلك إليقاف االنتهاكات
والتعديات التي ما يزال الشعب يعيشها.
في نهاية الحديث؛ أكدت عضوة تنظيم
المرأة في حزب سوريا المستقبل بحلب بهية
ابراهيم ضرورة انعقاد الحوار دون تدخل
خارجي أو اعتماد على اتفاقيات أبرمتها
أطراف تسعى لتجزئة سوريا بدل توحيدها
وإعادة الحياة إليها.
ساعات على التوالي وهناك اختطفوا أربعة
أشخاص آخرين لم أعرفهم وقاموا بعصب
أعيننا وإلقاء أغطية قماشية على رؤوسنا
ومن بعدها نقلونا إلى أحد المالجئ بالقرب
من سوق شعبي بمركز منطقة راجو».
ويكمل سيدو حديثه بعدما اختطفته المرتزقة
مشيراً بأنه تعرض للضرب« :وفي هذا
الملجأ كان  8أشخاص مختطفين ومن بينهم
كان رجل مسن يدعى عز الدين محمد من
أهالي قرية موسكي والذي يناهز من العمر
 95عاما ً مختطف مع ابنته ولكن ابنته
كانت لوحدها في الغرفة ،فبقينا في الملجأ
لمدة يومين بدون أكل وشرب ،وخالل
هذين اليومين تعرضنا ألشد أنواع التعذيب
والضرب» .وتابع« :وبعد مضي يومين من
الضرب قاموا بنقلي إلى سهل قرية بوليو
ومن ثم إلى أحد مقرات الشرطة العسكرية
بقيت هناك يومين وفي اليوم الرابع قاموا
بالتحقيق معي حول ما جرى معي خالل
أربعة أيام من اختطافي ،بعد إنهاء التحقيق
قاموا بأخذي إلى أحد الحواجز في راجو
إلرسالي إلى قريتي وهناك جاء أحد أقربائي
وذهبنا معا ً إلى القرية ،بعد ذلك لم أتحمل
اعتداءات المرتزقة فاتصلت بأوالدي
القاطنين في منطقة الشهباء وطلبت منهم
مبلغ  200ألف ل.س ألتمكن من الوصول
إلى الشهباء وبالفعل أرسلوا إلى المال وجئت
به إلى هنا».

صحة وعلوم

احلصبة
سار سريع االنتقال أو
الحصبة مرض
ٍ
االنتشار ،يكتسب المصاب مناعة دائميّة.
polymosaعامل المرض :فيروس
morbillorum
ينتقل الفيروس إلى األنسان عن طريق غشاء
القسم العلو ّ
ي للجهاز التنفس ّي وأحيانا ً عن
ً
طريق غشاء العيون أيضا .ويستقر الفيروس
في بداية المرحلة دخول الفيروس في الجسم
ثم إلى ظهور أعراض المرض في خاليا نسيج
الضام وتدوم هذه المرحلة من  11-9يوماً.
بعد هذه المرحلة ينتشر الفيروس في كثير من
األعضاء مثل :الجهاز المركز ّ
ي لألعصاب
والرئتين والمخ والعظام والكبد والطحال
والغدد اللمفيّة.
األعراض السريريّة:
يمتاز المرض بأربع مراحل منتظمة ومتباينة.

المرحلة األولى :وتبدأ من دخول الفيروس
في جسم اإلنسان إلى ظهور أعراض المرض
وتدوم من  11-9يوماً ،خالل هذه المرحلة ال
تظهر أعراض المرض واضحة سوى ارتخاء
عام قلة الشهية للطعام وأحيانا ً حرارة خفيفة
وال يهتم الطفل بما يحيط به.
المرحلة الثانية :تظهر فيا أعراض في القسم
العلو ّ
ي للجهاز التنفس ّي مثل :سيالن في
األنف احمرار في عينيه وفي الغشاء الداخل ّي
للحنجرة وحول اللوزتين مع ارتفاع في
الحرارة وسعال جاف وحاد وعطس وسيالن
الدموع وال يفتح المريض عينيه أمام الضوء
وظهور بقع  koplikعلى الغشاء الداخل ّي للفم
وحول قوس اللهاب.
المرحلة الثالثة :وتبدأ بعد  5-3أيام من ظهور
األعراض .تظهر في هذه المرحلة حبوب

حمراء صغيرة بحجم حبة السمسم تقريبا ً
خلف األذنيين وحول الرقبة والوجه ويظهر
على الوجه والعينيين احمرار وانتفاخ ويزداد
تحسس العيون من الضوء ومن ثم تنتشر
الحبوب على الصدر والبطن وإلى أن تصل
إلى القدمين وتبدأ الحرارة باالرتفاع من جديد.
تدوم هذه المرحلة من  4-3أيام.
المرحلة الرابعة :تبدأ الحبوب الحمراء

ّ
هل بإمكان أدمغتنا تذكر أحداث مل
حتصل يف املاضي؟

ُربّما ،على األق ّل كما تخبرنا آخر ال ّدراسات في
علم النّفس واإلدراك.
منذ منتصف التّسعينات من القرن الماضي،
س لدينا مجمو ٌ
ع هائل من ال ّدراسات
تك ّد َ
ّ
واألبحاث التي فس َرت اآلليّات وراء اختالق
ذاكرتنا ألحداث لم تحصل أبداً.
في العام  ،1995نش َر الباحثين لوفتوس وجاكلين
بيكريل ( )1995 Pickrellنتائج دراستهما
ال ّشهيرة والتي عُرفَت الحقا ً بإسم “تذ ّكر الضّياع
في المج ّمع التّجاري – Being Lost in the
 .”Mallوفي هذه ال ّدراسة ،والتي اشتملت على
 24مشترك ،تعاون الباحثون مع أفراد عائلة
المشتركين لكتابة توصيف لـ  4أحداث مرتبطة
بطفولة المشترك .وكانت ثالثة من هذه األحداث
ّ
ولكن الحدث الرّابع كان قصّة مختلقة
حقيقيّة،
عن ضياع المشترك في مج ّم ٍع تجاريّ.
باإلمكان تلخيص القصّة المختلقة كالتّالي :في
ّ
سن الخامسة أو السّادسة ،ضاع الطّفل لم ّدة
طويلة في مج ّم ٍع تجاريّ ،ما أثار قلقه ودفعه
للبكاء .ولكن في آخر المطاف ت ّم إنقاذه من
قبل شخص عجوز ،وفي النّهاية اجتمع أخيراً
بعائلته( .ال بُ ّد أن نذكر ّ
أن أفراد العائلة أ ّكدوا
ّ
أن تجربة كهذه – ضياع المشترك في مج ّم ٍع
تجار ّ
ي – لم تحصل أبداً).
بعد قراءة توصيف األحداث األربعة ،كتب
المشتركون التّفاصيل التي باستطاعتهم تذ ّكرها
عن ك ّل واح ٍد من هذ ِه األحداث .بعد ذلك
طلب
بأسبوعين ،ت ّم استدعاؤهم لمقابلة ،وفيها
َ
منهم أن يصرّحوا بك ّل ما بإمكانهم تذ ّكره عن
بأسبوع أو أسبوعين،
األحداث األربعة .بعد ذلك
ٍ
وطلب
ت ّم استدعاء المشتركين للمرّة الثّانية،
َ
منهم التّصريح بك ّل ما باستطاعتهم تذ ّك َرهُ عن

األحداث .بعد المقابلة األخيرة ،تبيّن ّ
أن  6من
ً
بين الـ  24مشترك اختلقوا تصوّراً كامال أو
جزئيّا ً لضياعهم في المج ّمع التّجاريّ.
وأ ّما أثر ّ
الذاكرة المختلقة ،فلقد وصل إلى ح ّد
ّ
أن بعضهم عانى من ألمها في ذاكرتهم ،لدرجة
ّ
أن أحد المشتركين صرّح“ :ما زلت أذكر
بصورة تا ّمة المشي في حجرة تبديل المالبس
واكتشافي ّ
أن أ ّمي ليست في القسم الذي قالت
أنّها ستكون فيه .التقنيّة البحثيّة التي تعتمد على
معلومات من قبل أفراد العائلة الختالق أو
استثارة ذاكرة خاطئة عن تجارب أيّام الطّفولة
تُس ّمى اآلن بتقنيّة “الضّياع في المج ّمع التّجار ّ
ي
–  .”Lost-in-the-mall techniqueعن
طريق دفع المشتركين لتذ ّكر أحداث حقيقيّة مع
أحداث مختلقة ،استطاع الباحثون خلق ذاكرة
كبير من األحداث المختلفة .فمثالً،
خاطئة لعد ٍد
ٍ
في دراسة مماثلة لناش وهيبس (& Heaps
 ،)2001 Nashاستطاع الباحثون أن يدفعوا
بعض المشتركين لالعتقاد أنّه ت ّم إنقاذهم من
ق ُمحتّم من قبل المنقذ في أيّام الطّفولة .ومن
غر ٍ
ّ
ّ
الواضح ،إذا ،أن األبحاث أظهرت أن باستطاعة
البشر تطوير معتقدات وذاكرة ألحداث لم تحصل
أبداً في حياتهم .أحد العوامل التي تلعب دوراً
هاما ً في خلق ّ
الذاكرة الخاطئة هو قوّة الخيال.
بشكل مختلف عن
وببساطة ،تخيّل الماضي
ٍ
ما كان سيغيّر كيفيّة تذ ّكرك إيّاه .ع ّدة دراسات
أظهرت ّ
بشكل
أن تخيّل حدث معيّن بزهاء يزيد
ٍ
ملحوظ ثقتنا ّ
بأن هذا الحدث حصل في أيّام
الطّفولة ،وهو أث ٌر معروف باسم “انتفاخ الخيال
–  ”Imagination inflationكيف بإمكان
تخيّل حدث معيّن – حدث لم يحصل أبداً – أن
يخلق ذاكرة قويّة ومقنعة شخصيّاً؟ هنالك ع ّدة
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عوامل والتي من الممكن أن تلعب دورها في
هذا الباب .بداية ،تخيّل حدث معيّن بتكرار يجعل
من الحدث مألوفا ً أكثر .والنّاس بعد ذلك يسيؤون
تفسير هذا اإلحساس باأللفة على أنّه دليل على ّ
أن
الحدث حص َل فعالً .ثانياً ،باإلضافة إلى إحساسنا
المتزايد باأللفة ،النّاس غالبا ً ما يمرّون بتجربة
تُس ّمى بارتباك أو التباس المصدر – Source
 .Confusionوهذا يعني أنّه من الممكن أن
يحصل التباس في ال ّدماغ بخصوص إذا كانت
ّ
ث
الذاكرة المستر ّدة تعود في مصدرها إلى حد ٍ
ث ُمتخيّل .ومع الوقت ،قد يعزو
حقيق ّي أو حد ٍ
بشكل خاطئ – تذ ّكرهم لتخيّل الحدث
النّاس –
ٍ
ّ
ّ
ث حقيق ّي وواقع ّي.
المختلق على أنه تذك ٌر لحد ٍ
ثالثاً ،كلّما كانت تجربة التخيّل أكثر زهاء وأد ّ
ق
من حيث التّفاصيل ،كلّما زادت احتماليّة أن يخلط
ٌ
حدث حقيق ّي.
النّاس الحدث ال ُمتخيّل على أنّه
من الممكن للتّفاصيل ال ّشعوريّة واإلدراكيّة
ال ّزاهية المرتبطة باألحداث المتخيّلة أن تعطينا
شعوراً أقوى بأنّها قريبة من األحداث الحقيقيّة.
من الواضح ،إذاًّ ،
أن تالعبات بسيطة مثل تمارين
ّ
االقتراح والتخيّل بإمكانها زيادة عرضتنا لتذكر
أحداث لم تحصل أبداً .ولكن في النّهاية ،ال ب ّد
لنا أن نذكر أنّه في الواقع ذاكرة البشر غالبا ً
ما تكونُ دقيقة ،خصوصا ً عندما يتعلّ ُ
ق األمر
بعصارة األحداث التي حصلت في حياتنا.
عندما تتعرّض ذاكرتنا للتّحريف أو التّشويه غير
المتع ّمد في حياتنا اليوميّة ،فهذه التّجربة غالبا ً
ما تكون محدودة في عد ٍد قليل من المعلومات.
مع ذلك ،السّهولة ال ُمفاجئة التي تميّ ُز تشويه
بعض صور ّ
الذاكرة قد تكون مقلقة في بعض
األحيان .فمن الممكن ّ
للذاكرة الخاطئة والمشوّهة
أن تشعرنا بأنّنا نتص ّو ُر أحداثا ً حقيقيّة وواقعيّة.

باالختفاء تدريجيّا ً دون أن تترك أثراً على الجلد
تعقيدات هذا المرض :هناك عامالن:
1ــ عامل الفيروس بالذات مكمن أن يسبب
االمراض التالية :التهاب القصبات ،التهاب
الرئتين ،التهاب المخ والسحايا ،التهاب
األمعاء .وهذه التعقيدات تشكل خطراً جديا ً ر
على حياة المريض ألنه ال يوجد عالج ضد
الفيروس.

ّ

2ــ العامل الثاني :هو الميكروبات المرضيّة
األخرى عدا الفيروس مثل :ستيريبتوكول،
ّ
ألن مقاومة الجسم
سنيناكولوك ،وغيرها
تضعف من تأثير المرض أمام هذه الميكروبات.
العالج:
شاف ضد الفيروس بالذات
ليس هناك عالج
ٍ
حتى اآلن ،ويجب االهتمام بالمريض من ناحية
النظافة ودرجة حرارة الغرفة بين ()20 -18
درجة وتغيير هواء الغرفة من وقت آلخر
ويُعطى العالج ضد الحرارة واأللم ،أما إعطاء
المريض المضادات الحيويّة فالغاية منه حماية
جسم المريض من الميكروبات الجانبيّة وليس
ض ّد الفيروس بالذات.
التلقيح ضد الحصبة :ضرور ّ
ي وهام جداً ألن
التجارب أ ّكدت فعّاليّة التلقيح فالطفل ال ُملقَّح
ضد الحصبة يجتاز مراحل المرض بسهولة
واألعراض تكون خفيفة جداً والخطر قليل
ولكن التلقيح ال يمنع اإلصابة بالمرض كونه
ال يخلق مناعة عند الملقَّح .ويكتسب المصاب
بالحصبة مناعة دائميّة.

د .جميد طه شيخي

ّ

ارجتاج دماغي واحد قد يؤدي
لضرر دائم باملخ
ٍ

طبقا ً لدراسة منشوره حديثا ً في “journal
ّ ”.Radiology
فإن التعرّض الرتجاج دماغ ّي
دائم بالمخ .وكما قالت
وحيد قد يؤ ّدي إلى
ضرر ٍ
ٍ
د  /لوى  Yvonne W. Luiاألستاذ المساعد
في علم األشعة بجامعة NYU Langone
 ”School of Medicineهذه أول دراسة
تبيّن مناطق المخ التي تتعرّض لنقص في الحجم
يمكن قياسها بعد التعرّض لالرتجاج ,وفى بعض
المرضى هناك تغيّرات بنيويّة تحدث في المخ بعد
التعرّض الرتجاج دماغ ّي واحد“ .وطبقا ً لمركز
السيطرة على األمراض ومنعها “Centers
”for Disease Control and Prevention
ّ
فإن في ك ّل سنة يتعرض  1.7مليون أمريك ّي
إلصابات بالمخ تنتج عن الصدمات المفاجئة
للمخ .وتمثل إصابات المخ البسيطة الناتجة عن
الصدمة “ارتجاج المخ “{Mild traumatic
 75 )brain injury} (MTBIبالمئة من
إصابات المخ الناتجة عن الصدمات .بعد
التعرّض لالرتجاج يحدث لدى بعض المرضى
لفقدان قصير للوعى ,وتتراوح األعراض
األخرى ما بين الصداع والدوار وفقدان للذاكرة
ونقص في االنتباه واالكتئاب والتوتر وقد تستمر
بعض هذه األعراض لشهور أو حتى سنوات.
وتظهر الدراسات ّ
أن ما بين  10الى  20بالمئة
من المرضى المصابين باالرتجاج يستمرّون
في المعاناة من أعراض عصبيّة ونفسيّة لمدة
تزيد عن عام بعد التعرّض للصدمة .ومعروف
علميّا ً منذ زمن طويل ّ
أن ضمو َر المخ يحدث
بعد التعرّض لصدمات متوسطة أو شديدة للرأس
ولكننا نعرف القليل عن األثار الناتجة عن
التعرض الرتجاج دماغ ّي واحد .د /لوى Dr.
 Luiو زمالئها قاموا بالبحث حول التغيرات في
حجم المخ الكل ّى وحجم بعض المناطق فيه بعد
عام كامل في المرضى اللذين تعرضوا لالرتجاج
“ 28مريض تحديداً و ت ّمت متابعة  19مريضا ً
منهم بعد عام آخر” ,استخدم الباحثون جهاز
الرنين المغناطيس ّي ثالث ّي األبعاد لتحديد حجم

مناطق القشرة الرماديّة والقشرة البيضاء وربط
النتائج بالقياسات اإلكلينيكيّة والمعرفيّة .وجد
الباحثون بعد عام واحد من التعرض الرتجاج
ظهر بالقياسات ضمور عام بالمخ وضمور في
العديد من المناطق بالمخ ,أ ّكدت هذه النتائج ّ
أن
ضمور المخ ليس حكراً على إصابات المخ
الشديدة ولكن من الممكن حدوثها بعد ارتجاج
دماغ ّي واحد .تقول د /لوى ”لقد أ ّكدت الدراسة
ما كنا نشك فيه منذ وقت طويل ,بعد الرتجاج
هناك إصابة بنيويّة حقيقيّة للمخ ,وبالرغم من أنّنا
ال نرى ذلك في اإلشاعات الروتينيّة إال ّ
أن ذلك
يعنى ّ
أن مرضى االرتجاج اللذين يستمرون في
إظهار أعراض مرضيّة على المدى الطويل بعد
الرتجاج ربما يكون لديهم سبب بيولوج ّي تقوم
على أساسه هذه األعراض” .هناك بعض مناطق
المخ التي أظهرت نقصا ً واضح في الحجم في
مرضى الرتجاج بعد مرور عام من اإلصابة
وبالمقارنة مع األشخاص الطبيعيّين تتوافق هذه
التغيرات في الحجم مع التغيرات المعرفيّة في
الذاكرة ومشاكل في االنتباه والتوتر .وتقول د/
لوى ” هناك منطقتان من مناطق المخ تحديداً
اللتين تتأثران وهما التلفيف الحزام ّي األمامي
والمنطقة ما قبل الوتديّة ,التلفيف الحزام ّي
األمام ّي معروف بتدخله في اضطرابات المزاج
و خصوصا ً االكتئاب أ ّما المنطقة ما قبل الوتديّة
فلها الكثير من االرتباطات بالعديد من مناطق
المخ المختصّة بالوظائف التنفيذيّة و درجات
التفكير العليا” .وطبقا ً لدكتورة لوى الزال
الباحثون يدرسون التأثير طويل المدى لالرتجاج
وهي تنصح بالحذر في تعميم نتائج هذه الدراسة
على أ ّ
ي شخص بعينه .ونهاية فهي تنصح بأن من
المهم على المرضى اللذين تعرّضوا لالرتجاج
أن يتم تقييمهم بواسطه الطبيب ,وإذا استم َّر
المريض في المعاناة من األعراض بعد الرتجاج
فعليهم المتابعة مع طبيبهم قبل الدخول في أنشطة
بها نسبة مخاطرة عالية كأ ّ
ي من رياضات
االحتكاك الجسد ّ
ي المباشر مثالً.

إعداد الصفحة  -جوليا خلو
www.ronahi.net
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مؤمتر ستار :سنجعل ثورة املرأة ثورة جمتمعية

ناديا األسايش وأهلي عامودا إىل نهائي
بطولة شرموال
تأهل نادي أهلي عامودا للمباراة النهائية من بطولة شرموال لكرة القدم
للرجال بعد فوزه على نادي االحتاد هبدفني مقابل هدفٍ واحد ،على
أرضية ملعب أوركيش بعامودا ،كما ورافق نادي األهلي نادي األسايش
بعد تغ ُّلبه على نادي خبات بثالثية نظيفة.

 تستمر المنافسة لدوري الصداقة لخطالمحترق في ريف مدينة منبج ،حيث تقابل
فريق أم ميال مع نظيره فريق النور على
أرضية ملعب قرية أربعة صغيرة في
مباراة تميز فيها فريق أم ميال واستطاع
الفوز بنتيجة خمسة أهداف بدون رد.
ـ في انطالق الجولة الثانية من مرحلة
اإلياب لدوري األشبال ألندية إقليم الجزيرة
تغلَّب نادي عمال الجزيرة على نادي روج
آفا وبسبعة أهداف مقابل هدفين على
أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو،
بينما تعادل نادي الصناديد وبراتي بهدفين
لهدفين ،على أرضية ملعب رميالن وفاز
دجلة على الطريق بهدف بدون رد على
أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو،
وسجل نادي سري كانيه نتيجة عريضة
بفوزه بستة أهداف مقابل هدفين على
نادي خبات على أرضية ملعب الشهيد
رستم جودي بسري كانيه ،وسيطر التعادل
اإليجابي بهدف لهدف على مباراة ناديي
آشتي وجوانن باز على أرضية ملعب
أوركيش بعامودا.
ـ اجتمع بوزان بركل الرئيس المشترك

لهيئة الشباب والرياضة بإقليم الفرات
ومحمد عبدي ولميعة حمو الرئاسة
المشتركة لالتحاد الرياضي بمقاطعة
كوباني مع مجموعة من حكام كرة القدم
بالمقاطعة ،حيث تم النقاش حول جاهزيتهم
لدوري الفرات وتم تزويدهم بالتعليمات

حول السفر من كوباني إلى مناطق الفرات،
وأكد الكابتن أحمد عباس مسؤول الحكام
في كوباني جاهزية طاقم الحكام لخوض
مباريات دوري الفرات.
روناهي /قامشلو

الفرق النسائية السعودية تتجاوز رهبة
البث التلفزيوني

أصبح نادي العطاء ،ثاني فريق نسائي
سعودي ،تُبث مباراة له عبر شاشات القنوات
العربية ،حيث تحقق هذا األمر في لقاء أمام
اإلصرار البحريني ،في نصف نهائي دوري
خالد بن حمد 2018م ،للفتيات في مملكة
البحرين.
وبسبب حداثة تجربة الرياضة النسائية في
السعودية ،يظل بث المباريات النسائية عبر
شاشات التلفاز ،مسألة غير سهلة بالنسبة
للفرق النسائية السعودية ،بغض النظر عن
نجاح بعض الالعبات السعوديات لأللعاب
الفردية في تجاوز رهبة البث التلفزيوني
عبر مشاركاتهن السابقة في المحافل الدولية
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كاأللعاب األولمبية الصيفية الدولية واأللعاب
اآلسيوية ،مثل أولمبياد لندن 2012م ،وريو
دي جانيرو 2016م.
لكن فريق جدة يونايتد السعودي لكرة السلة،
كسر رهبة البث التلفزيوني بالنسبة لفرق
األلعاب الجماعية ،وكان ذلك في شباط
الماضي ،عندما خاض منافسات الدورة
الرابعة من دورة ألعاب األندية العربية
للسيدات 2018م ،في إمارة الشارقة.
وبُثت جميع مباريات فريق جدة يونايتد
النسائي السعودي ،على شاشة قناة الشارقة
الرياضية ،ليكون بذلك أول فريق نسائي
سعودي يكسر رهبة البث التلفزيوني ،قبل

روناهي /قامشلو ـ انعقد الكونفرانس األول ملؤمتر ستار بتاريخ 2018/7/31م

أن يلحقه مواطنه فريق العطاء النسائي
لكرة القدم الذي بُثت مباراته على شاشة
قناة البحرين الرياضية ،حيث اكتفت القناة
البحرينية ،ببث مباريات نصف نهائي
دوري خالد بن حمد للفتيات.
وال شك أن نجاح فريقي العطاء لكرة القدم،
وجدة يونايتد لكرة السلة في كسر رهبة
البث التلفزيوني سيساهم في كسر حاجز
الخوف للفرق النسائية السعودية األخرى
بالرياضات الجماعية ،حيث ستشجعها
على خوض المنافسات الخليجية واإلقليمية
في الفترة المقبلة ،وأيضا ً سيشجع االتحاد
السعودي لكرة القدم على التخطيط لتنظيم
الدوري السعودي للسيدات مستقبالً أسوة
بدوري الرجال.
يذكر أن العبة الفروسية السعودية ،دلما
ملحس ،تعتبر من أوائل السعوديات الالتي
خضن منافسات دولية تُبث على شاشات
التلفاز ،وكانت في دورة األلعاب الصيفية
للشباب 2010م ،في سنغافورة ،والتي
شهدت نجاحها في حصد الميدالية البرونزية
في رياضة الفروسية ،لتكون أول العبة
سعودية تحقق ميدالية في مسابقة دولية
رسمية.

العصر جنعل ثورة املرأة ثورة جمتمعية» ،وذلك على مستوى مقاطعة قامشلو

مبشاركة  350امرأة من عضوات مؤمتر ستار.

رونالدو خيوض أول مترين
مع يوفنتوس

بدأت فعاليات المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت على
أرواح الشهداء ،ثم ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار
دالل قامشلو كلمة قالت فيها« :نبارك في البداية
انعقاد الكونفرانس على النساء كافة ،ونرحب بجميع
المكونات .تشهد منطقتنا تطورات كبيرة وحساسة
في المرحلة الراهنة ،وأهمها هي الصراعات التي
تشهدها المنطقة على السلطة ،والقوى الوطنية التي
تعمل اليوم لتحرير الشعوب من آفات هذه األنظمة
وصراعاتها .إن ثورة روج آفا تعتبر ثورة المرأة
َّ
ألن المرأة نظَّمت نفسها وتم َّكنت من أن تصبح قدوة
لنساء الشرق األوسط ،وقاومت وحاربت من أجل
حريتها وحرية وطنها وشعبها ،كما وصلت المرأة
إلى مراحل متقدمة وأصبحت القدوة في محاربة
اإلرهاب ،وثورتنا انتهجت مفهوم األمة الديمقراطية
التي تستند على محاربة الدولة القومية ،وتتبنى
العيش المشترك بين كافة المكونات بكل عدالة
وديمقراطية ،وهذا هو ما اتخذته ثورة روج آفا
أساسا ً لها».
كما أكدت دالل في حديثها على أهمية انعقاد
الكونفرانس ،ألنه يعتبر من الخطوات الهامة في
تنظيم المرأة لنفسها ،وتوحيد النساء كافة من جميع
الشعوب وعلى ضرورة العمل للوصول إلى النساء

في سوريا ،وضمهن لثورة المرأة.
بعد ذلك تم تشكيل ديوان يتألف من خمس عضوات
إلدارة أعمال الكونفرانس ،وهن ك ٌّل من (حنيفة
محمد ،ليلى إسكان ،دالل قامشلو ،أمل عباس،
ونسرين علي) .بعدها تم قراءة تقرير فعاليات
المؤتمر خالل العامين المنصرمين باللغتين العربية
والكردية ،وتم النقاش عليه من قبل الحاضرات،
وأشارت النقاشات بأن المرأة خطت خطوات كبيرة
خالل هذين العامين وأثبتت نفسها في المجاالت
السياسية منها والعسكرية ،وكان لوحدات حماية
المرأة الدور الفعال في إثبات وجود المرأة من
خالل قيادتها لحمالت التحرير في روج آفا وشمال
سوريا ،وخالل النقاشات انتقدت النساء مؤتمر
ستار لعدم تمكنه من تنظيم النساء في المناطق التي
تحررت مؤخراً بعد ،وشددت النقاشات على أن
مؤتمر ستار يجب أن يصل إلى النساء في الشمال
السوري بخاصة ونساء سوريا عامةً .وفيما يخص
المرأة العربية أكدت النقاشات على أن مؤتمر ستار
أفسح لها المجال للعمل خارج إطار المنزل وساعد
على تغيير ذهنية الرجل السلطوية تجاه المرأة.
وبعد انتهاء النقاشات تم طرح مسودة قرارات من
أهمها :تصعيد النضال من أجل تحرير عفرين،

ورشة خياطة لتعليم النساء
شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو،
للمرة األولى في تدريبات فريق يوفنتوس،
وتدرب رونالدو ،رفقة عدد محدود من
زمالئه الجدد ،حيث أن أغلب العبي
يوفنتوس والجهاز الفني يتواجدون
حاليا في المعسكر اإلعدادي في أمريكا.
وشارك رونالدو في الحصة التدريبية رفقة
باولو ديباال وجونزالو هيجواين وخوان

كوادرادو ودوجالس كوستا ورودريجو
بينتانكور .وغرد رونالدو عبر حسابه
الرسمي على شبكة التواصل االجتماعي
تويتر «أول حصة تدريبية شاقة ،تم إنجاز
العمل» .ووصل رونالدو  ،إلى تورينو
برفقة عائلته قبل أن يلتقي زمالئه الجدد
للمرة في أول حصة تدريبية له مع بطل
الدوري اإليطالي.

ميسي حيمل راية برشلونة بعد
رحيل إنييستا

يستعد نادي برشلونة ،الستقبال نجمه
األرجنتيني ليونيل ميسي ،لالنضمام
لتدريبات الفريق ،وذلك بعد انتهاء
عطلته ،عقب بطولة كأس العالم 2018م،
وأكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو»،
أن البرغوث األرجنتيني سيكون القائد
األول للفريق الكتالوني ،وذلك بعد رحيل
أندريس إنييستا ،إلى الدوري الياباني.
وأوضحت الصحيفة أن ميسي خضع
للكشف الطبي برفقة جيرارد بيكيه

وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس،
وذلك تمهيداً النخراطهم في التدريبات
مع الفريق.
وذكرت الصحيفة ،أن ميسي قابل
البرتغالي أندريه جوميز واإلسباني
دينيس سواريز ،اللذين عادا من الواليات
المتحدة األمريكية ،بعد تعرضهم
لإلصابة.
ونوهت أن ميسي سيواصل التدريبات
في برشلونة حتى عودة الفريق من
الواليات المتحدة ،بعد انتهاء المعسكر
التحضيري.
وذكرت الصحيفة ،أن ذلك الموسم
سيكون األول لميسي ،بعد تسع سنوات،
دون منافسة مع البرتغالي كريستيانو
رونالدو ،الذي رحل عن صفوف لاير
مدريد إلى يوفنتوس اإليطالي.
ونوهت الصحيفة ،إلى َّ
أن الدولي
األرجنتيني يريد الفوز ببطولة أخرى،
ليكون أكثر الالعبين حصداً للبطوالت
في فريق برشلونة.

مبخيم طوحيينة

روناهي /الطبقة  -لمساعدة المرأة من الناحية المادية
والتي على األغلب تعاني منها في حالة النزوح،
قامت دار المرأة في مخيم الطويحينة بافتتاح ورشة
خياطة لتعليم النساء مهنة الخياطة والتطريز ،وذلك
لرفع مستوى تدريب المرأة ولتتمكن من التغلب على
مصاعب الحياة االجتماعية واالقتصادية.
باإلمكانات المتوفرة لدى دار المرأة في مخيم
طويحينة افتتحت في المخيم ورشة لتعليم النساء
مهنة الخياطة داخل خيمة يوجد فيها ماكينة خياطة
وآلة تطريز يدوية.
وبلغ عدد النساء المتدربات في الورشة نحو 20
امرأة من مختلف األعمار ،تقوم بتدريبهن إحدى
الخياطات الماهرات ،ويتم أيضا ً تعليمهن طرق قص
األقمشة وتطريزها ،باإلضافة إلى كيفية العمل على
الماكينات اليدوية وتصليحها.
وفي لقاء مع اإلدارية في دار المرأة بالطويحينة
شريهان الشواخ أكدت على أن الهدف من افتتاح
المشغل هو إفادة المرأة وزيادة خبراتها بالعمل،
ناهيك على أنه يعود على المرأة بفوائد اقتصادية،
ويجعلها تشارك في ميدان العمل بما تملكه من
قدرات .ونوهت شريهان الشواخ في حديثها إلى إنه
يتم شراء المواد األولية من قبل النساء المتدربات
وذلك لتعليمهن على الخياطة.

وذكرت شريهان أن دار المرأة خالل الفترة القادمة
سيقوم في المخيم بافتتاح خيمة للعطارة وأخرى
لتعليم النساء نسج الصوف وفتح مدرسة لتعليم
األطفال.
والجدير بالذكر؛ أن دار المرأة في مخيم الطويحينة
يعمل على رفع مستوى اقتصاد المرأة من خالل
البدء بعمليات التدريب والتعليم على بعض المهن
اليدوية للنساء وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهن.
وللعلم يضم مخيم طويحينة المئات من النساء
النازحات من مناطق مختلفة ،ويعانين من ظروف
مأساوية داخل المخيم مع تقاعس المنظمات الدولية
في تقديم الخدمات لهذا المخيم.
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املرأة الشنكالية...
ٌ
إرادة ال تقهر

يف مركز حممد شيخو للثقافة والفن مبدينة قامشلو ،حتت شعار «بروح مقاومة

وتعد البطولة تنشيطية لألندية المشاركة
واستعدادية للدوري القادم إلقليم الجزيرة،
والذي من المزمع أن ينطلق في الشهر
التاسع ،وشارك في البطولة ثمانية أندية
قسمت إلى مجموعتين وكانت كالتالي:
المجموعة األولى :عمال الجزيرة  -خبات -
األخوة والسالم  -االتحاد.
المجموعة الثانية :األسايش  -أهلي عامودا -
التحرير  -جوانن باز.
روناهي /قامشلو

حقيبة روناهي الرياضية

مرأة

اخلميس
2018 /8/2م

أفين يوسف

والمطالبة بحرية قائد الشعب الكردي عبد هللا
أوجالن ،وطرحت مسودة قرارات ألعمال المؤتمر
في السنتين المقبلتين ،منها :دعم مقاومة العصر في
عفرين وتصعيد النضال من أجل تحريرها ،والتنديد
بجرائم االحتالل التركي في عفرين وكافة مناطق
روج آفا ،وتكثيف الفعاليات المطالبة بحرية القائد
عبد هللا أوجالن ،والسعي للوصول إلى النساء من
شرائح ومكونات المجتمع في شمال سوريا ،وتوسيع
وتنظيم العالقات الدبلوماسية.
ومن ثم فتح باب الترشيح الختيار إداريات ولجان
لمنسقية مقاطعة قامشلو ،حيث تم انتخاب ست
من النساءّ ،
وهن كل من (رانيا رمو ،زبيدة علي،
ريحان تمو ،وليدة ابراهيم ،سناء خليل ،وشيرين
خليل) إلدارة اللجان في المنسقية ،وخمس إداريات
ّ
وهن (أيهان مراد ،ميديا محمود ،نجاح
للمنسقية

القسو ،شاهة خليل ،منور خالد) .كما وعاهدت
ُ
المنتخبات بالسير على درب الشهداء وعلى نهج
األمة الديمقراطية ،والكفاح من أجل نيل المرأة
حريتها وحقوقها.
وألقت في ختام الكونفرانس اإلدارية في مؤتمر
ستار حنيفة محمد كلمة شكرت فيها جميع
الحاضرات اللواتي ساهمن في العمل لوصول
المرأة لعقد هذا الكونفرانس ،وقالت« :إنها خطوة
كبيرة لتنظيم المرأة نفسها بشكل فعال في المجاالت
كافة» ،وانتهى الكونفرانس األول لمؤتمر ستار
على مستوى مقاطعة قامشلو بترديد الشعارات التي
تحيي مقاومة المرأة وتناشد بحريتها.

تقرير /وفاء الشيخ

بدعم املرأة دورات تعليمية لألطفال
يف قرية جعرب
روناهي /جعبر ـ افتتح دار المرأة في قرية جعبر
الواقعة شمال مدينة الطبقة بنحو 13كم مدرسة
لألطفال الذين حرمهم مرتزقة داعش من التعليم
الذي هو أبسط حقوقهم ،في إطار المشاركة الفعالة
للمرأة في بناء المجلس ،حيث تعمل مجالس ودور
المرأة على تنظيم صفوف المرأة وتنظيم طاقاتها
وتوجيهها بشكل صحيح في طريق بناء امرأة فعالة
في المجتمع من النواحي كافة .وتضم المدرسة عدداً
من المتطوعات من عضوات دار المرأة في جعبر
للمساهمة في تعليم أطفال المنطقة القراءة والكتابة،
وتعليمهم األرقام ،ومن أهم المواد التي تدرس
فيها :الرياضيات ،والعربي ،والديانة؛ لتقوية اللفظ
عند األطفال ومخارج الحروف بالشكل الصحيح
واستعداداً للعام الجديد الذي يبدأ في شهر أيلول
القادم .وضمت المدرسة في قرية جعبر  65تلميذاً
وتلميذة من عمر  4سنوات إلى  9سنوات ،وتم
فرزهم ضمن صفين ،األول من  4إلى  6سنوات

في المرحلة األولى والثاني من  7إلى  9سنوات
في المرحلة الثانية .والهدف من افتتاح المدرسة
هو تأهيل الطالب وتحضيرهم للعام القادم ،والعمل
على تطوير القدرات التعليمية لديهم .وفي لقاء مع
اإلدارية في دار المرأة في قرية جعبر فاطمة العلي
أكدت؛ قائلةً« :عملنا في دار المرأة بشكل أساسي
على توعية المرأة عن طريق الندوات التوعوية
والفكرية ،وكان افتتاح المدرسة من المشاريع
التي وضعها دار المرأة على رأس أولوياته ،وكان
اإلقبال جيداً من قبل األطفال واألهالي في القرية».
وأشارت فاطمة العلي إلى أنه في أول يوم من افتتاح
المدرسة تم استقبال  40تلميذاً وتلميذة من األعمار
كافة ،ووصل العدد حاليا ً إلى  ،65والعدد قابل
للزيادة .ونوهت اإلدارية في دار المرأة في قرية
جعبر فاطمة العلي أن بعض األطفال يحتاجون إلى
اهتمام ورعاية وتدريب أكثر بسبب تأخرهم في
الدراسة بسبب األوضاع التي سادت في المنطقة.

منظمة سارة تفتتح دورات تعليمية
وتثقيفية للطلبة بكوباني
روناهي /كوباني  -افتتحت منظمة سارا لمناهضة
العنف ضد المرأة في مركزها بمقاطعة كوباني
دورات تعليمية وتثقفية وترفيهية ألطفال كوباني،
في العاشر من شهر تموز المنصرم؛ وذلك بهدف
خروج األطفال من أجواء الملل في العطلة الصفية
وإبعادهم عن العمل في سن مبكرة ،باإلضافة إلى
إبعادهم عن الشوارع لتجنب وقوعهم في المشاكل،
ولرفع مستواهم التعليمي .وبادرت منظمة سارا بفتح
أبوابها لتدريب الطالب منذ العاشر من شهر تموز
لعام 2018م ،حيث تشمل دورات تعليمية للغات
الثالث (العربية ،الكردية ،اإلنكليزية) ،باإلضافة
إلى حصص ثقافية تضم التدريب على الغناء
والمسرحيات والعديد من الدروس الفنية ،وتضم
الدورة أيضا ً حصصا ً ترفيهية .ويبدأ توقيت الدورات
التعليمية من الساعة التاسعة صباحا ً حتى الساعة
الواحد ظهراً ،وبلغ عدد الطالب الذين انضموا إلى
الدورة التعليمة  220طالباً .وتستقبل منظمة سارا

األطفال من سن السابعة حتى الرابعة عشر فقط.
وفي هذا السياق؛ حدثتنا اإلدارية في منظمة سارا
لمناهضة العنف ضد المرأة شيرين مسلم قائلة:
«الهدف من فتح هذه الدورات التعليمة للطالب هو
إبعاد األطفال عن أجواء الملل في المنزل خالل
العطلة الصيفية ،ورفع مستواهم التعليمي ،وقد
الحظنا تقدما ً ملحوظا ً للطالب خالل تلقي التدريب،
وباألخص في حصص اللغة اإلنكليزية».

تعرَّضت المرأة الشنكالية بعد الهجوم
اإلرهابي لمرتزقة داعش على
شنكال في  3آب 2014م إلى أقسى
أنواع العنف من قتل وسبي وخطف
واغتصاب ،وكان ال ب َّد لها بعد كل
ما تعرَّضت له من العنف الجسدي
والنفسي أن تجد لنفسها سبيالً لحماية
نفسها وأرضها وأطفالها من األعداء،
بخاص ٍة بعد أن رأت قدرة وإرادة المرأة
في مواجهة اإلرهاب لتحرير شنكال من
خالل التضحيات التي قدمتها وحدات
حماية المرأة ووحدات ، YJA-Star
لذلك قررت شابات شنكال االنضمام
إلى حركة النضال والكفاح بأن يشكلن
ألنفسهن قوة حامية وتأسيس جيشهن
الخاص في شنكال ،وعلى الرغم من
أن المجتمع لم يكن يستسيغ تلك الفكرة،
ولم يكن يعقد على هذا الجيش آماالً
كبيرة ألنهم كانوا قد فقدوا األمل في
تحرير شنكال ،وألنهم لم يكونوا واثقين
كعادتهم من قدراتهن على رفع السالح
ومجابهة العدو ،إال أن المرأة الشنكالية
واجهت كل تلك الصعوبات وأظهرت
حقيقة المرأة اإليزيدية القوية القادرة
على القتال في الجبهات ومواجهة
مرتزقة داعش وجها ً لوجه.
نعم؛ لقد استطاعت المرأة اإليزيدية
نفض غبار الزمن عن نفسها ،وتنظيم
ذاتها وخلق األمل من جديد في نفوس
الشعب الشنكالي ،وتم اإلعالن عن
قوات ( YJŞوحدات المرأة الشنكالية)
التي قاتلت بجانب وحدات حماية
شنكال واستشهدت العديد من الفتيات
اإليزيديات في مواجهة داعش للدفاع
عن أرضهن وكرامتهن ،وقررت
المرأة الشنكالية أن تأخذ حقوقها وتقرير
مصيرها وبناء قوتها الذاتية بنفسها،
ولم تكن أي قوة وقتها قادرة على كسر
إرادتها وأن تشكل عائقا ً أمامها ،وبذلك
عرف الجميع مدى قدرتها وانحنوا أمام
تضحياتها ،وأصبح المجتمع على ثق ٍة
تامة أن المرأة الشنكالية لن تتعرض
مجدداً للمجازر أو اإلبادة والخطف،
وأنها أبدت مقاومة ال توصف في القتال
بمواجهة مرتزقة داعش وبثت الرعب
في قلوب عناصره ،ووقفت عائقا ً أمام
تقدمهم ،واستطاعت حماية أرضها
وأهلها والدفاع عنهم بكل بسالة وقوة،
وها هي الفتاة الشنكالية تقاوم اإلرهاب
في الجبهات األمامية ،وتقوم بحماية
جبال شنكال وأرض أجدادها ،ورأت
األمهات اإليزيديات حقيقة حماية
وحدات  YJŞلهن ،وكيفية وقوفهن
بجسارة في مواجهة القوات المهيمنة.
كما أنهن علمن مدى ضرورة الخروج
من قوقعة العادات والتقاليد ،وبات
لديهن األمل في أن الغد سيكون أجمل
بوجود تلك الفتيات الجميالت بأخالقهن
وإرادتهن ونضالهن ،وأن األراضي
المغتصبة ستعود ال محالة ألصحابها،
ألن التعاون والمقاومة التي تبديها المرأة
في جبهات القتال بجانب الرجل ستكون
نهايتها النصر بكل تأكيد ،ولن تسمح
المرأة الشنكالية بعد اليوم وال الشعب
في شنكال أن ترتكب بحقهم المجازر
والفرمانات مجدداً ،ألن إرادتهم أقوى
من كل تلك الممارسات اإلرهابية،
وإرادة الشعوب دائما ً هي التي تنتصر،
وبالمقاومة والنضال تُصنع الحياة.

www.ronahi.net
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سياسيو كركي لكي ومثقفوها:

احلوار سبيل احلل الوحيد إلنهاء الصراع يف سوريا

عبد احلليم امحد

تاج الدين حسني
منذ أكثر من سبع سنوات لم تتوقف
طبول الحرب في سوريا ،وباتت
الجغرافيا السوريّة نتيجةً لتشابك
األجندات اإلقليميّة ،والدوليّة مرتعا ً
ألعتى الحركات األصوليّة المتطرفة،
فقد ذاق الشعب السور ّ
ي خالل هذه الفترة
من أهوال هذه الحرب الويالت ،وق ّدم
القرابين وتضحيات جسام ،ولألسف لم
يق ّدم المجتمع الدول ّي حلوالً ناجعة لمأساة
السوريّين بل زادها تعقيداً بمؤتمراته
الماراثونيّة الفاشلة ،وتغاضى عن ح ّل
المشكلة السوريّة ،والتي يجب أن تكون
حلولها بيد أبنائها من الداخل من خالل
حوار سوري سوري يضع حداً لهذه
المأساة التي طال أمدها.
وليس أدرى من السوريّين بآالم المحنة
ومضاعفاتها ،وهم ال يحتاجون لوصاية
عليهم ،وال عاجزون عن الحلّ ،إال
الحديث عن المعطل هو الذي يراعي
مصالح أطراف إقليميّة ودولية ،فيما
السوريّون هم صناع الحياة ،التي أحيلت
إلى مأساة بسبب تدخل أطراف خارجيّة.
حول هذا الموضوع وإيجاد الحلول
والنقاشات التي تجري بين مجلس سوريا
الديمقراطيّة والنظام السور ّ
ي وآفاق
الحل ،استطلعت صحيفتنا آراء بعض
من المثقفين والسياسيين في كركي لكي
فكانت لنا هذه اللقاءات:

األزمة السور ّية جيب أن حُتل
بأيدي السور ّيني
حول الدعوة التي وجهها النظام السور ّ
ي
لمجلس سوريا الديمقراطية لفتح حوار
مع أبناء الشمال السوريّ ،تح َّدث الكاتب
والمؤرخ برادوست ميتاني قائالً:
الحروب تضيّع القيم واألخالق لكن ال
حروب دائمة ،وإن طال األمد ،فقد انتهت
حرب المئة عام في أوروبا بعقد صلح
بين انكلترا وفرنسا ،هكذا هي الحروب،
ال بد أن تنتهي بالتفاوض في نهاية األمر.
إن ك ّل مشكلة مهما تعقّدت وتشعّبت البد
أن تكون لها نهاية حتميّة ،وك ّل القضايا
الخالفيّة في العالم ال تُح ّل عن طريق
التعنُّت ،وفي األزمة السوريّة البد من
أن تتوفَّر إرادة شعبيّة للحل وهذه اإلرادة
تتوفر عندما يتبادل أطراف الصراع
اآلراء وتتم بينهم المناقاشات ،والمسائل
الخالفيّة ال بد من أن تكون وجها ً لوجه
دون تدخل من أ ّ
ي جهة ذات أجندات في
مثل هذه ّالمواضيع الشائكة.
وأشار ميتاني إلى أنَّه ومنذ سنوات عدة
تشكلت إدارة ذاتية ديمقراطية في مناطقنا،
وكانت هذه اإلدارة ثمرة دماء آالف
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الشهداء الذين ضحو بأرواحهم ودمائهم
في سبيل دحر قوى الشر والظالم التي
أرادت النيل من شعوبنا ومكتسباتهم،
لقد استطاع شعبنا بكلِّ أطيافه أن يدير
نفسه بنفسه بعيداً عن سلطة المركز،
لنظام من اإلدارة
وأن يؤسِّس أرضية
ٍ
فرضت واقعا ً ديمقراطيا ً فريداً استناداً
على مبدأ األمة الديمقراطية الذي يساوي
بين الجميع من حيث الحقوق والواجبات،
ولقي هذا النموذج أثراً طيبا في الداخل
ولدى معظم شعوب وحكومات العالم.
لذلك يمكننا القول :إن هذه اإلدارة الذاتية
المنبثقة من اإلرادة الجماهيريّة للشعوب
القاطنة في شمال سوريا قد اكتسبت صفة
الشرعية لهذه الشعوب ،وباتت تمثل
إرادتهم الحرةَّ .
إن أ َّ
ي حلٍّ في سوريا الب َّد
من أن تكون اإلدارة الذاتية الديمقراطية
ومجلس سوريا الديمقراطية المظلة
السياسية لقوات سوريا الديمقراطية
في شمال سوريا مشاركة فيه وبقوة،
لقد مللنا من المؤتمرات التي عقدت في
جنيف وآستانا وسوتشي ،والتي باءت
بالفشل ألن من كانوا يدعون تمثليهم
للشعب السور ّ
ي من المعارضة كانوا
يعبرون عن إرادة مشغليهم في تركيا
ودول الخليج ،وبعيدة كل البعد عن آمال
السوريّين وطموحاتهم ،بينما اإلدارة
الذاتية التي استُ ْ
بعدت عن تلك المؤتمرات
ال ُمدارة من قبل أعداء الشعب السور ّ
ي
قد سلكت في بداية األزمة منحى الخط
الثالث ،ونادت بشعارات الديمقراطية
لسوريا والمركزية السلطة.
وبهذه الكلمات أنهى برادوست ميتاني
حديثة حيث قال :لقد تع َّزز الشعور لدى
معظم السوريّين أن الحل في سوريا يجب
صرفاً ،ويجب أن يكون
أن يكون سوريّا ً ِ
الحوار سوريّا ً وعلى األرض السوريّة،
لذلك أحيي الخطوة التي قام بها مجلس
سوريا الديمقراطيّة بالتحاور المباشر
مع النظام السور ّ
ي في العاصمة دمشق،
فاألزمة السوريّة تخصُّ السوريّين ويجب
أن تح ّل بأيدي السوريّين ،وهم المعنيون
فقط بحلّها في العمل والنتيجة وال أحد
سواهم.

ّ
ّ
السوري احلل
السوري
احلوار
األفضل للخروج من تبعات األزمة
وفي ذات السياق تحدث عضو اتحاد
المثقفين في الجزيرة عدنان بركو فقال:
ّ
ي السور ّ
إن الحوار السور ّ
ي الذي يض ّم
شرائح المجتمع السور ّ
ي وشعوبها هو
الح ّل األفضل إليجاد الحلول لألزمة
السوريّة المستفحلة منذ ما يقارب الثماني

سنوات .وللخروج من تبعات هذه األزمة
التي طالت أمدها هذه الحرب الضروس
يجب أن نتحاور جميعاً ،حيث أفرزت
الخراب والدمار والتشريد والقتل وتفتيت
سوريا وتدمير البنى التحتيّة ،ولكي
ت ترضي
نستطيع أن نصل إلى مخرجا ٍ
الشعوب السوريّة وتداوي جراحهم
وتخفّف من مآسيهم والب َّد من أن تكون
النوايا صافية حتى تتش َّكل أرضيّة مناسبة
يمكن االعتماد عليها للتفاوض.
وتابع بركو الحديث قائال :ولننتقل
بسوريا إلى دولة ديمقراطيّة تعدديّة
المركزيّة خالية من ذهنيّة االستبداد
ومن الصراعات الطائفيّة واإلثنيّة
والمذهبيّة علينا أن نتحلّى بثقافة الحوار
وقبول اآلخر وال نه ّمش دور اآلخرين
ومشاركتهم في صنع القرار ،حتى
نحقّق األهداف المنوطة بنا وتكون جميع
األطراف في صورة الواقع الذي يجب
أن يحقّق العدالة والكرامة لهذا الفسيفساء
السور ّ
ي المتنوع.
ّ
وختم عدنان بركو حديثة بالقول :إن ما
شهدناه ولمسناه خالل سنوات األزمة
المنصرمة ّ
أن معظم النخب وبخاصة
السياسيّة منها ،أوهمونا بمصطلح الثورة
والتغيير ولكن أثبتوا عكس ذلك من خالل
تصرفاتهم ومواالتهم لآلخرين ،من خالل
الوقائع التي أثبتت ّ
أن مشروعهم كان
تخريبا ً وتقسيما ً للجغرافيا السوريّة ،وكان
ه ّمهم اغتصاب السلطة والجلوس على
كرسي الحكم وإحداث شرخ بين مكونات
الشعب السوريّ ،والعودة بسوريا أشواطا
إلى الوراء .لذلك الب َّد من أن تتضافر
جهود أبناء سوريا الغيارى الذين حاربوا
اإلرهاب الداعشي واألردوغاني لالنتقال
بهذا الوطن إلى مرحلة الديمقراطيّة
الحقيقيّة ،والحوار البنّاء والجاد من أجل
وضع اللبنة األساسيّة إلنهاء الصراع في
سوريا ،والمضي في عملية البناء الجديدة
لتكون سوريا مستقرة وآمنة لجميع
شعوبها ومكوّناتها وأديانها.

َّ
البد من وجود طرف ضامن ّ
ألي
مستقبلي
اتفاق
ّ
ومن جهته أشار عضو المجلس التشريع ّي
في الجزيرة عبد الحليم أحمد إلى أهمية
الحوار والحلول السلميّة حيث قالّ :
إن
ما جرى في اآلونة األخيرة من تواصل
بين اإلدارة الذاتيّة ومجلس سوريا
الديمقراطيّة من جهة ،وبين ممثلي النظام
من الناحية األخرى هو أمر إيجاب ّي،
ونحن بحاجة إلى مثل هذا الحوار بين
األطراف السوريّة ،كما ننظر إليه بعين

عدنان بركو
الرضى والقبول .ألنّه السبيل الوحيد
إليقاف حمام الدم السور ّ
ي الذي يسيل منذ
ثماني سنوات ،وآلة التدمير والقتل وإن
طال الزمن ال بد أن تتوقف وال بد لجميع
األطراق أن تجلس إلى طاولة الحوار،
وأرى أن ذلك سيؤدي إلى التوصل إلى
الحلول النهائية لألزمة السوريّة.
وأضاف أحمد قائالً :نحن نتلمس من خالل
مجريا ت األحداث أن هناك رغبة دوليّة
لوضع ح ٍّد لألزمة السوريّة ،باستثناء
تركيا التي حاولت وتحاول دوما وضع
العراقيل أمام ممثلي الشمال السور ّ
ي
والسيما مجلس سوريا الديمقراطية من
المشاركة في المنابر المؤتمرات التي يتم
فيها الحوار بشأن القضية السوريّة وسبل
حلها .وفي نهاية حديثه قال عبدالحليم
أحمد :إن إجراء حوار مع النظام في
العاصمة دمشق أو أي مكان آخر هو
أمر حسن وكما قلت الحوار هو السبيل
الوحيد للوصول إلى ما يتمناه الشعب
السور ّ
ي بأكمله ،ونتمنى أن تكون نوايا
الحكومة السوريّة صادقة في هذا االتجاه،
ونحن مع هذه الخطوة الجريئة لكن إن
حدث اتفاق الب َّد من وجود جهة ضامنة
أو دول راعية ّ
ألن أ ّ
ي مفاوضات ال بد
لجهة أن تضمن نجاحها ،وتابع على
الوفد المفاوض مع النظام السور ّ
ي أن
يكون متمسكا ً بما يخدم شعوب المنطقة
ومن جميع النواحي ألنّه يمثّل الجميع في
تحقيق آمال وتطلعات الجماهير ،وأال
يفرط بالمكتسبات التي تحقّقت بفضل
دماء الشهداء.

جملس سوريا الدميقراطيّة
ضمانة حتقيق األهداف
من جانبه أكد عضو حركة المجتمع
الديمقراط ّي تاج الدين حسين ّ
أن الوفد
الذي اتجه إلى دمشق بنا ًء على دعوة
من النظام السوريّّ ،
بأن هذه الخطوة
هامة وهي متممة لطرح سابق بادرت به
النظام السوريّ ،ونحن كحركة المجتمع
الديمقراط ّي لم نغلق أبداً أبواب الحوار
وكنا دائما ً على استعداد تام للخوض فيه،
ومهما كانت وجهة نظر الطرف اآلخر
مادام الهدف منه هو وصول سوريا إلى
بر األمان .وكنا وال زلنا دعاة سالم وهذا
ما يالحظه الجميع حيث اتخذت حركتنا
منذ بدء األزمة السوريّة نهج الخط الثالث
الذي يقوم على النأي بالنفس عن الصراع
الدائر للوصول إلى السلطة ،ولم ندعم
النظام وال المعارضة ،بل طالبنا بتغير
شامل في سوريا يشمل جميع مناحي
الحياة ،ودعونا إلى إجراء إصالحات

برادوست ميتاني
ديمقراطيّة في مؤسسات الدولة كافة،
وكذلك لم ننخرط بين صفوف المعارضة
التي طالبت بإسقاط النظام تنفيذاً ألجندات
دول بعينها وسرعان ما تالشت وتبددت
آمالها ،ورهنت نفسها ألجندات إقليمية
ودولية وعندما حققت مصالحها باعتهم
وتخلت عنهم.
وأضاف :إن مجلس سوريا الديمقراطية
هو بمثابة صمام األمان ومنصة لحماية
جميع المكونات المنضوية تحت عباءته
فهو يعبر عن آمال وتطلعات كافة
الشعوب القاطنة في شمال سوريا كافة،
وأثبت من خالل مجالسه التي تدار ذاتيّا ً
من قبل الشعوب في شمال سوريا أنّه
يسعى إلى صيانة حقوق جميع األقليات
والطوائف واألديان ،ويؤمن بطبيعة
االختالف التي تميّز المجتمع .ونحن
نرى أن الواقع يفرض نفسه من حيث
وجود قوتين على األرض ويجب أن
يتناقشا في األمور العالقة ،والجلوس مع
النظام السور ّ
ي هو لوضع خارطة طريق
لحلِّ جميع المشاكل التي يعاني منها
السوريّين ،ونبارك اللقاءات التي جرت
في دمشق ويمكن أن تستمر من خالل
اللجان التي سيتفقون عليها للتباحث حول
األمور كافة .ونرى بأنها ضرورية ولو
أنه لم يتمخض عنه قرارات ولم تصرّح
الحكومة بأ ّ
تصريح حولها والقت هذه
ي
ٍ
الخطوة قبوالً من الشارع في الشمال
السوريّ ،وأظن ّ
أن القبول من الطرف
اآلخر لم يكن يختلف عن القبول في
مناطقنا ،وهناك إشارات إيجابيّة تلوح
في األفق ونتمنى أن تثمر هذه اللقاءات
ونصل إلى ما فيه خير للشعب السوريّ.
وختم تاج الدين حسين حديثه :األجواء
التمهيديّة كانت إيجابيّة وحسب متابعتنا
هي مؤسسة لمفاوضات قد تضع حالً
لألزمة ونهاية للحرب المستعرة ،كما
يجب أن تؤ ّكد على أن أ ّ
ي اتفاق أو أيّة
صيغة للتوافق يجب أن تكون تحت رعاية
أمميّة أو دول ضامنة عليها أن تلعب دور
المراقب للخروقات التي قد تحدث من
قبل هذا الطرف أو ذاك ،ويجب أن يكون
الحوار جاداً وواقعيّا ً ويأخذ بعين االعتبار
خصوصيّة مناطق الشمال السوريّ،
بالطبع من جهة محاربة اإلرهاب وتحقيق
انتصارات تشهد لها العالم أجمع ،وما
نتمناه هو المضي قدما في هذا االتجاه
حتى تتحقق آمال جميع أطياف الشعوب
السوريّة المتعطشة للديمقراطيّة وانهاء
الحرب في سوريا.
استطالع /غاندي اسكندر
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يبدو أن زمن تشابك أيادي بوتين وروحاني
وأردوغان أمام وسائل اإلعالم قد ولّى إذ
بموجب اتفاق روس ّي أمريك ّي خرجت إيران
من جنوب سوريا ّ
ألن إسرائيل أصرّت على
عدم قبول أ ّ
ي وجو ٍد ايران ّي على حدودها مع
سوريا ولو حتى على بعد  100كم كما أعلنت
ايران انسحابها من المشاركة في معركة إدلب
التي يت ّم اإلعداد لها هذه األيام وكان الرئيس
بوتين قد صرّح سابقا ً ضرورة خروج القوات
األجنبيّة كافة من سوريا بما فيها إيران ألنّه
اعتبرها منافسة لروسيا ،لهذا نشاهد الدور
اإليراني بات يضعف ،ليس هذا فقط بل ع َّمت
االحتجاجات المدن االيرانية تنديداً بالوضع
المعيشي المتردِّي للمواطنين وطالبت السلطات
بسحب القوات اإليرانية من سوريا ،وأيضا ً
احتجاجات الجنوب العراقي التي رفضت
ُّ
وتدخلها في الشأن العراقي
الهيمنة اإليرانيّة
كل ذلك يدلُّ على وجود نية دولية وبموافقة
من روسيا على تحجيم دور إيران ألنَّها تعمل
على زعزعة األمن واالستقرار في المنطقة.
أن معركة إدلب توحي ّ
كما ّ
بأن تركيا أردوغان
لن تسمح بدخول قوات النظام وحليفه الروس ّي
إلى المدينة ولهذا ت َّمت المبادرة لتشكيل فصيل
جديد تحت مسمى «الجبهة الوطنيّة للتحرير»،
من خالل اندماج ع ّدة فصائل مؤخراً كما جرى

ّ

ذلك في الجنوب السوري من  11فصيالً على
أنّها تمثل ما يس ّمى الجيش الحر ،باإلضافة
لهيئة تحرير الشام وأحرار الشام من فصائل
والجيش التركستان ّي وسلطان مراد والزنك ّي
وعبدالحميد التابعين لتركيا في إدلب األمر الذي
سوف يؤدي لنشوب نزاع بين تركيا وروسيا
ومن هنا يمكننا القولَّ :
إن الدول الراعية لخفض
التصعيد في سوريا بدأت تعاني من التصعيد
فيما بينها! حيث أبلغ أردوغان الرئيس بوتين
ّ
أن الهجوم على إدلب سينهي االتفاقات التي ت َّم
التوصل إليها في أستانه ،بمعنى ّ
أن المواجهة
باتت وشيكة بين الروس وتركيا  ،وقد يصبح
حليف األمس عد َّو الغد ،وذلك شأن السياسة فال
ثوابت فيها ،ومن جهة أخرى ّ
ألن التحالف بين
البلدين في األساس كان آنيا ً وتكتيكيّا ً ولم يكن
استراتيجيّاًّ ،
ألن بوتين لم يثق يوما ً بأردوغان
وكان يقظا ً ألالعيبه الخبيثة وتركيا لم تكن
صادقة في تعاملها مع الروس والعداء بين
البلدين له جذو ٌر تاريخيّة ،كما ّ
أن تركيا العضو
في حلف الناتو الذي تقوده واشنطن وقد لعبت
أنقرة دور رأس حربة الغرب ضد االتحاد
السوفيت ّي خالل الحرب الباردة بين الطرفين،
وكانت قاعدة إنجرليك عصا أمريكا الغليظة
في المنطقة ته ّدد من تشاء من خاللها.
معركةُ إدلب كما يتوقع كلُّ المحلِّلين ستحم ُل

ّ

ت عديدة ّ
ألن تركيا سوف تحاول خلط
مفاجآ ٍ
األوراق في المنطقة من جديد وهي قنبلة
موقوتة وانفجارها قد يُهدِّد بإعادة األزمة
السوريّة إلى المربع األولّ ،
ألن التجمع الكبير
للفصائل اإلرهابيّة المسلحة ينذر بكارثة قد
تستمر وقتا ً طويالً ومن المحتمل أن تثير تركيا
الورقة السنيّة األمر الذي سيؤدي إلى ظهور
اصطفافات جديدة وعليه فمن الممكن القولّ :
إن
األزمة السوريّة ُمختَزلة بكلِّ أبعادها في إدلب،
ّ
ألن الحلول كافة كانت تتم بخروج المقاتلين
والنازحين إلى إدلب ،وقد تنتج المعركة مالمح
ما هو مخطط لسوريا المستقبل.
معركة إدلب تتصل بالحضور الترك ّي في
المشهد السوريّ ،والتي طالما حرصت على
البقاء ،وعلى هذا األساس احتلت مناطق من
شمال سوريا (جرابلس والباب) ،لتقطع تواصل
كوباني وعفرين ،بالسيطرة على مناطق من
غرب الفرات وليتسنّى لها الوصول مجدداً إلى
حلب ،وتأكيداً على حضورها قامت بعدوان
همج ّي على عفرين ومعها مرتزقة من ك ّل
الفصائل .وتحاول عبر استغالل والء فصائل
اإلرهابيين لها السيطرة على إدلب وض ّمها إلى
المناطق األخرى التي احتلتها ولكن ليس من
المتوقع أن تسير األمور سيرها المعتاد ،إذ قد
تكون معركة إدلب من خالل الدعم الروس ّي

والقبول األمريك ّي بداية النهاية للتدخل الترك ّي
في سوريا ،ومنطلق تحرير عفرين من
االحتالل الترك ّي ،ونظراً لوحدة العدو ووحدة
الجغرافيا بين عفرين وإدلب والعتبارات
وطنيّة سيكون لقوات سوريا الديمقراطيّة دو ٌر
في قادم األيام ،ولن تدعم اإلرهاب.
انحسار االحتالل واإلرهاب سيكون أيضا ً
دافعا ً لألطراف كافة لتفعيل جنيف التي
يُفترض ْ
أن تكون المظلَّة األمميّة الوحيدة
القادرة على إعادة األمور في سوريا إلى
نصابها الصحيح من خالل جلوس أصحاب
القضية السوريّة الحقيقيين مع النظام وجها ً
لوجه بعد أن فشل االئتالف في تمثيل الشعب
السور ّ
ي لعدم امتالكه القوة الفاعلة في الميدان
والخالفات واالنقسامات في بنيته ،أما قوات
سوريا الديمقراطيّة والقوى الوطنية األخرى
وباألخص معارضة الداخل فلقد أثبتت
جدارتها في محاربة اإلرهاب والحفاظ على
وحدة وسالمة األراضي السوريّة ولن تقبل
بغير بناء سوريا ديمقراطيّة ال مركزيّة تع ُّدديّة
تتمتَّع فيها األطراف والمكوّنات كافة بقوتها
المشروعة وبموجب عقد اجتماع ّي جديد تتفق
عليه كلُّ األطراف يدعو إلى انتخابات حرة
ونزيهة تحت إشراف دول ّي وتفعيل مؤسسات
الدولة لتقوم بواجباتها على أكمل وجه بروح

نوري سعيد
وطنية عالية وأن يتجاوز السوريين ك ّل األزمة
على أساس الهوية الوطنيّة السوريّة التي
تجمعهم واالنطالق بح ِّل كل نتائج األزمة
وتأمين عودة المهاجرين والالجئين ليمضي
السوريون في مسيرة إعادة بناء بلدهم من
جديد وأن يكون شعارُنا «عفى هللا عما مضى»
وأن تكون األزمة من حكايا الماضي في حين
يمضي السوريون إلى بناء مستقبلهم.

أية ثقافة ستؤدي بنا حنو االرتقاء واخلالص؟
ت
شهد التاري ُخ محطا ٍ
ت حاسمةً من الصراعا ِ
ت المختلفة في مواجهة الطبقات
والتناقضا ِ
المهيمنة واألنظمة الديكتاتوريّة والهمجيّة،
إلدامة سيطرتها وتحقيق مصالحها القريبة
والبعيدة .
ّ
منذ عهود طويلة ،وظفت الطبقات المهيمنة في
كردستان واألنظمة الحاكمة فيها ,ك َّل طاقاتِها
لنسف البني ِة الثقافيّ ِة واالجتماعيّ ِة
وإمكانياتِها
ِ
واألخالقيّ ِة للشعب الكرد ّ
ي في ك ّل أماكن
تواجده لدفعه بعيداً عن العصر وبقائه ال حول
له وال قوة! وكان الهدف األول واألخير ,رمي
الشعب الكرد ّ
ي في أوضاع تراجيديّة يائسة
ب ك ّل عناصر الثقة والقوة والتغيير نحو
واستال ِ
األفضل ونشر ثقاف ٍة فردية وزائفة توصله نحو
ُّ
مسلوب
ق واالنقسام و التشر ُّذم وبقائه
َ
التمز ِ
اإلرادة والقرار.
ق
وفي مثل هذه الظروف واألحوال ,لم يب َ
غي َر أسئلة جريئة تبحث عن إجابات شاملة
من قبيل« ,من نحن»؟ و «كيف نحيا»؟ وما
السبيل لالرتقاء والخالص؟ األنظار كلها
كانت تتجه نحو ثقافة «المقاومة والحياة» التي
ستعيد الروح الوطنيّة والتماسك االجتماع ّي
واإلرادة الفوالذيّة والوعي الجماع ّي وامتالك
زمام المبادرة وتحقيق الجسارة والجرأة

والبطولة وتخطّي ك ّل أنواع االنقسام والفرديّة
واالستالب الثقاف ّي واالجتماع ّي والحضاريّ.
ّ
إن اعتماد األنظمة االستبداديّة والهمجية ك ّل
ما تملكه من عنصريّة وهمجيّة ووحشيّة
وصوالً إلى إدارة عمليات عسكريّة كبيرة من
قبيل عملية «األنفال» عام 1988و» المطرقة
والسندان « منذ عام 1992م و»الفوالذ» و
«درع الفرات» و»غصن الزيتون» مؤخراً لم
س عن تحييد
ت من فراغ وإنّما
تأ ِ
لعجز وإفال ٍ
ٍ
ي الحاصل للمشروع التحرر ّ
الم ِّد الثور ّ
ي
اإلنسان ّي الذي يلقى رواجا ً في أجزاء كردستان
المختلفة وبخاص ٍة في روج آفا وبمشاركة
المكوّنات المختلفة بعد أن أصاب األطراف
القوميّة البدائيّة اإلفالس واالهتراء والتشر ُّذم
واالنقسام .وهنا تكمن الحاجة للمثقف
العضويّ/الفاعل على حد تعبير غرامشي
والذي يحمل مشروعا ً سياسيّا ً وتقدميّا ً لدحر
الرجعيّة والظالميّة والصفراء
الثقافة
وانتصار ثقافة االرتقاء والخالص والمقاومة
والحياة وتعميق قيم والمبادئ اإلنسانية بدالً من
االضطراب والفوضى وخلط األوراق وزرع
عدم الثقة والسلبيّة واالستالب بكلِّ أشكاله
وأنواعه .وباعتبار أال ثقافة فوق الطبقات
االجتماعيّة ,فك ّل طبقة ولها منظومتها الثقافية،

تروّج لمشروعها السياس ّي واالجتماع ّي وما
سواه .لذلك لم يكن غريبا ً أن يروّج للمشاريع
الظالميّة والعنصريّة والمذهبيّة والطائفيّة و
المناطقية وما إلى ذلك من خطط ومشاريع
لينتهي األمر إلى س ّد التطورات الثوريّة
واستبدالها بمشاريع مذهبيّة وعنصريّة على
تضا ٍّد مع آمال وطموحات المكوّنات الحضاريّة
والثقافيّة المتعايشة جنبا ً إلى جنب في وئام
ولحمة وطنيّة وإنسانية رائعة .آلن ،وفي ظل
الصراعات والمواجهات الحالية وبخاصة
ما حدث في عفرين منذ 2018/1/18م
والتي تجلَّت بأبشع وأقذر مشاهدها إلرجاع
المنطقة نحو مشاريع عثمانيّة/طورانيّة بائدة,
تحتاج المنطقة إلى مثقفيها وأصحاب الرأي
ومفكريها لتتصدى وتقاوم حاالت التمادي
الهمج ّي /الظالم ّي والمشاريع العنصريّة ,لما
وراء الحدود والعابرة لها بحجة حماية األمن
القومي والمصالح المريبة المرتبطة بالهيمنة
والغطرسة واالحتالل والمشاريع القذرة!...
لقد كشفت المرحلة الحالية أال مكان للثقافة
الصفراء والمواقف الرماديّة التي تنشر
كل أشكال وأنواع الميوعة واالستهالك
واالضطراب والسلبية والتصفية والهروب
من مجابهة الحقائق على األرض واالرتماء

في أحضان النزعة الفردية والضبابيّة ورمي
طروحات بعيدة عن آالم وطموحات ومعاناة
الشعب بكل فئاته وشرائحه ومكوناته! وأيضا»
برهنت التجارب البشريّة على اختالفها أال
ثقافة فوق الشعب وآماله وطموحاته .وعليه ال
ثقافة بدون مجتمع وال مجتمع بدون ثقافة وكل
عالقة بينهما عالقة عضويّة ولذلك يؤكد علماء
األنثروبولوجيا ومنهم مايكل كاريذرس على
انفراد اإلنسان بالثقافة دون سواه.
ويستمر اإليمانّ ,
بأن كل خطوة نحو األمام
لن يكون مالم يكن مرهونا ً بثقافة حقيقيّة
تحمل عناصرها ك ّل أشكال النضال والمقاومة
ووعي الذات واآلخر وهي التي تنتشل اإلنسان
من حاالت الضياع والتراجيديا التي جلبتها
له المشاريع االستعماريّة والظالميّة وقوى
الهيمنة والغطرسة واألنظمة الفاشية التي
تحكمها عناصر مريضة بالوهم واألمجاد
الشخصية البائدة! لذلك يبقى التطلع لثقافة ال
يقتصر على الجانب الجمالي فقط وإنما يحمل
مشروعا ً إنسانيا ً وأخالقيّا ً ويكون مع اإلنسان
بآماله وطموحاته وأحالمه في االرتقاء
والخالص وفي جبهة المقاومة ومواجهة الطغاة
والمحتلين وقوى الهيمنة والغطرسة وأطراف
الهمجيّة والوحشيّة ّ
ألن المقاومة تبقى رد فعل

تعاريف يف األيديولوجيا
األيديولوجيا نظا ٌم فكريٌّ
صي َغ
إدراكي ُمنظَّم ِ
ٌّ
نقاط مشتركة من الناحية األخالقيّة
لوجود
ٍ
والثقافيّة والعقائديّة والعلميّة ،لكنّها ليستْ
لفكر ُمو َّح ٍد
مفهوما ً ُمطلقا ً حيث ال يوجد نظا ٌم
ٍ
ومتزامن لجميع الناس .وتختلف من شخص
ٍ
زمن وآخر وبين طبقة وأُخرى.
آلخر ،بين
ٍ
بشكل عام هي صياغات ووجهات
األيديولوجيا
ٍ
نظر؛ هي كثافة فكريّة ُمع ّمقة في إطار مصلحة
آن واحد ،أو في
طبقة ما ،أو ع ّدة طبقات في ٍ
إطار المصالح العامة للمجتمع.1
مفهوم األيديولوجيا ليس عاديّا ً فهو يعبّر عن
واقع ملموس فيصف وصفا ً شافياً ،وهو ليس
مفهوما ً متولّداً عن بديهيات فيح ُّد ح ّداً مجرّداً.
اجتماعي تاريخ ّي؛ وبالتالي
وإنّما هو مفهو ٌم
ٌّ
يحمل في طيّاته آثار تطورّات وصراعات
ومناظرات اجتماعيّة وسياسيّة عديدة .ال ّدين
والعقيدة والذهنيّة والفلسفة ربّما ال تقبل ال َج َدلْ

على عكس األيديولوجيا المبنية على الديالكتيك
الذي يميّزها عن غيرها من المفاهيم .ومثال
ذلك األيديولوجيا السياسيّة التي غالبا ً ما تكون
قُطبيّة؛ فكلُّ
طرف يعمل على إثبات وجهة
ٍ
نظره ،وتفنيد وجهة نظر خصمه؛ يستخدم
علماء السياسة األيديولوجيا لإلشارة إلى ِحزم
المواقف ،التي يُعتقد أنّها غير قابلة للتمييز أو
الدمج في حالة مثاليّة مفضلّة مفردة.2
يرتبط مفهوم األيديولوجيا جوهريّا ً مع التاريخ
والمجتمع ،ويقول ماركس ّ
أن األيديولوجيا
تخفي مصلحة طبقيّة ،ويعلّل قوله بتطوّر
التاريخ؛ حيث استخدمها الماركسيّون للداللة
على نسيج تآمري فكري يغطّي عيون
الجماهير .يقول نيتشه ّ
إن القيم الثقافيّة أوها ٌم
ِّ
ابتدعها ال ُمستض َعفون لتغطية غلهم ض ّد
األسياد ،ويعلّل قوله بقانون الحياة .يقول فرويد
ّ
أن إنتاجات العقل خلقها اإلنسان المتم ّدن

منان خلباش
مشروع لفعل غير مشروع على ح ّد تعبير
سارتر.
وفي أيامنا الراهنة وفي ظ ّل ما نعايشه من
مشاريع عنصريّة وظالميّة عابرة للحدود
تطا ُل وجودَنا اإلنسان ّي وقيمنا وثقافتنا وإرادتنا.
وتقضم مدننا وأريافنا وتبقى الثقافة الحقيقيّة؛
إ َّما أن تكون مقاومة أو ال تكون!

مصالح فِئويّة .ومن وجهة نظر اقتصاديّة فإن
األيديولوجيا نو ٌ
ع من رأس المال البشري ـإن
ص ّح التعبيرـ الّذي يتغيّر بتحوّل الظروف
االقتصاديّة ،وال يمكن تحديد ثروة بلد ما على
المدى الطويل؛ ما يعني ّ
أن دور اإليديولوجيا
محايد في عملية التطوّر االقتصادي طويل
األمد ،3إلاّ ّ
أن التعريف األكثر تكامالً يح ّدد
األيديولوجيا بأنّها «النسق الكل ّي لألفكار
والمعتقدات واالتجاهات العا ّمة الكامنة في
أنماط سلوكيّة معيّنة» .وهي تساعد على تفسير
األسس األخالقيّة للفعل الواقع ّي ،وتعمل على
توجيهه.4

لمعارضة دفع الرّغبة الجارف ،ويعلّل قوله
بطبيعة االنسان الحيوانيّة.2
أ ّما مانهايم فميّز بين تعريفين األوّل هو
اليوتوبيا حيث عرّفها بأنّها نو ٌ
ع من التفكير
يتمحور حول تمثّل المستقبل واستحضاره

بكيفية مستمرّة ،والثاني هو األيديولوجيا،
فعرّفها بأنّها التفكير الّذي يهدف الى استمرار
الحاضر ونفي بذور التغيير الموجودة فيه.2
كما يُستخدم الدِّين لتحقيق مصالح ديكتاتوريّة،
كقناع لتحقيق
أيضا ً تُستخدم األيديولوجيا
ٍ

املراجع:
1ـ األيديوجليا – رستم جودي
2ـ مفهوم األيديولوجيا – عبداهلل العروي
3ـ  A Theory of the Ideologyــ(Tsao
)Hai-tao
 -4األيديولوجيا ـــ موسوعة ويكيبيديا
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شنكال....ذاكرة من الوجع
أو الذهب» و «آل -الجهة أو العلم» وتعني
وجهة الجمال أو الوجهة الجميلة

العثمانيون العدو
األول للشنكاليني

احتلت شنكال منذ القدم مكانة مرموقة في
الذاكرة الشعبيّة لموزبوتاميا ،ذكرى تمتزج
بالروحانيّة المق ّدسة كونها حاضنة الديانة
اإليزيديّة ،وفيها رمز الديانة اإليزيديّة
«اللش» .الحقيقة المرة التي سطرها ما
ينوف على السبعين فرماناً ،نقشت اوجاعها
في الضمير اإلنساني واإليزيد ّ
ي بوجه
خاص.
تقع شنكال في أطراف الصحراء العراقية
الغربية على الحدود مع سوريا ،وتتبع إداريا
محافظة نينوى العراقية ،وتبعد عن مدينة
الموصل قرابة  120كم ،وترتفع عن سطح
البحر  525م ،وناهز عدد سكانها التسعين

من
أروقة
اإلبداع

البعثي
شنكال يف ظل النظام
ّ

القصة :لعبة
القاص :بسام الطعان

القاص بسام الطعان من مواليد تربة سبية
في اقليم الجزيرة ،درس فيها وأنهى دراسته،
يعمل في الصحافة الثقافيّة ،يكتب القصة
القصيرة وينشرها منذ سنوات في العديد
من الصحف والمجالت والدوريات العربيّة
والمواقع االلكترونيّة الثقافيّة والمهتمة
باألدب ،عضو اتحاد الكتاب العرب وله
أربع مجموعات شعريّة «ورود سوداء،
غرفة معبأة بالنار ،غزالة الغابة ،ونهر
الدم» باإلضافة إلى رواية مخطوطة.
نال العديد من الجوائز وشهادات التقدير،
يتميز بغزارة نتاجه األدبي الذي يعالج فيه
واقع الحال وقصص من المجتمع والواقع
المعاش في أيام الطفولة ,كانت له لعبة جميلة
ال يمل منها ,وفي أيام المراهقة ,أمسكت
بتالبيب قلبه وعرشت « كالعسلية « على
شرفات روحه ,فأعلن باسمها بدء انتشار
الحب حتى يعم العالمين.
إنها (زهرة) قريبته ,وصديقة طفولته,
كم لعب وتراكض معها في سني الطفولة
والصبا ,وكم تضاحكا وتراشقا بالماء في
النهر المسافر دائماً ,وحين اكتملت وأزهرت,
انفصال انفصاالً طبيعياً ,لكنه لم يتخيل أبداً
أن يكون جمالها الخارق الذي ليس له مثيل
في القرية كلها من نصيب غيره .غابت عنه
خمسة أيام بلياليها ,فكان يبدو مثل جذع بال
أوراق ,أو طائر بال أجنحة ,وحين عادت من
زيارتها لبيت خالها في القرية القريبة ,سكنته
رعشة وأتاه الفرح بالجملة ,فلم يستطع تحمل
دقات قلبه المتسارعة ,مضى إليها مرتديا ً
زهو الربيع ,وقف أمامها وهو ثمل بعبق
الشوق والحب.
ـ أين كنت يا أعز الناس؟ قال وهو لم يتوقع
أن تذهب كلماته أدراج الرياح .ردت بكلمات
مبهمة ودخلت إلى بيتها وأغلقت الباب.
في صباح اليوم التالي شاهدها صدفة في
طريقه فمـسح شعـره بيده ,رتب هندامه ,ولم
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ألفا ً حسب احصائيات عام 2013م .غالبية
سكانها من الكرد اإليزيديّين والعرب وكذلك
المسيحيين ،ورغم ك ّل النوائب كانت تعرف
بالتآلف والسلم األهلي.
تض ُّم شنكال العديد من المدن والقرى الهامة
مثل« :سنوني ،تل بنات ،تل قصب ،دهوال،
بورك ،وردية ،خان صور ،دوكوري،
خرابازار ،زورافا ،كوهبل ،تل عزير،
سيباية شيخ خدر ،كرزرك ،قرية كوجو
وقرية الحاتمية ،ورمبوسي كرشبك
وحردان ،ودهوال ،القابوسية».
وحول أصل التسمية فهي كرديّة تتألف من
قسمين فهي تضم كلمتي «شنك –الجمال

عانت شنكال على الدوام من االعتداءات
الجائرة عليها ،واستهدافها ،لتفردها
باحتضان الديانة اإليزيديّة ،فمنذ سقوط
االمبراطورية البابلية عام»539ق.م» حتى
عام2014م .وأشد وأغلب تلك الفرمانات»
اإلبادات الجماعيّة» كانت من قبل العثمانيين،
الذين كانوا يتفننون في ايجاد أسباب واهية
إلصدار تلك القرارات التي كانت تستهدف
اإليزيديّين بجغرافيتهم الطبيعيّة والبشرية،
وكل ما يعتاشون منه من اقتصاد ،وكانت
الفرمانات تهلك البشر والضرع والشجر
وال يكاد الشنكاليون ينتهون من فرمان
حتى يلحقهم فرمان آخر يستهدف وجودهم
وديانتهم وإنسانيتهم وثقافتهم الشعبيّة
والدينيّة ،وكانت تهدف إلى كسر شوكة
اإليزيديّين بالقتل والتدمير واالغتياالت
وبث الفتن وعندما ال تصل إلى مآربها تنظم
حمالتها التي تركت اإليزيديّين في عزلة
شبه تامة عن العالم الخارج ّي وكل ما شهده
من تطوّر وتمدن ،وانطواء على الذات وعدم
معرفة اآلخر وقبوله ،باإلضافة إلى هجرة
اآلالف ووصولهم لشتى بقاع األرض.
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يترك لها مجاالً لالبتعاد:
ـ من يستطيع أن يطفئ عطشي إليك يا
زهرة الزهرات .تأففت وتأملته من شعره
الالمع حتى حذائه الالمع ,شعرت بالكثير
من القرف والتقزز فقالت :هل تعلم أنك مثل
مستنقع تحت التالل .ثم ابتعدت ورسمت
أمامه بحاراً ,وجباالً ,وآالف مؤلفة من
األسالك الشائكة.
أليام طويلة لم تطب أجفانه في الكرى ,وفي
كل ليلة من ليالي الشوق ,يرتدي أجمل ما
لديه من ثياب ,يتعطر ,ينشر الليل شراعاً,
ويتحول إلى ملاَّ ح يبحر نحو بيتها ,لعله يسعد
عينيه برؤيتها ,لكن أبوابها دائما ً موصدة
بمزاليج من نار .مرت األيام وكبرت األحالم
ولم ينسها لحظة واحدة ,صارت همه وأهمه,
فعل المستحيل من أجلها ,لكن قلبها ظـل
قاسيا تجاهه كحجر الصوان .هي حكمت
عليه بالشقاء ,وتركته يتحسر ويتفجر بكل
أنواع الهموم ,وهو كحصان يأبى االنهزام
والنسيان ,وظل يطلق من حولها صهيله
المليء بالصبابة والوداد .ذات أصيل كانت
وحدها في الكرم تقطف العـنب ,فاقترب
منها وقلبه يرتجف ويغلي ,احتضنها خــلسة
وحاول أن يأخذ منها بالقوة ماء يطفئ عطش
شفتيه ,لكنها تصدت له بكالم جارح ومنحت
رأسه حجراً.
لم يتعب من مراقبتها ومالحقتها ,ولم يأبه
بكلمات التوبيخ التي كانت ترشه بها.
باألمس رآها جالسة في البستان تحت
ظل شجرة التوت العمالقة ,كانت تتقمص
األبهة ,ترتدي ثوبا ً زاهياً ,تفرّد ضفائرها
للنسيم ,تم ّد ساقيها ,وتمارس هواية الغناء,
بقي ينظر إليها من بعيد وروحه تحلق من
حولها ،انتابته بغتة أحاسيس غريبة لم يحس
بها من قبل ،فلم يأبه بالمحظورات ,قفز من
فوق السور الطين ّي ,اختبأ خلف شجرة قريبة
منها ,ولكن قبل أن ينفِّذ ما يريد ,أو ما تريد
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لم يكن النظام البعث ّي الشوفين ّي بأحسن من
العثمانيين ،فقد عمدت سياسة البعث إلى
صهر اإليزيديّين وحاولت جاهدة وبكل
الوسائل أن تح َّد من وجودهم والقضاء
عليهم ،فكانت االعتقاالت تطال الكثيرين
منهم ابان ثورة الكرد على النظام البعث ّي
وبعدها ،بحجة دعمهم للبيشمركة ،وجرى
تهجير سكان عشرات القرى وترحيلهم
لمناطق أخرى لتغيير ديمغرافية المنطقة،
وجرى من ناحية أخرى إفراغ عشرات
القرى والمزارع في شنكال وتجميعها في
تجمعات سكانية لتسهل السيطرة عليهم،
وأهملت باقي المناطق من شنكال اقتصاديا ً
وثقافيا واجتماعيا ً وحرمت من كل أساليب
ووسائل الخدمات ،وعانى اإليزيديّون
من مشاكل جمة في االختالط مع المجتمع
العراقي الذي زرع النظام والشوفينيين في
مخيلته وثقافته مقاطعة اإليزيديّين ،وحُرموا

األكل والتحدث والزيارة بين اإليزيديّين
واألقوام األخرى ،بل حتى البيع والشراء
والتبادل االقتصاد ّ
ي معهم ،ناهيك عن العزلة
االجتماعيّة وتحريم الزواج .ومن جانب آخر
وقع اإليزيديّون ضحية إهمال الحكومة في
اإلقليم خوفا ً من التصادم مع حكومة المركز
التي كانت تصف اإليزيديين باالنفصاليين
والمتمردين والخونة الختالفهم دينيّا ً وقوميّا ً
معهم ،وعاشت شنكال في أوضاع مأساوية
نتيجة تضارب مصالح الحكومة المركزية
واإلقليم إلى جانب ما تركته حمالت اإلبادة
والعزلة من تخلف وفقر وعزلة ومرض.

الفرمان الداعشي األسود
بعد امتداد داعش وانتشاره كالوباء ،بفضل
ِّ
وبث الذعر في بعض
الدعاية والترهيب
مناطق سوريا والعراق ،كانت موصل

ضحيته التي احتلها في 10حزيران عام
2014م .وبعد أقل من شهرين كانت شنكال
وجهته الجديدة ،بعد أن قتل ونكل وشرد أهالي
الموصل ،واستفاد من الدعاية التي روجت
له بأنه ال يُقاوم وال يمكن ص ُّده ،وفي الثالث
من آب عام  2014كانت شنكال فريسة
سهلة وقعت في قبضته ،و َسلمت القوات
المدافعة عنها المنطقة بالكامل دون مقاومة
تُذكر ،وضاع الشنكاليون بين اتهامات
اإلقليم والحكومة المركزية العراقية المتبادلة
بالتقصير ،واستطاعت مجموعات من قوات
وحدات حماية الشعب فتح ممرات آمن بين
شنكال وروج آفا ليتمكن األهالي من الوصول
إلى المناطق اآلمنة في روج آفا ،وبناء مخيم
في منطقة ديريك ،غير أن مرتزقة داعش
ارتكبوا مجازر بحق سكانها واغتصبوا
وشردوا وقتلوا األطفال والشيوخ واألطفال،
وكانت الجريمة الكبرى باختطاف اآلالف
من النساء اإليزيديّات ومعاملتهن كسبايا

ق .وكان لتأسيس وحدات حماية
وجوار ورقي ٍ
ٍ
شنكال من أبنائها ومؤازرة ومساعدة من
وحدات حماية الشعب ،والمقاومة البطوليّة
من أبنائها الفضل في طرد المرتزقة منها
وتحريرها في  13تشرين الثاني 2015م.
وإلى جانب مساعدة وتنسيق من قبل قوات
التحالف والبيشمركة .اليوم تعود شنكال
لتتنفس الصعداء وتنظم المجتمع من جديد
وتضمد جراحها العميقة ،فالفرمان الداعشي
لم يكن أرحم من الفرمانات العثمانيّة ،وتعمل
المؤسسات المدنية وقوات حماية شنكال على
بناء اإلنسان والمكان من جديد لعل الفرمان
األسود يكون آخر الفرمانات التي تمر بـ
«اللشا نوراني».

آرين شنكايل

ثوبي اجلديد
نفسه ,دخل شاب وسيم الطلعة إلى البستان,
فأرسلت إليه عبر عينيها رسولين ضاحكين,
ثم نهضت بحيوية ورحبت به بحرارة ,جلس
إلى جانبها ,ابتسم لها ,فأعطته مقابل ابتسامته
نقاء أغنية عاشقة.
إنه يعرف الشاب جيداً ,قال لنفسه وقلبه
يحترق بنيران ال تعرف االنطفاء« :اآلن
عرفت لماذا كانت تذهب إلى تلك القرية».
كان ينظر إليهما والشرر يتطاير من عينيه
كما يتطاير الشهاب في جوف الليل ,وحين
اتحدا فجأة في حب كوني ,ركبه دوار من
طاغ تجاهها وتجاه العالم
القهر ,شعر بحقد
ٍ
كله ,اندلعت النيران في كل أجزاء جـسده,
ولم يعد يرى غير الموت من حوله ,وفي
لحظة جنونية ,خرج من خلف الشجرة,
ركض باتجاه الجسدين الغائبين عن الدنيا,
وقف فوقهما والنار ال تزال تندلع فيه ,وقبل
أن تحوله إلى جثة متفحمة ,أخرج بحركة
سريعة من خاصرته مسدسا ً المعا ً وحاقداً,
راقب للحظات الجداول الحمراء وهي تسير
على األرض ,ثم انسحب وكأن شيئا ً لم يكن,
حـتى أنه لم يرد على أسئلة الذين توافدوا
على البستان ,ولم تنته اللعبة وإنما ابتدأت.

يأتي العيد ,ويرتدي كلُّ
شخص ثوبه الجديد،
ٍ
أما أنا فلن أرتدي ذلك الثوب ,ال ألنني ال
أملك ثوبا ً جديداً ,وال ألنني ال أريد أن أكون
محل نظر الجميع ,ولكن ألنني سأرتدي
ثوبا ً من نوع آخر ,غير ذلك الثوب الذي
ألفه الناس ,والذي جرت عليه العادة في يوم
العيد ,هذا الثوب سأقوم بتفصيله وحياكته
بيدي ,سأختار لونه بنفسي وأدفع ثمنه من
جيبي ،سأحاول جاهداً أن أجعل أصدقائي
يفكرون في اختياره ,إنه ثوب ال يباع في
محالت األقمشة ,ثمنه زهيد ورخيص ,ولكن
قيمته غالية ,كلنا نستطيع شراءه  ,وبعضنا
قد يرتديه ولكن قد ال يستطيع أن يحافظ
عليه طويالً سأرتدي ذلك الثوب ,ولكن بعد
أن أخلع ثوبي القديم بما يحمل من أقذار
الذل والجُبن والقهر والنفاق وآفة الكذب,
والمجون ,ومن بقع الكراهيّة ,التي تناثرت
عليه فدنسته ,تلك الثياب التي جمع فيها
الزمن شتى أنواع المكر والخداع ,ولطخها
بأقذار يصعب إزالتها ,والبد من خلع الثوب
ورميه بما لطخه.
سأرتدي ثوب العزة والكرامة والمحبة ,وأبدأ
صفحة جديدة مع نفسي ,وأتخذ من هذا العيد
بداية لتحطيم الكراهيّة واألحقاد ,وسأقدم

تقارير وتحقيقات

شنكال ..من أمل اإلبادة إىل انتصار اإلرادة
يف الذكرى السنوية الرابعة جملزرة شنكال ،واليت تعترب أكرب وأبشع اجملازر حبق اإلنسانية ،مرّ خالهلا اجملتمع اإليزيدي يف منطقة شنكال

والعراق عموم ًا مبراحل وحمن عصيبة قبل وبعد اجملزرة ،إال أنَّها متكنت من التغلب على خطر اإلبادة بالتنظيم واإلرادة ،لتحمل يف خضم

جتربتها هذه مشروع ًا دميقراطي ًا يكفل حقوق اجملتمعات واإلثنيات يف العراق عموم ًا وحيل قضاياها وينهي نزاعاهتا العرقية والطائفية.
شنكال الجبل وما يحمله من حجر وماء وشجر
وما يحيط به من سهل ونهر ،وشنكال التي ذكر
اسمها في األسفار القديمة والكتب السماوية
وفي رسائل الملوك واألباطرة وكتابات كلِّ
مؤرخ مر بالمنطقة عبر العصور ،وفي أخبار
كل حرب وسلم ،لم تكن منسية و ُمه َّمشة ثقافيا ً
واجتماعيا ً إلى هذه الدرجة ،إال بعد تشكيل
الدولة العراقية القومية الحديثة بفعل االستعمار
وتصاعد الذهنية القومية نتيجة لنظامها المستبد
واإلنكاري المتماشي مع مخططات االستعمار
األجنبي.
تعتبر شنكال أم القصة والحدث التاريخي في
الثقافة الكردية وحضارتها عبر التاريخ ،نظراً
ث قد حصل من فرح
لالستنجاد بها في ك ِّل حد ٍ
أو ترح في حرب أو نصر ،حيث كانت دائما ً
السند والدعم أو الملجأ لشعوب كردستان من
كرد و سريان وأرمن .إال أن سياسة اإلبادة
المتكررة عبر العصور على يد ال ُغزاة الغرباء
أخفت الكثير منها ،والتي ال تزال إلى يومنا هذا
تهدف إلى إبادتها ،وإن أمكنهم ألبادوا وطمسوا
ذاك الجبل الشاهق الفاصل بين الصحراء
ومناطق جزيرة بوطان.

هدية هذا العيد محبة وكرامة ,وسأتلقى
هديتي وأضعها في جيب هذا الثوب النظيف,
ولن تقف تلك الهدية على مثل ذلك اليوم
فحسب ,ولكنّها ستتج َّدد في ك ّل يوم ,عندئذ
سيظل ثوبي إلى األبد ناصع البياض مرصعا ً
بالمحبة واأللفة واأل ُخوة الصادقة والتضحية
والفداء ,وتزيّنه درر الوفاء واالخالص متين
الحياكة ,متآلف النسيج قادراً على مقاومة
الكراهية والتمييز واالقصاء.

يعتبر عهد السالطين العثمانية من أكثر
الفترات الدموية التي مر بها المجتمع الكردي
وال سيما شنكال واإليزيديين ،تلك المنطقة التي
كانت عصية على سالطينها والرافضة للتبعية،
واألمر األهم أنه في الفترة العثمانية حارب
سالطينهم الكرد بحجة الدين وكانوا يهدفون
إلى تغيير دين اإليزيديين بالقوة ونشر اإلسالم
بينهم ،لذلك ارتكبوا أبشع المجازر في مناطق

الشنكالية المميزة والتبغ ،ناهيك عن عشرات
المزارات والقبب الاللشية التاريخية المتناثرة
على كامل الجبل والقرى المحيطة بها.

التغيري الدميغرايف يف شنكال
وتعريبها عرب التاريخ
مثلها مثل المناطق الكردستانية في األجزاء
األربعة فإنها عانت من التعريب والتغيير
الديمغرافي بقوة منذ قرنين وإلى وقتنا هذا،

كردستان وبغداد المركزية .وبسبب سياسات
السلطة وما تبعها من تهميش وسلب إلرادة
المجتمع أُعيد سيناريو اإلبادة على شنكال
وأهلها مرة أخرى لتنتهي بأكبر عملية إبادة
جماعية في تاريخ اإلنسانية بالعصر الحديث
بتاريخ 2014 /8/3م.

أكرب جمزرتني يف ظل حكومة
بغداد وباشور كردستان
كان أهالي قضاء شنكال يأملون خيراً بعد
التسويات التي جرت بين الحكومتين في
العراق وظنوا أنَّهم بعد توزيع المهام العسكرية
واألمنية بين البيشمركه والشرطة االتحادية
العراقية سوف يعيشون بمأمن من الهجمات
المتكررة عليهم وانتهاء عهد التعريب والتغيير
الديمغرافي والصهر الثقافي واالجتماعي
والقتل بسبب الدين الذي عاناه اإليزيديون
سابقا ً على يد الحكومات المتتالية على العراق.
إال أنه لم يدم االستقرار طويالً حتى ارتكب
إرهابيون محليون مجزرةً مروعة في بلدتي
سيبا شيخ وتل عزير بقضاء شنكال سنة
2007م بتفجير صهاريج مفخخة وسط
تجمعات األهالي راح ضحيتها المئات من
القتلى والجرحى وتدمير معظم البلدة إثر
التفجيرات الهائلة ،وكان حينها اإليزيديون
وبعض الجهات الكردية قد أشاروا

من حيث االستيطان البشري في هذه النقطة
البارزة فإنه وبحسب علماء اآلثار يعود إلى
ما قبل  11ألف سنة قبل الميالد ،وبخاصة
في المنطقة الجنوبية من جبل شنكال ،وأكثر
النظريات حول أصول سكانها تشير إلى أنَّهم
كانوا زاغروسيين ،ثم الحقا ً كانت استمراراً
لثقافة تل حلف الهورية (أسالف الكرد) على
ضفاف نهر خابور بروج آفا بشمال سوريا قبل
الميالد بـ  6آالف سنة ،وأثبت العلماء َّ
أن حياة
قروية مستقرة كانت قد وجدت على حواف
بشكل كبير.
جبل شنكال
ٍ
وتعاقبت على شنكال الكثير من االمبراطوريات
أهمها :اآلشورية والميدية والميتانية  -الهورية
والرومانية ،حيث كانت تلعب دوراً سياسيا ً
وعسكريا ً واقتصاديا ً مهما ً في كل حقبة من
تاريخ الحضارات المتعاقبة ،باعتبارها كانت
نقطة وصل استراتيجية بين سوريا والعراق،
وتسيطر على كلِّ الطرق التجارية المارة بين
المنطقتين.
كما جعلها أشرف موسى األيوبي عاصمة له
لتعيش شنكال حينها ذروة ازدهارها المعماري
واالقتصادي والثقافي في تلك الحقبة ،إلى
جانب كونها أصبحت مراراً مملكةً مستقلة
أو مرك َز دول ٍة مستقلة لعدة فترات قبل الحقبة
اإلسالمية.

ويذكر في األخبار واألغاني الكردية
الفلكلورية القديمة جملة «شنكال التي أحرقت
أي شنكاال شه وتي» وهذا الحدث قد انطبع
في ذاكرة الكرد لكثرة الحروب والويالت
التي ذاقتها شنكال على مر العصور ،فقد
تكرر تدمير وحرق شنكال عدة مرات وعلى
فترات ،حيث أحرقت أول مرة على يد الفرس
في عهد شابور سنة 260م وعهد هرمز الثاني
سنة  302ـ  309م ،وأكثر الحروب دموية
كانت بين الفرس والروم على أرض شنكال
سنة  348حيث هزم الروم وارتكب شابور
الثاني مجزرة مروعة بحق شعبها ليقتل
معظمهم ويأسر بعضهم إلى فارس ،ومن ثم
أحرقت ونهبت في عهد الغزو الخوارزمي
سنة 628هـ  ،تلته هجمات المغول في سنة
633هـ على كردستان والمنطقة لتحرق وتقتل
وتشرد أهلها عدة مرات ،ثم تكررت في العهد
العثماني وبعدها في عهد ديكتاتورية صدام،
وكانت آخر الهجمات وتدمير المدينة وحرقها
على يد مرتزقة داعش في 2014/8/3م التي
شردت وقتلت اآلالف وأحرقت معظم المدينة
ودمرت معالمها التاريخية.

وكانت شنكال بالنسبة لهم نقطة ضعف كبيرة
يمكن بها إرضاء األطراف المسيطرة عليها
وتجميدهم ،باإلضافة إلى أن شنكال ستكون
بالنسبة لهم الضربة القاضية على الشعب
الكردي ينهي فيها ثقافتهم وتاريخهم ويضعهم
في حصار خانق أبدي ليقتلهم بها شيئا ً فشيئاً،
بحكم استراتيجيتها الجغرافية التي تعتبر كدرع
عظيم يحمي معظم الحدود في جزئي كردستان
الغربي والجنوبي.
حينها عقد اجتماع سري في العاصمة األردنية
عمان في حزيران 2014م حضره ممثلون
عن األتراك وحزب البارزاني وإسرائيل
والسعودية وأمريكا ،وكانت مسألة التخطيط
لسقوط الموصل بيد اإلرهابيين قد ذكر فيها،
فسيطر داعش بعدها بأسبوع على الموصل
وبدأ بالتوسع في المنطقة ،بعدها عقد عدة
اجتماعات متتالية بين حزب الديمقراطي
الكردستاني والحكومة التركية واستخباراتها
في باشور لتنسحب بعدها قوات البيشمركه،
والذي قدر عددها بـ  18ألف ،من قضاء
شنكال بالكامل وتترك مصير أهلها بيد داعش.
إلى جانب ذلك فقد كان امتداد ثورة حركة
التحرر الكردستانية في شنكال يهدد تركيا
والكتل المحافظة من العرب والكرد في العراق
بخاصة آل النجيفي وحزب البارزاني ،حيث
كانت حركة الحرية والديمقراطية اإليزيدية
 TEV-DAتعمل وبشكل سري في تنظيم
الشعب ذاتيا ً بعد تفجيرات 2007م بسبب
فقدان الشعب اإليزيدي الثقة بالحكومتين،
وكانت الحركة تعمل دون اإلعالن عن نفسها
في البداية وتعاني من عمليات اعتقال ممنهجة
وحظر ُمش َّدد من حكومة باشور بهدف كبح
حركتها داخل المجتمع اإليزيدي وما تحمله
من مشروع شعبي يكفل حمايتهم ذاتياً.

يوم /3آب2014/م املشؤوم زاد عدد
الفرمانات إىل 74

شنكال يف التاريخ

شنكال اليت احرتقت

مجعة احليدر
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مثل والت شيخ و خالتا و شنكال اإليزيدية.
ويؤكد المؤرخون الكرد واإليزيديون منهم
على الخصوص ،على أن معظم المجازر
واإلبادات الجماعية التي طالت المجتمع
اإليزيدي والسرياني واألرمني في كردستان
عموما ً كانت في الفترة العثمانية ،كما أن
معظمها موثقة باألغاني والمالحم الشعبية
التاريخية لمنطقة شنكال.

ما تتميز به شنكال
لكثرة أحداثها التاريخية وما حملته من
عواصف حزن أو فرح فإن شنكال وجبالها
تتميز بأن كل نقطة منها تحمل اسما ً وقصة ،فال
يوجد مكان منس ّي أو غير مؤرخ دون قصة.
حتى أنك إذا مررت على سفح الجبل فسوف
تالقي عدة أشجار كبيرة على جانبي الطريق
في منطقة سردشتى تعرف بأشجار «القواال»
المقدسة وهم طبقة دينية ممن يطوفون القرى
اإليزيدية قادمين من اللش (مركز العبادة
اإليزيدية في قضاء شيخان بمحافظة دهوك)
ليحلوا المشاكل االجتماعية ويتلون على
مجتمعهم العظات الدينية وتعاليمها حاملين
بعض األمور المقدسة كتقليد ،حيث كانت
تلك األشجار مكانا ً ليجتمع الشعب حولهم
ويتلقوا تعاليم اللش النوراني بخصوص
دينهم ،باإلضافة إلى أنها تحضن في طيات
تاريخها أسطورة سفينة نوح التي حاولت أن
ترس َو عليها قبل أن تحط على جبل الجودي
وذكرت في الكتب السماوية ،فإنها تحتضن
أيضا ً أعظم ملحمة في تاريخ األدب الكردي
عن العشق ومآثر الشعب الكردي وهي ملحمة
درويشى عفدي وعدولة ،كما تتميز بجوها
النقي والصافي وإطاللتها الخالبة والنادرة
على المنطقة الفراتية وسهول جزيرة بوطان،
إلى جانب اشتهارها بزراعة التين والكروم

فقد بدأت عمليات التغيير الديمغرافي مع
سيطرة العثمانيين على شنكال سنة 1516م،
حيث نالت شنكال القسط األكبر من استبدادهم
كون العثمانيين حاربوهم بالدين بقوة من أجل
أسلمتهم ،لتقوم بعدها سنة 1879م بتقطيع
أوصالها من جزيرة بوطان وتتبعها إلى والية
الموصل.
نهايات القرن الـ  19وبدايات القرن العشرين
بدأت هجرات لبعض العشائر في شبه الجزيرة
العربية وباألخص من نجد والحجاز لتستقر
في الربيعة ومحيط جبل شنكال ،التي كانت
قد أُفرغت بسبب الحصار والهجمات العثمانية
وانسحاب أهلها إلى الجبل.
بعد انتهاء الصراع بين اإلنكليز والفرنسيين
على منطقة شنكال سنة 1921م وإتباع
األخيرة للعراق ،الواقعة تحت سيطرة االنتداب
البريطاني وتأسيس الدولة العراقية القومية
1932م أُتبع  %90من منطقة شنكال لوالية
الموصل وبقي جزء بسيط منه في روج آفا.
بعدها بدأت عملية «بتر» جسد شنكال وتوزيع
قراها وأراضيها الزراعية على المناطق
العربية الشبه صحراوية مثل قضاء البعاج
والقيروان وتل أعفر وإسكان العرب في
المناطق التي هُجر منها الكرد اإليزيديون
نحو الجبل .لكن التعريب الكبير كان في عهد
صدام في سبعينيات القرن الماضي حين قاموا
بتوطين العرب بالقوة داخل مدينة شنكال
وإفراغ الجبل وحرق أكثر من  150قريةً
وتدميرها وجمع أهلها في تج ُّمعات سكنية
صناعية شمال وجنوب الجبل وتغيير األسماء
في كل منطقة.
بعد سقوط دكتاتورية صدام حسين في العراق
وبروز الدور الكردي في المنطقة كبداية
لحل قضيته ،حررت كامل المناطق الكردية
ومن بينها شنكال ودخلتها قوات البيشمركه
سنة 2003م ،لتصبح بعدها من بين المناطق
الكردية المتنازع عليها بين حكومتي باشور

إلى َّ
أن المجزرة حصلت بتواطؤ من المسؤولين
في الحكومة العراقية وحزب البارزاني في
شنكال من أجل انتزاعها كليا ً والسيطرة على
كامل مواردها.

ملاذا شنكال وكيف
ُمِه َد ملخطط اجملزرة..؟
لم تكن مرحلة ظهور داعش وتوسعه وهجماته
على المناطق الكردية محض صدفة يسعى فيه
هذا التنظيم الجديد إلنشاء دولة خالفة مثلما
كان يروج لها اآلخرين ،بل كانت مرتبطة
بسلسلة المحاوالت التي تهدف إليها الدولة
التركية وحلفاؤها في المنطقة منذ 2003م من
أجل مشروعهم في إبادة الكرد وبناء العثمانية
الجديدة على جماجم شعوب المنطقة األصليين
والسيطرة على خط كركوك وموصل وحلب
كبداية للتوسع.
فكانت سنوات 2014-2013م حاملة ألكثر
وأشد الهجمات على الشعب الكردي في روج
آفا من قبل مرتزقة جبهة النصرة وداعش
وأحرار الشام المدعومة بشكل مباشر من قبل
الدولة التركية وحلفائها ومنظمات األخوان
المسلمين ،والتي امتدت من أقصى حدود
عفرين في ريف حلب الشمالي إلى بلدة تل
كوجر في أقصى الزاوية الشرقية الشمالية
إلقليم الجزيرة ،ناهيك عن الحصار المحكم
من األطراف كافة حتى الكردية المناصرة
لسياسات أردوغان في إقليم جنوبي كردستان.
وبتوسع انتصارات الكرد ،ضمن مضمار
ربيع الشعوب المعلن في المنطقة عامة
بالتزامن مع انكسارات الدولة التركية في
سياساتها المعادية للكرد في سوريا ،اتسع معها
نطاق هجمات اإلرهابيين والمرتزقة ،التي
تدعمها تركيا ،على معظم المناطق الكردية،

بعد سقوط الموصل بيد داعش قام مرتزقتها
بالهجوم على بعض القرى الشرقية والجنوبية
لجبل شنكال وصوالً إلى بلدة ربيعة المحاذية
للحدود مع روج آفا ،بهدف محاصرتها كليا ً
قبل الهجوم ،إال أنها لم تفلح كثيراً ألن وحدات
حماية الشعب أمنت حدودها ودخلت بلدة ربيعة
باإلضافة إلى تحريرها لبلدة جزعة المحاذية
للحدود مع شنكال لتحميها من الخلف ،فقامت
المرتزقة في ليلة الثالث من شهر آب عام
 2014بهجوم واسع على شنكال ،بعد حشد
عناصره وانسحاب  18ألف مقاتل من عناصر
البيشمركه والجيش العراقي من القضاء مع
سالحهم الثقيل والخفيف.
حاولت مجموعات متطوعة من األهالي
التصدي بأسلحتهم الخفيفة لهجمات داعش في
القرى المحاذية لخطوط داعش مثل كرزرك
وسيبا شيخ إال أن عدم التكافؤ في العدد و
السالح حال دون نتيجة واستشهد على إثرها
العشرات من الرجال والشباب والذ المدنيون
في منتصف تلك الليلة نحو الجبل هربا ً من
بطش داعش.
وصل البعض إلى الجبل بعد مغامرة الموت
سيراً على األقدام ،ومات آخرون في الطريق
تعبا ً أو عطشا ً أو جوعاً ،و خطف وقتل من
بقي في قريته ،وسُبي آالف النساء مع أطفالهن
وهن يحاولن الفرار من داعش ،ليفقد أكثر من
 2000حياتهم بحسب بعض المعلومات شبه
المؤكدة من جهات حقوقية.
وأفادت التقارير الصادرة من مديرية الشؤون
اإليزيدية :إنه تم العثور حتى اآلن على 43
مقبرةً جماعية في قضاء شنكال ،وأن عدد
المختطفين يصل إلى أكثر من  6417بين
رجال ونساء وأطفال ،مازال مصير معظمهم
مجهوالً ،بالرغم من تحرير وإنقاذ المئات
منهم من قبل وحدات حماية الشعب والمرأة
في معاركها ضد داعش في الرقة ومنبج ودير
الزور.
هذا وتعتبر مجزرة شنكال ،التي تعرف لدى
المجتمع اإليزيدي بالفرمان الـ  ،74من أكبر
المجازر في القرن الحادي والعشرين وأكثرها
وحشية بحق اإلنسانية واألقليات الدينية ،حيث
قام المرتزقة بقتل اإليزيديين بطرق وأساليب
بشعة وبشكل جماعي ،وقاموا باغتصاب
األطفال والنساء وبيعهم في أسواق النخاسة
إلى جانب استغالل األسرى كعبيد لحفر
األنفاق وبذل األعمال الشاقة أو كدروع بشرية
للسيطرة على المناطق أو الحماية من الطيران
والهجمات على نقاطهم.

حتقيق /آالن روج
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استثمار املواهب اليافعة وتنميتها يف احلسكة
روناهي /الحسكة  -من أجل تربية سليمة وصحية
عقليا ً وبدنيا ً ألطفال مدينة الحسكة ،تعد األنشطة
الرياضية من أهم الوسائل التي يمكن أن تشكل
األساس لتنمية مواهب األطفال وتنشط قدراتهم
العقلية والجسدية ،الستكمال دورها باإلضافة إلى
العملية التربوية خالل السنة الدراسية ،وأيضا ً
لتعميق التواصل مع التالميذ ،افتتحت لجنة إدارة
المدارس في مقاطعة الحسكة مركزاً للنشاطات
الرياضية والترفيهية التالية( :الموسيقا،
والتايكواندو ،والرسم ،واللغة الكردية) ،وذلك
باستقبال طالب المراحل االبتدائية واإلعدادية
خالل أشهر العطلة الصيفية ،حيث يحمل
هذا الفصل لألطفال الراحة والترفيه والفرح
واالستمتاع بعد سنة دراسية كاملة من النشاط
والجهد مما يخلق الحاجة إلى الجانب الترفيهي
ألداء سلوكي أفضل ،إذ أن النظريات النفسية
والتربوية للطفل تعطي أهمية كبرى للجانب
الترفيهي والتنشيطي للطفل إلى جانب التعليمي،
مما يساهم في بناء وتطوير شخصيته ،ويدعم
طاقته ويدفعه للنجاح والتفوق والعيش بسلوك
إيجابي ،فاألطفال يمتلكون طاقة كبيرة وهائلة
نحو الحياة يجب استثمارها بشكل إيجابي
لضمان مستقبل أفضل لهم.

تنشئة طفل متوازن
فكريًا وجسديًا
وقامت صحيفة روناهي بزيارة لمركز األنشطة
الرياضية في مدرسة الشهيد جان حجار والتقينا
بالكادر التدريبي المشرف على هذه األنشطة
حيث أفادتنا مديرة المركز نعيمة كوسا بالتالي:
«للتواصل المستمر مع الطلبة والتالميذ ورعايتهم
بشكل أفضل ،أقدمت لجنة المدارس على افتتاح
مراكز أنشطة رياضية وترفيهية في مقاطعة
الحسكة لطلبة المراحل االبتدائية واإلعدادية
بشكل مجاني ،حيث يختار التلميذ القسم الذي
يرغب تنمية مواهبه فيه» ،وأضافت نعيمة« :تم
تأمين المستلزمات الضرورية لذلك وبخاص ٍة

المدربين المختصين ،وبلغ عدد المشتركين
في هذه المراكز أكثر من مئتين وخمسين
تلميذاً ومن كال الجنسين ،تو َّزعوا على األقسام
األربعة حيث تم تسجيل أكثر من مائة تلميذ في
رياضة التايكواندو ،ومائة وعشرين سجلوا في
قسم الرسم والموسيقا ،وأربعين تلميذاً في قسم
اللغة الكردية» ،وأشارت إلى َّ
أن الدوام يبدأ من
الساعة الثامنة صباحا ً حتى الثانية عشرة ظهراً،
كما أ َّكدت« :على َّ
أن هذه األنشطة ال تقتصر
مهمتها على مبدأ الحركة البدنية والجسدية فقط،
وإنما تتسع لتشمل التفكير الذهني ،مما يعكس
إيجابا ً على األطفال وسلوكهم ،حيث يتوازن
السلوك لدى الطفل ويتمتع بروح عالية ونشاط
تخلق لديه تركيبة نفسية وجسدية متوازنة
ما يجعله فرداً سليما ً في المجتمع ليصبح نواة
المجتمع األخالقي» ،واختتمت قائلةً« :نناشد
األهالي في مقاطعة الحسكة دمج أطفالهم ضمن
برامج األنشطة الترفيهية والرياضية في المراكز
واالنخراط فيها ،أو حسب ما يُحدِّده الطفل أو
األهل وبما يتناسب مع طبيعتهم لما له من فائدة
على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سليمة متوازنة
ذهنيا ً وبدنياً».

تعميق التواصل مع الطلبة يف
فصل الصيف
كما حدثنا بهذا الصدد اإلداري في لجنة األنشطة
لدى لجنة إدارة المدارس بيوان محمد خير قائالً:
«جاء افتتاح مراكز لألنشطة بعد دراسة وافية
من قبل لجنة إدارة المدارس في مقاطعة الحسكة؛
بهدف تنمية مواهب الطلبة من جهة والستمرار
التواصل معهم خالل عطلة الصيف من أجل
بناء جيل سليم فكريا ً وجسديا ً وعقليا ً وقادر على
اإلبداع والتطوير» ،وأشار محمد خير إلى َّ
أن
هذه األنشطة تحمل الكثير من األهداف واألسس
العلمية ,وتساعد القائمين على التدريس لتجاوز
مراحل كثيرة للوصول بالمجتمع إلى غايات نبيلة
بهدف بناء جيل يتمتع بالقيم واألخالق اإليجابية

بعيداً عن العنف واألنانية والكراهية ،كما يساهم
في توجيه شخصية الطفل نحو النجاح ،قائالً:
«وهذا كان مخططنا لهذا العام وذلك بمنح الطفل
الفرصة ومساعدته الكتشاف مواهبه ،وكذلك بث
روح الجماعة بينهم» ،مضيفاً« :وكل هذا يسهل
العملية التربوية والمنهاج الجديد لهيئة التربية
والتعليم التابعة لإلدارة الذاتية الديمقراطية»،
ونوه محمد خير إلى أنَّه تم تأمين كل االحتياجات
للطلبة لالستفادة القصوى من هذه األنشطة
بجميع فروعها ،وتتجلى في العمل الطوعي
للفريق القائم على األنشطة لتلبية حاجاتهم
البسيطة وليعمق االرتباط بين الطفل والمركز.

خطوات عملية لتنمية مواهبهم
بدوره ح َّدثنا مدرس مادة الموسيقا جوان رسول
قائالً« :الموسيقا غذاء الروح ،و جز ٌء ال يتج َّزأ
من حياة اإلنسان ،وقد ظهرت في التاريخ القديم
للحياة البشرية ،واستُخدمت في العلم والتعليم،
وكانت من أهم أسباب نجاح النظام التربوي
والتعليمي في المجتمعات ،حيث مورست في

المنهاج التربوي لما لها من تأثير قويٍّ على
ال ُمتعلِّم وكذلك على الطفل في األشهر األولى
حيث يحركون أجسادهم بتناغم موسيقي ،وهذا
يدل على القدرة الذهنية للطفل وتجانسها مع
الحركة الجسدية ،لذلك تأتي الموسيقا مكمالً
روحيا ً وجسديا ً وفكريا ً للتعليم .وإلنجاح المنهاج
التربوي كان ال ب َّد من غرس القيم الجميلة
في نفوس األطفال» ،وأشار رسول إلى َّ
أن
الدراسات أ َّكدت على َّ
أن األطفال الذين يمارسون
الموسيقا إلى جانب التعليم هم أكثر ذكا ًء وبداهةً،
ويتمتعون بالروح الرفاقية والجماعية ،وأضاف
رسول« :منحت المناهج الجديدة لهيئة التربية
والتعليم التابعة لإلدارة الذاتية الديمقراطية
فرصا ً كثيرة ليستطيع الطفل من خاللها ممارسة
هوايته ونشاطه بكل طمأنينة وراحة نفسية ,وهذا
له تأثيره الكبير في تكوين شخصيته وسلوكه،
لذلك يجب توظيفها بشكل سليم ومدروس لينتج
جيالً يمارس دوره ويبدع في قدراته بكل ثقة
وثبات ،وكان الفتتاح المركز في مقاطعة
الحسكة إسها ٌم كبير في التعرُّ ف على هوايات
مبكرة مبدعة كانت مخفية ،ورغبات متنوعة في

العزف على العديد من اآلالت الموسيقية الوترية
منها واإليقاعية ،وأكد على توفر جميع اآلالت
الموسيقية من العود والبزق والبيانو واألورك
والكمان في المركز» ،ومنوهاً« :نقوم بتعليم
الطالب عليها من خالل النوطة الموسيقية
والسلم ،حيث يتمكن المتعلم من معرفة جميع
قواعدها وأصولها بحيث تتشكل له قاعدة أساسية
يمكنه من االنطالق كخطوة ضرورية له في
البداية ،وتساعده في تنمية الجوانب االجتماعية
والعقلية واالنفعالية والجسمية ،وتزيده ثقته
بنفسه حيث يعبر عن أحاسيسه بال خجل ويظهر
انفعاالته المتعددة كالفرح والحزن والقوة والحب
والتعاطف عبر الموسيقا ،فكل هذه المشاعر
تزيد من إحساسه بشخصيته وكيانه ووجوده
االجتماعي».
أما المدرب الرياضي عبد هللا جميل فحدثنا
عن قسم التايكواندو قائالً« :تعد التايكواندو من
الرياضات ذات األهمية ،لما توفره من الترفيه
والتركيز الذهني والجسدي ،وهي منتشرة بشكل
كبير عالمياً ،إذ تخلق الروح الجماعية وتدفعهم
لقضاء وقت طويل مع زمالئهم وسط أجواء
من الحب والتنافس ،للتعبير عن إثبات وجودهم
بالمشاركة واللعب ،حيث يتعلَّم التلميذ كيفية
الدفاع عن النفس وقت الحاجة ويتعلم قواعد
هذه اللعبة ،والتي يمكن أن يستفيد منها في حياته
العملية باإلضافة إلى أهميتها الصحية وتنميتها
للقدرة العقلية وسرعة البداهة لديه».
إن الرسم وسيلة التعبير عن الجمال لدى اإلنسان
هذا ما قالته لنا مدرسة مادة الرسم روشن شيخو
مضيفةً« :وهي لغة األطفال ،حيث يعبرون من
خاللها عن أحاسيسهم وأفكارهم وتعتبر أداة
التواصل للحوار مع الطفل للتعبير عن حاجاته
ونحن هنا نعمل على تنمية موهبة الرسم لدى
األطفال وتعليمهم القواعد األساسية والتعريف
باأللوان وكيفية استخدامها بحيث نضع األسس
السليمة ليتم َّكنوا من االنطالق واإلبداع».

بدأت لجنة التربية والتعليم التابعة لمجلس دير
الزور المدني بامتحانات المعلمين وإجراء
امتحانات لـ  5100معلمة ومعلم ،من ريفي
الغربي والشرقي عقب انتهاء الدورات الصيفية.
وبعد دورات للمعلمين استمرت لشهرين في
معاهد ريف ّي الشرقي والغربي لدير الزور ،والتي
كانت ضمن خطة إلعادة تأهيل وتدريب وتوسيع
اآلفاق لدى المدرسين في االختصاصات كافة.
جرت امتحانات نهائية للدورات الصيفية
للمعلمين البالغ عددهم  5100معلمة ومعلم،
ليتم بعدها تعيين المدرسين في المدارس حسب
اختصاصاتهم ومؤهالتهم من قبل لجنة التربية
والتعليم.
وعدد المعاهد التي جرت فيها الدورات هي 18

معهداً موزعة من منطقة الجزرات في الريف
الغربي حتى غرانيج في الريف الشرقي حيث
جرى فيها تدريس االختصاصات التالية (علوم،
عربي ،رياضيات ،جغرافية ،تاريخ) ،لتشمل
االختصاصات كافة.
الرئيس المشترك للجنة التربية والتعليم التابعة
لمجلس دير الزور المدني كمال الموسى قال
لوكالة هاوار خالل جولتهم التفقدية على جو
االمتحانات« :بدأنا بإجراء امتحانات الدورات
الصيفية بعد خضوع المعلمين كافة للدورات
الصيفية وسيتم تعيين المدرسين حسبها».
وكالة هاوار

املرحلة األوىل
أطلقتها منسقية اتحاد شبيبة روج آفا واتحاد
المرأة الشابة ،للمطالبة بالكشف عن وضع القائد
األممي عبد هللا أوجالن في الـ  5من تشرين
الثاني2017 /م.
وفي إطارها نظمت فعاليات عدة ،منها المسيرات
الراجلة ،كالمسيرة التي انطلقت من منطقة سري
كانيه في مقاطعة الجزيرة حتى مركز مقاطعة
قامشلو والتي دامت لمدة سبعة أيام ،باإلضافة
للمهرجانات كتنظيم أول مهرجان للخيول
األصيلة بمدينة الطبقة ،وتنظيم دوريات لكرة
القدم في مختلف المناطق بالشمال السوري ،فيما
نظم اتحاد المرأة الشابة في مدينة حلب مسيرة
بالمشاعل تنديداً بالعزلة المفروضة على قائد
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أهايل عني ديوار يزرعون حماصيلهم يف قرى أخرى
بعد أن منعت دولة االحتالل التركي مزارعي
قرية عين ديوار من زراعة بساتينهم القريبة
من الحدود ،فقد إقليم الجزيرة أهم سلة غذائية،
إال أن مزارعي عين ديوار توجهوا إلى قرى
أخرى لمواصلة نشاطهم الزراعي وتعويض
جزء من خسائرهم.
على مدى عامين متواصلين منع جيش
االحتالل التركي مزارعي قرية عين ديوار
التابعة لمنطقة ديرك من زراعة أراضيهم
الزراعية المحاذية للحدود مع باكور كردستان،
حيث يطلق عناصر جيش االحتالل التركي
النار على كل من يقترب من أراضيه مما أسفر
حتى اآلن عن إصابة عدد من المدنيين.
وحرمت ممارسات االحتالل التركي
المزارعين من زراعة ما يقارب  50ألف
دونم من األراضي الزراعية والتي كانت تعتبر
أهم سلة غذائية لمناطق إقليم الجزيرة ،إال أن
مزارعي عين ديوار لم يستسلموا لممارسات
االحتالل التركي وتوجهوا هذه المرة إلى قرى
قريبة تابعة أيضا ً لمنطقة ديرك ومحاذية لنهر
دجلة مثل قريتي جم شرف وشكر خاج والتي
ال يطالها رصاص االحتالل التركي.
وكعادة مزارعي عين ديوار؛ فإنهم يستعدون
لزراعة الموسم الصيفي مع نهاية فصل الشتاء،
حيث يزرعون الكميات الالزمة من المشاتل
في بساتينهم داخل القرية أو باحات منازلهم

على أمل أن يتسنى لهم زراعتها فيما بعد
في الحقول المحاذية للحدود ،إال أن االحتالل
التركية منعهم هذا العام من زراعة األرض
األمر الذي كان سيُعرِّض المزارعين لخسائر
كبيرة جراء تكاليف إنتاج المشاتل.
وعليه؛ بادرت المكاتب الزراعية التابعة لهيئة
الزراعة في إقليم الجزيرة إلى منح أراضي
زراعية في قريتي جم شرف وشكر خاج
للمزارعين لزراعتها واالستفادة منها مقابل
أراض تشرف عليها
أجرة رمزية ،وهي
ٍ
المكاتب الزراعية التابعة لإلدارة الذاتية.
ويزرع المزارعون أنواعا ً عديدة من الخضار
من الخيار والبندورة والباذنجان والفليفة
والشمام.
وقام االحتالل التركي مرات عديدة بإطالق
النار على األهالي في حال االقتراب من النهر
لسقاية وزراعة أراضيهم ،األمر الذي أدى إلى
ترك األهالي زراعة األراضي خالل موسم
فصلي الصيف والشتاء؛ مما سيتيح لهم تعويض
جزء من خسارتهم ورفد األسواق بالخضار.
المزارع عز الدين عبد هللا من أهالي قرية
عين ديوار ويعمل حاليا ً في قرية جم شرف
قال« :إن االحتالل التركي يقوم بإطالق النار
على المزارعين واألهالي يحاولون زراعة
بساتينهم ،ويمنعون األهالي من االقتراب من
محصولهم الصيفي والشتوي ،بهدف إجبار

أعمال بلدية الشعب يف القرمانية

روناهي /الدرباسية ـ قامت بلدية الشعب
بالقرمانية التابعة لبلدية الدرباسية بتوزيع
المياه بواسطة الصهاريج وتنزيل غاطس
في قرية عرادة.
وألن الماء سر الحياة واساس
استمرارها؛ قامت بلدية الشعب بالقرمانية
التابعة لمنطقة الدرباسية بتوزيع الماء
على االهالي في قرية عرادة وذلك

بسبب تخرب الغاطس وانقطاع الماء عن
االهالي في القرية ،حيث دامت عملية
التوزيع لمدة ثالثة أيام متتالية ،قامت
ثالثة صهاريج بالخدمة وتم من خاللها
ايصال المياه لـ 150منزالً.
وفي هذا السياق؛ قامت البلدية بشراء
غاطس للبئر من مدينة الحسكة وتنزيل
الغاطس في القرية لحلِّ هذه المشكلة.

شوارع الطبقة تودع الظالم
الشعوب عبد هللا أوجالن والمطالبة بالكشف
عن وضعه الصحي .إلى جانب ذلك ،تم افتتاح
مراكز للشبيبة في المدن والبلدات التي تحررت
من مرتزقة داعش ،مثل «الرقة ودير الزور»
بصدد توعية وتثقيف الشبيبة ،واالنتفاض في
وجه التهديدات التي كانت تستهدف أراضي
الشمال السوري من قبل االحتالل التركي.
وشملت فعاليات حملة «انتفضوا» في مرحلتها
األولى ،الشبان في «أوروبا والشرق واألوسط
وشمال سوريا» .وانتهت المرحلة األولى من
حملة انتفضوا في  21آذار من العام الجاري.

املرحلة الثانية
أعلنها اتحاد شبيبة شمال سوريا ،تحت شعار»
انتفض ،حارب ،حرر عفرين» ،وناشد االتحاد
الشبيبة لتنظيم أنفسهم واالنضمام للحملة في 9
حزيران.
وفي  18حزيران بدأت حركة شبيبة روج آفا
في مقاطعة كري سبي بالمرحلة الثانية من حملة
«انتفضوا» ،تحت شعار «ضد االحتالل التركي

انتفضوا».
وهدف المرحلة الثانية كسر االحتالل التركي
لعفرين وتحريرها ،وهذه المرحلة غير مقيدة
بفترة زمنية محددة بل ستواصل وفق التطورات
السياسية والعسكرية التي تشهدها الساحة
السورية.
ونظمت الشبيبة في هذه المرحلة فعاليات عدة
منها المسيرات الراجلة وتعليق اليافطات
الشعارية ،التي كتبت عليها شعارات خاصة
بالشبيبة ،باإلضافة إلى الرسم على الجدران
رسومات توضح وحشية االحتالل التركي ،إلى
جانب تنظيم مهرجانات ودوريات لكرة القدم،
كما افتتحت في هذه المرحلة دورات تدريبية
فكرية وعسكرية للشبيبة.
وآخر فعاليات الشبيبة في إطار المرحلة الثانية،
كان التوجه إلى باشور كردستان والوقوف ضد
هجمات االحتالل التركي ضد الشعب الكردي
في باشور ،وتهديداته لمناطق ميديا الدفاعية،
لكن سلطات باشور كردستان منعت الشبيبة من
دخول أراضيها.
وكالة هاوار

روناهي /الطبقة  -في إطار تأهيل المدينة
وتزيينها من قبل بلدية الشعب في الطبقة،
أطلقت بلدية الشعب بالتعاون مع أحدى
المنظمات العاملة في مدينة الطبقة
وبمساعدة مديرية الكهرباء مشروع
إلنارة شوارع مدينة الطبقة وبخاصة
الشوارع التي تعرَّضت للتخريب
والتدمير والسرقة خالل فترة سيطرة
فصائل الجيش الحر ومرتزقة داعش
على المدينة على مدار السبع السنوات
الماضية .ويشمل المشروع إنارة المتحلق
في المدينة من سد الفرات شماالً إلى
مفرق الطبقة الواقع جنوب المدينة على
طريق حلب ـ الرقة والشارع الرئيس في
المدينة والكورنيش الواقع على ضفاف
بحيرة الفرات .وفي زيارة إلى مديرية
الكهرباء؛ أكدت على َّ
أن العمل بدأ
بمساعدة من العمال الفنيين في المديرية
إلعادة انارة شوارع المدينة والخطة تشمل

اإلنارة ،وتزويد المناطق التي ال تتوفر
فيها الكهرباء بالطاقة الشمسية متوزعة
على الشكل التالي :إنارة الشوارع من
سد الفرات إلى دوار العلم والشوارع
الرئيسة في المدينة بالكهرباء ،ومن دوار
العلم إلى مفرق الطبقة وكورنيش البحيرة
بالطاقة الشمسية .وأشارت المديرية إلى
َّ
أن المساحة التي يشملها المشروع تمت ُّد
إلى حوالي 20كم من المدينة ،ون َّوهت
المديرية إلى َّ
أن مدة تنفيذ المشروع على
أرض الواقع ال تتجاوز الشهرين.
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األهالي على ترك قراهم» .ونوه عبد هللا إلى
أن الحقول الزراعية في عين ديوار كانت
ترفد إقليم الجزيرة بالخضار ،وتشكل العصب
االقتصادي الرئيس ألهالي المنطقة؛ ألن
المنطقة زراعية وغالبية األهالي يعتمدون
على الزراعة ،إال َّ
أن اإلنتاج انخفض حاليا ً إلى
النصف نتيجة ممارسات الجيش التركي.

غالء األمسدة واملبيدات أثر سلبًا
على اإلنتاج
ليست ممارسات االحتالل التركي الهم الوحيد
للمزارعين ،حيث يشكون هذا العام من ظهور
العديد من اآلفات والحشرات الضارة وكذلك
موجة الحر خالل شهر تموز ،يضاف إليها
غالء أسعار األسمدة والمبيدات مما أثَّر سلبا ً
على اإلنتاج بحسب المزارع عز الدين عبد هللا.

جلنة محاية احملصول قدمت
املساعدة الالزمة
المهندس الزراعي واإلداري في لجنة حماية
المحاصيل فهد عالوي أكد على ما ذهب إليه

المزارعون وقال« :إن ظهور حشرة كلورادا
أدى إلى تضرُّ ر المحصول» ،وأشار إلى َّ
أن
اللجان الفنية كشفت على الحقول الزراعية
وقدمت اإلرشادات الالزمة للمزارعين حول
طريقة رش المبيدات الحشرية.
ً
وأضاف عالوي« :المحصول جيد نوعا ما
من حيث الكمية واإلنتاج وبخاصة بعد إرشاد

المزارعين بطريقة رش المبيدات والقضاء
على حشرة كلورودا التي أضرت بالمحصول
وبخاصة الباذنجان .لذ؛ نحن في لجنة حماية
المحاصيل سنقدم المستلزمات واآلليات لرش
المحاصيل الزراعية الموجودة في المنطقة».
وكالة هاوار

خماوف من متلح الرتبة يف الرقة

تقرير /آلدار آمد

أول دورة امتحانيه للكادر إىل أين وصلت محلة «انتفضوا» وماذا حققت؟
التدريسي بدير الزور
بمبادرة من اتحاد شبيبة روج آفا ،أطلقت في
الخامس من شهر تشرين الثاني 2017م ،حملة
«انتفضوا» بهدف التنديد بالعزلة المفروضة
على القائد األممي عبد هللا أوجالن والكشف عن
وضعه الصحي ،قبل أن يطلق االتحاد المرحلة
الثانية من الحملة للدفاع عن عفرين ضد جيش
االحتالل التركي في الـ  9من شهر حزيران
المنصرم ،فإلى أين وصلت الحملة وماذا حققت
إلى اآلن؟
منذ انطالق ثورة روج آفا لعبت الشبيبة دوراً
أساسيا ً في الدفاع عن المكتسبات التي حققها
أبناء المنطقة بدمائهم ،ومع بدء حملة «انتفضوا»
بريادة الشبيبة ،خطت الشبيبة خطوات كبيرة
في هذا المضمار وتمكنت من إثبات نفسها في
تحقيق أهداف حملتها.
فمع مرور أكثر من  8أشهر على بدء الحملة،
ماذا حققت تلك الحملة من نتائج؟ ،حول أهداف
حملتهم في مرحلتيها األولى والثانية ،قمنا بإعداد
هذا التقرير لرصد أبرز نشاطات الشبيبة في
حملة «انتفضوا».

اقتصاد وبيئة

اخلميس
2018 /8/2م

أدى انخفاض منسوب مياه نهر الفرات
إلى جفاف وانخفاض ملحوظ في مياه
اآلبار التي تعتمد عليها المزارعين لري
محاصيلهم نتيجة حجز مياه نهر الفرات
من قبل تركيا ،ما يزيد من مخاوف تملُّح
التربة وانخفاض اإلنتاج في القطاع
الزراعي في الرقة.
ومنذ بداية األزمة السورية في عام
2011م حاربت تركيا بقيادة حزب
العدالة والتنمية الحاكم الشعب السوري
بمختلف األشكال أما بطريقة الوكالة أو
بشكل مباشر ،واليوم باتت تركيا تحارب
الشعب السوري عبر حجز مياه الفرات
وعدم ترك حصة الشعب السوري من
المياه المتفقة عليها بين تركيا وسوريا منذ
القرن الماضي .ولم تحجز تركيا خالل
فترة سيطرة مرتزقة داعش والفصائل
المرتزقة التابعة لها مياه نهر الفرات
بحسب المزارعين ،ومع دحر مرتزقة
داعش على ضفاف الفرات على يد قوات
سوريا الديمقراطية تقوم تركيا بين الحين
واألخر بحجز مياه الفرات.
وبحسب االتفاقية السورية التركية عام
1987م هي اتفاقية مؤقتة لتقاسُم مياه
نهر الفرات بين سوريا وتركيا خالل
فترة ملء حوض سد أتاتورك والتي تمتد
إلى خمس سنوات ،أُبرمت االتفاقية في

 17تموز 1987م وقد نصَّت على تعهُّد
الجانب التركي بأن يوفر معدالً سنويا ً
يزيد عن  500متر مكعب في الثانية عند
الحدود التركية السورية بشكل مؤقت
إلى حين االتفاق على التوزيع النهائي
لمياه نهر الفرات بين البلدان الثالثة
الواقعة على ضفتيه .وقامت سوريا في
عام 1994م بتسجيل االتفاقية المعقودة
مع تركيا لدى األمم المتحدة لضمان الحد
األدنى من حق سورية والعراق في مياه
نهر الفرات.
ورغم االتفاقية المعقودة بين سوريا
وتركيا إال أن تركيا تحتجز المياه،
ونتيجة عدم تدفق المياه بشكل مطلوب
يزيد مخاوف من قلة اإلنتاج لألرضي
الزراعية على ضفاف نهر الفرات،
ناهيك عن تملح المياه في اآلبار وقد
تؤدي إلى تملُّح التربة وعدم زراعتها في
السنوات المقبلة.
ونتيجة انخفاض منسوب المياه في نهر
الفرات يضطر المزارعون الستخدام
مياه اآلبار بشكل كبير ،إال َّ
أن هذه اآلبار
باتت تجف نتيجة انخفاض المياه الجوفية
في األرض ،وظهر في منطقة «الرقة
السمرة» جفاف اآلبار الذي يعتمد عليها
المزارعون.
وبحسب المهندسين الزراعيين في

المنطقة َّ
فإن جفاف اآلبار وحجز مياه
الفرات من قبل تركيا قد يؤدي إلى تراجع
ملحوظ في القطاع الزراعي بالمنطقة
وهي كارثة لكون أهالي المنطقة يعتمدون
على الزراعة وتعتبر ضفاف الفرات سلة
غذائية لسوريا ،كما أن قلة المياه في
اآلبار تسبب في ارتفاع نسبة الملوحة في
المياه وقد تصبح غير صالحة للري وقد
تؤدي إلى تملح التربة.
وبحسب المزارعين في المنطقة فإنَّ
اآلبار في السابق كانت ال تنقص المياه،
ولكن اليوم مع نقص مياه الفرات بدأت
اآلبار تجف .المزارع محمد السكران
من الرقة السمرة قال« :نواجه مشكلة في
انخفاض مياه الفرات معظمنا نعتمد على
الري من اآلبار ،اآلبار كانت في السابق
تعمل على مدار  24ساعة دون التوقف
ولكن اليوم مع حجز تركيا للمياه تعمل
هذه اآلبار لساعات محدودة ،ونناشد
المجتمع الدولي التدخل ووضع حد
النتهاكات التركية» .أما المزارع أحمد
الرمضان من قرية طاوي رمان قال:
«مع انخفاض نهر الفرات أصبحت مياه
اآلبار غير صالحة لسقاية المحصول،
ونناشد المجتمع الدولي التدخل وإعطاء
الشعب السوري حقه من مياه الفرات».
هذا ويعتمد معظم أهالي الرقة على
الزراعة في تأمين قوتهم اليومي.

من أين ينبع ويدخل
األراضي السورية؟!
ينبع نهر الفرات من بين البحر األسود
وبحيرة وان في المرتفعات التركية
الشرقية ،ويتش َّكل من رافدين أساسيين هما
مراد ( )Muratوكرا سو (.)Karasu
يدخل األراضي السورية عند مدينة
جرابلس ،وفي سوريا ينضم إليه نهر
البليخ ثم نهر الخابور وثم يمر في
منطقة الرقة ويتجه بعدها إلى منطقة دير
الزور ،ويخرج منها عند مدينة البو كمال
الحدودية مع العراق.
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