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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

هيئة التحرير:
سوزان علي

برييفان خليل
عبدالرمحن حممد

التدقيق اللغوي:

ميسر املشعان

فقدانه  إلى  أدت  حادة  قلبية  بنوبة  أصيب 
في  منزله  إحراق  بنبأ  سماعه  لدى  الحياة 
كري سبي من قِبل جيش االحتالل التركي، 
حياة محمد جاويش انتهت بمجرد خبر ورد 

إليه ليفجعه بأن مسكنه الوحيد قد احترق.
بها  تقوم  التي  االنتهاكات  تستمر 
لجيش  التابعة  المرتزقة  المجموعات 
سبي/ كري  مدينة  في  التركي  االحتالل 
في  تركيا  احتلتها  التي  وقراها  أبيض  تل 
عدوانها األخير على مناطق شمال وشرق 
التي  المناطق  في  فعلته سابقاً  سوريا، كما 

احتلتها كعفرين مثالً
وتفجيرات  وسرقة  وخطف  قتل  عمليات 
المنطقة  لسكان  متعمد  وتهجير  متكررة 
اليومية  المشاهد  من  أصبحت  األصليين 
بقوا  الذين  القالئل  السكان  يعيشها  التي 

هناك.
في حلقة جديدة لمسلسل االنتهاكات في تلك 
الكرد  من  عوائل  تقول  المحتلة،  المنطقة 
نزحت من مدينة كري سبي/تل أبيض بأن 
التي  المنازل  عشرات  أحرقوا  المرتزقة 
تعود للكرد في المدينة بعد أن نزح سكانها.
جاويش  محمد  منزل  أحرقوا  المرتزقة 
أهالي كري  )67 عاما(، وهو كردي من 
كوباني  إلى  نزح  أن  بعد  أبيض،  سبي/تل 

هارباً من سياستهم التعسفية والقمعية القاتلة 
لإلنسانية.

يقَو  لم  محمد،  إلى  النبأ  ذلك  عندما وصل 
على التحمل فأصابته نوبة قلبية حادة فارق 

على إثرها الحياة قبل أسابيع.
ببعض  أدلت  جاويش  محمد  زوجة 
القسري  تهجيرهم  حول  المعلومات 
نزحوا  أن  لهم  سبق  الذي  موطنهم  من 
التركي  المحتل  هجمات  بسبب  وتركوها 
عاما(:   55( حسن  هدلة  تقول  المتكررة 
»تركنا منازلنا خلفنا مع بدء هجمات جيش 
االحتالل التركي على المدينة، نسكن اآلن 
العالم، هذه ليست أول مرة يتم  في منازل 
المرتزقة  بسبب  أرضنا  من  تهجيرنا  فيها 

وتركيا«.
من  شيء  أي  جلب  نستطع  »لم  وأضافت 
المرتزقة أحرقوا منزلنا ونهبوا  ممتلكاتنا، 

كل شيء بداخله«.
أفراد(   6( عائلتها  مع  هدلة حسن  وتقطن 
مدينة  شرقي  الواقعة  حاجب  تل  قرية  في 
التي  العوائل  مئات  حال  حالها  كوباني، 
قبل  من  احتاللها  بعد  المنطقة  هجرت 
ويعيشون  لها  التابعة  والمجموعات  تركيا 
من  متفرقة  مناطق  في  صعبة  أوضاعاً 

شمال وشرق سوريا.

نبأ إحراق المرتزقة منزله في 
كري سبي... أفقدُه حياته

حممود عطية: »اغتيال الشهيدة هفرين خلف 
امتداد لإلجرام الذي يتصف به احملتل الرتكي«

تشهد مناطق شمال وشرق سوريا حرباً وإجراماً وانتهاكات من قبل جيش االحتالل 
التركي ومرتزقته ضد شعوب شمال وشرق سوريا؛ ويهدف من ذلك تنفيذ مخططات 
تاريخية استعمارية في مناطق شمال وشرق سوريا وضرب مشروع اإلدارة الذاتية 

الذي يعد الحل األنسب لحل األزمات في المنطقة....«4

استنكر وجيه عشيرة البو بدران في بلدة السوسة بريف دير الزور الشرقي حنيت حاوي الحنيت 
ممارسات دولة االحتالل التركي ومرتزقة الجيش الوطني من اعتداءات بحق شعوب شمال وشرق 
المنطقة وإحياء اإلمبراطورية  أّن مساعي االحتالل هو إعادة هيمنتها على  إلى  سوريا، وأشار 

العثمانية، وندد بالصمت الدولي حيال هذه الممارسات...«2

وجيه عشيرة البو بدران: »هدف المحتل التركي 
يا« إعادة هيمنة العثمانيين على سور

يا: »مقاومة  نساء شمال وشرق سور
وحدات حماية المرأة.. موروث نسائي عالمي«

مذكرة دعوة 

رقم االساس /2624/لعام 2019
التاريخ: 2019/11/26

طالب التبليغ: اسماعيل االسماعيل بن محمد     
المطلوب تبليغه: خديجة الحمود العيسى

الموضوع: تسليم عقار
الحضور امام ديوان العدالة في الرقة الساعة 

/10/ صباحا من يوم االحد 2019/12/8
وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية

مذكرة دعوة 

رقم االساس /3387/لعام 2019
التاريخ: 2019/12/1

طالب التبليغة: ريم خليل بنت خليل    
المطلوب تبليغه: اوغر ولكان

الموضوع الدعوة: تقريق ونسب
الحضور امام ديوان العدالة في الرقة الساعة 
/10/ صباحا من يوم االثنين 2019/12/16

وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية

مذكرة دعوة 

رقم االساس /3202/لعام 2019
التاريخ: 2019/11/25

طالب التبليغ: فاتح علوني بن سيف الدين – 
اكرم ثاني بن افرام   المطلوب تبليغه: ثائر 
حمود القاسم الموضوع: وقف اعمال جديدة 
وإعادة ماجور الحضور امام ديوان العدالة 

في الرقة الساعة /10/ صباحا من يوم االحد 
2019/12/22 وان لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك االجراءات القانونية

مذكرة دعوة 

رقم االساس /3202/لعام 2019
التاريخ: 2019/11/25

طالب التبليغ: فاتح علوني بن سيف الدين – 
اكرم ثاني بن افرام    

المطلوب تبليغه: سامر حمود القاسم
الموضوع: وقف اعمال جديدة وإعادة ماجور
الحضور امام ديوان العدالة في الرقة الساعة 
/10/ صباحا من يوم االحد 2019/12/22

وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية

مذكرة دعوة 

رقم االساس /3202/لعام 2019
التاريخ: 2019/11/25

طالب التبليغ: فاتح علوني بن سيف الدين – 
اكرم ثاني بن افرام    

المطلوب تبليغه: ناديا هالل
الموضوع: وقف اعمال جديدة وإعادة ماجور
الحضور امام ديوان العدالة في الرقة الساعة 
/10/ صباحا من يوم االحد 2019/12/22

وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية

مذكرة دعوة 

رقم االساس /3202/لعام 2019
التاريخ: 2019/11/25

طالب التبليغ: فاتح علوني بن سيف الدين – 
اكرم ثاني بن افرام    

المطلوب تبليغه: وائل حمود القاسم
الموضوع: وقف اعمال جديدة وإعادة ماجور
الحضور امام ديوان العدالة في الرقة الساعة 
/10/ صباحا من يوم االحد 2019/12/22

وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية

مذكرة دعوة 

رقم االساس /3202/لعام 2019
التاريخ: 2019/11/25

طالب التبليغ: فاتح علوني بن سيف الدين – 
اكرم ثاني بن افرام    المطلوب تبليغه: ثورة 
حمود القاسالموضوع: وقف اعمال جديدة 
وإعادة ماجورالحضور امام ديوان العدالة 

في الرقة الساعة /10/ صباحا من يوم االحد 
2019/12/22وان لم تحضر في الموعد المحدد 

ستجري بحقك االجراءات القانونية

مذكرة دعوة 

رقم االساس /3202/لعام 2019
التاريخ: 2019/11/25

طالب التبليغ: فاتح علوني بن سيف الدين – 
اكرم ثاني بن افرام   المطلوب تبليغه: ماهر 
حمود القاسم الموضوع: وقف اعمال جديدة 
وإعادة ماجور الحضور امام ديوان العدالة 

في الرقة الساعة /10/ صباحا من يوم االحد 
2019/12/22 وان لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك االجراءات القانونية

مذكرة دعوة 

رقم االساس /3202/لعام 2019
التاريخ: 2019/11/25

طالب التبليغ: فاتح علوني بن سيف الدين – 
اكرم ثاني بن افرام.    المطلوب تبليغه: اسامة 
حمود القاسم الموضوع: وقف اعمال جديدة 
وإعادة ماجور الحضور امام ديوان العدالة 

في الرقة الساعة /10/ صباحا من يوم االحد 
2019/12/22 وان لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك االجراءات القانونية

مذكرة دعوة 

رقم االساس /3202/لعام 2019
التاريخ: 2019/11/25

طالب التبليغ: فاتح علوني بن سيف الدين – 
اكرم ثاني بن افرام    المطلوب تبليغه: اعتدال 

الكعكه جي الموضوع: وقف اعمال جديدة 
وإعادة ماجور الحضور امام ديوان العدالة 

في الرقة الساعة /10/ صباحا من يوم االحد 
2019/12/22 وان لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك االجراءات القانونية

مذكرة تبليغ

رقم االساس /2649/لعام 2019
التاريخ: 2019/12/1

طالب التبليغ: امينة الشيخ ومنتهى الشيخ    
المطلوب تبليغه: ابراهيم خميس الشيخ

الموضوع: تصفية تركة
الحضور امام ديوان العدالة في الرقة الساعة 
/10/ صباحا من يوم الخميس 2019/12/19

وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية

مذكرة دعوة 

رقم االساس /2454/لعام 2019
التاريخ: 2019/11/19

طالب التبليغ: حسين الحميد بن عمر    
المطلوب تبليغه: اسماعيل خلف العلي

الموضوع: طلب مبلغ مالي
الحضور امام ديوان العدالة في الرقة الساعة 

/10/ صباحا من يوم االحد 2019/12/8
وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة
مذكرة دعوة 

رقم االساس /3202/لعام 2019
التاريخ: 2019/11/25

طالب التبليغ: فاتح علوني بن سيف الدين – اكرم ثاني بن افرام    
المطلوب تبليغه: ياسر حمود القاسم

الموضوع: وقف اعمال جديدة وإعادة ماجور
الحضور امام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ صباحا من يوم االحد 2019/12/22

وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات القانونية

أكدت نساء شمال وشرق سوريا أن مقاومة المرأة في ثورة روج آفا وعلى وجه الخصوص وحدات حماية المرأة قد تحولت إلى موروث عالمي للنساء كافة، وأشرن إلى أّن دولة االحتالل 
التركي تستهدف المرأة في هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا، وشددن على ضرورة تكاتف المرأة أينما كانت للتصدي لإلبادة التي تستهدف وجودها وكيانها...«2
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يُستخدم مصطلح بحة الصوت لإلشارة إلى 
والتي  الطبيعية،  غير  الصوتية  التغيّرات 
أو  خشنًا،  أو  غليظاً،  الصوت  فيها  يظهر 
قد تتغير حّدته فيصبح ذو درجة أعلى أو 
بحة  أسباب  أّن  بالذكر  الجدير  ومن  أقل, 
الصوت متعددة وتتضمن التهاب الحنجرة 
الحبل  على  عقيدات  ونمو  الفيروسي، 
الحنجرية  باألورام  واإلصابة  الصوتي، 
الحميدة, كما أّن بحة الصوت قد تنتج عن 
مرض  في  كما  المعدة  حمض  ارتجاع 
والتعّرض  المريئي)  المعدي  االرتجاع 
وإساءة  والتدخين،  البيئية،  للمهيجات 
الصراخ  حال  في  كما  الصوت  استخدام 
يمكن  نادرة  حاالت  وفي  طويلة،  لفترة 
اإلصابة  نتيجة  الصوت  بحة  تحدث  أن 

بالسرطان في منطقة الرأس والرقبة.
عالج بحة الصوت:

تجدر اإلشارة إلى أّن عالج بحة الصوت 
اإلصابة  سبب  على  أساسي  بشكل  يعتمد 
بها، وقد ال تحتاج بحة الصوت إلى عالج 
حيث يمكن أن تختفي وتتحسن دون عالج، 
وخاصة في حال كانت بحة الصوت مرافقة 
الناجم عن عدوى  الحاد  الحنجرة  اللتهاب 
يعتمد  أن  العلوي، ويمكن  التنفسي  الجهاز 
اإلصابة  عن  الناتجة  الصوت  بحة  عالج 
بعدوى الجهاز التنفسي على تناول مثبطات 
السعال وتنفس الهواء الرطب وبشكل عام 

الصوت  بحة  عالجات  أهم  إجمال  يمكن 
فيما يلي:

العالج باألدوية:
المريئي:  لالرتجاع  المضادة  األدوية 
تُستخدم هذه األدوية في عالج بحة الصوت 
المعدي  االرتجاع  مرض  عن  الناتجة 
أعراض  ظهور  حال  في  خاصة  المريئي 
األمثلة  ومن  المزمن  الحنجرة  التهاب 
مثبطات  لالرتجاع  المضادة  األدوية  على 
مضخة البروتون  أو حاصرات مستقبالت 

الهيستامين
هذه  تُستخدم  الكورتيكوستيرويدات:   -2
الناتجة  الصوت  بحة  عالج  في  األدوية 
عن اإلصابة المتكررة بالخان والمصحوبة 
والتهاب  األطفال  لدى  الحنجرة  بالتهاب 
باستخدام  يُنصح  وال  التحسسي,  الحنجرة 
هذه األدوية بشكل روتيني في عالج بحة 
قد  التي  الجانبية  اآلثار  بسبب  الصوت 

تسبّبها. 
تُستخدم  أن  يمكن  الحيوية:  المضادات   -3
المضادات الحيوية في عالج بحة الصوت 
عن  ناتجاً  الحنجرة  التهاب  كان  حال  في 
يُنصح  وال  بكتيرية,  لعدوى  تعرضها 
عالج  في  الحيوية  المضادات  باستخدام 
بحة الصوت بشكل روتيني حيث إّن معظم 
عدوى  عن  ناتجة  الصوت  بحة  حاالت 

أو  العلوي  التنفسي  الجهاز  في  فيروسي 
الحنجرة. 

4- العالجات الباضعة: تتضمن العالجات 
واستخدام  الجراحي  الخيار  الباضعة 

البوتوكس وفيما يلي تفصيل ذلك:
خياراً  الجراحة  تُعّد  الجراحي:  العالج 
عن  الناتجة  الصوت  بحة  لعالج  مناسباً 
أو  للحنجرة  الخبيثة  أو  الحميدة  األورام 
قصور المزمار ويمكن اللجوء إلى الخيار 
األخرى  اإلجراءات  فشل  عند  الجراحي 
األنسجة  آفات  عالج  في  الجراحية  غير 
نوعية  على  تؤثر  التي  الحميدة  الرخوة 
استمرت  إذا  الصوت,  بحة  نتيجة  الحياة 
أسابيع،  أربعة  من  أكثر  الصوت  بحة 
خاصة إذا كان المريض مدخناً, إذا لم تكن 
بنزلة  اإلصابة  عن  ناجمة  الصوت  بحة 
الصوت  بحة  كانت  إذا  إنفلونزا,  أو  برد 
مصحوبة بخروج الدم مع السعال, إذا كان 
إذا  البلع,  في  يعاني من صعوبة  المصاب 
شعر المصاب بوجود ورم في الرقبة, إذا 
الحظ المصاب فقدان الصوت أو تغيرات 
بضعة  عن  تزيد  لمدة  الصوت  في  شديدة 
أيام, إذا أثرت بحة الصوت على العمل, إذا 
كان المصاب يعاني من األلم عند الحديث 
مصحوباً  الصوت  تغير  كان  إذا  البلع,  أو 
المصاب  كان  إذا  التنفس,  في  بصعوبة 

مغنياً أو معلماً وال يستطيع القيام بعمله.

»جون دالتون« مكتشف عمى األلوان, قام 
العالم الكيميائي الكبير جون دالتون بوصف 
عمى األلوان المصاب به في محاضرٍة في 
جمعية مانشستر األدبية الفلسفية قبل مئتي 
عام، ومنذ ذلك الوقت وصف عمى األلوان 
باسم دالتونيسم نسبةً له، وقد كان دالتون قد 
توصل إلى اثنين من أشكال عمى األلوان، 
لمعرفة سبب  بعد وفاته تشريح عينيه  وتّم 

ذلك الخلل.
عمى األلوان أو مشكلة رؤية األلوان يعني 
وجود مشكلٍة في رؤية األحمر واألخضر، 
أو األزرق، أو مزيج من هذه األلوان، ومن 
منها،  أي  يرى  ال  شخٍص  وجود  النادر 
اإلنسان  عند  تتواجد  وراثية  مشكلة  وهي 
ثالثة  لإلنسان  يكون  فعادةً  والدته،  منذ 
العين،  في  المخروطية  الخاليا  من  أنواٍع 
الثالثة،  األساسية  باأللوان  والمختصة 
تعتمد  األلوان  رؤية  عملية  فإّن  وبالتالي 
وعند  األلوان،  هذه  كميات  اختالف  على 
غياب واحدٍة من هذه الخاليا أو تعطلها ال 
يمكن للشخص رؤية اللون المتعلق بالخلية 

أن  يمكن  أو  الموجودة،  غير  أو  المعطلة 
يرى ظالً مختلفاً عن اللون الحقيقي، وهي 
بعض  وفي  الوقت،  عبر  تتغير  ال  مشكلة 
الحاالت يصاب اإلنسان بهذه الحالة نتيجة 
مثل:  العين،  في  مشاكل  أو  الشيخوخة، 
الشبكية،  اعتالل  أو  العين،  عدسة  إعتام 
بسبب  أو  األدوية،  لبعض  جانبي  كأثٍر  أو 

إصابات العين.
تأثير عمى األلوان على الحياة اليومية:

القراءة،  من  األلوان  عمى  يُصّعب  قد 
الشريطية  البيانية  الرسوم  وتمييز 
والدائرية، وتتعقد المشكلة بالنسبة لألطفال 
المواد  ألّن  بعد  تشخيصهم  يتّم  لم  الذين 
التعليمية عادةً تكون مرمزة، كما أنّهم غير 
السبورة  على  كتب  ما  رؤية  على  قادرين 
على  استخدام طبشورة صفراء  يتّم  عندما 
فقد  للبالغين  بالنسبة  أّما  أخضر،  لوٍح 
والخضار  الطازجة،  اللحوم  اختيار  يُشّكل 
الناضجة تحدياً لهم، باإلضافة إلى إشارات 

المرور، ومطابقة لون المالبس.

بلدة  في  بدران  البو  عشيرة  وجيه  استنكر 
حنيت  الشرقي  الزور  دير  بريف  السوسة 
االحتالل  دولة  ممارسات  الحنيت  حاوي 
من  الوطني  الجيش  ومرتزقة  التركي 
وشرق  شمال  شعوب  بحق  اعتداءات 
االحتالل  مساعي  أّن  إلى  وأشار  سوريا، 
وإحياء  المنطقة  على  هيمنتها  إعادة  هو 
بالصمت  وندد  العثمانية،  اإلمبراطورية 

الدولي حيال هذه الممارسات...
به  تمر  ما  ظل  في  ـ  األخبار  مركز   
مناطق شمال وشرق سوريا من انتهاكات 
صارخة، وتهجير وتشريد قسري لألهالي 
يؤكد  األرض؛  أصحاب  هم  الذين  الُعّزل 
دير  ريف  في  الواقعة  السوسة  بلدة  أهالي 
باالحتالل،  يقبلوا  لن  بأنهم  الشرقي  الزور 

وسوف يقاومون الهجوم التركي.
البو  عشيرة  وجيه  أوضح  الصدد؛  وبهذا 
بدران في بلدة السوسة حنيت حاوي الحنيت 
ما  مستنكراً  التركي،  الهجوم  وقوفهم ضد 
التركي ومرتزقتها  تقوم به دولة االحتالل 
اعتداءات  من  صفوفها  في  المنخرطين 
وسط  األهالي،  بحق  صارخة  وانتهاكات 

صمت دولي وتخاذل أممي.
أنباء  لوكالة  حديثه  خالل  الحنيت  وقال 
ضمن  التركي  لالحتالل  »بالنسبة  هاوار: 
التركية  الدولة  اتخذت  سوريا،  أراضي 
االستعمارية المنطقة اآلمنة ذريعة، وعلى 
نُدرك  لكننا؛  الشعوب.  تحمي  أنها  أساس 
العام  الرأي  لتضليل  تستخدمها  بأنها  جيداً 
العالمي في سبيل اتّجارها بالشعب السوري 

حسب مصالحها التوسعية«.
وأضاف: »المسعى الحقيقي للغزو التركي 
داخل  معسكرات  إقامة  هو  وهجومه 
مشاريع  لتحقيق  وذلك  السورية  األراضي 
توسعية«، ُمنّوهاً: »دولة االحتالل التركي 
لالحتالل  السابق  المنظور  إلينا  تُعيد 
وجيه  واختتم  المنطقة«.  في  العثماني 
عشيرة البو بدران في بلدة السوسة حنيت 
»الغزو  بالقول:  حديثه  الحنيت  حاوي 
القديمة، وتتجسد  النازية  لنا  التركي يجلب 
في هتلٍر جديد بشكل تركي عثماني جديدين 
ودمار للمنطقة برمتها في حال لم يوضع له 

حداً لمطامعه«.

الذريع  الفشل  بعد  ـ  األخبار  مركز 
األرض  على  لها  تسعى  التي  لمخططاتها 
أمجاد  إلعادة  محاولة  في  السورية 
من  الطورانية،  العثمانية  اإلمبراطورية 
خالل إدخال عناصر التنظيمات اإلرهابية 
وسياسياً  عسكرياً،  ودعمهم  حدودها  عبر 
المحتلة  التركية  الدولة  عملت  ومادياً، 
المرتزقة،  تدوير  إلعادة  منها  محاولة  في 
)الجيش  يسمى  ما  لتأسيس  داعش  وفلول 
 ،2017 أيار   30 في  السوري(  الوطني 
والذي عمل على ارتكاب المجازر وسرقة 
المحتلة،  المناطق  في  األهالي  ممتلكات 
شمال  مناطق  على  هجماتها  وآخرها 

وشرق سوريا.
وتسعى اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 
اإلرهاب  الئحة  على  الجيش  هذا  إلدراج 
التي  والمجازر  الجرائم،  توثيق  من خالل 
الدوليَّة  المنظمات  إلى  وإحالتها  ارتكبها، 
وصاحبة  الصديقة  والدول  الحقوقيَّة، 

التأثير. وبهذا؛ الخصوص؛ كان لصحيفتنا 
الذاتية  الحقوقي ومستشار اإلدارة  لقاء مع 
لشمال وشرق سوريا أنور المشرف الذي 
حدثنا قائالً: »اإلدارة الذاتيَّة لشمال وشرق 
سوريا، وهيئة العدالة اآلن تعمل على ملف 
أو  المرتزقة  ارتكبها  التي  جرائم  لتوثيق 
السوري(،  الوطني  )الجيش  بـ  يعرف  ما 
التي  والجرائم  االنتهاكات  كافة  ويتضمن 
الجماعية،  اإلبادة  وعمليات  ارتكبها، 
المواطنين  وخطف  بالجثث،  والتمثيل 
المناطق  في  األهالي  بحق  المرتكبة 

المحتلة«.
وأضاف المشرف: »تواصلنا مع منظمات 
خالل  من  أوروبية،  دول  في  حقوقية 
لمحاسبة  ودوليين،  سوريين  محاميين 
النظام التركي، ومرتزقة )الجيش الوطني 
على  والعمل  جرائمهم،  على  السوري( 
وأغلبهم  اإلرهاب،  الئحة  على  إدراجهم 
رأسها  على  إرهابية  لتنظيمات  منتمين 

جبهة النصرة، وداعش«.
المجتمع  الذاتية أن   وأكدَّ مستشار اإلدارة 
به  يقوم  ما  حيال  الصمت  يلتزم  الدولي 
على  التركي  النظام  من  بغطاء  المرتزقة 

بأن  الدولي(  )المجتمع  يعلم  أنه  الرغم من 
هذا النظام هو من سمح بدخول اإلرهابيين 
ويعمل  السورية،  األزمة  بداية  منذ 
الالجئين  ورقة  خالل  من  ابتزازه  على 

اإلرهاب  ورقة  إلى  باإلضافة  السوريين، 
من خالل إطالق اإلرهابيين عبر حدودها، 
والتلويح بإدخالهم إلى تلك الدول بطريقة أو 
بأخرى، واالستفادة من األزمة التي تُعاني 
منها تلك الدول التي تستضيف اآلالف من 

الالجئين السوريين وغيرهم.
الذاتية  اإلدارة  ومستشار  الحقوقي  وأكد 
في  المشرف  أنور  سوريا  وشرق  لشمال 
التفاف شعوب  نهاية حديثه على ضرورة 
سوريا  قوات  حول  سوريا  وشرق  شمال 
الديمقراطية؛ ألنَّها الساعية لحماية شعوب 
وحدة  على  وحريصة  كافة،  المنطقة 
على  تعمل  من  وهي  السورية،  األرض 
ضمان عودة آمنة للمهجرين إلى مناطقهم 
سوريا  لوصول  الحقوق  وحمايَّة  المحتلة، 
لكل  ديمقراطية  مركزية  ال  تعددية  لدولة 

أبنائها. 

مرض  عالمات  أحد  اللثة  نزيف  يعتبر 
وهو  الناس،  بين  الشائع  اللثة  التهاب 
قد  اللثة،  عبارة عن تهيج واحمرار في 
تتراوح أعراضه بين االحمرار البسيط 

واأللم الحاد الذي يمتد الى األسنان.
أسباب نزيف اللثة:

هناك العديد من األسباب التي قد تؤدي 
كما  تلخيصها  ويمكن  اللثة  نزيف  الي 

يلي:
1- تجمع بقايا األكل على األسنان:

األسنان  تنظيف  لعدم  نتيجة  وذلك 
من  طبقة  تتكون  حيث  السليم،  بالشكل 
بقايا األكل تدعى » البالك«، تشكل بيئة 
مالئمة لتكاثر البكتيريا التي تعيش على 
هذه البقايا مخلفة وراءها مواد كيميائية  
من  العديد  تسبب   )Acidic( حمضية 

المشاكل كالتهاب باللثة ونزيفها.
اللثة  تفاعل  حدة  تزيد  أن  الممكن  ومن 
البالك في حاالت معينة مثل نقص  مع 
التغذية، الحمل والوالدة واستخدام بعض 

أنواع األدوية.
2- اإلصابة ببعض األمراض:

عالقة  لها  ليس  أخرى  أسباب  وهناك 
كأن  األسنان،  البالك على  بتجمع طبقة 
المصاحب  والنزيف  اللثة  التهاب  يكون 
له عرض جانبي لبعض األمراض مثل 
الدم أو استخدام بعض األدوية  سرطان 

كأدوية القلب ومضادات االكتئاب.
3- الوراثة:

تلعب دوراً في االستعداد  الوراثة أيضاً 
لإلصابة بالتهاب اللثة ونزيفها.

حيث تفيد معطيات األكاديمية األمريكية 
من   %30 بأن  األسنان  دواعم  لطب 
نظافة  على  يحافظون  الذين  األشخاص 
صحي  حياة  أسلوب  ويتبعون  الفم 
لإلصابة  عالية  بدرجة  معرضون 

بالتهابات اللثة.
األشخاص المعرضون لإلصابة بمرض 
أكثر  هم  وراثية  ألسباب  اللثة  التهاب 
عرضة بستة أضعاف لإلصابة بالتهاب 
اللثة، فاذا كان أحد أفراد العائلة قد عانى 
أو يعاني من أمراض اللثة، فمن المرجح 
أن يصاب آخرون من أفراد العائلة بها.

الوقاية والعالج:
الجواب بسيط، فإن كان نزيف اللثة ناتج 

لبقايا  تجمع  نتيجة  اللثة  في  التهاب  عن 
المستمر  بالتنظيف  يكون  فالحل  األكل 
خيط  واستخدام  الصحيحة  بالطريقة 
الفموي  بالغسول  والمضمضة  األسنان 

بصورة منتظمة.
أما إذا كان السبب يتمحور حول وجود 
مرض يتسبب بعرض جانبي على اللثة 
التي  األدوية  أنواع  بعض  استخدام  أو 
ويجعل  اللثة  إلى  الدم  تدفق  من  تزيد 

فالحل يكمن بمعالجة هذه  نزفها أسهل، 
المشاكل.

مع  حتى  اللثة  نزيف  استمر  لو  ماذا   
التنظيف المستمر؟

من  الكثير  رأس  في  السؤال  هذا  يدور 
يالحظون  وأنهم  خصوصاً  الناس، 
تفريش  عند  اللثة  في  نزيف  حدوث 

األسنان.
عدم  وراء  هنا  النزيف  سبب  يكمن 
بصورة  الخيط  واستخدام  التفريش 
منتظمة، فإذا حدث انقطاع لفترة معينة 
الي  البالك  طبقة  تتحول  التفريش  عن 
لها  يحدث  الطعام  من  )بقايا  تكلس 

التصاق وتصلب على األسنان(.
يمكن ان تمتد هذه الطبقة الى تحت اللثة 
ونزيفاً  اللثة  في  مزمنا  التهاباً  وتسبب 
عند  أو  الفرشاة  استخدام  عند  أيضاً، 
تناول بعض المأكوالت الصلبة كالتفاح.

ال  التكلسات  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
يمكن إزالتها باستخدام الفرشاة فحسب، 
يزيلها  الذي  األسنان  طبيب  دور  فيأتي 

باستخدام معدات خاصة بذلك.
مع العلم أن اإلنسان الذي يقوم بالتنظيف 
مراجعة  عليه  وصحيح  يومي  بشكل 
طبيب األسنان على األقل مرتين سنوياً 
لعمل الفحص الدورة وتنظيف التكلسات 

الضروري.
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يف اللثة: األسباب والعالج نز
أكدت نساء شمال وشرق سوريا أن مقاومة 
وجه  وعلى  آفا  روج  ثورة  في  المرأة 
الخصوص وحدات حماية المرأة قد تحولت 
وأشرن  كافة،  للنساء  عالمي  موروث  إلى 
تستهدف  التركي  االحتالل  دولة  أّن  إلى 
شمال  مناطق  على  هجماتها  في  المرأة 
ضرورة  على  وشددن  سوريا،  وشرق 
لإلبادة  للتصدي  كانت  أينما  المرأة  تكاتف 

التي تستهدف وجودها وكيانها...
»االحتالل  شعار  تحت  ـ  األخبار  مركز 
االحتالل  سنحطم  هفرين؛  بمقاومة  عنف، 
اليوم  فعاليات  سلسلة  وضمن  والفاشية« 
العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة؛ ودعماً 
لمقاومة وحدات حماية المرأة؛ نظم مجلس 
تظاهرة  سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة 
والفرات،  الجزيرة  إقليمي  مستوى  على 
األول  كانون  شهر  من  الثاني  في  وذلك 
من  المئات  خرج  قامشلو؛  ففي  المنصرم. 
انطلقت  تظاهرة حاشدة،  في  قامشلو  نساء 
اآلشورية  حي  في  الشرق  دوار  أمام  من 
المقاتالت،  الشهيدات  صور  رافعات 
المرأة  حماية  وحدات  أعالم  إلى  إضافة 
الشعارات  وترديد  األمهات  وسط زغاريد 
وتوجهت  المقاتالت  مقاومة  تحي  التي 
مركز  في  سوني  دوار  إلى  التظاهرة 
دوار  أمام  المتظاهرات  وتوقفت  المدينة. 
أرواح  على  صمت  دقيقة  ووقفن  سوني 
مجلس  عضوة  ألقت  ثم  ومن  الشهداء، 
عبير  سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة 
فيه  أكدت  العام  الرأي  إلى  بياناً  حصاف 
المحتلة بكامل جبروتها  التركية  الدولة  أن 
التي  البطولية  المقاومة  أمام  عاجزة  تقف 
سوريا  وشرق  شمال  وبنات  أبناء  يبديها 

إلى  الهادفة  العدوانية  في وجه مخططاتها 
ترتكبها  التي  وانتهاكات  المنطقة  احتالل 
وتغيير  عرقي  وتطهير  وتهجير  قتل  من 
»وبحجج  البيان:  وأضاف  ديمغرافي. 
جارة  دولة  سيادة  بانتهاك  تقوم  واهية 
متجاهلة كافة األخالقيات والمواثيق الدولية 
والشعب  المدنيين  بحق  جرائم  وترتكب 
فهذا  الثقيلة،  األسلحة  مستخدمة  األعزل 
ألف شهيد  أكثر من 11  قدم  الذي  الشعب 
في مقاومة منقطعة النظير في وجه القوى 
الظالمية ودكها في آخر معاقلها نيابة عن 
المقاومة  وهذه  بأكمله،  الدولي  المجتمع 

كانت بريادة المرأة«.
وأشار البيان إلى أن تأسيس وحدات حماية 
في مسيرة نضال  ثورة  بمثابة  كان  المرأة 
المرأة وحلقت بها عالياً إلى المحافل الدولية 
أشواطاً  وقطعت  به،  يحتذى  مثاالً  لتصبح 
لحياتها وكيانها  األلوان  إعادة  نحو  واسعة 
وحدات  أن  إلى  البيان  ونوه  المجتمعي، 
مقاومة  قادت  تأسيسها  منذ  المرأة  حماية 
تاريخية في وجه كل الهجمات على المرأة 
القوى  قبل  من  المنطقة  هذه  وشعوب 
الظالمية كافة، على رأسها مرتزقة داعش 
كان  أن  بعد  زغاريدهن  أمام  هزم  الذي 
كابوساً يقض المضاجع وخطراً محدقاً بكل 

الشعوب ومستهدفاً المرأة بشكل خاص.
المقاومة  من  سنوات  »تسع  البيان:  وتابع 
المفاهيم  من  الكثير  وغيرت  العالم  هزت 
ومبادئ  أحكاماً  بالمرأة وفرضت  الخاصة 
آفا  روج  فثورة  السنوات،  آلالف  غابت 
رافعة  بلونها  وتلونت  المرأة  طابع  أخذت 
من السوية االجتماعية والثقافية والسياسية 
سوريا  وشرق  شمال  في  وليس  للمرأة 

أصقاع  كل  في  صداها  تردد  بل  فحسب، 
نسائي  موروث  إلى  وتحولت  األرض 

عالمي عام«.
البيان بأن الدولة التركية المحتلة  وأوضح 
على  هجومها  شن  تعاود  لإلرهاب  راعية 
المنطقة بمؤازرة مرتزقتها؛ مستهدفة قوات 
سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة 
لمرتزقة  انتقاماً  الخصوص  وجه  على 
االحتالل  دولة  »استهدفت  وأكد:  داعش، 
باغتيال  فقامت  ومقاومتها؛  المرأة  التركي 
واستهدفت  كما  خلف،  هفرين  السياسية 
استهدف  أنه  وحتى  عقيدة  كاألم  األمهات 
جثامين الشهيدات ومثل بها كالشهيدة أمارة 

التي مثل بجثمانها«. 
المرأة  مساندة  على ضرورة  البيان  وشدد 
البعض؛  بعضهن  األرض  بقاع  كل  في 
وال  مستمر،  والعنف  اإلبادة  خطر  ألن 
زالت النساء يواجهن مختلف أنواع الشدة، 
وأضاف: »ال يجوز التفريط في المكاسب 
التاريخية التي حققتها المرأة وثمرة جهدها 

ونضالها«.
واختتم البيان: »على كل النساء في شمال 
في  النسائية  والمنظمات  سوريا  وشرق 
العالم دعم ومساندة مقاومة المرأة ووحدات 
حماية المرأة في حربها ضد اإلرهاب، كما 
التي  المكاسب  لحماية  التكاتف  وعليهن 
نظام  من  في شمال وشرق سوريا  حققتها 
بفضل  بالمرأة  خاص  ونظام  ديمقراطي 
وتضحيات  الشهيدات  من  اآلالف  دماء 

اآلالف من المناضالت«.
وفي كركي لكي؛ خرج المئات من  نساء 
كركي لكي وريفها في  تظاهرة حاشدة دعماً 
بفضل  باتت  التي  المرأة  حماية  لوحدات 

المقاومة التي تسطرها في ميادين النضال 
عنواناً للفداء والتضحية، و أنموذجاً يحتذى 
بها لدى المجتمعات الراغبة في نيل الحرية 
احتشدت  هذا  الذكورية  السلطة  وهدم 
المتظاهرات في ساحة الشهيد خبات ديرك 
الرئيسي،  البلدة  سوق  صوب  وانطلقت 
بدوار  مروراً  العام  الشارع  جابت  حيث 
الشهيد تحسين ورفعن الفتات تحيي مقاومة 
 YPJ »مقاومة  المرأة  حماية  وحدات 
بشعارات  وهتفن   « المرأة  لحرية  حماية 
ونددن  كما  المرأة،  حماية  لوحدات  مؤيدة 
مناطق  على  ومرتزقته  التركي  بالعدوان 

شمال وشرق سوريا.
 وانتهت التظاهرة في وسط البلدة؛ وألقت 
السورية  المرأة  مجلس  في  اإلدارية 
أن  فيها  بينت  كلمة  برصوم  جورجيت 
خنادق  في  المرأة  تسطرها  التي  المقاومة 
تعشق  حرة  امرأة  لكل  مقاومة  هي  القتال 
المقاتلة  المرأة  »أثبتت  وأضافت:  الحرية 
أن لعبة الحرب ليست حكراً على الرجال 
الحرة  الحياة  فكر  بفضل  فالمرأة  فقط، 
الحياة  تعنيه  ما  بكل  مقاتلة  امرأة  أضحت 

من معنى«.
وفي ديرك؛ تجمع اآلالف من نساء ديرك 
تظاهرة  في  للخروج  آزادي  ساحة  في 
تضامنية لوحدات حماية المرأة التي نظمها 
سوريا،  وشرق  شمال  في  المرأة  مجلس 
مؤتمر  عضوات  التظاهرة  في  وشاركت 
وجميع  الكردية  اللغة  ومعلمات  ستار 
النساء من شعوب ديرك في وقفة تضامنية 
المرأة. وجالت  مقاومة وحدات حماية  مع 
التظاهرة شوارع مدينة ديرك وسط إغالق 
زغاريد  وسط  التجارية،  للمحال  كامل 

مقاومة  تحيي  التي  والشعارات  األمهات 
ومرتزقتها،  التركية  الفاشية  ضد  المرأة 
وحدات  أعالم  المشاركات  رفعت  كما 
حماية المرأة وصور الشهيدات في مقاومة 

الكرامة.
المرأة  ساحة  إلى  المتظاهرات  وتوجهت 
تجمع  إلى  التظاهرة  وتحولت  المناضلة، 
صمت،  دقيقة  الوقوف  وبعد  جماهيري، 
أدلت منسقية مجلس المرأة في شمال سوريا 
الهجمات  فيه  استنكرت  ببيان  باشا  تاز 
التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، 

ودعم مقاومة وحدات حماية المرأة.
من  المئات  تظاهرت  كوباني؛  مدينة  وفي 
وحدات  مقاومة  لدعم  كوباني  مدينة  نساء 
المتظاهرات أعالم  المرأة. وحملت  حماية 
المناضالت  المرأة وصور  وحدات حماية 
الكرامة,  مقاومة  في  استشهدن  الالتي 
عكيد  شهيد  ساحة  من  التظاهرة  وانطلقت 
مقاومة  تحي  التي  الشعارات  مرددات 
التظاهرة  وانتهت  المرأة  حماية  وحدات 

أمام ساحة المرأة الحرة وسط المدينة.
ولدى وصول المتظاهرات إلى ساحة المرأة 
بيان  قراءة  بعد  صمت  دقيقة  وقفن  الحرة 
شمال  إلدارة  المرأة  هيئة  رئيسة  قبل  من 
وشرق سوريا. واختتمت التظاهرة بترديد 
وحدات  مقاومة  وإحياء  النصر  شعارات 

حماية المرأة وقوات سوريا الديمقراطية.

يا: »مقاومة وحدات حماية المرأة.. موروث نسائي عالمي« نساء شمال وشرق سور

َمْن ُمكتشف عمى األلوانبحة الصوت وكيفية معالجتها
يا« وجيه عشيرة البو بدران: »هدف المحتل التركي إعادة هيمنة العثمانيين على سور

أنور المشرف: »نسعى إلدراج ما يسمى الجيش الوطني السوري على الئحة اإلرهاب«
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آخر  درب  في  ساروا  قامشلو-  روناهي/ 
ممتلكاتهم  وجميع  ديارهم  ورائهم  تاركين 
وتعبهم وشقائهم خالل سنوات، ليبدؤوا من 
نقطة الصفر، ولكنهم مصممين على العودة 

وطرد الغزاة من ديارهم الطاهرة.
 منُذ تسع سنوات النساء السوريات يعشَن 
ومنهن  واأللم  المعاناة  من  قاسية  ظروف 
النساء اللواتي هُّجرَن من بيوتهن ومدنهن 
ويالت  من  هرباً  عوائلهن  مع  قسراً 
وكما  واألمان،  األمن  قاصدين  الحرب 
االحتالل  جيش  العالم  مرأى  وأمام  نشاهد 
له من مرتزقة  الموالية  التركي والفصائل 
وغيرها  داعش  السوري  الوطني  الجيش 
من  العديد  تغزو  الراديكالية  المرتزقة  من 
متذرعين  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
سموها  ما  إلنشاء  عديدة،  وهمية  بحجج 
»منطقة آمنة« إلعادة توطين الماليين من 
السوريين المهجرين وإال أن الحقيقة تعكس 
من  آمنة  شعوب  تهجير  يتم  فكيف  ذلك، 

مناطقهم وتوطين آخرين فأين العدالة؟؟؟
مل نفكر للحظة مبغادرة أرضنا

وبهذا الخصوص كانت لصحيفتنا روناهي 
سعيد«  محمد  »همرين  النازحة  مع  لقاًء 
رأس  كانيه/  سري  مدينة  من  الُمهجرة 
عن  للبحث  نزوحها  قصة  لتحدثنا  العين، 

مرتزقة جيش  بطش  من  هرباً  آمن  مأوى 
له،  الموالية  والفصائل  التركي  االحتالل 
وذلك بعد القصف الشرس بالمدافع الثقيلة 
واألسلحة الُمحّرمة، فحدثتنا قائلةً: »كانت 
والسالم  باألمن  تنعم  كانيه  سري  مدينة 
بالرغم من تهديدات أردوغان بأنها ستجتاح 
مناطق شمال وشرق سوريا، ولكن لم نفكر 
ألي لحظة بالنزوح، فكيف سنترك أرضنا 
سفك  سوى  يعرفون  ال  آخرون  ليسكنها 

دماء األبرياء«. 

في  يقطنون  كانوا  بأنهم  همرين  وأشارت 
الجميلية بين مدينتي تل تمر وسري  قرية 
بـ  تُقدر  زراعية  أراضي  ويملكون  كانيه 
ممتلئة  مستودعات  وأيضاً  دونم،   )600(
باآلالف من جني محصول »القطن والقمح 
والكمون«، باإلضافة إلى بئرين ماء لسقاية 
أراضيهم الزراعية، وشددت همرين قائلةً: 
الزراعية  أراضينا  لزراعة  نُحضر  »ُكنا 
المقبل ولكن ببضعة ثواني فقدنا كل  للعام 

شيء«.

عائلتها  أفراد  عن  حديثها  في  وتطرقت 
المكونة من أربعة أوالد تتراوح أعمارهم 
كانوا  وجميعهم  عاماً،   )20-10( بين  ما 

يدرسون في المدارس والجامعات.

بالكاد استطعنا إنقاذ أرواح 
أطفالنا

شديد  بألم  توحي  حزين  صوت  وبنبرة 
وعيون ممتلئة بالدموع تحدثت همرين بأنه 
مدينة  على  بالقصف  التركي  المحتل  بدأ 
منازلهم،  إلخالء  وإجبارهم  كانيه  سري 
وأضافت بالقول: »عندما بدأ القصف كان 
ضمن مدينة سري كانيه فقط، وجميع أهالي 
كانت  قريتنا كونها  إلى  لجأوا  كانيه  سري 
االتفاقية  كون  للقصف  تتعرض  ولم  آمنة 
التي تم االتفاق عليها بين الروس واألتراك 
بدأ  الخامس  اليوم  وفي  قريتنا،  تشمل  لم 
من  بالقرب  المناجير  قرية  في  القصف 
مكان  إلى  بالنزوح  نفكر  لم  ولكن  قريتنا 
صباح  في  ولكن  صامدين،  وبقينا  آخر 
اليوم التالي بدأ القصف وأخل المحتل بكل 
وإنقاذ  النزوح  استطعنا  وبالكاد  االتفاقيات 
المعاناة  كانت  هنا  ومن  أطفالنا،  أرواح 
من  هرباً  القسري  بالنزوح  للبدء  األكبر 
بطش المرتزقة والتوجه إلى مناطق آمنة«.

أيَن الضمري اإلنساني لوقف 
سفك دماء األبرياء؟

القسري  نزوحهم  حول  همرين  وأكملت 
ولجوئهم إلى عدة قرى حتى انتهى المطاف 
بهم في مدينة قامشلو »لجأنا إلى أحد أقاربنا 
في قامشلو وُكنا على أمل العودة إلى ديارنا 
ولكن  منزل،  واستئجار  بالبقاء  نفكر  ولم 
واآلن  المنطقة،  كامل  احتالل  تم  لألسف 
نسكن في منزل في حي الهاللية مكون من 
غرفتين، ونبحث عن عمل لنبدأ حياتنا هنا 

مؤقتاً«.
وكافة  العالم  دول  جميع  همرين  وناشدت 
منظمات وجمعيات حقوق اإلنسان بالتدخل 
شمال  شعوب  بحق  الدماء  سفك  لوقف 
وشرق سوريا من قبل المحتل ومرتزقته، 
والعيش  ديارنا  إلى  »لنعود  قائلةً:  وتابعت 
وليست  إلصحابها  األرض  كون  بسالم 

للدول الطامعة«.
سري  مدينة  من  قسراً  النازحة  واختمت 
األرض  بأن  سعيد  محمد  همرين  كانيه 
رسموا  الذين  ألصحابها  تعود  سوف 

حدودها بدماء الشهداء، في أقرب وقت.

3رياضة مرأة10

حمررة الصفحة/ميديا غامن حمرر الصفحة/ جوان حممد

»األرض التي رسمنا حدودها بدماء الشهداء ستعود لنا وإن طاَل األمد«

يات يلجأن لألغاني لعالج آثار الحرب في دمشق.. موسيقيات سور

روناهي / قامشلوـ  في مباراة جميلة ونارية 
وحضور جماهيري كبير انتزع نادي سردم 
الصدارة من نادي األسايش بعد الفوز عليه 
بهدفين بدون رد على أرضية ملعب الشهيد 
منافسات  إطار  بقامشلو، ضمن  هيثم كجو 
الجزيرة  إقليم  أندية  لدوري  اإلياب  مرحلة 

للرجال بكرة القدم »الدرجة األولى«.
صراع المدربين كان يتقدم حيثيات المباراة 
مدرب  سركيسيان  بيرج  المدربين  بين 
األسايش،  مدرب  سرديني  ومحمد  سردم 
الناديين  العبو  دخل  وإصرار  وبعزيمة 
محمود  للساحة  يحكمه  لقاء  في  الملعب 
من  كالً  الخطوط  على  ويساعده  درويش 
رابع  وحكم  أصالن  وهايل  صهيو  فراس 

عالء األحمد، وراقبها ديدار ظاظا.

حتى وصل سردم  االنتظار طويالً  يدم  لم 
منطقة  في  كرة  من  األسايش  شباك  لتقبيل 
محمد  مالك  الالعب  استغلها  الجزاء 
حارس  تولدو  شباك  في  بأناقة  وأودعها 
الشوط  من  الثامنة  الدقيقة  في  األسايش 
األول وليتقدم سردم بهدف بدون رد، ليرد 
قوية  تسديدة  األسايش  رستم  بقليل  بعدها 
الدقيقة  العارضة، وليعود في  ولكنها علت 
الشوط األول  التاسعة والعشرين من عمر 
العب األسايش روني سعدون ويسدد كرة 
حارسه  تألق  ولكن  سردم  لمرمى  متقنة 
نبيل كورو في التصدي لها وليحاول سردم 
حارس  تألق  ولكن  النتيجة  زيادة  بعدها 
الشوط  ولينتهي  ذلك،  منع  تولدو  األسايش 

األول بهدف بدون رد لسردم.

بعدة  بالقيام  المدربين  بدأ  الثاني  الشوط 
تبديالت وكاد جفان أحمد العب سردم من 
لسردم  الثاني  الهدف  يسجل  أن  لمسة  أول 
ولكن من جديد كان حارس األسايش تولدو 
بالمرصاد، ليحاول األسايش من جديد  لها 
قوية  كرة  فيصل  وسدد  للتعادل  الوصول 
ولكن حارس سردم نبيل كورور من جديد 

يمنع وصولها للشباك.
واالعتراضات  الناديين  هجمات  بين  وما 
وإدارة  مدربي  قبل  من  التحكيم  على 
الرحمة  الناديين جاءت رصاصة  والعبي 
من قبل العب سردم خليل إبراهيم والذي 
المدافعين  بمرواغة  فردي  بمجهود  قام 
وتسجيل  األسايش،  لشباك  والوصول 
الدقيقة82  في  وذلك  لسردم  الثاني  الهدف 
من عمر الشوط الثاني من المباراة، والتي 
رد  بدون  هدفين  وبقية  نتيجتها  تتغير  لم 
لسردم، والذي تسيّد ترتيب الدوري وانتزع 
جعبته  في  وأصبح  األسايش  من  الصدارة 
يليه األسايش  المركز األول  32 نقطة في 
في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بينما 
تغلب  الدوري  ضمن  أخرى  مباريات  في 
الجزيرة  عمال  نادي  على  الصناديد  نادي 
األخير  تغيب  بسبب   0×3 بنتيجة  قانونياً 
للمباراة على أرضية ملعب  عن الحضور 
نادي  على  برخدان  نادي  وفاز  آغا،  جل 
على  هدفين  مقابل  أهداف  بثالثة  جودي 

أرضية ملعب رميالن.

نادي  سيدات  توجت  ـ  قامشلو   / روناهي 
سردم بلقب دوري الكرة الطائرة للسيدات، 
الدوري  في  المباريات  بكافة  فوزهن  بعد 
والمباراة األخيرة كانت مع سيدات االتحاد 

واللواتي حققن المركز الثاني.
العام  هذا  أقيمت  نوادي  ثماِن  وبمشاركة 
الطائرة  للكرة  السيدات  دوري  بطولة 

غمار  خوض  وبعد  الجزيرة  إقليم  ألندية 
المنافسات بين كافة األندية واللعب بطريقة 
سيدات  توجت  واحدة،  ولمرحلة  الدوري 
وجاءت  نقطة   21 برصيد  باللقب  سردم 
الثاني برصيد  المركز  سيدات االتحاد في 
18 نقطة، وسيدات جوانن باز في المركز 

الثالث برصيد 15 نقطة.

الشكل  على  كانت  الفردية  الجوائز  بينما 
التالي:

ـ أفضل العبة زينب قافور من نادي سردم.
ـ أفضل ليبرو الالعبة شهد حسين من نادي 

سردم.
نادي  آية حسن من  الالعبة  ـ أفضل معدة 

سردم.
ـ أفضل العبة ناشئة هيلما عماد من نادي 

االتحاد.
من  ولي  زينة  الالعبة  ضاربة  أفضل  ـ 

نادي سردم.
ـ أفضل مدربة رنكين أحمد نادي سردم.

انطلق  السيدات  دوري  بأن  ذكره  جدير 
ثماِن  بمشاركة   ،2019/11/16 بتاريخ 

نوادي وهي:
األخوة  ـ  باز  جوانن  ـ  االتحاد  ـ  سردم 
والسالم ـ جوانن عامودا ـ أهلي عامودا ـ 

آشتي ـ جودي.
النسخة  في  نوادي  عشرة  شاركت  بينما 
والتي   ،2018 لعام  البطولة  من  السابقة 

توجت بها أيضاً سيدات نادي سردم.

كرة  بطولة  أقيمت  ـ  قامشلو   / روناهي 
عامودا  في  للسيدات  المفتوحة  الطاولة 
وبمشاركة 19 العبة من خمسة نوداي 
بين  منافسات  وبعد  الجزيرة،  بإقليم 
المشاركات حصدت العبات نادي أهلي 

عامودا المراكز األولى.
البطولة اعتمدت في الدور األول والثاني 
الثالث  الدور  وفي  اإلسقاط  نظام  على 
االتحاد  بحسب  المجموعات  نظام  على 
الرياضي، وكانت الالعبات المشاركات 
قنديل،  عامودا،  أهلي  أندية:  من  هي 

االتحاد، جوانن عامودا، برخدان.
وأحرزت  واحد  ليوم  استمرت  البطولة 
المراكز  عامودا  أهلي  نادي  العبات 
الشكل  على  نتائجها  وكانت  األولى 

التالي:
نادي  من  سليفي  رودا  األول  المركز  ـ 

أهلي عامودا.
ـ المركز الثاني الالعبة جمانة محمد من 

نادي أهلي عامودا.
ـ المركز الثالث الالعبة آلفا ابراهيم من 

نادي أهلي عامودا.
إقليم  في  تنشط  بدأت  لعبة  الطاولة  كرة 
 ،2016 العام  بدايات  مع  الجزيرة 
الشابة  المرأة  المشاركة  نسبة  وكانت 
األيام أصبحت  مع مرور  ولكن  غائبة، 
اللعبة وتصبح  تنخرط في ممارسة هذه 
العام  بدايات  العام  مع  أفضل  الحالة 
2018، ونسبة مشاركة 19 العبة من 
مقارنة  جيداً  عدداً  يعتبر  نوادي  خمسة 

مع اللعبة وعمر انتشارها.

ـ بخصوص مباراة الفرات والعمال ضمن 
بكرة  للرجال  أيوب  أحمد  الشهيد  بطولة 
القدم بمقاطعة كوباني، وبعد دراسة تقرير 
العمال(   × )الفرات  مباراة  ومراقب  حكم 
بعد   0/3 قانونياً  الفرات  فريق  خسارة  تم 
رغم  المباراة،  استئناف  من  للحكم  منعهم 
توقفها مدة 13 دقيقة وعدم السماح لفريق 
العمال بتنفيذ ضربة الجزاء التي احتسبت 

في الدقيقة 86 من زمن المباراة.
التايكواندو  للعبة  الفنية  اللجنة  قامت  ـ 
بإقليم الجزيرة باإلشراف على االختبارات 

والعبي  لالعبات  الملونة  لألحزمة 
التايكواندو لنادي جودي الرياضي، والتي 

تكللت بالنجاح.
ـ ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من 
دوري كرة القدم للرجال »الدرجة الثانية، 
على  نسرين  فريق  فاز  كوباني  بمقاطعة 
بدون  أهداف  ثالثة  بنتيجة  آفا  روج  فريق 

رد، على أرضية ملعب كولة بكوباني.

روناهي / قامشلو

تقرير/ جوان حممد
تقرير/ جوان روناهي

تقرير/ إيفا ابراهيم

ع الصدارة من األسايش  سردم ينتز
يد من ِجراحه ويز

سيدات سردم ُيتّوجَن بلقب دوري السيدات
 لكرة الطائرة

العبات أهلي عامودا يحرزن 
المراكز األولى ببطولة الطاولة

ياضية إلى حقيبة روناهي الر المفضي  الضيّق  الطريق  طول  على 
قلب صحنايا بريف دمشق الجنوبي، يمكن 
للعابر مساء سماع أغنيات قادمة من إحدى 
لتتبع  الفضول  دفعك  إن  البلدة.  قاعات 
 80 حوالي  وجود  لك  سيتبيّن  الصوت، 
شعار  مع  مدربات،  وعشر  ومغنية  مغني 
ُكتب  وقد  القاعة  جدران  أحد  على  معلّق 

عليه »تناغم«.
أغان  العربية  األغنيات  هذه  بين  من 
ظهر  عن  السوريين  معظم  يحفظها  قديمة 
تعود  كرتونية  مسلسالت  وشارات  قلب، 

للثمانينيات والتسعينيات.
بحسب ما جاء في وسائل إعالمية عدة فأن 
وقد  »تناغم«،  اسم  تحمل  المجموعة  هذه 
تكون األولى من نوعها في المنطقة، فهدفها 
التفاعل  وتعزيز  المجتمعي  التماسك  دعم 
الجوقة  أعضاء  أعضائها.  بين  اإليجابي 
عاديين  أشخاص  بل  موسيقيين  ليسوا 
ينتمون لشرائح اجتماعية مختلفة ويعيشون 
عشرات  استقبلت  التي  صحنايا  بلدة  في 
األخيرة،  السنوات  خالل  النازحين  آالف 

خاصة من داريا والغوطة الشرقية.
تشرف على هذه المجموعة فرقة غاردينيا، 
وهي أول جوقة نسائية أكاديمية في سوريا. 
»نعم  وترفع شعار:  تأسست عام 2016، 
من  الناس  تقّرب  أن  للموسيقى  يمكن 
بعضهم، وأن تلعب دوراً في السلم األهلي 

الذي ننشده داخل مجتمعنا السوري«.

»احلرب مل تنتِه بعد«

رغم انحسار أصوات المعارك عن مناطق 
على  عبارة  تتردد  سوريا،  في  واسعة 
»يمكن  اليوم  السوريين  من  كثير  لسان 
الحرب خلصت، لكن آثارها موجودة بكل 
آمالهم في أن  مكان« وكأنهم يعبرون عن 
اآلثار  هذه  تكن  لم  فعالً.  الحرب  تنتهي 
حول  غاردينيا  فرقة  تساؤالت  عن  بعيدة 
الطريقة األفضل للتخفيف من هموم الناس 

على  نفسياً  الحرب  والتخفيف من ظروف 
األقل.

تقول قائدة جوقة غاردينيا، غادة حرب، إن 
فكرة إنشاء جوقة تضم شباباً وشابات من 
كال المجتمَعين )الوافد والمقيم(، يهدف إلى 
التقريب بينهم رغم اختالفاتهم االجتماعية 

والثقافية والمادية وحتى الدينية.
أوبرا  مغنية  وهي  حرب،  غادة  وتوّضح 
جديدة  بذرة  نزرع  أن  »علينا  سوريّة: 
رسالتنا  هذه  خضراء،  وتصبح  تنمو  كي 

األساسية في جوقتنا النسائية«.
بلدة  على  وقع  االختيار  بأن  وتضيف 
من  كبيرة  أعداداً  تضم  ألنها  صحنايا 
العائالت النازحة، وفيها تنوع ثقافي هائل 
يأخذ  الذي  األمر   - الحالية  مكوناتها  بين 
خصوصية أكبر في المناطق الريفية التي 

قد يصعب فيها تقبل الغرباء.
وتحديداً  الماضي،  أيلول  منتصف  في 
غاردينيا،  أعلنت  العالمي،  السالم  بيوم 

بقلة،  سفانة  اإلدارية،  مديرتها  تشرح  كما 
التماسك  لتحقيق  إطالق مشروع »تناغم« 
المساواة  عدم  أوجه  من  والحد  المجتمعي 

في المجتمع على قائمة أهدافه.
ضمن  أشهر  أربعة  طيلة  المشروع  يمتد 
مراحل تشمل اختيار األعضاء والتدريبات 

األسبوعية ثم حفلَي ختام.
وفق  جرى  االختيار  أن  إلى  بقلة  وتشير 
المتقدمين  قدرة  الختبار  يهدف  امتحان 
بعد  وذلك  مبسط،  بشكل  ولو  الغناء  على 
إعالن عبر صفحات التواصل االجتماعي 
موسيقية  ومعاهد  جمعيات  وبمساعدة 

محلية.
للعائالت  الوصول  السهل  من  يكن  لم 
في  ولكن  الخصوص،  وجه  على  النازحة 
 78 من  تناغم  جوقة  تشّكلت  المحصلة، 
شاباً وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و35 
وما  صحنايا  في  النازحون  ويشّكل  سنة، 

حولها ثلثهم.

»ال جيب أن يعلو صوتي على 
صوتك«

لم يكن اختيار فكرة الجوقة لتحقيق التماسك 
المجتمعي اعتباطياً كما تقول غادة حرب، 
وفي  للغاية،  ناجحة  دمج  أداة  فالموسيقى 
يغني  أن  شخص  كل  على  بالذات  الجوقة 
يطغى  أن  دون  اآلخرون  يسمعه  بصوت 

على أصواتهم.
»هو مبدأ موسيقي لكني أراه مبدأ مجتمعياً 
أيضاً. ال يجب أن يعلو صوتي على صوتك، 
أقول  تقبّل أصوات بعضنا.  وبالتالي علينا 
لهم على الدوام: لكل شخص أذنان، واحدة 
المبدأ  له واألخرى لغيره، ولو عممنا هذا 

على حياتنا لكنّا بحال أفضل«.
بأن  بقلة  سفانة  القيثارة  عازفة  تضيف 
محددة  أهداف  وفق  جاء  البرنامج  اختيار 
فأغنيات مسلسالت األطفال ومنها  مسبقاً؛ 

بين  تحمل  ومسعود«  و«ميمونة  »سنان« 
كلماتها معاني السالم والمودة، واألغنيات 
العربية القديمة مثل »بلدتي« و«بعدنا من 
يقطف الكروم« تعيد الحنين ألزمنة وأمكنة 
الوقت  في  بها  وتتمسك  جميلة  مفقودة 
ذاته، مع مراعاة مالءمة المستويات الفنية 

للمشاركين، ومعظمهم من الهواة.
التدريبات  جانب  إلى  المشروع  ويتضمن 
جلسات  والغنائية،  واإليقاعية  الموسيقية 
مفتوحة  وحوارات  اجتماعي  نفسي  دعم 
وتدريبات على العمل الجماعي ومهارات 
الفريق والتواصل، والغاية النهائية، تحقيق 
المنشود، وأال يتوقف المشروع في  الدمج 

نهاية األشهر األربعة.
مصغرة  نواة  تشكيل  الهدف  يشمل  كما 
»تناغم«  استمرارية  ضمان  على  قادرة 
كجوقة خاصة بالمنطقة، ومن أبنائها سواء 
تكرار  الجدد، وربما  الوافدين  أو  المقيمين 
من  أخرى  مناطق  في  وتعميمها  التجربة 

سوريا مستقبالً.

»دمج مل نتوقعُه يومًا«

تمارينهم،  الجوقة عن  يتغيب أعضاء  قلّما 
تظهر  بدأت  المشروع  أهداف  أن  ويبدو 
على  التعّرف  انطالقه:  على  شهرين  بعد 
بعضهم بشكل حقيقي وكسر الحواجز التي 

ربما وضعتها الحرب بينهم.
المتدربون والمتدربات يشعرون بانتماء لم 
يسبق لهم إن شعروا به كما وصفوها بأنه 

تناغم، ووسيلة عظيمة لكسر الحواجز.
 27( أحمد  حاج  آيات  شعور  يختلف  وال 
المجاورة  داريا  بلدة  من  النازحة  عاماً(، 
المشروع أعطاها  بأن  لصحنايا، وتضيف 
صداقات  فشّكلت  النفسي،  للتفريغ  مساحة 
لحياتها،  جديد  بمعنى  تشعر  وباتت  جديدة 
وبقيمة العمل الجماعي، »هنا كٌل منا يعطي 
من صوته لآلخرين، ونأخذ في الوقت ذاته 

المساحة التي نحتاجها تماماً«.
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مرتزقة  ينشط  أن  المعروف  من  كان 
بعمليات  جديد  من  ويعود  مجدداً  داعش 
في مختلف بلدان العالم رغم قتل زعيمه 
في إدلب في شهر تشرين الثاني الماضي، 
أردوغان  عملية  بسبب  ذلك  ويأتي 
العسكرية ومرتزقته وجيشه المحتل »نبع 
الدم واإلجرام« في شمال وشرق سوريا، 
التاسع من شهر تشرين  بدأت في  والتي 
الحتالل  العملية  وأدت  الماضي.  األول 
وكري  العين  رأس  كانيه/  مدينتي سري 
سبي/ تل أبيض والعشرات من القرى في 
ريفيهما باإلضافة لقرى في ريفي تل تمر 

وعين عيسى.
داعش  مرتزقة  على  القضاء  بعد 
عسكرياً في شهر آذار المنصرم من عام 
سوريا  قوات  يد  على  الجاري   2019
التحالف  قوات  من  وبدعم  الديمقراطية 
كان من المفترض البدء بتأمين المناطق 
على  والقضاء  سوريا  وشرق  شمال  في 
الهجمات  ولكن  لداعش،  النائمة  الخاليا 
ومرتزقته  وجيشه  ألردوغان  األخيرة 
من الجيش الوطني السوري على شمال 
مرتزقة  قوة  لتنامي  أدت  سوريا  وشرق 
داعش وظهوره من جديد ولتنفذ عمليات 
عديدة آخرها كانت حادثتي طعن واحدة 
نتج عنها  لندن،  البريطانية  العاصمة  في 
مصابين  و3  الهجوم  منفذ  بينهم  قتلى   3

ربما طرحت التصرفات األخيرة للحكومة 
التركية التي يقودها حزب العدالة والتنمية 
التساؤالت  من  الكثير  أردوغان  بزعامة 
التضييق  أن  خاصة  التعجب،  وأثارت 
الداخلي الذي تمارسه هذه الحكومة ارتقى 
إلى مستويات غير معقولة، وفي الخارج، 
الجوار  دول  شعوب  بحق  تركيا  تفعله  ما 

ليس خفياً على أحد.
وإذا ما أسهبنا في الحديث عما فعلته تركيا 
خارج حدودها، سنتذكر حتماً كيف فتحت 
المتطرفين  مئات  أمام  الدولة حدودها  هذه 
العراق وتشكيل ما  ثم  إلى سوريا  للدخول 
صعد  ما  سرعان  الذي  »داعش«  يسمى 
إلى الواجهة بفضل الدعم التركي كإرهاب 
قوي أسقط مدناً كبرى من سوريا والعراق 

تحت قبضته.
وفي سوريا أيضاً، تستهدف تركيا الوجود 
الكردي على الحدود بحجج أنه تهديد ألمنها 
القومي، وتشن هجمات عسكرية كل الهدف 
أمكن  ما  قدر  وقتلهم  الكرد  هو طرد  منها 
تطبيقاً  مكانهم  غرباء  أشخاص  وتوطين 
لسياسة التغيير الديمغرافي التي طبقت في 
كري  أبيض/  تل  في  اآلن  وتطبق  عفرين 

سبي ورأس العين/ سري كانيه. 
بعيداً عن الحدود التركية، هنالك السيناريو 
الليبي الذي بات واضحاً مدى عمق التدخل 
الوفاق«،  »حكومة  لصالح  فيه  التركي 
وهو ما يطيل من أمد األزمة في ذلك البلد 
تركيا  ثمن سعي  يدفع  الذي  ويرهق شعبه 
لكسب المزيد من النفوذ في المناطق التي 
كان العثمانيون يسيطرون عليها قبل قرن 

من اآلن.
إذاً؛ تحدثنا عن أسئلة تطرح إزاء كل هذه 

األمور التي تقوم بها تركيا، لكن ما هي؟
يتحرك  ال  لماذا  هو:  ببساطة  والسؤال 

9سياسة آراء 4
بسبب أردوغان داعش يعود مجدداً من أوروبا إلى باشور كردستان ين خلف امتداد  محمود عطية: »اغتيال الشهيدة هفر

لإلجرام الذي يتصف به المحتل التركي«

تركيا تستدرج أوروبا إلى الفخ!

حمرر الصفحة/رفيق ابراهيم حمرر الصفحة/ رفيق ابراهيم

جوان حممد
وتبناها داعش رسمياً، وحادثة أخرى في 
مدينة الهاي الهولندية أسفرت عن إصابة 
ناحية  على  مسلح  وهجوم  أشخاص،   3
كرميان  إدارة  في  كفري  بقضاء  كولجو 
بالسليمانية بباشور كردستان عبر القصف 
بالهاونات، ولتسفر بعدها عن مواجهات 
مع عناصر األسايش، وأدى الهجوم إلى 
الداخلي(  )األمن  أسايش  مدير  استشهاد 
إلى  إضافة  علي«  »سمكو  الناحية  في 
اثنين  وجرح  األسايش،  من  عنصرين 

آخرين وثالثة من المدنيين بينهم طفل.

أردوغان ُيهدد والغرب ساكت 
وداعش يتكاثر

الكثير  خلفية  على  تأتي  الهجمات  هذه 
للغرب  أردوغان  أطلقها  التهديدات  من 
بسبب اعتراض الكثير منهم على هجماته 
كانت  وطبعاً  سوريا  وشرق  شمال  على 
فقط،  ببيانات وتصريحات  االعتراضات 
الهجوم  تعارض  كانت  ألمانيا  فمثالً 
وبالرغم من ذلك بدأت بتصدير األسلحة 
الدول  القمعي.  التركي  للنظام  مجدداً 
أفعال  تجاه  المتخبطة  بسياستها  الغربية 
اإلرهاب  لتنامي  تؤدي  سوف  أردوغان 
عالمياً، فأردوغان قام بنقل الكثيرين من 
أراضيها  إلى  لداعش  التابعة  المرتزقة 
في  والسجون  المخيمات  من  فروا  ممن 
شمال وشرق سوريا نتيجة هجماته على 
إلى  إرسالهم  ذلك  بعد  يتم  لم  المنطقة، 

اّدعى  أردوغان  وأمريكا، وحتى  أوروبا 
بأنه يمتلك في سجونه 737 داعشياً، وبدأ 
بإرجاع العديد منهم إلى أوروبا في شهر 

تشرين ثاني الماضي.
في  تفجيرات  بعدة  وقام  نشط  داعش 
ومنها  وسوريا  وشرق  شمال  مناطق 
بمطعم  قامشلو  في  حصل  الذي  التفجير 
راعي  اغتيال  عملية  وكذلك  األومري 
القس  الكاثوليك”،  “األرمن  كنيسة 
أبراهام  ووالده  بيدويان  أبراهام  هوسيب 

حنا بيدو، في ريف دير الزور الشرقي.
كانت  داعش  عمليات  آخر  ذكرت  وكما 
كردستان  وباشور  وهولندا  بريطانيا  في 
ولكن هذه الخاليا ما كانت لتنشط إال بعد 
وشرق  شمال  على  أردوغان  هجمات 
الغرب  لدول  المستمر  وتهديده  سوريا، 
جاد  أردوغان  تأكيد  وبكل  وأمريكا، 
مواقفهم  تخبط  وسط  للغرب  بتهديداته 
عمليات  نشهد  سوف  ولذلك  أفعاله  تجاه 
الميالد  أعياد  قدوم  مع  وخصوصاً  أكبر 

العالم  دول  تتفق  سوف  فهل  واقترابها، 
الديمقراطية  سوريا  قوات  وتساند 
وشعوب شمال وشرق سوريا في حربها 
من  ومرتزقته  أردوغان  إرهاب  ضد 
الجيش الوطني السوري وداعش وجبهة 
بالكالم  وتندد  صامتة  ستبقى  أم  النصرة 
العمليات  من  المزيد  بذلك  وتجني  فقط، 
أرواح  وتزهق  مدنها  في  اإلرهابية 
المدلل  الفتى  داعش  يد  على  شعوبهم 

ألردوغان؟؟؟.

األوروبيون لفعل شيء ما يوقف تركيا عما 
تفعله؟ وخاصة أن كل ما تفعله تركيا منذ 
القارة  دول  به  تنادي  ما  مع  يتنافى  أعوام 

العجوز!
هذا  يطرح  الذي  الوحيد  أنا  لست  ربما 
يتناغم  تركيا اآلن ال  به  تقوم  فما  السؤال، 
تّدعي  التي لطالما  الغرب  مع سياسة دول 
وتدعم  اإلنسان  حقوق  قضايا  تساند  بأنها 
موطن  وهي  التعبير،  وحرية  الديمقراطية 
والحقوقية  اإلنسانية  المنظمات  لعشرات 
التي  الحرب  بجرائم  تقبل  ال  أنها  وتزعم 
ولتركيا  الشرق،  في  ترتكب  ما  كثيراً 

نصيب وافر منها.
بعد الغزو التركي للشمال السوري اتضح 
األوروبي  الصمت  من  تستفيد  تركيا  أن 
يمكننا  ال  المنطقة،  في  مخططاتها  لتنفيذ 
أوروبا  أن  سوى  الحالة  هذه  في  القول 
تجاوزات  من  به  تقوم  فيما  لتركيا  شريكة 
تسببت بتدمير مدن وقرى في المنطقة وقتل 

وتشريد سكانها وإطالة أمد األزمة هنا.
لكنها  أوروبا،  خاطر  هذا  يسر  ال  ربما 
سنشاهد  كنا  كذلك،  تكن  لم  ولو  الحقيقة، 
االنتهاكات  من  مختلف  موقف  في  أوروبا 

والتجاوزات التركية.
لكن البعض يرى بأن أوروبا مجبرة على 
وذلك  اآلن،  فيه  هي  الذي  الطريق  سلك 

لتعرضها البتزاز تركي واضح وصريح.
بموجات  أوروبا  تهدد  وتركيا  أعوام،  منذ 
بما  أشبه  اآلن  فتركيا  جماعية،  هجرة 
الكبير  البشري  بـ«الخزان  تسميته  يمكن 
 3.5 من  أكثر  إليوائها  وذلك  لالجئين«، 
مليون الجئ معظمهم سوريون، أّي تسرب 
كوابيس  بخلق  يتسبب  الخزان  هذا  في 

مرعبة لدى الدول األوروبية.
تركيا ترى هذه الحقيقة، وتستعملها بشكل 
الحصول  سبيل  في  الغرب  لتبتز  مناسب 
على األموال ثم الدعم السياسي أو الصمت 

إزاء مشاريع تنفذها.
الدول األوروبية تحركت قليالً عندما بدأت 
تركيا غزو الشمال السوري الشهر الفائت، 
للهجوم  مناوئة  تصريحات  نسمع  كنا 

التركي، ونقاشات حادة داخل البرلمانات، 
وحظرت بعض الدول بيع األسلحة لتركيا، 
لكن ذلك لم يُغير شيئاً على األرض ألنه لم 

يكن بالمستوى المطلوب.
التركي  الرئيس  هدد  ذلك،  على  ورداً 
الفاشي آنذاك أوروبا بموجة الجئين جديدة، 
ولكن تركيا هذه المرة ابتدعت أسلوباً جديداً 
مرتزقة  معتقلي  واستخدمت  االبتزاز،  في 
لديها  األوروبية  الجنسيات  من  داعش 
بإعادتهم،  األوروبيين  وطالبت  كوسيلة 

وهو ما ال تريده أوروبا.
قوي،  موقف  في  تركيا  أن  هذا  يعني  وال 
في  سياسات  من  اآلن  تبنيه  ما  كل  أن  إذ 
المنطقة قائمة على أسس هشة ال يعلم أحد 
التناقضات  وتر  على  واللعب  تنهار؛  متى 

الروسية األمريكية ربما مثال واضح على 
هذا.

هذه السياسة التركية توقع الدول األوروبية 
أوروبا  بـ«الفخ«،  تسميته  يمكننا  فيما 
تركيا  خلف  وتسير  مبادئها،  عن  تتخلى 
التغيير  مخططات  لتنفيذ  لها  الدعم  وتقدم 
التضييق  العرقي،  التطهير  الديمغرافي، 
في  والمضي  والصحافة  الحريات  على 

نظام حكم ديكتاتوري استبدادي.
أموال  دفع  أوروبا  من  تطلب  اآلن  تركيا 
»منطقة  تسميها  ما  إلنشاء  خططها  ودعم 
آمنة« شمال سوريا، وهي عبارة عن خطة 
سوري  الجئ  مليون  من  أكثر  لتوطين 
التي  تركيا  إشراف  تحت  سوريا  شمال 
التركيبة  في  تغيير  إحداث  أوالً:  تضمن 

وثانياً:  مع سوريا،  السكانية على حدودها 
نفوذ  كمنطقة  المقصودة  المنطقة  ضمان 
تركية تزيد من دور تركيا في رسم مستقبل 
تضم  أن  مستبعداً  وليس  لسوريا،  سياسي 
مستقبالً،  دولتها  إلى  األراضي  هذه  تركيا 

ليتحقق بذلك حلم القادة األتراك.
على وقع هذا الحال، ال نستطيع توقع أي 
شيء من أوروبا التي تخسر بفضل ما تفعله 
تركيا مكانتها في المنطقة، وما نتوقعه بعد 
محاضرات  إلى  سيستمع  أحد  ال  أن  اآلن 
والحريات  اإلنسان  حقوق  عن  أوروبية 
والعدالة، طالما هي تدعم ولو بشكل غير 
مباشر تركيا التي سلبت أرواح اآلالف من 
المدنيين خارج حدودها سواء عبر جيشها 

أو المجموعات المرتزقة التابعة لها.

حرباً  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  تشهد 
وإجراماً وانتهاكات من قبل جيش االحتالل 
شمال  شعوب  ضد  ومرتزقته  التركي 
تنفيذ  ذلك  من  ويهدف  سوريا؛  وشرق 
مناطق  في  استعمارية  تاريخية  مخططات 
مشروع  وضرب  سوريا  وشرق  شمال 
اإلدارة الذاتية الذي يعد الحل األنسب لحل 

األزمات في المنطقة.
شمال  مناطق  في  األحداث  تطورت  كما 
خارطة  في  تغير  مع  سوريا  وشرق 
العدوان  رافق  وما  المنطقة  السياسية على 
من وحشية وإجرام وبخاصة ضد النشطاء 
دولة  وقامت  كما  والمدنيين،  السياسيين 
االحتالل التركي بتهجير السكان األصليين 
في المنطقة وتوطين الجئين فيها لتنفيذ بقية 

مخططاتها.
وهناك مواضيع كثيرة للنقاش حول الوضع 
صحيفتنا  طرحتها  الراهن؛  السياسي 
مدير  مع  أجرته  حوار  خالل  »روناهي« 
في  والديمقراطية  الحداثة  حزب  مكتب 
الحوار  نص  وجاء  عطية  محمود  الطبقة 

على الشكل التالي: 

وتحوالت  تركياً  عدواناً  المنطقة  تشهد  ـ 
تسير  أين  إلى  وعسكرية؛  سياسية 
األوضاع في المنطقة على ضوء المعطيات 

على أرض الواقع؟

استمرار  على  يتوقف  المنطقة  مصير  إن 
العدوان التركي الذي بدأه االحتالل التركي 
حال  وفي  عدمه  من  نصف؛  شهر  منذ 
ستتحول  تصعيد   هناك  كان  أو  استمر 
المنطقة إلى بركان تحرق حممه األخضر 
رسخته  الذي  االستقرار  وستفقد  واليابس 
بعد  الماضية  الفترة  خالل  الذاتية  اإلدارة 
قيم  وتُهدد  داعش  مرتزقة  من  تحريرها 
العيش المشترك بين الشعوب التي تنعم به 
المنطقة في ظل اإلدارة الذاتية، وستصبح 
التطرف  لعودة  خصبة  أرضاً  المنطقة 
داعش  خاليا  الستئناف  مثالية  وبيئة 
نتائج  لذلك  ويكون  اإلجرامي،  نشاطها 
سلبية وتتضخم التهديدات لتتجاوز المنطقة 
والدولي  اإلقليمي  المستوى  إلى  وتصل 

خصوصاً األمن والسالم العالميين.
خالل  التركي  االحتالل  مرتزقة  ارتكب  ـ 
العدوان العديد من الجرائم بحق اإلنسانية؛ 

كيف تنظرون إلى تلك الجرائم؟
بل  الجرائم،  هذه  مثل  نستغرب حدوث  ال 
التركي  فالعدو  لم تحدث،  لو  كنا سنندهش 
يمكن  ال  العميلة  المرتزقة  الفصائل  ومعه 
أثناء  اإلنسان  حقوق  مبادئ  يحترموا  أن 
البداية  منذ  ألنهم  والنزاعات؛  الحروب 
باألمن  وضربوا  الحرب  أشعلوا  من  هم 
السورية  الشعوب  تعيشه  الذي  واألمان 
عرض الحائط. ال يمكن لطرف عنصري 
يهاب من تقدم اإلنسانية ويهاب االستقرار 
األمة  فلسفة  وفق  الشعوب  أخّوة  ويخشى 
أن  الديمقراطية؛  والحداثة  الديمقراطية 
لم  فإن  اإلنسان.  حقوق  مبادئ  يحترم 

تلك  يحترم  لن  بالتأكيد؛  السلم  في  يحترمه 
والصراعات،  الحروب  أثناء  المبادئ 
أن تسفر هذه  البنيوي  بالمعنى  ويستعصي 
دولة  ارتكاب  على  إال  العدوانية  الحرب 
عن  عمالئها  بصحبة  التركي  االحتالل 
جرائم ضد اإلنسانية بشكل منظم  منهجي.

ـ هناك تغير كبير خالل العدوان للخارطة 
ما  سوريا؛  وشرق  شمال  في  السياسة 

أسباب تغير تلك الخارطة؟

بالتأكيد يجب أن تتغير الخارطة السياسية في 
مثل هذه الظروف العدوانية؛ ألنه ستتضح 
المنخرطة في  الوجوه وبخاصة األطراف 
البيئة ويكون ذلك كالً حسب رهاناته  هذه 
وحدود  التحالفات  متانة  أيضاً  وتنكشف 
اإلرادات أثناء تقاطعها أو تنافرها. العدوان 
مناطق شمال وشرق سوريا  التركي على 
لتحقيق  عنيفة  أداة  والحرب  شرسة  حرب 
سياسات وأهداف ومن الطبيعي رغم األلم 
الذي  والتهجير  والتدمير  والقتل  والحريق 
خلفه العدوان أن تتغير الخارطة السياسية 

في المنطقة.

لمقاومة  كبيراً  شعبياً  دعماً  شاهدنا  ـ 
سوريا  قوات  تخوضها  التي  الكرامة 
سبب  ما  رؤيتكم   حسب  الديمقراطية؛ 

االلتفاف الشعبي حول قسد؟

ألن قوات سوريا الديمقراطية تمثل الحق. 
لذا؛ اليوم هي في مقاومة الكرامة للتصدي 
نمط  تأسيس  إلى  تهدف  وهي  للعدوان، 
حياة جديدة وإرساء دعائم تجربة مجتمعية 
إرهاصات  لتولد  للمنطقة  جديدة  إنسانية 
أن  من  وبالرغم  الديمقراطي.  المجتمع 
استثنائية ومعيارية،  المنطقة منطقة جوار 
نجحت  الديمقراطية  سوريا  قوات  أن  إال 
إلى حد مهم في خلق وضع جديد وأشعرت 
وقيم  مفاهيم  واستنبتت  بكرامتهم  األهالي 
جديدة تصب في مصلحة المجتمع بشعوبه 
باألهالي  بالطبع سيدفع  ذلك  كل  المختلفة، 
في هذه المنطقة رغم تعدد انتماءاته الدينية 
عن  الدفاع  صوب  والمذهبية  واإلثنية 
سوريا  قوات  حققتها  التي  المكاسب  هذه 
تتعرض  حين  المنطقة  في  الديمقراطية 

للتهديد والعدوان.

من  جزء  والديمقراطية  الحداثة  حزب  ـ 
سوريا؛  وشرق  لشمال  السياسي  البيت 
سوريا  مجلس  قيادة  إلى  ينظر  كيف 
للمرحلة  الذاتية  واإلدارة  الديمقراطية 

السياسية؟

سوريا  مجلس  في  ممثلين  الحداثة  لحزب 
الذاتية.  اإلدارة  في  وأيضاً  الديمقراطية 
على  ويعول  إليهما  ينظر  فالحزب  لذلك؛ 
القرارات المتخذة، كمن ينظر ويعول على 
نفسه، ويستنهض فيها قدرته على المقاومة 
مكاسب  عن  الدفاع  مبادئ  على  وثباته 

الشعب وحقوقهم. وبالتأكيد سيعزز موقف 
مسد واإلدارة الذاتية ويثبته باستخدام مفاهيم 
النقد والتصويب أثناء السعي الحثيث إليجاد 
أرضية تسهم في تحقيق التجاوز لألوضاع 
الصعبة التي تعيشها مناطقنا واثقاً بالنصر.

ـ هناك محاولة لتغيير ديمغرافية المنطقة 
تُريد  الذي  للسكان األصليين؛ ما  وتهجير 
من  التركي  االحتالل  دولة  إليه  تصل  أن 

خالل هذه اإلجراءات؟

تخشى دولة االحتالل التركي المبادئ والقيم 
الذاتية،  التي نهضت عليها تجربة اإلدارة 
وذهنية النظام التركي التي تتحكم بالمجتمع 
السياسي التركي في غالبيته ملوثة بمفاهيم 
ترفض  وعقلية  والعنصرية  االستعالء 
التعدد واالعتراف باآلخر، ذهنية نالت منها 
ما  وأكثر  مركبة  عصابية  نفسية  أمراض 
تخشاه هو الحضور الكردي الذي حاولت 
وحضوره  تركيا،  في  وإمحائه  صهره 
فيه  يثبت  سياسي  تجمع  أي  في  وتأثيره 
إنسانيته المفرطة وقدرته على اإلبداع في 
الدفاع  السياسة والمجتمع، بل وأحقيته في 

عن قيمه وفلسفته ومفكريه وقادته.
ونجاح شعوب شمال وشرق سوريا بريادة 
تجربة  في  الموقع  هذا  حيازة  في  الكرد 
شمال وشرق سوريا أقض مضجع الساسة 
الترك المهووسين بالطورانية، فأرادوا أن 
الكرد،  ضد  الطغيانية  سياساتهم  يستكملوا 
شمال  من  حدودية  مناطق  باحتالل  فقاموا 

بالغالبية  يقطنها  والتي  سوريا  وشرق 
الشعب الكردي.

على  غاضب  شعبي  فعل  رد  هناك  ـ 
كان  هل  الروسية؛  التركية  الدوريات 
نتيجة إدراك شعوب شمال وشرق سوريا 

للمخططات التركية؟

الوعي  على  طبيعية  قدرة  للشعوب 
المطابقة  االجتماعية  صورته  في  بالواقع 
دون  الوعي  هذا  مع  المتسقة  واالستجابة 
وهذا  تلقائية،  عملية  واالستجابة  تخطيط 
بالضبط ما يمكن أن يصف رد فعل الشعب 
االحتالل  دولة  مخططات  إزاء  وغضبه 
لنواياها  الحي  وفهمها  العدوانية  التركي 

اإلجرامية.

ـ كانت هناك وحشية في قتل األمين العام 
لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف وهي 
ينظر  كيف  سوريا؛  لوحدة  تدعو  كانت 
النشطاء  تجاه  الوحشية  هذه  إلى  حزبكم 

السياسيين؟

كما قلت، ال استغرب من العدوان التركي 
طغيان  أي  وممارسة  وأدواته  وعمالئه 
اإلنسانية  للقيم  منظم  انتهاك  أو  إجرام  أو 
وسياسة  الجانب  هذا  في  بنيوي  واألمر 
في  التجربة  لقيادات  والتصفية  االغتيال 
طالت  التي  كتلك  سوريا  وشرق  شمال 
العام  األمين  خلف  هفرين  البطلة  الشهيدة 
الجريمة  وتلك  المستقبل،  سوريا  حزب 
للطغيان  طبيعي  امتداد  حقيقتها  في  هي 
التركي  السلوك  به  يتسم   الذي  واإلجرام 

وسياسة الحرب التركية
 .

اتفاقية  وقسد  الذاتية  اإلدارة  وقّعت  ـ 
ما  الحدود؛  لحماية  النظام  مع  عسكرية 
هي معالم تلك االتفاقية على وحدة سوريا 

والحفاظ على تلك الوحدة؟

اتفاقاً  توقيعها  أثناء  الذاتية  اإلدارة  هدفت   
صيغة  إلى  للوصول  النظام  مع  عسكرياً 
العدوانية  الحرب  إيقاف  في  هدفها  تلبي 
مشروعها  على  أمكن  ما  وتحافظ  عليها 
السياسية  األوراق  فتخلط  وتجربتها، 
الدولية  الشرعية  مفاهيم  بعض  وتوظف 
الوطنية،  والدولة  بالسيادة  عالقتها  في 

فتسمح لجيش النظام باالنتشار على الحدود 
والدخول الرمزي إلى المدن المهددة بالغزو 
االحتاللي التركي مع بقاء مؤسسات اإلدارة 
في متابعة عملها ومسؤولياتها والتزاماتها 
السياسية والمجتمعية، فال تتجاوز المحصلة 
في  لذلك وضع عوائق سياسية وعسكرية 
مواجهة دولة االحتالل التركي تمنعها من 
تحقيق مآربها في تدمير المنطقة وتخريب 
مشروعها وتغيير الطبيعة الديمغرافية فيها؛ 
شعوب  من  المواطنين  أهلنا  حياة  فصون 
شمال وشرق سوريا مع الحفاظ إلى أقصى 
حد على مشروع اإلدارة الذاتية مؤسسات 
وأهداف وقيم سياسية هما طرفي المعادلة 
سوريا  قوات  بها  التزمت  التي  األولوية 
الذاتية  االدارة  ومؤسسات  الديمقراطية 
مشروعهما  عن  لدفاعهما  إدارتهما  أثناء 
التركي،  الغزو  مواجهة  في  ومجتمعهما 
وهما مع البطولة التي أُبديت في المقاومة 
مورست  كذلك  التركي  للمحتل  العسكرية 
والحسابي  العلمي  بُعدها  في  السياسة 
بأهدافهما  التفريط  دون  والبراغماتي 
وانحيازاهما أبداً. وبكل تأكيد هذا ما أثبت 
لكل مشكك أن اإلدارة الذاتية معنية بوحدة 
سوريا أكثر من كل المنخرطين في الحدث 
السوري، وأن االنتماء لسوريا ال مركزية 
االستراتيجي  اإلدارة  خيار  هو  ديمقراطية 
يقوله كل عدو  العكس مما  والدائم، وعلى 

أو مضلل.

والديمقراطية  الحداثة  حزب  موقف  ما  ـ 
من احتالل األراضي السورية وتغير معالم 

سوريا؟

وطبيعي  وأكيد  واضح  الحزب  موقف 
سورية،  أرض  أي  الحتالل  رفضه  في 
بإرادة  ملتزماً  سورياً  حزباً  كان  لما  وإال 
يرفض  ال  الحداثة  وحزب  شعبه.  وقضايا 
هذا االحتالل وأهدافه في تغيير معالم البالد 
بشكل  والتاريخية  الديمغرافية  وهويتها 
قاطع فقط، بل يدعو كل أعضائه وأنصاره 
إلى الدفاع عن األرض السورية والوقوف 
في وجه مخططات دولة االحتالل التركي 
المحتل  ضد  المقاومة  وإلى  ومرتزقتها، 

والعميل حتى آخر نفس.

حوار/ مصطفى اخلليل

مجعة حممد
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الكردي  المجتمع  ثقافة  الكتاب: 
بين الهوية واألرض

الكاتبة: د. حسناء الدمرداش

كتاب  الحكمة  دار  عن  القاهرة  في  صدر 
الساحة  على  نفسها  تطرح  قضية  يعالج 
المجتمع  »ثقافة  وهي  اآلن،  الدولية 
الكردي.. بين الهوية واألرض«، والكتاب 
جامعة  في  واألستاذة  الدكتورة  تأليف  من 

مصر الدولية »حسناء الدمرداش«.
اختلفوا  المؤرخين  أن  حسناء  وترى   
يقطعوا  ولم  وماهيتهم  الكرد  أصل  حول 
الكثير  فهنالك  ذلك،  حول  الحاسم  الرأي 
من نقاط الجدل والخالف حولهم في كثير 
من النواحي، ابتداًء من منشأهم امتداًد إلى 
السياسي، وعلى  تاريخهم وحتى مستقبلهم 
الساحة  على  الكرد  فإن ظهور  هذا  ضوء 
الراهن  عصرنا  في  والدولية  اإلقليمية 
مع  بعيد،  أمد  منذ  يكن  لم  متميزة  كقوة 
أنهم كشعب يعد من الشعوب العريقة التي 
فقد  التاريخ  أعماق  في  بجذورها  تضرب 
جوانب  على  السنين  آالف  منذ  الكرد  نشأ 

روافد دجلة.
وتم تأسيس أول حكومة للكرد عام )340ه 
والجنوب  أذربيجان  شمال  في  951م(  ـ 
في  آخر  عدد  ذلك  وتال  للقوقاز.  الغربي 
جميعها  تستمر  تكن  لم  مختلفة  »أماكن 
طويالً«، وكان من أشهرها الدولة األيوبية 
الكردية عام 569ه ـ 1173م، والتي اتسع 
والجزيرة  وسوريا  مصر  في  سلطانها 
وكردستان وأرمينيا وتألفت معظم جيوشها 
السلطان  وافت  التي  الكردية  العشائر  من 

صالح الدين المنية.
انتصارات الُكرد على مرِّ الزمان:

بيضاء  صفحات  الكرد  سجل  أن  وبعد 
الجيوش  بانتصار  اإلسالمي  التاريخ  في 
الدين  صالح  البطل  بقيادة  اإلسالمية 

نجمهم  أفل  الصليبي،  الغزو  األيوبي على 
لمدة حتى بدأ ذكرهم في العودة إلى الساحة 
من جديد أثناء حرب الخليج في التسعينات 
الكرد  عدد  ويزيد  الماضي،  القرن  من 
حالياً عن 30 مليون، موزعين في مناطق 
متفرقة من العالم من أهمها: تركيا ـ إيران 

ـ سوريا ـ العراق ـ أذربيجان.. وغيرها.
باإلسالم  غالبيتهم  في  الكرد  ويدين 
ومعظمهم سنّة وأقلية منهم شيعة، ويتحدث 
الكردية  وهي  الخاصة  األم  بلغتهم  الكرد 
والفارسية،  والتركية،  العربية،  إلى جانب 
بعد التعرض لدراسة ثقافة الكرد كأمة لها 
هوية ثقافية خاصة، تبيّن الدكتورة »حسناء 
الدمرداش« أن هناك معرفة مشوهة حول 
محاور  في  تدخل  جعلها  مما  الهوية  هذه 
عدة، ولكنها تتفق مع الذين يرجون لشعوب 
الدولة  البقاء ضمن حكم  الكردية  المناطق 
سبيل  في  فيدرالية  وبصورة  المركزية 
التطور واالستقرار، ويفضلون لهم االنتقال 
من ثقافة السلطة إلى سلطة الثقافة، بمعنى 
أن ترتفع نسبة الوعي الحضاري والقومي 
في  الشعب  للحفاظ على مقدرات  والثقافي 
إطار ثقافي عام يحكم التوجه السياسي أو 
آمال  نحو  توجيهه  في  يساهم  األقل  على 
المسلح  الصراع  عن  بعيداً  الكردية  األمة 
مع أعدائهم الذين يطمحون إلى محو الهوية 

والوجود الكردي.
هويتهم  في  حقهم  ممارسة  الُكرد  منع 

وأرضهم:
وتذكر المؤلفة إن الكرد يبحثون عن حقهم 
القومي في االنتماء إلى مناطق كردستان، 
ولكن الحكومات )التركية ـ اإليرانية على 
الخصوص( تعتبر تشكل شأن الكرد فيهما 
وفق  يعالج  أن  ويجب  داخلياً،  قومياً  شأناً 
معطيات االنتماء لألمة الواحدة داخل إطار 
الوطن الواحد، وحلول هذه المسألة البد أن 
تأتي من داخل األمة وليس من خارجها أو 

من االعتبارات الدولية واإلقليمية. 

في الوقت الذي يضع األتراك واإليرانيون 
قاعدة قومية تمنع تجزئة الوطن فال يجوز 
قومية  أو  نظام  أو  طرف  ألي  يحق  وال 
فئة  لحساب  الوطن  تجزئة  إلى  تسعى  أن 
أياً كان عددها أغلبيتها في أجزاء الوطن، 
المثال  سبيل  على  التركية  فالحكومة  لذا 

تنظر إلى الكرد على أنهم مواطنون أتراك 
يسكنون الجبال وينتمون إلى األمة التركية 
حتى لو كانوا يتحدثون الكردية أو ينتمون 
النظر  يستوقف  وما  الكردية،  القومية  إلى 
في الكتاب هو األدب الكردي خاصة غناء 

التالية  األغنية  هذه  وفي  الشعبية  الفرق 
شرح لمواصفات الكرد:

نحن شعب الكرد شعب ال نبالي
نتحدى الظلم حتى في الخياِل

نحن شعب نتسامى للمعالي
في كفاح وجهاد ونضاِل

ثائر يسعى إلى الحق القويِم
وإلى أن تنجلي السود الليالي

ثورة نحن على مرِّ الزماِن
ونضاهي الشمس في درب الكماِل

ثورة كالشمس تسرى في ُعالها
وتحاكى الشمس من قمم الجباِل

ثورتي ثورةُ شعٍب لم ينم قط
ثورة العمال للفكر الزواِل

ثورتي ثورة شعب قد تعذب
ثورة اإلنسان ضد االعتقاِل

ثورة الوطن الُمكبل بالسالسِل
والمدنس بالحوافر والنعاِل

ولكردستان في الُعال مسيرة
فانفروا للمجد يا كرد المعاِل

إننا شعب أبى نحن ندري
أن طعم الموت عذٌب كالزالِل

كفٌء أنت يا ابن الكرد... إنا لن نبالي
إن زرعنا األرض ترساً بالرجاِل

أو تسلقنا السماء بالجماجم
أو منحنا عمرنا دون السؤاِل

ها غداً ورداً في ثراها
وثراها من دمِّ كل غالي

ها غداً يأتي الربيع بالورود
وغداً يبدو الخالص للمناِل

أمة الكرد لكي بُشرى عظيمة
خلق الكرد فيا حسن المناِل

المغترب   الشاعر  لكي:  كركي  روناهي/ 
»زنار عزم« أحد أولئك الذين خرج من 
نوارس  أحد  اليوم  وأضحى  األلم،  رحم 
والقلم  الورقة  يحمل  المهجر،  في  الشعر 
صباح  كل  إشراقة  مع  ويخط  يديه  بين 
أنشودة الغربة، ويتغنى بمالعب الطفولة 
ومالهي الصبا كتب عن الحب واأللم في 
المجهول  شفاه  فوق  وطبع  الحرب  زمن 
القدر  أبواب  كلماته  وعانقت  ذكرياته 
عن  وتلهيه  المتألمة  روحه  تسعف  علها 
غياهب الغربة. للتعرف أكثر على شاعر 
الوطن المكلوم زنار عزم كان لنا معه هذا 

الحوار:  

الشاعر في سطور: 

زنار عزم ابن قامشلو وأحد جنود األدب 
امتازت  القصيرة،  القصة  كتبوا  الذين 

على  حائٌز  الدرامي،  بالطابع  كتاباته 
دمشق،  جامعة  من  اآلداب  في  إجازة 
وديوانين  قصصية،  مجموعات  عدة  له 
الديانة  عن  تاريخية  ودراسة  الشعر  من 
عقدين  منذ  ألمانيا  في  يعيش  اإليزيدية. 
التقيد  دون  الحر  الشعر  كتب  الزمن  من 
األدباء  اتحاد  في  عضو  وهو  بالتفعيلة، 
شارك  والمهجر   الوطن،  في  الكرد 
أوروبا،  في  للشعر  مهرجانات  عدة  في 

وباشور كردستان. 

الشعر  عوالم  في  الغوص  بدأت  متى  ـ 
واألدب؟

والثانوية  اإلعدادية،  المرحلة  في  كتبت 
لكنني  الطفولة،  إلى  أقرب  خربشات 
أول  نالت  حينما  اإلبداع  نافذة  وصلت 
قصة قصيرة لي جائزة اإلبداع، ولم أتوقع 

ال  األبطال  بعنوان  وكانت  الجائزة،  تلك 
المعنيين  يموتون وأثارت كتاباتي اهتمام 
للواقع،  تصويري   عبر  الثقافة  حقل  في 
والحب،  والوطن،  والتاريخ،  والبيئة، 
وَصدرت لي مجموعات قصصية بعنوان 
والضباب  والغربة،  األحزان،  رحلة 
»شيرين  الشعر  من  وديوانيين  والبركان 
وخواطر  ..ومقاالت  والحرب«  والحب 

نُشرت في عدة صحف..

ـ ما الذي تريده من الشعر؟

واللغة  والحضارة،  العصر،  لغة  الشعر 
وترسم  القارئ،  أعماق  تدخل  التي 
من  أسعى  والمعاناة  واألوجاع،  الحدث، 
والبيئة،  الواقع،  أصور  أن  الشعر  خالل 
بأعماقنا... المتجذر  والوطن  واألرض، 
والحرب،  األوجاع،  أنشودة  الشعر 

والفرح، والحب والوطن. 

قصائدك،  في  جليّة  الغربة  أوجاع  ـ 
من  موقعها  وما  الغربة،  لك  تعني  ماذا 

قصائدك؟

حملت حقيبة السفر مثل نازح يبحث عن 
رصيف لينام عليه مرغماً، حملت الوطن 
في أعماقي، ومضيت تائهاً وقد تحجرت 
بكيت حينما  الزمن،  أجفان  دموعي فوق 
ومملكتي  وحارتي،  بيتي،  غادرُت 
وفي  وألم،  بحرقة،  بكيت  الصغيرة  
جعبتي مجموعة من قصاصات ومشاعر 
وأنين  السنابل  بساتين  وعبر  وأحالم 
أبحث  الريح، وخارطة األوجاع، رحلت 
حيث  العودة  حلم  عن  فكتبت  وطن  عن 

واقف  الحرث،  وآلة  والحصاد  السنابل 
اآلن مع األحبة اللذين زرعوا الوطن في 
العميق عن  أجفانهم وأكتب لجيل الجرح 
حكاية األنين، وحكاية شاعر يلوك الغربة 

والضياع.

 ـ الشعر الحزين طاٍغ في كتاباتك؛ ولُقِبَت 
بالشاعر الحزين لِما ُكل هذا الحزن؟  

وشعٍب  حزين،  وطٍن  عن  تعبير  كتاباتي 
يلوك اآلالم أرسم بكلماتي خارطة البحث 
والثقافة  والخبز،  والحياة،  األمل،  عن 
حملت األحزان مبكراً ماتت أمي ورحل 
تائهاً  وحيداً  وبقيت  السماء،  إلى  أبي 
أمي  عن  كتبت  القدر  وجه  في  أصرخ 
مرثية  بعنوان  »أين أمي« أثارت مرثيتي 
اهتمام المعنيين في حقل الثقافة، وتم على 
يلُف  الحزن  طابع  وكان  اعتقالي،  إثرها 
تالحقني،  التسمية  وبقيت  دوماً  أشعاري 
وتالحق أشعاري، وكتاباتي فالحزن قدر 

حزين يالحق الكرد منذ دهور.

ـ ما رأيك بمقولة إن الشعر قد مات وولى 
زمانه إن هذا الزمان زمن الرواية؟

العصر،  لغة  هو  الشعر  إن  قلت  أنا   
الشعر دون منازع،  أننا في زمن  وأقول 
والوطن،  العشق،  عن  خالله  من  نعبّر 
وآهات المتيمين وهو لغة المالئكة، ولغة 
اإلنسانية، والتسامح، وهذه اللغة هي لغة 

خالدة، ولغة كل زمان. 

ـ كيف تَِصُف المشهد الشعري في روج 
آفا ؟

آفاق الشعر وفضاءه أضحت واسعة بعد 
مالحم  حيث  آفا  روج  وفي  تموز،  ثورة 
للبندقية،  مالزماً  الشعر  بات  االنبعاث 
ولسان  والبطولة،  التحدي،  لغة  وأضحى 

العاشق للوطن.  
 ُكرمَت في أوروبا، وفي باشور كردستان 

ما الذي  يضيفه التكريم للشاعر؟
حملت  حينما  تنهمر  الفرح  دموع  كانت 
كردستان  باشور  في  التكريم  جائزة 
حافزاً  منحني  جلدتي  أبناء  من  فالتكريم 
وهو حافز على االستمرار في الكتابة من 

أجل الوطن. 

من  بمقتطفات  الحوار  نختم  لو  حبذا 
بستان شعرك.

 قامشلو يا نشيد الشمس
يا عطر الوجود وتمتمات قصيدتي..

ومدينتي  مدرستي،  األوغاد  حرق 
وطفولتي وبقايا فرحتي..

األنبياء  صمت  عبر  جرٍح  صرخة  أنا 
ودمعة خرساء فوق أجفان المجرة

ضياء  عبر  المجد  عرين  يا  قامشلو، 
المستحيل 

انا من قسد جند السماء، ومن البيشمركة  
ألحان تغريدتي

للسالم وآهة خرساء في   يا مجداً  قامشلو 
ذاكرتي..

عويل  عبر  ندائي  هذا  السالم  رسول  يا 
الطفل، والياسمين.

الحاجةُ  إلى  اآلمنِة  المناطِق  إنشاُء  يستند 
المسلِح،  الصراِع  مناطِق  في  اإلنسانيّةُ 
ولكّن ذلك ال يتوافُق مع الوضِع القائِم شمال 
سوريا طيلةَ سنواِت األزمِة، فخالَل سيطرةَ 
اإلرهاِب كانت أّي صيغٍة لمنطقٍة آمنٍة تعني 
الحياة  أولويات  فيما  وشرعنته،  حمايته 
المنطقة  تتطلب مكافحة اإلرهاب وتطهير 
دحر  وبعد  الحياِة،  عائَق  باعتباره  منه 
وانطلقت  آمنة  المنطقة  أضحت  اإلرهاِب 
عجلة الحياة، فشنّت أنقرة عدوانها متذرعة 
بحجٍج واهيٍة لتحتَل المنطقة كما فعلت في 

الباِب وعفرين.
بعض  تُتداوُل  المسلحة  الصراعات  خالل 
والمنطقِة  العازلِة  كالمنطقِة  المصطلحاِت 
معنًى  لهما  أّن  على  وتُستخدمان  اآلمنِة، 
واحٌد رغم اختالفهما، والسبب عدُم وجوِد 
تعريٍف للمنطقة اآلمنة متفٍق حوله أو نصٍّ 
اتفاقياِت  في  ترد  لم  كما  الدولّي،  بالقانوِن 
جنيف 1949 أو أّي من مالحقها. وبالتالي 
فالمناطُق اآلمنةُ مصطلٌح غير رسمّي يُعنى 
محاوالٍت  به  يُقصُد  اإلنسانّي،  بالمفهوِم 
إعالنها  عبر  معينٍة  مناطَق  لحمايِة  تهدُف 
العسكرّي،  االستهداِف  خارج  مناطق 
وملحقاتها  جنيف  اتفاقيات  في  ورد  وقد 
المحايدة  أو  الطبيّة  كالمناطق  مصطلحاٌت 
أو المنزوعِة السالح، والتي يحتاج إقامتها 
وإزالةَ  المتصارعِة،  األطراِف  التفاِق 
وأال  عنها،  العسكريّة  والصفة  المظهِر 
ترتيباٌت  المتحاربة  األطراِف  لدى  يكون 
عسكرّي  وجوٍد  أّي  ألّن  عنها،  للدفاع 
ألّي طرٍف سيُعّرضها لالستهداف وعودة 
الحرب. ويتواجُد عادةً في المناطِق العازلِة 
قواُت حفِظ سالٍم دوليٍّة تفصُل بين أطراِف 

الصراِع.

سعٌي مبكٌر للتدخل باسم املنطقِة 
اآلمنة

حاولت أنقرة إيجاَد الظروِف إلقامة أّي شكٍل 
التدخِل  شرعيّة  عبره  تكسب  المناطق  من 
ذلك  إلى  وسعت  سوريا،  في  العسكرّي 
الجماعاِت  واستخدمِت  األطراف،  كّل  مع 
لخلِق  مسمياتهم،  بكّل  اإلرهابيّةَ  المسلحةَ 
بدأت  وقد  تدخلها،  تبرر  إنسانيّة  معاناٍة 
تلك المحاوالت مبكراً جداً منذ بدء األزمة 
الالجئين،  تدفِق  مواجهِة  بحّجِة  السوريّة، 
ففي 2011/11/29 أعلن وزير الخارجيّة 
التركّي حينها أحمد داود أوغلو، أّن بالده 
الدولّي،  المجتمِع  مع  بالتنسيِق  تقرُر  قد 
مع  حدودها  على  عازلٍة  منطقٍة  فرَض 
سوريا ألسباٍب إنسانيٍّة، في حاِل زاد تدفُق 

الالجئين الفارين من النزاع.
لإلعالن  الترويج  التركّي  اإلعالم  وتولّى 
على  عازلٍة  منطقٍة  إلقامِة  األول  التركّي 
المدنيين  حمايِة  كذبِة  بفبركِة  الحدود، 
السوريين، فيما الحقيقة أّن أردوغان رئيس 
الحكومة حينها كان يسعى الستهداِف الكرد 

تحديداً.
منقلباً  مخططه  تنفيذ  أردوغان  بدأ 
في  فاتهمها  دمشق،  مع  عالقاته  على 
الشماليّة  المناطق  بإخالء   ،2012/7/26
عمداً لتقع في عهدة الكرد وتحديداً »حزب 
االتحاد الديمقراطّي« بغاية اإلساءة لتركيا، 
كّل  عازلة،  منطقة  آمنة،  »منطقة  وقال: 
ذلك يشّكُل جزءاً من الخياراِت التي لدينا«. 
الالجئين  بملف  للتالعب  أنقرة  بادرت 
التركّي  الخارجيّة  السوريين فطالب وزير 
 2012/8/30 في  أوغلو،  داود  أحمد 
مخيمات  بإقامِة  الدولّي،  األمن  مجلَس 
الالجئين  إليواء  السوريّة  األراضي  داخل 
السوريين الذين يحاولون الفرار من أعماِل 
العنِف الدائرة في بلدهم. إال أّن طلبه قوبل 
بالتحفظ بعد كشف نوايا تركيا تجاه الكرد.

آمنة  لمنطقِة  صيغة  أردوغان  وطرح 
خالل زيارته لواشنطن في 2013/5/18. 
ووافقت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما 

ولكنها تراجعت الحقاً وماطلت حولها.
فطالب  اللعبة  قواعد  تغيير  أنقرة  حاولت 
في  أوغلو  داوود  أحمد  الخارجيّة  وزير 
على  آمنة  »منطقة  بإنشاء   2014/10/9

أي  داعش«.  ضد  العملية  إلنجاِح  الحدود 
عن  والتخلي  داعش  محاربة  باستغالل 

المبرر اإلنسانّي. 
األغلبيّة  أردوغان  حزب  خسارة  مع 
باالنتخابات التركيّة العامة في 2015/6/7 
انتشرِت الشائعات حول قيام الجيش التركّي 
بحملة عسكريّة داخل سوريا، ليس لحمايِة 
األزمة،  بداية  منذ  له  ُرّوَج  كما  السوريين 
بل لمحاربِة الكرد في سوريا وإنشاء منطقة 
عازلة بطول 110 كم، وبعمق 33 كم على 
الحدود شمال سوريا. وفي تموز 2015، 
دفع  عن  المعلنة  التركيّة  الخطط  أشارت 
نحو 18 ألف جندي داخل سوريا من خالل 
الحدوديين،  وإعزاز  جاربلوز  معبرْي 

إلنشاِء منطقة عازلة.
أردوغان  حضَّ   ،2015/11/11 وفي 
اقتراحه  تأييِد  على  الدوليّة  األسرةَ  مجدداً 
آمنة  منطقة  بإقامة  قبل،  من  ُرفض  الذي 
الروسيّة  الخارجيّةُ  ورّدِت  سوريا.  داخل 
شمال  عازلة«  »منطقة  إنشاء  بأّن  آنذاك 

سوريا يتطلُب موافقةَ مجلِس األمِن الدولّي.

فشَل الوكيُل فتدّخَل األصيُل

بإنجاز  ألنقرة  الموالية  األدواِت  فشل  مع 
ومشروعهم  الكرد  استهداف  مهمة 
الجغرافّي  الوصل  واقتراب  الديمقراطّي، 
أنقرة  أطلقت  وعفرين،  كوباني  بين 
في  الفرات  »درع  باسم  عسكريّة  حملة 
على  السيطرة  لتكوَن   ،2016/8/24
بالمخطِط  عمليّة  خطوٍة  أول  جرابلس 
وكان  »داعش«،  محاربة  باسم  االحتاللّي 
قليلة رسالة  المدينة خالل ساعات  احتالل 
واضحة بأّن الكرَد هم من تستهدفهم أنقرة 

وليس »داعش«.
األمريكيّة  بوليسي«  »فورين  مجلة  أّكدت 
بشأِن  التركيّة  »الكذبة  عنوانه  بتقريٍر 
يفَي  لن  أردوغان،  أّن  داعش«،  محاربة 
وذكرِت  داعش،  بمحاربة  بالتزاماته 
إلى  أنقرة  تنظَر  أن  يُفترض  أنّه  المجلة، 
»داعش« على أنّه عدو ينبغي إزاحته، لكن 
المعادلة العسكريّة والسياسيّة على األرض 
تبدو أكثر تعقيداً، فأنقرة مستفيدةٌ من داعش 

اإلرهابّي بما أنّه عدٌو للكرد.
وفي 2017/1/25 قال الرئيس األمريكّي 
 ABCدونالد ترامب في مقابلة بثّتها محطة
ستنشئ  األمريكيّة  الحكومة  أّن    news
مناطق آمنة الستيعاِب النازحين السوريين. 
المناطق  هذه  مثل  إنشاء  طُرح  أّن  وسبق 
السابق  األمريكّي  الرئيس  إدارة  خالل 
شدد  األمريكّي  الجيَش  لكنَّ  أوباما.  باراك 
على أنَّ تنفيَذ األمِر يتطلُب وسائَل عسكريّةً 

كبيرةً للغاية.
عن  أردوغان  كشف  وفي 2017/2/13، 
آالف   5-4 مساحتها  منطقة  بإنشاء  هدفه 
كم2 شمال سوريا خالية من »اإلرهابيين«، 
بالرفِض  قُوبل  طلبه  ولكن  وصفه،  حسب 
 2017/2/22 وفي  اإلقليميّة.  القوى  من 
مع  صفقِة  بعد  الباب  مدينة  تركيا  احتلت 

مرتزقة داعش.
في 2018/1/20 شنّت أنقرة عدواناً همجيّاً 
على منطقة عفرين باسم »غصن الزيتون« 
في  واحتلتها  األسلحة  أنواع  كّل  مستخدمةً 
األمن  ذريعة  والمبرر   ،2018/3/18

القومّي االفتراضيّة.

تنافٌس روسّي أمريكّي لكسِب 
أنقرة

الروسيِّة  الضفِة  من  أردوغان  اقتراِب  مع 
والتنسيِق مع موسكو، استشعرت واشنطن 
بالمنطقِة،  التاريخّي  حليفها  خسارِة  بوادَر 
مع  بالتوازي  التدريجّي  االنعطاَف  فبدأِت 
التلويِح بفرِض العقوباِت االقتصاديّة، وفي 
األمريكّي  الرئيس  قّرر   2018/12/19
ترامب، فجأةً سحَب نحو ألفي جندي أمريكّي 
من شمال وشرق سوريا، فيما كانت تركيا 
قواتِها  وتحشُد  عسكريٍّة  عمليٍة  بشنَّ  تهدُد 

للكرد،  التركّي  التهديد  الحدوِد. ودفع  على 
للتهديِد  االنسحاب  إعالن  بعد  واشنطن 
بحال  التركّي  االقتصاِد  بتدميِر  الصريِح 

نفّذت العدوان.
كان التحّول مع دخول عام 2019، إذ دعا 
في سوريا،  آمنة«  »منطقة  إلقامة  ترامب 
إنشائها  على  قادرةٌ  أنّها  تركيا  وأّكدت 
في  مجدداً  أردوغان  وتحدث  بمفردها. 
2019/1/14عن نيته بتنفيِذ ما يطمُح إليه 
منذ اندالِع األزمة السوريّة، بإقامِة منطقٍة 
عازلٍة، بعرٍض يتجاوُز 30 كم على طوِل 

الحدوِد، وأّن قواتِه ستتولى إقامتها.
الردُّ الروسّي جاء على لسان وزير الخارجية 
سيرغي الفروف في 2019/1/16، وقال 
بأنَّ  قناعٍة  على  »نحن  االقتراَح:  رافضاً 
الحلَّ الوحيَد واألمثَل هو نقُل هذه المناطق 
األمِن  وقوات  السوريّة  الحكومة  لسيطرِة 
موسكو  أّن  الفروف  وذكر  السوريّة«. 
إنشاِء منطقة  التركيّة بشأِن  المبادرةَ  ستقيُّم 
تطوراِت  ضوِء  على  سوريا  شمال  آمنة 
استيعاب  وفي  عموماً.  سوريا  في  الوضِع 
المصالح  »ستكون  أضاف:  أنقرة  لموقِف 
األمنيّة لدول المنطقة بما فيها تركيا جزءاً 
وأشار  إليها«.  التي سنسعى  االتفاقاِت  من 
إلى أّن مسألة المنطقِة اآلمنِة ستطرُح على 

أجندِة لقاء بوتين وأردوغان بعد أياٍم.
الشيوخ  مجلس  صّوت   2019/1/31 في 
تعديٍل  لصالِح  ساحقة  بأغلبية  األمريكّي، 
القواِت  سحَب  بشدٍة  يعارُض  قانونّي 
األمريكيِّة من سوريا وأفغانستان. ونشرت 
صحيفة »وول ستريت جورنال« األمريكيّة 
المتحدة  الواليات  »إّن  فيه:  قالت  تقريراً 
المساعدةَ  الغربيين  حلفائها  من  طلبت 
سوريا،  شمال  في  عازلٍة  منطقٍة  بإنشاِء 
للحيلولِة دون صدام تركّي-كردّي ولضماِن 
الصحيفة:  وقالت  »داعش«.  عودِة  عدم 
يتم  التي  األمريكيّة  العازلة  المنطقة  »إّن 
التخطيط لها عمقها 20 ميالً في األراضي 

السوريّة على طول الحدود التركيّة، وتمتد 
من نهر الفرات إلى الحدوِد مع العراق.

هواجس حقيقّية وأخرى افرتاضّية

وشرق  شمال  في  الذاتيّة  اإلدارةُ  رفضِت 
تديُرها  عازلٍة  منطقٍة  إقامِة  فكرةَ  سوريا 
الحدوِد،  من  السورّي  الجانب  على  تركيا 
إلى  وأشارت  كبيراً  خطراً  واعتبرته 
دمشق،  مع  والتواصل  بديلٍة  خياراٍت 
االنسحاِب.  بإبطاِء  واشنطن  وطالبت 
فالتركّي يجّسد خطراً حقيقيّاً على المجتمع 
والمناطق المحتلة شواهد ذلك، فيما ذرائُع 
السياسّي  االستثماِر  لغايِة  افتراضيّة  أنقرة 

واالحتالل. 
حاولت موسكو احتواء متغيّراِت األحداِث 
سيرغي  الروسّي  الخارجية  وزير  فقال 
الفروف في 2019/2/24: إنّه ال يستبعُد 
مشاركةَ الشرطِة العسكريِّة الروسيِّة بإنشاِء 
سوريا  بين  الحدود  على  عازلٍة  منطقٍة 

تفاصيل  مناقشة  أّن  إلى  مشيراً  وتركيا، 
وأنّه  تزاُل مستمرةً.  المنطقة ال  إنشاء هذه 
أّي  حول  روسّي-تركّي  اٍجماٌع  يوجُد  ال 
»يُعتبَر  أن  يمكن  في سوريا  كردّي  تنظيٍم 

إرهابيّاً«.
الصين  قبيل زيارته  تلفزيونيّة  مقابلة  وفي 
الفروف،  الروسّي  الوزير  أشار  وفيتنام 
أساِس  على  عازلٍة،  منطقٍة  إنشاِء  إلى 
اتفاِق أضنة بين تركيا وسوريا الموقع في 
1998/10/20 وتابع الفروف: »ينحصُر 
الطرفين  بين  التعاون  بضرورِة  االتفاُق 
قِبل اإلرهابيين على  التهديداِت من  إلزالِة 
بالقياِم  لتركيا  والسماُح  المشتركِة،  الحدوِد 

بأعمالها ببعِض األجزاِء من الحدوِد«.
الجانبان  توّصَل   2018/6/4 وفي 
تسييِر  حوَل  التفاٍق  والتركّي  األمريكّي 
أّن  إال  منبج.  بريِف  المشتركِة  الدورياِت 
واتهمت  التنفيِذ  آليِة  عن  ترَض  لم  أنقرة 

واشنطن بالمماطلِة.
يهّدُد  أردوغان  عاد   2019/8/6 وفي 
بإطالِق عمليٍة عسكريٍّة ضّد وحداِت حمايِة 
الشعب »قريباً جداً«. وباليوم التالي، بحثت 
عملياٍت  »مركز  إنشاِء  وواشنطن  أنقرة 
للتنسيِق حول »المنطقة اآلمنة«  مشترٍك« 
شمال سوريا. وجاء اإلعالُن بعد ثالثة أيام 
واشنطن  وَسَعت  الشاقة،  المفاوضات  من 
بالمنطقِة.  تركيٍّة  عسكريّة  عمليٍة  لتجنِب 
وفي 12 آب، وصل وفٌد أمريكيٌّ إلى تركيا 

إلطالِق المركِز المشترِك.
فوتيل،  جوزيف  المتقاعد  الجنراُل  عبّر 
الرئيس السابق للقيادة المركزيّة األمريكيّة، 
تركيا على منطقٍة  عن معارضته لسيطرِة 
موقع  نشرها  رأي  بمقالِة  وحّذر  كهذه، 
 2019/8/12 في  انترست«  »ناشونال 
عليها  تسيطر  سوريّة  آمنة  منطقة  أّن  من 
تركيا »ستخلُق مشاكل أكثر لكّل األطراف 
منطقة  أنَّ »فرَض  فوتيل  واعتبر  هناك«. 
أمنيّة بعمِق 20 ميالً )30 كم( شرق الفرات 
األرجِح  وعلى  عكسيّة،  نتائج  له  ستكوُن 

الكرد،  السكاِن  من   %90 بنزوِح  التسبُب 
ومفاقمة الوضِع اإلنسانّي الذي يشّكل تحّدياً 

بالغاً، ويخلُق بيئةً لمزيٍد من النزاعاِت«.
»فرانس  وكالة  نقلت   2019/8/15 في 
الدفاع  وزارة  باسم  المتحدث  عن  برس« 
األمريكيّة شون روبرتسون قوله: »نراجُع 
مركز  حول  الخياراِت  الحالي  بالوقِت 
العسكريين  نظرائنا  مع  المشترِك  التنسيق 
القيادة  أعلنت  آب،   23 وفي  األتراك«. 
األوسط  بالشرق  األمريكيّة  العسكريّة 
دّمرت  الديمقراطيّة  سوريا  »قوات  أّن 
تحصيناٍت عسكريّةً تنفيذاً لالتفاق. وباليوم 
الشعب  حماية  وحداُت  أّكدت  التالي، 
»اآللية  اتفاِق  إلنجاِح  للتعاوِن  استعدادها 
المركز  أّن  أنقرة  وأعلنت  األمنيّة«. 
المشتركة  للعمليات  التركّي-األمريكّي 
آب،   27 وفي  طاقته«.  »بكامل  يعمُل  بدأ 
وشمال  شمال  في  الذاتيّة  اإلدارة  أعلنت 
من  قسد  مقاتلي  سحِب  بدَء  سوريا  شرق 

المناطق الحدوديّة.
دون  حائالً  األمنيّة  اآللية  اتفاُق  كان 
التملص منه، وفي  أنقرة، فحاولت  أهداف 
2019/9/7 قال أردوغان خالل اجتماعه 
في  والتنمية  العدالة  حزب  فروع  برؤساِء 
»أنقرة« إّن الحكومة التركيّة مصممة على 
شرق  اآلمنة  المنطقة  بإنشاء  فعليّاً  البدء 
حتى  تريدها  التي  للطريقِة  ووفقاً  الفرات، 
األسبوِع األخير من أيلول. وفي اليوم التالي 
الوالياِت  مع  »نتفاوض  أردوغان:  قال 
نرى  لكننا  اآلمنة،  المنطقة  بشأن  المتحدِة 
فيه  يفكرون  وما  نريده  ما  أنَّ  خطوٍة  بكلِّ 

ليس الشيء نفسه«.
الرئاسة  باسم  المتحدث  قال   2019/9/10
االجتماع  عقب  قالن،  إبراهيم  التركية، 
»ال  بأنقرة:  أردوغان،  برئاسة  الحكومّي 
يمكننا التأكُد من تحّوِل هذه المنطقِة لمكاٍن 
األمريكيّين  بناًء على معلوماِت  تماماً  آمٍن 
ويتعيّن علينا التأكُد عبر مصادرنا«. وتابع: 
غراِر  على  أموٍر  بحدوِث  نسمَح  »لن 
واالبتعاِد  االنتباِه  وتشتيِت  بمنبج  المماطلِة 

عن الهدِف الرئيسّي«.

تنافٌس خيدُم أنقرة

هاتفّي  اتصاٌل  جرى   2019/10/6 في 
البيُت  وأعلن  وترامب،  أردوغان  بين 
أّن  بيانه  في  التالي  اليوم  صباَح  األبيِض، 
عسكريٍّة  بعمليٍة  قريباً  ستتحرُك  »تركيا 
شمال  في  طويلٍة  فترٍة  منذ  لها  تخططُ 
سوريا، وأّن القواِت األمريكيّةَ لن تدعَم هذه 
البياُن  وأشار  فيها«.  تشارَك  ولن  العمليِة 
هزمت  التي  األمريكيِّة  »القواِت  أنَّ  إلى 
بتلك  تتواجَد مباشرةً  لن  داعش اإلرهابّي، 
المناطق. وأّن واشنطن »تمارُس ضغوطاً 
االتحاِد  دول  وباقي  وألمانيا  فرنسا  على 
المنتسبين  مواطنيها  الستعادِة  األوروبّي، 
إلى داعش والمعتقلين في شمال سوريا«. 
وتابع: »هذه الدول ترفُض استعادةَ هؤالء 
المتحدة لن تعتقلهم  اإلرهابيين، والواليات 
»تركيا  أّن  إلى  البياُن  وأشار  األبد«.  إلى 
إرهابيي  عن  اآلن  بعد  مسؤولة  ستكوُن 
داعش الذين اعتقلتهم الوالياُت المتحدةُ في 

المنطقِة خالل العامين األخيرين«.
وواضٌح من صيغِة البياِن أنّه حاوَل احتواَء 
موقِف أنقرة للحدِّ األقصى، وجانَب الحقيقةَ 
بمحاربِة  فاعليّةً  األكثَر  الدوَر  وأسنَد 
اإلرهاِب للقواِت األمريكيِّة، كما أّن مجاملةَ 

أنقرة تتطلُب تجاهَل دوَر قسد.
األمريكّي-الروسّي  التنافس  أنقرة  انتهزت 
قواتها  واشنطن  لسحِب  أفضى  الذي 
في  فعليّاً  العدواَن  فبدأت  الحدوِد،  من 
2019/10/9، فيما كانت موسكو راضية 
الجيَش  تواجهَ  لن  واشنطن  أّن  وتعلُم 
دوليّاً  العدوان عطّلت جهداً  وبعد  التركّي، 
الجيِش  بانتشاِر  عوائده  لتحصَد  إليقافه، 
السورّي بعد غياِب سنوات بمناطَق شرق 
الفرات، وتمركِز القواِت الروسيّة بالقواعِد 

األمريكيّة نفسها.
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األهالي،   معاناة  من  للتقليل  حل  إيجاد  على 
وتقليل الضرائب والرسوم الجمركية القادمة 
من مناطق سيطرة الحكومة السورية؛ بهدف 
جيدٍة  بأسعاٍر  للمواطنين  المواد  إيصال 
تتناسب مع دخلهم، وتأمين تجار من باشور 

كردستان الستيراد المواد من هناك.
مشيرة إلى أن العدوان التركي على المنطقة 
الدولي  للتجار على الطريق  تسبب بمخاطر 
طريق  أو  »رودكو«  بطريق  المعروف 
M4   ما أدى لصعوبة جلب التجار للبضائع 
سيمالكا  معبر  من  أو  الشرقية  المناطق  من 

الحدودي.
لمديرية  المشتركة  الرئيسة  وأوضحت 
أن  هيفيدار حسو  مدينة كوباني  التموين في 

والعمل  الجهود  تتطلب تضافر  الخطوة  هذه 
الذاتية،  اإلدارة  مؤسسات  قبل  من  لتنفيذها 
المعابر  وإدارة  العالقات  لجنة  وبخاصة 
للوصول إلى حل لهذه المشكلة وتأمين المواد 

بسعر مناسب لألهالي.
والجدير بالذكر إن اإلدارة الذاتية في مقاطعة 
كوباني  حي  في  مستودعاً  جهزت  كوباني 
الغذائية  المواد  كافة  على  يحتوي  الجديد 
بالجملة  للمحالت  بيعها  ويتم  واألساسية 
أسعار  من  أقل  بأسعار  ألشخاص  والمفّرق 

األسواق للمساهمة في خفض األسعار.

مدينة  أهالي  يشتكي   - كوباني  روناهي/ 
الغذائية،  المواد  أسعار  ارتفاع  من  كوباني، 
ومرتزقتها  التركية  التهديدات  سببتها  التي 
تشنها  التي  العسكرية  العدوانية  وهجماتها 
مؤخراً على مناطق شمال وشرق سوريا منذ 

التاسع من شهر تشرين األول الماضي.
األمر الذي يدفع بالتجار لبيع جميع موادهم 
وإيقاف  المستودعات  في  لديهم  المخزنة 
تخزين وشراء المواد، خوفاً من أي هجوم قد 
مناطقهم،  على  التركي  االحتالل  دولة  تشنهُ 

مما يؤدي إلى خسارة لتلك البضائع. 
صحيفتنا  قامت  األهالي؛  شكاوي  وحول   
»روناهي« برصد آلراء الشعب بخصوص 
وقال  المواد.  أسعار  غالء  من  معانتهم 
مقاطعة  أهالي  من  أوسو  نياز  المواطن 
كوباني: »إن أسعار المواد ارتفعت كثيراً بعد 
وباألخص  المنطقة،  على  التركي  العدوان 
أسعار المواد الغذائية واألساسية، ويأتي ذلك 
المواد  المواد ونقص هذه  نتيجة زيادة طلب 
في األسواق ما يتسبب إلى ارتفاع أسعارها، 
البضائع  مقاطعة  حملة  ظل  في  وباألخص 

التركية في المنطقة«.
وأشار أوسو إلى أن أسعار المواد في ارتفاٍع 
الدوالر؛  صرف  سعر  ارتفاع  بظل  مستمر 

حيث تجاوز سقف الـ 800 ليرة سورية.
بوضع  المختصة؛  الجهات  أوسو  وطالب 
متطلبات وحاجات  وتأمين  األزمة  لهذه  حل 
عن  والبحث  الغذائية،  المواد  من  األهالي 
بديل الستيراد المواد في ظل مقاطعة المواد 
التركية، مؤكداً أن استمرار الوضع على هذا 
المنوال؛ سيؤدي إلى تدهور أوضاع األهالي 

بالحصار  أشبه  وضع  في  ويكونون  أكثر 
االقتصادي.

بوزان  شيخي  مول  صاحب  حدثنا  بدوره؛ 
كانت  البضائع  أغلب  »إن  قائالً:  حمي 
البضائع  مقاطعة  وبعد  تركيا،  من  تستورد 
وسيطرة  الدوالر  سعر  وارتفاع  التركية 
مرتزقة االحتالل التركي على بعض أجزاء 
التجار  جميع  وبيع   M4 الدولي  الطريق 
المواد المخزنة في المستودعات، وعدم جلب 
هجوم  أي  من  خوفهم  بسبب  المواد  التجار 
أدى  لبضاعتهم،  وخسارتهم  المنطقة  على 
واألساسية  الغذائية  المواد  سعر  ارتفاع  إلى 

بشكٍل كبير«.
تأتي  التي  والمواد  البضائع  »إن  وأضاف: 
بسبب  أيضاً  ارتفعت  الجزيرة  إقليم  من 
 ،M4 المخاطر األمنية على الطريق الدولي
مما يضطر أصاحب شاحنات النقل الذهاب 
صرين  بلدة  إلى  والرقة  الحسكة  مدينة  إلى 
يطلب  وبالتالي  وطويلة،  وعرة  طرق  عبر 
صاحب الشاحنة أجرةً مضاعفةً والتي تؤثر 

على سعر البضائع والمواد«.
صاحب  عبدو  بكري  لنا  أكد  جانبه؛  ومن 
محل صرافة: »إن سعر صرف الدوالر في 
المنطقة ارتفع منذ شهر بشكل غير طبيعي؛ 
المنطقة  في  األمنية  األوضاع  لسوء  نتيجة 
بشكل عام )العراق ولبنان وسوريا(, إضافة 
للطلب المتزايد على عملة الدوالر أكثر من 

عملة أخرى«.
تنهار  السورية  الليرة  »إن  عبدو:  وأضاف 
يتعاملون  التجار  أغلب  أن  كما  تدريجياً، 
الكبيرة  والشراء  البيع  عمليات  في  بالدوالر 
بالليرة  التعامل  يقتصر  فيما  )الجملة(، 
والشراء  البيع  عمليات  على  السورية 
الصغيرة )المفرق(، مما يأثر ارتفاع صرف 

الدوالر على أسعار المواد في األسواق«.
المشتركة  الرئيسة  أكدت  ذاته؛  السياق  وفي 
هيفيدار  كوباني  مدينة  في  التموين  لمديرية 
ترتفع  السوق  في  المواد  أسعار  أن  حسو 
ومقاطعة  الدوالر  سعر  ارتفاع  بسبب 
تعمل  المديرية  أن  مؤكدة  التركية,  البضائع 

هجوم  تسبب  لقد  ـ  قامشلو  روناهي/    
داعش  مرتزقة  خاص  وبشكل  المرتزقة 
على شمال وشرق سوريا بأضرار جسيمة 
بالمنطقة ويُتطلب توثيق  التحتية  البنية  في 
في  بحث  لجان  قِبل  من  األضرار  وتقدير 
ولذلك  طويالً،  ووقتاً  المجاالت،  جميع 

ارتأينا أن نورد جانباً من تلك األضرار.
والمباشرة،  المتعمدة  األضرار  ومنها 
وأضرار غير مباشرة في قطاعي الزراعة 
أيضاً  وهذا  والطاقة؛  الحيوانية  والثروة 
احتالله  انتهى  داعش  ألن  يكفي؛  ال  قد 
جغرافياً. ولكن؛ ما زال يعمل بنشاط ضمن 
خاليا نائمة، وما زالت التخريبات مستمرة 

من قبله.

التخريبات اليت حلقت 
باحملاصيل االسرتاتيجية

السكان من  الكبيرة ونزوح  الهجرة  بسبب 
بدون  كبيرة  مساحات  وبقاء  مناطقهم، 
زراعة، وتوقف اآلبار الزراعية عن العمل 
بسبب نهب وسرقة المحركات والمضخات 
داعش،  مرتزقة  قبل  من  عليها  الموجودة 
توفره  وعدم  البذار  خلط  إلى  باإلضافة 
أصناف  جود  وعدم  الجيدة،  األصناف 
زراعة  تراجعت  فقد  وسليمة،  معتمدة 
إقليم  في  اإلنتاجية  وانخفضت  المحاصيل 
من  ذلك  ويالحظ  الرقة  ومنطقة  الجزيرة 

خالل المعلومات التالية:

بلغ  الجزيرة،  بإقليم  القمح  محصول 
إنتاجه في موسم 2007 بالطن ما يقارب 
المجموعة  بحسب  طن   1471000 الـ 
سوريا،  في  الزراعة  لوزارة  اإلحصائية 
وبلغ اإلنتاج في عام 2017 ما يقارب الـ 
شركة  بحسب  القمح  من  طن   180000
التطوير الزراعي في اإلدارة الذاتية، وفي 
بحسب  طن   208000 بلغ   2018 عام 

شركة التطوير الزراعي لإلدارة الذاتية.
أما في الرقة: فبلغ إنتاجه في موسم 2007 
من  طن   560000 الـ  يقارب  ما  بالطن 
اإلحصائية  المجموعة  بحسب  القمح؛ 
اإلنتاج  وبلغ  الزراعة في سوريا،  لوزارة 
في عام 2018 ما يقارب الـ 28000 طن 
من محصول القمح بحسب اإلدارة الذاتية.

إنتاج  انخفاض  مدى  التالي  الجدول  ويبين 
وهجرة  الجيد  البذار  غياب  بسبب  القطن 
في  تعمل  كانت  والتي  العاملة،  األيدي 
حقول القطن من الزراعة وحتى القطاف، 
والمبيدات  األسمدة  توفر  عدم  باإلضافة 
من  المفروض  الحصار  بسبب  الفعالة 
جميع الجهات على شمال وشرق سوريا، 
إلى جانب قيام اإلرهابيين بنهب وتخريب 
على  المنصوبة  والمضخات  المحركات 

اآلبار وأقنية الري والسدود.
من  سوريا  وشرق  شمال  إنتاجية  وكانت 
القطن عام 2005 حوالي 710428 طن 
وذلك بحسب المجموعة اإلحصائية لوزارة 
الزراعة في سوريا، أما في موسم 2017 
فبلغ 90000 طن، أما إنتاج موسم 2018 

شركة  بحسب  وذلك  طن   60000 بلغ 
التطوير الزراعي لإلدارة الذاتية.  

هي  الزور  ودير  والحسكة  الرقة  مناطق 
مراكز اإلنتاج األولى، وبلغ إنتاج مقاطعة 
 378337 السابق  الموسم  في  الحسكة 
بينما  طناً،   228413 الرقة  وإنتاج  طناً، 
طناً،   103678 الزور  دير  إنتاج  بلغ 
كما يزرع القطن كذلك في كل من حلب، 
ادلب، حماه، حمص؛ وبلغ إنتاج سوريا في 
الموسم السابق 1021996 طناً، بينما بلغ 
اإلنتاج في الموسم الذي سبقه 1025023 

طناً.

واقع الزراعة بإقليم عفرين 
وتعرضه لالنتهاكات

في  الزراعة  واقع  موجز حول  يلي  وفيما 
من  النتهاكات  يتعرض  وما  عفرين  إقليم 

قبل جيش االحتالل التركي ومرتزقته:
 127000 للزراعة  القابلة  المساحة  تبلغ 
للزراعة  القابلة  غير  والمساحة  هكتار؛ 
75980 هكتار. تزرع محاصيل موسمية 
والحمص  والعدس  والشعير  القمح  مثل 
والقطن  السكري  والشوندر  والخضار 
والبطاطا والتبغ والذرة الصفراء في القرى 

السهلية )سهل جوم(.
األشجار  بكثرة  عفرين  منطقة  تشتهر 
حيث  الزيتون؛  أشجار  وبخاصة  المثمرة 
شجرة،  مليون   13 حوالي  عددها  يبلغ 
المثمرة  السنوات  في  الزيت  إنتاج  ويصل 
إلى 180 ألف طن، وفي السنوات األخرى 

إلى 50 ألف طن.
فيما يلي أعداد بعض األشجار المثمرة التي 

تشتهر بها منطقة عفرين:
 ،220000 الكرم   ،1300000 الرمان 
 ،70000 الدراق   ،75000 التفاح 
المشمش 22000، اللوز 22000 شجرة.

كما وتمتاز المنطقة بوجود غطاء حراجي 
منطقة  تعتبر  لذلك  وصناعي،  طبيعي 
سياحية بامتياز، إال أنها تعرضت لإلهمال 

من قبل الحكومات السورية.
بعد  ومرتزقتها  التركية  السلطات  تعمل 
مسميات  وتحت  عفرين  إلقليم  احتاللهم 

عفرين  بيئة  وتدمير  إتالف  على  مختلفة 
وقطع  الغابات،  حرق  عبر  ممنهج  بشكٍل 
وحرقها،  والحراجية  المثمرة  األشجار 
األثرية  المعالم  ونهب  تدمير  جانب  إلى 
والتغيير  العرقي  التطهير  وعمليات 
سكان  تجاه  تمارسها  التي  الديمغرافي 
المنطقة، حتى أنّه تم بيع إنتاج عفرين من 
تركيا  إنتاج  باسم  الزيتون  وزيت  الزيتون 

لألسواق العالمية.

قطاع الثروة احليوانية

الذي  اإلحصاء  بين  المقارنة  خالل  من 
للثروة  السورية  الزراعة  وزارة  به  قامت 
عام  في  الجزيرة  إقليم  في  الحيوانية 
به  قامت  الذي   2018 وإحصاء  2007م 
مديرية الثروة الحيوانية في اإلدارة الذاتية، 
نالحظ مدى الخسائر التي تعرضت له هذه 

الثروة وذلك من خالل الجدول التالي:
السورية  الزراعة  وزارة  إحصائية 
عامي  الجزيرة  في  الحيوانية  للثروة 
 110275 األبقار  2006/2007م، 
رأس، األغنام 3009281 رأس، الماعز 
رأس،  جاموس2092  رأس،   227644
رأس.   864 جمل   ،3582000 الدواجن 
الحيوانية  الثروة  مديرية  إحصائية  أما 
لعام  الجزيرة  إلقليم  الذاتية  اإلدارة  في 
األغنام  رأس،   34507 األبقار  2018م؛ 

 120320 الماعز  رأس،   1043580
الدواجن  رأس،   1181 الجاموس  رأس، 
449385، جمل 561 رأس، خاليا النحل 

4474، الخيول 376 رأس.
الثروة  في  األعداد  انخفاض  مدى  يتبين 
في  االستقرار  بسبب عدم  وذلك  الحيوانية 
وبيعها  الحيوانات  من  والتخلص  اإلقليم، 
التمكن  وعدم  العلفية،  المواد  توفر  لعدم 
اللقاحات  توفر  وعدم  عليها،  الحفاظ  من 
األساسية لمعالجة األمراض المعدية؛ ألن 
المجموعات اإلرهابية كانت تستولي على 
أعداد كبيرة منها لذبحها أو اإلتجار بها. أو 

فرض إتاوات على أصحابها.
للنهب  الحسكة  في  المداجن  تعرضت  كما 
والتخريب؛ وبلغت كلفة صيانتها وتأهيلها 
ألف  مائتان  فقط  دوالر   200000 مبلغ 
دوالر، وبلغت كلفة تأهيل معمل العلف في 
مائة  فقط  دوالر،  مبلغ 150000  قامشلو 
وخمسون ألف دوالر بحسب شركة تطوير 
الذاتية. كما  المجتمع الزراعي في اإلدارة 
كانيه  سري  في  الذرة  مجفف  تأهيل  وتم 
المركز  بحسب  وذلك  العين(،  )رأس 

اإلعالمي لالقتصاد.
في  األول  القسم  بنشر  قمنا  ذكره؛  الجدير 
وفي   )854( العدد  وفي  )851(؛  العدد 
التخريبات  نشر  سيتم  المقبلة  األعداد 

واألضرار التي لحقت بقطاع الطاقة.

الُمهّجرين  عدد  تجاوز  قامشلو-  روناهي/ 
قسراً عتبة 300 ألف نسمة، معظمهم من 
مدينة سري كانيه/ رأس العين التي كانت 
لها النسبة األعلى في النزوح بسبب الدمار 
الواسع والمنهجي الذي طال تلك األحياء، 
الوحشي  وقصفه  الفاشي  المحتل  قِبل  من 
لألحياء السكنية باستهداف المدنيين الُعّزل.
منظمات  أثبتتها  للعيان،  واضحة  أرقام 
شعٍب  بحق  قانونية  ال  انتهاكات  حقوقية، 
التركي  المحتل  خاللها  يحاول  بريء، 
بإعادة السلطنة العثمانية المتمثلة باإلرهاب 
والمعروفة منذ عقود، جمعت بين مرتزقة 
الفاشي  ليترأسها  النصرة  وجبهة  داعش 
أردوغان، الذي أعاد رجس اإلرهاب إلى 
جديدة،  بمسمياٍت  ولكن  مجدداً  الواجهة 
بحق  ارتكبوها  التي  االنتهاكات  ولكن 
أفضحتهم،  سوريا  وشرق  شمال  شعوب 
الفاشي، من  الوطني  القناع  وأزالت عنهم 
بسبب  قسراً  المهجرين  معاناة  بدأت  هنا 
األفعال الالإنسانية بحقهم من قبل مرتزقة 
مشروع  ضرب  يحاول  الذي  أردوغان، 
إلى  انتقالها  من  خوفاً  الديمقراطية  األمة 
بلده الغارق بالمشاكل االقتصادية وصرف 
أنظارهم إلى الخارج، ها هو التاريخ يعيد 
الرغبة  مالمح  وبدأت  جديد،  من  نفسه 
للعيان،  واضح  بشكل  تظهر  العثمانية 
ونتائج هذا الغزو الالأخالقي جمعت معاناة 
ذنب  بال  بيوتهم  من  بإخراجهم  المهجرين 
األمن  وطالبين  السالم،  ُدعاة  إنهم  سوى 
الذل واالستعمار مهما  واألمان، رافضين 
كان الثمن غالياً، قاوموها بكافة الوسائل، 
من  المستعمر  لمنع  بطولية  مالحم  أبدوا 

تحقيق أطماعه.
معاناة  قصص  من  أخرى  قصة  هي  ها 
نتيجة  كانيه  سري  مدينة  من  الُمهجرين 
القصف العشوائي، واتباع سياسة التهجير 
ولكن  المراد،  حققوا  إنهم  ظناً  القسري 
شبٌل  يولد  أسد  كل  شهادة  مع  يعلمون  ال 

جديد، قصةٌ جديدة لعائلة ُمهجرة من مدينة 
ينقصها  ولكن  القوة  تمألها  كانيه  سري 
الكثير، يعيشون في بيٍت معيلهم رب البيت 
وأوالٌد يعانون من مرض في الدماغ فباتوا 

طريحي الفراش.

احلياة يف سري كانيه قبل 
االحتالل بكلمات من 

ساكنيها

وبهذا الخصوص كانت لصحيفتنا روناهي 
جامع  في  والخطيب  األمام  مع  لقاًء 
محمد  »مال  كانيه  سري  بمدينة  البخاري 
كانيه  سري  أجواء  عن  فحدثنا  بركات« 
قائالً:  التركي  المحتل  هجمات  بدء  قبل 
التسامح  والمحبة،  األلفة  تجمعنا  »كانت 
عن  بعيدة  مثالية  حياة  كانت  واالحترام، 
قِبل  من  شهدناه  الذي  والدمار  الحرب 

المحتل التركي في اآلونة األخيرة«.
مع  قسراً  هُجَر  عاماً   80 ذو  محمد  مال 
في  كبار  أوالد  أربعة  من  المكونة  عائلته 
أوالده  من  اثنين  كانيه؛  سري  من  السن 
في  ضمور  نتيجة  الفراش،  طريحي 
العمليات  إلى  بحاجة  نخامية  الدماغ وكتل 
إال  لهم،  أجريت  أنها  العلم  مع  الجراحية، 
إنها تظهر من جديد، والذي يسبب حالة من 
الحجم واألداء  التركيز، قصور في  فقدان 
للعجز  يؤدي  فإنّه  وبالتالي  الوظيفي، 
الوظيفي ألعضاء الجسم فهو الذي يسيطر 
في  التالف  الجزء  نمو  على  مباشر  بشكل 

الدماغ وحركته.
أكد مال محمد على إنه المعيل الوحيد لرب 
ال  الغذاء،  قبل  الدواء  إلى  بحاجة  أسرٍة 
يسد مرتبه الشهري الذي ال يتجاوز الـ50 
ألفاً حاجاتهم الدوائية فقط، لذلك كان يقوم 
على  جمعة  يوم  كل  دينية  ندوات  بإعطاء 
سري  لمدينة  التابعة  »واشوكاني«  إذاعة 

كانيه، كما تقوم ابنتيه بالمساعدة في تدبير 
المنزل وتلبية االحتياجات الالزمة لهم.

معاناة النزوح... صوٌر لن ُتنسى

وفي السياق ذاته أشار مال محمد عن كيفية 
حديثه:  في  قائالً  المنزل  من  خروجهم 
أوالدي  بجلب  قمت  القصف  بدأ  »عندما 
ألهالي  عائدة  سيارة  بواسطة  الجامع  إلى 
والخروج  حملهم  على  قدرتي  لعدم  الخير 
قرية  إلى  خرجنا  العشاء  بعد  ومن  بهم، 
لتقوم طائرة  التويمية لنجلس هناك برهة، 
التي  القرية  التركي بقصف  للمحتل  عائدة 
من  خرجنا  هكذا  فيها،  متواجدين  نحن 
القرية ونحن نحمل بعضنا برهةً، ونسحب 
حين  إلى  أخرى،  برهةً  اآلخر  البعض 
مخفر  فيها  متواجد  كانت  لقرية  وصولنا 
عائد لقوات األسايش ليخرجونا من هناك 
ويصلوا بنا إلى مدينة تل تمر، والتوجه من 
هناك  والمكوث  قامشلو  مدينة  إلى  بعدها 

إلى حين عودتنا لبيوتنا وقرانا«.

من يقتل وُيشرِّد اإلسالم 
بريء منُه

وأكد مال محمد عن تصرفات وممارسات 
مرتزقة المحتل التركي من الناحية الدينية 
وتابع  بتاتاً،  اإلسالم  مبادئ  تشبه  ال  بأنها 
بالقول: »هم بعيدون كل البعد عن اإلسالم 
والسنة  الكريم  القرآن  إن  كما  الحقيقي، 
النبوية الشريفة تنهي حرب المسلمين، كما 
ذكر الرسول الكريم محمد صلى هللا عليه 
وسلم »من يقوم بتدمير الكعبة والسعي إلى 
خرابها أهون عند هللا ممن يهدر دم مسلم«، 
كما ندعوا المحتل التركي بحق الجار كما 
عليه  هللا  صل  محمد  الكريم  الرسول  قال 
اآلخر  واليوم  باهلل  يؤمن  كان  »من  وسلم 
من  الجار؟،  حق  فأين  جاره«،  فليكرم 
يقصف ويقتل ويشرد اآلالف من العائالت 
من  بريء  واإلسالم  بمسلمين  ليسوا  فهم 

هذه األفعال«.

هذه األرض أرضنا وسنعود إليها 
رغمًا عن احملتل

مع  جاءت  التي  الجماعات  عن  وأردف 
اإلسالم  باسم  والمنادون  التركي  المحتل 
هم  المرتزقة  »هؤالء  حديثه:  في  قائالً 
الدين  تشويه  يحاولون  متطرفة  جماعات 
اإلسالمي، ومدفوعة األجر من قبل بعض 
الدين  في  فجوة  خلق  تحاول  التي  القوى 
والتسامح،  السالم  على  المبني  اإلسالمي 
السامية  الدين اإلسالمي في رسالته  ولكن 
اإلشكاالت  هذه  أمام  بالمرصاد  تقف 
اإلرهابية، ففي قوله سبحان وتعالى: »إنا 
نحُن نزلنا الِذكر، وإنا له لحافظون«، يؤكد 
لنا إن اإلسالم القويم ال يمكن ألحد تشويهه 

مهما اجتمعوا واتفقوا عليه«.
وفي ختام الحديث طالب األمام والخطيب 
في جامع البخاري بمدينة سري كانيه »مال 
»أطلب  حديثه:  في  قائالً  بركات«  محمد 
بالدين  والمؤمنين  المسلمين  جميع  من 
اإلسالمي أن يقفوا صفاً واحداً للوقوف في 
بحق  واالنتهاكات  الممارسات  هذه  وجه 
المدنيين، كما أوكد ومنذ قدومي إلى مدينة 
بعض  قِبل  من  الدعم  يتوقف  ولم  قامشلو 
المنظمات المحلية وأهالي الخير والواجب، 
كما أتمنى العودة إلى دياري عندما تصبح 
المتمثل  اإلرهاب  رجس  من  وخالية  آمنة 
بجبهة النصرة، وداعش، فهم عاثوا فساداُ 
هذه  ولكن  وسرقة،  نهٍب  من  البيوت  في 
عن  رغماً  لها  وعائدون  لنا  ملٌك  األرض 

المحتل ومرتزقته«.

روناهي/ منبج- أكد مشرف هيئة اإلشراف 
وعضو  والتعليم،  التربية  لجنة  في  العلمّي 
المعلمين  إعداد  لمعهد  اإلداري  الكادر  في 
افتتاح  عن  شكير  أبو  المثنى  أحمد  بمنبج 
للغة  شعبة  هما  المعهد  في  جديدين  قسمين 
صف،  لمعلم  أخرى  وشعبة  اإلنكليزية 
المنهاج  لهما  ويوضع  التنفيذ  حيز  ليدخال 

التدريسي الخاص بهما.
منبج  مدينة  في  المعلمين  إعداد  معهد 
باشر  والتعليم  التربية  للجنة  التابع  وريفها، 
افتتح ضمن  العمل منذ عام 2018م، لكنه 
2019م،  العام  في  رسمية  برتوكوالت 
ولتبدأ المكنة التدريسية بالعمل على مستوى 
إعداد المناهج والمكان والكادر أيضاً، لملء 
اختصاصات  عدة  من  العلمية  الشواغر 
باعتبار أن المعهد يعد نواة حقيقية؛ لتأسيس 
عبر  العلمية  للكفاءة  حامل  نوعي  جيل 

تخريج الكثير من بناة األجيال.
للمزيد من المعلومات حول أهمية استحداث 
معهد إلعداد المعلمين والمعلمات في مدينة 
جديدتين،  شعبتين  وافتتاح  وريفها  منبج 

في  بالمشرف  »روناهي«  صحيفتنا  التقت 
التربية  لجنة  في  العلمّي  اإلشراف  هيئة 
والتعليم، وعضو في الكادر اإلداري لمعهد 

إعداد المعلمين أحمد المثنى أبو شكير.

انتقاء املعلمني لعدة اختصاصات 
منهجية

اإلداري والمشرف في معهد إعداد المعلمين 
أحمد أبو شكير في حديثه عن استحداث معهد 
علمياً  لضرورته  أشار  المعلمين،  إلعداد 
التربوية  أعماله  المعهد  باشر  بالقول: »لقد 
السابق،  العام  في  أيلول  شهر  أوائل  منذ 
وتحديداً بعد انتهاء لجنة التربية والتعليم من 
الهادف  المؤهل؛  التدريبي  البرنامج  إنجاز 
إلى إعداد المعلمين. حينئذ استقطب المعهد 
يحملون  ممن  الطالب  جميع  المستحدث 
واألدبي  العلمي  بفرعيها  الثانوية  الشهادة 
لعامي 2017/ 2018 شريطة أاّل يتجاوز 
عمر الطالب ثالثين عاماً، وأن يكون كذلك 

متفرغاً للحضور بشكل دائم ومتواصل«.
من  المعهد  »يتكون  قائالً:  المثنى  وتابع 
رئاسة للمعهد، وقسم للديوان، واألرشيف، 
وهيئة علمية مسؤولة عن البرامج والمناهج 
المعهد،  في  العلمية  الهيئة  أما  والتدريب. 
التدريسي،  الكادر  مجموع  من  فتتكون 
الطلبة  تدريس  جميعاً،  عاتقهم  على  ويلقى 
أوضاعهم  ومتابعة  الدراسي،  العام  طيلة 
جهوزيتهم  من  للتأكد  وقرب؛  بصيرة  عن 
عددهم  ويبلغ  التدريسية.  المادة  إلعطاء 
التربية  لجنة  وكانت  أعضاء،  عشرة 
أعلنت  قد  الصيفية،  الفترة  خالل  والتعليم 
عدد  انتقاء  بقصد  توظيفية؛  مسابقة  عن 
من المعلمين، ذوي إجازات جامعية، ومن 
عدة اختصاصات منهجية تعليمية، لتعينيهم 
داخل مالك المعهد بالكامل، ومفرغين لهذا 

الغرض«.

إعداد املعلم نواة حقيقية؛ 
لتأسيس جيل نوعي

معهد  في  جديتين  شعبتين  افتتاح  وحول 

إعداد المعلمين، أضاف اإلداري والمشرف 
شكير:  أبو  أحمد  المعلمين  إعداد  معهد  في 
المناهج  بمكتب مشرف  المعهد ممثالً  »قام 
في  الحاصل  النقص  دراسة  على  العلمية؛ 
إنكليزية  ولغة  صف  معلم  اختصاصي 
لهذا  جديدتين  شعبتين  افتتاح  إلى  وارتأى 
الغرض تلبي حاجات لجنة التربية والتعليم 
ألجل  المهمين.  االختصاصين  هذين  من 
تواءم  مادة علمية معرفية  بإعداد  قمنا  ذلك 
السريع.  التكنولوجي  العصر  مقتضيات 
وكنا قد قمنا بتقييم هذه المادة عبر االختبار 
إذا  عما  لمعرفة  الطالب؛  لدى  اإلدراكي 

كانت تلبي أهداف العملية التربوية أم ال«.
استحداث  من  الهدف  حول  أحمد  وأردف 
الفرعين قائالً: »نسعى من خالل استحداث 
هذين الفرعين إلى إعداد حلقة متكاملة من 
ملء  على  قادرين  والمعلمات  المعلمين 
إعدادهم  تم  حيث  الموجودة.  الشواغر 
الناجح من  الدراسي  بشكل عاٍل من األداء 
القياس  أو  الدراسي  االستاج  تطبيق  خالل 
من  مزيداً  أدنى شك  بال  وتتيح  التقويم.  أو 
االلتزام واالنضباط داخل الحصة الصفية. 
ويخضع الطالب إلى دروس نظرية تطبيقية 
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أمحد املثنى أبو شكري

حمررة الصفحة/برييفان محي حمررة الصفحة/ميديا غامن

مال محمد بركات: »مرتزقة االحتالل التركي مسؤولون عن تشويه صورة الدين اإلسالمي«

ِقسمان جديدان في معهد إعداد المعلمين بمنبج يدخالن حيز التنفيذ..

ارتفاع صرف الدوالر وعدوان االحتالل التركي.. مأساة يعانيها المواطنون

يا ـ3ـ يبات التي ألحقها داعش باقتصاد شمال وشرق سور إحصائية األضرار والتخر

تقرير/ يارا حممد

تقرير/ سالفا أمحدتقرير/ آزاد كردي 

بكري عبدو هيفدار حسو

مراعاة  االعتبار  بعين  آخذين  كثيرة، 
هناك حصة عملية  فأن  وأهميته،  التدريب 
بشكل  يوم خميس  من كل  أسبوعياً  تجرى 
دوري، كما أن هناك متابعة دقيقة من قبل 
إعداد  على  لإلشراف  التربويين  المتابعين 
المفترض  ومن  ومنهجياً.  سلوكياً  المعلم 
تقارير  بتقديم  الطالب  كافة  يقوم  أن  أيضاً 
آخر  على  مجهري  بشكل  لنقف  شهرية، 
التعليمية، وإذا  العملية  التطورات في سير 
كان هناك ثمة مشاكل مع الطلبة، فتخضع 

جميع الحاالت للحوار والنقاش«. 
أبو  مثنى  أحمد  المشرف  اإلداري  واختتم 
المستقبل  في  خططهم  حول  حديثه  شكير 
القريب قائالً: »نسعى إلى افتتاح العديد من 
العدوان  أن  إال  العام،  هذا  الجديدة  األقسام 
التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، 
ساهم إلى حد كبير في إيقاف عدة مشاريع 
تربوية بهذا الخصوص. لكن مع ذلك فإننا 
ما زلنا نعمل على قدم وساق للوصول إلى 

مستوى علمي راقي وناجح«.


