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العائدون إلى عفرين يؤكدون.. البقاء في 
الخارج ينصب في خدمة سياسة االحتالل

تعرفت دجلة شيخو على لغتها األم، وتعلمتها 
لتنشرها فيما بعد بين أبناء شعبها، فاستطاعت 
بإرادتها وعزيمتها أن تتمسك بقلمها وتكون 

مرآة لشعبها بالرغم مما تعرضت له.

إبان سيطرة النظام البعثي على سوريا ازدادت 
من  الكردي  الشعب  حرمت  التي  السياسات 
أبسط حقوقه، في محاولة صهر كافة الثقافات 
في ثقافة واحدة وهي الثقافة العربية على مدى 
الذكورية  الذهنية  الزمن، وفرضت  عقود من 
السلطوية ذاتها على كافة المجتمعات، وُهمش 
دور المرأة في جميع مجاالت الحياة حتى في 

الكتابة والتعبير عن الرأي.

لكن هناك الكثير من النساء اللواتي تحدين هذا 
الواقع وسياسات األنظمة الذكورية المتسلطة، 
يواجهن  أن  والعزيمة  باإلصرار  واستطعن 
من  شيخو  دجلة  ومنهن  بأقالمهن،  المجتمع 
بمقاطعة  شرا  ناحية  في  درقلية  قرية  أهالي 
على  وتعرفت  وجودها  أثبتت  التي  عفرين، 

ذاتها وتاريخها بالنضال والعمل المستمر.

نضالها من أجل لغتها األم

أصّرت على تعلم اللغة األم اللغة الكردية في 
زمن كان النظام البعثي يحرم الشعب الكردي 
األم  لغتهم  تعليم  في  حقهم  ممارسة  من  ككل 
بين  تعلمته  ما  نشر  إلى  عمدت  تعلمها  وبعد 
من  بعدها  اعتقلت  وقد  عفرين  منطقتها  أبناء 
عمرها  من   18 في  وهي  البعثي  النظام  قبل 
ونقلت إلى سجن عدرا هذا السجن الذي ُيمارس 
فيه أشد أنواع التعذيب بقيت هناك ستة أشهر 

تعرضت على أثرها للعنف الجسدي والنفسي 
لكنها صمدت إزاء ذلك التعذيب وتحلت بروح 
المقاومة؛ مقاومة المرأة الحرة وعن حالتها في 
»السجن   :JINNEWS لوكالة  قالت  السجن 

كان اختبارًا لي«.
بعد خروجها من السجن لم تستسلم بل استمرت 
بعطائها ونضالها فعادت من جديد إلى ساحة 
التعليم لتعلم أطفال قريتها سرًا وبعدها اقترحت 
افتتاح مدرسة للغة الكردية في القرية وأصبح 
اقتراحها هذا واقعًا حيث افتتحت أول مدرسة 
على مستوى روج آفا في قرية درقلية بمقاطعة 
عفرين في عام 2012 تزامنًا مع ثورة روج 
آفا والتي افتتحت في ظلها الكثير من المدارس 
المعاهد  ثم  الكردية ومن  اللغة  لغة األم  لتعليم 

والجامعات.

مل تستلم أمام النظام البعثي

بل  فقط  التعليم  على  دجلة  عمل  ينحصر  لم 
الكردية  باللغة  قاموس  لتعد  بآفاقها  توسعت 
الكردية  باللغة  كلمة  آالف  أربعة  يتضمن 
نضالها  مسيرة  وعن  العربية  باللغة  ومعناها 
وأنا  كثيرًا  »تعبت  وحزن:  بأسى  ذكرت  هذه 
الليالي، لكن  الورق وأسهر  بقلمي على  أنقش 
من  عودتي  طريق  في  وأنا  تعبي  كل  ضاع 
لبنان إلى سوريا، حيث تعرضُت مرة أخرى 
لسياسية واضطهاد النظام البعثي على الحدود 
بتقطيع جميع األوراق التي أعدتها على مدار 

عامين«.
الكتابة  عن  دجلة  توقفت  الحادثة  هذه  بعد 
لتعود إليها ثانية بإصرار وعزيمة لتعد كتاب 
 150 تضمن  والتي  »مصطلحات  بعنوان 

بيروراطية،  التكنولوجيا،  مثل  مصطلح 
تلك  معاني  الكتاب  ويفسر  األنتربلوجيا.....، 
الكتاب  هذا  جاءت،  أين  ومن  المصطلحات 
جاهز وموجود لدى اتحاد المثقفين في مقاطعة 
عفرين في قسم التدقيق اللغوي ليطبع باللغتين 

العربية والكردية.
حياة  عن  آخر  كتاب  إلعداد  تستعد  واليوم 
التركي  االحتالل  سنوات  خالل  في  األطفال 
من  األطفال  يعانيه  وما  عفرين  مقاطعة  على 
ألم النزوح وتأثيره على جميع جوانب الحياة، 
الكردية  باللغات  الكتاب سيطبع  بأن  موضحًة 

والعربية واإلنكليزية.
واختتمت دجلة حديثها بالتأكيد على استمرارها 
في النضال من أجل وصولها إلى طموحها بأن 
الكتابة  عن  تتوقف  ولن  كبيرة،  كاتبة  تصبح 

بقلمها مهما كلفها األمر.

أصيبت أسواق مدينة السليمانية بالشلل جراء 
وتراجع  البالد  في  كورونا  فيروس  انتشار 
أكده  ما  حسب   %80 70ـ  بنسبة  فيه  الحركة 

أصحاب المحال والمتاجر.
اتخذ  إيران،  في  كورونا  فيروس  انتشاء  بعد 
لتفادي  اإلجراءات  من  سلسلة  كردستان  إقليم 
إيقاف  بينها  المنطقة، من  المرض في  انتشار 

حركة السياحة من إيران.
وفرضت سلطات اإلقليم الحجر الصحي على 
أسبوعين  مدة  إيران  من  العائدين  مواطنيها 
من  ألف شخص  من  أكثر  بينهم  من  كاملين، 

أهالي مدينة السليمانية.
كردستان  إقليم  في  الصحة  وزارة  وسجلت 
إصابة 13 شخصًا بفيروس كورونا مؤخرًا، 
من بينهم 10 أشخاص من مدينة السليمانية و3 

آخرين من مدينة هولير.
وفي السياق ذاته، فقد إمام أحد المساجد بمدينة 
السليمانية ويدعى المال رشيد البالغ من العمر 
بفيروس  إصابته  جراء  حياته،  عامًا   70

كورونا.
بسبب  السليمانية  مدينة  سكان  الخوف  وتملك 
انتشار الفيروس، مما دفعهم إلى تقليل طلعاتهم 
في  إال  المنزل  من  الخروج  وعدم  لألسواق، 

حاالت الضرورة.
السليمانية  سوق  في  الحركة  يخص  وفيما 
آراء   ROJNEWS وكالة  استطلعت 
المواطنين والتجار الذين أكدوا بدورهم تراجع 
انتشار  بسبب  األخيرة  الفترة  في  الحركة 

فيروس الكورونا.

تراجعت حركة السوق بنسبة 
70ـ %80

أنه  المدينة  أبناء  أحد  غفور  الدين  نور  وأكد 
كان يتجول السوق نحو 4-5 مرات في اليوم 
الواحد قبل انتشار الفيروس واآلن قلل زيارته 
للسوق فقط من أجل االحتياجات الضرورية: 
حاالت  في  إال  السوق  إلى  اآلن  أنزل  »ال 
لشراء  اليوم  نزلت  لقد  القصوى،  الضرورة 
قدر  وابتعد  الضرورية  الحاجيات  بعض 

اإلمكان عن األماكن المزدحمة«.
وأصحاب  والبائعين  المتاجر  أصحاب  وأشار 
أسواق  أصاب  الفيروس  انتشار  أن  المطاعم 

مدينة السليمانية بالشلل بنسبة %80-70. 
وأوضح صاحب إحدى متاجر بيع اللحوم بروا 

جزعة أنهم كانوا يذبحون في اليوم الواحد من 
8-9 عجول، ليتراجع العدد إلى 2-3 عجول 
في اليوم الواحد منذ انتشار الفيروس، وأضاف 
وتبدأ  كبير،  بشكل  فارغًا  السوق  أصبح  »لقد 
أغلب المحالت باإلغالق عند الساعة الرابعة 

عصرًا«.
السوق  حالة  بنجويني  ريبوار  البائع  ووصف 
 500 نحو  الواحد  اليوم  في  نبيع  »كّنا  قائاًل: 
من  كيلو  و500  الكيوي  فاكهة  من  كيلو 
الرمان، لكننا اآلن ال نستطيع أن نبيع أكثر من 

100 كيلو في اليوم«.
انتشار  من  كبير  بشكل  المطاعم  تأثرت 
الفيروس، وقررت عدة مطاعم اإلغالق حتى 
إشعار آخر، فيما تقوم لجنة القائمة في المدينة 

بمراقبة المطاعم األخرى.

األهايل يحمون أنفسهم من 
ازدحام السوق

يضيف صاحب أحد المطاعم في المدينة نوزاد 
في  اللحوم  من  كغ   50 نشتري  »كّنا  توفيق 
السوق، أما اآلن ال نشتري أكثر من 15 كغ، 
السفرية،  إلى  الوجبات  كل  غّيرنا  أننا  ورغم 
إلى أن الناس ال تزال تخاف وتخشى كثيرًا من 

انتشار الفيروس«. 
وضع  حيدر  خالد  االقتصادي  الخبير  وقّيم 
يؤثر  لم  السوق  »تراجع حركة  قائاًل:  السوق 
أن  رغم  والنفقات،  الواردات  على  كثيرًا 
الكثير  أن  إال  األسواق،  في  تراجعت  الحركة 
من  حاجياتها  بشراء  قامت  العائالت  من 
المأكوالت والضروريات ألسبوعين متتاليين، 
وهم يحمون أنفسهم بهذه الطريقة من ازدحام 

األسواق.«
هناك  »ليس  إلى حديثه:  خالد حيدر  وأضاف 
األسواق،  في  المواد  نسبة  على  كبير  تأثير 
ولكننا  مستمرة،  تزال  ال  التجارة  حركة  ألن 
بعض  أسعار  في  طفيفًا  ارتفاعًا  نشهد  قد 
المنتجات المحلية بسبب إغالق بعض المعابر 

الحدودية.«
إلى جانب ذلك، أصدر محافظ السليمانية قرارًا 
بشكل  والمضافات  والنوادي  المقاهي  بإغالق 
مؤقت، باإلضافة إلى منع إقامة مراسم التعزية 
والحفالت والتظاهرات وغيرها من النشاطات 
والمناسبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك 

في خطوة لتفادي انتشار الفيروس في البالد.

من متدربة إلى معدة لقاموس كردي 

لتصمم بعدها بأن تكون كاتبة

 سوق السليمانية يصيبه الشلل
بسبب انتشار فيروس كورونا

هوُس التاريِخ واألطماِع االستعمارّية

أكاديمية »الشهيْد 
َعكيْد« نموذج 
متطوّر لتأهيل 

السلك التعليمي..

كيلو عيىس: »عدم 
توافق السوريين يؤخر 

الحّل  يف سوريا«

انتشار زراعة الكمون 
يف كركي لكي

عدالت عمر: »مجلس 
المرأة يف الـ PYD ُيعدُّ 

المرجعّية الُعليا للمرأة«

فنانون: صوت 
حممد شيخو ال 

يزال خالدًا ُيالمس 
األمل الكردي

في سياِق خطتها إلحياِء العثمانّية ترّكز حكومة العدالة والتنمية على استهداِف التاريِخ وتجميله، على أّنه المرحلة التي جّسدت وحدَة المسلمين 
تحت رايٍة واحدٍة، حتى تآمَر الغرُب وقّسم المنطقِة. وألجل هذا الهدف سّخرت أنقرة إمكانياٍت إعالمّية وأقالمًا مأجورًة أنتجت أفالمًا عن الحقبِة 
العثمانّية، فيما واصل مسؤولوها التصريحاِت بهذا الصدِد الستكمال ألدواِت القوِة الناعمِة لتبريِر غزِو المنطقِة واستحضرت تفاصيل الماضي 

وأقحمتها في الحاضِر....«5

 أكاديمية الَشهيْد َعكيْد لالختصاصات العربّية 
التدريْس,  طراِئَق  لحساسيِة  مراعاًة  ُافتتحت 
وليَس  للكفاءِة  وفقًا  المعلم  لتقديم  وتسعى 

لتحصيلهِ العلمي فقطْ ...«6

المركزّية  الّلجنة  وعضو  الّسياسي  قال 
في الحزب الديمقراطّي الكردّي الّسورّي 
في  األزمة  تعقيد  زيادة  إّن  كيلو عيسى 
سوريا سببه عدم الّتوافق بين الّسورّيين 
إلى  منهم  البعض  وتبعية  بينهم،  فيما 
لتحقيق  تستخدمهم  خارجّية  أطراف 

مصالحهم...«4

زراعة  األخيرة  اآلونة  في  انتشرت 
كركي  في  العطرية  الطبية  المحاصيل 
أقل  وبدرجة  والكزبرة،  كالكمون،  لكي 
زراعتها  سبب  ويعود  البركة؛  حبة 
ارتفاع  إلى  المزارعين  أقوال  حسب 
المنتج،  تسويق  وسهولة  أسعارها، 
فالمردود المادي المجزي دفع بالكثيرين 

إلى زراعته...«7

العام  المجلس  في  العضوة  أوضحت 
عدالت  الديمقراطي,  االتحاد  لحزب 
بامتياز,  وطنية  المرأة  قضية  بأن  عمر 
السياسية  القضايا  بمجمل  ومرتبطة 
والفكرية,  واالجتماعية  واالقتصادية 
مشيرًة إلى أن الطريق نحو تحّرر المرأة 

يمر عبر مواجهة هذه العوائق...«3

روج  مناطق  بمختلف  فنانون  أحيا   
والثالثين  الحادية  الذكرى  آفا, 
لرحيل الفنان الكردي الكبير »محمد 
في  دوره  على  وأكدوا  شيخو«, 
الكردي  والفلكلور  الفن  ارتقاء 
قضيته,  سبيل  في  ونضاله  اأَلصيل 
وقالوا: »صوت محمد شيخو ال يزال 
خالدًا يالمس األلم الكردي و ستذكره 

األجيال طوياًل«...«8

كاتب سوري:  أردوغان دخل الحرب ليس باحثًا 
عن الِسلم، بل  عن أحالم توسعّية جديدة

الكاتب السوري علي قاسم يحلل األحداث الجارية في سوريا لُتغربل 
بعض الدول الداخلة في الشأن السوري وفي مقدمتها تركيا التي 
نجدها اليوم في مأزق كبير خاصة فيما يتعلق بتدخلها في معركة 

إدلب السورية...«9

منها   
ً
قسرا تهجيرهم  بعد  قراهم  إلى  رجعوا  ممن  عفرين  مهجرو  أشار 

وتوجههم لخارج سوريا أن البقاء في الخارج وعدم العودة إلى الديار ينصب 
االحتالل  دولة  سيما  وال  مناطقهم  الحتالل  األعداء  سياسية  خدمة  في 
التركي، وأكدوا على مواصلة النضال، ومقاومة االحتالل التركي ومناهضة 

سياسته االستعمارية..«2
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ما الذي يسبب رائحة البحر؟

الكدمات وبقع الدم تحت الجلد

تحصل الكدمات عند المتقدمين في السن بسهولة 
من إصابات بسيطة، وخاصة إصابات الساعدين 
العمر  يزداد  فعندما  واألقدام,  والساقين  واليدين 
يكون  حيث  ورقيقًا،  مرونة  أقل  الجلد  يصبح 
هناك قليل من الدهون تحت الجلد, يتناقص تأثير 
تحت  الدهون  كمية  انخفاض  مع  الجلد  توسيد 
التعرض  من  للجلد  اإليذاء  هذا  ويحصل  الجلد, 
وعندما  بسهولة  تتمزق  الدم  أوعية  ألن  للجلد، 

تتمزق األوعية تحصل الكدمات.
إما  الجلد  تحت  الدم  بقع  تكون  أن  يمكن 
تبدو  أن  للفرفرية  ويمكن  نمشات,  أو  فرفريه  
مثل  إصابة  بسبب  ليست  ولكنها  الكدمات،  مثل 
معظم الكدمات النظامية, أما النمشات فال تظهر 

مشابهة للكدمات, فهي بقع حمراء أو أرجواني 
اللون صفيرة ومسطحة داخل الجلد، لكنها تكون 
مختلفة عن البقع الحمراء الصغيرة المسطحة أو 

الوحمات التي توجد كل األوقات.
أسباب الكدمات وبقع الدم:

الممكن  غير  الفجائية  الكدمات  تعزى  أن  يمكن 
تفسيرها، وبقع الدم تحت الجلد، والزيادة المفاجئة 
في تواتر حصول الكدمات، إلى األسباب التالية:
أو   Aspirin األسبرين  مثل  أدوية  تناول   -1

مميعات الدم )مضادات التخثر(.
2- خمج )إنتان( يسبب تراكم المواد السامة في 

الدم أو األنسجة )تعفن الدم(.
مرض  مثل  تخثر،  أو  نزف  اضطراب   -3

 ، ويلبراند  فون  أو مرض  )النعور(  الهيموفيليا 
شيوعًا  أقل  آخر  مرض  أو  الصفيحات،  قلة  أو 

الضطراب النزف والتخثر.
عالج الكدمات وبقع الدم:

وبقع  الطبيعية  غير  الكدمات  عالج  يتركز 
وتغيير  النزيف،  إيقاف  أو  الوقاية  على  الدم 
سبب  تكون  قد  التي  األدوية  كمية  تصحيح  أو 
المشكلة  عالج  أخيرًا  أو  الكدمات،  حصول 

الطبية التي تسبب الكدمات.
وإذا حصل إصابة على الكدمة، فتأكد من مراقبة 
راقب  ودائمًا  )إنتانات(الجلد  أخماج  عالمات 
ترى  أن  يجب  كان  إن  لترى  عندك  األعراض 

الطبيب.

فإن  الدماغ،  أغذية  عن  الناس  يتحدث  عندما 
األسماك الدهنية تكون في مقدمة قائمتها. ويشمل 
والسلمون  السلمون،  األسماك  من  النوع  هذا 

المرقط، وسمك الرنكة، والمكريل، واألنشوجة 
والسردين، التي تعد جميعها مصادر غنية 

 Omega 3 لألحماض الدسمة أوميجا
بالتالي  ومصدرًا   Fatty Acids  3

لفوائد صحية إيجابية عدة.
وغني عن القول أن دهون أوميجا 
ثالث األكثر أهمية هي التي توجد 
في هذه األسماك، والتي تفوق بكثير 

فهي  النباتية,  ثالث  أوميجا  الدهون 
تتكون بشكل خاص من دهون حمض إيكوزا 
البنتانويك وحمض دوكوزا الهكسانويك التي 

تدخل مباشرة في تركيب خاليا دهون أوميجا 
ثالث في الجسم.

تتركز الحموض الدسمة أوميجا ثالث في الدماغ 
من  الدماغ  من   %60 يتألف  حيث  كبير,  بشكل 
غنًى  الجسم  أعضاء  أكثر  يجعله  مما  الدهون، 
بالدهون, ونصف هذه الدهون من نوع الدهون 

لهذه  بحاجة  الدماغ  فإن  لذلك  ثالث,  أوميجا 
بناء الدهون  كمادة 

للخاليا 
العصبية.

كانت  كلما  أنه  لوحظ  وقد 

خاليا  الدماغ الدهنية أكثر مرونة أغشية 
كلما  سيولة،  أو 
قدرة  أكثر  كانت 
ونقل  تبادل  على 
لمعلومات.  ا
كلما  و
أقل  كانت 
كلما  مرونة 
ت  تجمد
التفكير  عمليات 
وانهار اإلدراك، وكلما 
شاخ الدماغ بشكل أسرع, 
وتعد دهون أوميجا ثالث 
مرنة بشكل خاص، ولهذا 

يحبها الدماغ.
أن  إلى  نشير  أن  هنا  ويجب 
الحظ على  لسوء  تدل  الدراسات 
ليس  بديل  كدواء  السمك  زيت  أن 
الناس األصحاء عقلّيا، أو  تأثير على  له 

حتى المصابين بمرض الزهايمر بالفعل.

كما يجب أن نشير إلى أن األسماك الدهنية بشكل 
عام وزيوت أوميجا ثالث بشكل خاص لها فوائد 
جّمة على صحة القلب ووظائفه، وأنها تستخدم 

على نطاق واسع لهذا الغرض.
فائدة دهون أوميغا3 لألطفال والرّضع:

والبالغين  األطفال  أن  األبحاث  من  كثير  تشير 
من  عالية  مستويات  على  يحافظون  الذين 
من  بمحتواه  السمك  )زيت  ثالث  أوميجا  دهون 
األحماض الدهنية EPA و DHA خاصة(، هم 
طيلة  عقولهم  حماية  يستطيعون  الذين  أشخاص 
حياتهم, ويستطيعون التذكر بشكل أفضل بعد أن 
يتقدموا في العمر، وأن يحققوا انتباهًا أكبر إلى 
التفاصيل، وأن يكونوا أقل قلقًا، مقارنة بمن ال 
يتناولون غذاًء غنيًا باألحماض الدهنية EPA و 

.DHA
أنهم  يالحظ  والرضع،  لألطفال  وبالنسبة 
لالكتئاب  عرضة  أقل  يكونون  الوالدة  منذ 
واضطرابات المزاج األخرى، ويكونون أفضل 
بانتظام  يتناولون  كانوا  إذا  المدرسة،  في  أداًء 

دهون أوميجا ثالث.

فوائد أوميغا3 لدماغ الكبار ووظائفه:
تلعب دهون أوميجا ثالث كما يبدو دورًا أساسيًا 
عمليات  مثل  والسلوكية  المعرفية  الوظائف  في 

.Memory والتذّكر Learning التعلم
ولألحماض أو دهون أوميجا ثالث فوائد أخرى 
للدماغ, أولها أنها يمكن أن تبطئ عملية االنحدار 
استبعاد  على  وتساعد  بالعمر  المرتبط  العقلي 

اإلصابة بمرض الزهايمر.
الجسم  حصول  عدم  عند  الثانية  الفائدة  وتظهر 
على كفايته من دهون أوميجا ثالث الذي يرتبط 

بعدم القدرة على التعلم، وبالتعرض لالكتئاب.
وتشمل أعراض نقص أحماض أوميجا ثالث في 
الجسم أيضًا كاًل من اإلعياء، وضعف الذاكرة، 

واضطرابات المزاج.
األشخاص  أن  الدراسات  إحدى  وجدت  وقد 
الذين يأكلون السمك المطبوخ أو المشوي بشكل 
 Gray مادة رمادية  يملكون في دماغهم  منتظم 
المادة  وتحتوي  دماغهم.  في  أكثر   Matter
تسيطر  التي  العصبية  الخاليا  معظم  الرمادية 

على اتخاذ القرارات والذاكرة واالنفعال.

وتميزها  بالهواء  تعلق  جزيئات  هي  الرائحة 
واألعصاب  األنف  طريق  عن  الحية  الكائنات 
يضّر  ما  الكريهة  الروائح  من  وهناك  الشمية, 
بالصحة وبالبيئة, مثل روائح العوادم واالحتراق 
وكذلك الغازات الناتجة من التفاعالت الكيميائية 

المختلفة.
الرائحة هي اإلحساس الذي يثار لدينا من المادة 
التي تثير لدينا حاّسة الرائحة إن كانت ممتعة أو 
غير ممتعة, قد يكون الجدال حول نوع العطر، 
مذاق النبيذ وربما أيضًا حول رائحة الملوحة في 
الماء ولكن ال مجاَل للجدال حول الرائحة التي 

تشّكل إزعاجًا.
التي  البيئية  تعتبر الرائحة الكريهة من المكاره 
ف الرائحة  يجب عالجها وإزالتها, هناك من ُيعرِّ
بيئي  تلوث  أو  الهواء  تلوث  أنها  على  الكريهة 
البيئي،  التلوث  أو  البيئة  مكاره  من  مكره  أو 
بيئية،  كمكرهة  الكريهة،  الرائحة  فإن  وبالفعل 

صّحته  على  وُتؤثر  اإلنسان  حياة  بجودة  تمسُّ 
وتمّس بقيمة أمالكه.

شخصيًا  انطباعًا  بالرائحة  اإلحساس  ويعتبر 
ويتأثر بالمسّلمات االجتماعية, وبناًء على ذلك، 
للرائحة  القانوني  التعريف  في  صعوبة  توجد 
الكريهة وتحديد مستواها كريهة وفق أي أنف؟ 
كريهة إلى أي حّد وأي درجة؟ وفقًا ألي معيار؟ 

وما شابه ذلك.
الطيارة  المركبات  من  البحر  رائحة  تأتي 
المركبات  ولهذه  الكبريت,  على  تحتوي  التي 

مصدران:
1- األعشاب البحرية:

بحرية  أعشاب  الشاطئ  على  غالبًا  تتواجد 
أو  كبريتيد  غاز  لتعطي  الزمن  مع  تتحلل 
غير  رائحة  الغاز  ولهذا  الهيدروجين,  سلفيد 
الفاسد عندما يكون  البيض  مقبولة تشبه رائحة 
بتركيزات عالية، كما أنه سام, ولكنه ال يتواجد 

على الشاطئ بتركيز عال.
كبريتيد  مع  التعامل  اإلنسان  جسم  ويستطيع 
يكون  الهيدروجين والتخلص من سميته عندما 
منخفض التركيز, ويفسر ذلك بأنه يتشكل بشكل 
طبيعي في الجسم بكميات صغيرة أثناء استقالب 
أو أيض المركبات الحاوية على الكبريت، وبأنه 
عقب  منه  للتخلص  آليات  الجسم  لدى  يتوفر 

تشكله.
2- الطحالب البحرية:

يدعى  مركب  الطحالب  خاليا  في  تتواجد 
فيها  يعمل  بروبيونات  سافونيو  مثيل  ثنائي 

كأوزموليت.
بعض  بتأثير  يتفكك  أن  المركب  لهذا  ويمكن 
مثيل  ثنائي  ليعطي  والبكتيريا،  اإلنزيمات 
السلفيد ذو الصيغة S-CH3-CH3 والذي يعد 
أحد أكبر مكونات رائحة البحر، هو وعدد من 

مشتقاته الكيميائية.

توصل باحثون أميركيون عبر دراسة أجروها على 
البيض ال يزيد  نتائج تؤكد أن  إلى  مدار 30 عامًا 
خطر اإلصابة بأمراض القلب أو السكتات الدماغية 

كما كان يعتقد في السابق.
الدور  بشأن  كبير  مثار جدال  البيض  ولطالما ظل 
الذي يلعبه في تزايد خطر اإلصابة بمشكالت القلب 
بسبب الكولسترول الذي يحتويه, لكن الباحثين في 
هارفارد  بجامعة  مؤخرًا  أجروها  التي  دراستهم 
تمكنوا من حل اللغز وإنهاء كل هذا الجدل، بنفيهم 
البيض  تناول  بين  اإلطالق  أي عالقة على  وجود 

وخطر اإلصابة بمشاكل القلب والدماغ.
وهو الكشف الذي توصل إليه الباحثين بعد تحليلهم 
الغذائية ل 215618 رجاًل وامرأًة أصحاء  النظم 
بيضات  لخمس  بيضة  بين  ما  تناول  على  داوموا 
في األسبوع على مدار 32 عامًا, واتضح لهم أنه 
البيض وخطر اإلصابة  ال توجد عالقة بين تناول 
تؤدي  قد  التي  الدموية،  واألوعية  القلب  بأمراض 

للنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

ووجد الباحثون في دراستهم، التي نشرت نتائجها 
بالمجلة الطبية البريطانية، أن الناس الذين يتناولون 
أكثر من بيضة يوميًا يتزايد لديهم خطر اإلصابة، 
لكنهم يميلون أيضًا لتناول مزيد من اللحم األحمر 

ويرتفع لديهم مؤشر كتلة الجسم الخاص بهم.
البريطانية عن دكتور  الدايلي ميل  ونقلت صحيفة 
الرئيسي  الباحث  شارتيه«،  دريون  فيليب  »جان 
العقد  طوال  محتدم  نقاش  »ُأثير  قوله  بالدراسة، 
وخطر  البيض  تناول  بين  العالقة  حول  الماضي 
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية, ولم تكن 
الدراسات التي أجريت من قبل حول هذا الموضوع 

قاطعة أو حاسمة.
أما نتائج الدراسة التحليلية التي أجريناها فأظهرت 
أن االعتدال في تناول البيض ) حتى بيضة واحدة 
اإلصابة  بزيادة خطر  يرتبط مطلقًا  ( ال  اليوم  في 
النتائج  وكانت  الدموية,  واألوعية  القلب  بأمراض 
والسكتة  التاجي  القلب  لمرض  بالنسبة  مماثلة 

الدماغية«.

تتجّمع تحت الجلد في مناسبات عدة، كدمات وبقع دم، وتبقى عادًة أليام أو لشهر كامل حتى تختفي, ومع أن الكدمات وبقع الدم تظهران  بشكل 
مختلف شكليًا ولهما أسباب مختلفة، إال أنهما ُتنتجان بنفس الطريقة تقريبًا

مركز األخبار ـ أشار مهجرو عفرين ممن رجعوا إلى قراهم بعد تهجيرهم قسراً منها وتوجههم لخارج سوريا أن البقاء في الخارج وعدم العودة إلى 
الديار ينصب في خدمة سياسية األعداء الحتالل مناطقهم وال سيما دولة االحتالل التركي، وأكدوا على مواصلة النضال، ومقاومة االحتالل التركي 

ومناهضة سياسته االستعمارية..

دراسة .. البيض غير ضار 
لصحة القلب

منبج/ آزاد كردي ـ أكد النائب في لجنة الشباب 
العلي  ناصر  وريفها  منبج  بمدينة  والرياضة 
َسُيعقد  الذي  الثاني  الرياضي  المهرجان  بأن 
آذار   12 انتفاضة  لذكرى  تخليدًا  يأتي  غدًا 
تزامنًا  يأتي  وكذلك   2004 عام  قامشلو  في 
اإلدارة  لتأسيس  الثالثة  بالذكرى  االحتفال  مع 
من  حيث  وريفها.  منبج  بمدينة  المدنية 
المفترض أن يحفل هذا المهرجان بالكثير من 

الفقرات الرياضية والفنية.
وتحتفل غدًا اإلدارة المدنية الديمقراطية بمدينة 
لإلدارة  الثالثة  التأسيس  بذكرى  وريفها؛  منبج 
وأنشطة  فعاليات  عدة  خالل  من  المدنية، 
الرياضي  المهرجان  إقامة  أهمها؛  متنوعة، 
الثاني؛ ولمزيد من التفاصيل، التقت صحيفتنا« 
والرياضة  الشباب  لجنة  في  النائب  روناهي« 

بمدينة منبج وريفها؛ ناصر العلي.
المهرجان  إقامة  من  الهدف  بأن  أكد  حيث 
الثانية تحت شعار  الغد بنسخته  الرياضي  يوم 
الرفيعة«  واألخالق  للقيم  منهج  »الرياضة 
سيكون  حيث  الرياضة  أنواع  كافة  تشجيع  هو 
الالعبين  لكافة  الحصاد  بمثابة  المهرجان  هذا 
الرياضي  العطاء  من  عام  على  والالعبات 
سيوفر  كما  المبدعين.  لهؤالء  كبيرًا  وتتويجًا 
المواهب  تصدير  من  مساحة  المهرجان  هذا 
والتايكوندو  القدم  كرة  رياضات  في  الرياضية 

والكاراتيه وقوى بدنية.
على  الرياضية  الفقرات  ستقام  بأنه  وذكر 
الملعب البلدي وسط حضور من اإلدارة الذاتية 
وهيئة  الفرات  وإقليم  سوريا  وشرق  لشمال 
سوريا.  وشرق  شمال  في  والرياضة  الشباب 
في  المهرجان  هذا  إلقامة  األبرز  السبب  أما 
فهو  آذار  شهر  من   12 لـ  المصادف  الغد  يوم 
 /3/12 بتاريخ  قامشلو  انتفاضة  لذكرى  تخليدًا 
العشرات  إثرها  على  استشهد  والتي   2004
فريقي  بين  القدم  لكرة  مباراة  إثر  الشهداء  من 

الجزيرة والفتوة.
وعن الفقرات التي سوف تقدم في هذا المهرجان، 
أشار العلي قائاًل:« قمنا بإعداد طويل من التنسيق 
والجماعية  الفردية  الرياضات  من  العديد  بين 
لبلورة الصيغة المثلى للخروج بتنظيم جيد لهذا 
مسبقًا،  الُمعد  البرنامج  وبحسب  المهرجان. 
سيحفل هذا المهرجان بالكثير من الفقرات الفنية 
لتأسيس  الثالثة  لذكرى  تكريمًا  َسُتنظم؛  التي 
اإلدارة المدنية الديمقراطية بمدينة منبج وريفها 
والغناء  للمسرح  عروض  رأسها  على  ويأتي 
الرياضية،  الفقرات  أما  الشعبي.  والرقص 
المختلفة.  بفقراته  الرياضي  للمهرجان  فستنظم 
وتشمل هذه الفقرات؛ عروضًا رياضية جماعية 
منبج  شباب  فريقي  بين  القدم  لكرة  ومباراة 
للتايكوندو  الشبيبة، فضاًل عن عروض  وفريق 
والكاراتيه والقوى البدنية، وستقام هذه الفقرات 

جميعًا على أرض الملعب البلدي«.
الرياضي بمدينة  واختتم المشرف على االتحاد 
منبج وريفها؛ ناصر العلي بالقول: »يمكن القول، 
إن نجاح النسخة السابقة بكل جوانبها الفنية وال 
سيما التنظيمية منها، جعلنا نفكر بعين االعتبار 
المهرجان  هذا  وجعل  االستمرار  مسألة  إلى 
سنويًا ينظم تزامنًا مع االحتفال بذكرى تأسيس 
اإلدارة المدنية بمدينة منبج وريفها، إضافة إلى 

ذكرى انتفاضة قامشلو بتاريخ 12 آذار.

ـ تستمر مقاومة شعوب  ابراهيم  إيفا  قامشلو/ 
االستبداد  سياسة  ضّد  سوريا  وشرق  شمال 
االستبدادية  األنظمة  تمارسها  التي  والقمع 
المختلفة الدولية واإلقليمية في سوريا خاصة، 
عدم  على  لتبرهن  عامة،  األوسط  والشرق 
االستسالم أمام ذهنية داعش، والمحتل التركي 

وسائر أنظمة القمع المختلفة.
من  عشر  الحادي  في  داعش  مرتزقة  أحدث 
شهر آذار عام 2014 تفجيرًا إرهابيًا في بلدية 
أحد  استشهاد  راح ضحيتها  المركزية؛  قامشلو 
أعضاء  من  ثمانية  بينهم  من  شخصًا  عشر 
بجروح،   آخرين  إصابة  على  عالوة  البلدية؛ 
وبمناسبة مرور الذكرى السنوية السادسة على 
هذه الحادثة؛ التقت صحيفتنا باإلداري في قسم 
خلف  دجوار  قامشلو  بلدية  ضمن  الضابطة 
لإلدالء برأيه؛ فحدثنا قائاًل: »بعد اإلعالن عن 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية؛ جاء تأسيس البلدية 
تقديم  كون  اإلدارة؛  منجزات  أولى  ضمن  من 

الخدمات للمجتمع حاجة ضرورية ال غنى عنها. 
البلدية  مبنى  استهدف  داعش  مرتزقة  ولكن؛ 
في  ستقام  التي  المنجزات  على  القضاء  بهدف 

ذاك الوقت«.
بلدية  الضابطة ضمن  قسم  في  اإلداري  واختتم 
قامشلو دجوار خلف حديثه بالقول: »الشهداء هم 
التي  المنارة  كونهم  أمامنا؛  الدرب  ينيرون  من 
بها نهتدي وتكون لنا درب الخالص. لذا؛ زادت 
العمل  في  وإرادتنا  عزمنا  من  الهجمات  هذه 
بوتيرة أعلى، ونعاهد بالسير على خطى الشهداء 

والمحافظة على المكتسبات التي حققوها«.
استشهدوا  الذين  الشهداء  أن  بالذكر  والجدير 
ابراهيم عزيز  مراد،  هم: جيهان  البلدية  ضمن 
ملك، موسى آزاد موسى، آواز محمود محمد، 
أمينة بالل محمد، حلبجة طه خليل، فرهاد عبد 

العزيز، عالء الدين عثمان.
قامشلو  بلدية  افتتحت  لذكراهم؛  وتخليدًا 
 11 في  الكورنيش  حي  في  حديقة  المركزية، 

نيسان عام 2014، وأطلقت عليها اسم الشهيدة 
باسم  لألطفال  حضانة  افتتحت  كما  حلبجة، 
إلى روضة  إضافًة  أمينة عام 2015،  الشهيدة 
لألطفال باسم الشهيدة آواز في 12 نيسان عام 
 19 في  جيهان  الشهيدة  باسم  وحديقة   ،2016
روشن  الشهيدة  ومركز   ،2016 عام  نيسان 
لتطوير المرأة في 11 آذار من العام المنصرم.

التصريحات  وتيرة  تتصاعد  ـ  األخبار  مركز 
التركية،  االحتالل  دولة  تطلقها  التي  النارية 
المخزية  الفيديو  مشاهد  تسريب  بعد  وبخاصة 
التي بّثتها  وسائل اإلعالم الروسّية عن تفاصيل 

اللقاء.
 داخليًا وصفت زعيمة حزب »الخير« التركي 
المعارض ميرال أكشنار اللقاء بأنه »عار« وأنه 
خارج عن البرتوكوالت واألعراف الدبلوماسية، 
فيما وجهت حديثها للرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان قائلة بما معناه: »من العار أن تسعى 
للقاء بوتين وتستجدي منه اللقاء بعد قتل روسيا 

لـ36 من جنودنا ليرضى عنك ويقابلك«.
وأضافت زعيمة الحزب: »صديقك بوتين خذلنا 
أمام  انتظارك  فيديو  مقاطع  قدم  عندما  جميعا 
ضاعت  لقد  الروسية،  اإلعالم  لوسائل  الباب 

كرامتنا أمام باب بوتين«.
على صعيد آ خر عاد أردوغان للتهديد بعمليات 

عسكرية جديدة في إدلب وقال بأن بالده ستقوم 
بعمل عسكري كبير في إدلب إذا لم يتم االلتزام 
إلى  مشيرًا  عليه،  المتفق  النار  إطالق  بوقف 
لن  تركيا  إن  مضيفًا  بسيطة.  خروقات  حدوث 
تتوانى عن القيام بعمل عسكري أكبر من سابقه 
في منطقة إدلب، بشمال غربي سوريا، إذا لم يتم 
التوصل  تم  الذي  النار،  إطالق  بوقف  االلتزام 

إليه مع روسيا األسبوع الماضي.
أمام  ألقاها  كلمة  خالل  أردوغان  إعالن  وجاء 
نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان 
التركي بالعاصمة أنقرة،  اليوم األربعاء. بحسب 

ما ذكرت وكالة »رويترز«.
عالقاته  يخص  فيما  الالجئين  بورقة  هدد  فيما 
في  الحالي  اإلجراء  »سنواصل  قائاًل:  بأوروبا 
حدودنا )مع أوروبا( لغاية تلبية جميع تطلعاتنا 
حرية  فصول  فتح  ذلك  في  بما  ملموس  بشكل 
التنقل وتحديث االتحاد الجمركي والدعم المالي«

املهرجان الرياضي بنسخته الثانية يف يوِم 
الغد.. حافل بالفقرات الرياضّية املتنوعة

»تفجير 11 آذار.. سياسة لألنظمة القمعية لم 

تنل من إرادة شعبنا«

أردوغان يتوّعد من جديد بعد الصفعة التي تلقاها من »بوتين«

العائدون إىل عفرين يؤكدون.. البقاء يف الخارج ينصب يف 

خدمة سياسة االحتالل

على الرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها 
)برج  شيراوا  ناحية  في  المحاصرة  القرى 
في  وباشمرة(  مزن،  كوندي  كلوتية،  القاص، 
كانوا  شخصًا   70 نحو  عاد  عفرين؛  مقاطعة 
خارج البالد إلى ديارهم, مصرين على الصمود 

في وجه االحتالل التركي وقذائفه.
هجومًا  والمرتزقة  التركي  العدوان  شن  ومع 
كانون  من  العشرين  في  عفرين  مقاطعة  على 
الثاني عام 2018, ُأجبرت آالف العائالت على 
النزوح قسرًا؛ نتيجة القصف الوحشي والهمجي 
للمناطق المدنية, وهاجرت مئات العائالت من 
قرى ناحية شيراوا إلى الدول األوروبية ودول 

الجوار.
ومع احتالل تركيا لعفرين في 18 آذار 2018 
كلوتية،  القاص،  )برج  األربعة  القرى  بقيت 
كوندي مزن، وباشمرة( التابعة لناحية شيراوا, 
جنوب شرق مقاطعة عفرين المحتلة, محاصرة 
من قبل االحتالل التركي من جهة وقوات النظام 

السوري من جهة أخرى.

التي  الصعبة  المعيشية  الظروف  من  وبالرغم 
يعاني منها أهالي القرى المحاصرة واالنتهاكات 
يصر  الجهات؛  جميع  من  بحقهم  تمارس  التي 
قراهم  في  البقاء  على  األهالي  من  كبير  عدد 

وعدم تركها لالحتالل التركي.
القرى  تلك  إلى  أخرى  عائالت  وعادت  كما 
التركية،  الهجمات  نتيجة  منازلهم  تركوا  ممن 
في  أهاليهم  جانب  إلى  الوقوف  على  مصرين 
القرى المحاصرة ومواجهة انتهاكات االحتالل 

التركي بحقهم.
وأجرت وكالة أنباء »هاوار« لقاء مع عدد من 
العائدين إلى تلك القرى, وقال المواطن بركات 
حمو وهو من أهالي قرية برج القاص والذي عاد 
من لبنان مؤخرًا: »مع بداية هجمات االحتالل 
من  الخروج  على  أجبرنا  ومرتزقته,  التركي 
قريتنا, وتوجهنا إلى لبنان إلنقاذ حياة أطفالنا«.

وأضاف: »منذ قرابة شهر عدت إلى قريتي برح 
القاص, نحن نعلم أن قرانا محاصرة وظروف 
وعدم  الخارج  في  البقاء  لكن؛  سيئة.  األهالي 

العودة يخدم سياسة األعداء الحتالل قرانا«.
العيش  يضاهي  شيء  ال  أنه  إلى  حمو  وأشار 
صعبة  الغربة  أن  موضحًا  الوطن,  أرض  في 
للغاية, وأنه يفضل قريته عن الغربة مهما كانت 

الظروف.
وأشار حمو إلى أن قرابة سبعين شخصًا عادوا 
القرى  إلى  لبنان  وباألخص  عديدة  بلدان  من 

المحاصرة في ناحية شيراوا.
بالقول:  حديثه  حمو  بركات  المواطن  واختتم 
االحتالل  سياسة  ونقاوم  أهلنا  مع  »سنقف 
التركي االستعمارية واالنتهاكات التي يمارسها 

بحق أهلنا«.
من  حسين  غزالة  المواطنة  عادت  وبدورها؛ 
لبنان مع أطفالها الصغار منذ قرابة أسبوعين, 
وأوضحت أنها تفضل العيش والبقاء في قريتها 
إلى جانب أهلها, رغم كل الظروف. وأضافت: 
نتيجة  أطفالنا  على  خوفًا  منازلنا  من  »خرجنا 
وعانينا  لبنان  إلى  توجهنا  التركية,  الهجمات 
مرارة الغربة, لكن العيش في قرانا أفضل بكثير 

من الغربة مهما كانت الظروف صعبة«.
تركوا  الذين  المواطنين  جميع  غزالة  ودعت 
لمنع  أهلهم  ومساندة  إليها  العودة  في  ديارهم 
والمرتزقة  التركي  االحتالل  دولة  دخول 

واحتالل قراهم.
شيراوا  ناحية  في  المحاصرة  القرى  وتشهد 

»برج القاص، كلوتيه، كوندي مزن، وباشمرة« 
ظروفًا صعبة من جميع جوانب الحياة، ناهيك 
تلك  في  بحقهم  تمارس  التي  االنتهاكات  عن 
التركي  االحتالل  دولة  قبل  من  المناطق 
المفروض  والحصار  المرتزقة،  والمجموعات 

من قبل الحكومة السورية.

ناصر العلي

دجوار خلف
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وبهدف تشكيل منتخب للعب المباراة الكرنفالية 
التي من المفترض أن تقام غدًا الخميس بمناسبة 
بقامشلو،  آذار  من  الثاني عشر  استذكار شهداء 
مع منتخب دير الزور، تم اإلعالن عن مجموعة 
من األسماء لالعبين الذين سوف يشاركون في 

المنتخب والكادر الفني واإلداري.
وبمجرد اإلعالن عن األسماء كما العام الماضي 
األصوات  تعالت  الكرنفالية  المباراة  ولنفس 
وردود األفعال الغاضبة على صفحات التواصل 
من  كبير  عدد  لضم  والمنتقدة  االجتماعي، 

الالعبين من ناديي سردم واألسايش.
صفحات  على  المعلقين  من  الغالبية  وانتقد 
واتهموا  األسماء  على  االجتماعي  التواصل 
باالنحياز  باالنتقاء  قام  ومن  الرياضي  االتحاد 
صّرح  الصدد  وبهذا  والواسطات،  والمحسوبية 
بيرج سركيسيان  الكابتن  للمنتخب  الفني  المدير 
الالعبين  اختيار  »تم  وقال:  روناهي  لصحيفتنا 
مع  ويلعبون  القدم،  كرة  في  بصمة  لديهم  الذين 

الفرسين يختلف األمر فبعد  افتتاح دفاع  أما في 
لعب األسود بالفيل إلى المربع c4 فهنا الالعب 
األسود بداًل من لعب الفيل إلى المربع c5 يقوم 
 e4 ويهدد البيدق f6 بلعب الحصان إلى المربع
الطابق  الفرسين ففي  يتم تسميته بدفاع  وهذا ما 
الهادئ والطابق األسكتلندي يتم تأخير لعب نقلة 
دفاع  افتتاح  في  أما   f6 المربع  إلى  الحصان 
إخراج  بعد  الثالثة  النقلة  في  لعبها  يتم  الفرسين 
يسمى  ما  وهذا   c4 المربع  إلى  الفيل  األبيض 

بدفاع الفرسيين. 
ويعتبر افتتاح دفاع الفرسين من االفتتاحيات التي 
أن  أجل  من  ببيدق  بالتضحية  فيها  األسود  يقوم 
يكون له دور في مجريات اللعب ويحصل على 

التفوق.
ويبدأ افتتاح دفاع الفرسين على الشكل التالي: 

 e5 بالبيدق  يرد  األسود   e4 يلعب  األبيض 
لطلب   f3 المربع  إلى  الحصان  يخرج  األبيض 
للدفاع   c6 الحصان  يخرج  فاألسود   e5 بيدق 
الفيل  بإخراج  يقوم  األبيض  بيدق e5 وهنا  عن 
إلى  الحصان  يخرج  األسود   c4 المربع  إلى 
األبيض  وهنا   e4 بالبيدق  ويطالب   f6 المربع 
 g5 يقبل بالتضحية ويلعب الحصان إلى المربع
ويطالب بالبيدق f7 فيقوم األسود في هذه الحالة 
 f7 بالتضحية ببيدق من أجل الدفاع عن البيدق

 d5 إلى المربع d7 فيلعب البيدق
ويطالب   e4 بالبيدق   d5 البيدق  يأخذ  األبيض 
بالحصان وهنا نكون قد وصلنا للموقف الرئيسي 
منه  تتفرع  سوف  الذي  الفرسين  دفاع  الفتتاح 

جميع التفريعات.
طريق  عن   d5البيدق يأخذ  األسود  ويقوم 
الحصان وتعتبر هذه اللعبة خطرة ألن األبيض 
البيدق ويأخذ  بالحصان  بالتضحية  يقوم  سوف 
الحالة  هذه  وفي  والقلعة  بالوزير  ويطالب   f7
إن أقدم األسود بأخذ الحصان بالملك في المربع 
f7 وهدف هذه التضحية فتح ثغرة في دفاعات 

103 المرأةالرياضة

محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

عدالت عمر: »مجلس المرأة في الـ PYD ُيعدُّ المرجعّية 

الُعليا للمرأة«

أول فتاة كردّية دخلت الجامعة في مصر.. وتبوأت 
مناصب أكاديمية!

روناهي/ ديرك- أوضحت العضوة في المجلس العام لحزب االتحاد الديمقراطي, عدالت عمر بأن قضية المرأة وطنية بامتياز, ومرتبطة بمجمل القضايا 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية, مشيرًة إلى أن الطريق نحو تحّرر المرأة يمر عبر مواجهة هذه العوائق.

أول فتاة دخلت الجامعة في مصر وهي كردية األصل ومن عائلة مشهورة ومثقفة وتبوأت المناصب األكاديمية واألدبية، تلك هي الدكتورة 
سهير القلماوي.

روناهي / قامشلو ـ من جديد وكما السنة الماضية ردود فعل غاضبة تجاه األسماء الُمدرجة ضمن تشكيلة منتخب إقليم الجزيرة لكرة القدم والذي 
يتجهز للعب مباراة كرنفالية مع منتخب دير الزور بمناسبة استذكار شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو، الذين استشهدوا برصاص األمن السوري في شهر 

آذار بالعام 2004، وذلك بسبب ضم العبين معظمهم من ناديي سردم واألسايش وبعض األسماء األخرى، وعبر صحيفة روناهي المدير الفني يرد.

 e5 األسود يلعب e4 روناهي / الشهباء ـ في تفريع الطابق الهادئ رأينا األبيض يلعب
المربع c6 األبيض يخرج  الحصان إلى  المربع f3 األسود يلعب  الحصان إلى  األبيض يلعب 

.c5 األسود يكمل بإخراج الفيل إلى المربع c4 الفيل إلى المربع

الديمقراطي مؤخرًا مؤتمره  عقد حزب االتحاد 
الثامن في بلدة رميالن التابعة لمقاطعة قامشلو, 
بانضمام 600 مندوب من شمال وشرق  وذلك 
باإلضافة  وأروبا,  كردستان  وباشور  سوريا 
إلى حضور نخبة من الضيوف المؤتمر وناقش 
الفترة  في  حصلت  التي  التطورات  المؤتمر 
أنجزها  التي  األعمال  االتحاد  وقيم  األخيرة 
طالت  التي  والصعوبات  العوائق  إلى  إضافة 
دون تقدم الحزب ناهيك عن االقتراحات لتصدر 
الرقي  شأنها  من  القرارات  من  جملة  عنها 
بعمل الحزب ليتقرب أكثر من المجتمع ويكون 
صوته، هذا ولم تكون المرأة في حزب االتحاد 
الديمقراطي ودورها في رسم مستقبل أكثر تقدمًا 

بعيدة عن النقاشات التي دارت ضمن المؤتمر.
لقاًء  السياق أجرت صحيفتنا »روناهي«  وبهذا 
االتحاد  لحزب  العام  المجلس  في  العضوة  مع 

الديمقراطي, عدالت عمر.

الطريق إىل حرية املرأة ميرُّ 
عرب التنظيم

عامًا  كان  بأنه   2019 عام  عمر  عدالت  قّيمت 
وقالت  للمرأة  خاصة  والمقاومة  بالنضال  مليئًا 
المنصرم مقاومة عظيمة  العام  عن ذلك: »شهد 
الفاشية  والذهنية  الذكورية  الذهنية  ضد  للمرأة 
وشرق  شمال  مناطق  في  التركي  لالحتالل 
وسببًا  عائقًا  كانت  التي  الذهنية  هذه  سوريا، 
أيضًا,  الثامن  مؤتمرنا  انعقاد  تأخير  في  رئيسيًا 
حيث ظهرت مقاومة المرأة في عام 2019 أمام 
مرأى ومسمع العالم وكانت أعين الجميع منصبة 

على مقاومة المرأة في شمال وشرق سوريا«.
وشرق  شمال  في  المرأة  قضية  بأن  وأضافت 
وهي  بامتياز,  وطنية  قضية  هي  سوريا 
واالقتصادية  السياسية  القضايا  بمجمل  مرتبطة 
الطريق  أن  إلى  مشيرًة  والفكرية,  واالجتماعية 
إلى تحرر المرأة يمر عبر مواجهة هذه العوائق, 
كما عبر التنظيم وإيصال صوتهم إلى كافة النساء 

في العالم على حد تعبيرها.

السعي للوصول  إىل كافة نساء 
الرشق األوسط

وعن دور المرأة في حزب االتحاد الديمقراطي 
في  المرأة  تنظيم  »شكل  عمر:  عدالت  ذكرت 

مجلسًا   PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب 
المؤتمر  خالل  وذلك  الحزب،  ضمن  للمرأة 
التأسيسي األول لتنظيم المرأة في حزب االتحاد 
المرجعية  المجلس  هذا  ويعد  الديمقراطي، 

األيديولوجية السياسية والتنظيمية العليا للمرأة.
وتابعت بأن المجلس يتولى متابعة تطوير العمل 
التنظيمي واأليديولوجي والسياسي واالجتماعي 
اللجنة  عبر  وخارجها  سوريا  داخل  للمرأة 
مؤتمره  فعاليات  خالل  ُشكلت  التي  التدريبية 
تطوير  على  تعمل  والتي  األول،  التأسيسي 
باإلضافة  وسياسيًا،  أيديولوجيًا  المرأة  وتوعية 
وقضاياها  المرأة  بحقوق  الوعي  وتعميق  لنشر 
المرأة،  ضد  العنف  أشكال  كافة  ومناهضة 
وتكريس العدالتاالجتماعية وتحقيق المساواة بين 

الجنسين وترسيخ نظام الرئاسة المشتركة.
إلى  للوصول  سيسعى  المجلس  بأن  وأكدت 
مع  والتواصل  السوري،  المجتمع  نساء  كافة 
تنظيمات المرأة الكردستانية والسورية والشرق 
لبناء  المرأة  جهود  توحيد  أساس  على  أوسطية 
التنظيمية  اللجنة  عبر  ديمقراطي،  مجتمع 
الدبلوماسية,  فأردفت: »نهدف لتطوير  واللجنة 
عالقاتنا مع جميع النساء وتصعيد وتيرة النضال 
تتحرر  لم  ما  ألنه  وحدتهن,  وبناء  والمقاومة 

المرأة، لن يتحرر المجتمع«.

خطوات جديّة إلنجاز 
مقررات املؤمتر

مقّررات  إلنجاز  العمل  وخّطة  آلّيات  وحول 
الثامن  المؤتمر  بأن  عمر  عدالت  بينت  المؤتمر 
عمل  خّطة  وضع  الديمقراطي  االتحاد  للحزب 
التي   المؤتمر,  مقررات  إنجاز  وآليات  موسعة 
تحقيق  المرأة,  قضية  حول  أهمها  تمحورت 
الوحدة  وتحقيق  السورية,  الوطنية  الوحدة 
في  النساء  ووحدة  الكردية,  والمكانة  الكردية، 

العالم, وتعزيز التنظيم المجتمعي. 
االتحاد  لحزب  العام  المجلس  في  العضوة 
الديمقراطي عدالت عمر اختتمت حديثها بالتأكيد 
عن  البحث  في  وكفاحها  المرأة  نضال  أن  على 
ستواصل  أنها  على  مشددًة  مستمر،  الحرية 
حتى  والسلطوية  الذكورية  الذهنية  ضد  نضالها 
دحر االحتالل في مناطقهم المحتلة, مشيرًة إلى 
حققتها  التي  المكتسبات  ضد  هجمات  هناك  أن 
من  أنهن سيصعدن  إال  المرير،  بنضالها  المرأة 

النضال للدفاع عن مكتسباتهن.

من  العشرين  في  القلماوي  محمد  سهير  ولدت 
شباط عام 1911 في مدينة طنطا في دلتا مصر، 
ألب كردي يعمل طبيبًا جراحًا، إلى جانب ذلك 
إلى  إضافًة  لغات،  عدة  ويجيد  ومثقفًا  أديبًا  كان 
على  الجراحين  األطباء  مشاهير  من  كان  كونه 
كردية،  أصول  من  أيضًا  وأم  مصر،  صعيد 
تجيد أيضًا عدة لغات ومنها اإليطالية والفرنسية 
واإلنكليزية، تعلمت سهير في المدارس األجنبية، 
من  واستفادت  التشجيع  كل  أهلها  من  وتلقت 
مكتبة أبيها الغنية بالكتب، ومنها أعمال الدكتور 
إياس،  وابن  الطهطاوي،  ورفاعة  حسين،  طه 
صقلوا  الذين  والكّتاب  األدباء  من  وغيرهم 

موهبتها األدبية.

الطالبة الوحيدة من بني أربعة 
عرش طالباً

)الثانوية  البكالوريا  شهادة  على  سهير  حصلت 
العامة(، من المدرسة األمريكية في العشرين من 
تموز عام 1929، وكانت رغبتها في دخول كلية 
الدكتور  لكن  طبيبة،  أبيها  مثل  لتصبح  الطب، 
طه حسين عميد األدب العربي وصديق أسرتها 
فالتحقت  العربي  األدب  لدراسة  دعاها  الحميم، 
الحقًا(،  القاهرة  )جامعة  األول،  فؤاد  بجامعة 
وهي أول فتاة في مصر تلتحق بالجامعة في العام 
1929، ودخلت كلية اآلداب قسم اللغة العربية، 
وكان عميدها ورئيس قسم اللغة العربية فيها هو 
الدكتور طه حسين، وقد عرف عن سهير بأنها 
حسين،  طه  الدكتور  ألستاذها  مخلصة  تلميذة 
وكانت هي الطالبة الوحيدة من بين أربعة عشر 
طالبًا يدرسون معها، ونجحت في تخطي الطالب 

جميعًا لتكون األولى عليهم.

بكتابة  الثقافية  الحياة  أثرت  قد  سهير  وكانت   
والمجالت  الصحف  في  والدراسات  المقاالت 
بالجامعة،  طالبة  وهي  وغيرها،  المصرية 
فنشرت مقاالتها في العديد من المجاالت، ومنها: 

»اللطائف المصورة والعروسة«.
 وبعد التخّرج كتبت في مجاالت الهالل والرسالة 
أبولو،  مجلة  في  الشعرية  قصائدها  نشرت  كما 
جريدتي  في  النسائية  الصفحة  على  وأشرفت 
في  األدب  وصفحة  الشرق،  وكوكب  البالغ 

جريدة الراديو.

شهادة بكالوريوس يف اللغة 
العربية واللغات الرشقية

شهادة  على  سهير  حصلت   1933 العام  في 
البكالوريوس في اللغة العربية واللغات الشرقية، 
عن   ،1937 العام  في  الماجستير  شهادة  وعلى 
األموي(،  العصر  في  الخوارج  )أدب  رسالتها: 
وهي أول فتاة مصرية تحصل على هذه الشهادة 
إذ تناولت فيها شعراء الخوارج، وذكرت بعضًا 
بن  وقطري  حطان،  بن  »عمران  وهم:  منهم 

الفجاءة، والطرماح بن الحكيم«.
شهادة  على  سهير  حصلت   1941 العام  في   

الدكتوراه عن رسالتها قصة: )ألف ليلة وليلة(.

املناصب التي شغلتها سهري

تولت  فقد  شغلتها  التي  للمناصب  بالنسبة   
الدكتورة سهير القلماوي، منصب أستاذة األدب 
العربي الحديث بكلية اآلداب عام 1956، رئيسة 

العام  لغاية   1958 عام  من  العربية  اللغة  قسم 
ثم  العربي،  الكتاب  دار  على  أشرفت   ،1967
والنشر من عام 1967  التأليف  رئيسة مؤسسة 
لغاية العام 1971، باإلضافة إلى إشرافها بإقامة 
 ،1969 عام  بالقاهرة  للكتاب  الدولي  المعرض 
عام  حلوان  دائرة  عن  الشعب  مجلس  وعضوة 
1979، وفي العام 2008 احتفل معرض القاهرة 
القلماوي  سهير  الدكتورة  بعام  للكتب  الدولي 
لمناسبة مرور أربعة عقود من الزمن على إقامة 
كانت  حين   ،1969 العام  في  األولى  دورتها 
القاهرة تحتفل بعيدها األلفين فعهد في حينها إلى 
الكردية مهمة اإلشراف  الباحثة  الدكتورة سهير 

على هذا المعرض وهو في دورته األولى.
عالميًا  األشهر  البحث  محرك  أن  إلى  إضافًة   
الشخصيات  بإحدى  كعادته  احتفل  قد  )كوكل( 
أو األحداث التي أّثرت في تاريخ الشعوب وهذه 

الشخصية هي الدكتورة سهير القلماوي.
وكانت الدكتورة سهير قد نشرت مقااًل في مجلة 
في  الصادر  الثاني  العدد  في  المصرية،  الهالل 
شهر شباط من عام 1963 بعنوان: )بغداد مدينة 
دار  مدينة  تاريخ  فيه  اختصرت  الدافئة(،  الحياة 
التي  والعظيمة،  العريقة  المدينة  بغداد  السالم 
الثقافات  الماضية،  القرون  مدى  على  احتضنت 
واآلشوريين  والبابليين  للميديين  المختلفة 
والساميين، ومن بعدهم الهنود والروم، إذ كانت 
ليلة  ألف  قصة  عن  الدكتوراه  شهادة  نالت  قد 
التاريخ،  أعماق  في  بها  غاصت  والتي  وليلة، 
حيث كان محور الكتاب ينصب على بغداد دار 

السالم والبصرة الفيحاء.
الدكتورة سهير القلماوي تزوجت الدكتور الباحث 
يحيى الخشاب، المتخصص بالدراسات الشرقية 
ولغاتها، وهو الذي وضع مقدمة كتاب الشرفنامة 
لشرف الدين البدليسي التي تقول: )نعشق لنعيش 

ونعيش ألجل كردستان(، وكان للدكتورة سهير 
وولدان  واحدة  ابنة  األوالد،  من  ثالثة  القلماوي 
والمهندس  الخشاب،  الجراح عمر  الدكتور  هما 
قد  الخشاب  الدكتور  وكان  الخشاب،  ياس 
مجاالت  في  كبيرة،  خسارة  وراءه  مخّلفا  رحل 

الدراسات الشرقية وأدب الشعوب اإلسالمية.
شغلت رئاسة المؤتمر األول لنساء آسيا وإفريقيا

للمرأة  المشّرف  الدور  القلماوي  لسهير  كان 

خريجات  اتحاد  وأرست  أنشأت  إذ  المصرية، 
الجامعة في العام 1953، واختيرت كأمينة عامة 
ورئيسة   ،1966 عام  العربي  النسائي  لالتحاد 
اللجنة الثقافية العربية التابعة لليونسكو، ورئيسة 

أول دورة لمعرض الكتاب في القاهرة.
آسيا  لنساء  األول  المؤتمر  رئاسة  وشغلت   
دورته  في  القاهرة،  في  انعقد  الذي  وإفريقيا، 
انعقدت  التي  الثانية،  دورته  إلى  إضافًة  األولى 

في جمهورية منغوليا.
أشرفت سهير القلماوي طوال حياتها األكاديمية، 
للماجستير  رسالة  بين  بحث  مئة  من  أكثر  على 
المرحوم  الدكتور  رسالة  ومنهم  والدكتوراه، 
البصير،  حسن  كامل  الكبير  والمربي  الكاتب 
وفي الرابع من شهر حزيران عام 1997 توفيت 
الدكتورة سهير القلماوي فخسرت الحركة الثقافية 

واألدبية رائدة من روادها.
وكاالت

ردود فعل كبيرة وغاضبة ِتجاه تشكيلة منتخب الجزيرة والمدير الفني يرد

تقرير/ جوان محمد
تقرير/ هيلين علي

تقرير / شيار عثمان

محترفة  عربية  أول  الحديوي،  مها  تتخيل  لم 
يومًا ما بطولة  أنها سترى  الغولف،  لعبة  في 
دولّية في الغولف للسيدات تقام في السعودية.

وأكدت مها الحديوي أن هذه البطولة »خطوة 
مهمة جدًا إلى األمام« في مشوار نشر وتطوير 

اللعبة بين السيدات حول العالم.
تستعد مها الحديوي »31 سنة«، وهي العبة 
الجولة  في  تلعب  محترفة  مغربية  غولف 
 ،2012 منذ  للسيدات  للجولف  األوروبية 
للتنافس على جائزة نقدية ضخمة قدرها مليون 
للسيدات  الدولية  الجولف  بطولة  في  دوالر، 
إلى 22 من  المملكة من 19  التي تنطلق في 

الشهر الجاري.
ملعب  في  أيام   4 تستمر  التي  البطولة  وتقام 
الرويال جرينز والنادي الريفي للغولف المطل 

على ساحل البحر األحمر.
صحفية:  تصريحات  في  الحديوي  مها  تقول 
للسعودية  السفر  مجرد  حتى  أبدًا  أتخيل  »لم 
للمملكة  فالذهاب  الغولف،  لعبة  في  للتنافس 

اقتصر سابقًا بالنسبة لي على الحج والعمرة. 
في  العربية  المرأة  تمثيل  بفرصة  أحظى  أن 

الغولف هناك هو أمر استثنائي«.
العربية  الدول  لرؤية  متحمسة  أنها  وأكدت 
تتخذ خطوات ملموسة لتطوير اللعبة، خاصة 
كامرأة  »أفتخر  وأردفت:  السيدات،  بين 
البطولة  السعودية مثل هذه  باستضافة  عربية 

المهمة«.
واسترسلت: »إقامة بطوالت للغولف في دولة 
أننا  على  دليل  هذا  الكثير.  لي  يعني  عربية 
نسير على الطريق الصحيح في هذا المجال«.
بلدها  تمثل  التي  الحديوي  مها  وأشارت 
المغرب في بطوالت عالمية منذ 2004 إلى 
دفع  كبير في  بشكل  البطولة ستساهم  أن هذه 

طموح الالعبات السعوديات.
الشابات  الفتيات  تنظر  »عندما  واختتمت: 
العربيات،  الالعبات  من  مشّرفة  لنماذج 
يتيقنَّ أن بإمكانهن امتهان أية رياضة، وليس 

الغولف فقط«.

أول حُمترَِفة عربية تشارك يف بطولة افتتاح دفاع الفرسني من سلسلة افتتاحيات الشطرنج
السعودية الدولّية للغولف

وبسبب  سابقًا،  وعامودا  والجزيرة  الجهاد  أندية 
للدرجة  السوري  الدوري  في  العبين  التزام 
إقليم  وفي  الحالية،  األسماء  اختيار  تم  األولى 
الجزيرة معروف للجميع الناديين الجاهزين من 
المعايير  االعتبار  بعين  وأخذنا  الجوانب،  كافة 
األفضل  األندية  على  تعتمد  بحيث  العالمية 

والجاهزة«.
وأضاف بيرج سركيسيان: »ال نستطيع أن نسمي 
أو  الجمهور،   وأهواء  رغبات  حسب  العبين 
نستطيع  كما  األزمة  رياضيين  يريده  ما  بحسب 
والمنتخب  بناء،  نقد  بكل  ونرحب  نسميهم،  أن 
هو لهذه المباراة فقط واالستمرارية تتوقف على 

استراتيجية االتحاد الرياضي«.
المنتخب خرج للمران أمس الثالثاء على أرضية 
بقامشلو  آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  ملعب 
عشرين  أصل  ومن  الكرنفالية  للمباراة  تجهيزًا 
الالعبين  قائمة  وإليكم  العبًا،   15 حضر  العبًا 
التالي  الشكل  على  وهي  استدعائها  تم  الذين 

باإلضافة للكادر الفني واإلداري:
أسماء الالعبين:

 - أوسي  شيخموس   - جكرعلي  كرو-  نبيل 
جوان محمود - يلمازعيسى - عبد الكريم محمد 
 - ابراهيم  خليل   - رشو  سيلمان   - عمرعمر   -

كوران خلو - محمد العزو - مالك محمد - مجد 
خشمان - أحمد السيخ - عيسى عيسى - إبراهيم 
جفان   - الفالج  متعب   - يوسف  ناطق   - عمر 

محمد - رائد علي.
الجهاز الفني واإلداري:

- المشرف اإلداري: نضال حميد.
- المدير الفني: بيرج سركيسيان.

- اإلداري: فايز دقوري.
- مدرب الحراس: عماد مجيد.

- المعالج: يوسف الحسيني.
على  ستكون  الزور  دير  منتخب  قائمة  بينما 

الشكل التالي:
أسماء الالعبين:

عناد المغيرـ  محمد شكورـ  محمد بريقـ  سلطان 
المغير ـ عبدالرحمن عبادي ـ فاروق عبد العزيز 
ـ محمد سلمان ـ عبدالرحمن الخليل أسامة الخليل 
ـ عقبة الرزوق ـ صدام الحامد ـ رامي الصالح 
العلي  ياسر  ـ  ـ عبدالقادر األسود  الشيمة  ـ علي 
ـ محمد ›‹ جلود ›‹ عبداهلل علي األحمد ـ حسن 
حسين العليـ  عبدالرحمن السوديـ  باسل هجين.

الجهاز الفني واإلداري:
ـ المدرب: حسن األشقر.

ـ مساعد مدرب: عبداهلل الكليب.
ـ اإلداري: ياسين النوري.

بمناسبة  الخميس  غدًا  تقام  أن  المفترض  ومن 
بقامشلو  آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  استذكار 

كرنفالية  مباراة  المباركة  قامشلو  وانتفاضة 
الزور  دير  ومنتخب  الجزيرة  إقليم  منتخب  بين 
على أرضية ملعب شهداء الثاني عشر من آذار 

بقامشلو بتمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

األبيض  فيقوم  التبييت  من  الملك  ومنع  الملك 
بلعب الوزير إلى المربع f3 ويكش الملك ويفوز 

بالحصان d5 مع هجوم قوي على الملك.
لعب  عن  فعوضًا  لألبيض  أخرى  نقلة  وهنالك 
 d2 بيدق  بتقديم  قيامه   f7 المربع  إلى  الحصان 
إلى المربع d4 وتعتبر هذه نقلة قوية جدًا وتعطيه 

التفوق في جميع األحوال والتفريعات. 
فإن نظرنا إلى الموقف الرئيسي فاألسود ال يمكنه 
لعب الحصان إلى المربع d5 ويأخذ البيدق كما 
إنه لن يقدر على لعب الحصان c6 إلى المربع 
 c3 البيدق  تقديم  سيكون  األبيض  رد  ألن   d4
أفضل  فهنا  تكتيكية  بطريقة  بمادة  يفوز  ويجعله 
 a5 المربع  إلى  الحصان  لعب  هي  لألسود  نقلة 
 d5 البيدق  عن  للدفاع  طريقتين  لألبيض  وهنا 

وهي على الشكل التالي: 
ففي حال لعب األبيض البيدق d3 من أجل حماية 
ويطالب   h6 البيدق  األسود  يلعب  سوف  الفيل 
األبيض  يقوم  وهنا   g5 المربع  في  بالحصان 
بلعب الحصان إلى المربع f3 فيقوم األسود بلعب 
 f3 ويطالب بالحصان e4 إلى المربع e5 البيدق
بيدق  أخذ  يمكنه  ال  األبيض  وهنا   d3 والبيدق 
المطلوب   c4 الفيل  يحمي  ألنه   d3 بالبيدق  e4
إلى  الوزير  بلعب  األبيض  فيقوم  بالحصان، 
المربع e2 من أجل ربط البيدق e4 على عامود 

الملك، وهنا األسود يقوم بأخذ الفيل c4 بالحصان 
ويقوم   d3 بالبيدق   c4 الحصان  يأخذ  واألبيض 
لديه  ويكون   c4 المربع إلى  الفيل  بلعب  األسود 
 g4 المربع  إلى  الفيل  لعب  منها  تهديدات  عدة 
به  ويفوز  الوزير  وتر  على  الحصان  ويربط 
ويقوم   g4 المربع  إلى  الحصان  لعبة  لديه  كما 
بالتصويب على المربع f2 كما لديه نقلة الوزير 
إلى المربع h4 ويعزز الهجوم على جناح الملك 
كافي  تعويض  من  أكثر  نرى  الموقف  هذا  ففي 

لألسود أمام تخلفه ببيدق.
إلى  األسود  لعب  بعد  األبيض  بأن  نستنتج  وهنا 
أفضل  بل   d3 البيدق  لعب  يمكنه  a5ال  المربع 
نقلة لألبيض هي لعب الفيل إلى المربع b5 ويقوم 
بكش الملك وهنا األسود تلعب البيدق إلى المربع 
c6 األبيض يأخذ البيدق c6 بالبيدق d5 األسود 
يأخذ البيدق c6 بالبيدق b7 وهنا األبيض يلعب 
إلى  البيدق  يلعب  المربع e2 واألسود  إلى  الفيل 

المربع h6 ويطالب بالحصان.
وهنا   f3 المربع  إلى  الحصان  يلعب  األبيض 
ويطالب   e4 المربع  إلى  البيدق  يلعب  األسود 
 e5 بالحصان األبيض يلعب الحصان إلى المربع
واألسود يلعب الفيل إلى المربع d6 وهنا نصل 
األسود  لعبة  بعد  من  الثاني  االحتمال  نهاية  إلى 

a5 الحصان إلى المربع
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49 اآلارءالسياسة

محرر الصفحة - رفيق ابراهيممحرر الصفحة - رفيق ابراهيم

كيلو عيسى: »عدم توافق السوريين يؤّخر الحّل في سوريا«

أحمد جمعة: »طموح االحتالل التركي الهيمنة على الشمال
 اإلفريقي عبر ليبيا«

قال الّسياسي وعضو اللّجنة المركزّية في الحزب الديمقراطّي الكردّي الّسورّي كيلو عيسى إّن زيادة تعقيد األزمة 
في سوريا سببه عدم الّتوافق بين الّسورّيين فيما بينهم، وتبعية البعض منهم إلى أطراف خارجّية تستخدمهم 

لتحقيق مصالحهم.

يقدر المختصون في الشأن الليبي أن أحد األهداف الرئيسية للتدخل التركي في ليبيا هو تخطيط الرئيس التركي 
ليبيا، وتتزعمه تركيا؛ بغية الهيمنة على  أردوغان لتشكيل تحالف »إخواني« في الشمال اإلفريقي ينطلق من 
الشمال اإلفريقي، يستميت أردوغان على حد توصيف محللين سياسيين، لتأسيس نفوٍذ تركي في ليبيا، حتى وصل 
األمر إلى حد إعالن مبعوث األمم المتحدة إلى ليبيا والمستقيل غسان سالمة، مخاوفه من تحول األزمة الداخلية 

إلى حرٍب إقليمية بين األطراف المتداخلة في األزمة الليبية.

كما  نهاية  ال  ما  إلى  سوريا  في  األزمة  تستمّر 
يرى المحّللون، إذا ما استمرت المشكلة على هذا 
الّنحو، وعلى هذا الّنهج من العقلّية بين األطراف 
ولكّل  أقسام،  عّدة  إلى  تفّرقوا  اّلذين  الّداخلية، 
منهم هدف معّين، ويرى المراقبون بأّن استمرار 
األزمة سيؤّدي بالبالد إلى كارثة إنسانّية، ويكمن 
بعضهم  بين  الداخلية  األطراف  قبول  عبر  ذلك 

البعض عبر الّتوافق.

سياسة املصالح عّمقت األزمة 
السوريّة

وعضو  الّسياسي  تحدث  ذاته؛  السياق  وفي 
الّلجنة المركزّية في الحزب الديمقراطّي الكردّي 
الّسورّي كيلو عيسى لوكالة أنباء هاوار بقوله: 
»إّن األطراف المعنّية بإنهاء الّصراع واألزمة 
في سوريا، ال يعملون بشكل جّدي، فهم مرتبطون 
بهذا  يمكن  وال  الخارجّية،  األطراف  بمطالب 
حّل  الّسورّيين.  يخدم  حّل  إلى  الوصول  الّشكل 
عامها  إنهاء  على  توشك  اّلتي  السورية  األزمة 
الّتاسع، يكمن عبر الحوار الّسورّي – الّسورّي، 
الّداخلّية  والعمل بشكل جّدي من قبل األطراف 

من  تعمل  اّلتي  الخارجّية  الّسياسات  عن  بعيدًا 
أجل مصالحها على حساب الّسورّيين«.

أداة  أصبحت  الّسورّية  »المعارضة  وأضاف: 
وتعمل  تركيا،  وبخاّصة  الخارجية  الدول  بيد 
الّسورّي  والنظام  الدولة،  هذه  لمصالح  خدمة 
ال  البالد.  دّمرت  اّلتي  بعقليته  ويصّرح  يعمل 

الّسوريين  أجل  من  حّل  إلى  الوصول  يمكن 
حل  إيجاد  على  نعمل  عندما  الّطريقة،  بهذه 
لألزمة والّصراع القائم في سوريا، يجب علينا 
أّوال العمل بشكل جّدي ألجل السوريين، وألجل 
أرجاء  كاّفة  في  الّشعب  بها  قام  التي  الثورة 
سوريا بشكل ديمقراطي عبر الحوار السوري - 

السوري بعيدًا عن األجندات الخارجية«. 

الرئيس السوري يناقض
 نفسه بنفسه

وبخصوص الّتصريح األخير لبشار األسد حول 
األسد  بشار  به  »ما صّرح  عيسى:  قال  الكرد؛ 
فهو  تصريحات،  من  سبقه  عّما  كّليا  يختلف 
النسيج  من  أساسي  جزء  الكرد  إّن  يقول  تارة 
عن  عبارة  الكرد  بأّن  يصّرح  وتارة  الّسورّي، 
إلى  الخارج  من  جاؤوا  المهاجرين،  من  قوم 
سوريا، وهو بذلك يسعى إلرضاء تركيا، وهذا 

مطلب من الّروس بكل تأكيد«.
قناة  لـ  تصريح  في  األسد  بشار  وقال  هذا 
روسيا24 مطلع آذار الجاري، رّدا على سؤال 
يوجد  »ال  الكرد:  تجاه  حكومته  سياسات  حول 
تلك  سوريا،  في  الكردّية  القضية  اسمه  شيء 
المجموعات قِدمت من تركيا إلى شمال سوريا 
حصلوا  سورّيا  في  لهم،  الّتركي  القمع  بسبب 
على الجنسية مع أّنهم ليسوا سورّيين، وما تسّمى 

القضية الكردية هي عنوان وهمّي«. 

قاوموا  المنطقة  أبناء  بأّن  عيسى  وأوضح 
السورّية  الحدود  طول  على  الّتركّي  االحتالل 
آنذاك  الّسورّية  الحكومة  كانت  بينما  التركّية، 
وكري  عفرين  في  كما حصل  األيدي،  مكتوفة 
سبي وسري كانيه، الكرد في سوريا مع الحوار 
السوري - الّسوري مع كاّفة األطراف الّداخلية 
وعلى  والمستمّرة،  العالقة  المشاكل  إلنهاء 
من  الخروج  والمعارضة  الّسورية  الحكومة 
سيطرة وإطار الّدول الخارجّية والقيام بواجبهم 

تجاه شعبهم.
المركزية  الّلجنة  قال عضو  حديثه؛  نهاية  وفي 
كيلو  الّسورّي  الكردّي  الديمقراطي  الحزب  في 
عيسى: »إّن ما يزيد في تعقيد األزمة في سوريا 
وتبعيتهم  بينهم  فيما  الّسوريين  توافق  عدم  هو 
الحل  يؤخر  ما  وهذا  الخارجية  لألطراف 

السوري«.

بعد أن أعلن أردوغان بشكٍل رسمي نقل مرتزقة 
سوريين وجيش تركي للقتال في ليبيا ضد الجيش 
غير  العسكري  الدعم  وفتحه  الليبي،  الوطني 
طرابلس،  في  المرتزقة  للمجموعات  المحدود 
الجيش  وضعها  التي  الصعبة  المعادلة  ورغم 
الليبي أمام الخطط التركية، إال أن األخيرة عازمة 
بشكٍل علني على االستمرار في دعم المجموعات 
التوسعي  مخططها  لتنفيذ  سعيًا  المرتزقة؛ 
تتجاوز  التركية  والخطط  ليبيا،  في  االحتاللي 
االستيالء على الموارد الليبية إلى طموٍح أوسع، 
في  والبوابة  اإلفريقي  الشمال  الهيمنة على  وهو 

ذلك هي ليبيا.

لرتكيا أطامع توسعّية يف إفريقيا

 وحول هذا الموضوع أجرت؛ وكالة هاوار لقاًء 
أحمد  الليبي  الشأن  في  والمختص  الكاتب  مع 
في  تستمر  »تركيا،  قائاًل:  تحدث  والذي  جمعة، 
تدخلها في الشأن الداخلي الليبي، وتدعم المليشيات 
المسلحة في العاصمة طرابلس باألسلحة وأنظمة 
والخبراء  الُمسّيرة  والطائرات  الجوي  الدفاع 
إلى  سوريين  مرتزقة  وترسل  العسكريين، 
األطماع  تنفيذ  وهو  هدفها،  لتحقيق  طرابلس، 
التركية االقتصادية تحديدًا في ليبيا بالهيمنة على 
النفط والغاز. تريد تركيا أن يكون لها نفوذ أكبر 

في منطقة الساحل والصحراء وشمال إفريقيا«.
التركي  »التدخل  بالقول:  حديثه  جمعة  وبّين 
سيذهب إلى أبعد مدى لتحقيق هذا الهدف، وذلك 
وتحديدًا  السياسي،  اإلسالم  جماعات  دعم  عبر 
جماعة اإلخوان المسلمين في الشمال اإلفريقي، 
والعمل على وضع جماعة اإلخوان في خاصرة 
على  نفوذهم  تعزيز  خالل  من  المصرية  الدولة 
أمنيًا  خطرًا  يشكل  ما  وهو  مصر،  مع  الحدود 
على مصر، وكذلك، دعم هذه الحركة في تونس 
على  العمل  هو  ذلك،  كل  من  المراد  والجزائر. 
اإلفريقي،  الشمال  في  إخواني  تحالف  تشكيل 

كامل،  بشكٍل  التركي  االحتالل  دولة  تدعمه 
ويكون رأس حربة هذا التحالف جماعة اإلخوان 
الثروات  تمتلك  ليبيا  أن  إذ  ليبيا،  في  المسلمين 
النفطية القادرة على دعم مخططات تركيا الرامية 

إلى التوسع بشكٍل أكبر في الشمال اإلفريقي«.

هناك مصالح متنع االصطدام
 مع تركيا

 وحول ما إذا كان هناك خالفًا بين دولة االحتالل 
التركي واألوروبيين تحدث جمعة بقوله: »هناك 
التركي  التدخل  بسبب  أوروبيًا؛  ـ  تركيًا  خالفًا 
السافر في شأن ليبيا الداخلي، وتقديم تركيا الدعم 
إلى  تتطلع وتسعى  التي  المسلحة  المليشيات  إلى 

االنتقال إلى القارة األوروبية، وهو ما يهدد أمن 
واستقرار هذه الدول، فضاًل عن تعامل االحتالل 
التي  وهي  البشر  تجارة  جماعات  مع  التركي 
غير  مهاجرين  تهريب  عمليات  تنظم  بدورها 
للدول  اإلفريقية  القارة  دول  كافة  من  شرعيين 
للهجرة،  ممر  دولة  ليبيا  أن  باعتبار  األوروبية، 

وهو ما يؤثر على أمن الدول األوروبية«.
وأشار جمعة إلى أن هذا األمر دفع أوروبا وتحديدًا 
فرنسا إلى مهاجمة تركيا؛ بسبب سلوكها الداعم 
الحديثة  باألسلحة  ليبيا  في  المسلحة  للمليشيات 
الوقت  في  نفوذهم،  وتعزيز  والمال،  والمتطورة 
تركيًا  المدعومة  المليشيات  هذه  فيه  تسعى  الذي 
من  كبيرًا  عددًا  أن  إذ  أوروبا،  إلى  االنتقال  إلى 
هؤالء المرتزقة يمتلكون جوازات سفر وأوراق 
المخابرات  بها  ساعدتهم  مزورة،  تركية  رسمية 

وأكد:  يريدون.  حيث  إلى  نقلهم  لتسهيل  التركية 
على  الضغط  اآلن  حتى  تستطيع  ال  »أوروبا 
سواء  المشتركة  المصالح  بسبب  وذلك  تركيا، 
تركيا  دور  في  المتمثلة  السياسية  أو  االقتصادية 
تريد  ال  الدول  هذه  أن  إذ  السورية،  باألزمة 

االصطدام مع تركيا في هذه األوقات«.
وتابع: »تضع أوروبا خططًا وتحركات لحصار 
تفعيل  خالل  من  ليبيا  إلى  سالح  نقل  عملية  أي 
المراقبة البحرية التي ستقوم بها السفن األوروبية 
خالل األيام القليلة المقبلة، والدول األوروبية لديها 
ورقة االقتصاد والمال، ويمكن عبرها أن تضغط 
في  التخريبية  سياستها  عن  للتراجع  تركيا  على 
ليبيا، لكن تنفيذ هذا األمر صعب؛ ألن أوروبا ال 
تريد صدامًا مع تركيا حتى اآلن، لكنها تعّد لهذا 
السيناريو منذ أمد، وستعمل على  الضغط على 
تركيا  في الوقت المناسب، إلرغامها على تغيير 
الداخلية  بالشؤون  التدخل  في  سياستها وخططها 
ألن  وسوريا؛  ليبيا  في  وتحديدًا  العربية  للدول 
ال  ما  إلى  األيدي  مكتوفي  يبقوا  لن  األوروبيون 

نهاية«.

املرتزقة مستفيدين من 
الدعم الرتيك

وبخصوص الجهات المستفيدة من الدور التركي 
في ليبيا؛ قال جمعة: »هناك جهات مستفيدة من 
للتيار  الداعمة  الجهات  وهي  التركي،  الدور 
»اإلخوان  تنظيم  وتحديدًا  السياسي  اإلسالمي 
المسلمين«، وداعش والقاعدة، وكذلك الدول التي 
لديها  والتي  المرتزقة،  المجموعات  هذه  تدعم 
وما  الحالية،  تركيا  سياسة  الستمرار  مصلحة 
يدل على ذلك أن الدور التركي تحول مؤخرًا من 
الخفاء إلى العلن وصار الدعم العسكري الكامل 
بشكٍل علني وواضح. وهذه الدول والجهات تريد 
في  السياسي  اإلسالم  تيار  وحكم  دور  تعزيز 

ليبيا؛ للعمل على تشكيل تحالف موحد في شمال 
جماعة  التحالف  هذا  حربة  رأس  يكون  إفريقيا، 
اإلخوان في ليبيا، إذ أن تركيا منحت هذه الجماعة 
من  الحياة،  قبلة  الماضية  القليلة  األشهر  خالل 
خالل الدعم العسكري ونقل المرتزقة المسلحين 
ساعد  الذي  الدعم  وقدمت  جانبهم،  إلى  للوقوف 

في مساندة ميليشياته المسلحة بطرابلس«.
وأردف: »يدين اإلخوان بالوالء والطاعة للرئيس 
الجماعة  هذه  أودعت  وقد  أردوغان،  التركي 
المركزي  البنك  في  مالية،  وديعة  مؤخرًا، 
الدوالرات  من  مليارات  بأربع  تقدر  التركي، 
ظل  في  االنهيار  من  واقتصادها  تركيا  إلنقاذ 
نية  ُحسن  كتصرف  الحالية،  االقتصادية  األزمة 

من طرفهم«.
واختتم الكاتب والمختص في الشأن الليبي أحمد 
جمعة حديثه بالقول: »األزمة الليبية، أزمة أمنية 
األزمة، عسكريًا  هذه  تحسم  أن  ويجب  بامتياز، 
السياسي.  المسار  إلى  االنتقال  ثم  ومن  وأمنيًا، 
وعلى الدول التي تعتزم الوصول إلى حٍل لألزمة 
في  الليبي  الوطني  الجيش  ودور  عمليات  دعم 
سيمّكن  ما  وهذا  المتطرفة،  الجماعات  محاربة 
الجيش الليبي من تطهير كامل األراضي الليبية، 
في  سيساعد  ما  وهو  المليشيات،  على  والقضاء 
تفعيل الحل السياسي في البالد والوصول إلى حٍل 
لألزمة، إذ أن هذه الجماعات ومن وراءها دولة 
والرئيس  األول  المعرقل  هي  التركي  االحتالل 
ليبيا  سيمنح  عليها  والقضاء  ليبيا،  في  حٍل  ألي 

فرصة كبيرة لحٍل سياسي كامل لألزمة«.

كاتب سوري:  أردوغان دخل الحرب ليس باحثا عن 
السلم، بل عن أحالم توسعية جديدة

أطماع في سوريا ترتكب المجازر بحق 
السوريين المدنيين

األحداث  يحلل  قاسم  علي  السوري  الكاتب 
الجارية في سوريا لُتغربل بعض الدول الداخلة 
التي  تركيا  مقدمتها  وفي  السوري  الشأن  في 
اليوم في مأزق كبير خاصة فيما يتعلق  نجدها 

بتدخلها في معركة إدلب السورية.
الكاتب يقول في شأن القوى الداخلة في سوريا: 
»في السياسة، كما في الطبيعة، البقاء لألفضل 
واألقوى، وإيران وتركيا ال ذكر لهما في قائمة 
إيران  أيام  أن  األقوى،  قائمة  في  وال  األفضل 
السوريين  وأن  معدودة،  أصبحت  سوريا  في 
سيطلبون منها، عاجاًل أو آجاًل، أن تحزم حقائبها 
وترحل. وعلى إيران أال تنتظر من السوريين 
أن يعّبروا عن امتنانهم لها، لسبب بسيط، أنهم 
افتعل  شريك  طهران  أن  اليوم  يدركون  باتوا 
بعد إلطفائها،  فيما  ثم عرض خدماته  الحرائق 
عجزت إيران عن إطفاء الحرائق، فالكبار فقط 
هم من يستطيعون إطفاء الحرائق بعد إشعالها، 
وإطفاء حرائق دمشق باتت اليوم بيد الواليات 
إيران فهي مجرد العب  أما  المتحدة وروسيا، 
سوى  القوة  مقومات  من  يمتلك  ال  صغير، 
الوهم، ما تبقى من إيران في سوريا سيسقط في 

الوقت المناسب«.
أردوغان  ضعف  إلى  االنتباه  لفت  حين  في 
وخارجها  تركيا  داخل  ضيق  ممر  ودخوله 
»أما  أطماعه:  شعلة  إلطفاء  الفاشلة  ومحاولته 
في تركيا زاد االزدهار الذي حققته البالد خالل 
العشرين عامًا األخيرة، من جنون العظمة لدى 
صانع  أنه  فظن  أردوغان،  التركي  الرئيس 
أحكامه  فرض  على  قادر  أنه  وتخيل  الرخاء، 
أن  أردوغان  ونسي  الجميع،  على  وخططه 
ليحدث  كان  ما  بالده،  شهدته  الذي  االزدهار 
العربية،  الدول  في  األزمات  تصاعد  لوال 
تدفق  إلى  دفع  الذي  األمر  العراق،  خصوصًا 
وكذلك  ومنتجعاتها،  تركيا  اتجاه  في  السياح 
تدفق االستثمارات، خاصة في قطاع العقارات، 

مالت  الذي  التجاري  التبادل  نمو  إلى  إضافة 
في  يراهن  الذي  أردوغان  تركيا.  لصالح  كفته 
األول  أمرين،  على  الليبية  السورية  مغامرته 
مساندة  والثاني  األوروبي،  الموقف  ضعف 
المهاجرين في  للتلويح بورقة  له، سارع  الناتو 
النتزاع  محاولة  في  األوروبي  االتحاد  وجه 
القوية  دمشق  حليفة  بمواجهة  له  داعم  موقف 
روسيا، معيدًا إلى األذهان مرحلة أزمة الهجرة 

الخطيرة عام 2015«.
يخص  فيما  واضحًا  بات  األوروبي  الموقف 
وهذا  الالجئين  بورقة  له  أردوغان  تهديدات 
وعن  أهدافه  في  وفشله  أردوغان  ضعف  زاد 
هذا األمر ذكر قاسم بأن اآلالف من المهاجرين 
من بينهم أفغان وسوريون وعراقيون احتشدوا 
إعالن  بعد  اليونان،  مع  التركية  الحدود  على 
أردوغان أنه لن يمنعهم من التوجه إلى االتحاد 
األوروبي، مهددًا بأن عدد الالجئين الذين سيدفع 
الماليين،  إلى  قريبًا  سيصل  الحدود  إلى  بهم 
وبداًل  الحالتين،  في  خاسر  أردوغان  رهان 

تقديم  أوروبا  دول  رفضت  الخوف  إبداء  من 
بإغراقهم  لهم،  أردوغان  تهديد  بعد  التنازالت 
المتحدة  األمم  في  محققون  وحذر  بالالجئين. 
من أن أنقرة قد تتهم بجرائم حرب ارتكبت ضد 
 ،2019 عام  خالل  سوريا  شمال  في  األكراد 
ورغم األهمية التي تلعبها تركيا بالنسبة لحلف 
الناتو، يستبعد المحللون أن يغامر الحلف بتقديم 
بإدلب،  مغامرته  في  التركي  للجيش  المساعدة 
ألنها مغامرة ليست مع الجيش السوري فقط بل 
مع روسيا، التي قال رئيسها فالديمير بوتين في 

أكثر من مناسبة إنه لن يتخلى عن سوريا.
االجتماع الطارئ الذي عقده ممثلون عن الدول 
األيام  في  األطلسي  شمال  حلف  في  األعضاء 
إجراء  مجرد  هو  تركيا،  من  بطلب  الماضية 
بموجب  االجتماع  ُعقَد  العتب؛  رفع  منه  يراد 
وينص  للحلف،  المؤسسة  لالتفاقية  الرابع  البند 
البند على أن أي دولة تعتبر أن هناك تهديدًا على 
سالمة أراضيها واستقاللها السياسي أو أمنها، 
يمكنها تفعيله، لكن دول األطلسي لم تعلن عن 

تضامنها  بإعالن  واكتفت  ملموس،  إجراء  أي 
مع أنقرة شفويًا. فرصة تركيا في التقرب مجددًا 
من الناتو ضئيلة، وكذلك إمكانية حصولها على 
أثارت  بعدما  خصوصًا  منه،  عسكري  دعم 
وحيازتها  مع موسكو،  بتقاربها  حلفائها  استياء 
 – أس  الروسية  الجوي  الدفاع  منظومة  على 

400 بحسب علي.
ملخص ما ورد قوله الكاتب السوري قاسم علي 
ويصعب  محدودة،  أردوغان  خيارات  أن  هو 
تميل  كفته  باتت  الذي  القوى  ميزان  قلب  عليه 
وسيجد  روسيا،  من  المدعوم  السوري  للنظام 
نفسه أمام خسارة كبرى، إن دخل في مواجهة 
العسكرية  الوسائل  يملك  ال  فهو  األمد،  طويلة 
وال الموارد البشرية الكافية لمواصلة التصعيد، 
بالرأي  جديًا  يفكر  أن  عليه  ذلك،  جانب  إلى 
ارتفاع  مع  عليه  سينقلب  الذي  التركي  العام 
الخيارات  األتراك.  العسكريين  القتلى  عدد 
وشديدة  محدودة  اليوم  أردوغان  يواجهها  التي 
ال  فهو  هائلة،  مخاطر  وتتضمن  الصعوبة، 
يستطيع إال الرد على الهجمات المباشرة للجيش 
يتفادى  أن  نفسه  الوقت  في  وعليه  السوري، 
سيجد  النهاية  في  التصعيد،  في  بعيدًا  المضي 
نفسه مرغمًا على قبول ترتيبات يتفق عليها مع 
منطقة صغيرة  على  السيطرة  له  تتيح  روسيا، 
جيش  فيها  يتكدس  التركية  الحدود  طول  على 

االحتالل التركي ونحو مليون نازح سوري.
لم يستطع الرئيس التركي أن يقنع مواطنيه بأن 
دوافعه لخوض المواجهات إنسانية، وأن حربه 
التي رفع لها شعار ال صوت يعلو فوق صوت 
حظ  سوء  من  مقدسة،  حرب  هي  المعركة” 
أردوغان أن األتراك يعرفون أن الشعار مجرد 
وهم، وأن رئيسهم دخل الحرب ليس باحثًا عن 
أحالم  وعن  أعداء  عن  باحثًا  دخلها  بل  السلم، 

توسعّية جديدة.

والصحفي  الكاتب  بها  يستهل  مهمة  نقاط 
عن  مقاله  في  قصيباتي  زهير  اللبناني 
أوشكت  التي  التركية  الروسية  العالقات 
واألحداث  الطرفين  بين  االنفصال  على 
عادا  ما  الطرفان  أن  على  برهنت  األخيرة 
إطالق  وقف  وعملية  إدلب  بشأن  يتفقان 

النار.
أردوغان  منح  بوتين  أن  على  الكاتب  ييشير 
موسكو  إلى  بدعوته  الوجه،  ماء  لحفظ  فرصة 
ليس  أنه  إلبالغه  متعمدين  وتردد  تلكؤ  بعد 

وحده من يقرر ضرورات عقد قمة وموعدها، 
والصحيح كذلك قبل أن يتجدد خالف متوقع بين 
الروس واألتراك على خارطة “الممر اآلمن”، 
فأردوغان رضخ لشروط الكرملين بعد ساعات 
النظام السوري سيتراجع  المفاوضات. فال  من 
أردوغان  إطالق  قبل  ما  التماس  خط  إلى 
الروس  األخيرة وال إصرار  العسكرية  عمليته 
“التنظيمات  على  الحرب  في  االستمرار  على 
اإلرهابية” كما يدعي يتزعزع، ما يعني عمليًا، 
في  طريقه  عن  لالبتعاد  أردوغان  دعوة  أن 

إدلب، باتت في خبر كان.

األهداف  عن  الستار  يكشف  زهير  الكاتب 
التي ترتكب  الجرائم  الطامعة في سوريا وعن 
فصول  عن  سريعة  »بلمحة  المدنيين:  بحق 
وتمدد  اإلرهاب  تحارب  التي  روسيا  التكاذب، 
معه  تتقاسم  إبادة،  بحروب  متهمة  نظام  عمر 
ربما  حاجة  وال  جرائم،  بارتكاب  اتهامات 
للتذكير بتفاخر بوتين علنًا بعد تدخله العسكري 
أسلحة  الختبار  مناسبة  ساحة  بأنها  سوريا  في 
بالضربات  للتذكير  حاجة  وال  جديدة.  روسية 
تحت  سوريين  مدنيين  أبادت  التي  الكيماوية 

ستار الحرب على اإلرهاب«.
األخرى  األطراف  إلى  للكاتب  إشارة  وفي 
المتداخلة في الشأن السوري والتي تحاول قضم 
حصتهم من سوريا ذكر بأن الضلع اآلخر في 
المثلث، إيران سعت إلى حماية المراقد الشيعية 
وانتهت إلى إنشاء ضاحية جنوبية أخرى تطّوق 
دمشق، أما حصة أردوغان من اقتسام التكاذب 
مع الروس واإليرانيين، فال يمكن تجاهلها، وهو 
السوري  الشعب  من  نداء  يلبي  أنه  يعلُن  الذي 
نظام  طلب  اآلخر  المعسكر  يلبي  فيما  للتدخل، 
األسد، وكلهم حريصون على السيادة السورية. 
لقائه  عشية  أردوغان  تطوع  داللة  ذا  يكن  ألم 
األرض  على  له  بأن  األخير  بتذكير  بوتين 
ما  وله  وحميميم،  قاعدتي طرطوس  السورية، 

يشاء، فلماذا يعترضه في إدلب؟
مذابح  العربي غائب عَما يحصل من  الصوت 
في سوريا وبحسب الصحفي زهير فأن القرار 
العربي يغيب عن المذبحة الكبرى في سوريا، 
واألتراك،  واإليرانيين  للروس  مباح  كل شيء 
الكرملين  يتفهم  الذين  اإلسرائيليون  ومعهم 
بين  وحلفائها،  طهران  ميليشيات  على  حربهم 
الجميع،  من  يشكو  أردوغان  وحده  الجميع، 

وإن كان آخر معاركه الصغرى التنديد بجامعة 
التدخالت  لفظيا  رفضت  ألنها  العربية  الدول 
ينادي  وهو  مآثره  فبين  سوريا.  في  الخارجية 
أنه وجه ضربة  البلد،  المدنيين في هذا  بحماية 
حين  النظام،  يقاتلون  من  صدقية  إلى  كبرى 
فالتصقت  ليبيا،  في  للقتال  منهم  آالفا  استخدم 
بهم صفة المرتزقة، بديهي أن كل األسئلة تسقط 
حين يتبين أن أردوغان من حيث ال يدري، قدم 
دمشق،  في  السورية  للحكومة  فعل،  بما  خدمة 
عناء  من  خلصهم  إذ  للروس،  أخرى  وخدمة 

“استئصال” كثيرين في إدلب.
ويتساءل الكاتب والصحفي زهير قصيباتي عن 
الكاذب الحقيقي فيما إذا كان أردوغان أم الدول 
األوربية فيقول: »إن كان التراشق باالتهامات 
بين موسكو وأنقرة حول خرق اتفاق سوتشي، 
مأساة  في  التكاذب  آخر عن فصول  مثااًل  يقدم 
وشمااًل،  يمينًا  شعبها  بمعاناة  واالتجار  سوريا 
بتساؤل آخر عمن يكذب  الحقائق إال  ال تكتمل 
أردوغان  والمشردين:  الالجئين”  “معركة  في 
أم كل دول االتحاد األوروبي؟ وإن لم يكن المال 
إلغاثة النازحين هو ما يعني الرئيس التركي في 
المواجهة مع األوروبيين، هل يقنع نفسه بقدرة 
االتحاد على الضغط إلرغام بوتين على إنهاء 
المذبحة وفرض حل سياسي في سوريا، أيا تكن 
رغبة األسد؟ الجواب ال هذا وال ذاك، ومشهد 
تبادل اللكمات في البرلمان التركي يرسم واقع 
في  التدخل  مشاريع  على  تركيا  في  االنقسام 
نزاعات  باختصار  وغيرهما،  وليبيا  سوريا 
للعرب  واستعداء  األوروبيين  مع  موسمية 
المذبحة  يديرون  الذين  الروس  مع  وخالفات 

وفصول التكاذب بشروطهم«.

 حوار مع 
الرئيس

بشار  السوري  للرئيس  األخير  التصريح 
األسد حول املسألة الكردية في سوريا أثار 
إلى  بي  يعود  الزمن  أن  وتصورت  دهشتي، 
من  التصريح  هذا  يصدر  كيف  إذ  الوراء، 
سيادته بعد كل ما عانته سوريا ومازالت 
في  الكرد  كان  أهوال  أهوال،  من  تعانيه 
طليعة املدافعني عن سوريا، وقدموا آالف 
والواقع  بالقول  أعلنوا  الذين  الشهداء 
من  يتجزأ  ال  جزء  أنهم  وبالتضحيات 
سوريا، والعجيب أن هذا التصريح يأتي في 
السورية  األرض  من  فجزء  غريب،  توقيت 
سورية  ومدينة  التركي،  االحتالل  حتت 
وقف  بشأن  يتفق  إدلب،  اسمها  منكوبة 
إطالق النار فيها رئيسان أجنبيان دون أخذ 
رأي أو مشاورة مع احلكومة السورية، ودون 
الوطنية،  بالسيادة  يسمى  ملا  اعتبار  أي 
ثم يأتي ذلك التصريح. لقد عاد بي الزمن 
و2006   2004 عامي  إلى  التصريح  بهذا 
عندما التقيت بالرئيس بشار األسد ملرتني، 
في  مؤمتر  في  املشاركة  مبناسبة  األولى 
واقع  )سوريا في  الشام حتت عنوان  فندق 
مبناسبة  فكان  الثاني  اللقاء  متغير(،أما 
التهنئة حلزب اهلل اللبناني على معركته 
األول  اللقاء  في  إسرائيل!!،  مع  األخيرة 
سوريا  أن  إلى  تشير  التوقعات  كل  كانت 
األمريكية  للضربة  األولى  املرشحة  هي 
أحداث  بعد  اللقاء  كان  العراق،  بعد 
القدم،  كرة  مباراة  وتداعيات  قامشلو 
لالحتقان  مداخلتي  تضمنت  فقد  لذلك 
القائم في الوسط الكردي والذى أدى إلى 
اندالع تلك األحداث، كما أضفت بأن سوريا 
يقف  األمريكي  واجلندي  مستهدفة، 
وقلت  لالنقضاض،  مستعداّ  احلدود  عند 
جيداً  يعلم  كطبيب  فخامته  أن  للرئيس 
مبليارات  مليء  نتنفسه  الذي  الهواء  أن 
ميتلك  املنيع  القوى  واجلسد  امليكروبات، 
امليكروبات،  تلك  شرور  تقيه  التي  املناعة 
تهاجمه  الذي  فهو  الضعيف  اجلسد  أما 
امليكروبات وتنال منه، ولذلك فمن الواجب 
أن يتم تقوية اجلسد السوري من الداخل 
للوقاية من شرور اخلارج، وذكرت مشكلة 
حقوق  كافة  من  احملرومني  املكتومني 
عاش  ملواطن  كيف  وتساءلت  املواطنة، 
عقد  انفراط  منذ  السورية  األرض  على 
أتى  أنه  )باالفتراض  مصر  مع  الوحدة 
يقول  الواقع  أن  رغم  حديثاً،  األرض  لهذه 
أن أجداده عاشوا وماتوا على هذه األرض( 
وظل فيها كأسالفه حتى اآلن، ثم نحرمه 
له  تعرض  غنب  فأي  املواطنة،  حقوق  من 
هي  تتخذ  أن  يجب  خطوة  أول  إن  هؤالء؟ 
لن  ذلك  بسبب  ألنه  عنهم،  الغنب  رفع 
نندهش إن صاروا أشبه بحصان طروادة أو 
كعب أخيل، إذ من املنطقي أن هؤالء، وهم 
عند احلدود التي يأتي منها اخلطر املتوقع، 
كيف سيدافعون عن وطن ال يعترف بهم 
ويحرمهم من كافة حقوق املواطنة، وقال 
لي بالنسبة ألحداث قامشلو فقد كان من 
الطبيعي فرض هيبة الدولة أوالً، ثم بعد 
ذلك شكلنا جلاناً حلل مشكلة املكتومني، 

وستسمع أخباراً طيبة قريباً.

اخلطر  2006 كان  عام  الثاني  اللقاء    في 
على سوريا قد انقشع وزال، وكان سؤالي 
وكانت  املكتومني،  مشكلة  عن  للرئيس 
قامت  شكلت،  التي  اللجنة  بأن  إجابته 
املواطنة،  شرف  يستحق  من  كل  بفرز 
وهؤالء مت منحهم اجلنسية السورية، في 
حني بقي الغرباء الذين تسللوا للبالد من 
سوى  حينئذ  تعليق  من  أجد  ولم  اخلارج 

الصمت !!.

 ثم كان هذا التصريح الغريب الذي ينفي 
مكونات  من  بأكملها  الثانية  القومية 
اعتبار  أي  دون  السوري سوريتها،  الشعب 
ضحوا  الذين  الكرد،  الشهداء  آلالف 
من  وبالرغم  سوريا،  أجل  من  بحياتهم 
هذا التصريح وما يشابهه من تصريحات، 
لوطنهم،  أوفياء  سوريا  كرد  فسيظل 
هوياتهم  نفي  محاوالت  كانت  مهما 
نضالهم  من  سوريا  وحرمان  السورية، 
بالتصريحات  إذ ليس  أجلها،  املستمر من 

متنح ومتنع صكوك املواطنة.

 روناهي القاهرة... ضياء روج آفا  

رجائي فايد
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

كذبُة التاريخِ املجيِد

ال يفتأ أردوغان يتغّنى باألمجاِد الوهمّية ألسالفه 
العثمانّيين وقال: »لقد جعل أسالفنا من أّي مكاٍن 
الناَس ينعمون باالزدهار، لدينا تقاليد الدولِة التي 
واسعة،  جغرافيا  في  وسالمًا  آمنة  بيئًة  أرست 

تمتُد من أوروبا الوسطى إلى أفريقيا لقرون«.
»الحكم  بعنوان  صاموئيل  جاك  كتبه  مقال  في 
في  العثمانّي«  الملّي  والنظام  العثمانّي 
العثمانّية  الدولِة  إلى  يشيُر   ،2019/4/30
بإنجاٍز  تفلح  لم  وأّنها  قرون  أربعة  طوال 
والفتن  الخازوق  هو  ابتكرته  ما  وُجلُّ  إنسانّي، 
الشعوب  بحق  والطائفية  والعنصرية  والحقد 
التي احتلتها واتباع نظرية »فرق تسد«، وأّنها 
دينّية  من ظاهرٍة  تحولت  التي  الطائفيَّة  ست  كرِّ
إلى  شكلّيا  بجذورها  تعوُد  سياسّية  ظاهرٍة  إلى 
»نظاِم الملل« العثمانّي، وتزامن ذلك مع دخول 
صاموئيل  ويذكر  االنحداِر،  مرحلَة  السلطنِة 
التسامَح  تّدعي  كانت  التي  العثمانّية  الدولة  أّن 
المجاِل  ففي  المسيحيين،  على  القيوَد  فرضِت 
حمايتهم،  مقابل  الجزيُة  عليهم  ُفرضت  المالّي 
وُمنعوا من قرِع أجراس الكنائس بصوٍت مرتفٍع 
اقتناء  عليهم  وحظرت  الدواب  ركوِب  ومن 
وحمل السالح والتزين بزي المسلمين وفرضت 
ومنعت  واألزرق  األسود  اللون  ارتداء  عليهم 
قيودًا  ووضعت  العمائم  وارتداء  األبيض  اللون 
على دفِن الموتى بدفنهم في مقابَر بعيدٍة ولم تقبل 
في  المسلِم  شهادَة  وجعلت  بالمحاكم  شهادتهم 

المحاكم تعادل شهادتين من غير المسلمين.
حزب  يعمل  التي  التركّية،  األيديولوجيا  إن 
العدالة والتنمية على فرضها، تقوده إلى فبركة 
معلومات مضللة وغير حقيقية في كافة مناحي 
تخالف  بصورة  العلوم  تاريخ  وتقديم  الحياة، 
الحقائق والثوابت. وكعادته في خطاباته الشعبوّية 
قال أردوغان: »الذين يشرحون التاريخ التركّي 
القديم، وينتقلون مباشرة إلى تاريخ الجمهورية، 
متجنبين ذكر تاريخ حقبة زمنية استمرت 600 
عام )في إشارة إلى الدولة العثمانّية(، هم أعداء 

لنا«.

إقحاُم أتاتورك يف التاريخِ

أتاتورك هو الشخصيُّة التي يستثمُرها أردوغان 
لتبريِر االحتالِل وشرعنته، إذ جعل منه أسطورًة 
أّن  والالفُت  الحروِب،  من  جملٍة  في  شاركت 
طموحاِت  مع  يتوافُق  قرٍن  قبل  أتاتورك  مساَر 
خريطِة  حول  تصريح  ففي  اليوم.  أردوغان 
الجانِب  تحريَض  أردوغان  حاول  طموحاته 
القلبّية«  »الحدود  مصطلَح  وابتدع  العاطفّي 
فقال: »تركيا أكبر من تركيا؛ ال يمكُن أن نكوَن 
حدودنا  ألّن  كم  ألف   780 داخل  محاصرين 
المادّية تختلف عن الحدود القلبّية، وتمتد حدودنا 
إلى الموصل وكركوك بالعراق وحلب وحمص 
في سوريا ومصراته في ليبيا«، مؤكدًا أّنه سيبدأ 

هوُس التاريِخ واألطماِع االستعمارّية
العثمانّيِة ترّكز حكومة العدالة والتنمية على استهداِف التاريِخ وتجميله، على أنّه المرحلة التي جّسدت وحدَة المسلمين تحت رايٍة  في سياِق خطتها إلحياءِ 
واحدةٍ، حتى تآمرَ الغرُب وقّسَم المنطقِة. وألجل هذا الهدف سّخرت أنقرة إمكانياٍت إعالمّيًة وأقالمًا مأجورًة أنتجت أفالمًا عن الحقبِة العثمانّية، فيما واصل 

مسؤولوها التصريحاِت بهذا الصدِد الستكمال ألدواِت القوِة الناعمِة لتبريرِ غزِو المنطقِة واستحضرت تفاصيل الماضي وأقحمتها في الحاضرِ.

تحقيق/ رامان آزاد
الذين  ألولئك  والتصّدي  الالزمة  التدابير  باتخاذ 
يحصرون تاريخ تركيا في الـ90 عامًا الماضية 

فقط، وينسون ماضيها العثمانّي. 
وكالُة  اّدعت  عفرين  على  العدواِن  خالَل 
األناضوِل الرسمّية أّن الجيَش التركّي عثر على 
منزٍل استخدمه مصطفى كمال أتاتورك مقرًا له 
عندما كان قائدًا للجيش السابِع في فلسطين خالل 
راجو،  بلدة  في  ويقُع  األولى  العالمّية  الحرب 
وقالت إّن أتاتورك انتقل في تشرين األول 1918 
وفي 2018/7/7  إلى عفرين.  ومنها  إلى حلب 
تعليمات  إّنه أصدر  أطا  أردال  هاتاي  والي  قال 
 1890 عام  أنشئ  الذي  المنزِل  وترميِم  بإحياِء 

بهدِف تحويله إلى متحٍف.
استهدف  التركّي  االحتالِل  جيَش  أّن  والمفارقُة 
يعوُد  التي  في عفرين  األثرّية  المواقَع  عن عمٍد 
دارة  عين  مثل  السنين،  آالف  إلى  تاريخها 
وقلعة النبي هوري وهي متاحٌف طبيعّية، وبعد 
األثرّية  التالِل  من  العديِد  تجريُف  تّم  االحتالِل 
وسرقوا  اآلثار  عن  المرتزقة  ونّقب  ومحوها، 
الُلقى والتحف وهّربوها إلى تركيا. وبذلك يتضُح 
تاريِخ  إعفاِء  في  تنصبُّ  االحتالِل  جهوَد  أّن 
تخدُم  التي  القصِص  وفبركِة  ومحوه،  المنطقِة 

واقَع االحتالِل.
قال  إدلب  في  السافِر  تدخله  تبريِر  أجل  ومن 
أردوغان في 2010/3/4: »بينما كان مصطفى 
يقول  كان  قلعة  جناق  في  يقاتُل  أتاتورك  كمال 
عن إدلب بأّنها جزٌء من الوطِن التركّي، وتابع: 
تركيا  أجِل  من  األدالبة  فعله  ما  يعرُف  ال  »من 
إدلب هو رٌد  تركيا في  تفعله  ما  جاهل. واعتبر 
 2020/3/3 في  تشيلر  تانسو  وأعلنت  للدين. 
إدلب  في  الربيع  درع  المسماة  للعملية  تأييدها 

واستحضرت ذكرى جناق قلعة أيضًا.

أتاتورك يف ليبيا

ليبيا استنفرت  التدخِل العسكرّي في  وفي تبريِر 
التاريِخ  إلى  أردوغان  ولجأ  أدواتها  كّل  أنقرة 
مجددًا للتالعِب بمشاعر الليبيين وخالل احتفالّية 
إّن  قال:   2019/12/22 في  التركيِّة  للبحريِّة 
»كمال أتاتورك كان مقاتاًل بالجيش العثمانّي في 
ليبيا عام 1911، وكان يكافُح هناك في الجبهاِت، 
ونقاتَل  هناك  نتواجَد  أن  اليوم  علينا  يجب  لذا 

أيضًا، لدينا مليون تركّي يعيشون في ليبيا«.
الزاوي  الطاهر  الشيخ  الليبّي  المؤرَخ  أّن  إال 
وعاصر  عشر  التاسع  القرن  أواخر  ُولد  الذي 
صّحح  قد  كان  ليبيا،  في  العثمانّية  الحقبِة  نهايَة 
أسٍس رصينٍة،  كتابته على  وأعاد  التاريخ  ونقح 
ليبيا  في  العثمانّي  الحكِم  استقراِر  عدَم  ويذكُر 
اإلقالِة  له، وأّن ذلك كان سبَب  األهالي  ورفض 
السريعِة للوالة فتمَّ تعيين 15 واليًا خالل أعوام 
)1855-1881( وختم المؤرُخ الزاوي توصيفه 
يَر  »لم  بقوله:  ليبيا  في  العثمانّي  الحكم  لفترة 
يحملهم  ما  الصالِح  الحكِم  آثار  الليبيون من  فيها 
على ذكره بخير« وهذا الوصُف الشامُل للحقبة 
الشنيعة من 1551-1911 التي يحاوُل أردوغان 

استعادتها.
بالمقابِل هناك أقالٌم مأجورٌة تكتُب بطائفّية مقيتة 
كذبٍة  والذي رّوج ألخطِر  الصالبّي  ومنها علي 

واّدعى  ليبيا،  في  الحالي  أنقرة  ل  تدخِّ لشرعنِة 
في  التركّية  األناضول  أنباء  وكالِة  مع  لقاٍء  في 
بطلٍب  ليبيا  دخلوا  العثمانيين  بأّن   ،2020/1/9
مستندًا  اإلسبان،  من  بلدهم  لتحريِر  أهلها،  من 
من  »وفدًا  بأّن  تفيُد  مكذوبٍة  تاريخّية  روايٍة  إلى 
مدينة تاجوراء )الليبية( قام بالسفر إلى إسطنبول 
العثمانّي  السلطان  النجدة من  البحر، طالبًا  عبر 
واستجابًة  الصليبيين«،  الغزاة  ضد  األول  سليم 
ليبيا  العثمانيون إلنقاذ  الوفد تحّرك  لمطالِب هذا 
التي بقوا فيها ألكثر من 360 عامًا، وبذلك صاغ 
صورًة مقاربة لطلب فايز السراج رئيس حكومة 
الوفاق في 2019/12/26 التدخل التركّي لقطع 
بتحرير  الليبّي  الوطنّي  الجيش  على  الطريق 

البالد. 
يشكك  »ومما  الزاوي:  قال  للرواية  تقييمه  وفي 
في صحة رواية هذا الوفد أّن األسطوَل العثماني 
القواَد  وأّن  األبيض،  البحر  في  موجودًا  كان 
اإلفريقّي  الشمال  في  يحاربون  كانوا  العثمانيين 
وفي تاجوراء وهذا ما يجعُل النجدة قريبة، توفر 

على الطرابلسيين مشقة السفر إلى األستانة«.

دراما تزّور التاريخ

الناعمِة  بالقوِة  التركيُّة  الحكومُة  واستعانِت 
أعمااًل  فدعمت  المضللة،  أفكارها  لترسيِخ 
مزورة،  أغلبها  تاريخّية،  وسينمائّية  درامّية 

المواطن  عقِل  إلى  للوصول  بتعريبها  وقامت 
والترويِج  أمجاد  صناعِة  إلى  وسعت  العربّي، 
السياسي  والثراء  العثمانّية  الحضارِة  لعظمِة 
ميزها.  الذي  والثقافي  والعلمي  واالجتماعي 
بعدما  الدموي،  العثمانيين  تاريخ  تلميُع  والهدُف 
رأوا مدى تأثير مسلسل »حريم السلطان« الذي 
وقتها  أردوغان،  وانتقد   ،2011 عام  ُعرض 
مضمونه واعتبره يشّوه صورة سلطاٍن عثمانّي، 
التاريِخ  مسلسالِت  وإنتاج  كتابة  موجة  ولتبدأ 
وفق الرؤية التي وضعها أردوغان، على يتم أن 
توريدها للمجتمعاِت العربّية لتغّير انطباعها عن 

الحقبة العثمانّية.
 trt أكد أردوغان، في حوار تلفزيونّي نقلته قناة
التركّي  التاريخّي  المسلسِل  أهمّية  الحكومّية، 
باهتماِم  يحظى  أّنه  مبينًا  أرطغرل«،  »قيامة 
حقق  وأّنه  وكبارًا،  صغارًا  الجميع  وإعجاِب 
السينمائّي  الخياِل  ظلِّ  في  عالية،  مشاهدة  نسبة 
المسلسُل  ويروي  التاريخّية.  الدراما  في  العالي 
العثمانّية كبطٍل  قصَة حرِب والِد مؤسس الدولة 
إقحامه في صفحاِت  له في محاولِة  عبر مشاهد 
بالحروب  شارك  أرطغرل  أّن  لتأكيد  التاريِخ، 
كتَب  كّل  مخالفًا  الصليبيين،  ضد  اإلسالمّية 
المشاركة  تلك  عن  شيئًا  تذكر  لم  التي  التراِث 

المزعومة.
كان إنتاُج المسلسل الماراثونّي »وادي الذئاب« 
تأثيرها  وحجِم  أنقرة  لسياسِة  الترويِج  بغايِة 
الوقت  وبنفس  المنطقِة،  قضايا  في  وحضورها 
ووضع  الكردّية،  للقضية  المتعمد  التشويه 
لدعمها  الدراما  بإنتاج  خاصة  قوانين  أردوغان 
مواقع  وزار  كبيرة،  ميزانية  لها  وخصص 
التصوير لمسلسل »قيامة أرطغرل« الذي حقق 

أعلى نسبة مشاهدة، والذي يحكي قصة أرطغرل 
والد مؤسس الدولة العثمانّية وأسبغ عليه الصفات 
االستثنائّية، وتّم إنتاج عمٍل آخر عن عبد الحميد 
آخر سالطين العثمانيين في تجميل لنهايِة الدولِة 
المسلمين وتبرئته  وتأكيِد الحرِص على مصالِح 

من التساهل في قضية فلسطين.
موقع  في  نشره  تحليل  في  لويس،  شادي  انتقد 
»قيامة  بعنوان   2017/5/26 في  المدن 
فقال:  اإلسالم«،  وتتريك  األمة  تلفزة  أرطغرل: 
مسلسل  على  فنّيا  ردًا  بوصفه  للمسلسل  »ينظر 
قيادات  انتقدته  لطالما  الذي  السلطان«  »حريم 
لتاريخ  تشويهًا  بوصفه  والتنمية  العدالة  حزب 
الخالفة العثمانّية وسالطينها«. فالمسلسُل موّجه 

إلى الداخل لخدمِة خطاب حزب العدالة والتنمية 
الداخليِّة  المؤامراِت  وسلسلة  وأيديولوجيته، 
خطاِب  تؤكُّد  المسلسل  بطل  ضد  والخارجّية 
الخطِر الذي لطالما استخدمه أردوغان، وتوّسع 
يريد  وكأّنه  الفاشل،  االنقالب  بعد  استخدامه  في 
تركيا  له  تتعرض  الذي  التهديَد  »إّن  يقول  أن 
من الخارج والداخل، هو امتداٌد لمعركٍة طويلٍة 
وتاريخّية ترجُع إلى لحظة تأسيس األمة نفسها«.

هوٌس بالتاريخِ العثاميّن

بأّنه  والتنمية  العدالة  حزب  أردوغان  يصف 
نحافظ  أننا  بمعنى  وديمقراطّي،  محافٌظ  »حزٌب 
على عادات وتقاليد وثقافة األمة التركية ونسعى 
عن  تقل  ال  ومتطورة  قوية  ديمقراطية  لتطبيق 

الديمقراطيات المتطورة في العالم«.
الذي  والتنمية  العدالة  حزب  يعمُل  الواقع  وفي 
حزٌب  بأّنه  نفسه  عّرف   ،2001 عام  ُأنشئ 
أتاتورك  إرث  من  للتخلص  يسعى  ال  علمانّي 
بالعودة إلى الخالفة العثمانّية، رغم أّن مؤسسيه 
وكان  تركيا.  في  اإلسالمّية  الحركة  أبناء  من 
أحد  أوغلو  داود  أحمد  السابق  الحكومة  رئيس 
بالسعي الستعادة  الُمنّظرين الستراتيجيته،  أكبر 
بالديمقراطّية  والنهوض  اإلقليمّي  تركيا  دور 
يمكن  ال  الذي  العثمانّي  التراث  على  والحفاظ 
»العثمانيين  اسم  المعارضة  وأطلقت  إنكاره، 
الُجدد«، وأخذِت الفكرة طريقها للتطبيق مع تولي 

أردوغان الرئاسة عام 2014.
األوروبّي  االعتراض  على  الرد  سياق  وفي 

داود  أحمد  قال  لتاريخها  تركيا  عودة  على 
العمل على  بأكملها  أوروبا  تحاول  أوغلو: حين 
ُتنَعت  ال  بينها،  الحدود  وإزالة  الدول  توحيد 
أو  الحديثة«  الرومانّية  »اإلمبراطورية  بأنها 
ننادي  حين  أننا  حين  في  الجدد«،  »الرومانيون 
للجمع بين َمن عاشوا تحت لواء دولة واحدة من 
ولكن  الُجدد«.  »العثمانيين  نصبح  مضى،  قرن 
أوغلو عمد إلى خلط المسائل فاالتحاد األوروبّي 
المحافظة  مع  اقتصادّي  سياسّي  تنسيقّي  اتفاق 
خطة  فيما  األوروبّية  السياسّية  الكيانات  على 
أنقرة تستهدف تغيير الحكومات وفق هواها على 

أسا دينّي.
كبيٍر  ببناء قصٍر  أردوغان  بدأ  بالرئاسة،  بفوزه 
واستقبل  العثمانيين،  السالطين  طريقة  على 
عباس  محمود  الفلسطينّي  الرئيس  أردوغان 
الجنود  من  مجموعة  وسط   2015/1/12 في 
الجنود  وحمل  القدامى،  المحاربين  زّي  مرتدين 
مراحل  في  األتراك  أسسها  دولة   16 أعالم 
تايمز«  »واشنطن  صحيفة  وتحدثت  مختلفة، 
األمريكّية قبيل الزيارِة عن أردوغان، ووصفته 
بـ »العثمانَي الجديد، إال أّن الحزب الحاكم برر 
العثمانّية  الخالفة  بأّن  رمزّية  داللٌة  بأّنه  المشهد 
ُأسقطت ألّنها رفضت التخّلي عن فلسطين، رغم 
مؤسس  هرتزل  تيوردر  أن  يثبت  التاريخ  أّن 
وتم  خمس  إسطنبول  زار  الصهيونّية  الحركة 
استقبال  لدى  تكرر  والمشهد  ميداليتين!   تقليده 
إلهام علييف في  األذربيجانّي  الرئيس  أردوغان 

.2015/1/15
 2018/1/20 في  عفرين  على  العدوان  عند 
سورة  بقراءة  تركيا  في  مسجٍد  ألف   90 انشغل 
الفتح والدعاء للعدوان الذي سماه زورًا »غصن 
الزيتون« وسّمى القوات التي غزت شمال سوريا 
به  المحمدّي وقصد  »الجيش  في 2019/10/9 
محمد الفاتح، وودعه بالموسيقا العسكرّية للفرقة 

اإلنكشارّية الدموّية
في  االحتفال  خالل  أردوغان  ظهر 
 562 السنوّية  للذكرى  2015/5/29الموافقة 
للقسطنطينية وسط 478 رجاًل  العثمانيين  لغزو 
العسكرّي  الزي  مرتدين  التركّي،  الجيش  من 
العثمانّي، وسّماهم »كتيبة الفتح العثماني«، فيما 
عزفت الفرقُة العسكرّية العثمانّية المعروفة باسم 

»مهترخانة«، والمؤلفة من 84 عازفًا.
الشؤون  رئاسة  وافقت   2015/5/15 في 
نواب  اقتراح  التركّي على  بالبرلمان  الدستورّية 
حزب العدالة والتنمية بإعداد شعار رسمي جديد 
العثمانّية،  الدولة  شعار  ذاته  هو  للجمهورّية، 
والذي ألغي عام 1922 بسقوط الدولة العثمانّية.

تم احتالِل مدينة جرابلس في 2016/8/24متوافقًا 
مع تاريخ وقوع معركة مرج دابق 1516/8/24 
في  عفرين  مدينة  احتالل  عن  وُأعلن 
جناق  معركة  تاريخ  مع  متوافقًا   2018/3/18
مسجد  أردوغان  افتتح   2019/5/3 وفي  قلعة. 
تشامليجا األكبر في تركيا وله ست مآذن ارتفاع 
ليتوافق ذلك مع عام وقوع  م  كّل منها 107.1 
معركة مالذ كرد التي وقعت في 1071/8/26. 
كما يتعمد في معظم خطاباته أن يذكر بعضًا من 
وصايا السلطان سليم أو أن ُيذّكرهم بأّنهم أحفاد 

محمد الفاتح.

فنانون: صوت محمد شيخو ال يزال خالداً يالمس األلم الكردي

الموسيقى والمالبس التقليدية... خريطة ثقافة الكرد

روناهيـ  أحيا فنانون بمختلف مناطق روج آفا, الذكرى الحادية والثالثين لرحيل الفنان الكردي الكبير »محمد شيخو«, وأكدوا على دوره في ارتقاء الفن والفلكلور 
الكردي األَصيل ونضاله في سبيل قضيته, وقالوا: »صوت محمد شيخو ال يزال خالداً يالمس األلم الكردي و ستذكره األجيال طوياًل«.

تدفنوني  ال  يومًا،  األحياء  أيها  متُّ  ما  »إذا 
الجبال  ظالل  في  قبري  احفروا  موتاكم،  كما 
آذار  يحين  كّلما  جديلتان  قبري  شاهدتا  ولتكن 
فلتوقظوني، ألعتصر لكم األلم بصوتي«, وفاًء 
لوصيته الذي غناها وتقديرًا للنضال الذي قدمه 
لشعبه خالل مسيرته الفنية, يستذكر أهالي روج 
آفا وفنانوها كل عام سفير األغنية الكردية محمد 
التاسع  يصادف  الذي  رحيله  ذكرى  في  شيخو 
تمثل  التي  أغانيه  خالل  من  وذلك  آذار,  من 

التراث والفلكلور والقومية الكردية ».
المتميز  المنفرد  وصوته  وموسيقاه  أغانيه 
الكردية،  بهويته  وتمسكه  الرصين  فنه  وطابع 
جلَّ هذه الصفات جعلت من الفنان الكبير محمد 
عن  للتفريغ  وملجأهم  الكرد  عندليب  شيخو 
النفس، فنبرة الحزن تلك لم تفارق صوته يومًا، 
لطموحه بدولة للكرد سالمة أبّية، وال بد أنه لكل 
مجتهٍد يوٌم يلمع فيه نجمه ويصبح قدوة للمجتمع 
كل  في  لمع  شيخو  محمد  الراحل  الفنان  أما 
أيامه فالشخص الذي يبعث بنفسه وسط الجحيم 
وغيور  مناضل  شخٌص  شعبه  قضية  أجل  من 
على وطنه، فقد شبع هذا الفنان العظيم المرار 
والقسوة كل حياته إلى أن وافته المنية مريضًا، 
فقد تعذب على أيدي األنظمة الفاشية التي تهدف 
بالقوة والقسر  الكرد وتفرقتهم  إلى كسر شوكة 

المخاوف،  تلك  لكل  يأبه  لم  ولكنه  والظلم، 
وقدم أغاني ثورية قيل عنها »كل أغنية بمثابة 
جريدة سياسية ثورية«، وباإلضافة إلى السجن 
بأبشع  والتعذيب  والضرب  الدائمة  والمالحقة 
أنواعه لم تكتِف األنظمة البعثية وبدأت تتسبب 
الهجرة  إلى  دفعه  ما  كبيرًا،  ولعائلته خطرًا  له 
إلى باشور وكان فنانًا إلى جانب حمله للسالح 
من  الكثير  وغنى  البيشمركة،  صفوف  في 
األغاني عن كردستان ومعاناة الشعب الكردي 
األمر  يطل  ولم  األربعة،  كردستان  أجزاء  في 
إلى  مجددًا  السفر  إلى  اضطر  أن  إلى  كثيرًا 
هجاند«،  دنيا  »كي  أغنيته  غنى  وهناك  إيران 
أشار فيها إلى عظمة القائد الراحل مال مصطفى 
سلط  ما  هذا  هناك،  نضاله  وكيفية  برزاني، 

غضب اإليرانيين الذين يكرهون حتى لفظ كلمة 
كرد، وقاموا بسجنه وعن هذا األمر وفي احتفال 
استذكاره لهذا العام الذي أقيم في المركز الثقافي 
الذي يحمل اسمه في مدينة قامشلو وعدة مدٍن 
أخرى قال أخاه األكبر عبد الحميد شيخو: »ال 
أحد يعلم ما مر به أخي في سجون إيران فهو 
أبدًا،  أوجاعه  يتكلم عن  يتحمل وال  كان جبارًا 
ولكنني عندما ذهبت لزيارته في سجن إيران لم 
يستطع أن يخبأ أكثر وفتح قلبه لي، وحدثني عن 

تلك الجرائم التي ارتكبها اإليرانيون بحقه«.

محمد شيخو...الصوت الذي طاملا 
دعا للوحدة الكردية

وتابع عبد الحميد شيخو حديثه الي خالطه الوجع  
والدموع قائاًل: »لقد حاول النظام اإليراني قتل 
محمد شيخو ثالث مراٍت أال أن القدر كان يريد 
له حياة أطول، لقد مر أخي بالكثير من المعاناة 
والظلم والقهر من أجل قضية الكرد فأتمنى أن 
يتحدوا وأن يسيروا  بقضيتهم وأن  الكرد  يلتزم 
به  يقتدون  اليوم  فالكرد  طبعًا  نهجه«.  على 
ويسعون إلى تحقيق الحرية والوحدة بين أجزاء 
كردستان التي جزأتها الدول بموجب معاهداٍت 
الكرد  على  الضغط  بها  أرادت  لعينة  ووثائق 
يستسلم  لم  الكردي  الشعب  ولكن  وإضعافهم، 
بقلٍب  ينبض  جسدًا  وكانوا  المؤامرات  لتلك 
واحد وحققوا الكثير من االنتصارات، وأضحى 
الفنان محمد شيخو مدرسة للفن الكردي الجميل 
طريق  الثورية  أغانيه  بكلمات  ورسم  الراقي، 

المستقبل للفنانين القادمين.

محمد شيخو رسم لوحة األغنية 
الكردية يف زمن الحرمان والسلطة

ديريك  من  فنانين  مع  لقاًء  لصحفيتنا  وكان   
وجهده  العظيم  دوره  إلى  جهتهم  من  أشاروا 
على  وأكدوا  الكردية  األغنية  ارتقاء  سبيل  في 
أمثال محمد  الكرد من  الفنانين  االحتذاء بدرب 
شيخو وتخليد أغانيهم ومواصلة ما بدأه الفنانين 

أرجاء  كافة  إلى  الكردية  الثقافة  الكرد إليصال 
المعمورة والحفاظ عليها. 

»يعد الفنان الكردي محمد شيخو أحد أعمدة الفن 
في  الكردية  األغنية  لوحة  رسم  الذي  الكردي 
الحرمان والكبت والسلطة وكانت أغانيه  زمن 
طوال,  سنين  والنفي  لالعتقال  سببًا  القومية 
حيث كان يؤلف موسيقاه في أكواخ طينية بعيدًا 
الوحيدة وبتلك  البزق  السلطة وبآلة  عن أسماع 
األلم  شيخو  محمد  المس  البسيطة  االمكانيات 
الكردي وغناه وعليه أسس مدرسة غنائية مما 
أّثر بشكل كبير في الفن الكردي بشمال سوريا, 
في  جودي  فرقة  عضو  وصف  الكلمات  بهذه 
ديرك الفنان »عماد إبراهيم« دور وتأثير الفنان 

محمد شيخو في الفن الكردي.
الفنان  رحيل  ذكرى  نستذكر  »اليوم  وأضاف: 
شيخو،  محمد  الكردية  األغنية  ورمز  الكبير 
القاه  وما  شعبه,  لقضية  وكدحه  لنضاله  تقديرًا 
من معاناة جّراء ذلك، وما زال الشعب الكردي 
وفيًا لمحمد شيخو وميراثه الفني بطابعه الوطني 
والوجداني, وال يزال صوته خالدًا يالمس األلم 

الكردي وستذكره األجيال طوياًل«.

ساهم يف االرتقاء باملوسيقى واألغنية 
الكردية إىل مصاف العاملية

وفي السياق ذاته؛ حدثنا اإلداري في مركز دجلة 
للثقافة والفن بمدينة ديرك »علي يوسف«, قائاًل: 
»نحن كفنانين مدينين لكافة الفنانين أمثال محمد 
شيخو الذين نقلوا األغنية الكردية إلى آفاق فنية 
تاريخ  إلى  فبالعـودة  القديم,  المنع  واسعة, رغم 
أنه  سنرى  شيخو  محمد  الكبير  الفنان  ومسيرة 
من  التضحيات  قدموا  الذين  الفنانين  أبرز  من 
شعبه  وآالم  مآسي  وحمل  شعبه،  قضية  أجل 
على ظهره وغنى أجمل األغاني التي مازالت 

تذكر إلى يومنا هذا«.
وأضاف: »اشتهر الفنان محمد شيخو بين كافة 
فئات المجتمع الكردي، وعمل من أجل االرتقاء 
مصاِف  إلى  الكردية  واألغنية  بالموسيقى 
تستطع  لم  ذلك  كل  من  وبالرغم  العالمية، 
فنه  إنهاء  مــن  الكردية  للقضية  المعادية  الدول 
وتهميشه وظل على هذا النهج الذي سلكه حتى 

آخر أيام حياته.
والفن  للثقافة  دجلة  مركز  في  اإلداري  واختتم 
»الفن  قائاًل:  يوسف حديثه,  ديرك علي  بمدينة 
كما  العميقة  بجذوره  يمتاز  عام  بشكل  الكردي 
غنى  بسبب  والمصادر  األلوان  متنوع  أنه 
التراث والتاريخ الكردي, مشيرًا أن للفن ثورة 
وخصائص يجب أن يعتز بها فنانو العصر وأن 
يسعوا إليصالها إلى كافة أرجاء المعمورة, كما 
يحافظوا عليها من الضياع واالندثار ألنها تمثل 

التاريخ الكردي والمالحم األسطورية«.

الكرد  يعيشها  التي  التضاريس  انعكست طبيعة 
بألوانها وسحرها على أزياءهم، ما يميزهم عن 
يكون  أن  بد  ال  والتالل  فالجبال  السكان،  باقي 
لها مالبسها المختلفة والمستوحاة من الطبيعة، 
وهذا ما نراه في الزي الكردي، والذي ُخصص 

له يوٌم عالمي يحتفي به الكرد بكل أجزاء العالم 
كل  من  آذار  شهر  من  العاشر  بتاريخ  وهو 
ويسمى  عامة  الكردي  الشعب  فيه  يحتفل  عام، 
واسعة،  احتفاليات  في  الكردي  الزي  بيوم 
بارتداء الزي الكردي في الدوائر والمؤسسات 
على  للحفاظ  والجامعات  والمدارس  الحكومية 
أصالة وتقاليد الشعب الكردي. حيث يتألف زي 
المرأة من قطع عدة، بداية ما يلبس على الرأس 
يسمى )الهريتين( ويتكون من قطعتين ملونتين 
فوقها،  تتدلى  واألخرى  الرأس  تغطي  واحدة 

وفي القرى واألرياف فيكون عبارة عن وشاح 
بملمسها  تمتاز  المعة  بخيوط  ومطرزة  ملون 
الناعم والخفيف، وتعقد من األمام أسفل الرقبة، 
وتأتي )الفقيانة(، ثوب طويل تغطي غالبًا حتى 
أخمص القدمين، وفي الغالب يخاط هذا الثوب 
من قماش شفاف جدًا ذي خيوط حريرية ناعمة، 
ويكون تحت هذا الثوب العريض قميص داخلي 
رقيق وحريري، ليأتي الجزء العلوي مكماًل له، 
عادة ما يكون مؤلفًا من سترة قصيرة جدًا بال 
أكمام وذا لون داكن وغير شفاف ليصبح بمثابة 
المرأة  وتأتزر  الشفاف،  للثوب  عاكسة  خلفية 
من  بحزام  وأحيانًا  الصوف،  من  رفيع  بحزام 
القطعة  أما  الشيء،  يكون سميكًا بعض  الذهب 
عريضًا  يكون  والذي  السروال  فهي  األخيرة 
مكونة  التقليدية  الكردية  المرأة  أيضًا. ومالبس 
من ثالث قطع رئيسية تتبدل وفقًا لعمر المرأة. 
ثوب  من  النساء  مالبس  تتكون  عام،  بشكل 
من    - القماش  من  قطع  عدة  من  مؤلف  طويل 
وفقًا  أخرى(  بألوان  )أو  نفسه  واللون  النوع 
لمقاييس المرأة - ذات أكمام طويلة، حيث تلف 
حول المعصم أو تربط سويا من جهة الخلف، 
وتلبس مع سروال فضفاض. أما القطعة الثالثة 
فيطلق عليها تسمية الـ)كوا أو كوى( ذات أكمام 
طويلة وتلبس فوق الثوب مغطية الجزء الخلفي 
ما  نقطة  من  أو ربطه  األمامي  الجزء  فتح  مع 

في الوسط. 
أما الزي الرجالي الكردي فيتكون من الشروال 
والبشتين،  )السترة(  والجوغة  )السروال(، 
فضاًل  الخصر،  على  يلف  القماش  من  حزام 
عن العمامة الملونة، يتألف الزي  من قطعتين، 

وعادة ُتربط منطقة البطن بحزام كبير مصنوع 
من قطعة طويلة من القماش. من الشائع جدًا في 
باشور أن ترى الرجال من جميع األعمار في 
اللباس الكردي التقليدي، وتختلف تسميات الزي 

وأقسامه من منطقة كردية ألخرى. 
الكرد بامتالكهم موسيقى مميزة  ُتعزف  يتميز 
اآلالت  هذه  تنقسم  بهم.  خاصة  تراثية  بآالت 
ويطلق  عّدة،  أقسام  إلى  والحداثة  الِقدم  بحسب 
تسمية  يستخدمونها   الذين  الموسيقيين  على 
المؤدين  من  أنواع  ثالثة  هنالك  المؤدين. 
الكالسيكيين الكرد: رواة القصص )بيروکبيج(، 
أو  )دنكبيج  والشعراء  )سترانبيج(   المنشدون 
الكردية  األغاني  من  العديد  تتمحور  شاعر(.  
حكايات  تسرد  التي  الملحمية  القصص  حول 
هذا  الفراق.  وحزن  الحب  الكرد،  األبطال 
وثيقًا  ارتباطًا  بالموسيقى  الكرد  ارتباط  فضاًل 

باالحتفاالت الدينية والتحوالت الحياتية.
العقد  بداية  منذ  الكردية  الموسيقى  تأثرت 
الغربية، وهذا  بالموسيقى  تأثرًا شديدًا  الماضي 
منتظم  بشكل  يحتفل  كردستان  باشور  جعل  ما 
بيوم الموسيقى العالمي أو المهرجان الموسيقي. 
كما فتحت في اآلونة األخيرة آفاقًا للبوب والهيب 
هوب الكردي. وبغض النظر عن كل ما ذكرناه 
کردستان  من  ومنطقة  محافظات  فلكل  آنفًا، 
بعض  تشكل  حيث  الخاص  الموسيقي  أسلوبها 

المناطق  مهدًا للموسيقى الكردية الحديثة. .  

الدبكة الكردية

للدبكة  وعاشقة  الحياة  تحب  أمة  الكرد   
سبيل  على  هنا  ونذكر  الشعبية  والرقصات 
التي  الكردية«   »الفرحة  أو  الرقصة  المثال 
تتألف من  عدد من األشخاص )يمكن أن يكونوا 
نفسه(.  وتتمحور هذه  الجنس  أو  الجنسين  من 
مع  األجساد  حركة  تجانس  حول  الرقصة  

إيقاعات الطبل، وأنغام العزف على المزمار. 
ينتظم  الشعبية،  الرقصة  أو  الدبكة  بداية  ففي 

دائرة  مكونين  مجموعات  في  والنساء  الرجال 
كبيرة من خالل تشابك األيدي مؤدين حركات 
أو  اليمين  إلى  أو  والخلف  األمام  إلى  بطيئة 
اليسار، حيث يرقصون بخطوات إيقاعية تحكم 
حركات اليدين والقدمين تتناغم مع دوي الطبل 
الرقص  أساليب  أكثر  من  المزمار.  وإيقاع 
بطيئة  )خطوات  الثالث  الخطوات  هي  شيوعًا 
كرمانجي...  سوسكي  شيخاني،  اليمين(:  إلى 

إلخ.

تقرير/ هيلين علي- هايستان أحمد 

إعداد/ هايستان روناهي

عماد إبراهيم علي يوسف
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العطرية  المحاصيل  من  الواحد  الطن  ويباع 
ليرة سورية، ولمعرفة  بأكثر من ثالثة ماليين 
على  الزراعة  هذه  انتشار  أسباب  عن  المزيد 
حساب كل من القمح، والشعير؛ التقت صحيفتنا 
مع اإلداري في لجنة الزراعة والثروة الحيوانية 

بكركي لكي المهندس الزراعي أنس حسن. 

فوائد عديدة ومردود اقتصادي جيد

نظرًا للمردود االقتصادي الجيد ومقارنًة بغيره 
إلى  حاجته  ولعدم  الزراعية،  المحاصيل  من 
انتشرت  لألرض؛  المكلف  والتجهيز  الري، 
في  سيما  وال  لكي،  كركي  في  الكمون  زراعة 
الريف الجنوبي بهذه«؛ الكلمات أفادنا اإلداري 
المهندس  لكي  بكركي  الزراعة  لجنة  في 

الزراعي أنس حسن.

مادة  »هي  قائاًل:  الكمون  مادة  حسن  وعرف 
عطرية طبية لها عدة فوائد؛ الحتوائها على العديد 

من العناصر كالبروتين، واأللياف، ومضادات 
األكسدة، والدهون، والكربوهيدرات، والكمون 

إلى  ارتفاعه  يصل  النمو  محدود  حولي  نبات 
أخضر،  لونه  رفيعة  أوراقه  سم  30 حتى 40 
ولون الثمرة أخضر زيتوني، رائحته عطرية، 

وطعمه مر«.
لجنة  في  اإلداري  بين  الزراعة  موعد  وعن 
الزراعة والثروة الحيوانية بكركي لكي المهندس 
الزراعي أنس حسن: »الزراعة تختلف بحسب 
مناطق  ومعظم  لكي،  كركي  ففي  منطقة،  كل 
شهر  منتصف  في  زراعته  تبدأ  الجزيرة  إقليم 
أنه  إلى  مشيرًا  آذار«،  منتصف  حتى  شباط 
يفضل زراعته في أوقات مبكرة؛ ألن الكمون 
بطيء النمو وال سيما في مراحله األولى، وهو 
من النباتات المقاومة للبرودة، وكذلك الجفاف.

الكلية؛  والتكلفة  الزراعة،  بكيفية  يتعلق  وفيما 
أفادنا المزارع إبراهيم خليل من قرية تل عدس 
الكمون  من  واحد  هكتار،  زراعة  »إن  بقوله: 
أن  الفتًا  سورية«؛  ليرة  ألف  مئة  إلى  تحتاج 
سعر الكيلو غرام الواحد يباع بـ 3050 ل.س، 
موضحًا أن الكمون ال يحتاج إلى زراعة عميقة، 

فاألرض يجب أن تحرث بالمحراث المعروف 
بالمحراث  الزراعة  يتم  ثم  »الديسك«  باسم 

المعروق باسم »الهارو«.
الدونم  إنتاج  خليل  إبراهيم  المزارع  ويقدر 
الواحد في حال لم يتعرض الكمون إلى أمراض 
وأمطار زائدة بـ 40 حتى 50 كغ؛ وأن أفضل 
حصاده  ويتم  أيار  شهر  في  هو  للحصاد  وقت 

يدويًا.

67 االقتصاد والبيئةالمجتمع والشبيبة

محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

تقرير/ غاندي إسكندر

انتشار زراعة الكمون في كركي لكي
روناهي/ كركي لكي - انتشرت في اآلونة األخيرة زراعة المحاصيل الطبية العطرية في كركي لكي كالكمون، والكزبرة، وبدرجة أقل حبة البركة؛ ويعود 

سبب زراعتها حسب أقوال المزارعين إلى ارتفاع أسعارها، وسهولة تسويق المنتج، فالمردود المادي المجزي دفع بالكثيرين إلى زراعته.

ترميم جسرين يربطان مئة قرية ببعضها؛ واالستعداد لتنفيذ مشاريع حيوية أخرى

دعم األفران اخلاصة السياحية 
مبواد اإلنتاج لتثبيت السعر

الدوالر يرتفع أمام اللرية التكية والبورصة تتاجع

تعمل بلدية الشعب في مركدة دون كلل 
أو ملل؛ حيث انتهت من ترميم جسرين 
الشرقية  والجنوبية  الشرقية  الجهة  في 
مائة  من  أكثر  ويخدمان  الناحية،  من 
مشاريع  تنفيذ  على  تعمل  فيما  قرية،  

خدمية جديدة.
خالل حمالت تحرير الريف الجنوبي لمقاطعة 
كم   30 مركدة  بلدة  تحرير  وبعد  الحسكة 
سوريا  قوات  يد  على  الشدادي،  ناحية  جنوب 
عملت   ،2017 عام  أواخر  في  الديمقراطية 
اإلدارة الذاتية على تأمين كافة متطلبات الحياة 

وأبرزها الخدمية للشعب.
وعملت بلدية الشعب على ترحيل بقايا األنقاض 
التي خلفتها مرتزقة داعش من تفجير المنازل، 
المنطقة؛ وبهذا  التي دارت في  للمعارك  نتيجة 
إعادة  في  كبير  بشكل  الشعب،  بلدية  ساهمت 

رونق الحياة للبلدة. 
وسارعت بلدية الشعب وبمساعدة مجلس ناحية 
بترحيل  فقامت  الحياة،  عودة  على  الشدادي 
الناحية،  في  العامة  المرافق  وترميم  األنقاض، 

والتي كانت قد اتخذتها مرتزقة داعش مقرات 
لها.

بأعمالها  البلدية  اتجهت  البلدة  تنظيف  وبعد 
األهالي،  متطلبات  تأمين  أجل  من  القرى  إلى 
وربطها  بالناحية، بعد أن عمدت مرتزقة داعش 
قبل دحرها إلى تدمير الجسور التي كانت تربط 

المنطقة ببعضها.
ترميم  الشعب  بلدية  أنهت  اإلطار  هذا  وفي 
جسري قريتي »قية سرجين والثلجة« الواقعتين 
للبلدة  الشرقية  والجنوبية  الشرقية  الجهة  في 

بحوالي 20كم.
على  قرية   100 من  أكثر  يربطان  الجسران 
التي  البلدة  في  والحسكة،  الزور  دير  طريق 

كانوا  والذين  األهالي  من  اآلالف  يقطنها 
للوصول  طويلة  مسافات  قطع  إلى  يضطرون 

إلى الناحية، ومنها إلى الحسكة.
للعام  مشاريعها  إلطالق  مركدة  بلدية  وتستعد 
حيويين  جسرين  نحو  تتوجه  والتي  الحالي 
المدينة؛  داخل  الصحي  للصرف  ومشروع 
دراسة  بعد  كامل،  شبه  لدمار  تعرضت  كونها 
البلديات في مقاطعة الحسكة،  مطولة مع لجنة 
لبلدية  المشترك  الرئيس  بين  ما  بحسب  وذلك 

الشعب في مركدة علي خشمان لوكالة هاوار.
قيد  الجسرين  مشروع  »إن  خشمان:  ونوه 
قرية  في  األول  الجسر  يقع  حيث  المباشرة، 
كشكش والذي يعّد جسرًا حيويًا يربط بين مركدة 
والشدادي مع الحسكة، والجسر الثاني في قرية 
القرى  بين  يربط  مركدة،  جنوبي  الفدغمي 
الواقعة على طريق عام دير الزور والحسكة«.
وبّين خشمان: »قامت بلدية الشعب في مركدة 
جدران  على  اإلرهابية  الِعبارات  بطالء 
المدارس وإزالة السواتر عنها، وافتتاحها بشكل 
رسمي من قبل المجمع التربوي، وترحيل ركام 
أكثر من 400 منزل في قرية كشكش، 10 كم 

شمالي مركدة، و30 منزل جنوب مركدة  20 
كم في قرية الفدغمي«.

ولفت الرئيس المشترك لبلدية الشعب في مركدة 
علي خشمان إلى أن تجهيز فرن بلدة مركدة من 

للتشغيل إال أن مادة الطحين  البلدية جاهز  قبل 
وطالب  تشغيله.  يعيق  ما  وهذا  متوفرة  غير 
الطحين  بتأمين  الحسكة  مقاطعة  إدارة  مجلس 

لفرن الناحية.

األخيرة  اآلونة  في  ـ  قامشلو  روناهي/ 
التجارية وبعض  المحالت  أصحاب  قام 
ربطة  سعر  برفع  السياحية  األفران 
ارتفع  حيث  أنفسهم؛  تلقاء  من  الخبز 
قامشلو  مدينة  في  الخبز  ربطة  سعر 
من 200 ل.س إلى 250 ل.س؛ وبهذا 
االقتصاد  هيئة  أصدرت  الخصوص 

والزراعة تعميمًا.
تمر  التي  الخانقة  االقتصادية  لألزمة  ونظرًا 
المتبعة  لإلجراءات  واستكمااًل  المنطقة  بها 
ومن أجل الحفاظ على ثبات سعر مادة الخبز؛ 
إقليم  في  والزراعة  االقتصاد  هيئة  أصدرت 
بتاريخ 2020/3/10م؛ يحث  الجزيرة تعميمًا 
بالمواد  الخاصة  السياحية  األفران  دعم  على 
سعر  بقاء  مقابل  المادة  هذه  إنتاج  في  الداخلة 
بلوغ  مع  سورية؛  ليرة   200 الواحدة  الربطة 
للربطة   %  -/+ غرام   700 الربطة  وزن 

الواحدة.

يحدث  بما  تركيا  في  المالي  القطاع  تأثر 
انتشار  رأسها  على  عالمية،  تطورات  من 
دول  من  العديد  في  المستجد  كورونا  وباء 
الجوار، باإلضافة إلى تراجع سعر برميل 
النفط للمرة األولى إلى 32 دوالرًا أمريكيًا.

الخبراء والمحللون السياسيون أوضحوا أن 
األسبوع األخير هو أسبوع الذعر والخوف 
أن  إلى  مشيرين  التركية،  األسواق  في 
الدوالر األمريكي ارتفع أمام الليرة التركية 
ليسجل 6.20 ليرة للمرة األولى، ثم تراجع 

مرة أخرى إلى 6.13 ليرة تركية.
بنحو  أسهمها  تراجعت  إسطنبول  بورصة 
1000 نقطة، ليصل حجم التراجع إلى %3 

خالل تعامالت يوم االثنين.
األمريكية  البورصة  أسهم  سجلت  كما 
لهذا  جلساتها  أولى  في   %7 بنسبة  تراجعًا 
فيروس  انتشار  بأزمة  متأثرة  األسبوع، 
أسعار  في  الحاد  والتراجع  كورونا، 
البورصة  إدارة  دفع  الذي  األمر  البترول؛ 
لتعليق التداول لمدة 15 دقيقة، ليغلق سهم 
بلغ  بتراجع  الصناعي  جونز  داو  مؤشر 

.%6.8
وكاالت

أنس حسن

أكاديمية »الشهيْد َعكيْد« نموذج متطوّر لتأهيل السلك التعليمي..

من أرض قاحلة لمشروع اقتصادي يعيل أربع عائالت..

رب أسرة يفقد بصره ليتغّير مجرى حياته!!

وليَس  للكفاءِة  المعلم وفقًا  لتقديم  التدريْس, وتسعى  لحساسيِة طرائَِق  مراعاًة  اُفتتحت  العربّية  لالختصاصات  َعكيْد  الَشهيْد  أكاديمية  الحسكة-  روناهي/ 
لتحصيله ِالعلمي فقطْ .

لالختصاصات  َعكْيد«  »الشهيد  أكاديمية  تهدُف 
العربّية في مقاطعة اَلحسَكة والتي ُافتتحت في شهر 
نيسان من عام 2019 إلى تطوير ُأفق المعلم/ ـة في 
الطلبة,  مع  التعامل  كيفية  على  وتمكينهم  التدريس, 
إلمامهم  وزيادة  المطلوبة،  األدوار  بكافة  وإحاطتهم 
وإتقان  لديهم,  تتوفر  أن  يجب  التي  المعلومات  بكم 
جميع أقسام الموهبة التعليمية إليصال األفكار للطلبة 
بشكٍل أفضل وأكثر سالسة بعيدًا عن التعقيد والروتين 

القديم في طرائق التدريس.
التقت  األكاديمية  عمل  َماهّية  على  الَضوء  ولتسليط 
الَشهيْد  أكاديمية  في  اإلداريَة  مَع  رْوناهْي  صحيفتنا 
حيُث  شمدين،  ميديا  العربّية  لالختصاصات  َعكيْد 
األكاديمية  في  التعليمية  الدورات  »َتهدف  قالْت: 
المدرسيْن/ات,  لدى  التعليمية  القدرات  مقياس  إلى 
والكشف َعْن الُقدرات والمهارات األكاديمية الكامنة 
لديهم,  التعليْم  أساليب  وتطوير  وتدريبهْم  لديهم, 
كافة  وتنمية  السابقة,  التعليمية  البرامج  كافة  بخالف 
جوانب اإلبداع ودعمهم للنهوض بالعملية التربوية, 
وفقًا لخطط السلك التربوي في شمال وَشرق سوريا 
الهادف لتقديم أعلى مستوًى مَن الكفاءات والخبرات 

في مناهج التعليم وطرائق التدريْس««.

طريقة اختيار االختصاصات
 والغاية ِمنها

تتُم عمليِة اختياَر االختصاصات للمعلميْن/ات َحْسَب 
ُمقرر  أو  المنهاج  وتحضير  األكاديميِة  في  متابعتهم 
الدورِة التي سيخضعون لها, ويتُم طلَب االختصاصات 
عْن طريِق مخاطبِة المجمَع التربوي الذي يقوم بدوره 
بترشيح المدرسين/ات بما يتوافُق مع طلِب األكاديميِة 
ويشمُل الترشيُح كافة المناطق التابعة إلقليم الجزيرة, 
وبالنسبة للمدرسين القادمين من مناطٍق بعيدٍة تكون 
إقامتهم داخل األكاديمية, أما بالنسبة للقريبة إقامتهم 
حين  المغادرة  باستطاعتهم  األكاديمية  مركز  من 

انتهاء فترة الدوام الرسمي.
وعن الغاية من إضافة بعض االختصاصات للدورة, 
عمليِة  في  التطوِر  »لمواكبِة  بالقول:  ميديا  أضافت 
نسعى  التدريْس,  طراِئَق  لحساسيِة  ِومراعاًة  التعليم 
لتقديِم المعلمِ وفقًا للكفاءِة وليَس لتحصيلهِ العلمي فقط 
إخضاِع  مْن  المرجوة  الغايَة  هي  اليوم  الكفاءة  ْ,ألنَّ 
بتقييِم  للدورة في األكاديمية, وبالتالي نقوم  المعلمين 
المعلميَن مَع انتهاِء فترِة خضوِعِهْم للدورِة التدريبيِة 
ونوزُع عليهم شهاداِت التخرَج, ونرفع التقييَم النهائي 
يقوم  ثمَّ  التربوي, ومن  للمجمِع  معلٍم على حدة  ِل  لكُّ
المعلم  رفِض  أو  َقبوِل  في  بدورِه  التربوي  المجمع 

إلكماِل عملُه في السلكِ التربوْي«.

»ُمجابهُة االحتالل الرتيك الساعي 
لنرِش الَجهِل والتخلْف«

التركي  االحتالل  جيُش  شنه  الذي  العدوان  َبعَد 
الوطني  بالجيش  أنفسهم  يسمون  ممن  ومرتزقته 
المناطِق في شماِل  العديِد مَن  السوري مؤخرًا على 
المناطق  في  التربوية  العملية  تأثرت  وشرِق سوريا 
المحتلة بشكٍل مباشر, ومحاولته لنشِر الَجْهِل والتخلِف 
عن  المعروفة  االحتالل  صور  ألبشِع  ممارسًة  في 

سياسة االحتالل التركي منذ تاريخ نشأته, ومحاوالته 
المناطق  لتلك  السكانية  التركيبة  تغيير  الممنهجة في 

وفرِض سياسة التتريك على األهالي.
عكيد  الشهيد  أكاديمية  في  اإلدارية  واختتمت 
لالختصاصات العربّية ميديا شمدين بالقول: »ازداَد 
لدينا حجُم المسؤولية تجاه الطلبِة المهجريَن ِمْن ِتْلَك 
عليهم،  التركي  االحتالل  ُعدوان  جّراء  المناطِق 
العمليِة  لمتابعِة  جهودنا  بتكثيِف  نقوُم  نحُن  هنا  من 
السابق  من  أقوى  بشكٍل  ركائزها  وتدعيم  التربويِة 
بصدِد  نحُن  لذلك  ومرتزقته,  التركيُّ  العدو  لمجابهة 

المجمع  مع  المباشر  بالتنسيق  ٍمتكامٍل,  برنامج  بناَء 
وسياساته  التركي  االحتالل  ومحاربة  التربوي, 
علينا  فرضها  التي  الصعوبات  ومقاومة  الفاشية, 
وتذليلها من خالل الدعم, والجهود الحثيثة في متابعة 
التربوية, ومراعاُة  بالعملية  للنهوض  الطلبة,  شؤون 
الروتين  وَكْسُر  المهجرين  للطلبة  النفسي  العامل 
ما  كل  وتقديم  القديمة,  التدريس  عملية  في  المعتاد 
التدريس  لطرائق  نتيجًة  أفضَل  يحقق  أن  شأنه  من 

المعتمدة في اإلدارة الذاتية الديمقراطية«. 
 

تقرير/ آالن محمد

ميديا شمدين

حقق المشروع الزراعي الذي بدأ العام الماضي في 
تحقيق مردود  في  إيجابية  نتائج  الشيخ مقصود  حي 
على  ساعدهم  بشكل  تبنته,  التي  للعائالت  اقتصادي 
خطط  وإطالق  المواشي  تربية  لتشمل  توسيعه 

مستقبلية.
على  اقتصادية  مشاريع  إنشاء  في  المساعي  ضمن 
عائالت  أربع  تشاركت  الكومينالي،  النظام  مبدأ 
زراعي،  مشروع  الفتتاح  مقصود  الشيخ  حي  في 
المعارك   بمخلفات  مليئة  قاحلة  أرض  وتحويل 
بمساحة دونمين إلى أرض قابلة للزراعة، وقد نجح 
المشروع في توفير مصدر دخل لتلك العائالت منذ 

بدئه قبل عام..

أسعار منافسة الحتكار بعض التجار

الصيفية  الخضار  بأنواع  األرض  زرعت  حيث 
والشتوية، وبيع محصوله في السوق المحلية بأسعار 

منافسة الحتكار بعض التجار.
وقد نشرت وكالة هاوار خبرًا عن هذا المشروع في 
العام الماضي تحت عنوان؛ »من أرض قاحلة إطالق 

العام  هذا  أما  الشقيف«،  في  زراعي  مشروع  أول 
المواشي  المشروع توسعًا من خالل تربية  فقد شهد 

ضمنه أيضًا.
منافسة،  بأسعار  البيع  على  يعتمد  المشروع  نجاح 
الزراعية،  منتجاتهم  وتسويق  التجار  احتكار  لكسر 

ويتم تقاسم المردود بين العائالت المتشاركة.
ويقول أحد المشاركين في المشروع سعيد حسكيلو: 
للزراعة،  قابلة  وغير  قاحلة  األرض  هذه  »كانت 
استصلحناها  لكننا  المعارك،  بمخلفات  وممتلئة 
مساحة  هي  زرعناها  التي  والمساحة  منها،  لنستفيد 

الشيخ  حي  في  زراعي  لمشروع  بالنسبة  صغيرة 
مقصود واألشرفية، ولكن نود أن نبّين إنه بالتعاون 

نستطيع فعل الكثير«.

تبقى األرض خرضاء طيلة العام

ألربعة  دخل  بتوفير  تتكفل  األرض  »هذه  وتابع: 
إلى  نسعى  ال  المشروع  هذا  في  ونحن  عائالت، 
الربح الكثير، نحن ال نتوقف عن العمل طيلة العام، 
التي  الخضروات  بزراعة  يقومون  العمال  أن  إذ 
تحتاج إلى الحرارة كالبندورة في فصل الصيف، أما 
الخضروات األخرى كالبصل أو الثوم فيتم زراعتها 
تبلغ مساحتها  التي  لتبقى األرض  الشتاء،  في فصل 

دونمين خضراء طيلة العام«.
وعلق المواطن حسكيلو على هذا الموضوع بالقول: 
»مع ارتفاع الدوالر أمام الليرة السورية فقد ساهمنا 
من خالل هذه األرض في تخفيف العبء عن األهالي 
ببيع هذه المحاصيل بأسعار منخفضة كمساعدة لهم، 
فكيلو البصل بـ 200 ليرة، وفي المحالت يزيد عليها 
الحرة  السوق  في  أما  لتصبح »250«،   50 التجار 

فيصل سعر كيلو البصل إلى 400 ليرة سورية«.
بشكل  األرض  هذه  في  نزرع  »نحن  وأردف: 

موسمي، في الشتاء والصيف«.

توسيع املرشوع وزيادة اليد العاملة

  وبهدف توسيع المشروع وزيادة اليد العاملة، عمل 
القائمون على هذه األرض على تربية المواشي ضمن 
أولية، وقاموا بشراء 52 رأس من  حظيرة كخطوة 
الغنم، واآلن لديهم 81 نعجة و48 من الحمل، سيتم 
بيع »األكباش« واإلبقاء على النعجات لالستفادة من 

حليبها في إنتاج األلبان.
حلول  »مع  حسكيلو:  يقول  الموضوع  هذا  وحول 
بسعر  لبيعها  خروف   300 لشراء  نخطط  األعياد 

منافس لألهالي في األسواق«.
إلى  باإلشارة  حديثه  حسكيلو  سعيد  المواطن  وأنهى 
تربية  على  العمل  من  للمشروع،  المقبلة  الخطط 
ضمن  واألجبان  واأللبان  الحليب  إلنتاج  األبقار 

أسواق الحي، وتجهيز سوق لبيع المواشي.

من  عامًا(،   32( علي  عبدالحميد  محمد  يتمكن  لم 
استكمال  من  الرقة،  جنوبي  االنطالق  حي  سكان 
عالجه بعد فقدان بصره إثر حادث سير أثناء سيطرة 
متطرفي داعش على المدينة، ليكون ابنه الذي يعتمد 

عليه حاليًا ضحية أخرى لتداعيات الحرب المؤلمة.
يكن  لم  آذار 2017،  شهر  من  والعشرون  السادس 
الرقة  مدينة  لسكان  في حياة محمد وال  يومًا طبيعيًا 
الذين ال يزالون يصفون ذلك اليوم بـ«القيامة«، حيث 
اتجه السكان صغارًا وكبارًا إلى مخارج المدينة خوفًا 
انتشار  بعد  المدينة  وغرق  الفرات  سد  انهيار  من 

شائعة حول احتمال انهيار سد الفرات.
وانتشرت الشائعة حينها بعد تداول أنباء عن استهداف 
طائرات التحالف الدولي لسد الفرات ووجود احتمال 
النهياره، ما تسبب رغم عدم صحة الخبر بحالة هلع 
على  يتزاحمون  راحوا  الذين  المدنيين  بين  وخوف 
حواجز مرتزقة داعش في محاولة للنجاة بأنفسهم في 

حال انهيار السد.

ماذا سبب منع املرتزقة 
له من السفر؟

تعرض علي في ذلك اليوم، لحادث سير غير مجرى 
حياته بالكامل نتيجة االزدحام والهلع وسرعة إحدى 
السيارات الفارة من المدينة. ونتيجة للحادث، فقد عينه 
بضمور  اليسرى  العين  أصيبت  فيما  البصر  اليمنى 
عصب بنسبة /95/ بالمائة، لكن منع المرتزقة سكان 

الرقة من المغادرة بأي حال، تسبب بتدهور حالته.
في ذاك الحين كانت قوات سوريا الديمقراطية تدافع 
داعش  مرتزقة  من  لتحريرهم  المنطقة  أهالي  عن 
الفرات  سد  ومحيط  الطبقة  مدينة  في  وبالتحديد 

المحاذي لها في ريف الرقة الغربي.
تدارك إصابته عن طريق  حاول محمد علي جاهدًا 
مراجعة أطباء في الرقة، إال أنهم أجمعوا على حاجته 
التخصصية  المشافي  إلجراء عمل جراحي في أحد 
لمعالجة  السفر  محاولته  وعند  حلب،  أو  دمشق  في 
لحظات  آخر  تلك  لتكون  المرتزقة،  منعه  عينيه، 

إبصاره وفق ما سرد لنورث برس.

»ابني أصبح برصي«

كان علي وقبل أن يفقد بصره يعمل على بيع »عرق 
مهنة  وهي  الرقة  في  الهندي«  و«التمر  السوس« 

ورثها عن أبيه، لكنه اآلن وبعد فقدان بصره يعجز 
معاملة  حسن  على  يعتمد  الذي  العمل  ممارسة  عن 
وحركات متقنة أثناء تقديم المشروبات للزبائن. لكنه 
قطع  من  عددًا  حاماًل  المدينة  شوارع  يجوب  اآلن 
بيد على عكاز وباألخرى  ليبيعها ومتكئًا  البسكويت 
يلتحق  لم  والذي  الستة،  األعوام  ذي  أمير  ابنه  على 

بالمدرسة ليقود والده في تجواله.
يقول علي: »ابني أصبح بصري، هو الذي يساعدني 
بأسى،  ويقول  الطريق«،  في  ويوجهني  العمل  في 
إلى  الذهاب  من  سنوات  الست  ذا  ابني  »حرمت 

المدرسة ألعتمد عليه في العمل«.
حاول مؤخرًا التواصل مع مكتب ذوي االحتياجات 
الخاصة في مجلس الرقة المدني، عّلهم يؤمنون دخاًل 
بسيطًا لعائلته المكونة من طفلين وأمهما، كما حاول 
مدينة  في  اإلنسانية  المنظمات  بعض  مع  التواصل 

الرقة »لكن دون فائدة«، على حد قوله.
لكن مكتب ذوي االحتياجات الخاصة في الرقة، التابع 
تقديم  إمكانات  يملك  ال  االجتماعية،  الشؤون  لهيئة 
الشريحة،  لهذه  وتعليمية  واجتماعية  خدمات صحية 
االحتياجات  ذوي  مكتب  رئيس  به  صرح  ما  وفق 
الخاصة في الرقة عيسى إبراهيم الشيخ، ، لـ«نورث 

برس«.

خالل  من  مجددًا،  الرؤية  من  يتمكن  أن  علي  يأمل 
إجراء عملية في مشفى تخصصي أو خارج البالد، 
الحياة،  إلى  ألرجع  مساعدتي  »أتمنى  ويضيف: 

وأرى الدنيا التي حرمت منها«.
طلب  عبارتان  عيوني«  و«تبارك  عيوني«  »أمير   

كتابتهما على  الدهان  البصر من عامل  كفيف  األب 
اآلن  حتى  يستطع  لم  أنه  رغم  منزله،  جدران  أحد 
العبارتين.  وقراءة  المدرسة  ارتياد  من  ابنه  تمكين 
ويختتم محمد عبد الحميد بالقول: »ال يقهرني سوى 

انقطاع طفلي عن التعليم بسبب عمله معي«.


