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 لـحملة تـحرير عـفريـن
ً
سـلسلة اجتماعات للشـبيبة تـحضريا

«الدولة الرتكية استهدفت 
عموم الشعب الكردي يف 

شخص زكي شنكايل«

التدخالت التركية في المنطقة 
مستمرة وبخاصة في سوريا 
والعراق وفي الخامس عشر 
من آب هاجم الطيران الحربي 
التركي شنكال وقصف مواقع 
استشهاد  إلى  أدى  ما  هناك، 
المجتمع  منسقية  عضو 
اإليزيدي زكي شنكالي وهذا 
استفهام  عالمات  ترك  ما 
كثيرة وتساؤالت عديدة حول 
مما  هناك،  التركية  العملية 
أبناء  واستياء  سخط  أثار 
عام،  بشكل  الكردي  الشعب 
بشكل  اإليزيدي  والشعب 
أنَّ  أكَّدوا على  الذين  خاص، 
هذا الهجوم تمَّ بالتنسيق بين 
الدولة التركية والجهات التي 

تعمل لمصلحتها.   

دعوة الستدراج عروض أسعار
الموردين لوضع  لتقديم المساعدات عن  الدولية  الوكاالت  - تبحث إحدى 

اتفاقية النقل بمناطق مختلفة في منطقة شمال شرق سوريا.
- ويجب أن يكون مقدمو العروض الناجحون قادرين على توفير الخدمة 

في مناطق شمال وشمال شرق سوريا.

والخدمات  للشركة  موجزاً  وصفاً  ترسل  أن  يجب  المهتمة  الشركات   -
والمراجع والتراخيص للعنوان التالي:

 .Tender20172018@gmail.com 

- الشركات التي تقدم تلك الوثائق سوف يتم إرسال ملف: دعوة للمشاركة 
في مناقصة، بما في ذلك المواصفات الفنية.

12/09/2018وبالتالي  العرض:   الستالم  تاريخ  آخر  يكون  وسوف    -
ينصح الشركات المهتمة بإرسال تفاصيل الشركة في أقرب وقت ممكن.

لـ  الموافق  األربعاء  يوم  نهار  من  ابتداء  أوراقكم  إرسال  يمكنم   -
29/08/2018

مذكرة دعوة
يف الدعوى رقم أساس /115/ 

لعام 2018م

إلى  العجيلي بن محمد الحضور  الرحمن  السيد عبد  على 
ديوان العدالة االجتماعية في الكرامة وذلك في تمام الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 10/10/2018م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد عبد هللا المحمد بن 

مصطفى بطلب استرداد حيازة.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.

هيئة ديوان العدالة االجتماعية بالكرامة

دعوة الستدراج عروض أسعار

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

تقديم بذار القمح الطري خاص للزراعة بموسم الشتاء لـ 850 عائلة.
آخر موعد الستالم العروض 13/9/2018؛ الساعة الثالثة ظهراً. 

لن يتم قبول العروض بعد هذا التاريخ.
يمكنكم الحصول على أوراق المناقصة كاملة مجاناً من خالل البريد االلكتروني وذلك 

ابتداء من صباح يوم األربعاء 29/8/2018م.
فقط  عليها  الحصول  يمكنكم  المطلوبة  األوراق  وجميع  العطاء  معلومات  مالحظة:   
عند ذكر اسم الشركة الطالبة لألوراق وذلك أثناء ساعات الدوام الرسمية من خالل 

العنوان التالي:
Tender20172018@gmail.com

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

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

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

وخلق  نشر  إىل  وتتطلع  منطقتنا  يف  والتعددية  الدميقراطية  وأسس 

ثقافة دميقراطية بيئية إنسانية حرة أساسها االعرتاف واالحرتام املتبادل 

املنطقة  األقالم احلرة يف  تفعيل  بني مجيع مكونات اجملتمع من خالل 

العلل  مكامن  إىل  يتطرق  واقعي  حتليلي  فكري  نقاش  أسس  وتأمني 

الصحيفة صفحاتها  تفتح  األساس  هذا  وعلى  املناسبة هلا  احللول  وطرح 

احلضارات  مهد  األوسط  الشرق  منطقة  مستقبل  على  الغيورين  لكل 

الفكر  وتنشيط  وتطبيق  ترسيخ  يهمهم  من  ولكل  عامة.  البشرية 

الدميقراطي التعددي الذي يقبل التنوع واالختالف ويعتربه غنى ملنطقتنا.

r.ronahi2011@gmail.com

rojnama ronahi

مركز قامشلو     0938541707

423165

صحيفة روناهي

مركز قامشلو      052438341

0938374196

s.ronahi.555@gmail.com
شركة روناهي للتوزيع واإلعالن
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عمليات االختطاف مستمرة 
يف عفرين

منبج انتصرت بفكر األمة الدميقراطية

جابوا األرض بطولها وعرضها واحتلوا من 
لهم  قرابة 60%، ودان  السورية  األراضي 
في فترة ما الكثير من األطراف المتصارعة 
كما  السورية،  األرض  على  الحكم  على 
أثاروا الكثير من الفوضى والفتن في أوروبا 
بهجمات عديدة، وجعلوا المجتمع األوروبي 

داعش  مرتزقة  إنهم  أمره.  من  حيرة  في 
الذين طغوا في األرض وعاثوا فيها الفساد؛ 
الديمقراطية  سوريا  قوات  مقاومة   أن  إال 
لهم وانتصارها عليهم شكل شوكة بحلقهم، 

وقصم ظهورهم.
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اختطف مرتزقة االحتالل التركي مواطناً من قرية 
موساكا التابعة لمنطقة راجو في مقاطعة عفرين، 
وتعرض للتعذيب الشديد وابتزاز ذويه ومطالبتهم 

«2بدفع فدية مالية مقابل إطالق سراحه. 
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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

األحد  يوم  مساء  عقد  ـ  الشهباء  روناهي/ 
اجتماع  سردم  مخيم  في  2018/8/26م 
مقاطعة  في  الديمقراطية  الشبيبة  التحاد 
250عضواً  من  أكثر  حضره  الشهباء؛ 
من اتحاد شبيبة الديمقراطية واتحاد المرأة 
اتحاد  الشابة وأدار االجتماع اإلداري في 
هارون  عفرين  ـ  الديمقراطية  الشبيبة 
األوضاع  عن  أوجالن  وتحدث  أوجالن 
التي  إدلب  حملة  وعن  الراهنة  السياسية 
قرب  على  تطرق  كما  األبواب  على  هي 
ستنطلق  التي  عفرين  تحرير  حملة  موعد 
قريباً وأهمية دور الشبيبة من هذه األحداث 

والواجبات التي تقع على عاتقهم في الدفاع 
»بعد  وأضاف:  والوطن،  المكتسبات  عن 
عدة  اتخاذ  تم  عفرين  كونفرانس  انعقاد 
قرارات ومن بين هذه القرارات البدء بحملة 
بتنظيم  قمنا  الشبيبة  ونحن  عفرين  تحرير 
والمشاركة  القرارات  تلك  حسب  أنفسنا 
»علينا  وأكد:  لعفرين«،  واالنتقام  بالحملة 
ثورية  ومناضلة  مقاتلة  شعوباً  نكون  أن 
حتى نستطيع امتالك المكاسب إن لم نكن 
على  يتوجب  موجودون.  نكون  لن  كذلك 
العسكرية  القوات  إلى  االنضمام  الشبيبة 
القائد  ذكره  الذي  الشعب  من  نكون  لكي 

المناضل،  الشعب  وهو  أوجالن  هللا  عبد 
المقاتل، والثوري«.

الشبيبة  اتحاد  في  اإلداري  واختم   
أوجالن  هارون  عفرين  ـ  الديمقراطية 
لكي  ضرورة  »هنالك  بالقول:  حديثه 
ألننا  والثوري؛  المقاتل  الشعب  نكون 
قبل  من  والمستهدفين  لإلبادة  نتعرض 
رأسها  وعلى  السلطوية  والقوى  األنظمة 
الفكر  تمثل  التي  التركي  االحتالل  دولة 
السلطوي، ويتوجب علينا أن نهيئ أنفسنا 
باتت  التي  عفرين  تحرير  حملة  لخوض 

قريبة«.

من  سلسلة  ضمن  االجتماع  هذا  ويأتي 
االجتماعات التي ستعقد خالل أيام ويذكر 
أنه تم عقد اجتماعين األول عقد في قرية 

والثاني  2018/8/24م  بتاريخ  عقيبة 
آب  شهر  من   25 بتاريخ  رفعت  تل  في 

المنصرم.        

اتخذتها حركة  هامة  قرارات 
في  الديمقراطي  المجتمع 
انعقد  الذي  الثالث  مؤتمرها 
الجزيرة  بإقليم  الرميالن  في 
إلى  كافة  الصالحيات  بنقل 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
والتحول إلى تنظيم مجتمعي 
يحمي حقوق المجتمع والحد 
فيه  السلطوية  الذهنية  من 
أفراده،  حرية  على  والحفاظ 
بدأت  ما  على  السير  وآثرت 
آفا  روج  ثورة  بداية  في  به 
قيادة  في  سوريا  وشمال 
المجتمع  وتنظيم  الثورة 

وإدارته والنهوض به...

يف مؤمتره الثالث...
 حركة اجملتمع الدميقراطي.. 

تنظيم جمتمعي
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مركز األخبار ـ تحت شعار »بالمجتمع المنظم 
المجتمع  النصر«؛ عقدت حركة  الحر نضمن 
آرام  مركز  في  الثالث  مؤتمره  الديمقراطي 
بمقاطعة  الرميالن  في  والفن  للثقافة  تيكران 
وبحضور  االثنين  الجزيرة  إقليم  في  قامشلو 
للهيئة  المشترك  الرئيس  وقال  عضو،   500
آلدار  الديمقراطي  المجتمع  لحركة  التنفيذية 
المجتمع  لحركة  الثالث  المؤتمر  أن  خليل 
الديمقراطي سيعمل على تعديل ميثاق الحركة، 
وبشكل  كافة  الصالحيات  »نقل  يضمن  بما 
الكومينات  لتمثل  الذاتية  لإلدارة  رسمي 
العامة؛  اإلدارة  اإلدارية،  والهيئات  والمجالس 
سوريا«.  شمال  في  الحكومة  دور  تلعب  أي 
إعادة  على  ستعمل  الحركة  أن  أيضاً  وأكد 
صياغة المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني 

األخرى. 
التنفيذية  للهيئة  المشترك  الرئيس  وتحدث 
لحركة المجتمع الديمقراطي آلدار خليل لوكالة 
التي  والتغيرات  التحوالت  حول  هاوار  أنباء 
المجتمع  حركة  ومهام  هيكلية  في  ستجرى 
الديمقراطي خالل مداوالت ونقاشات المؤتمر 

الثالث االعتيادي. 
مهام  في  والتحول  التغيير  دواعي  وحول 

وهيكلية حركة المجتمع الديمقراطي قال خليل: 
وبشكل خاص  الثورة  مرحلة  نعيش  دمنا  »ما 
أنها ثورة ديمقراطية، يتطلب منا دائماً أن نكون 
مستعدين لجميع االحتماالت والتطورات، فمن 
جهة ال بد من تقييم المرحلة السابقة، ومن جهة 
أخرى ال بد من وضع مخططات عمل وإعادة 

الهيكلية والتنظيم استعداداً للمرحلة القادمة«.
الديمقراطي  المجتمع  حركة  أن  خليل  وبين 
قامت منذ تأسيسها بوضع خارطة طريق حول 
»حيث  تنظيمه،  وكيفية  المجتمع  إدارة  كيفية 
المجتمع  أمور  إلدارة  المختلفة  اللجان  شكلت 

وبالفعل نجحت في ذلك.«
الديمقراطي  المجتمع  حركة  أن  خليل  وأكد 
تمكنت من تأسيس اإلدارات الذاتية الديمقراطية 
وتشكيل مجالس المدن والكومينات، وأضاف: 
»هذه كلها كانت من نتائج عمل حركة المجتمع 
قيادة  تمثل  الحركة  فكانت  الديمقراطي، 

المراحل األولى للثورة«.
واالنتقال  المجتمعي  التحول  مضمون  وحول 
المشتركة لحركة  الرئاسة  الذي ورد في كلمة 
المجتمع الديمقراطي قال خليل: »إن ما نتحدث 
حصلت  الحركة  في  جديدة  تغييرات  من  عنه 
فعالً في 2014م، حيث تم نقل اللجان التابعة 

اإلدارات  إلى  الديمقراطي  المجتمع  لحركة 
تلك  كانت  نظرياً  لكن  الديمقراطية،  الذاتية 
المجتمع  حركة  ميثاق  ضمن  موجودة  اللجان 
المؤتمر  أن  إلى  خليل  ونوه  الديمقراطي«. 
رسمياً  كافة  الصالحيات  نقل  على  سيعمل 
حركة  ميثاق  تعديل  وسيتم  الذاتية  لإلدارة 

المجتمع الديمقراطية على هذا األساس.
وأشار الرئيس المشترك للهيئة التنفيذية لحركة 
المجتمع الديمقراطي آلدار خليل إلى نقل جميع 
الصالحيات إلى هيئات اإلدارة الذاتية، بالتالي؛ 
فإن الكومينات والمجالس وهيئات اإلدارة هي 
التي ستتكفل بـ »اإلدارة العامة« وتكون بمثابة 
الحكومة في شمال سوريا. وهذا األمر يستدعي 
المدني  المجتمع  منظمات  في  النظر  إعادة 
لحركة  تابعة  كانت  التي  المدنية  والمؤسسات 
المجتمع الديمقراطية، وقال: »ال بد للحركة من 
إعادة صياغة هذه المنظمات والمؤسسات مرة 

أخرى«.
التنفيذية لحركة  للهيئة  المشترك  الرئيس  وأكد 
الحركة  أن  خليل  آلدار  الديمقراطي  المجتمع 
ستعمل على تحقيق التحول واالنتقال إلى تنظيٍم 
ويقطع  والحريات  الحقوق  يحمي  مجتمعي 

الطريق أمام أية ذهنية سلطوية شمولية.

اإلعالمي  المركز  أعلن  ـ  األخبار  مركز 
نفذت  قواتهم  أن  الشعب  حماية  لوحدات 
عمليتين منفصلتين في عفرين تمكنت خاللهما 
التركي  من تصفية مرتزقين لجيش االحتالل 
فيلق  مرتزقة  لدى  الحواجز  مسؤول  أحدهما 

الشام واستولت على أسلحتهما. 
نشر المركز اإلعالمي لوحدات حماية الشعب 
كشف  الرسمي،  موقعه  على  بياناً  )األحد( 
في  قواتهم  نفذتهما  اللتين  العمليتين  نتائج  فيه 
كل  في  الجاري  آب   24-  19 بين  ما  الفترة 
عفرين  مقاطعة  في  وبلبلة  ماباتا  ناحيتي  من 
التركي.  لالحتالل  مرتزقين  مقتل  إلى  وأدت 
يلي:  ما  الحماية  بيان وحدات  وجاء في نص 
»في إطار المرحلة الثانية من مقاومة العصر 
في  منفصلتين  عمليتين  مقاتلونا  نفذ  بعفرين 

استهدفت من   ، آب   24  - بين 19  ما  الفترة 
كل  في  التركي  االحتالل  مرتزقة  خاللهما 
من ناحيتي ماباتا وبلبلة، وتلك العمليات على 

الشكل التالي:
مقاتلونا  نصب  المنصرم،  آب   19 بتاريخ  ـ 
على  الشامية  الجبهة  مرتزقة  ألحد  كميناً 
قتل  ماباتا، حيث  ناحية  إلى  الواصل  الطريق 

في العملية المرتزق محمد أردوان.
مقاتلونا  المنصرم، نصب  آب  وبتاريخ 24  ـ 
ناحية  إلى  الواصل  الطريق  على  آخر  كميناً 
بلبلة استهدف مسؤول الحواجز لدى مرتزقة 
الملقب  الطاهر  خالد  ويدعى  الشام  فيلق 
العملية،  في  قُتل  حيث  الشمالي،  محمد  أبو 

واستولى المقاتلون على سالحه.

االحتالل  مرتزقة  اختطف  ـ  األخبار  مركز 
التركي مواطناً من قرية موساكا التابعة لمنطقة 
للتعذيب  وتعرض  عفرين،  مقاطعة  في  راجو 
الشديد وابتزاز ذويه ومطالبتهم بدفع فدية مالية 

مقابل إطالق سراحه. 
وكالة  لمراسل  موساكا  قرية  من  مصدر  أفاد 
أنباء هاوار أن مرتزقة االحتالل التركي أقدموا 
شيروان  المواطن  اختطاف  على  يومين  منذ 
وذلك  عاماً،   34 العمر  من  البالغ  مصطفى 
من مكان عمله، والذي لديه ورشة خياطة في 

مدينة عفرين.

للتعذيب  تعرض  المواطن  أن  المصدر  وأكد 
أثناء االختطاف من  المبرح  الشديد والضرب 
مجهولة.  جهة  إلى  اقتياده  وتم  عمله،  مكان 
عائلة  أفراد  أحد  عن  نقالً  المصدر  وأشار 
الشاب شيروان، أن مرتزقة االحتالل تواصلوا 
معهم وطالبوهم بفدية مالية كبيرة مقابل إطالق 

سراحه.
يذكر أن مقاطعة عفرين تشهد بشكل شبه يومي 
حاالت اختطاف بهدف المطالبة بفدية مالية إلى 

جانب نهب وسرقة ممتلكات المدنيين.

الواقع  مناقشة  بهدف  ـ   األخبار  مركز 
الزور  دير  مناطق  في  والخدمي  االجتماعي 
لقوات  الرئيس  المستشار  قام  المحررة؛ 
روباك  ويليام  سوريا  في  الدولي  التحالف 
الشمال  في  الدولي  التحالف  قادات  من  وعدد 
المدني  الزور  دير  لمجلس  بزيارة  السوري 
التي  المناطق  إلى  لهم  زيارات  إطار  في 
حررتها قوات سوريا الديمقراطية من مرتزقة 
داعش. واستقبل الرئيس المشترك لمجلس دير 
مقر  في  الوفد  اليوسف  غسان  المدني  الزور 

دير  بريف  الكسرة  ناحية  في  الكائن  المجلس 
للوفد  اليوسف  غسان  وتحدث  الغربي.  الزور 
المحررة  الزور  دير  مناطق  استراتيجية  عن 
عن  مغلقاً  االجتماع  استمر  فيما  وأهميتها, 

وسائل اإلعالم. 
وتجدر اإلشارة بأن مستشار وزارة الخارجية 
مجلس  زار  قد  كان  روباك  ويليام  األمريكية 

الرقة المدني بتاريخ 12 آب 2018.
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يف مؤمتره الثالث...

 حركة اجملتمع الدميقراطي.. تنظيم جمتمعي
مقتل مرتزقني يف عمليتني 

لوحدات احلماية بعفرين

عمليات االختطاف مستمرة يف عفرين 

ويليام روباك يزور جملس دير الزور املدني

الفرنسي  الرئيس  هدد  ـ  األخبار  مركز 
بشن ضربات عسكرية  ماكرون  إيمانويل 
جديدة على النظام السوري في حال استخدم 
النظام األسلحة الكيميائية. وتطرق الرئيس 
الضربات  إلى  إيمانويل ماكرون  الفرنسي 
أمريكا  وجهتها  التي  الثالثية  العسكرية 
للنظام  مواقع  على  وبريطانيا  وفرنسا 
بعد  الجاري  العام  من  نيسان  في  السوري 
دوما  بلدة  على  الكيميائية  باألسلحة  هجوم 

في الغوطة الشرقية لدمشق.
التصرف  في  »سنستمر  قائالً:  وتابع 

مؤكدة  حاالت  سّجلنا  إذا  الطريقة،  بهذه 
وفيما يخص  الكيميائي«.  جديدة الستخدام 
الفرنسي عن  الرئيس  إدلب، عبّر  أوضاع 
مخاوفه من إمكانية اندالع أزمة إنسانية في 
المحافظة في حال شنت قوات النظام حملة 
عسكرية ضد المجموعات المرتزقة التابعة 

لتركيا فيها.
وتركيا  روسيا  تكثف  أن  ماكرون  وتوقع 
الضغوط على النظام السوري لتفادي هذا 
السيناريو، ولفت إلى أن دمشق ال تبدي أي 
رغبة في التفاوض مع المسلحين، أما فيما 

فأعلن  سوريا،  في  السلطة  بمسألة  يتعلق 
ماكرون أنه ال ينبغي على أي دولة اإلمالء 
السوريين بخصوص من سيحكمهم،  على 
مشدداً على أنه يتعين على المجتمع الدولي 
الشعب  لقيام  المالئمة  الظروف  تهيئة 
وأشار  بنفسه.  مستقبله  برسم  السوري 
ماكرون إلى أنه لم يصر على رحيل األسد 
إلى  اإلنسانية  المساعدات  إيصال  مقابل 
بقاء  أن  نفسه  الوقت  في  مضيفاً  سوريا، 
سيكون،  السلطة  في  األسد  بشار  الرئيس 

حسب اعتقاده، »خطأ«.
ازداد الحديث عن محافظة إدلب  ومؤخراً 
التي تسيطر عليها مجموعات مرتزقة تابعة 
)فرع  النصرة  جبهة  وخصوصاً  لتركيا 
على  تسيطر  التي  الشام(  بالد  في  القاعدة 
واالتفاقات  المحافظة،  من   %60 حوالي 
جبهة  دمج  أجل  من  التركية  ـ  الروسية 
النصرة مع المجموعات المرتزقة األخرى 
عملية  أية  المنطقة  لتجنيب  إدلب  في 
بإرسال  النظام  قوات  وتستمر  عسكرية. 
الغاب  مثلث سهل  إلى  تعزيزات عسكرية 
– جسر الشغور – الريف الشمالي لالذقية، 
في  المرتزقة  ضد  عسكرية  لعملية  تمهيداً 

إدلب.

مركز األخبار ـ دخلت العقوبات األمريكية 
روسيا  على  سابقاً  عنها  اإلعالن  تم  التي 
في  الكيميائية  األسلحة  استخدامها  بسبب 
التنفيذ  حيز  البريطانية،  سالزبوري  مدينة 

)االثنين(. 
وأصدر السجل االتحادي ـ الجهاز الرسمي 
جاء  وثيقة  األمريكية  للحكومة  المطبوع 
روسيا  بأن  تقر  الخارجية  »وزارة  فيها: 
في  الكيميائي  السالح  استخدمت  االتحادية 
مواطنيها«.  ضد  الدولي..  للقانون  انتهاك 
التنفيذ  للوثيقة »يدخل اإلشعار حيز  ووفقاً 
في 27 آب«، كما أكدت الوثيقة أن وزارة 
تراخيص  منح  عن  ستتوقف  الخارجية 
للمؤسسات  األمريكية  األسلحة  لتصدير 
ذات  والمنتجات  الروسية  الحكومية 
الصادرات  باستثناء  المزدوج،  االستخدام 
الفضاء  مجال  في  للتعاون  الالزمة 
الفضاء،  إلى  التجارية  اإلطالق  وعمليات 

لضمان  الالزمة  المنتجات  إلى  باإلضافة 
وهناك  المدني.  الطيران  رحالت  سالمة 
أيضاً،  ممكنة  أخرى  فردية  استثناءات 
ولكن »افتراض الرفض« منصوص عليه 

في تراخيص التصدير ذات الصلة.
أي  منح  »رفض  سيتم  أنه  إلى  وأشارت 
أي  أو  لروسيا  ائتمانية  وضمانات  قرض 

دعم آخر من قبل أي مؤسسة أمريكية«.

ماكرون يهدد بضرب النظام السوري يف حال استخدمه الكيماوي

العقوبات األمريكية على روسيا تدخل حيز التنفيذ

تلوث البيئة وضرورة حماربته

إعداد الصفحة - جوليا خلو

ما  أو  اللّغويّة  للمهارات  امتالكهم  قبل  حتّى 
يكفي من المعلومات لفهم المبنى االجتماعي في 
االستدالل  الرّضع  يستطيع  القريب،  محيطهم 
حول احتماليّة أن يكون األشخاص من حولهم 
أصدقاء أو ال عن طريق مراقبة األمور التي 
األشخاص،  هؤالء  يُبغضها(  )أو  يُفّضلها 
وذلك بحسب نتائج دراسة جديدة حول إدراك 

الرّضع.
في هذه الّدراسة، تّم اختيار 64 رضيعاً بجيل 9 
أشهر وتوزيعهم بشكٍل عشوائّي في مجموعاٍت 
األطفال  على  الباحثون  عرض  مختلفة. 
يتناوالن  بالغين  شخصين  فيها  فيديوهات 
الطعام، ثم يبديان ردة فعل معيّنة تجاه الطعام 

)ردة فعل سلبية تجاه الطعام الذي لم يعجبهم، 
أو إيجابية تجاه الطعام الذي أحبوه(. في بعض 
نفسه  الفعل  ردة  للشخصين  كان  الفيديوهات 
)سواء أكره الطعاَم كالهما أم أحباه( بينما في 

البعض اآلخر كانت ردة فعلهما مختلفة.
أشرفت  التي  الباحثة  كينزلر،  كاثرين  بحسب 
علم  في  المساعدة  واألستاذة  التّجربة  على 
تقييم  اختيار  تّم  شيكاغو،  جامعة  في  النّفس 
معلومات  يُقّدم  قد  الطّعام  ألّن  للطّعام  البالغين 
اجتماعية بارزة، فاألكل مع العائلة واألصدقاء 

هو فعٌل اجتماعي ضمنيّاً.
الباحثون  وليتأّكَد  األولى،  الجولة  تلك  بعد 
الفعل  رّدة  بين  ربطوا  قد  ع  ضَّ الرُّ كان  إذا  ما 

تجاه الطّعام وبين العالقات االجتماعية، قاموا 
الفيديوهات على  بعرض مجموعة أخرى من 
الفيديوهات  هذه  في  يمثل  إذ  نفسهم،  األطفال 
الشخصان نفسهما. في بعض هذه الفيديوهات 
إيجابيّاً  بعضهما  تجاه  البالغين  ف  تصرُّ كان 
التحية(،  ويلقيان  البعض  لبعضهما  )يبتسمان 
وال  )يتأففان  سلبيّاً  كان  اآلخر  البعض  في  و 

ينظران إلى بعضهما البعض(.
تجاه  األطفال  فعل  رّدة  بتقييم  قاموا  العلماء 
التي حّدق  المّدة  قياس  الفيديوهات عن طريق 
الفيديو.  توقّف  بعد  الّشاشة  تجاه  الطّفل  فيها 
دراساٌت سابقة أظهرت أّن مّدة تحديق الّرضع 
أو  بالمفاجأة  إّما  بإحساسهم  ما  نوعاً  مرتبطة 
مّدة  طالت  الطّفل،  تعّجب  زاد  كلّما  األلفة. 

تحديقه.
التّجربة  التي كشفت عنها  ردود فعل األطفال 
كانت كالتّالي: أبدى األطفال تعجبا واستغرابا 
بردة  اشتركوا  الذين  األشخاص  رؤيتهم  لدى 
كأعداء  يتصرفون  الطعام،  تجاه  واحدة  فعل 
الحقاً. كما أنّهم تعّجبوا لدى رؤيتهم األشخاص 
الذين اختلفوا بردة فعلهم تجاه الطعام يتصرفون 

كأصدقاء.
أن  توقعوا  األطفال  أن  إلى  أشارت  التجربة 
يكون األشخاص المتفقون في وجهات نظرهم 
بودية،  يتصرفوا  وأن  أصدقاء  الطعام  تجاه 
ذلك.  عكس  رأَْوا  حينما  االستغراب  وأبدوا 
التّجربة تُشير أيضاً إلى وجود بوادر لمهارات 
التحليل االجتماعي والمنطق لدى األطفال من 
المستقبلية ستحاول  عمر 9 أشهر، والتجارب 
الكشف عن المزيد من مثل هذه المهارات عند 

األطفال.

الرضع ميتلكون القدرة على متييز األصدقاء من األعداء

ما العالقة بني االكتئاب وآالم الظهر؟

د. جميد طه شيخي 

األشخاص  من   %60 استرالي،  لبحث  وفقاً 
الذين يعانون من االكتئاب في حياتهم، هم أكثر 
عرضة لإلصابة بآالم أسفل الظهر. وهذه أول 
دراسة بيّنت أن االكتئاب في حد ذاته قد يؤدي 
يكون  أن  من  بدالً  الظهر  آالم  إلى  الواقع  في 

ناتجاً عنها.
 Arthritis Care( البحث الذي نُشر في مجلة
بيانات 11  تحليل  فيه  تّم   ،)and Research
دراسة تغطي ما مجموعه 23,109 أشخاص. 
من  يعانون  الذين  األشخاص  أن  فيها  ُوجد 
أعراض االكتئاب هم األكثر عرضة لإلصابة 
بآالم أسفل الظهر في المستقبل مقارنة بمن ال 
يعانون من االكتئاب، كما أن خطورة اإلصابة 
بآالم أسفل الظهر تكون أعلى عند األشخاص 

الذين يعانون من أقصى مراحل االكتئاب.
باولو فيريرا )Paulo Ferreira( من جامعة 
سيدني يقول: »إن البحث يشير إلى أن ما يصل 
إلى 61,200 من حاالت آالم أسفل الظهر في 

أستراليا، تُعزى جزئيا إلى االكتئاب«.
حالة  هي  الظهر  أسفل  »آالم  فيريرا:  يقول 
بحالة مرضية  ترتبط  منهكة، وبخاصة عندما 
أخرى، لذلك آمل أن يؤدي هذا االكتشاف إلى 

عالج أفضل في المستقبل«.
وأضاف: »عندما يزورنا المرضى المصابون 
حاالتهم  تكون  واالكتئاب،  الظهر  أسفل  بآالم 

يستجيبون  ال  فهم  تعقيداً،  األكثر  هي 
ج  للعال
يقة  لطر با
التي  نفسها 

يستجيب 
فيها 

ضى  لمر ا
بآالم  المصابون 

دون  الظهر  أسفل 
فمرضى  االكتئاب، 
يحتاجون  االكتئاب 
للتعافي،  أطول  فترة 
يكون  قد  والعالج 

مكلفاً«.
إلى  الدراسة  وتشير 
وآالم  االكتئاب  أن 

من  بّد  ال  الظهر  أسفل 
معالجتهما في وقت واحد. 

وتقّدر دراسة أخرى إلى أن 

أسفل  بآالم  المصابين  من  إلى %48  يصل  ما 
الظهر لديهم أعراض االكتئاب، آخر األبحاث 
هو  السبب  يكون  قد  ولكن  السبب،  تفّسر  لم 
ما  غالبا  باالكتئاب  المصابين  األشخاص  أن 
تنخفض مستوى األنشطة الحركية لديهم، وقلة 
بالنواقل  متعلّقة  مشاكل  بسبب  لربما  أو  النوم 
العصبية التي تؤثر بدورها على المزاج واأللم 
يشير  أخرى،  ناحية  ومن  سواء،  حّد  على 

إلى  الوراثة، الباحثون  عامل  وجود 
أُجري على التوائم فالبحث الذي 

من يشير  كاّلً  أنَّ  إلى 
الظهر  آالم 
ب  كتئا ال ا و
يكونا  قد 

وراثييين.
آالم  أن  ويُقّدر 
تصيب  الظهر  أسفل 
شخص  ماليين   4
شيوعاً  األكثر  وهو  استرالي، 
تتراوح  الذين  األشخاص  في 

أعمارهم بين 40 و50 سنة.

إن هذا الكون الفسيح الذي يعيش فيه اإلنسان 
الحية  والكائنات  والنباتات  والحيوانات 
الصغيرة والمجهرية في صراع تناحري دائم 
فيما بينها من جهة ومن جهة أخرى مع الحياة. 
وبما أنَّ عوامل الحياة في هذا الكون مشتركة 
بين هذه الكائنات الحية جميعها كالهواء والماء 
والغذاء والحرارة والتربة والضوء فحماية هذه 
البيئة  تعتبر أساس حماية  التلوث  العوامل من 
وبالتالي أساس حماية صحة الكائنات الحية في 
البيئة  ث  تلوُّ عوامل  تكن  لم  قديماً  الكون،  هذا 
فالبيئة إلى حد ما كانت نظيفة  موجودة كاآلن 
أما اآلن فظهرت مصادر عوامل تلوث  نسبياً 

البيئة وانتشارها بكثرة وهي: 
ـ اكتشافات النفط ومشتقاته وبخاصة بعد إدخاله 

الطبيعة  في  مشتقاته  وتسريب  الصناعة  في 
أدت  الغذائية  والمواد  والتربة  والماء  كالهواء 
أمراض  وانتشار  البيئة بشكل كبير  تلوث  إلى 

مختلفة وخطيرة. 
المسمومة  الصناعية ونفاياتها  الثورة  ـ ظهور 
برمتها  الحياة  عوامل  تلوث  إلى  أدت  والتي 
وبالتالي إلى انتشار مختلف األمراض الخطيرة 
أن  رغم  جميعها  الحيَّة  الكائنات  حياة  على 
كبيرة ومريحة  تقدم خدمات  الصناعية  الثورة 

لإلنسان. 
الخطرة  نفاياتها  وانتشار  الذرة  اكتشاف  ـ 
السلبي  وتأثيرها  الخبيثة  لألمراض  كمصدر 

حتى على النسل. 
األرضية  الكرة  على  السكان  عدد  زيادة  ـ 

وعدم دفن القمامة بطرق علمية صحيحة لمنع 
خطيرة  أمراض  فتتسبَّب  البيئة  في  انتشارها 

على الكائنات. 
قسٍم  في  للشرب  الصالحة  المياه  توفُّر  عدم  ـ 
على  سلباً  ينعكس  مما  العالم  مناطق  كبير من 
مختلف  النتشار  ويَُؤدِّي  المناطق  تلك  نظافة 

األمراض فيها. 
ـ ظهور الكيمياء ومشتقاتها وانتشار صناعاتها 
حياتنا  في  ودخولها  وحربية  سلمية  ألغراض 

اليومية زاد من تلوث البيئة. 
أدَّت  مدمرة  ومحلية  إقليمية  حروب  انتشار  ـ 

النتشار أوبئة في تلك المناطق. 
البيئة  تلوث  محاربة  أصبح  تقدَّم  ما  كلِّ  من 
من مهام جميع شعوب العالم ودولها وبخاصة 

األمم  هيئة  وعلى  العالمية،  الصحة  منظمات 
تلوث  لمحاربة  المشترك  الجاد  العمل  المتحدة 

البيئة. 

هلذا السبب تعترب اخلضار الورقية 
اخلضراء املفتاح هلضم جيد 

ألول مرة قام العلماء بتحديد كيف يقوم نوع غير 
الورقية  الخضار  في  موجود  السكر  من  عادي 
الخضراء بتغذية البكتيريا الجيدة التي تعيش في 
أحشائنا لتساعد على عملية الهضم، وفي الوقت 
نفسه تثبيط البكتيريا السيئة التي من الممكن أن 

تجعلنا مرضى.
أو  سيلفوكينوفوز  باسم  المعروف  السكر 
المعروف  السكر  جزيء  هو   ،SQ اختصارا 
الوحيد الحاوي على الكبريت، وهذا أمر مهم ألن 
الكبريت هو ثالث أكثر المواد وفرة في الجسم، 
الحيوية  األمينية  األحماض  من  واحد  وهو 

البروتينات  بناء  في  المستخدمة 
واألنسجة،  للخاليا 

باإلضافة 
لى  إ

يد  لعد ا
الهرمونات  من 

واألجسام  واألنزيمات  الحيوية 
وهو   Spencer Williams المضادة.ويقول 
استراليا:  في  ملبورن  جامعة  من  الباحثين  أحد 
والتي  البروتينات،  لبناء  ضروري  »الكبريت 
 SQ ،هي عناصر رئيسة لجميع الكائنات الحية
على  يحوي  الذي  الوحيد  السكر  جزيء  هو 
البكتيريا  قبل  الجزيء من  الكبريت وهضم هذا 
الدخول  يعاود  حيث  البيئة  في  الكبريت  يحرر 
إلى دورة الكبريت العالمية إلعادة استخدامه من 
قبل كائنات حية أخرى«.وحسب تقرير للصحفي
 ،Gizmodo صحيفة  من    Rae Johnston
النباتات  جميع  قبل  من  إنتاجه  يتم   SQ فإن 
الضوئي،  التركيب  عملية  لتسهيل  الخضراء 
وكلما كان النبات أكثر خضرة كان محتواه أكبر 
الورقية  الخضار  تنتج  عام  كل  SQ.في  الـ  من 
العالم  أنحاء  جميع  في   SQ الـ  سكر  الخضراء 
خام  إنتاج  إلجمالي  مماثلة  بكمية  نطاق  على 
أن  هي  الوحيدة  سنوياًالمشكلة  العالم  في  الحديد 
البشر غير قادرين على هضم هذا السكر، ويقول 
 Ethan Goddard-Borger الباحثين  رئيس 
من معهد والتر وإيزا هول في ملبورن: »لم يكن 
لدى أي أحد فكرة إلى أين يذهب السكر أو ماذا 
يحدث له عندما يموت النبات، لكن في الواقع 
هو يستخدم من قبل الجراثيم التي تعيش 
في قناتنا الهضمية لتعزيز نموها، 
بالنسبة  جيد  أمر  وهو 

لإلنسان«.
في 

العلماء كانوا يعرفون عن وجود سكر  أن  حين 
السبانخ  مثل  الورقية،  الخضار  في   SQ الـ 
والبروكلي والقرنبيط واللفت والبقدونس لسنوات 
عديدة، إال أنه على مدار العقود الخمس األخيرة 
لم يكن أحد قادرا على معرفة كيف تقوم البكتيريا 
المتواجدة في األمعاء لدينا باستخراج ذلك السكر 

من الخضراوات الستخدامه كمصدر للطاقة.
يكن  لم  أنزيم  األسترالي  الفريق  حدد  اآلن، 
معروف مسبقا يدعى YHIQ، والذي تستخدمه 
البكتيريا لعزل وامتصاص وتأييض هذا السكر 
ويقول  الكبريت.  على  الحاوي 
Goddard-Borger في تقرير 
»البكتيريا  صحفي: 
الموجودة في 
األمعاء 

مثل 
لسالالت  ا
صليبية  الوقائية 
E. coli تستخدم  الـ  الشكل من 
 E. الـ  وتوفر  للطاقة،  كمصدر   SQ الـ  سكر 
البكتيريا  وتكاثر  نمو  يمنع  وقائي  كحاجز   coli
السيئة، ألن البكتيريا الجيدة تأخذ جميع األماكن 
 E. coli« :الممكن أن تشغلها البكتيريا«.ويتابع
تحتاجه  الذي  الرئيس  البكتيري  المستعمر  هي 
استهالك  أن  نفترض  ونحن  الهضمية،  قناتنا 
الخضار  خالل  من  النوعية  السكرية  الجزيئات 
في  مهم  عامل  كونه  إثباته  يتم  سوف  الورقية 
عليها،  والحفاظ  األمعاء  بكتيريا  صحة  تحسين 
الهضمي  الجهاز  صحة  على  الحفاظ  وكذلك 
 Nature بحالة جيدة«.االكتشاف الذي نشر في
على  فقط  يقتصر  ال   Chemical Biology
واحدة  أنَّ  كيف  حول  عاماً  لغز عمره 50  حل 
العالم يعاد  من جزيئات السكر األكثر وفرة في 
تدويرها من نبات إلى آخر، بل إنه يفتح االحتمال 
لوجود صنف جديد كلياً من المضادات الحيوية؛ 
ألن البكتيريا الضارة ـ مثل مذنب التسمم الغذائي 
، السالمونيال ـ تستخدم هذا السكر أيضا.وتوصل 
الفريق إلى أن المضادات الحيوية المعتمدة على 
سكر الـ SQ من الممكن أن يتم تطويرها لتجذب 
الجراثيم  من  معينة  أنواع  متخصص  بشكل 

كان  وإذا  الخارج،  إلى  الداخل  من  وتقتلهم 
هنالك شيء واحد نحتاجه اآلن، فهو أنواع 

جديدة من المضادات الحيوية.
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ولُعبت خمس مباريات في إطار الجولة األولى 
من دوري كرة الطائرة ألندية الدرجة األولى 
في إقليم الجزيرة لفئة الرجال، واستطاع حامل 
سهل  فوز  بتسجيل  عامودا  أهلي  نادي  اللقب 
بدون  أشواط  ثالثة  وبواقع  قامشلو  نادي  على 
بعامودا،  الرياضية  الصالة  أرضية  على  رد 
براتي  على  الصناديد  فاز  نفسها  وبالنتيجة 
بالصالة الرياضية بتربه سبيه، وتغلَّب جودي 
على عمال الجزيرة بواقع ثالثة أشواط مقابل 
بالرميالن،  الرياضية  بالصالة  واحد،  شوٍط 
بدون  أشواط  بثالثة  االتحاد  األسايش  وتجاوز 
رد في الصالة الرياضية بتربه سبيه، وبرخدان 
فاز على سري كانيه بواقع ثالثة أشواط مقابل 
بعامودا، وتُقام  الرياضية  بالصالة  شوٍط واحد 
القادم،  الجمعة  يوم  الثانية  الجولة  منافساُت 

وإليكم جدول المباريات:   
الجمعة 2018/8/31م:

االتحاد × براتي ـ صالة عامودا ـ الساعة 
11 صباحاً.

ـ  عامودا  صالة  ـ  جودي   × كانيه  سري 
الساعة 1 ظهراً.

ـ  سبيه  تربه  صالة  ـ  قامشلو  ـ  برخدان 
الساعة 11 صباحاً.

صالة  ـ  عامودا  أهلي   × الجزيرة  عمال 
تربه سبيه ـ الساعة 1 ظهراً.

ـ  رميالن  صالة  ـ  األسايش   × الصناديد 
الساعة 11 صباحاً.

روناهي/ قامشلو

بطولة  من  الثاني  األسبوع  منافسات  اختتمت 
»انتفضوا« لمنتخبات شمال سوريا لكرة القدم، 
بعد أن فاز في المباراة األولى منتخب الطبقة 
هدٍف  مقابل  أهداف  وبثالثة  الزور  دير  على 
في  نفسها  الجولة  ضمن  تقابل  وكذلك  واحد، 
والفرات  الجزيرة  إقليم  منتخبي  الثاني  اليوم 
واختتمت في اليوم الثالث بمباراة بين منتخبي 
الجزيرة  إقليم  منتخب  واستمر  ومنبج.   الرقة 
الثاني  فوزه  وحقق  البطولة  في  القوي  بأدائه 
إقليم  منتخب  حساب  على  وكان  التوالي  على 
ل نتيجة كبيرة في مرماهم بلغت  الفرات، وسجَّ
الفرات  منتخب  اكتفى  بينما  أهداف  ثمانية 
التوقعات  تصب  ولم  وحيد،  هدف  بتسجيل 
منذ  الكبيرة ولكن  النتيجة  لهذه  الفوز  لوصول 
إقليم  منتخب  لالعبي  األفضلية  كانت  البداية 
األول  الشوط  إنهاء  واستطاعوا  الجزيرة، 
لمصلحتهم وبأربعة أهداف مقابل هدٍف واحد، 
وسجلوا في الشوط الثاني رباعية أخرى لتصبح 
النتيجة ثمانية أهداف مقابل هدٍف واحد، وفي 
اليوم الثالث من البطولة تمكن منتخب منبج من 
إعادة توازنه بعد خسارتها في األسبوع األول 
وليفوز  رد،  بدون  بهدف  الطبقة  منتخب  من 

منتخب  على  ثالثٍة  مقابل  أهداف  وبخمسة 
ملكاً  األول  شوطها  كان  مباراة  في  الرقة، 
لمنتخب منبج واستطاع إنهاَءها وبنتيجة أربعة 
الشوط  في  ولكن  واحد،  هدٍف  مقابل  أهداف 

الثاني لملم منتخب الرقة صفوفه وحاول العودة 
بفوز  المباراة  يفلح، وانتهت  لم  للمباراة ولكنه 

منبج وبخمسة أهداف مقابل ثالثة. 
روناهي/ قامشلو

مضيفه  أمام  التعادل،  فخ  من  تشيلسي  نجا 
على  صعباً،  فوزاً  انتزع  عندما  نيوكاسل، 
ملعب »سانت جيمس بارك«، بنتيجة )1-2(، 
ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريميرليغ.

هازارد  إيدين  من،  كل  البلوز  هدفي  وسجل 
يدلين  ودياندري  )ق76(،  جزاء  ركلة  من 
بالخطأ في مرماه )ق87(، فيما أحرز خوسيه 
)ق83(،  الوحيد  نيوكاسل  هدف  لويس 
وارتفع رصيد البلوز بذلك إلى تسع نقاط، في 
ليفربول  عن  األهداف  بفارق  الثاني،  المركز 
عند  نيوكاسل  رصيد  تجمد  فيما  المتصدر، 
نقطة واحدة، في المركز الـ16. وكان صاحب 
تشيلسي،  مرمى  بتهديد  البادئ  هو  األرض 
أن  إال  ميرفي،  لجاكوب  أرضية  تسديدة  عبر 
الكرة  البلوز، أمسك  كيبا أريزاباالجا، حارس 
بسهولة، ورد إيدين هازارد بتسديدة، من على 
إال   ،24 الدقيقة  في  الجزاء،  منطقة  حدود 
وكاد خوسيه  األيسر،  القائم  بجوار  أنها مرت 
لنيوكاسل،  التقدم  هدف  يخطف  أن  روندون، 
بمحاذاة  مرت  كرته  لكن   ،34 الدقيقة  في 
بيدرو  تشيلسي. وأضاع  لحارس  األيمن  القائم 
فرصتين خطيرتين لتشيلسي، في الدقيقتين 35 

تصدى  فيما  المرمى،  األولى  علت  إذ  و36، 
للكرة  نيوكاسل،  حارس  دوبرافكا،  مارتين 
تشيلسي  موراتا  ألفارو  وحرم  ببراعة،  الثانية 
من التقدم، بعدما اعترض تسديدة زميله سيزار 
 ،45 الدقيقة  في  الصاروخية،  أزبيليكويتا 
التسجيل،  افتتاح  فرصة  أزبيليكويتا  وأهدر 
مطلع الشوط الثاني، بعدما تسلم تمريرة رائعة 
بالدقيقة  الحارس  يد  في  سدد  لكنه  بيدرو،  من 
هدف،  من  تشيلسي  العارضة  وحرمت   ،50
الصاروخية،  روديجر  تصويبة  ردت  بعدما 
الضيوف على ركلة  الدقيقة 72، وحصل  في 
داخل  ألونسو  ماركوس  عرقلة  بعد  جزاء، 
في  بنجاح  هازارد  لينفذها  العمليات،  مربع 
لويس  خوسيه  البديل  وخطف   .76 الدقيقة 
للجدل،  مثيرة  لقطة  في  لنيوكاسل،  التعادل 
حيث وجه دياندري يدلين، ضربة بالمرفق إلى 
وجه أوليفييه جيرو، العب تشيلسي، قبل رفع 
الكرة، التي أسكنها المهاجم اإلسباني الشباك، 
بالدقيقة 83، لكن يدلين، العب نيوكاسل، عاد 
ليسجل الهدف الثاني للبلوز، بالخطأ في مرماه، 
بعدما أكمل تصويبة ماركوس ألونسو في شباك 

فريقه، بالدقيقة 87.

تألقت البحرين وحصدت أربع ميداليات ذهبية 
لتقود التفوق العربي في دورة ألعاب آسيا في 
وأصبحت  القوى،  ألعاب  بفضل  إندونيسيا، 
ذهبية  تحرز  بحرينية  أول  أوديونج  إديديونج 
سباق 100 متر محققة 11.30 ثانية، وحطمت 
البحرينية سلوى ناصر الرقم القياسي لأللعاب 
اآلسيوية في سباق 400 متر سيدات، لتحرز 

الذهبية بزمن 50.09 ثانية.
الماراثون  ذهبية  تشيليمو  روز  وحققت 
و51  دقيقة  و34  ساعتين  في  أيضا  للبحرين 
الذهبية  الميداليتين  البحرين  وأحرزت  ثانية، 
والفضية في سباق 10 آالف متر للرجال عن 
على  تشيروبن  وإبراهام  تشاني  حسن  طريق 
ألعاب  التألق في  البحرين  الترتيب، وواصلت 

القوى عبر الفوز ببرونزية دفع الجلة للسيدات 
التي حققتها نورة جاسم، بعدما سجلت 17.11 
أول  الرشيدي  منصور  الكويتي  وحقق  متر، 
في  بفوزه  الحالية  النسخة  في  لبالده  ذهبية 
الرماية،  بمنافسات  االسكيت  أطباق  مسابقة 
األردني  أحرز  الجوجيتسو  منافسات  وفي 
الذهبية في وزن تحت  الميدالية  الرشيد  حيدر 
جدول  الصين  وتتصدر  كيلوجراما.   85
التاسع من األلعاب  اليوم  الميداليات بعد نهاية 
اآلسيوية برصيد 174 ميدالية بينها 78 ذهبية. 
وتحتل البحرين المركز 12 في الترتيب العام 
واألول بين العرب برصيد تسع ميداليات بينها 
أربع ذهبيات ثم اإلمارات برصيد 12 ميدالية 

بينها ثالث ذهبيات

بقامشلو  الرياضي  االتحاد  مقر  في  ُعقد  ـ 
اجتماٌع، لمناقشة النواحي التنظيمية واإلدارية 
السيدات،  دوري  من  األول  لألسبوع  والفنية 
بين  بمباراة  المنصرم  الخميس  انطلق  والذي 
بفوز  وانتهت  وجودي  قامشلو  ناديي  سيدات 
االتفاق  وتم  نظيفة،  بسباعية  قامشلو  سيدات 
لكرة  للسيدات  الجزيرة  إقليم  كأس  إقامة  على 

القدم بين مرحلتي الذهاب واإلياب، باإلضافة 
الفترة  في  وتحكيمية  تدريبية  دورات  إلجراء 

القادمة.
ـ في إطار استعدادات الفرق للنشاطات الكروية 
القادمة، تقابل فريقا تشرين وبارتي زاني على 
أرضية ملعب كولة بكوباني، وانتهت المباراة 
مقابل  أهداف  وبأربعة  تشرين  فريق  بفوز 

هدفين.
الجهاد  نادي  من  العبات  ثالث  دعوة  تم  ـ 
للسيدات المشاركات حالياً ببطولة سوريا لكرة 
منتخب  لتمثيل  الصاالت،  في  للسيدات  القدم 
سوريا، ومثَّل الجهاد في البطولة العبات نادي 
الرياضي  االتحاد  قبل  من  الُمرخَّص  قامشلو 
إدارتي  بين  التنسيق  بعد  الجزيرة  بإقليم 
الناديين، والالعبات هن: فريال أحمد، ورهف 

حسين، بيريفان توبر.
روناهي/ قامشلو

الطائرة  كرة  دوري  منافسات  انطلقت 
لفئة  اجلزيرة  إقليم  ألندية  األوىل  للدرجة 
وشهدت  انتظار،  طول  بعد  وذلك  الرجال، 
ومل  متوقعة،  نتائج  األوىل  اجلولة  منافسات 
حتصل أية مفاجآت وأقيمت مخسة لقاءات 
سبيه،  تربه  ـ  عامودا  ـ  الرميالن  صاالت  يف 
وتعد هذه الرياضة الثانية من حيث الشعبية 

يف اإلقليم بعد لعبة كرة القدم.

انطالق قطار دوري كرة الطائرة يف إقليم اجلزيرة

النريان الصديقة تلتهم نيوكاسل 
وتهدي الفوز لتشيلسي

منتخب اجلزيرة يتابع تألقه ومنبج ينتشي
 بفوزه على الرقة

البحرين حتصد أربع ميداليات ذهبية 
يف األلعاب اآلسيوية

حقيبة روناهي الرياضية

ولطالما كانت المرأة هي العضوة األساسية 
التي  فهي  االقتصاد،  تطوير  عملية  في 
بتسيير  وتقوم  منزلها  اقتصاد  على  تحافظ 
في  األساسية  اللبنة  وتعتبر  أبنائها،  أمور 
عملية االقتصاد، وبعد ثورة روج آفا تطور 
اقتصاد المرأة بشكٍل كبير ليشمل األصعدة 
اقتصاد  على  أكثر  نتعرف  ولكي  كافة. 
المرأة في روج آفا التقت صحيفتنا باإلدارية 
فحدثتنا  شمدين  حورية  المرأة  اقتصاد  في 
تطوير  على  نعمل  شيء  أي  »قبل  قائلةً: 
االقتصاد،  مجاالت  كل  في  المرأة  دور 
من  االقتصادية  الناحية  من  ومساعدتها 
والجمعيات  االقتصاد  مكاتب  فتح  خالل 
التعاونية التي انشأت في روج آفا ـ شمال 

سوريا وعدم التفرقة بينهن«.

الريادة يف تنظيم االقتصاد

وبالنسبة إلى أهمية االقتصاد أكدت حورية 
على  يقوم  السوري  الشمال  اقتصاد  أن 
سياسية اقتصادية وأفكار جديدة ومتطورة؛ 
وتعدل بين الفئات االجتماعية، وتتبع تنظيم 
محدد، وذلك للقضاء على الفكرة المترسخة 
في األذهان على أن االقتصاد أساسه المال 
كيفية  على  والتفكير  العمل  وإنما  فقط، 
للجميع.  المنفعة  وتقديم  الفائدة  اكتساب 
الرائدة واألولى  المرأة  وأضافت: »وكون 
العصور  منذ  والمجتمع  المنزل  تنظيم  في 
المجال  في  فعال وبارز  ولها دور  القديمة 
حيث  زائداً،  اهتماماً  نوليها  االقتصادي؛ 
تسويق  أساليب  من  الكثير  اكتشفت  أنها 
المنتجات التي تعود بالنفع على المجتمع«. 

مشاركة أكثر من ثالثة آالف 
امرأة يف اجلمعيات التعاونية

العديد  المرأة  »وقدمت  حورية:  وتابعت 

من المشاريع الناجحة التي كان لها صدى 
البداية  وكانت  السوري،  الشمال  في  كبير 
بإقامة مشروع الجمعيات الزراعية، وتقديم 
للموسم  الالزمة  الزراعية  واألدوية  البذار 
آالف  ثالثة  أكثر من  الزراعي، وشاركت 
إلى  باإلضافة  الجمعيات،  تلك  في  امرأة 
وكركي  ديرك  في  صغيرة  مشاريع  فتح 
دون  التجارية  المحالت  وتأجير  لكي، 
مقابل للنساء اللواتي ليس لديهن مكان لبيع 
أو  ألبسة  كانت  سواء  المختلفة  منتجاتهن 
منتجات غذائية، لذلك تم فتح سوق صغير 
في ديرك يشمل النساء كافة اللواتي يرغبن 
وامتد  وسلع  منتجات  من  لديهن  ما  ببيع 
نجاحاً  وحقق  سنتين  مدار  على  المشروع 

كبيراً«.
سيعمل  المرأة  اقتصاد  أن  حورية  وأكدت 
على إنشاء مشاريع عدة في مناطق أخرى 
تنظيم  وفق  ولكن  السوري،  الشمال  من 
طلبات  وفق  المشاريع  وتطرح  جديد، 
اقتصاد  يقدم  كما  واحتياجاتهم،  الشعب 
باإلضافة  للمشاريع،  المادي  الدعم  المرأة 
إلى اإلشراف الدقيق على المشاريع لتكون 
كافة،  المجتمع  فئات  منها  ويستفيد  ناجحة 
الموؤنة  ومعامل  مداجن  افتتحت  كما 

وإنشاء ورشات الخياطة.

نظام جمتمعي

ونوهت حورية: »عند الدخول والعمل في 
مجال االقتصادي تراودنا العديد من األسئلة 
والصندوق  المالية  الحفاظ على  كيفية  عن 
وكيفية جمعها، وبالنسبة لنظام العمل الذي 
لكي  عليه  وعملت  االقتصاد  إدارة  أسسته 
تتمكن من مساندة الشعب؛ فإنه نظام يعمل 
مع واقع الحياة العملية والواقعية والعمل في 
التي  التعاونية  والمشاريع  الجمعيات  نظام 
والمجتمع  الشعب  مصالح  لخدمة  تأسست 
وتأمين حاجياته، والعمل على رفع مستوى 

دخل األسر، وذلك بعيداً عن أنظمة النظام 
البعثي الذي فرضه على الشعب في الشمال 

السوري«.
السعي لتغيري تاريخ آالف السنني 

مفهوم  على  المرأة  اقتصاد  ويعمل 

على  والقضاء  المعدومة  الطبقات  ارتقاء 
واختالفها،  الطبقات  وتفاوت  البرجوازية 
هذا  وعلى  الشعب،  بين  مساواة  وخلق 
التعاونية  الجمعيات  تأسيس  يتم  األساس 
والهيئات  العنصرية،  الذهنية  لتحطيم 
تغيير  إلى  تسعى  المرأة  باقتصاد  الخاصة 
التاريخ  ذلك  السابقة،  السنين  آالف  تاريخ 
الذي رفع من مكانة ذوي الذهنية المتحجرة 
والسلطوية والعنيفة على المرأة، وحط من 
تقوية  إلى  والسعي  وقدراتها،  المرأة  شأن 
واسترجاع  الهدف  وتحقيق  المرأة  ذهنية 
وتعريفها  منها،  سلبت  التي  المرأة  حقوق 
وبأساس  جديد  من  اقتصادها  بناء  بكيفية 

متين وقوي.

العمل على تطوير املرأة يف 
اجملالني الصناعي والتجاري

المرأة  تطوير  إلى  المرأة  اقتصاد  ويسعى 
بشكل  والتجاري  الصناعي  المجالين  في 
المناسبة  الخطط  ووضع  وملحوظ  واسع 
للعمل، كما أنه يتم التجهيز لبعض المناطق 
مولدات  بوضع  كانية  وسري  كالحسكة 
اقتصاد  جمعيات  باسم  ضخمة  كهربائية 
خاصة  جمعيات  إلنشاء  والتخطط  المرأة، 
إنشاء  إلى  باإلضافة  الشهداء،  بزوجات 
جمعيات في القرى والبلدات لنساء المكون 
العربي لتحسين الوضع االجتماعي والمادي 
للشعب والمساواة بين المكونات كافة وعدم 
التفرقة بينهم، وبهذا الصدد؛ أكدت اإلدارية 
في اقتصاد المرأة حورية شمدين: »جميع 
ويقون  متعاونات،  الجمعية  عضوات 
أن  كما  المخطط،  بالنحو  األمور  بتسيير 
هنالك جمعيات خارج إدارة اقتصاد المرأة 
واالقتصاد  الشهداء  عوائل  جمعيات  مثل 
التعامل والمساندة في  يتم  آفا،  العام لروج 
بعض األمور، ولكن لكل واحدة منها إدارة 
صندوق  يكون  أن  أتمنى  وأخيراً  خاصة، 
اقتصاد المرأة حافالً بالنجاحات والمشاريع 
نحو  العمل  النساء  كل  من  وأتمنى  القيمة 
األفضل لتطوير اقتصاد بلدنا وازدهاره«.

تقرير/ وفاء الشيخ

مختلفة  وحكايات  منزل قصص  كل  ففي   
تحملن  الالتي  النساء  ومعاناة  ومأساوية 
ظروف الحياة الصعبة والحرب المستمرة 
طاهر  فخرية  األم  ومنهم  المعيل،  وغياب 
عز الدين البالغة من العمر ستين سنة من 
أوالد  لثمانية  أم  وهي  معروف،  تل  قرية 
إصابتها  رغم  ألطفالها  الوحيدة  والمعيلة 
صامدة  بقيت  أنها  إال  السكري،  بمرض 
وجبارة في وجه الظروف القاسية، وتعاني 

زمن  منذ  ولدها  لفقدان  األلم  من  الكثير 
وأطفالها  وزوجها  فخرية  طويل.عائلة 
صغير  منزل  في  تسكن  كانت  الصغار 
مصنوع من الطين في قرية تل معروف، 
لقمة  تأمين  الشديد وصعوبة  الفقر  وبسبب 
في  دمشق  لمدينة  السفر  قرروا  العيش، 
سبيل العمل وتأمين لقمة العيش، مع مرور 
فشيئاً،  شيئاً  بالتحسن  باتت  أمورها  الزمن 
ولكن بعد األحداث التي حصلت في درعا 
وأصبحت المنطقة تحت الحصار، أجبرت 
فتركوا  قامشلو،  لمدينة  للعودة  العائلة 
منزلهم ومسكنهم الذي ترعرعوا فيه ولكن 
أال  سبيل  في  العودة  رفض  األكبر  ابنها 

يترك منزله فبقي تحت الحصار.
»تل  قريتها  إلى  العودة  فخرية  قررت 

معروف« إلنقاذ أطفال ابنها الكبير وأوالده 
وزوجها الكبير في السن، والعيش في بيتها 
ال  وكانت  الطين،  من  المصنوع  الصغير 
وباتت  القديم،  منزلها  في  شيء  أي  تملك 
الذين  الخير  أصحاب  من  عيشها  لقمة 
يقدمون يد العون إليها، فبات الحصار في 

دمشق يزداد سوءاً يوماً بعد آخر.
وأقنعته  بابنها  باالتصال  فخرية  وقامت 
عائلته،  إلى  والعودة  المنزل  ذاك  بترك 
وكانت والدته في غاية الفرح وهي تنتظر 
وصول ولدها فانتظرت سنوات طويلة في 
سبيل عودته وما زالت تتنظر ليومنا هذا، 
أما باقي أوالدها أوضاعهم المادية في غاية 
المساعدة  تقديم  على  قادرين  وغير  السوء 

إليها وتأمين لقمة عيش لهم.فاستقرت 
في بيتها الصغير وكانت تملك 

تين  شا

األيام  من  يوم  ففي  عيشها،  لقمة  لتأمين 
مرتزقة  حصار  تحت  القرية  أصبحت 
وأوالدها،  هي  بالخوف  وشعرت  داعش 
المحاصر  منزلها  ترك  رفضت  ولكنها 
فيه،  لتسكن  آخر  مأوى  أي  تملك  ال  ألنها 
على  وأجبروهم  منزلها  المرتزقة  فدخل 
األهالي،  من  القرية  خلو  بسبب  إخالئه؛ 
فذهبت وتركت خلفها مأواها الوحيد، وفي 
لقرية  وذهبت  كثيراً  عانت  نزوحهم  أثناء 
معروف  تل  قرية  من  القريب  شيمانيه 
لمدة  وبقيت  أصحابه،  تعرف  لم  لمنزل 
صغير  منزل  استأجرت  ثم  ومن  يومين، 
وبقيت  قامشلو  بمدينة  الزيتونية  حي  في 
في  الطاعن  زوجها  وتوفي  سنتان،  لمدة 
بكره  على  الشديد  الحزن  بسبب  السن 

الزمن  مرور  وبعد  يوماً،  رويته  المتأمل 
العائلة  فقررت  القرية،  في  الحصار  انفك 
العودة لقريتها ولمنزلها الصغير، فأمورها 
كانت في غاية السوء لكنها تحملت من أجل 
أطفال ابنها المفقود وابنتها العازبة. ولكن؛ 
حين  كل  في  لها  مالزمة  ظلت  ما  غصة 

وهي انتظار عودة ابنها.
هذا  في  السورية  المرأة  حال  هي  هذه 
مسائل  بعض  تتخطى  المؤلم،  الوضع 
الحياة بصعوبة جداً وتهرب من مسألة لتقع 
وتواجه  صامدة  تزال  ال  لكنها  أخرى  في 
أبنائها  عيش  سبيل  في  كافة  الصعوبات 

بسالم وتأمين لقمة العيش.

املرأة اللبنة األساسية يف تطوير اقتصاد الشمال السوري

مقاومة امرأة حتدت أهوال احلرب

يف  األساس  حجر  كوهنا  اجملتمعي؛  االقتصاد  هنوض  يف  فعالة  مشاركة  للمرأة  ـ  قامشلو  روناهي/ 
اجملتمع، وكل نشاط اقتصادي تؤديه سواء داخل أم خارج املنزل، ويكون هبدف إشباع احتياجات 

األسرة واجملتمع من خالل حتقيق فائدة اقتصادية تعود باملنفعة والتطوير حنو األفضل.

الثورة  من  سنوات  سبع  ـ  قامشلو  روناهي/ 
بكل  وتقاوم  وتضحي  تعاني  السورية  واملرأة 
وهي  لديها  ما  أغلى  قدمت  حتى  لديها  ما 
حتملن  من  ومنهن  كبدها،  فلذات  أرواح 
الكثري من الصعوبات لرتبية أطفاهلا، كما كان 
نصيب الكثري من النساء التشرد للبحث عن 
مأوى آمن، ناهيك عن رحلتهن الشاقة أثناء 
أي  تعلم  وال  أبناءَها  فقدت  فالبعض  النزوح، 
سنوات  بانتظارهم  زالت  وما  عنهم  شيء 

متأملة بعودهتم ومل يفقدن األمل.

حورية مشدين

فخرية  طاهر عز الدين   

تقرير/ ايفا ابراهيم
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وكالة  أجرت  الموضوع  حول  وللحديث 
المشتركة  الرئيسة  مع  حواراً  هوار 
للمؤتمر الوطني الكردستاني نيلوفر كوج. 
أدى  شنكالي  زكي  أنَّ  على  أكَّدت  حيث 
اإليزيدي  الشعب  تنظيم  في  بارزاً  دوراً 
من  كبيرة  جهوداً  وبذل  2014م  عام  منذ 
لذلك  إيزيدخان،  في  الذاتية  اإلدارة  تحقيق 
تم استهدافه بشكل خاص من قبل المحتلين 
الحوار  تواطأ معهم.  وجاء  وَمْن  األتراك 

على الشكل التالي:

شنكالي؟  زكي  استهداف  من  الهدف  ما  ـ 
للشعب  بالنسبة  الهجوم  هذا  يعني  وماذا 

اإليزيدي بشكل خاص؟

بداية نستذكر بإجالل الشهيد زكي شنكالي 
جميع  وفي  كردستان  ثورة  شهداء  وجميع 
أجزاء كردستان، وأوكد على أنَّنا سنواصل 
هؤالء  وبسالة  بشجاعة  يليق  بما  نضالنا 
شنكالي  زكي  الشهيد  كان  لقد  الشهداء. 
شعلةً  المنصرمة  األربعة  السنوات  خالل 
من الحركة والنضال وتكللت جهوده فعالً 
إيزيدخان،  الديمقراطية في  اإلدارة  بإنشاء 
وحقق في النهاية ما عمل وناضل من أجله 
وكان له ما أراد. والشهيد شنكالي عمل على 
هذا  اإليزيدي  الشعب  مأساة  تكرار  عدم 
الشعب الذي يتعرض بين الفينة واألخرى 
لخطر اإلبادة، وعلى مرِّ األزمان وبخاصة 
ألكثر  تعرَّض  حيث  األوسط،  الشرق  في 
له  فرماناً، وما تعرض  اثنين وسبعين  من 
الثالث من شهر  الشعب األصيل وفي  هذا 
كبيرة  لمجزرة  تعرض  2014م  عام  آب 
التزمت  فيما  أجمع،  العالم  أنظار  أمام 
القوى العالمية الصمت إزاء هذه المجزرة 
اإليزيدين  بحق  ارتكبت  التي  المروعة 
العمال  حزب  قوات  أن  إال  شنكال،  في 
لت وهبَّت لنجدة اإليزيديين  الكردستاني تدخَّ
اإلرهاب  لهمجية  التصدي  من  وتمكنت 

هونت من هول المجزرة.
والشهيد زكي شنكال نقل تجربته النضالية 
بين صفوف حزب العمال الكردستاني على 
مدى 40 عاماً إلى هذه البقعة من كردستان، 
الهجوم  إبان  شنكال  إلى  ذهب  حيث 
الداعشي المروع عليها، في الثالث من آب 
عام 2014م وكانت له األيادي البيضاء في 
عودة الروح إلى تلك البقعة، وساهم بشكل 
كبير في تمكين اإليزيديين إلدارة شؤونهم 
الذاتية  والحماية  الدفاع  وتعزيز  بأنفسهم 
تمكن  خصوصيتهم  مع  وانسجاماً  لديهم. 
والشباب  النساء  وكذلك  اإليزيدي  الشعب 
وسائر فئات المجتمع اإليزيدي من تأسيس 
في  االجتماعية  القرار  ومراكز  مجالسهم 
شنكال، هذه التطورات والمكتسبات أثرت 
على وضع الشعب اإليزيدي خارج الوطن 
وحدتهم،  بتعزيز  بدورهم  وباشروا  أيضاً، 
لقد تعززت ثقة اإليزيديين بأنفسهم وتمكنوا 
الميادين  مختلف  في  التنظيم  ترسيخ  من 
نتيجة العمل المتواصل والكفاح لتحقيق ما 

أرادوا تحقيقه.

من  شنكالي  زكي  الشهيد  تمكن  كيف  ـ 
هناك  اآلخرين  قلوب  إلى  محبته  إدخال 

حتى لقب بالمام زكي؟

ال يمكن نسيان الجهد والكفاح الذي بذله زكي 
شنكال من أجل إيصال المجتمع اإليزيدي 
مصيره  تقرير  من  يمكنه  مستوى  إلى 
بنفسه، هذا الكفاح الذي بذله شنكالي ساهم 
وأدى  به  وتعلقهم  اإليزيديين  ثقة  نيل  في 
الصغير  من  محبوباً  وكان  يحبوه  أنَّ  إلى 
تميز  له من خصال حميدة  لما  الكبير  قبل 
بها، ولهذا تحول زكي شنكالي إلى مقصد 
لكل اإليزيديين. لقد تمكن زكي شنكالي من 
لإليزيديين  القديم واألصيل  التاريخ  توحيد 
وبالتالي  اآلبوجية،  الثورية  الروح  مع 
أصبح اإليزيديين يسمون البقعة الجغرافية 
التي يعيشون فيها بـ إيزيدخان ليكون مميزاً 
لقد  أنفسهم.  باإليزيدين  تتعلق  دالالت  وله 
أدرك اإليزيديين إن السبيل الوحيد للحد من 
وتأسيس  بناء  بحقهم هو  المجازر  ارتكاب 
بنفسهم  مصيرهم  وتقرير  الذاتية  اإلدارة 
غدر  من  تحميهم  أبنائهم  من  قوة  وبناء 
المجتمع  شنكالي  زكي  منح  لقد  اآلخرين، 
من  والوعي  والجرأة  الشجاعة  اإليزيدي 
جهة، ومن جهة أخرى كان يواصل نضاله 
السياسي والدبلوماسي في العراق وباشور 

كردستان وكان بوفق بين االثنين معاً.

التركية  الدولة  إن  القول:  يمكن  هل  ـ 
لوحدها هي التي نفذت هذا الهجوم؟ بعض 
األوساط تشير إلى مشاركة قوى أخرى في 
هذا الهجوم، مثل العراق وحكومة باشور 

كردستان وأمريكا، ما هو رأيكم في ذلك؟

العراق  دولة  حدود  ضمن  تقع  إيزيدخان 
بالحفاظ  المخولة  هي  العراقية  والحكومة 
العراق  ولكن  هناك،  واألمان  األمن  على 
نفسه واقع تحت الحماية األمريكية بعد عهد 
القوتين  هاتين  فإنَّ  وعليه  حسين،  صدام 
شنكال  في  يحدث  ما  كل  عن  مسؤولتان 
الوضع  في  ما جرى.  يتحملون وزر  وهم 
الراهن يعاني العراق من انقسام شديد بين 
تركيا،  ـ  وأمريكا  إيران   - أمريكا  محاور 
ومنذ انتخابات أيار الماضي لم يتم تشكيل 
بسبب  اآلن،  حتى  العراق  في  الحكومة 
هذا الصراع واالنقسام والهوة الكبيرة بين 
القوى السياسة العراقية المرتبطة بسياسات 
حالياً  العراق  ويسعى  الخارجية،  الدول 
أمريكا  االستفادة من صراع محوري  إلى 
الصعداء  ليتنفس  تركيا  وأمريكا-  –إيران 
إيزيدخان تقع  قليالً. ومن جهة أخرى فإن 
هذه  تعاني  حيث  الموصل،  حدود  ضمن 
حول  السنين صراعاً  مئات  ومنذ  المنطقة 
السلطة تعرف بـ قضية الموصل، والدولة 
ميراث  هي  الموصل  إن  تقول:  التركية 
اآلباء واألجداد منذ عهد العثمانيين، إيران 
الموصل  بترك  العرب ال يرغبون  وكذلك 
تكون  قد  صفقات  هناك  ولكن  لألتراك، 
والدولة  العراق  بين  الكرد  حساب  على 
التركية، وكان استهداف زكي شنكالي من 
نتاج هذه الصفقة بين الجانبين. وهي بذلك 
المزيد من الوقت، الطرفان  لنفسها  كسبت 
كانا يعلمان بالدور الطليعي لزكي شنكالي 
اإليزيدين  خالص  سبيل  في  الجاد  وعمله 

للمجازر  أخرى  مرةً  التعرض  من 
بهدف  استهدافه  إلى  لذلك سعوا  الوحشية، 
القضاء  وكذلك  اإليزيديين  على  القضاء 
ينتشر  لإليزيديين.  الذاتية  اإلدارة  على 
الجيش العراقي والمخابرات العراقية على 
بين شنكال وباشور  الممتدة  المنطقة  طول 
في  العراقيون  المسؤولون  آفا،  وروج 
جيد،  بشكل  شنكالي  زكي  يعرفون  شنكال 
وبهدف السيطرة الكاملة على شنكال عملوا 
التي  الذاتية  اإلدارة  القضاء على  أجل  من 
اتفقوا  ولذلك  طليعتها.  شنكالي  زكي  يقود 
عدة  قبل  أنقرة  زار  العبادي  تركيا،  مع 
أيام وبالطبع هذه الزيارة كانت لها أهداف 
معينة، وبعد هذا اللقاء تم استهدافه ونفذت 
شنكالي،  زكي  المام  بحق  المجزرة  تلك 
الهجوم  هذا  العبادي  يستنكر  لم  اآلن  حتى 
ما  وهذا  الصدد  بهذا  بيان  أي  يصدر  ولم 
هذه  حول  العراقي  التركي  التفاهم  يؤكد 
العراق  دولة  فإن  وعليه  البشعة،  الجريمة 
ستبقى متهمة بقتل زكي شنكالي إلى حين 
العراق  بيان وتصريح واضح من  صدور 

تدين فيه استهداف شنكالي.

التزمت  أيضاً  كردستان  باشور  حكومة  ـ 
النكراء، كيف  الصمت إزاء هذه الجريمة 

يمكنكم تفسير هذا الموقف؟

في  واضح  انقسام  ظهر  االستفتاء  بعد 
السياسية  القوى  بين  كردستان  باشور 
هناك، وتركيا تسعى إلى االستفادة من هذا 
الحالة  هذه  من  استفادت  وبالفعل  االنقسام 
ما  تحقق  لم  بعدها  كردستان،  باشور  في 
تريد في سوريا حيث فشلت الدولة التركية 
وغرقت في سوريا، وهزمت هناك وفشلت 
جميع مشاريعها التي تحول السيطرة عليها. 
إيجاد  إلى  المراحل  هذه  في  تسعى  هي 
باشور كردستان والعراق،  لها في  متنفس 
تقول تركيا: إنها أنشأت 11 قاعدة عسكرية 
أخرى إضافة إلى 24 قاعدة موجودة سابقاً، 
مناطق  في  موجودة  القواعد  هذه  ومعظم 
الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب  سيطرة 
وهذا الحزب لم يحتج أبداً على هذه القواعد 
تظهر  تركيا  بينهما.  توافق  دليل  وهذا 
الحزب  مع  جيدة  عالقاتها  أن  دائم  بشكل 
رأينا  ولكننا  الكردستاني،  الديمقراطي 
االستفتاء  من  الواضح  التركي  الموقف 
لنتائجها،  الرافضين  أول  كانت  وكيف 
في  المسؤولين  تدعو  أخرى  ناحية  ومن 
أنقرة، ولكنها ال تكتفي  إلى زيارة  الحزب 
بذلك أيضاً، بل تسعى إلى السيطرة بشكل 
كامل على باشور كردستان بما فيها مناطق 
نفوذ االتحاد الوطني الكردستاني، كي تعيد 
1992م  عام  قبل  ما  وضع  إلى  المنطقة 
والعمل على إبادة الكرد مرةً أخرى، وزير 
الوطني  االتحاد  هدد  التركي  الخارجية 
لم  لو  فيما  التغيير  وحركة  الكردستاني 
يرضخوا ألوامرها، لذلك هي تحاول إثارة 
الكردية  والقوى  األحزاب  بين  الفوضى 
وإشعال  داخلية  فتنة  على  والعمل  هناك 
كردستان  باشور  في  األخوة  بين  حرب 
يكون الرابح فيها هي الدولة التركية. تركيا 
الحزب  مناطق  على  بالسيطرة  تكتفي  ال 
إلى  تسعى  بل  الكردستاني،  الديمقراطي 
بسط سيطرتها على كامل باشور كردستان، 
التوسعية  سياساتها  ألن  فحسب  هذا  ليس 
ترمي إلى احتالل روج آفا وشمال سوريا 
وهذه السياسة أفلست أيضاً. مؤخراً ظهرت 
تناقضات كبيرة بين أمريكا وروسيا حول 
سوريا والدور التركي فيها، وبخاصة بعد 
لقاء بوتين وترامب في هلسنكي، وأمريكا 
التركية  السياسة  من  للحد  وتسعى  تحاول 
اتجهت  فهي  معها  تلعبها  التي  االزدواجية 
بعض  وحققت  الروسي  المحور  إلى 

تركيا  نفذت  لذلك  خالله،  من  المكاسب 
في  مساعيها  لتؤكد  شنكال  على  هجومها 
ويبدو  كردستان،  لباشور  احتاللها  توسيع 
واضحاً أنَّ الطرف الوحيد الذي يقف عائقاً 
أمام المشاريع التركية التوسعية في المنطقة 

برمتها هو حزب العمال الكردستاني. 

صمت  أسباب  لنا  توضحوا  أن  لكم  هل  ـ 
كردستان،  باشور  في  الكردية  األحزاب 
تنجم عن  أن  يمكن  التي  النتائج  وما هي 

هذا الصمت؟

إزاء  كردستان  باشور  أحزاب  صمت  إن 
استشهاد زكي شنكالي ناجم عن مصالحهم 
وتفكيرهم  تخاذلهم  وعن  الضيقة  الحزبية 
المحدود. وهذا الصمت دليل على المعرفة 
التي تمت،  العملية  المسبقة والتوافق حول 
هم ال يمتون للوطنية بأي شكل من األشكال 
عن  يسكت  من  أن  الساسة  هؤالء  وليعلم 
الكثير  عن  سيتنازلون  كهذه  بشعة  جريمة 
السلطوية  والسياسة  النفيسة،  األشياء  من 
لباشور كردستان حول شنكال فشلت للمرة 
الثانية منذ 2014م وبصمتهم هذا يقتربون 
من نهايتهم الحتمية ألن الشعب الكردستاني 
لن ينتظر منهم المزيد من األخطاء، وكلما 
باشور  في  التركية  الدولة  نفوذ  توسع 
كردستان، سيتم تهميش كل الذين يوالونهم، 
ألن الدولة القومية التركية ربطت وجودها 
بالقضاء على الشعب الكردي وبأي طريقة 

كانت ال تهم.

ـ ما السبيل إلى إفشال هذه الخطة؟ ما الذي 
المدني  المجتمع  يقع على عاتق منظمات 

لمواجهة هذه الهجمات؟     

في  السياسية  األحزاب  تتصدى  أن  بد  ال 
الكردي  الشعب  وكذلك  كردستان  باشور 
زكي  استهدفت  التي  للجريمة  باشور  في 
الصمت  أنَّ  نعلم  أن  ويجب  شنكالي، 
يشجع  سوف  الهجوم  هذا  إزاء  والتخاذل 
في  التمادي  على  التركية  االحتالل  دولة 
هجماتها، واحتاللها لباشور كردستان وهو 
التركية  والدولة  إليه.  تسعى  التي  الهدف 
تستهدف عموم الشعب الكردي في شخص 
يكون  أن  يجب  كما  شنكالي،  الشهيد زكي 
استشهاُد زكي شنكالي سبباً لتعزيز الوحدة 
كردستان  باشور  مستوى  على  الوطنية 
األخرى،  الكردستانية  األجزاء  ومستوى 
لقد شارك زكي شنكالي خالل عام 2013م 
ولمدة  الكردستاني  العمال  حزب  باسم 
عقدت  التي  االجتماعات  في  أشهر  أربعة 
من أجل عقد المؤتمر الوطني في هولير، 
األحزاب  ممثلي  على  يجب  له  ووفاًء 
الكردستانية الضغط على أحزابهم من أجل 
الكردستاني وتحقيق  الوطني  المؤتمر  عقد 
الوحدة الوطنية في أقرب وقٍت ممكن. كان 
زكي شنكالي مقتنعاً بأنَّ المحتلين هم الذين 
زرعوا الخالفات بين أبناء الشعب الكردي 
وحدة  أجل  من  العمل  أولوياته  من  وكان 
جميعاً  يدعونا  كان  لذلك  الكردي،  الصف 
من خالل مواقفه الصلبة والثابتة من قضية 
شعبه العادلة، إلى تبنِّي العمل الجاد والذي 
لقد  إليه،  يصبو  كان  ما  تحقيق  إلى  يؤدي 
في  يحب وطنه ويضحي  خلوقاً  طيباً  كان 
سبيل مبادئه وعلينا االقتداء به. وأنا بدوري 
االستعمار  قوى  بالرد على  الجميع،  أناشد 
أوطاننا  الحتالل  يسعون  الذين  والمحتلين 
وجميع بلدان الشرق األوسط، عبر االلتزام 
شنكالي  زكي  الشهيد  أجله  من  عمل  بما 
كان  ما  تحقيق  حتى  دربه  على  والمضي 

يسعى إليه.  
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تقوده  الذي  الشرق«  »حلف  عن  نتحدَّث 
من  المتضررين  حليفيها  مع  روسيا 
هذا  وإيران؛  تركيا  األمريكية  السياسات 
التي  آستانا  سياسات  رسم  الذي  الحلف 
أنهت المعارضة المسلحة في جيوب عديدة 
وهو  التصعيد؛  خفض  مناطق  اسمها  كان 
يعد العدة لسحق آخر معقل في إدلب. وألن 
وبصر  سمع  تحت  جرت  آستانا  اتفاقات 
الواليات المتحدة وبموافقة منها على تحميل 
آليات  التي غيَّرت  الملف السوري لروسيا 
تدخلها، بعد أن كسبت إلى جانبها الموقف 
التركي إثر المصالحة ما بعد اسقاط الطائرة 
جويَّة  عسكرية  بقوة  فدخلت  الروسية، 
عقود  مع  حميميم  مطار  في  وتمركزت 
لتمارس  السوري،  النظام  مع  األمد  طويلة 
المعارضة  عناصر  ضد  ضربات  أعنف 
من  بدءاً  بأنواعها  والفصائلية  المسلحة 
حلب مقايضة مع تركيا بجرابلس والباب؛ 
ثم الغوطة ومقايضة أخرى بعفرين، لتبقى 
محاوالت السيطرة على إدلب بوسائل أمنية 
مع  النهائية  المواجهة  قبل  وعمليات سرية 
المتشددة  الفصائل  وبعض  النصرة  فصيل 
حين تكون قد قظمت أطراف هذه الفصائل 
النهائية.  المواجهة  جيوب  في  وحاصرتها 
األحداث،  بداية  مع  مآربها  حقَّقت  إيران 
وسيطرت على مفاصل إدارية في سورية 
باب  وفتحت  ومحيطها،  بدمشق  وتحكَّمت 
الزبداني،  اتفاقيات  الديمغرافي منذ  التغيير 
لكنها حين تجاوزت حدود األمن االسرائيلي 
بدأ الضغط عليها لتتراجع. ومنعاً لتخريب 
روسيا  عملت  الروسي  الحل  مسارات 
والميليشيات  اإليرانية  القوات  تراجع  على 
التابعة لها، وتدخلت لترسم حدود تواجدها، 
وقد يكون البديل في شرق الفرات ومناطق 
من الشمال إضافة لما هي عليه في دمشق 
ومحيطها، وتبقى اإلدارة العليا لروسيا التي 
وإعادة  المهجرين  عودة  ملفات  ستوزع 
مئات  استثمار  من  تمكنها  التي  اإلعمار 
المليارات بطريقتها، وقد بدأت المساومات 

حول ذلك. 
حلف الشرق هو حلف بغداد القديم مع تبديل 
ستكون  باردة  حرباً  أن  يعني  ما  الرأس! 
د  تُهدِّ قد  السورية  األرض  من  انطالقا 
الوجود األمريكي كله في الشرق األوسط، 
المصالح  ذات  الفاعلة  الجبهات  د  فتعدُّ
تعقيداً،  أكثر  األمر  سيجعل  المتنوعة 
يستطيع  ال  قد  الغامض  الروسي  والسلوك 
أن يضمن عدم اشتعال حرب بين أطراف 
التي  اسرائيل  مع  مهددة، وبخاصة  إقليمية 
طويلة  ستكون  قادمة  حرب  أيَّ  أن  ترى 
تقوم  ما  وربما  األطراف،  لجميع  ومنهكة 
ورائها  ومن  االسرائيلية  الدبلوماسية  به 
روسية  لضمانات  السعي  هو  األمريكية 
روسيا  ولكن  الحرب،  هذه  مثل  تقوم  أال 
إلى  يقود  ما  ال تستطيع ضمان األطراف؛ 
استعدادات نراها على األرض وتصريحات 
تنبئ بعدم السكوت على المسارات القادمة 
د بالرد القاسي سواء في حال االنتهاك  وتُهدِّ
للحدود االسرائيلية، أو الستخدام الكيماوي، 
وهذا ما يُسلِّط الضوء على حركة الواليات 
المتحدة سواء في الخليج أم في سوريا، حيث 
تنخرط في المنطقة أكثر، وتعزز مصالحها 
في مواجهة نفوذ حلف الشرق. وبغية التمتُّع 
بحرية التصرف ومرونة الحركة لمواجهة 
أي هدف حربي محتمل. إن هذا يبدو شديد 
الوضوح في حركة القوات األمريكية وقد 
يكون فرض حظر جوي على شمال شرق 
سوريا بداية التأكد من صحة هذه الفرضية 
مواقع  تتخذ  المتحدة  »الواليات  أن  وهي 

هجومية لمواجهة حلف الشرق«.

أطراف 
احلديث

حلف الشرق هل يدفع واشنطن 
ة؟!

َّ
الختاذ مواقع هجومي

رياض درار

املرأة والثورات
هل المرأة هي التي تخلق الثورة أم الثورة تخلق المرأة؟ حالة تغيير 
ديمقراطية تحدث في مرحلة الثورات يكون للمرأة الدور األعظم 
فيها، أحيانا تكون هي العنصر الفاعل فيها، وأحياناً تكون العنصر 
المفعول به، وفي كال الحالين يظهر وضع جديد في المجتمع، أي 

أنَّ المجتمع ينتقل من حال ألخرى.
 وبكل األحوال للمرأة الدور المحوري في المجتمع بدءاً من األسرة 
إلى ساحة الحياة العامة. وأقصد من كلمة المحور ليس بالضرورة 
أن تكون الرائدة في عملية التغيير هذه، فعدم فاعليتها أيضا له دور 
عدة  ما،  مجتمع  في  الرجعية  التغيير  عملية  إحداث  في  محوري 
نماذج موجودة حالياً في الواقع السوري والتي نشهد صورها بشكل 
واضح، فالثورة التي بدأت بمالمح غير واضحة، وعملية تغيير 
عملية  فيها  وبدأت  الدينية  التيارات  استغلتها  لها،  استراتيجية  ال 
تغيير حاصرت المرأة من كلِّ الجوانب. سابقاً عندما كان النظام 
هو الحاكم على كامل البقعة السورية، ولم يكن للمرأة المتدينة دوٌر 
في الحياة سوى إدارة منزلها من خلف ستارها األسود، بينما كانت 
المرأة الريفية تبني شخصيتها من خالل مشاركتها الزوج في الحياة 
بمجاالت عدة، أيضا كانت تعمل بصمت، وتصبُّ مجهودها في 
قناة سلطة الرجل، أما المرأة من الفئة المتعلمة والبرجوازية والتي 
قطعت شوطاً في مجال حق التعلُّم وحصلت على جزء بسيط من 
الحقوق، اِعتقدت نفسها متحررةً ودارت في فلك الشرك الذكوري 
ولم تغير في الحياة إال الجزء البسيط جداً وأحياناً أعطت مفهوماً 

خاطئاً عن الحرية.
أما اآلن، وبعد مرور سبعة أعوام على عملية التغيير في المجتمع 
السوري، نرى أن المرأة قطعت أشواطاً لتنتقل من حالة إلى أخرى، 
المناطق ذات  السورية وفي  الجغرافية  ففي جزء غير بسيط من 
ربَّها  وتعبد  كدين  اإلسالم  تعتنق  المرأة  تبَق  لم  الدينية،  الصبغة 
فحسب، إنَّما أصبحت تستخدمه كوسيلة إلحداث تغيير جذري في 
يبق  لم  الدين  أنَّ  الحقوق والحريات، أي  الحياة وفي مجال  شكل 
أيديولوجيا  يفرض سيطرة  لدين سياسي  إنَّما تحول  كدين عبادة، 
معينة على شكل الحياة من خالل المرأة، والمرأة التي كانت تخدم 
والدين  الفقه  في  المنظِّر  دور  تلعب  أصبحت  ومنزلها،  زوجها 
وترسم شكالً جديداً لحياة المرأة من خالل وضع قواعد جديدة ال 
تحصر المرأة وتكبِّلها مثل، عفة المرأة، صفات المرأة الفاضلة، 
الخلوقة والمحتشمة، إلى ما هنالك من صفات تُقيِّد المرأة وتجعلها 
تدور في فلك الذكورة، وفيها تكون المرأة نفسها هي الفاعلة ولها 
دور الُمنظِّر وتعمل بقناعتها بعدما تفرض عليها العبودية الطوعية. 
وهذا النموذج يعتبر من أخطر الطرق التي يسلكها الرجل الستغالل 
المرأة وطاقاتها في سبيل تثبيت نظامه الذكوري وفرض سلطته 

على كامل مرافق الحياة.
النموذج الثاني وهو ما تبقى من الفئة التي تنادي بالعلمانية كطريقة 
وحيدة للتخلص من المظالم كافة، وتعطي حيزاً من الحرية والحقوق 
للمرأة كي تشق طريقها نحو التغيير. لكن؛ هذا أيضا حدث بشكل 
جزئي وبسيط لم يتجاوز حدود الحريات الفردية، والمعارضة التي 
ادعت العلمانية لم تتجاوز حدود الطرائق الدينية بنظرتها ومواقفها 
الدونية من المرأة، والمرأة أيضا لم تنقذ نفسها من شرك الحرية 
الفردية التي فصلتها عن المجتمع وقطعت روابطها االجتماعية، 
واإلعالم،  الدعاية  مجال  في  طاقاتها  استغل  أيضا  والنظام 

والعسكرتارية.
د  وتعدُّ تنوع  من  وبالرغم  السورية  الجغرافية  من  آخر  جزء  في 
الثقافات فيها، إال أنَّ المرأة لعبت دوراً عظيماً في إحداث الثورة 
للمرأة،  المحوري  الدور  الحقيقية في سوريا، فعندما نتحدث عن 
إنما نقصد به هذه المنطقة التي بالفعل أصبحت المحور األساسي 
لعملية التغيير الديمقراطي، واألصح عندما ترسم المرأة خارطة 
طريقها بنفسها، وهي التي رسمت المستقبل، وساهمت بشكل فعال 
في رسم مستقبل البلد بأكمله، ووضعت النموذج الصحيح للحياة، 
بالكامل، فهي  الناس  التي ستسير عليها حياة  والمبادئ األساسية 
وضعت النهج والخطة وقامت بالعملية من ذاتها دون االعتماد على 
الرجل، حاولت قدر اإلمكان االبتعاد عن محور الذكورة، وساهمت 
بخلق حياة ندية وشراكة حقيقية مع الرجل في مجاالت الحياة كافة. 
المرأة  شخصية  تكوين  من  بدءاً  الجديدة  الحياة  أسس  ووضعت 
ككيان مستقل بذاته ومتكامل مع العناصر األخرى في الحياة. لذلك؛ 
اضطرت على أن تُقدِّم التضحيات الكثيرة في سبيل الوصول لهذا 
الحياة  مجاالت  في  نفسها  لتنظيم  احتاجت  الوعي.  من  المستوى 
كافة، ولم تفصل بين العمل في المنزل والعمل في السياسة، حتى 
أصبحت عظيمة؛ لعبت دوراً في تغيير ذهنية وثقافة الرجل الذي ما 
كان يرى فيها سوى جانب الجنس، وغيَّرت من تصرفاته وتعامله 
وتناوله للمسائل والنظرة للحياة بالكامل، فرضت عليه احترامها، 
إلى  جعلته شريك حياتها بحكم الواجبات، أصبحت شريكته جنباً 

جنب في السياسة واالقتصاد والثقافة والعلم والدفاع. 
تلك هي المرأة ذات الدور المحوري التي تفرض وجودها بعملها 
وذكائها وتعاطفها مع كل من حولها، ورغبتها وجهودها في سبيل 
ضمان حياة حرة وكريمة، أي أنَّها خرجت من حالة كونها سلعة 
وتحولت لتكون هي الفاعل األساس في رسم معالم الحياة الجديدة، 
تلك هي المرأة الكردية التي كانت مزارعة تعمل في الحقل جنباً 
إلى جنب مع الزوج، وتلك الجهود فتحت أمامها المجال لتنخرط في 
ل تفكيرها إلى وعي منظم ومدروس،  مجاالت أخرى عندما تحوَّ
ْدَن  وهكذا أيضا المرأة السريانية والعربية والتركمانية اللواتي وحَّ
في  ديمقراطي جوهرية  تغيير  إحداث عملية  سبيل  في  جهودهن 

الحياة. إذاً لعملية التغير أشكال ومحاور.    

آفاق

إلهام أحمد

نيلوفر كوج:  

«الدولة الرتكية استهدفت عموم الشعب 
الكردي يف شخص زكي شنكايل«

الخارجية  لوزير  الصريحة  االعترافات 
بوجود  أوغلو  شاويش  مولود  التركي 
فيها  تنشر  التي  إدلب  مدينة  في  اإلرهاب 
تركيا نقاط مراقبة بموافقة روسية إيرانية، 
الضوء  وإشعال  تركيا  إال رضوخ  هو  ما 
األخضر لبدء العمليات العسكرية في إدلب 

وإن كانت بشكٍل محدود.
إذ قال الوزير التركي أثناء زيارته األخيرة 
مخاوف  من  التخفيف  »هدفنا  لموسكو: 
نظرائنا الروس والتخلص من اإلرهابيين 
يؤكد  التصريح  هذا  المنطقة«،  تلك  في 
فشل تركيا في قدرتها على استئصال جبهة 
وكسب  دعمها  على  عملت  التي  النصرة 
الماضية من األزمة  السنوات  ودِّها خالل 
بين  تركيا  باتت  اليوم  لكن؛  السورية. 
م عالقتها مع أمريكا،  ناري المرتزقة وتأزُّ
والمعركة المفتوحة في إدلب إحدى أوجه 
الخالف األمريكي التركي الروسي، فكيف 
يمكن أن تبدأ معركة إدلب في ظل تهديدات 
غربية بشن ضربات ضد النظام السوري 
إدلب لهجمات كيماوية  في حال تعرَّضت 

أو بيولوجية؟

أهمية معركة إدلب يف رسم 
مالمح املستقبل

المثلث  في  الواقعة  إدلب  مدينة  تشكل 
الواصل بين مدينة حلب والساحل السوري 
والدولية،  اإلقليمية  للقوى  قصوى  أهمية 
على  اتفقتا  اللتان  وروسيا،  أمريكا  ومنها 
هلسنكي،  قمة  في  الرئيسة  النقاط  بعض 
الروسي  ـ  األمريكي  التنافس  مازال  لكن 
في أوجه، ويُحاول كلٌّ من روسيا وأمريكا 
تخفيف النفوذ اإلقليمي في سوريا، وتضع 
الدول  أمريكا إيران على رأس قائمة هذه 
عالقاتها  تعاني  التي  تركيا  بعدها  ومن 
حالة  أمريكا  مع  والسياسية  الدبلوماسية 

توتُّر هي األخطر في تاريخ البلدين.
وبالتحديد  سوريا  في  اإليراني  والنفوذ 
لم  ولكن  تأطيره  تم  السوري  الشمال  في 
وهناك محاوالت  تماماً،  عليه  القضاء  يتم 
والحد  الروس  على  للضغط  عدة  أمريكية 
لكن  سوريا،  في  اإليراني  الوجود  من 
إيران دولة إيديولوجية ُمتجذِّرة في العمق 
وازداد  الزمن  من  عقدين  منذ  السوري 
السبع  األزمة  سنوات  خالل  التجذُّر  هذا 
التخلُّص منه على  الصعب  بات من  حتى 

الصعيد الفكري والسياسي.
العسكري  التدخل  شكل  المقابل  وفي 
وطموحها  سوريا  في  المباشر  التركي 
الغربية  المشاريع  على  خطراً  المستمر 
وربما الروسية أيضا في بعض مفاصلها، 
عن  تركيا  بعزل  الدولي  التحالف  بدأ  لذا 
واليوم  قطر،  باستثناء  العربي  العالم 
يستمر الضغط االقتصادي عليها للحد من 
وتركيا  المنطقة،  في  عية  التوسُّ مشاريعها 

عالقات  وتربطها  الناتو  حلف  في  دولة 
حصلت  التي  روسيا  مع  قوية  اقتصادية 
على تنازالت كبيرة منها عقب أزمة إسقاط 
واستطاع  2015م  عام  الروسية  الطائرة 
معظم  على  األسد  نفوذ  بسط  الروس 
األراضي السورية بعقد صفقات مع تركيا 
المجموعات  على  الطولى  اليد  لها  التي 
االحتالل  واستخدام  سوريا،  في  المسلحة 
ضغط  كورقة  سوريا  ألراضي  التركي 

على أمريكا.

إدلب ومعركة
 إعادة اإلعمار

ووصول  الدولية  الموازين  تغير  مع  لكن 
األزمة السورية إلى مرحلة تقسيم الكعكة 
اإلعمار  إعادة  مرحلة  ذلك  من  واألهم 
فاتورة  واستيفاء  االقتصادية  والمكاسب 
ماليين  وقتلت  هجرت  التي  الحرب 
سترسم  التي  المرحلة  هذه  في  السوريين، 
مالمحها  السوري  والشمال  إدلب  معركة 
فالمشهد  فيها،  التحالفات  تغيُّر  وإمكانية 
لرسم  متعددة  خيارات  على  مفتوح  اليوم 
تطول  قد  التي  المقبلة  المرحلة  مالمح 
إدلب  مدينة  تشكل  إذ  عدة،  لسنوات 

لسوريا  والعسكري  السياسي  الحل  مفتاح 
المستوي  تغيرات على  إلى  تفضي  وربما 
اإلقليمي أيضاً، والسيناريو األكثر رجاحة 
ً في الوقت الحالي هي ضربات عسكرية 
محيط  على  محدودة  سورية  ـ  روسية 
إدلب وريف حماة الغربي وربما تمتد إلى 
النظام  تحشدات  ظل  في  حلب،  جنوبي 
السوري المستمرة على طول نقاط التماس 
مع المجاميع المسلحة الموالية لتركيا، وفي 
جبهة  قبل  من  وإصرار  حشود  موازاتها 
مواقع  على  هجمات  شن  على  النصرة 
النظام، مع تحصين الجانب التركي لنقاط 

مراقبتها.
وأمريكا، سحب  كلٌّ من روسيا  وتحاول   
وإضعافها،  تركيا  يد  من  المبادرة  زمام 
حيث تكون القوى الدولية هي المهيمنة على 
الشرق األوسط وفرض أجنداتها السياسية 
قمة  مخرجات  عبر  وذلك  واالقتصادية، 
النفوذ  من  للحد  أفضت  التي  هلسنكي، 
عودة  على  والتأكيد  سوريا،  في  اإلقليمي 
وبالتالي  بالدهم  إلى  السوريين  الالجئين 
سحب هذه الورقة من يد تركيا التي طالما 
بسيل  الغربية  والدول  أوروبا  د  تُهدِّ كانت 
من المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين 

على أراضيها.
وأمريكا  الغرب  من  روسيا  وطلبت 
السوريين  الالجئين  إعادة  على  مساعدتها 
مقابل ملف إعادة اإلعمار، فإعادة اإلعمار 
في سوريا تحتاج إلى أكثر من 500 مليار 
أبحاث  مراكز  بحسب  أمريكي  دوالر 
بمفردها  روسيا  تستطيع  ال  وهنا  عالمية، 

ل تكلفة هذا الملف، وبهذا يكون المجال  تحمُّ
مفتوحاً أمام دول التحالف الدولي المناهض 
لداعش على لعب دور سياسي واقتصادي 
في المدى القريب في سوريا، وأولى هذه 
دفعتها  التي  المبالغ  ظهرت  التي  البوادر 
اإلمارات والسعودية للتحالف الدولي لدفع 
جهود االستقرار في المناطق التي حررتها 
المقابل  وفي  الديمقراطية،  سوريا  قوات 
)روسيا-  األخرى  الفاعلة  الدول  تعاني 
اقتصادية  أزمات  من  وإيران(  تركيا 
على  قدرتها  من  تحدُّ  أمريكية  وعقوبات 
في  اإلعمار  إعادة  بعملية  الجاد  المضي 
سوريا إال وفق مستويات محددة قد تحددها 
مفاوضات  سترعى  التي  الدولية  القوى 

السالم السورية بجنيف.

حترير عفرين
 من األولويات لدى قسد

دمج  في  التركي  الفشل  وبعد  وميدانياً، 
لها،  الموالية  الفصائل  مع  النصرة  جبهة 
بل تأكيد هذه الفصائل التي جمعتها تركيا 
للتحرير«  الوطنية  »الجبهة  مسمى  تحت 
عن موقفها الرافض لمقاتلة جبهة النصرة 
األيديولوجي  الترابط  يؤكد  إدلب،  في 

إضافة  اإلسالمية،  المجموعات  هذه  بين 
التركستاني  اإلسالمي  الحزب  لوجود 
وهي  إدلب  في  اإلسالم  نصرة  وتنظيم 
المنظمات  الئحة  على  موضوعة  أحزاب 
على  األطراف  هذه  وقيام  اإلرهابية، 
مع  المصالحات  داعمي  وتصفية  اعتقال 
 500 إلى  عددهم  وصل  والذين  النظام 
في  المصالحة  مركز  بحسب  شخٍص 
إدلب  في  المعارك  أن  على  يدلُّ  حميميم، 
التركية  االجتماعات  رغم  وشيكة،  باتت 
والروسية المتتالية، آخُر هذه االجتماعات 
المقبل،  الشهر  من  العاشر  في  سيجري 
والذي قد يُفضي إلى سحب نقاط المراقبة 
تفاهم  نقاط  ووضع  إدلب  من  التركية 
حول وجود القوات العسكرية التركية في 
الباب وجرابلس وعفرين، وقد يسبق ذلك 
حملة عسكرية محدودة على مواقع جبهة 

النصرة. 
النظام  يستطيع  ال  المقابل،  الطرف  وفي 
تدبُّر  األرض،  على  المنهك  السوري 
جرابلس  من  تمتد  قد  التي  المعركة  أمور 
تحمي  أرضية  بقوات  لوحده  الالذقية  إلى 
محافظات حلب وحماه والساحل السوري، 
لذا بدأت باالستعانة بمسلحي المصالحات، 
وهنا لم يبَق أمام النظام السوري سوى عقد 
الميدان مع  تحالفات عسكرية على أرض 
قوات سوريا الديمقراطية التي أعلنت سابقاً 
لمحاربة اإلرهاب مع أي جهة  استعدادها 
في سوريا، ولكن تضع هذه القوات نصب 
أعينها تحرير مدينة عفرين كأولوية وثانياً 
وجود مظلة سياسية تحفظ حقوق مكونات 

الشمال الشرقي في سوريا مستقبالً ضمن 
حدث  إْن  التحالف  وهذا  البالد،  دستور 
مستقبل سوريا  على  مباشر  بشكٍل  سيؤثر 
على  األمريكي  ـ  الروسي  التعاون  وآلية 
المشروعية  ويعطي  أيضاً  الواقع  أرض 
واإلدارة  سوريا  في  األمريكي  للوجود 

السياسية في شمال شرق سوريا.
االستراتيجي  التحالف  هذا  لمثل  ويمكن 
السورية،  لألزمة  الحل  مفتاح  يكون  أن 
تضم  التي  الديمقراطية  سوريا  فقوات 
لتحرير  وتهدف  كافة  السورية  المكونات 
وإن  اإلرهاب  من  السورية  األراضي 
الخارجي  االحتالل  من  األمر  اقتضى 
الوطني  الجيش  نواة  اليوم  تُشكِّل  أيضاً 
الجيد،  تنظيمها  نتيجة  المستقبلي  السوري 
وتوفير األمان واالستقرار ومنع السرقات 
والحريات  األمالك  على  التعديات  وحجم 
في مناطق سوريا الديمقراطية مقارنة مع 
باقي القوى العسكرية على أرض سوريا، 
في  الديمقراطي  النظام  إلقامة  إضافة 

المناطق المحررة من قبل هذه القوات.

أمريكا ستنقل أنـجرليك 
إىل الشمال السوري

بقائه  على  للتأكيد  عاد  االمريكي  الجانب 
في سوريا مدة أطول ريثما يتم التأكَّد من 
في  اإليراني  والنفوذ  داعش  خطر  انتهاء 
بتوسيع  مؤخراً  وبدأت  والمنطقة،  سوريا 
بديالً  ستصبح  والتي  العسكرية  قواعدها 
قراءة  بحسب  تركيا  في  إنجرليك  لقاعدة 
وبالتحديد  العسكرية،  المختصين  بعض 
توسيع قاعدة منبج الواقعة غربي الفرات، 
الطيران  حظر  فرض  خطة  وطرحها 
المحررة  المناطق  على  البري  والهجوم 
تدل  الديمقراطية،  سوريا  قوات  قبل  من 
حبيسة  تبقى  لن  أنَّها  على  التطورات  هذه 
د إلى  في شرقي الفرات، بل ستحاول التمدُّ
الروسي  الحاجز  وكسر  الفرات  غربي 
الغربية  التصريحات  تكون  لن  هنا،  ومن 
عن شن هجمات على النظام السوري في 
مدنيي  على  كيماوية  هجمات  شْن  حال 
د تصريحات، بل ستكون بداية  إدلب مجرَّ
الدولي في إدلب، والحجة  التحالف  تواجد 
فيه  بما  اإلرهاب  محاربة  هي  األخرى 
داعش الذي قد يظهر في أيِّ لحظة بإدلب 
عليها  يسيطر  التي  األخرى  والمناطق 

الجيش التركي.
على  حرصه  األمريكي  الجانب  وأبدى 
مرتزقة  من  المحررة  المناطق  حماية 
داعش في أكثر من مناسبة، وظهر ذلك في 
طائرات  استهدفت  حين  الزور  دير  ريف 
التحالف األمريكي مقاتلين روس وإيرانيين 
في هجومين منفصلين، وهذا يدل على أنَّ 
الغرب عزم أمره على البقاء الطويل األمد 
وأنَّ خارطة توازن القوى ربما تتغيَّر في 

المستقبل القريب.

حتالف آسيوي مضاد للغرب 
قد يرى النور

أخرى  لتحالفات  يمكن  هذا،  مقابل  لكن 
أْن  والغربي  األمريكي  للوجود  مناهضة 
ر، وهذا التحالف الجديد الذي قد يظهر  تتطوَّ
بين دول )روسيا- تركيا- إيران والصين( 
الغربية  للمصالح  مباشراً  تهديداً  يشكل  قد 
عامة في الشرق األوسط وامتدادها للقارة 
األفريقيَّة، وتتشارك هذه الدول األربع في 
العقوبات األمريكية االقتصادية، وتجمعها 
إحياء  في  متمثلة  كبيرة  اقتصادية  مصالح 
والبحري  البري  التجاري  الحرير  طريق 
إضافة  األربع،  الدول  عبر  يمرُّ  والذي 
الحديقة  تشكالن  اللتين  وسوريا  للعراق 

الخلفية للسياسيات الدولية حالياً.

 صالح إيبو

هـل سـتدخل أمـريـكـا مـعركـة إدلـب..
 ومــن ينـاهـضـها؟!

التدخالت الرتكية يف املنطقة مستمرة وخباصة يف سوريا والعراق ويف اخلامس عشر من آب هاجم 
اجملتمع  منسقية  عضو  استشهاد  إىل  أدى  ما  هناك،  مواقع  وقصف  شنكال  الرتكي  احلربي  الطريان 
اإليزيدي زكي شنكايل وهذا ما ترك عالمات استفهام كثرية وتساؤالت عديدة حول العملية الرتكية 
هناك، مما أثار سخط واستياء أبناء الشعب الكردي بشكل عام، والشعب اإليزيدي بشكل خاص، 

الذين أكَّدوا على أنَّ هذا اهلجوم متَّ بالتنسيق بني الدولة الرتكية واجلهات اليت تعمل ملصلحتها.   
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روناهي/ الطبقة ـ يقع مشفى الطبقة الوطني في 
ضفاف  على  الطبقة  منطقة  من  الغربية  الجهة 
بحيرة الفرات، تم وضع حجر االساس لها عام 
حيث  طويلة،  فترة  إنشاءه  واستغرق  1986م 
اندالع  قبل  2006م  عام  حتى  افتتاحه  يتم  لم 
األزمة في سوريا، ويعد من أحدث المشافي في 
سوريا من حيث البناء، ولم تكتمل فرحة أهالي 
الطبقة بوجود مشفى للمدينة، حيث سقطت مدينة 
اشتباكات  بعد  الحر  الجيش  فصائل  بيد  الطبقة 
مع قوات النظام في المدينة عام 2013م انتهت 
بسيطرة الفصائل على المدينة وخالل تلك الفترة 
وخروج  والسرقة  لإلهمال  المشفى  تعرَّض 
أغلب األطباء في الطبقة ومنذ تلك الفترة أصبح 
الفترة  يتدهور عن  المدينة  في  الصحي  الوضع 

التي تسبقه.
في  داعش  مع  الحر  الجيش  اشتباكات  وخالل 
بداية عام 2014م والتي انتهت بسيطرة داعش 
على المنطقة جعل داعش من المشفى قاعدة له 
وعوائلهم  الجرحى  عناصره  يخص  ومركزاً 
له  الطبية  الخدمات  يحتكر  كان  حيث  فقط، 
بالمشافي  ويقدمها لألهالي بالمال ليصبح شبيهاً 
األدوية  أنواع  كل  تتوفر  كانت  وكذلك  الخاصة 
مفقودة  فكانت  السوق  في  أما  المشفى،  في 

وصرف تلك األدوية يحتكره داعش.
وبعد انطالق عملية غضب الفرات التي أطلقتها 
قوات سوريا الديمقراطية لتحرير الرقة وريفها 
من  التحرير  معارك  واقتراب  داعش  من 
الطبقة شعر داعش بالخطر وقام بنقل المعدات 
أماكن  إلى  المشفى  في  الموجودة  واألجهزة 
داعش  عناصر  الطبقة  أهالي  وشاهد  مجهولة 
الطبية  واألجهزة  المعدات  بنقل  يقومون  وهم 

من المشفى لعلمها أن معاركها مع قوات سوريا 
سوريا  قوات  هو  والرابح  خاسرة  الديمقراطية 
الديمقراطية لذلك قامت بهذه الخطوة وسرقت ما 
يمكن حمله وحرمت أهالي المنطقة من الخدمات 

الطبية.
وبعد تحرير القرية من قبل قسد حوصر داعش 
بالسواتر  محصناً  كان  الذي  المشفى  داخل 
المشفى  لتدمير  داعش  من  محاولة  في  الترابية 
بالكامل. وكانت قوات سوريا الديمقراطية واعية 
بمحيط  المعارك  في  الحذر  فالتزمت  لخطته 
المشفى  على  للمحافظة  منها  محاولةً  المشفى 
المنشأة  هذه  من  المنطقة  أهالي  حرمان  وعدم 

الهامة.   
أيار  من  العاشر  في  الطبقة  تحرير  وبعد   

من  وجيزة  فترة  وبعد  مدني  مجلس  وتشكيل 
تضم  التي  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  تشكيل 
مهمتها  كانت  التي  الخدمات  لجنة  صفوفها  في 
األساسية إعادة تأهيل المشفى الوطني في الطبقة 
وإعادة خدماتها ألهالي المنطقة وتجديد أقسامها 
التي تعرضت لألضرار نتيجة الظروف القاهرة 
وجعل  المرتزقة  قبل  من  المدينة  شهدتها  التي 

المشفى تخرج عن الخدمة.
الصحة  للجنة  المشترك  الرئيس  مع  لقاء  في 
الطبقة عبيد مسلم  لمنطقة  التنفيذي  المجلس  في 
الطبقة  في  الصحي  الوضع  على  لالطالع 
وبخاصة بداية التحرير كانت الخدمات الصحية 
معدومة ولكن تم أخذ عدة خطوات جريئة أدت 

لتطورات في المجالين الخدمي والصحي.

وضع  عن  مسلم  عبيد  تحدث  اللقاء  بداية  وفي 
تحريره من مرتزقة  بعد  الوطني  الطبقة  مشفى 
يد  على  المدينة  تحرير  عملية  وخالل  داعش 
قوات سوريا قائالً: »كان المشفى بداية التحرير 
بشكل  أجهزتها   ُسرقت  إذ  ركام  عن  عبارة 
من  المرتزقة  يتمكن  لم  التي  األشياء  أما  كامل 
سرقتها فقاموا بتخريبها وحرقها مثل حرق قسم 
وسرقة  تخريب  وكذلك  والعمليات،  اإلسعاف 
ال  بشكل  كلى  غسيل  أجهزة  لثالثة  قطع   عدة 
يمكننا من إصالحها باإلضافة لوجود مستهلكات 

منتهية الصالحية«.
وأشار عبيد مسلم إلى أن الطابقين األول والثاني 
لداعش،أما  المشفى كان عبارة عن مقرات  من 
المشفى  األدوات واألجهزة كافة فكانت في قبو 
ومنها غرفة العمليات الخاصة بهم، حيث تستقبل 
جرحى المرتزقة فقط ، وبدأ عمل لجنة الصحة 
من البداية بتنظيف المشفى وفرزه والتخلص من 
التي تركها المرتزقة  المنتهية الصالحية  المواد 
األجهزة  واختبار  المنطقة  تحرير  قبل  وراءهم 
الموجودة وقابليتها لإلصالح. ولتنظيم الخدمات 
صيدلة  نقابات  تشكيل  تم  جيد  بشكل  الطبية 
وكذلك  وأسعارها  واألدوية  الصيدليات  لضبط 
مثل  المختلفة  الطبية  والمهن  لألطباء،  نقابة 
/2017م    9/18 وبتاريخ   والتصوير،  المخبر 
قدم المشفى أول خدمة طبية للمنطقة وذلك من 
خالل افتتاح عيادة لتقديم إسعافات أولية، وهذه 
العمل  في  والتوسع  لالنطالق  البداية  كانت 
وتطويره وبعد فترة وجيزة تم افتتاح قسم الوالدة 
قسم  فتح  ثم  وأطفال  وداخلية  نسائية  وعيادات 
طبية  مراكز  ثالثة  وافتتحت  والمخبر  العمليات 
المدينة، الرعاية الصحية، ومركز  وهي مركز 
المنطقة  في  الطبية  الخدمات  لتقديم  المنصورة؛ 
العمل  بدأ  بداية عام 2018م  أوسع وفي  بشكل 
لمنطقة  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  قبل  من 
ما  وإصالح  وبنائه  المشفى  ترميم  على  الطبقة 
لالستقبال  جاهزاً  ليكون  وتدميره  تخريبه  تم 
المشفى  في  سابقاً  الموجودة  األقسام  وتجهيز 
وفي شهر حزيران انتهت عملية الترميم وافتُتح 

مشفى الطبقة الوطني بشكل رسمي وبعدها نُقلت 
في  لها  المخصصة  األماكن  إلى  المشفى  أقسام 
بناء المشفى، وفي تلك الفترة بات قسم النسائية 
الـ 24  مدار  على  للنساء  الطبية  الخدمات  يقدم 
العامة  الجراحة  عمليات  وافتُتحت غرفة  ساعة 
التي قامت بـ 860 عمليةً جراحية خالل الشهر 
األشعة  قسم  تجهيز  ليتم  االفتتاح،  من  ل  األوَّ
والطوارئ  اإلسعاف  لحالة  وذلك  البسيطة 
والمركز الطبي الرابع في المنطقة، ومركز بلدة 
الموجودة  الصيدلية  بخصوص  أما  المحمودلي 
في المشفى فتقدم الدواء بالمجان للمرضى بناء 
مدار  على  العيادة  في  الطبيب  من  على وصفة 

الـ 24 ساعة.
 وبالحديث عن المشاكل والمعوقات في القطاع 
وهي  بعضها  مسلم  ذكر  المدينة  في  الطبي 
والعمليات  المخبر  في  األجهزة  توفير  عدم 
وتصوير اإليكو، وعدم توفر حواضن األطفال 
اصات ومحطة أُكسجين لتوفير األُوكسجين  والغوَّ
وفي  واإلسعاف،  والحواضن  العمليات  لغرفة 
ُحلَّت  تكون  المشفى  في  المحطة  توفر  حال 

مشاكل المشفى بنسبة %40.
في  الصحة  للجنة  المشترك  الرئيس  وأكد   
أن  مسلم  عبيد  الطبقة  لمنطقة  التنفيذي  المجلس 
النسائية  هي:  المشفى  في  الموجودة  األقسام 
العامة  والجراحة  واألشعة  والمخبر  واإلسعاف 
وكذلك  وداخلية«  أطفال،  »نسائية،  والعيادات 
اما األقسام غير  القلب،  قسم الضماد، وتخطيط 
الكلية  قسم  فهي  المشفى  ويحتاجها  المتوفرة 
وبنك الدم وحواضن االطفال والعناية المشددة، 

والداخلية. 
الصحة  للجنة  المستقبلية  الخطط  وتتضمن 
األُكسجين  محطَّة  تجهيز  بعد  الحواضن  افتتاح 

وتطوير غرفة العمليات والجراحة العامة.

والسكن  البناء  مخالفات  ظاهرة  انتشرت 
العشوائي ضمن أحياء في مدينة كري سبي)تل 
أبيض( منذ أن وضع مخطط تنظيمي للمدينة قبل 
70 عاماً, لعدم توفر الكوادر الفنية آنذاك وعدم 

معرفة المواطن بالمخطط. 
منذ خمسينات القرن الماضي أي قبل 70 عاماَ 
لبناء  تنظيمياً  مخططاً  آنذاك  البلدية  وضعت 
مدينة كري سبي على أساسه, ولكن عدم دراية 
المواطن بالمصلحة العامة وعدم توعيته من قبل 
البلدية بسبب غض النظر من قبلهم, ساهم بتشييد 
الرجوع  دون  التنظيمي  للمخطط  مخالفة  أبنية 

للمخطط وترخيص األبنية وفقه.
األساسية  بأحيائها  سبي  كري  مدينة  وتعرف 
بحارة  المعروف  صادق  الشهيد  »حي  األربعة 
أبيض  تل  وحي  العروس,  عين  وحي  الليل, 
الشرقي, وحي تل أكجل أو أبو كريا، كان يسكن 
غالبيتها األرمن والمسيحيون ثم باعوا ممتلكاتهم 

وأراضيهم للعرب والكرد.
التنظيمي،  المخطط  مخالفة  ظاهرة  والنتشار 
سنتحدث في ملفنا هذا عن مدينة كري سبي منذ 
والتعريف  بداية تأسيسها أي منذ قبل 70 عاماً 
المخالفات  انتشار  وأسباب  وأهميتها,  بأحيائها 

العشوائية في السكن.

أسباب انتشار ظاهرة السكن 
العشوائي

تعود أسباب انتشار ظاهرة البناء العشوائي لعدم 
حيث  الظاهرة،  تلك  بأضرار  األهالي  معرفة 
وتنفيذ  البناء  إلى  واللجوء  الفوضى  إلى  تؤدي 
أو  معمارية  أو  إنشائية  دراسة  دون  المشاريع 
دون  أي  بـ ’’الطب‘‘  يعرف  بما  البناء  ظاهرة 
أصحاب  من  بعض  واستغل  أعمدة.  تشييد 
والملحوظة  الواسعة  المساحة  ذات  العقارات 
أو مراكز  أو شوارع  أو حدائق  بلوكات سكنية 
مراعاة  دون  بالكامل  وإشغالها  وخدمية  إدارية 
وضع العقار بالنسبة للمخطط التنظيمي. وانتشار 
الهدم أو  البلدية من عملية  ظاهرة الخوف تجاه 
أن ذلك الموقع ال ينطبق مع المخطط التنظيمي 

وبذلك يقلل من سعر العقار.

كيف باع األرمن واملسيح 
عقاراتهم؟

تعود  المنطقة  في  الموجودة  العقارات  معظم 
الذين  والمسيحيين  األرمني  للمكون  ملكيتها 
هاجروا إلى الخارج  وباعوا عقاراتهم بموجب 
يعرف  بما  أي  نظامية  غير  وشراء  بيع  عقود 
بعقود برانية وهي غير مأخوذ بها لدى الجهات 
العقارية  المصالح  أو  القضاء  مثل  الرسمية 
معالجة  تمت  حيث  العقاري(،  التوثيق  )مكتب 
السورية  الحكومة  قبل  من  آنذاك  الظاهرة  تلك 
باإلعالن في الصحف الرسمية لها على مراحل, 
ويتم اإلعالن على ثالث مراحل كل شهر مرة, 
تعطي  أي معترض على اإلعالن  يتقدم  لم  فإذا 
الجهات الرسمية ممثلة بالقضاء المشتري قرار 
له  ويحق  القطعية,  بالدرجة  ومكتب  مبرم  حكم 

تنفيذ مضمون القرار.

ماذا ضم املخطط التنظيمي 
آنذاك؟

يعود عمر المدينة السكنية الجديدة إلى الثمانينات 
هكتاراً   390 مساحته  تبلغ  مخطط  لها  ووضع 
تجارة  وبلوكات  سكنية,  بلوكات  ضمن  موزعاً 
تضم شوارع تنظيمية, وحدائق عامة, ومدارس, 
ومساجد,  أطفال,  وروضة  إدارية,  ومراكز 
المهندسين  أحد  قدم  فيما  خضراء،  ومساحات 
مشروعاً يتضمن إحداث مدينة نموذجية للمنطقة, 
ورصد  للمنطقة  استمالك  مشروع  إعداد  وتم 
لقاء  أو  مادياً  إما  للمتضررين  تعويض  اعتماد 
مقاسم سكنية, وإجراء عمليات مسح طبوغرافي 

للمنطقة وتنظيم شبكات ضمن حوض تجميع.
المدينة  ضمن  مبنية  نموذجية  أبنية  وتوجد 
النفوس  دائرة  مثل  هامة  خدمية  ومراكز 
واألحوال المدنية, ومراكز االنطالق »كراج«, 
ومركز الهاتف ومديرية المالية ومركز صحي 
ومقر وحدة المياه, باإلضافة إلى مراكز حكومية 

وخدمية أخرى.
التركية  الحدودية  البوابة  لطريق  وإضافةً 
السورية المعروف بـ »أوتوستراد البوابة« وهي 
من البوابات األولى في العالم، حيث كانت معبراً 
هاماً  ازدهاراً  وأعطت  العالمية,  التجارات  لكل 
المعيشية  الظروف  وحسنت  للمنطقة  وحيوياً 
الظروف  أن  إال  بالمنطقة،  العمراني  والنمو 
التي مرت بها المنطقة حالت دون استكمال هذا 

المشروع.

جمرى نهر صلوحل

نهر  باسم  يسمى  طبيعي  نهر  مجرى  يوجد 
باكور  أراضي  من  مصدره  »صلولح« 
باسم »نبع  نبع يعرف  كردستان ويصب ضمن 
النهر  هذا  جفاف  فترة  وفي  الحصان«.  عين 
يقطع  الذي  الجسر  البلدية  ردمت  لمدة 15عاماً 
الرئيسي,  الطريق  ويسلك  قسمين  إلى  المنطقة 
التركية  السلطات  أقدمت  الزمن  من  فترة  وفي 
محاذاة  على  حديثة  ري  مشاريع  تنفيذ  على 
الحدود التركية السورية, وتنفيذ مصارف تصب 
على  البلدية  أجبرت  القديم  النهر  ضمن مجرى 
المنافذ والعبّارات للجسر وقدمت مشروعاً  فتح 

حيوياً وهاماً.
مصلحة  مع  يتضارب  آنذاك  المشروع  وكان 
بعض األشخاص الذين تجاوزوا حرم النهر في 
بناء المنازل, ويتضمن قناة صندوقية على شكل 
شبه منحرف وتنفيذ طريقين محاذيين من مسار 

القناة وشوارع فرعية وجادة وتنفيذ معابر.
األولى  المرحلة  المشروع على  مرحلتين؛  نفذ 
واقتُرح  المشروع  لكامل  مستقبلية  خطة  وضع 
البوابة  طريق  على  المنَفذ  للجسر  البداية  نقطة 
الثانية  والنقطة  المنبطح,  قرية  من  الحدودية 
شارع المحلق الجنوبي, وبعد مجريات األحداث 
األمور  تلك  نسيت  المنطقة  بها  مرت  التي 
وأصبح الحل من الماضي, مع العلم بأن مسار 
القناة ومسار الشوارع المحاذية لها واقع ضمن 

أمالك عامة.

حي الشهيد صادق أو كما يعرف 
بني األهالي بـ ’’حارة الليل‘‘

التنظيمي  المخطط  ضمن  واقعة  منطقة  توجد 
»حارة  بـ  معروفة  سبي  كري  لمدينة  العام 
الليل«، حيث أن هذه المنطقة واقعة ضمن عقار 
أبو  خميس  يدعى  لشخص  ملكيته  تعود  خاص 
سمرة وتم استدعاؤه آنذاك أثناء فترة تولي المهام 
من مجلس مدينة تل أبيض عام 1987 بأن يقدم 
المخطط  تنفيذ  يتضمن  تقسيمياً  المالك مشروعاً 
التنظيمي  للمخطط  طبقاً  الواقع  على  التنظيمي 
والمراكز  العامة  المراكز  لصالح  والتنازل 
على  الملحوظة  والحدائق  والشوارع  اإلدارية 
المنطقة  العالقة وباع  التنظيم, ورفض صاحب 
المذكورة بشكل عشوائي مستقل بشكل يتناسب 
مع ظروف أهل المنطقة دون التقيد بالحد األعلى 

واألدنى  لكل مقسم على حدة.

أهمية حي عني العروس ومن أين 
جاءت التسمية؟

يعتبر حي عين العروس من األحياء القديمة في 
للسياح  ممراً  كان  كونه  أهميته  وتأتي  المنطقة 
عاماً,   50 قبل  بالمنطقة  يمرون  كانوا  الذين 
نسبة  العروس  بعين  الحي  هذا  تسمية  وجاءت 
يكون  أن  أصرت  التي  العالم  ملكات  إلحدى 
حفل زفافها في هذه المنطقة وأقيم حفل الزفاف 
باإلضافة  العروس،  بعين  المنطقة  وتسمت 
في  ويصب  العين«  ’«نبع  يسمى  نبع  لوجود 
إبراهيم  لسيدنا  مزار  يوجد  وحالياً  البليخ  نهر 
الخليل وبجانبه مسجد النبع وحديقة عامة تحيط 
البلدية ومجهزة بكافة  بالنبع ومستثمرة من قبل 
التجهيزات الالزمة, وتولي البلدية االهتمام البالغ 
لها. تقوم اإلدارة الممثلة باألوقاف بتنفيذ مشروع 
إعادة تصوين لحرم المسجد والمزار مع إعادة 

ترميم المسجد, وهي منطقة سياحية هامة.

حي تل أبيض الشرقي أو 
»الكيصوم«

وهو من األحياء التابعة للمدينة والمؤهلة بشبكة 
وتقطنه  صحي  وصرف  مياه  وشبكات  طرق 
الواحدة وهو  للعشيرة  تنتمي  التي  األسر  بعض 
من الجهة الشرقية للمدينة ويقع على طرق ناحية 
الشرقي  أبيض  تل  وتقسم  كانيه.  وسريه  سلوك 
’’الجبلية‘‘  بـ  تعرف  الجنوبية  قريتين  إلى 

والشمالية محاذية للحدود.

حي منطقة تل أكجل أو ما 
يعرف بـ »أبو كراية«

للمدينة  توسعي  تنظيمي  مخطط  وضع  عندما 
الهامة,  األحياء  من  كرايا وهو  أبو  أحياء  شمل 
ملحوظة  وسياحية  خدمية  مراكز  عدة  وتوجد 
للخدمات  تفتقد  ولكنها  التنظيمي  المخطط  على 
خدمية  طرق  وشبكة  الصحي  الصرف  مثل 
وشبكة مياه, ويعود ذلك إلى عدم توفر إمكانيات 
مشاركة  وعدم  للبلدية,  ضخم  مادي  ودعم 
بعض المنظمات بهذا األمر, علماً بأنه تم إعداد 
يكن  لم  ولكن  المنطقة,  هذه  لتخديم  دراسات 
هناك أي تجاوب من أي منظمة سوى بالوعود 

الواهية.

املناطق ذات االنتشار الواسع 
للسكن العشوائي

ظل  وفي  المواطنين  ومعرفة  دراية  ولعدم 
شيد  السورية،  األحداث  قبل  البلدية  تجاهل 
ضمن  سواء  المخالفة  األبنية  األهالي  بعض 
أو  مدارس  أو  إدارية  مركز  أو  عامة  حدائق 
المثال:  شوارع تنظيمية »أحياء«, وعلى سبيل 
والملحوظة  الجوية  األرصاد  بحديقة  تعرف  ما 
على المخطط التنظيمي العام لمدينة كري سبي 
حديقة عامة ومدرسة ثانوية وتقع على المدخل 
حالياً  مشغولة  أنها  العلم  مع  للمدينة  الجنوبي 
عرض  ولدى  سكنية  ومنازل  تجارية  بمحالت 
آنذاك  اإلقليمية  اللجان  على  مشروع  من  أكثر 
لتعديل الصفة التنظيمية للمنطقة, رفضت اللجان 
المقترحات ووضعت المسؤولية على  كافة تلك 
حرم  على  بنيت  التي  للمنازل  إضافة  البلدية, 
وتجاوز  الجسر,  حارة  في  صلولح’’  ‘‘نهر 
األهالي على حرم النهر مما جعل منازلهم ضمن 

السكن العشوائي ومخالفة للمخطط التنظيمي.

دور البلدية يف احلد من 
املخالفات

الجهات  قبل  من  الالزمة  التوجيهات  تقدم 
المعنية ومنها البلدية وبيان فائدة عمل المخطط 
أي  البلدية ال تصادق على  أن  التنظيمي, حيث 
مشروع إفرازي أو تنفيذ حكم ما لم يكن الموقع 
التنظيمي  المخطط  ضمن  واقعاً  تفريقه  المراد 
لدى  ومرخصاً  البناء  ضابطة  لنظام  ومطابقاً 
مدينة  في  العشوائي  السكن  من  وللحد  البلدية. 
مؤلفاً  مراقبة  فريق  البلدية  شكلت  سبي  كري 
المكتب  في  العامل  والكادر  البلدية  من ضابطة 
الفني وموزعين ضمن قطاعات ويقدم كل فريق 
واإلجراءات  البناء  حاالت  عن  مفصالً  تقريراً 

المتخذة بحق مرتكبي المخالفات.
يتجاوز  من  لكل  العقوبات  البلدية  وضعت 
الضابطة  ونظام  التنظيمي  المخطط  ويخالف 
ليرة  ألف   200 قدرها  مالية  غرامة  بفرض 
وإزالة  أشهر  ثالثة  لمدة  والسجن  سورية 
يخص  ما  أما  المخالف،  نفقة  على  المخالفات 
البناء  فيخضع  العامة  األمالك  على  التجاوز 

المشغول إلى اإلزالة وال تقبل التسوية المادية.
 ويجدر بالذكر أن مساحة المخططات التنظيمية 
لمدينة كري سبي وتوابعها تقدر بحدود 1000 
هكتار ونسبة التخديم ال تتجاوز نسبة 25 بالمئة 

لها بمجمل المساحة المنظمة.

عانى الكرد على مدى قرون من شتى أشكال 
الصهر  ومحاوالت  واإلنكار،  والقهر  الظلم 
بحقهم  وارتكبت  أيضاً،  واإلبادة  بل  الثقافي، 
الثقافية  المعاناة  وكانت  المجازر،  عشرات 
جانباً من فصول تلك المعاناة المستديمة، حتى 
كادت اللغة الكردية أن تنسى لوال الحب الكبير 
والقصص  األغنيات  عبر  شفاهاً  وتناقلها  لها 
واآلباء  األمهات  لسان  وعلى  والمالحم 
كان  الموضوع  هذا  وفي  والجدات،  واألجداد 
لنا حوار مع الكاتب والباحث في اللغة الكردية  
آرشك بارافي إللقاء بعض الضوء على جانب 

من أعماله أيضاً.

باللغة  اهتمامك  بدايات  عن  نتحدث  لو  ـ 
الكردية؟ 

البداية كانت في المرحلة الثانوية، كنت أكتب 
الشعر باللغة العربية لكنني سرعان ما شعرت 
نفسي  أسأل  وكنت  األم،  لغتي  تجاه  بالتقصير 
اللغة  األم  بلغتي  أكتب  ال  لماذا  باستمرار 
المخزون  التفكير ووعاء  أداة  الكردية؟ كونها 
تعلم  إلى  فانصرفت  المجتمع  وفلسفة  الفكري 
أستجدي  وبدأت  معلم  بدون  الكردية،  اللغة 
التعبير،  صح  إن  التسول  درجة  إلى  تعلمها 

وأصبحت طفيلياً من أجل تعلم لغتي.
في تلك الفترة كانت لدينا ثالثة أحزاب: يمين، 
كانت  المجتمع،  تعبير  حسب  ويسار،  حياد، 
للمنتسبين  والثقافة  اللغة  تحتكر  األحزاب  هذه 
اليها، حاولت أن أحصل على بعض المراجع 
عن  اللغة والثقافة واألدب الكردي من مكاتبهم 
فهمت؛  وكما  جدوى.  دون  لكن  المتواضعة 

الكتاب مقابل االنتساب للحزب؛ فرفضت!   
وضمن  نوروز،  بعيد  االحتفاليات  إحدى  في 
إحدى الندوات ألقى مدير الندوة - وهو رجل 
أثار  مما  العربية،  باللغة  الكلمة   - معروف 
حفيظتي، واعترضت على تناوله الكلمة باللغة 
العربية، ونلت الكثير من السخط العتراضي 
واستمرت  حزبياً  أكن  لم  وأنني  بخاصة 
كنت  وخدمتي،   دوري  تحجيم  في  حمالتهم 
أتحمل كل تلك الحماقات بنفس طويل وصبر 
جميل في معظم األحيان وفي بعض األوقات 
اعتقالي  ليتم  أدبية،  بجرأة وشجاعة  أرد  كنت 
قبل األمن  الكردية من  اللغة  تعليم  بجرم نشر 

العسكري.

ـ هل نالت المعاداة الحزبية من عزيمتك وماذا 
كانت الخطوات الالحقة؟

للمثقفين  كاوا  رابطة   - اآلفاق  استهوتني 

رغم  السفر؛  فقررت  بيروت  في  الكرد- 
اعتراض والدتي ألنني وحيد ال أخ وال أخت، 
إلى بيروت  ولكن بتشجيع من والدي سافرت 
أقرب  وعالم  جو  إلى  الدالل  جو  من  وانتقلت 
وحركتها  بصخبها  العسكرية  األجواء  إلى 
الليل، وفي  في  المستمرة، كنت أعمل حارساً 
النهار كنت أذهب إلى رابطة كاوا أقرأ وأبحث 
الساعات في صالتها ألن  الكتب وأمضي  في 
ولسوء  ممنوعة،  كانت  الخارجية  االستعارة 
بيروت  وحصار  لبنان  اجتياح  تم  حظي 
محاربة  في  الفلسطينيين  المقاتلين  وشاركت 
ياسر  اضطر  وعندما  اسرائيل،  ومواجهة 
عرفات للموافقة على الخروج من لبنان تحت 
أيضاً  معه  اليمن خرجت  إلى  الدولية  الحماية 

إلى اليمن.
اللغة  في  رصيداً  أملك  أنني  أدركت  أن  بعد 
والثقافة الكردية ودخلت إلى عمق فلسفة اللغة، 
مقومات  واستوعبت  المجتمع،  فلسفة  واللغة 
بتأسيس  فقمت  جيداً؛  استيعاباً  اللغة  ومفاتيح 
رابطة أو نواة  لتعليم اللغة الكردية تحت عنوان 
المراحل  لمختلف  بدرخان«  جالدت  »رابطة 
مع بعض مثقفي عامودا - أستاذ دحام - محمد 
خير بنكو - أنور ناسو - أحمد كرمي وال أدري 
2006م،  في  وذلك  أحداً  نسيت  قد  كنت  إن 
وحدوث ضجة  األحزاب  عدم رضى  ونتيجة 
ثم أفرج عني،  تم اعتقالي  المجتمع  كبيرة في 
واحتفلنا في 2006/4/26م بيوم اللغة الكردية 
ويوم المعلم الكردي  ليتم اعتقالي مرة أخرى 

من قبل األمن العسكري في عامودا.
 

والفعاليات  النشاطات  من  حرمتم  أنكم  قلتم  ـ 
األدبية لألحزاب الكردية ماهي تلك النشاطات 

والفعاليات؟
اللغة  لتعليم  رابطة  األحزاب  بعض  أسست 
جكر  »رابطة  2004م  عام  في  الكردية 
األحرف  لتعليم  دروس  بإعطاء  خوين« 
الكردية، كما أصدرت مجلة »بدون عنوان« 
وكلمة  صورة  تحمل  كانت  األولى  والصفحة 
لشخصية سياسية معروفة، وكانت عبارة عن 
أربع صفحات، بينما كنت أقوم بتدريس اللغة 
يقومون  وكانوا  المراحل  لمختلف  الكردية 
أقوم  كنت  بينما  »الحزبيين«،  رفاقهم  بتكريم 
لكن  مجلتهم  وتطوير  مساعدتهم  في  بدوري 
باستمرار  تسمح  لم  الضيقة  ونظرتهم  ثقافتهم 
تعاوننا فكان الجفاء األبدي وال زلت أُكن لهم 

االحترام.

من  عاماً  وثالثين  خمسة  حصيلة  هي  ما  ـ 
النتاج المطبوع آلرشك بارافي؟

 - الكرد  االجتماعية  الحياة  عن  كتاب  نتاجي 
المعيشة الكردية -  قصة وحضارة الكرد منذ 
اعتمدت  وقد  اآلن.  وأكاد حتى  قبل سومر  ما 
على المراجع والمصادر كثيرة أغلبها أجنبية، 
وعلم  الكردية  اللغة  »قواعد  في  كتاب  كذلك 
وكتاب  اللغوية«  و«الدقائق  الصوتيات« 
عميقة  دراسة  وهي  الذهبية«  »اللغة  بعنوان 
بين فترة يزدان وزرادشت والتي تمتد حوالي 
عن  ق.م   750-- 1500ق.م  من  سنة   750
تأثير رزادشت على يزدان وقاموس »كردي 
كردي« و«كردي عربي« و«عربي كردي« 
و«قاموس  األدبية«  المفردات  و«قاموس 
العكوسات«، كما قمت بنشر سلسلة تعليم اللغة 
الكردية من الصف األول إلى السادس وكتاب 

عن »الشتائم« في اللغة الكردية.
من  سفر  بترجمة  قمت  الترجمة  ناحية  ومن 
اإلنجيل إلى اللغة الكردية بناء على طلب من 
بطريرك لبنان، وكذلك ترجمة »المولد النبوي 
مع  الكريم  القرآن  بترجمة  وأقوم  الشريف« 
كتاباً.   -22  - مؤلفاتي  عدد  لتصبح  التفسير 
والفن  الثقافة  هيئة  برعاية  مطبوعان  كتابان 

واتحاد مثقفي الجزيرة.

السبيل  ما  المخطوطة  الكتب  من  كم  لديك  ـ 
إلى طباعتها وما دور المؤسسات الثقافية في 

ذلك؟
امكانيات الطباعة وتكاليفها كثيرة وباهظة قد ال 
أتمكن بالفعل من طباعة ولو جزء يسير منهان 
المؤسسات  قبل  من  كثيرة  فالالءات  كذلك 
ألوالدي  حرقها  »شيفرة«  أمنح  وقد  الثقافية، 

إذا استمر بقاُؤها على رفوف المخطوطات.

ـ كيف تقرأ المشهد األدبي في روج آفا؟ 
المشهد األدبي عندنا متلون بين الغائم والصحو 
أخرى.  الليل أحياناً  أحياناً؟! وأكثر سواداً من 
نحن في زمن المؤسسات لذا أدعو إلى تشكيل 
لجنة قراءة ومتابعة من الذين يحسنون الغوص 
بسالح  والمتسلحين  اإلصدارات،  أعماق  إلى 
المعرفة والعلم، من النقاد والمتخصصين لتقييم 
أي إصدار تحت معايير وضوابط معينة، ولّى 
زمن العشوائية والفوضى، ال نريد إنتاجاً رديئاً 
إنما إنتاجاً يليق بثقافة وتاريخ شعبنا الكردي، 
هناك ُكتاب »نسخ ولصق«، وكتاب وشعراء 
في  ذلك  عن  تحدثت  وقد  الثورة.  مخاض 
معرض الكتاب األخير في قامشلو مع تقديري 

إلبداعات للجميع هم أيضاً يريدون خدمة أدبهم 
وتراثهم وقضيتهم.

دائمة  شبه  مستقرة  وغير  عصيبة  فترات  ـ 
مررتم بها، ما تأثيرها بشكل عام؟

النشاط  لم أتوقف منذ 1982م حتى اآلن عن 
وعالمي  تكوين شخصيتي  في  سواًء  والعمل، 
الثقافي أم في إعطاء دروس تعليم اللغة الكردية 
لمختلف المراحل، تعاونت مع كل مراكز اللغة 
رشيد كرد - كمال درويش - الوحدة- وغيرها 
اللجان  مختلف  في  شاركت  كما  البيوت  وفي 
التي أشرقت على المناهج التعليمية في آمد - 
تبريز - وهولير ومخمور وقنديل واآلن أقوم 
بدور المشرف اللغوي على المناهج التربوية، 
النشاطات  كل  في  المساهمة  على  وأواضب 

الثقافية واألدبية.

ـ تجربة طويلة وكفاح مستمر فهل من كلمة 
أخيرة؟

بشكل  تجربتي  عن  بعيد  حد  إلى  راٍض  أنا 
ما  نهاية،  له  تبدو  ال  بعيد  المسير  ولكن  عام. 
ونكتب  بلغة  نفكر  »حين  القول:  هذا  أجمل 
موزعون  هذا  على  فإننا  بلغة  ونتفاعل  بلغة، 
أغنى  لغتنا حضارية وربما من  وضائعون«. 
ونكتب  لغتنا  نتعلم  أن  من  المانع  فما  اللغات؛ 
بلغتنا ونفكر بلغتنا وتتفاعل بلغتنا؛ ونعبر عن 
وجودنا وواقعنا وأفكارنا ورؤانا؛ وعن ذاكرتنا 
التاريخية وحصيلتنا الثقافية عبر التاريخ، لغتنا 

األم هويتنا ووجودنا فلنحافظ عليها.

أوماروسا نيومان المساعدة السابقة في البيت 
يخص  فيما  بارزاً  مكاناً  اليوم  تحتل  األبيض 
صاحبة  وهي  أمريكا،  في  الرائجة  الكتب 
في أمريكا، وهو بعنوان  الكتاب األكثر مبيعاً 

»المعتوه«.
عملها  أثناء  تجربتها  تفاصيل  عن  والكتاب   
لمدة عام مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب،  
وبيع من الكتاب 33 ألف نسخة خالل أسبوع 

واحد ليحتل المرتبة األولى في المبيعات.
تسجيال  تمتلك  أنها  أوماروسا  ادعت  وفيما 

ال  بلفظ  السود  ينعت  وهو  لترامب  صوتيا 
يقبلونه، قال البيت األبيض: إن زعم الموظفة 
تقل  ولم  الصحة.  من  أساس  له  ليس  السابقة 
يقول  ترامب  إنها سمعت  كتابها:  في  الكاتبة  
هذه الكلمة المهينة للسود، ولم تقل أيضا: إنها 
لكنها  الكلمة،  هذه  فيها  يقول  تسجيالً  سمعت 
آر:  بي  إن  إذاعة  على  لها  مقابلة  أثناء  قالت 

»لقد سمعت التسجيل«.
وكاالت

الموت  غيب  المرض،  مع  صراع  بعد 
سالمة  سمير  الفلسطيني  التشكيلي  الفنان 
وزارة  وقالت  عاماً.   74 الـ  ناهز  عمر  عن 
الثقافة الفلسطينية في بيان: »الحركة الثقافية 
الفلسطينية عامة، والتشكيلية منها على وجه 
الخصوص، خسرت برحيل سالمة واحداً من 
في  ساهموا  ممن  ورموزها،  روادها  أبرز 
وأقام  أصيلة ومتجددة،  فنية  لحركة  التأسيس 
عربية  ومدن  عواصم  في  الفنية،  معارضه 
نصف  من  أكثر  مدى  على  عديدة،  وأجنبية 
أقيمت  معارض  سلسلة  آخرها  وكان  قرن، 
قبل أقل من شهرين في مدن الضفة الغربية. 
عبر  فلسطين  رسالة  حمل  الذي  الفنان  وهو 
لوحاته إلى العالم، عبر المنافي المتعددة التي 
حط فيها، وكان آخرها باريس، وقبلها درعا 

في سوريا وبيروت«.
ولد سالمة في مدينة صفد عام 1944م لكنه 

مجد  بلدة  إلى  1948م  بعد  أسرته  مع  انتقل 
دراسته  أنهى  أن  وبعد  الجليل،  في  الكروم 
التحق  حيث  بيروت  إلى  انتقل  الجامعية، 
بدائرة اإلعالم الموحد التابعة لمنظمة التحرير 
في  الجميلة  الفنون  قسم  وأسس  الفلسطينية، 

إلى  انتقل  المنظمة. وبعدها  دائرة اإلعالم في 
مدينة  في  وأقام  دمشق،  السورية  العاصمة 

درعا.
وكاالت
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أيها التاريخ اذكر 
حقيقتي
كتب في صفحات مذكراته: 

القادمون،  المتسكعون،  أيها  الغزاة،  أيها 
علمي،  أعداء  جسدي،  أعداء  الراحلون، 
رفوف  حاقدة،  قلوبكم  لماذا  أملي.  أعداء 
عنه  أبحث  ما  كل  لماذا  خاوية،  مكاتبكم 
مفقود؛ أتأمل األوراق المحروقة بين الحطام 
والرماد، وأسأل أتلمس كل شيء وأتأمل كل 

شيء.
جسدي؟  على  يتنازع  الكل  لماذا  أتساءل: 
الحالمون  الدماء,  مصاصو  التاريخ,  قذارة 
الظالم   خفافيش  الخلد,  بجنان  الواهمون 
السماوية,  الكتب  محرفو  الرؤوس,  قاطعي 

حتى كوابيس الليل.
لماذا حتى األصوات تغيرت؟ الكل أخرس، 
الكل ثمل يقهقه وال يفقه، حتى من دخل بيتي، 
خان  خلوتي،  الشهداء  مزارات  بين  استغل 
األمانة؛ بات ينهش في لحم أخي، أحل مالي 
شيء  كل  ببيتي،  يحلم  بات  ورثتي،  وقسَّم 
في  النظر  أعيد  بتت  يرام،  ما  غير-  -على 
بنيتي، في أعضائي وكل جسدي، في آمالي 

وأحالمي، وأقول لماذا؟
يا  التماثيل،  وعبدة  التاريخ،  صفحات  يا 
مزخرفي قصور الظالم، لماذا تنكرون عليَّ 
بيتي،  كردستان  آفا،  روج  فلسفتي  كرديتي, 
وسوريا وطني، الكل جسدي. ال كسر وخلع 
شجر الزيتون في عفرين، وال اغتيال أبطال 

كشنكالي سينال من عزيمتي.
أيها األغبياء؛ أيها الغزاة ألم تعلموا أن الشرق 
بات يقرأ فلسفتي ويفهمها، ستنهض الشعوب 
وهي ثائرة تحمل أجوبتي فالكل بات جسدي، 
تخطيتم المغول والتتار في الجريمة تنافستم 
على الحرق والسلب وقطع الرؤوس، ال لن 

تستطيعوا بث السم في جسدي.
جودي  قمم  من  والحضارة.  التاريخ  أنا 
أساطير  صخوري  على  تحطمت  عزيمتي, 
الغازين، أنا القمح وأنا الماء وأنا النفط وأنا 

الملح.
يزداد حزني فتسيل دموعي دماً عندما يكون 
يطعن  هومن  جلدتي،  أبناء  الغازين  بين 
ويصفق  تارة,  ظهري  في  الغدر  خناجر 
فتنهال  مسامعي  قهقهته  تصل  لمغتصبي، 

رصاصاً عليَّ ويزداد ألمي..
وأحتضن  جراحي  ألملم  أوراقي،  أعيد 
المبعثرة. أتلمس صفحات الحقيقة،  وريقاتي 
في مواقع رفاقي، عزيمة وزغاريد رفيقاتي، 
شنكال,  من  النصر  وبشائر  الشهداء  صور 
الحسكة,  كوباني,  كانيه،  سري  كركوك, 

الرقة.
 أيها الغازي: عاصمة الخالفة أصبحت في 
السوري   الشمال  في  النصر  مالحم  يدي، 
أنا  الكردي،  أنا  بدمي،  الثائر  أنا   سطرتها 
أنا  الشركسي  أنا  السرياني،  أنا  العربي، 
أنا, كسرت  والشعب  الشعب  أنا  التركماني، 

سواتركم البالية, ومزقت أقنعتكم السوداء.
والقضية،  التاريخ  أنا  التاريخ،  مزوري  يا   
أنا الوطن، وأنا المنارة  يستدل الضائع، وأنا 
من  تنالوا  لن  الجائع.   رمق  بها  أسد  اللقمة 
آفا، من صالبة صخور جودي، ومن  روج 
من  خريطتي،  عزيمتي  مزوبوتاميا،  جنان 

مزارات الشهداء تأتي إرادتي وعزيمتي.
يا صفحات التاريخ وساحات المعارك؛ أيتها 
الضمائر..... استفيقي.... اكتبي..... وانشري 

ديمقراطيتي... وإنسانيتي.
أنا...  سرياني  أنا...  عربي  أنا..  كردي   
سوري أنا، أعشق الكرامة في وطني, مقاتل 

أسمع حقيقتي.
 وأنا أتأمَّل تلك الكلمات، تراءت لي الجموع 
وتحييه  حواسها،  بكل  وتنصت  تتأمل  وهي 
بيقين  مسامعها  على  يلقيها  وهو  بوقار 
من  يشع  النصر  على  واإلصرار  وصدق، 
الوجوه العيون، علمت أنه لن يستطيع العالم 
إلى  والعنصرية  الخوف  ذهنية  إعادة  بأسره 
فكر وذهنية شعوب ترسم طريقها نحو المجد 

والخلود واإلنسانية قبل كل شيء.

تأمالت

أزهر أحمد

تقرير/ مصطفى السعيد

حاوره/ قاسم ابراهيم

مشفى الطبقة الوطني... من السرقة إىل التأهيلآرشك بارايف: «اللغة األم... هوية ووجود«

خمالفات البناء يف كري سبي.. بني األسباب واحللول

كتاب »املعتوه« أكثر الكتب مبيعا
 يف أمريكا

وفاة الفنان التشكيلي الفلسطيين
 مسري سالمة
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بطولها  األرض  جابوا   - منبج  روناهي/ 
السورية  األراضي  من  واحتلوا  وعرضها 
الكثير  ما  فترة  في  لهم  ودان   ،%60 قرابة 
على  الحكم  على  المتصارعة  األطراف  من 
من  الكثير  أثاروا  كما  السورية،  األرض 
عديدة،  بهجمات  أوروبا  في  والفتن  الفوضى 
وجعلوا المجتمع األوروبي في حيرة من أمره. 
األرض  في  طغوا  الذين  داعش  مرتزقة  إنهم 
قوات  مقاومة   أن  إال  الفساد؛  فيها  وعاثوا 
سوريا الديمقراطية لهم وانتصارها عليهم شكل 

شوكة بحلقهم، وقصم ظهورهم.
التي  االنتصارات  أحد  منبج  انتصار  فكان 
وهو  الذهب  بماء   وُكتبْت  التاريخ،  لها  سجَّ
وبهذا  فيها،  مواطن  كل  بذاكرة  محفور 
الخصوص التقت صحيفتنا مع عدد من النخب 
واستطلعت آراءهم بذكرى تحرير مدينة منبج؛ 

كما في تقريرنا التالي:

د  رَّ النصر مل يكن جمجُ
صدفٍة أو أمنيات

ابراهيم  واالقتصادي  السياسي  الباحث  حدثنا 
الماشي عن رأيه في حكم داعش لمدينة منبج 
تبديل  منبج  »استطاعت  قائالً:  التحرير  قبل 
تحرير  بعد  والمتطرفة  المؤدلجة  المفاهيم 
الديمقراطية،  األمة  فكر  من  بمفاهيم  المدينة 
تناسب مقاساتنا وألواننا وأشكالنا بما تمتلكه من 
إقصاٍء  وعدم  لآلخر  قبوٍل  ومن  وتغيير  د  تجدُّ
ألحد ما على الرغم أحياناً من معارضته لهذا 
الفكر، بل إنه يقبل الجميع بكل أطيافه وألوانه، 
سيما  وال  الشعب  فئات  كل  بين  انتشر  والذي 
الشبيبة والنساء، وتم توظيف الطاقات بالشكل 
في  الحياة  سير  كان  بينما  بيئتنا،  يناسب  الذي 
جدوى  بال  داعش  حكم  ظلِّ  في  د  وتمدُّ اتساٍع 

أبداً«.
في حين يرى الماشي أن النصر لم يكن صدفة 
أن  منبج  حق  »من  بقوله:  وردية  أمنيات  أو 
الغار،  إكليل  وتضع  النصر،  حلة  ترتدي 
ألننا  التحرير  إلى  ولجأنا  جداً،  ثميٌن  فالنصر 
مرارة  أنفسنا  عن  ندفع  ولكي  الحرية،  نعشق 
الفاتورة  فكانت  بكرامة،  ولنعيش  الحياة 

هذا  إزاء  الشهداء  دماء  حساب  من  مدفوعة 
من  إلينا  تصديره  تم  الذي  المفترس؛  الوحش 
كل أنحاء العالم، وهو بعيد كل البعد عن تقاليدنا 

وموروثنا واإلسالم الحنيف«. 
وفي معرض حديثه عن ممارساتهم وأساليبهم 
»اعتمدوا  الماشي:  قال  منبج  أهالي  بحق 
الحياة  فخنقوا  فظاعةً،  األكثر  القمع  سياسات 
فتوقفت  عنيف،  بشكٍل  ووأدوها  األهالي  عند 
أبشع  »إن  مضيفاً:   ،« كلياً  الناس  مصالح 
بحرمان  تمثَّلت  أهلنا  بحق  قسوةً  الجرائم 
بحجة  المدارس  وإغالق  التعليم،  من  األطفال 
العلم  هل  نتساءل  فكنا  النصيرية،  تتبع  أنَّها 
ينحصر بطائفة معينة دون أخرى وقوم معينين 
العلم لكل إنسان في شعار  إنما  دون سواهم؟، 
عريض ال يختلف عليه اثنان، كما عمدوا إلى 
ما  بعد  من  الظلمات  إلى  األهالي  حياة  إدخال 
البراءة  النور، واإلسالم بريء كل  رأَوها في 
من هذه األفعال القبيحة، ألن اإلسالم هو دين 
اختالف  على  الجميع  بين  والمؤاخاة  الرحمة 
لم  أنَّهم  »إلى  بقوله:  الماشي  ه  ونوَّ أعراقهم«، 
يعرفوا قيمة وحقيقة الحياة إال بحقبة داعش، إذ 
ب على كلِّ سوريٍّ أن يعطي  تعلمنا كيف يتوجَّ

على قدر استطاعته ».
يراها  إذ  منبج  تحرير  عن  الماشي  وتحدَّث 
»في  قائالً:  المقاييس  بكل  حقيقية  ثورة 
أوسع  من  الفخر  عربة  منبج  عرسها صعدت 
النمو  ميدان  إلى  التحرير  بعد  لترتقي  أبوابه 
واالزدهار، فبات أهلها يعودون للبناء لقناعتهم 
ببث  فقاموا  للموت  ال  للحياة  سيعيشون  أنَّهم 

األوكسجين والحياة في ربوعها من جديد، من 
هذا المنطلق شهدت مدينة منبج نهضة وتنمية 
توسيع  من  بدءاً  التحرير؛  بعد  يوم  أول  من 
الجمود  من  لتنتقل  اختالفها،  على  الخدمات 
على  مؤكداً  والتطور،  االنفتاح  إلى  واإلهمال 
الذين  الشهداء  دماء  بفضل  جاء  ذلك  كل  أنَّ 
شعب  ونحن   ، لوطنهم  فداًء  أرواحهم  بذلوا 
منبج عائلة واحدة قررنا أن نعيش بعزة وحرية 

وكرامة وأخوة أو نموت في سبيل ذلك«
.

مقاومة أمثرت انتصارًا
أن  فيرى  االقتصادي عبدو شيخو  الباحث  أما 
قائالً:  المنال،  بعيدة  بأمنية  أشبه  كان  التحرير 
»لقد حكم داعش بالسيف لكل معارض لمنهجه 

وخطه، وسّل سيفه علينا وأوغل بالقتل والذبح 
حاصداً أرواح السوريين أينما كانوا من مختلف 
األعراض  وهتك  والعرقية،  اإلثنية  المكونات 
وسلب األرض والمال، فتوقَّف أصحاُب المهن 
عن عملهم وبخاصٍة ما كان فيها شبهة بالحرام 
على حدِّ زعمه مثل مجال اإلنترنت، وتصليح 
وغيرها  الحديثة،  واأللبسة  الكهربائيات، 
المفاسد«،  »درء  القائل  مذهبهم  من  انطالقاً 

وكل هذا محض افتراء«.
قائالً:  منبج تحدث شيخو  وعن ذكرى تحرير 
»إن منبج وجدت نفسها في حضن بلدها سوريا 
األمة  بفكر  كها  وتمسُّ أبطالها،  مقاومة  بفضل 
شموالً  منبج  أهالي  وسع  الذي  الديمقراطية 
فشتان  حريتهم،  لهم  وَضِمن  حقوقهم  فاهم  ووَّ
داعش  فكر  وبين  الحر،  الفكر  هذا  بين  ما 

المتطرف«.
ممارسات  عن  اسحق  ثريا  الكاتبة  وحدثتنا 
التي  القاتمة  الفترة  في  األهالي  على  داعش 
مر بها الشمال السوري ومنبج بخاصة، حيث 
تكمن  كانت  الفترة  تلك  في  »أمنيتنا  قالت: 
حياتنا،  كفّن  الذي  الدامس  السواد  انزياح  في 
األمور،  في صغائر  حتى  بالوحشية  ووّشحها 
مصير  على  استفهام  عالمات  وضع  ما  وهذا 
يفارق  متى  يعرف  ال  فهو  حينها،  المواطن 
رأسه جسده؛ بسبب مرتزق، فكان يدرك متى 
يخرج من بيته، لكن لألسف ال يعلم متى سيعود  
ال يعرف متى تنتهي حياته على يد هذا الفكر 
الظالمي اإلجرامي الذين أوغل بقتل أبناء بلدنا، 
بأيدي أناٍس ال تربطنا بهم أية صلة، حتى الدين 
فكانت  دعاته،  باعتبارهم  دعوته  حملوا  الذين 
لها،  وباطالً، وليس كما روجوا  الدعوة زوراً 
»ألم  قائلةً:  غيلةً«  السوريين  قتل  أحلوا  وإنما 
نحزن على جزِّ رؤوس المنبجيين على مرأى 
أهالي  فعانى  صورة؟  أقذع  في  األهالي  من 
عامين،  زهاء  والشدة  البطش  وطأة  من  منبج 
األمر الذي لم يتحمله الكثيرون، ما حداهم إلى 
الرحيل والغربة، أما من بقوا فكانوا السد المنيع 

الذي وقف في وجه تعنُّت داعش وبطشه.
وأشارت ثريا: »إلى أنَّ فكر األمة الديمقراطية 
أصبح جزءاً كبيراً من حياتنا فالفكر المتطرف 
وال  شكالً  ال  السوريين  مقاس  يناسب  لم 

مضموناً«.
الساحرة  المشاهد  عن  الحديث  ثريا  وتابعت 
قائلة:  النصر  بحالوة  تكتسي  وهي  لمنبج 
بميالد  منبج  في  نحتفل  أن  جميل  »شيٌء 
العبودي،  الفكر  من  لتحريرها  الثانية  الشمعة 
والمصالحة  بنفسه،  الشعب  ثقة  تعزيُز  وليتمَّ 
ذاتياً،  دماراً  األهالي  عاش  أن  بعد  الذات  مع 
كادوا معه أن ينفجروا كبتاً جراء المحرقة التي 
اآلن  أما  يعارضها،  لكل من  المرتزقة  نصبها 
فبات بوسعنا أن نبتسم بعدما ولَّى الزمن الذي 
بصورة  الهوية،  على  السوري  فيه  يُقتل  كان 
قذرة لم نألفها من قبل ألننا بفطرتنا سوريون ال 
قنا األيدولوجيات والمذاهب، وألنَّنا بالهوية  تفرِّ
وصفوها  التي  والمسافات  الحدود  من  أكبر 
كان  »لذا  حديثها:  مختتمةً  لنا«،  ورسموها 
من  الشهداء  قدمه  بما  يليق  بالنصر  االحتفال 
تضحيات ونضال، فكتبوا قصيدة شعرية من فم 
مدينة الشعراء قصيدة فريدة تحمل في طياتها 

التشاركية لشعبنا بكل أطيافه«.

كبير  بشكٍل  النفط  فضالت  انتشرت 
باسم  المعروف  الرميلة  نهر  على  وأثرت 
»األحيمر« في بلدة جزعة وتعتبر من أكبر 
مصادر التلوث المائي انتشاراً، ولها تأثير 
والتربة،  والحيوانات،  السكان،  على  سام 
بها  يمر  التي  المناطق  الجوفية في  والمياه 

النهر بمناطق إقليم الجزيرة.
األمطار  لمياه  مجرى  األحيمر  نهر  يعتبر 
والسيول خالل فصل الشتاء، حيث تتجمع 
باتجاه  شماالً  األمطار  مياه  المجرى  في 
وناحية  بلدة جزعة  بقرى  مروراً  الجنوب 
مجرى  في  يصب  أنه  ويذكر  حميس،  تل 

نهر الخابور في منطقة الحسكة.
النفط  آبار  من  النفط  استخراج  أن  كما 
أثناء  وبخاصٍة  لكي،  كركي  ناحية  جنوب 
عملية فصل الماء عن الزيت فصالً كامالً، 
مجرى  إلى  اآلبار  تلك  فضالت  تتحول 
تلوث  إلى  تؤدي  وبذلك  األحيمر،  النهر 
مياه النهر المار من بلدة جزعة بناحية تل 

حميس بمقاطعة قامشلو.
وأكد سكان بلدة جزعة أن مياه نهر األحيمر 

والشوائب  باألوساخ  والمحملة  الملوثة 
الكثير  معها  تحمل  الكريهة  والرائحة 
المناطق  ألهالي  واألوبئة  األمراض  من 
إلى  باإلضافة  النهر،  من  القريبة  السكنية 
ترعى  التي  بالحيوانات  أضراراً  إلحاق 

على طرفي النهر.
المالحة  النهر  مياه  أن  إلى  األهالي  وأشار 
واختلطت  األرض  جوف  إلى  تسربت 
جسر  أن  إلى  باإلضافة  الشرب،  بمياه 
جزعة مهدد باالنهيار بسبب المواد السامة 
الموجودة في مياه النهر والملوحة الزائدة، 
صالح  غير  يكون  بئٍر  حفر  تمَّ  كلَّما  وأنه 
الجوفية  المياه  تلوث  بسبب  الشرب  لمياه 

نتيجة تسرب مياه النهر.
نزع  األحيمر  نهر  أن  ذكره  والجدير 
الجزعة  بلدة  وأن  عام،  بشكٍل  الجسور 
ليست الوحيدة التي تعاني من هذه المشكلة، 
من  تشتكي  القرى  من  العشرات  هناك  بل 

هذه الظاهرة.
ونظراً لتشكيل النهر خطراً على األهالي؛ 
نتيجة تلوثه وحمله أمراضاً وأوبئة لإلنسان 

والحيوان والنبات وطالب األهالي الجهات 
المعنية الحد من هذه الظاهرة التي تأثَّر بها 
كل ما يحيط بالنهر، وأكدوا أن بلدة جزعة 
اشتكت  كما  النفط،  مخلفات  ضريبة  تدفع 

العشرات من القرى من هذه الظاهرة.
واتخذت بلدية الشعب في بلدة جزعة عدة 
الحشرية  المبيدات  رش  ومنها  إجراءات 

الشعب  بلدية  تستمر  ـ  الطبقة  روناهي/ 
التابعة لإلدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة 
الصحي  الصرف  تأهيل  أعمال  الطبقة 
المنطقة  في  األولى  المرحلة  باستكمال 
بتمديد قساطل بقطر )40 ـ 50 سم( وفق 
الخطة المتبعة لزيادة كمية المياه المصرفة.
في  الحفر  بأعمال  الشعب  بلدية  وبدأت 
)من  السوق  في  الرئيس  الشارع  منطقة 
باتجاه  الصناعة  شارع  الرئيس،  المفرق 
العريض(،  والشارع  الرئيس،  المفرق 
بطول حوالي )110( أمتار بعد العديد من 
االنسدادات في أنابيب ومجارير الصرف 
الصحي، وتهبط التربة، والزفت المالحظ 

في ذلك الشارع.
وتعود أهمية العمل كونه شارع تكتظ فيه 
السيارات ضمن المدينة، بخاصة وأنه يقع 
في مركز المدينة، باإلضافة لوجود السوق 
الرئيس،  الشارع  طرفي  على  التجارية 
المدينة  في  القاطنون  المارة  ويُشكِّل 
وأهالي الريف القريب من المدينة الضغط 
من  الحاجيات  شراء  عند  للشارع  األكبر 
مالبس وحلويات وأقمشة و...إلخ، وكذلك 
السيارات  لتصليح  الصناعة  شارع  وجود 
والمعدات الثقيلة بكلِّ أنواعها من تركسات 
ودراجات  صغيرة  وسيارات  وقالبات 

نارية.
القديمة  القساطل  أن قطر  بالذكر  والجدير 
فصل  في  وأنه  سم،   )30( حوالي  يبلغ 
من  المنطقة  هذه  عانت  الماضي  الشتاء 
الصحي  الصرف  مصارف  انسدادات 
لتشكل  أدى  مما  مياهه،  وفيضان 
الروائح  وظهور  السطحية،  المستنقعات 
في  المواطنين  أعباء  من  فزاد  الكريهة 
لمنازلهم  واإلياب  الذهاب  أثناء  التنقل 

وأماكن عملهم.

روناهي/ الحسكة - يتجهَّز دار التعاونيات 
أرض  مشروع  لتنفيذ  الحسكة  مدينة  في 
لبلدة  التابعة  جاوا  قرية  في  سقي  زراعية 
بتكلفة  دونم،   )2000( بمساحة  مخروم، 

إجمالية تقدر بـ )15( مليون ليرة سورية.
مشروع  وقبول  دراسة  طلب  تقديم  وبعد 
في  التعاونيات  لدار  الزراعية  األرض 
االقتصادية  اللجنة  قبل  من  الحسكة  مدينة 
بالناحية الجنوبية، يتحضر دار التعاونيات 
قرية  في  زراعية  أرض  مشروع  بتنفيذ 

جاوا التابعة لبلدة مخروم.
قبل  من  األرض  على  الكشف  وخالل 
إلى  اآلبار بحاجة  أن  تبين  التعاونيات  دار 
تعزيل وتجهيز آليات من غطاسات ومولدة 
آبار،  خمسة  إلى  تصل  والتي  كهربائية، 
 –  800( من  مسافة  بئر  كل  بين  ويفصل 

1000( متر.
التعاونيات  دار  في  اإلدارية  وأشارت 
المساهمين  عدد  أنَّ  إلى  مزعل  خديجة 

عوائل  من  فرداً  ثالثون  المشروع   في 
الشهداء؛ وذلك سعياً لمساعدة هذه العوائل 
من جهة، وتطبيق أهداف اتحاد التعاونيات 
والحياة  المجتمعي  االقتصاد  تطوير  في 
التشاركية، باإلضافة لبناء روح المسؤولية 
األساسية  االحتياجات  وتأمين  االجتماعية 

من جهة أخرى.
والجدير بالذكر يبدأ تنفيذ المشروع وتفعيل 
الموسم  من  ابتداًء  الزراعية  األرض 

الزراعي 2019م لمحصول القمح.

استبدال شبكة الصرف الصحي
 للسوق الرئيس بالطبقة

التحضري لتنفيذ مشروع أرض زراعية يف احلسكة

اخلطة الزراعية ملوسم 2019م بالطبقة

الطبقة - تستعد مديرية الزراعة في الطبقة 
الزراعي  الموسم  لنجاح  الخطط  لوضع 
للعام المقبل؛ بخاصة وأنَّ الزراعة في العام 
المشاكل في  الكثير من  الماضي قد عانت 

تلك الفترة وال سيما من قلة الدعم والمياه.
لمديرية  المشترك  الرئيس  مع  لقاء  وفي 
الزراعة خالد العسكر أكَّد على أنَّ مديرية 
الخطة  وضع  بصدد  الطبقة  في  الزرعة 
وتقوم  2019م،   -  2018 لعام  الزراعية 
الشتوية  المحاصيل  على  بالتركيز  الخطة 
االستراتيجية ودعمها، وتكون 60% للقمح 
والشعير، و40% لبقية المحاصيل، ودعمها 
للفالحين  والبذار  السماد  تقديم  خالل  من 
المحروقات  ودعم  ونقداً،  مناسبة  بأسعار 
لتر   )2( البعل  األرض،  نوع  وفق  يكون 
وإلى  المروي،  للدونم  لتر  و)4(  للدونم، 

 )70( المديرية  سجالت  في  يوجد  اآلن 
ألف دنم مرخٌص، وبرامج ونشرات توعية 
للبيوت  خاص  دعم  إلى  إضافة  للفالح، 
البالستيكية. وأشار العسكر إلى أن المديرية 
إصالح  على  المنظمة  مع  بالتعاون  بدأت 
والتي تضم موقعين:  الوديان  محطة ضخ 
والثاني  محركات ضخ،  سبع  يضم  األول 
هكتاراً   )1670( تروي  محركات  ست 
في  الموجودة  الزراعية  األراضي  من 
)الفتيح وبيوض  قرية ومنها:  إحدى عشر 
والوديان وبير صناع.....إلخ(، وتعرضت 
وبخاصة  والتخريب،  للسرقة  المحطة 
التجهيزات الكهربائية تمت سرقتها ونهبها 
بشكٍل كامل من كابالت ولوحة تحكم، ومن 
المتوقع االنتهاء من إصالح المحطة خالل 
قبيع  أبي  ثالثة أشهر. وبخصوص مداجن 
الزراعة  لمديرية  المشترك  الرئيس  قال 
بشكل  هنكارين  تجهيز  »تم  العسكر:  خالد 
ولكن  الصيصان،  الستقبال  كامل  شبه 
هناك بعض المعالف والمناهل في المداجن 
أن  المتوقع  ومن  استكمال،  إلى  تحتاج 
الصيصان  من  دفعة  أول  المداجن  تستقبل 

خالل الفترة الراهنة«.         

 قاتل
ٌ
نهر األحيمر سم

 على أهايل اجلزعة

لم  ولكنها  الضارة،  الحشرات  من  للتقليل 
تكن كافية.

النهر،  لجريان  السلبية  اآلثار  من  وللحد 
يجب العمل على تحويل مجرى النهر إلى 
أو  السكنية،  المناطق  عن  بعيدة  مناطق 

توجيه المياه بطريقة ما إلى باطن األرض، 
وقت  بأسرع  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ 
وجميع  اإلنسان  حياة  على  للحفاظ  ممكن 

الكائنات الحية.
وكاالت

الغذائية  والمواد  والفواكه  الخضروات  دخول 
والفروج والدخان وغيرها، نشاط ملفت يشهده 
في  بجولة  صحيفتنا  قامت  باستمرار.  السوق 
سوق هال الحسكة وتعرفت على واقعه وحركته 
رئيس  التقينا  بدايةً  التالي:  التقرير  أعددنا  وقد 
شريف  مهران  الهال  سوق  تجار  اتحاد  لجنة 
األسعار  ومسألة  العمل  آلية  شرح  الذي  نبو 
والتنسيق المستمر بين لجنة السوق والضابطة 
التموينية في بلدية الشعب الغربي، قائالً: »نحن 
جانبنا  فمن  المستهلك  حماية  على  حريصون 
نكتفي باالكتفاء الذاتي من الربح كما نقوم بوضع 
األسعار )جملة - مفرق( بشكل مناسب ونرسل 
يوم،  كل  الخابور صباح  إذاعة  إلى  منه  نسخة 
ونعطي نسخة أيضاً إلى الضابطة خالل تفقدها 
الممنوحة  الربح  نسبة  وحول  صباح«،  كل 

والمسموحة لباعة المفرق أجاب: »نسبة الربح 
من 20 إلى 35 في المائة إال أن معظمها 20 
بالمئة«. ثم التقينا التاجر أحمد محمد لنستوضح 
منه أسباب ارتفاع األسعار؛ قائالً: »نعمل على 
المواطنين،  عن  االقتصادية  األعباء  تخفيف 
ونلتزم بالربح المعقول رغم ارتفاع أجور النقل، 
فضالً عن الرسوم واألضرار التي تتعرض لها 
البضاعة في فصل الصيف والمسافات الطويلة 
كثيرة  حواجز  عبر  الشاحنات  تقطعها  التي 
لتصل متأخرة وبالتالي ال يمكن للتاجر وحده أن 
الخسارة«، مختتماً: »وبالرغم من ذلك  يتحمل 

هامش الربح لدينا قليل«. 
باعة   أصحاب محالت  من  بلقاء عدد  قمنا  كما 
األسعار،  ارتفاع  حول  تحدثوا  الذين  المفرق 
حيث قال سليمان محمد: »أسعارنا مقبولة وندفع 
أجور نقل كمية متوسطة من المواد قد تصل إلى 
الصالحية،  حي  إلى  السوق  من  ل.س   2000
والتالف،  والكهرباء  المحل  ألجرة  باإلضافة 

فكل ذلك يضاف إلى األسعار«.
التموينية  الضابطة  إلى  توجهنا  بعدها  ومن 

الصدد  بهذا  والتقينا  الغربي،  الشعب  بلدية  في 
أوضح  حيث  نجار  سعد  الضابطة  قسم  رئاسة 
تقوم  المستهلك والتي  قائالً: »لدينا لجنة حماية 
األحياء  في  المفرق  باعة  على  بجوالت  يومياً 
الناصرة،  كالسة،  حجر،  وهي:)تل  لنا  التابعة 
من  والتأكد  الهال،  لسوق  باإلضافة  مشيرفة(، 
عن  والكشف  واضح  بشكل  األسعار  إعالن 
الفاتورة وتدقيق نسبة الربح المقررة، كما نقوم 
بالكشف عن المواد المنتهية الصالحية والمواد 
تعاون  »هناك  نجار:  وأضاف  اإلغاثية«، 
كبير ومثمر بين كل الجهات المختصة لحماية 
المستهلك وبعض الخلل الذي يحصل هو نتيجة 
التاجر  وعقيدة  السوق  وأخالق  الضمير  غياب 
وليست لجنة حماية المستهلك وهذا األمر سنقف 

عليه وسنتالفاه عاجالً«.

تقرير/ خضر اجلاسم

تقرير/ شيار كرزيلي                

تقرير/ قاسم ابراهيم

منبج انتصرت بفكر األمة الدميقراطية

المجالس  مع  بالتنسيق   - الشهباء  روناهي/ 
الشهباء،  مقاطعة  في  والكومينات  المحلية 
بتقديم  قامت جمعية دير مار يعقوب اإلغاثية 
منظمة  مع  بالتعاون  عفرين  لمهجري  الدعم 
إنمائية  مشاريع  عدة  بإقامة  وذلك  اليونيسف، 
إلى  عفرين  أهالي  تهجير  بعد  بالشهباء.  
مقاطعة الشهباء بسبب دخول جيش االحتالل 
التركي ومرتزقته إليها، قامت جمعية دير مار 
الدعم  لتقديم  المقاطعة  إلى  بالمجيء  يعقوب 
لألهالي الذين يتلقون الدعم من الهالل األحمر 
الكردي فقط، حيث قامت الجمعية بمشروعين 
وهما: المشروع الطبي ويشمل عيادات طبية 
ونسائية،  )داخلية  اختصاصات  بعدة  متنقلة 
قابلة  وهناك  عيادات  ست  وهي  وأطفال(، 
ومثقف  الممرضين  من  طبي  وكادر  قانونية 
صحي وترافقهم األدوية، أما المشروع الثاني 
فهو تنمية وتمكين اليافعين في المناطق التالية: 
نايا، دير جميل وريفها،  تل رفعت، دير كفر 

ومحور فافين، تل قراح، أم حوش، والمناطق 
المحيطة بها، والذي سوف يستمر لمدة ثالثة 

أشهر. 
المجال  دعم  المشاريع  هذه  ضمن  ومن 
رياضي  ومنسق  مدربين  فهنالك  الرياضي، 
الطائرة،  السلة،  قدم،  )كرة  التالية:  لأللعاب 
والشطرنج( باإلضافة لأللعاب الصغيرة، كما 
المالعب  تأهيل  مثل  خدمية  مبادرات  قدمت 
صغير  معشب  كروي  ملعب  مثل  وتجهيزه 
وتأمين  أرضيته  بتأهيل  والبدء  للسداسيات، 
لكل  دوري  وإقامة  له،  الكاشفة  األضواء 
المقاطعة،  في  الموجودة  الرياضية  الفرق 
وكذلك بوادر ثقافية إلعادة تأهيل المسرح في 
المركز الثقافي التابع لبلدة تل رفعت، وتدهين 

المدارس. 
                 

مشاريع تنموية يف الشهباء

ابراهيم املاشيعبدو شيخو ثريا اسحاق
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