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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

رئاسة التحرير:

سوزان علي

برييفان خليل

التدقيق اللغوي:

ميسر املشعان
في حوار أجرته وكالة فرات لألنباء مع السياسي الكردي البارز أسعد منان حول آخر األحداث والتطورات في إدلب 
وشمال شرق سوريا والمنطقة، قال: أن روسيا سمحت لتركيا بالدخول إلى الباب وإعزاز وجرابلس كي تكون مناطق 
نفوذ تابعة لتركيا، وما حصل في عفرين كان بتنسيق مباشر وتنازل مباشر من روسيا لصالح تركيا، وان تطلب األمر 

فإن روسيا ستستغني عن نصف سوريا لصالح تركيا في سبيل تحقيق مصالحها،

اجلرائم  بارتكاب  الرتكي  االحتالل  دولة  فيه  تستمر  الذي  الوقت  يف  ـ  الشهباء   / روناهي 

من  عفرين  أبناء  وخطف  لقتل  مرتزقتها  يد  وإطالق  عفرين،  يف  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات 

الدميغرافية  الناحية  من  جديدة  معامل  إلرساء  الرتكي  االحتالل  سياسات  إطار  يف  الُكرد 

باع سياسة الترتيك فعليًا يف املنطقة.
ِّ
والتارخيية، وات

حسني رشيدزينب قنرب

يحتُل الدينُ مكانًة مهمة لدى حزب العدالة والتنمية )AKP( ذي اجلذور اإلسالمّية، 
ويستثمره على مستويني األول داخلّي بتثبيت بقائه في السلطة؛ والثانية في التغلغل 
عبره إلى دول مختلف دول العالم شرقاً وغرباً، وفي هذا السياق تُولي أهمّية خاّصًة 
لبناِء املساجِد، ومتويِل التعليِم الديني، وترميِم التراِث العثمانّي، والترويِج لنسختها 

اإلسالمّية الفريدة اإلسالمّية، وهذا جوهر »العثمانّية اجلديدة« التي تُرفع شعاراً.

5»

أسعد منان: القوى اإلقليمية والدولية تلهث وراء 
حتقيق مصاحلها يف سوريا

4»

استثمار الدين والقوة

ة
ّ
 الناعمة الرتكي

الواليات  كانت  السابقة،  املرات  كل  في 
وهي  اخلطأ،  احللول  كل  جترب  املتحدة 
العالم،  حول  الدول  شتى  في  تتحرك 
وكانت تصل إلى احلل الصحيح في نهاية 
تكن  لم  ولكنها  تصل،  ال  حتى  أو  األمر، 
وجترب،  جترب  تظل  أن  بعد  إال  إليه  تصل 
يفكر  يظل  الذي  الرجل  طريقة  على 
الصواب،  الطريق  يسلك  أن  قبل  ويفكر 

وقبل أن يهتدي إلى حيث يجب أن يسير

روناهي/الشهباء- املواقف الروسية في سوريا عامة وفي شمال وشرق سوريا خاصة، تبدو متباينة وغير متزنة في الفترة األخيرة، رغم التناقضات 

الظاهرة بني الطرفني الروسي والتركي وعدم إيفاء األخيرة بالتزاماتها في مناطق خفض التصعيد، تسير بالتوازي مع اتفاقيات سرية بني الدولتني في 

ظروف إقليمية ودولية متوترة، رمبا تؤدي باملنطقة إلى حرب كبرى. ومتكن االحتالل التركي من االستمرار في جرائمه واحتالله اجلائر.

سياسات روسيا ترسخ االحتالل الرتكي وجرائمه

9»

2»

روناهي / قامشلو - العديد من النساء دفعتهن الظروف المادية الصعبة لمشاركة عوائلهن 
في تحّمل األعباء، فاضطررن للعمل وهنَّ فتيات في ريعان شبابهن، ولكن هناك أخريات 

«3أخترَن أن يُبرزَن دورهن في العديد من مجاالت الحياة، ومنها في العمل.

املرأة يف مشال وشرق سوريا 
ت

ّ
تضع بصمتها أينما حل

روناهي / الحسكة - تم إلقاء محاضرة تحت عنوان اإلدارة والتنظيم في مركز الخابور 
للثقافة والفن الديمقراطي بالحسكة، حيث أكد فيها شبيبة الحسكة بأن كل شيء في الكون 

«6بحاجة إلى التنظيم واإلدارة من أجل االستمرار والبقاء. 

التنظيم واإلدارة أساس بناء 
جمتمع دميقراطي حر

الذي  األكادمييني  وفد  يواصل 
وشرق  شمال  منطقة  إلى  عبر 
جولته  املنصرم  األسبوع  سوريا 
إلى  زيارته  فبعد  املنطقة،  في 
مع  اللقاءات  وعقد  كوباني  مدينة 
السبت مركز  يوم  الوفد  زار  إدارتها، 
املرأة  علم  ومركز  األممية  الكتيبة 
ويضم  ديرك،  في  )جينولوجيا( 
اجلامعات  أساتذة  من  عدداً  الوفد 
شخصيات  إلى  إضافة  األمريكية 
والبريطانية  اإليرانية  اجلنسية  من 

واإليطالية

حركة  برعاية  ـ  الشهباء   / روناهي 
رفعت  بتل  السورية  الثورية  الشبيبة 
قام الكابنت شيار عثمان بتنظيم بطولة 
التي  الطائرة  لكرة  الشعوب(  )أخّوة 
ستنطلق في يوم الثالثاء القادم املصادف 
2019/6/18م، في صالة الطائرة بتل رفعت 
نوعها  من  األولى  البطولة  هذه  وتعتبر 
ست  فيها  سيشارك  حيث  بالشهباء 
ـ  شيراوا  ـ  رفعت  تل  مجلس  وهي:  فرق 
ـ  املستقبل  ـ  الكردي  األحمر  الهالل 

الشبيبة ـ اجملمع التربوي.

وفد غربي أمريكي يواصل زيارته 
لشمال وشرق سوريا

تنظيم أول بطولة للكرة
 الطائرةيف الشهباء

2»
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احلل السياسي الذي ال يأتي يف ليبيا

انتفاضة أهايل عفرين مستمرة يف وجه 
سياسات الترتيك واالحتالل 

تظاهر اآلالف من أهالي عفرين والشهباء 
للتنديد بسياسات تركيا هذه ودعوة المجتمع 
الدولي للخروج عن صمتها حيال انتهاكات 
حقوق اإلنسان التي ترتكبها حكومة العدالة 
لمحاوالت  إضافة  عفرين،  في  والتنمية 
بذرائع  كردستان  باشور  احتالل  تركيا 
بضرورة  عفرين  أهالي  وطالب  واهية، 
توحد الكرد في وجه االحتالل في كردستان 

عامة.
وحملت التظاهرة التي أنضم إليها عشرات 
في  المهجرين  عفرين  أبناء  من  اآلالف 
الشهباء،  أبناء  فيها  وساندهم  الشهباء 
ومقاومة  العصر  مقاومة  بروح  شعار« 
االحتالل  وجه  في  انتفضوا  شالدزه، 
صور  المتظاهرون  ورفع  التركي«. 
شهداء مقاومة العصر وصور شهداء حملة 
اإلضراب عن الطعام، وصورة كبيرة لقائد 
الشعب الكردي عبدهللا أوجالن، وأغصان 
عبارات  عليها  كتبت  والفتات  الزيتون، 
وتندد  الكردي  الشعب  مقاومة  تحيي 
التركي  االحتالل  وهجمات  بانتهاكات 
في  االتحاد  إلى  وتدعو  الدولي،  والصمت 
الكردية  باللغات  االحتالل  سياسة  وجه 

والعربية واإلنكليزية.
قرية  ملعب  أمام  من  التظاهرة  وانطلقت 

بمقاطعة  فافين  لناحية  التابعة  بابنس 
المتظاهرون  خاللها  وردد  الشهباء، 
ومقاومة  شالدزه  مقاومة  تحيّي  شعارات 

العصر وتندد بالخونة والمحتلين.

االحتالل الرتكي سيزول قريبًا

وسط  البازار  ساحة  في  األهالي  وتجمع 
ألقت  صمت  دقيقة  وبعد  بابنس،  قرية 
بإقليم عفرين  عضوة منسقية مؤتمر ستار 
فيها روح مقاومة  زالل خبات كلمة حيّت 
المتظاهرين، ومقاومة الشعب في شالدزه 
االحتالل  هجمات  وجه  في  يقاوم  الذي 

التركي.
على  الهجمات  أن  إلى  زالل  وأشارت 
لسياسة  استمرار  هي  كردستان  باشور 
االحتالل التركي في عفرين، فمن المحتمل 
أخطر  كردستان  باشور  مصير  يكون  أن 
حكومته  صمت  وذلك  عفرين  مصير  من 

وتقديمها التنازالت لالحتالل التركي.
الشعوب  كافة  خبات،  زالل  وطالبت 
باالنتفاض ورفع وتيرة النضال، مؤكدةً أنه 
إلى  الشعوب  ستصل  والنضال  بالمقاومة 

الحرية.

أهالي  من  رشيد  حسين  المواطن  وقال 
قرية أرندة التابعة لناحية شيه، أن الشعب 
الكردي لن يغفر للمتورطين مع االحتالل 
سنقاوم  عفرين  كرد  »نحن  التركي: 
لكن  الممكنة،  األشكال  بكل  االحتالل 
االحتالل  ساعدوا  الذين  أولئك  ننسى  لن 
التركي في عفرين، ونقول للعالم أجمع أن 
عفرين ستتحرر ولن نتراجع عن حقوقنا، 
في  مكان  لهم  يكون  ولن  لم  الخونة  وأن 
أن  إلى  حسين  المواطن  وأشار  عفرين«، 
الدور الروسي المشبوه في سوريا والشمال 
مصالح  يخدم  لن  أساسي  بشكٍل  السوري 
روسيا في المنطقة على المدى البعيد، »لذا 
يتوجب على روسيا إعادة صياغة سياستها 
في سوريا والمنطقة ووضع حد لالحتالل 

التركي«.

»وحدة الشعوب كفيلة بهزمية 
االحتالل«

مقاطعة  مجلس  باسم  بيان  قراءة  تالها 
الشهباء وجاء فيه: »الدولة الفاشية التركية 

غالية  أجزاء  احتلت  لإلرهاب  الداعمة 
وترتكب  عفرين،  مدينة  ومنها  من سوريا 
وتوطن  والخطف  والقتل  المجازر  هناك 
عوائل المرتزقة إلخالء المدينة من سكانها 
الديمغرافي  التغيير  واستكمال  األصليين 

وتتريك المنطقة«.
تكتِف  لم  التركية  الدولة  بأن  ولفت، 
بقصف مقاطعة  باالحتالل، بل تقوم يومياً 
الذين  المدنيين  وتقتل  وقراها  الشهباء 
إلبعادهم  الشهباء  إلى  مدينتهم  من  هُِجروا 

مرة أخرى عن عفرين.
مقاطعة  مجلس  باسم  بيان  قراءة  تاله 
الشعب  أبناء  المجلس  فيه  طالب  عفرين، 
بتنظيم  والخارج  الداخل  في  الكردستاني 
أنفسهم واالتحاد في وجه سياسة االحتالل، 
وناشد المجتمع الدولي للخروج عن صمته 
حيال انتهاكات وهجمات االحتالل التركي.

الصمت الروسي دعم
واضح لسياسات االحتالل

واعتبرت السياسية زينب قنبر إن الصمت 
التركية،  الدولة  انتهاكات  حيال  الروسي 
هذه  الستمرار  األساسي  المشجع  هو 
ترى  ال  »روسيا  وتابعت:  االنتهاكات، 
عفرين  في  يحدث  عنما  مسؤولة  نفسها 
مخالفة  الحقيقة  لكن  السوري،  والشمال 
وجود  عن  األولى  المسؤولة  فهي  لذلك 
قنبر  زينب  وترى  التركي«،  االحتالل 
شمال  في  الذاتية  اإلدارة  تطرحه  ما  أن 
وشرق سوريا هو الحل األمثل لحل األزمة 
السورية والشرق األوسط عامة وفق رؤى 

قائد الشعب الكردي عبدهللا أوجالن.
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تغيّر  عن  ناتجةٌ  حالةٌ  هي  الوجه  اصفرار 
اللّون الطبيعّي لوجه اإلنسان إلى لوٍن يميل 
إلى االصفرار، ويعود السبب في ذلك إلى 
األوعية  إلى  الواصل  الّدم  تدفّق  في  نقٍص 
الوجه، وذلك  المسؤولة عن تغذية  الدمويّة 
تحدث  التي  الدمويّة  االضطرابات  بسبب 

لإلنسان.
من  النوع  لهذا  الرئيسيّة  المسبّبات  من   
ذلك  الكبد،  في  ضرٍر  حدوث  األمراض 
توفير  المسؤول عن  الجهاز  هو  الكبد  ألّن 
أجزاء  كافّة  إلى  السموم  من  الخالي  الدم 
العين إلى  إذا تغيّر لون بياض  أّما  الجسم، 
عمل  المريض  على  يجب  األصفر،  اللون 
فحوصاٍت خاّصة بالكبد، ومراجعة الطبيب 

على الفور.
المعرضين  االشخاص  من  األطفال  ويعّد   
الوجه  الصفرار  كبيٍر  بشكٍل  لإلصابة 
ماّدة  لتراكم  وذلك  العينين،  وبياض 

الجسم،  وأنسجة  الدم  في  »البيليروبين« 
وهي صبغةٌ صفراء اللون، توجد في خاليا 
المرض  هذا  على  ويطلق  الحمراء،  الدم 

»اليرقان«. 
أما األطفال حديثو الوالدة فهم أكثر عرضةً 
وحدهم  األطفال  وليس  باليرقان،  لإلصابة 
يصيب  قد  بل  المرض،  لهذا  المعّرضين 
حيث  والبالغين،  والرجال  النساء  اليرقان 
تسبّب حاالت التليّف وااللتهابات في الكبد، 
وحصى المرارة إلى اإلصابة باصفراٍر في 

الوجه. 
بين  سريع  بشكٍل  اليرقان  عالج  يتّم 
إلى  تحتاج  حاالٌت  هنالك  أّن  إالّ  األطفال، 
التشخيص المهنّي الفورّي، ألّن مضاعفاتها 
تعمل على تلف الدماغ، كما يجب التأكد من 
اصفرار العيون والجلد، والتمييز بين اللون 
البرتقالّي، أو تغيّر الجلد إلى أّي لوٍن آخر. 
األطفال  عند  الوجه  اصفرار  أعراض 

اصفراٌر في الجلد وبياض العينين، ويظهر 
في األيام األولى من والدة الطفل.

ـ اصفرار الفم واألنف. 
البول  ويتلّون  اللون،  داكن  البراز  يكون  ـ 

بلوٍن داكن.
عند  الوجه  باصفرار  اإلصابة  أسباب   

األطفال:
المسؤولة  »البيليروبين«  مادة  في  فرطٌ  ـ 
هو  والكبد  الجلد،  في  األصفر  اللون  عن 
من  البيليبروبين   مرشحات  عن  المسؤول 

مجرى الدم.
ـ نزيٌف داخلّي.

ـ اإلصابة بعدوى فيروسيّة أو بكتيريّة. 
ـ عطٌل في جهاز الكبد. نقص إفراز إنزيٍم 

معيّن في الجسم. 
ـ عدم التوافق بين دم األم ودم الطفل.

عند  الوجه  الصفرار  المسببّة  العوامل   
األطفال اليرقان االنسدادّي: 

ـ يعّد من الحاالت الشائعة لدى األشخاص 
على  ويؤثّر  أعمارهم،  اختالف  على 
ضمنهم  ومن  األعمار،  بجميع  األشخاص 

األطفال. 
قبل  الطفل  والدة  عند  المبّكرة:  الوالدة  ـ 
على  القدرة  عدم  حالة  في  يكون  أوانه، 
معالجة البيليروبين في الوقت الممكن، كما 
األمعاء،  التغذية وصعوبة حركة  سوء  أّن 
من  التخلّص  في  صعوبة  إلى  تؤّدي 

البيليبروبين عن طريق البراز. 

ـ كدمات الوالدة: تؤدي الكدمات أثناء الوالدة 
إلى وجود نسبٍة عالية من البيليروبين، وذلك 

لتكّسر خاليا الدم الحمراء لدى الطفل.
ـ فصيلة الدم: يحدث ذلك عند االختالف بين 
األجسام  اللتقاء  نتيجةً  الطفل،  األم ودم  دم 

المضاّدة عبر المشيمة. 
عالج اصفرار الوجه عند األطفال:

1ـ الرضاعة الطبيعيّة.
الصفراء،  لألضواء  الطفل  تعريض  2ـ 

وذلك لتكسير البيليروبين.

أوضحت دراسة أميركية حديثة، أن عدم 
تناول ما يكفي من الفواكه والخضروات 
ماليين  وفاة  في  يتسبب  قد  يومياً 
واألوعية  القلب  بأمراض  األشخاص 

الدموية حول العالم.

كلية  في  باحثون  أجراها  الدراسة 
جامعة  في  التغذية  لعلوم  »فريدمان« 
نتائجها،  وعرضوا  األميركية،  تافتس 
أمام المؤتمر السنوي للجمعية األميركية 
 8 من  الفترة  في  يعقد  الذي  للتغذية، 
بالتيمور  في  الجاري  إلى 11 حزيران 

بالواليات المتحدة.

مصادر  هي  والخضراوات،  والفواكه 
والمغنيسيوم  والبوتاسيوم  لأللياف  جيدة 
والفينوليك،  األكسدة  ومضادات 
الدم  ضغط  من  تقلل  أنها  ثبت  والتي 

والكوليسترول

الطازجة  والخضروات  الفواكه  بينما 
وتنوع  تحسين صحة  على  أيًضا  تعمل 

البكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي.

يتناولونها  الذين  األشخاص  ويعتبر 
الوزن  لزيادة  عرضة  أقل  هم  بكثرة 
اإلصابة  خطر  من  يقلل  ما  السمنة،  أو 

بأمراض القلب واألوعية الدموية.

لتناول  األمثل  المقدار  أن  إلى  ويشار 
غرام  بـ300  الباحثون  حدده  الفاكهة 
تفاحتين  تقريباً  يعادل  ما  أي  يومياً، 

صغيرتين.

ودراسات  إرشادات  على  بناًء  وذلك   
حول عوامل الخطر القلبية الوعائية

للخضروات،  األمثل  االستهالك  كذلك 
الباحثون  حدده  البقوليات،  ذلك  في  بما 
بـ400 غرام يوميًا، أي ما يعادل حوالي 

3 أكواب من الجزر.

الفواكه  مقدار  متوسط  الباحثون  ويقدر 
من   لألشخاص  األمثل  والخضروات 
دولة   113 تمثل  التي  الغذائي  النظام 
)حوالي 82% من سكان العالم( في عام 

.2010

 1 من  يقرب  ما  أن  الدراسة  وأثبتت 
من 7 وفيات بأمراض القلب واألوعية 
الدموية يمكن أن يعزى إلى عدم تناول 
وفاة  الفاكهة، و1 من 12  يكفي من  ما 
بأمراض القلب واألوعية الدموية يمكن 
من  يكفي  ما  تناول  عدم  إلى  يعزى  أن 

الخضروات.

يكفي  ما  تناول  عدم  أن  كشفت  النتائج 
قرابة 1.3  ينتج عنه  يوميًا  الفواكه  من 
مليون حالة وفاة بسبب السكتة الدماغية، 
بسبب  وفاة  حالة  ألف   520 من  وأكثر 
مرض الشريان التاجي للقلب في جميع 

أنحاء العالم كل عام.

وعدم تناول القدر الكافي من الخضروات 
وفاة  حالة  ألف   200 حوالي  عنه  ينتج 
بسبب السكتة الدماغية وأكثر من 800 
الشريان  مرض  بسبب  وفاة  حالة  ألف 

التاجي سنوياً.

جنوب  في  البلدان  فإن  للدراسة،  وفقاً 
جنوب  وأفريقيا  آسيا  وشرق  آسيا 
سكانها  معظم  تناول  الكبرى  الصحراء 
وصاحب  الفاكهة،  من  منخفضة  كمية 
المرتبطة  الوفيات  معدالت  ارتفاع  ذلك 

بالسكتة الدماغية.

الوسطى  آسيا  في  البلدان  أما 
في  تتمركز  منطقة  و«أوقيانوسيا«، 
فقد  االستوائية،  الهادئ  المحيط  جزر 

منخفضة  كمية  سكانها  معظم  تناول 
ارتفاع  ذلك  ورافق  الخضروات،  من 
القلب  بأمراض  اإلصابة  معدالت 

التاجية.

تناول  فإن  المتحدة،  الواليات  في 
نجم  األمثل  المستوى  الخضروات دون 
عنه 82 ألف حالة وفاة بأمراض القلب 
تناول  أن  حين  في  الدموية،  واألوعية 
أسفر  األمثل  المستوى  دون  الفاكهة 
عن وقوع 57 ألف حالة وفاة بأمراض 
القلب واألوعية الدموية في عام 2010، 

حسب الدراسة.

كانت دراسات سابقة أفادت بأن الرجال 
الخضروات  تناول  من  يكثرون  الذين 
الورقية والحمراء والبرتقالية والفواكه، 
وتراجع  الذاكرة  لفقدان  عرضة  أقل 

مهارات التفكير.

أصباًغا  بأن  أفادت  الدراسات 
الفواكه  من  بأنواع  متواجدة  طبيعية 
خطر  تقلل  أن  يمكن  والخضروات، 
واألوعية  القلب  بأمراض  اإلصابة 

الدموية عند تناولها بكميات كبيرة.

أو  الطبيعية  البيئة  الطبيعي  الوسط 
الذي  الوسط  هو  الطبيعي:  الوسط 
الهواء،  مثل  الطبيعية  العوامل  يشمل 
ويمثل  والمناخ،  والتضاريس،  والماء، 
الوسط المكاني الذي يعيش فيه اإلنسان، 
يهيئ  كما  الحية،  والكائنات  والحيوان، 

لها مقومات الحياة.

 وينقسم الوسط الطبيعي إلى عدة بيئات 
حالة  ففي  طبيعية؛  عوامل  على  بناًء 
البيئة  تقسيم  يمكن  الماء،  االعتماد على 
الطبيعية إلى بيئات مائية تمثل التجمعات 
والبحار،  والمحيطات،  المائية، 
المائية  البيئات  من  والعديد  واألنهار، 
األخرى، أما إذا أخذنا عامل التضاريس 

في عين االعتبار، حينها سنجد أن هناك 
الجبال،  مثل  التضاريس  مرتفعة  بيئات 
ومنخفضة  السهول،  مثل  ومنبسطة 

كاألودية.

 وفي حال أخذ عامل المناخ كعامل، فإن 
البيئة الطبيعية تنقسم إلى عدة بيئات مثل 
البيئات ذات المناخ الحار والبيئات ذات 
المناخ البارد وبيئة معتدلة المناخ وبيئة 

ذات مناخ متجمد.

واحد  طبيعي  وسط  هناك  يكون  وقد   
لكن  الحيّة،  الكائنات  من  عدة  ألجناس 
المحيطة  البيئة  مع  الكائنات  هذه  تكيّف 
كائن،  كل  طبيعة  حسب  يختلف  بها 

تحمل  على  القدرة  لها  كائنات  فهناك 
وال  تموت  وأخرى  المحيطة  الظروف 
هو  الطبيعي  فالوسط  التحمل،  تستطيع 
مؤثر فقط وال يُطور الكائنات الحية التي 
التي  هي  الحية  والكائنات  فيه،  تعيش 
تتكيف مع طبيعة البيئة المحيطة بها، إما 
متفاوتة  بدرجات  لطبيعتها  تستجيب  أن 

أو ال تستجيب.

 ويُعد السجل الحفري دليالً مهماً على أن 
الوسط الطبيعي ال يُطور الكائنات، حيث 
النوع  من  هي  األحافير  آالف  أن  تبين 
والوسط البيئي نفسه لكنَّ بعضها يتميّز 
بخصائص مختلفة عن األخرى، أي إن 
الوسط الطبيعي لم يجعلها صنفاً واحداً، 
ال  الحشرات  من  أنواعاً  هناك  أن  كما 
تطير بالرغم من امتالكها أجنحة كبيرة، 
الطبيعي  الوسط  يجعلها  لم  ذلك  ومع 
تطير كباقي الحشرات التي تعيش معها 

في الوسط الطبيعي نفسه.

تمثل  الطبيعية  البيئة  موارد  أنواع  ـ 
ليس  التي  الموارد  الطبيعية  الموارد 
لإلنسان دور في وجودها، حيث خلقها 
اإلنسان، وهذه  يخلق  أن  قبل  تعالى  هللا 
الموارد لها دور مهم في استمرار حياة 
حيث  من  الموارد  هذه  وتنقسم  البشر، 
غير  وموارد  حية  موارد  إلى  طبيعتها 

حية، وفيما يأتي شرح لكل منها:

تمثل  الحية:  غير  الطبيعية  الموارد  1ـ 

كما  الشمسية،  والطاقة  والهواء،  الماء، 
والتربة،  والمعادن،  الصخور،  تمثل 
الفحم،  مثل  الطبيعية  الطاقة  ومصادر 
والغاز  والنفط،  الصخري،  والزيت 
الطبيعي، والعديد من المعادن المشعة. 

2ـ الموارد الطبيعية الحية: تشتمل على 
ونباتات  الغابات،  في  الطبيعية  النباتات 
والحيوانات  وحشائش،  صحراوية، 
وآكلة  البرية  الحيوانات  بأنواعها: 
اللحوم  آكلة  والحيوانات  العشب، 
الحية  الموارد  تمثل  كما  والمفترسة، 
والحيوانية،  النباتية،  المائية  األحياء 
تنقسم  كما  جميعها.  البحرية  والكائنات 
درجة  حيث  من  الطبيعية  الموارد 

استمراريتها إلى مجموعتين، هما:

وهي  المتجددة:  الطبيعية  الموارد  ـ 
مستمر  بشكل  تتجدد  التي  الموارد 
استغلها  إذا  للنفاذ  قابلة  وغير  وتلقائي، 
واستخدمها اإلنسان بشكل معتدل وبعيداً 
األحياء  أمثلتها  ومن  اإلسراف،  عن 

الفطرية النباتية والحيوانية.

ـ الموارد الطبيعية غير المتجددة: وهي 
الموارد التي توجد في الطبيعة بكميات 
محدودة وال يمكن تعويض النقص فيها، 
ومن أمثلتها المعادن المختلفة ومصادر 
والزيت  الفحم،  مثل  الطبيعية  الطاقة 
الطبيعي،  والغاز  والنفط،  الصخري، 

والعديد من المعادن المشعة.

 المكّونات الرئيسية للوسط الطبيعي: 

ُمكونة من  المياه هي عبارة عن مادة  ـ 
واألكسجين،  الهيدروجين  عنصري 
المواد  من  العديد  إحالل  على  وقادرة 

المركبات  أهم  من  وهي  األخرى، 
حيث  األرض،  كوكب  على  وأوفرها 
الغازية،  بحاالتها  الطبيعة  في  توجد 
تتميز بأال  أنها  والسائلة، والصلبة، كما 
حرارة  درجة  في  رائحة  وال  لها،  لون 

الغرفة. 

وتعد خاصية المياه كمادة مذيبة أساسية 
نشأة  أن  يُعتقد  حيث  الحية،  للكائنات 
المائية  المحاليل  في  ُوجدت  قد  الحياة 
الموجودة في محيطات العالم، حيث تعد 
لحدوث  مهماً  وسيطاً  المائية  المحاليل 
العديد من العمليات الحيوية، خاصة في 
الدم، والعصارة الهضمية، وذلك إلتمام 
العمليات البيولوجية في الكائنات الحية.

التي  الغازات  من  خليط  هو  الهواء:  ـ 
تكون الغالف الجوي لألرض. ويحتوي 
من  مجموعتين  على  الخليط  هذا 
شبه  التراكيز  ذات  غازات  الغازات: 
متغيرة  تراكيز  ذات  وغازات  الثابتة، 
الماء،  بخار  مثل  والزمان  المكان  في 
الكربون،  أكسيد  وثاني  واألوزون، 
أكسيد  وثاني  الكبريت،  أكسيد  وثاني 

النيتروجين. 

ذات  الغازات  أن  من  الرغم  وعلى 
الطبيعة  في  توجد  المتغيرة  التراكيز 
للحفاظ  جداً  مهمة  أنها  إال  قليلة،  بنسب 
على الحياة على سطح األرض، كما يُعّد 
بخار الماء مصدراً أساسياً لجميع أشكال 
تحت  لألشعة  مهّماً  ومصدراً  الهطول 
الحمراء، ويعد غاز ثاني أكسيد الكربون 
التمثيل  عملية  في  مهماً  عنصراً  أيضاً 
امتصاص  كجهاز  ويعمل  الضوئي، 

وانبعاث لألشعة تحت الحمراء.

والميداني  السياسي  التوازن  ظل  وفي   
في  بانتهاكاتها  تركيا  تستمر  الهش، 
على  وتعمل  المناطق  وباقي  عفرين 
لصالح  ديمغرافيتها  وتغير  المنطقة  تتريك 
المرتبطة  المرتزقة  والجماعات  تركيا 
تل  في  قواتها  تموضع  روسيا  وتعيد  بها، 
رفعت نهاية الشهر المنصرم، الهدف كان 
حماية المدنيين هناك، لكن منذ ذاك الحين 

بالقصف  هجمات  لثالث  المدينة  تعرضت 
تركيا  قبل  من  والمدفعي  الصاروخي 
وتسبب  ومارع،  إعزاز  في  ومرتزقتها 

باستشهاد مدنيين وجرح عدد أخر.
غير  الروسية  والسياسة  التطورات  هذه 
النظام  بدأ  والتي  المنطقة  في  الواضحة 
ضررها  مدى  يتحسس  ذاته  هو  السوري 
على وحدة سوريا يثير العديد من التساؤالت 

وجه  وعلى  السوريين  المدنيين  ذهن  في 
الخصوص أهالي عفرين في الشهباء.

المشترك  الرئيس  اعتبر  السياق  هذا  وفي 
عماد  المحامي  الشهباء  مقاطعة  لمجلس 
في  الحالية  الروسية  السياسة  أن  داود 
ولن  التقسيم  إلى  سوريا  ستقود  المنطقة 
استمرار  ظل  في  للمنطقة  السالم  تجلب 
مناطق  في  التركي  االحتالل  انتهاكات 
تم  ما  وقال:  وعفرين،  المحتلة  الشهباء 
بحق  جريمة  هي  عفرين  في  ممارسته 
التي  المقاومة  »لكن  مضيفاً:  اإلنسانية، 
انتهجها هذا الشعب انتصرت في المرحلة 
األولى من مقاومة العصر، وستنتصر في 
مرحلتها الثانية وما خروج اآلالف من أبناء 
ونصف  سنة  مضي  بعد  والشهباء  عفرين 
ضد  تظاهرات  في  عفرين  احتالل  على 
الشعب  االحتالل إال دليل على تمسك هذا 

بحقوقه وارضه التاريخية«.
مقاطعة  لمجلس  المشترك  الرئيس  وأدان   
الشهباء الموقف الروسي حيال ما تعرضت 
أيام  قبل  قصف  من  رفعت  تل  مدينة  له 
وتساءل عن جدوى وجود القوات الروسية 
ربما  روسيا  دولة  »إن  رفعت  تل  في 

وضعت نقاطها في تل رفعت لحماية دولة 
المدنيين  لحماية  وليس  التركي  االحتالل 
الروسية  القوات  هذه  تحرك  ولم  هناك، 
ولم تصدر  الموجودة في تل رفعت ساكناً 

أي بيان إدانة أو ما شابه ذلك«.
السياسة  أن  داود  عماد  المحامي  ورأى 
مع  تتوافق  ال  في سوريا  المتبعة  الروسية 
تطلعات الشعب السوري بالقول: »السياسة 
الروسية في هذه المرحلة ال تراعي مصالح 
مع مصالحا  تتماشى  وإنما  شعوب سوريا 
السياسة  وهذه  المنطقة،  في  الخاصة 
ووحدة  السوري  بالدولة  ستضر  الروسية 

األراضي السوري وسيادتها«.
مقاطعة  لمجلس  المشتركة  الرئيسة  وقالت 
عفرين على هامش التظاهرة التي قام بها 
ضد  السبت  يوم  والشهباء  عفرين  أهالي 
انتهاكات دولة االحتالل التركي في عفرين 
لصحيفتنا، أن مخططات االحتالل التركي 
ظاهرة للعيان، وال تقتصر انتهاكاتها على 
عفرين وشعبها فقط بل تعدتها إلى باشور 
كردستان عبر هجمتها األخيرة على قرى 
المدنيين في برادسوت وباقي مناطق باشور 
كردستان، وتابعت »من هذا المنطلق ننظر 

التركي  االحتالل  دولة  مخططات  إلى 
في  الكردي  الوجود  تهدد  أنها  ونعتبرها 
جغرافية كردستان عامة، وعفرين خاصة 
تغير  على  تعمل  احتالل  قوة  باعتبارها 

ديمغرافية المنطقة وتتريكها«.
عفرين  مجلس  موقف  شيرين  وأوضحت 
الدور  له  كان  الذي  الروسي  الجانب  من 
بالقول:  لعفرين  تركيا  الحتالل  الرئيسي 
دعم  في  مباشر  بشكل  ساهمت  »روسيا 
سوريا،  في  االحتاللية  تركيا  سياسات 
كبح  في  األولى  بالدرجة  المعنية  وهي 
شمال  في  وانتهاكاتها  االحتالل  لجام 
وجه  على  وعفرين  عامة  سوريا  وشرق 

الخصوص«
عفرين  في  المدنيون  ويتعرض  هذا 
النتهاكات يومية من قبل مرتزقة االحتالل 
القتل  االنتهاكات  هذه  وتشمل  التركي، 
والتغير  الفدية  دفع  بهدف  والخطف  العمد 
المدنيين  منازل  على  بالسطو  الديمغرافي 
بقوة السالح، ووفق إحصائيات حقوقية أنه 
حدث أكثر من 230 انتهاك خالل 40 يوماً 
خمس  مقتل  توثيق  منها  عفرين،  في  فقط 

مدنين كرد بشكٍل متعمد.

إلى  عبر  الذي  األكاديميين  وفد  يواصل 
األسبوع  سوريا  وشرق  شمال  منطقة 
فبعد  المنطقة،  في  جولته  المنصرم 
اللقاءات  وعقد  كوباني  مدينة  إلى  زيارته 
مركز  السبت  يوم  الوفد  زار  إدارتها،  مع 
المرأة  علم  ومركز  األممية  الكتيبة 
)جينولوجيا( في ديرك، ويضم الوفد عدداً 
إضافة  األمريكية  الجامعات  أساتذة  من 
اإليرانية  الجنسية  من  شخصيات  إلى 
البروفيسور  والبريطانية واإليطالية، منهم 
تاركول  البروفيسور  كورباسيك،  أندريه 
مواللي،  شانون  فورمان،  إيريك  مصباح، 
أندريانا  فرانجيس،  إيبوليتا  فانتون،  لورا 
سكاواب،  مانويل  كالرك،  شانون  بين، 
الصحفي  بول،  كاميليا  الدري،  أوليفيا  آنا 

ديان ناري، سابرينا ملندز، كونور هايس، 
ديجا كريم وهافن كونيسير. وخالل زيارة 
النقاش  دار  األممية،  الكتيبة  لمركز  الوفد 
حول طبيعة نضال المقاتلين في روج آفا، 
فيما تطرق ميران جودي إلى الحديث عن 
على  وتطبيقها  الديمقراطية  األمة  فلسفة 
كومينات  تشكيل  من خالل  الواقع،  أرض 
جميع  في  الشبيبة  وتدريب  ومجالس 

المجاالت.
كما نّوه إلى أن المقاتلين األمميين ألفوا كتاباً 
»لنجعل روج آفا خضراء« تمت ترجمته 
ويشرح  العالمية،  اللغات  من  عدد  إلى 
البيئة  على  والحفاظ  الطاقة  تطوير  عن 
السليمة وتوعية الفئة الشابة تجاه الثروات 

الموجودة في شمال وشرق سوريا. 

المرأة  علم  مركز  الوفد  زار  كما 
في  اإلدارية  استقبلتهم  إذ  )جينولوجيا(، 
العديد  معهم  وناقشت  دجلة،  بلين  المركز 
بالمرأة.  المتعلقة  واألمور  القضايا  من 
مركز  افتتاح  أهمية  دجلة  بلين  وشرحت 
تدريس  خالل  من  وتطويره  الجينولوجيا 
مادة خاصة بعلم المرأة في جامعة روج آفا، 
المرأة  علم  مضمون  تعريف  على  ودأبت 
المجاالت  في  المرأة  تلعبه  الذي  والدور 
واالجتماعية  والدبلوماسية  العسكرية 
الوفد  غادر  ثم  آفا،  روج  ثورة  سياق  في 
قاصداً زيارة أكاديمية الجرحى في رميالن 
إطار  في  وذلك  الحرب،  بجرحى  لاللتقاء 

الجولة التي يقوم بها في المنطقة.
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وفد غربي أمريكي يواصل زيارته لشمال وشرق سوريا

اصفرار الوجه عند األطفالسياسات روسيا ترسخ االحتالل الرتكي وجرائمه

ب املوت
ّ
عدم تناول الفواكه واخلضروات يسب

الوسط الطبيعي البيئي

سجن  في  الفلسطينيين  األسرى  شرع 
األحد،  يوم  اإلسرائيلي،  »عسقالن« 
بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على 
تفرضها  التي  الصعبة  المعيشية  الظروف 
الجيش  شن  فيما  بحقهم،  السجن  إدارة 
مناطق  في  اعتقاالت  حملة  اإلسرائيلي 
متفرقة من الضفة الغربية. نقالً عن رئيس 
قدري  الفلسطينيين،  األسرى  شؤون  هيئة 
بدأوا إضرابهم  أسيراً  إن 46  بكر: »  أبو 
ويأتي  اليوم،  الطعام، صباح  عن  المفتوح 
بتحسين  المطالبة  أجل  من  اإلضراب  هذا 
ووقف  لألسرى،  المعيشية  الظروف 
االقتحامات الشرسة، وإنهاء كافة المظاهر 
ذوو  يواجهها  التي  والصعبة  القاهرة 

األسرى أثناء الزيارة لهم في السجن.

وأشار أبو بكر في حديثه، إلى »أن وحدات 
القمع الخاصة االسرائيلية اقتحمت السجن 
بعد  أمس  أول  أسيراً   46 يضم  الذي 
منتصف الليل، ونّكلت باألسرى، وحطمت 
عليهم.  واعتدت  الخاصة  أغراضهم 
الجيش  قوات  اعتقلت  متصل  سياق  وفي 
شبان   8 األحد،  اليوم  صباح  اإلسرائيلي، 
واسعة،  اعتقاالت  حملة  خالل  فلسطينيين 
الغربية،  بالضفة  متفرقة  بمناطق  نفّذتها 
أن  فلسطينية،  مصادر  عن  مراسلنا  ونقل 
فلسطينيين،   8 اعتقل  اإلسرائيلي،  الجيش 
ممتلكاتهم  وخّرب  بيوتهم  اقتحم  أن  بعد 
الشخصية، وقال موقع »واال« اإلسرائيلي، 
إن الجيش اعتقل من وصفهم بالمطلوبين، 
ضد  أمنية  نشاطات  في  مشاركتهم  بزعم 

الجيش اإلسرائيلي.

األسرى الفلسطينيون يف سجن 
عسقالن يضربون عن الطعام

شهداء  السرياني  االتحاد  حزب  استذكر 
الدولي  المجتمع  داعياً  السيفو،  مجازر 
الزالوا  الذين  العثمانيين  أحفاد  لمحاسبة 
الشعوب،  بحق  اإلبادة  سياسة  يواصلون 
ويصادف يوم 15 حزيران الذكرى السنوية 
الـ 104 لمجازر السيفو التي ارتُكبت بحق 
الشعب السرياني على يد الدولة العثمانية، 
وعليه أصدر حزب االتحاد السرياني بياناً 

قال فيه:
السلطة  اقترفت  أعوام  وأربعة  مئة  منذ   «
العثمانية أول وأكبر إبادة عرقية في القرن 
العشرين بحق الشعب السرياني اآلشوري 
البونط، ضمن  الكلداني واألرمن واليونان 
خطة ُممنهجة قادتها حركة االتحاد والترقي 

وراح ضحيتها حوالي ثالثة ماليين شخص 
من تلك الشعوب وباستخدام العامل الديني 
واالقتصادية  السياسية  مصالحها  لتمرير 
نهرين  بيث  لمنطقة  الديمغرافي  والتغيير 
الشوفينية  لنزعتهم  تلبية  واألناضول 

القومية والدينية. 
شعبنا  منها  عانى  والتي  المجازر  هذه  إن 
في ظل الحكم العثماني بدأت منذ منتصف 
القرن التاسع عشر واستمرت حتى نيسان 
أكثر  جديداً  منحنًى  أخذت  حيث   1915
من  وبأوامر  عاماً  قراراً  واتُخذ  دمويةً 
بالحرب  العالم  انشغال  مستغلين  الحكام 
تطال  الحملة  هذه  وبدأت  األولى،  العالمية 
اآلشوري  السرياني  الشعب  تواجد  مناطق 

شهر  من  عشر  الخامس  في  الكلداني 
 750000 قتل  نتيجتها  وكانت  حزيران 
وتهجير  وأطفال  ونساء  رجال  بين  منهم 
مئات اآلالف.                                                             

الدور  له  كان  اآلن  حتى  شعبنا  نضال  إن 
األساسي في حصوله على هذا االعتراف 
من عدة دول بالعالم والنضال مستمر حتى 
الوصول للهدف المنشود، وأمام هذا الهدف 
مؤسسات  كل  بين  الجهود  توحيد  ندعو 
الشعوب  مع  أيضاً  وتوحيدها  أوال  شعبنا 
األخرى من األرمن واليونان البونط كوننا 
القضية  وذات  الوجع  ذات  نحمل  جميعا 
ونكون على قدر هذه المسؤولية التاريخية 

والدفاع عن حقوق شعوبنا«.
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نظام البطولة 

نظام  شكل  على  البطولة  تنظيم  تم 
لمجموعتين  مقسمة  وهي  المجموعات، 
المجموعة )أ( والمجموعة )ب( تضم كل 
مجموعة ثالثة فرق يتأهل من كل مجموعة 
قبول  وتم  النهائي،  النصف  للدور  فريقين 
يمكن  أي  الجنسين  كال  من  الفرق  تشكيل 
تم  الجنسين.  من  العبين  الفريق  يضم  أن 
اختصار المباراة من خمسة أشواط لثالثة 

ويعتبر الفائز بشوطين فائز بالمباراة.   

جلنة التحكيم

الكباتن:  من  كال  من  التحكيم  لجنة  تتألف 
ـ  ـ حسين عبدو  ياسر منال  ـ  زكريا عبدو 

شيار عثمان.
ياسر  الكابتن  المستقبل  فريق  مدرب  وأكد 
منال أحد أعضاء لجنة التحكيم قائالً: »تنظيم 
البطولة في هذه الظروف التي يعاني منها 
أهالي مقاطعة الشهباء تعتبر خطوة جبارة 
المادية  الناحية  من  اإلمكانيات  قلة  بسبب 
والحصار،  للحرب  المقاطعة  وتعرض 
تفعيل  هي  البطولة  هذه  من  الغاية  وكانت 
التحكيم  كلجنة  ونحن  المقاطعة  في  اللعبة 
نهتم بالناحية القانونية وهذه البطولة تعتبر 
التحكيمي،  الجانب  وصقل  لتطوير  بوابة 
كما ستستفيد الفرق من هذه الخطوة لترقى 

وتطور من إمكاناتها«.       
رفعت  تل  مجلس  فريق  العبة  وأشارت 
هذه  بأن  الرزاق  عبد  سوزان  الكابتن 
الخطوة التي تقوم بها حركة الشبيبة الثورية 
الرياضي  االتحاد  ألن  إيجابية  خطوة  هي 
وبطوالت  دوريات  على  اهتمامه  اختصر 
الرياضي  االتحاد  يقم  ولم  فقط،  القدم  كرة 
بها،  واالهتمام  األخرى  األلعاب  بتفعيل 
وأضافت سوزان بعكس الشارع الرياضي 
الذي قام بتنظيم وتفعيل األلعاب المختلفة، 
كمجلس  نحن  رفعت  تل  ناحية  في  مثالً  
ورعاية  الرياضية  المشاريع  بدعم  قمنا 
فهنالك  الشطرنج  بطولة  ومنها  لبطوالت 
حراك رياضي في ناحية تل رفعت واهتمام 

كبير لتطوير واقع الرياضة بشكٍل عام. 
العائد  الفريق  تحضيرات  ناحية  من  أما 
»قمنا  سوزان:  فقالت  رفعت  تل  لمجلس 
بلعب عدة مباريات ودية تحضيرية وكانت 
استطاع  وقد  الشبيبة  فريق  مع  آخرها 
فريقنا تحقيق نتائج جيدة وما نتمناه أن نقدم 
عروض جيدة ونتائج إيجابية في البطولة«.                                                                                 
بينما أكد العضو اإلداري في حركة الشبيبة 
قاموا  بأنهم  الرزاق  عبد  جودي  الثورية 
بتنظيم هذه البطولة من أجل االرتقاء بالواقع 
الرياضي في المقاطعة ولرفع من معنويات 
النزوح  من  يعانون  الذين  الشهباء  أهالي 
هذه  تنظيم  بأن  والحرب، وأضاف جودي 

الخطوة  بمثابة  هي  الشهباء  في  البطولة 
األولى للتطوير وتفعيل اللعبة ومنح اهتمام 
كبير بالناحية الرياضية في المنطقة بشكٍل 
عام، وختم حديثه: نتمنى أن تكون البطولة 

األخالق  شعارها  ويكون  ومثمرة  ناجحة 
والمنافسة بروح رياضية.

ـ في إطار منافسات بطولة الصداقة الودية 
باسم »عفرين تناديكم« بكرة القدم المقامة 
في سري كانيه، على أرضية ملعب الشهيد 
الرقة  الوفاء من  نادي  تغلب  رستم جودي 

على نادي واشوكاني بهدف بدون رد. 
ـ يُعلن االتحاد الرياضي في منطقة الطبقة 
ورشات  لتشكيل  وذلك  اجتماع،  عقد  عن 
الرياضي  العمل  تطوير  لمناقشة  عمل 
تشكيل  على  والعمل  والريف،  المدينة  في 
الرياضيين  وتدعو جميع  لذلك  أندية،  نواة 
والحكام  واإلداريين  والمدربين  والمهتمين 
االجتماع  لهذا  الرياضية  الخبرات  وجميع 
المزمع إقامته في مركز الثقافة والفن يوم 
بتمام  2019/6/18م،  بتاريخ  الثالثاء 

الساعة 12ظهراً.
االتحاد  في  القدم  كرة  مكتب  من  صدر  ـ 
فيه  يسمح  قرار  الجزيرة  بإقليم  الرياضي 
بإشراك ثالثة العبين فقط من خارج اإلقليم 
لفئة الرجال مع أندية اإلقليم ضمن سكور 

المباراة.
روناهي / قامشلو

ميلي  إنكلترا،  منتخب  طالبت العبة وسط 
النسائية  القدم  كرة  منتقدي  من  برايت، 
الالتي  الالعبات  واحترام  اللعبة،  باحترام 
يبذلن جهدا لتحقيق النجاحات، حيث قدمت 
الكرة  لنمو  والمحبين  للداعمين  الشكر 

النسائية.
اإلنكليزي  تشيلسي  فريق  العبة  مشاركة 
في  بالدها  منتخب  مع  عاماً«،   25«
 2019 للسيدات  العالم  كأس  منافسات 
تمنعها من نشر مقال كتبته  لم  في فرنسا، 
بقلمها على الموقع الرسمي للقناة الرياضية 

البريطانية )بي بي سي سبورت(.
الكرة  منتقدي  الرد على  مقالها في  وبدأت 
أن نسمع  قائلة: »كان ال يصدق  النسائية، 
بمتابعة 6.1 مليون مشاهد لمباراة منتخبنا 
ضد إسكتلندا على قناة بي بي سي سبورت، 
لكن هذا الرقم هو رد مناسب ألولئك الذين 

ينتقدون كرة القدم النسائية«.
الناس  بعض  أن  »أعتقد  وأضافت: 
وتحديداً  عقلياتهم،  تغيير  إلى  يحتاجون 
الرجالية  الكرة  حجة  يستخدمون  الذين 
ستبقى  النسائية.  الكرة  مع  خالف  كنقطة 

القدم  كرة  عن  مختلفة  النسائية  القدم  كرة 
الرجالية، لكن هذا ال يعني عدم احترامها«.
وواصلت ميلي برايت الرد على من يصف 
تكون  »قد  قائلة:  بالبطيئة،  النسائية  الكرة 
المباريات النسائية أبطأ قليال من المباريات 
الرجالية، لكن مباريات كرة القدم الرجالية 
من  أبطأ  األخرى  المحلية  الدوريات  في 
يمنع  وال  أوروبا،  أبطال  دوري  مباريات 
الناس من الذهاب لرؤية أنديتهم المحلية«.

تبرز  التي  المواهب  »احترموا  وأضافت: 

النسائية،  القدم  كرة  مباريات  في  نفسها 
مارتينز،  ليكي  الهولندية  الجناح  كالعبة 
مورجان،  أليكس  األمريكية  والمهاجمة 
التي تسجل األهداف بال رحمة كما فعلتها 

أمام تايالند«.
مزدهر  بمستقبل  إنكلترا  العبة  وتؤمن 
تزال  »ال  بالقول:  مؤكدة  النسائية،  للكرة 
تزال  ال  مهدها،  في  النسائية  القدم  كرة 
ولكن  معها،  يتعامل  بدأ  واالستثمار  تنمو، 
ال  رائع،  منتج  ألنه  هذا؟  كل  يحدث  لماذا 
إذا  التجارية  القرارات  تلك  الرعاة  يتخذ 
كانوا ال يعتقدون بوجود أي شيء بشأنها«.
وتؤكد ميلي برايت أن الكرة النسائية تجد 
الدعم من الرجال العقالء، قائلة: »انظروا 
إلى الدعم الذي نتحصل عليه من الرجال، 
هل  مؤيدينا،  أكبر  أحد  بيكهام،  ديفيد  مثل 
كل هؤالء الناس مخطئون في متابعة ودعم 

كرة القدم النسائية؟ بالطبع ال«.
إلى احترام  المشككون  واختتمت: »يحتاج 
لعبها،  طريقة  واحترام  النسائية،  الكرة 
تغيير  في  الناس  يبدأ  بذلك،  القيام  بمجرد 

عقلياتهم«.

لكرة  لبنان  بطولة  بلقب  الصداقة  توج 
بعدما  التوالي،  على  الثاني  للموسم  اليد 
فوج  على حساب  النهائية  السلسلة  حسم 
اإلطفاء بيروت )2-1(، بفوزه عليه في 
قاعة  على   ،)25-31( الثالثة  المباراة 

حاتم عاشعاش.

في  منافسه  على  تقدم  الصداقة  كان 
المباراة األولى )27-24(، قبل أن يدرك 
الثاني  اللقاء  في  بفوزه  التعادل  اإلطفاء 

.)29-32(

لمنافسه  مجال  أي  الصداقة  يترك  لم 
سريعاً  فتقدم  المباراة،  أجواء  لدخول 
من  السابعة، مستفيداً  الدقيقة  في   )1-6(
قدم  الذي  طرابلسي،  عمر  نجمه  سرعة 

أفضل أداء له هذا الموسم.

وبدأ اإلطفاء متسرعاً في إنهاء الهجمات، 
وتألق  قوي  بدفاع  اصطدم  أنه  كما 
أحمد  ليجد  فوعاني،  شادي  الحارس 
أنفسهما  صقر،  غسان  وحسن  شاهين، 
المبادرات  على  لالعتماد  مضطرين 

الفردية التي أثمرت قليالً.

وفي وقت بدا الوصيف يدخل فيه أجواء 
المباراة، انتفض الصداقة، وأعاد الفارق 
مريحاً لمصلحته مع نهاية الشوط األول 

.)10-16(

ويحسب لمدرب الصداقة جميل قصير، 
الشوط  في  للمباراة  الناجحة  قراءته 
علي  تحركات  على  معتمداً  الثاني، 

منصور.

وبدأ المدير الفني لإلطفاء أحمد أالجاتي 
عاجزاً عن إيجاد الحلول أمام تمريرات 
الفارق  وصل  حتى  السريعة،  المنافس 
لـ10 أهداف في الدقيقة 15 )14-24(، 
بفوزه  باللقب  ويحتفظ  لبنان  بطل  ليعود 

.)25-31(

العب  اللقاء  في  مسجل  أفضل  كان 
اإلطفاء أحمد شاهين بـ12 هدفاً، وأضاف 
حسن غسان صقر، وحسن جهاد صقر 3 

أهداف لكل منهما.

طرابلسي  عمر  كان  الصداقة  ومن 
األفضل بـ10 أهداف، وأضاف الصربي 
موسى  وحسين  أهداف،   6 ألكسندر 

ومحمد صالح 4 أهداف لكل منهما.

وفي الختام، سلم كبار الحضور الكؤوس 
)المركز  الصداقة  لالعبي  والميداليات 
الثاني(  )المركز  اإلطفاء  األول(، 

والجيش )المركز الثالث(.

والشمال  آفا  روج  ثورة  اشتعال  منذ 
ساحات  إلى  المرأة  خرجت  السوري 
وزادت  التحرر  طريق  ودخلت  العمل، 
أينما  بصمتهن  ووضعن  بأنفسهن  ثقتهن 
للعمل  خرجن  النساء  من  فالعديد  حلّلن، 
بأنهن  مفادها  خطوة  في  ذاتهن  إلثبات 
قادرات على اإلبداع والعطاء، مما ساهم 
لعوائلهن،  االقتصادي  المستوى  رفع  من 
الظروف  دفعتهن  منهن  البعض  وهناك 
في  عوائلهن  لمشاركة  الصعبة  المادية 
وهن  للعمل  فاضطررن  األعباء،  تحّمل 
على  وأجبرن  شبابهن،  ريعان  في  فتيات 
العيش  سبيل  في  جّمة  مصاعب  تحمل 

باكتفاء اقتصادي وكرامة.
صحيفتنا  زارت  الموضوع  هذا  وحول 
»روناهي« معمالً للزعتر في حي الهاللية 
في قامشلو، وأجرينا عدة لقاءات مع النساء 
فيها  امرأة  لكل  وكانت  هناك،  العامالت 

قصة خاصةً بها، ومن بينهن هنالك ثالثة 
شقيقات تعملن في نفس المعمل، ووالدهن 
يعمل براتب شهري قدره )40( ألف ل.س 
فقط، وحسب قولهن بأن هذا المبلغ ال يكفي 
لسد احتياجاتهن، ألن عائلتهن مكونة من 
خمسة بنات تتراوح أعمارهن ما بين )10- 
أعمارهم  الصغار  وأخوتهم  17(عاماً، 
ربة  ووالدتهن  )5-7(عاماً،  بين  ما  هي 
منزل، لذلك أجبرن على العمل في سبيل 
معمل  في  العمل  وقررن  عائلتهن،  إعانة 
واحد، كي يبقين في نفس المكان ويرافقن 

بعضهن البعض في الذهاب واإلياب.

العديد من الفتيات بدأَن باإلقبال 
على العمل بعدهن

الساعة  من  العمل  يبدأن  بأنهن  وذكرن 

عصراً،  الرابعة  ولغاية  صباحاً  التاسعة 
بأجور يومية بمبلغ قدره )1500( ل.س، 
العمل  بداية  في  بأنهن  الفتيات  ونوهت 
ولكنهن  الصعوبات  من  الكثير  واجهن 
لالستمرار  والمواجهة  التحدي  قررن 
انضمامهن،  بعد  بأنه  وأكدن  عملهن،  في 
أيضاً  باإلقبال  بدأن  الفتيات  من  العديد 
على العمل في المعمل ذاته بعد أن وجدن 
حسب  االستمرار  على  المناسبة  الحوافز 

قولهن. 
الشقيقة  لنا  ذكرت  الخصوص  وبهذا 
من  البالغة  كريم  جمعة  ثراء  األكبر 
كن  عائلتهن  مع  بأنهن  العمر17عاماً، 
يقطن في قرية تل حميدي، وكن يعملن في 
ولكن  الحصاد،  وقت  الزراعية  األعمال 
بعد انتقالهن إلى مدينة قامشلو بدأن بالعمل 

في هذه المعمل.

استقاللية املرأة اقتصاديًا تبينّ بأنها 
قادرة أكثر على العطاء

وفي السياق ذاته ألتقينا مع إحدى العامالت 
محمد  »أسراء  تدعى  التي  المعمل  في 
كريم«، البالغة من العمر 18 عاماً، والتي 
أشارت بأنها تركت دراستها كونها لم تكن 

تحب الدراسة، وقررت العمل بالرغم من 
المادية مستقرة، وقد أكدت  أن أوضاعهم 
والشمال  آفا  روج  ثورة  »بعد  بالقول: 
األبرز  دورها  للمرأة  أصبحت  السوري 
وازدادت  العمل،  مجاالت  من  العديد  في 
كبير  وبشكٍل  النساء  من  العاملة  األيادي 
المرأة  اعتماد  فأن  المعامل،  في  بخاصةً 
هي  اقتصادياً  استقالليتها  في  ذاتها  على 
خطوة تبين بأنها قادرة أكثر على العطاء«. 

ومن هنا ندرك مدى دور المرأة الريادي 
الظروف،  كل  رغم  األهل  مساندة  في 
رافضةً أن تبدي مصالحها الشخصية على 
عائلتها، راغبةً في إعالة عائلتها ودعمها 
لهم في مجاالت الحياة كافةً بما فيه المجال 

االقتصادي.

تساهم قوات األمن الداخلي - المرأة، في 
دير الزور على ترسيخ األمن في المنطقة 
من  النساء  وباألخص  األهالي  وحماية 

الهجمات التي يتعرضن لها، ويعملن على 
توسيع صفوفهن بشكٍل أكبر.

العمل على محاية املنطقة من 
دقة بها األخطار املحُ

الخاصة  الداخلي  األمن  قوات  تشّكلت 
بالمرأة في مناطق دير الزور منذ تحرير 
العام ونصف  يقارب  ما  منذ  أي  المناطق 
من  المنطقة  حماية  بهدف  وذلك  العام، 
من  تحريرها  بعد  بها  الُمحدقة  األخطار 

المرتزقة.
ومنذ تشكيل القوات باشرت نساء المنطقة 
للظلم  نتيجة  وذلك  لصفوفهم،  باالنضمام 
الذي عانوه خالل احتالل المرتزقة الذين 
هّمشوا المرأة وجعلوها آلة لرغباتهم فقط.

افتُتحت  المنصرم  والنصف  العام  وخالل 
المرأة   - الداخلي  األمن  لقوات  مراكز   6
في العديد من المناطق التابعة لمدينة دير 
القوات  في  العضوات  عدد  وبلغ  الزور، 

أكثر من 85 عضوة.
ومنذ بداية التحاقهن بصوف قوات األمن 
الداخلي - المرأة؛ تتلقى العضوات تدريبات 
مكثّفة عن دور المرأة في المجتمع وخاصةً 
وحمايتهم  األهالي  أمن  على  الحفاظ  في 
إلى  باإلضافة  بهم،  الُمحدقة  األخطار  من 

تلقيهن تدريبات عسكرية.

م العضوات أنفسهن للخروج يف  تحُنظنّ
دوريات

في  للخروج  أنفسهن  العضوات  وتُنظّم 
في  الحواجز  على  والوقوف  دوريات 
على  العضوات  تنقسم  حيث  المنطقة، 
ومنها  الداخلي  األمن  فروع  أقسام  كافة 
المداهمات، مكافحة الجريمة، والعديد من 

األقسام األخرى.
العضوات  واجهت  التأسيس  بداية  وفي 
العديد من العراقيل لعل أبرزها كان عدم 
تقبّل األهالي للفكرة، لتتالشى هذه العراقيل 
بأنهن  العضوات  إثبات  مع  رويداً  رويداً 
واالعتماد  المجتمع  حماية  على  قادرات 

على ذاتهن في كافة المجاالت.

القوات،  في  العضوة  الرحيل  فاطمة 
الرئيسي  السبب  بأن  هاوار  لوكالة  لفتت 

عانته  الذي  الظلم  هو  للقوات  النضمامها 
وتابعت  المنصرمة،  األعوام  في  النساء 
التي  الذهنية  نتيجة  بالقول: »عانينا كثيراً 
النساء  على  المستبدة  األنظمة  فرضتها 
بشكل خاص وحرمتها من ممارسة حياتها 

وحقوقها«.
يباشرن بالعمل على حترير كافة 

نساء املنطقة

الحسين:  نور  العضوة  قالت  وبدورها 
»انضممنا لقوات األمن الداخلي منذ بداية 
صعوبات  واجهنا  المنطقة،  في  تأسيسها 
عديدة لكننا تمكنّا من التغلب عليها بفضل 
عّرفتنا  والتي  تلقيناها  التي  التدريبات 

بحقيقة المرأة الحرة«.
وفي السياق ذاته نّوهت اإلدارية في قوات 
أحمد،  غزالة  المرأة   - الداخلي  األمن 
أقسام  كافة  على  ينقسمن  العضوات  بأن 
المنطقة  حماية  في  وتساهمن  القوات، 
وباألخص النساء من الهجمات التي تشنها 

المجموعات المرتزقة.
القوات  بأن  أحمد  غزالة  اإلدارية  وأّكدت 
المنطقة،  نساء  قبل  من  ُمكثّفاً  إقباالً  تشهد 
القوات،  حقيقة  أدركن  وأضافت: »ألنهن 
باالنضمام والعمل على تحرير  ويباشرن 

كافة نساء المنطقة«.

عائشة  الحرة  المرة  حركة  عضو  قالت 
كوكان إن الهجمات التركية األخيرة على 
كردستان  باشور  في  خاكورك  منطقة 
هدفها التأثير والتدخل في الوحدة الكردية.
هجماته  التركي  االحتالل  جيش  يواصل 
على منطقة برادوست )باشور كردستان( 
»المخلب«  اسم  عليه  اطلقت  عملية  في 
الماضي،  أيار/مايو   27 منذ  بدأت 
عقدت  التي  االجتماعات  مع  وبالتزامن 
برهم  العراقي  والرئيس  أردوغان  بين 
عادل  العراقي  الوزراء  ورئيس  صالح 
موعد  مع  وبالتزامن  أيضاً  المهدي،  عبد 
لباشور  رئيساً  برزاني  نجيرفان  انتخاب 
الواليات  صمت  ظل  وفي  كردستان. 
هذه  حيال  وإيران  األمريكية  المتحدة 
الصورة  تتوضح  التركية  االنتهاكات 
بشكل أفضل ويبدو أن هذه الهجمات بدأت 

تحت سقف وموافقة دولية. 

بل بهدف كسر  يتبعون كل السحُ
إرادة الشعب الكردي

التركية  واالنتهاكات  الهجمات  هذه  وعن 
الحرة  المرأة  حركة  عضوة  تحدثت 
لألنباء،  فرات  وكالة  إلى  كوكان  عائشة 
وأوضحت أن أي هجوم على أي جزء من 
األجزاء،  باقي  على  سلباً  يؤثر  كردستان 
وقالت: »إن تحالف حزب العدالة والتنمية 
يصرون  يدعمهم  ومن  القومية  الحركة   -
للقضية  حل  إلى  الوصول  عدم  على 
بهدف كسر  السبل  ويتبعون كل  الكردية، 
الكردي وإبعاده عن حقوقه  الشعب  إرادة 
ومطالبه. في حين أن القائد أوجالن يدعو 
دولة  الكردية  القضية  وحل  الحوار  إلى 
االحتالل التركي تكثف من هجماتها على 

الشعب الكردي وتهاجم الكرد حتى خارج 
اآلن  يحصل  ما  ومثال  التركية،  الحدود 

على أراضي باشور كردستان«.
التركي  االحتالل  »بالنتيجة  وأضافت:   
على  الكرد  ضد  حربه  أن  ومع  اليوم 
اآلن  تحتل  أنها  إال  كردستان  أراضي 
للقوانين  وفقاً  وهذا  أخرى،  دولة  أراضي 
والمواثيق الدولية، أن تدخل أي دولة في 
العسكرية  وبالقوة  أخرى  دولة  أراضي 
معناه الرسمي هو احتالل وال شيء آخر. 
جميع  تستهدف  الهجمات  هذه  لنا  بالنسبة 
كردستان  باشور  وليس  كردستان  أجزاء 

فقط«. 
المحتل  أن  إلى  كوكان  عائشة  وأشارت 
أراضي  على  شيء  كل  يهاجم  التركي 
كردستان، وتابعت: »الهجمات ال تستهدف 
كل  تستهدف  بل  فقط  والكرد  كردستان 
األديان، المذاهب، الثقافات والشعوب في 

خاركوك  على  تركيا  هجمات  كردستان. 
غير عادية، الهدف من هذه الحملة التدخل 
في الوحدة الكردية، ودفع الكرد إلى القتال 
فيما بينهم. فبعد احتالل عفرين وكركوك 
استهداف  اليوم  التركي  المحتل  يحاول 
كامل أراضي باشور كردستان، كما أنها 
بين  وفتنة  داخلي  صراع  خلق  تحاول 
األربعة وهي  كردستان  أجزاء  في  الكرد 
المحاوالت  تعمل من أجل ذلك. ضد هذه 
فالكرد بحاجة إلى مقاومة سياسية، ثقافية، 

اجتماعية، واقتصادية.

باسم حركة املرأة احلرة
 نحُدين هذه اهلجمات

نحن وباسم حركة المرأة الحرة ندين هذه 
الهجمات وندعو أبناء شعبنا في كل مكان 
إلى تصعيد المقاومة ضد هذه الهجمات«. 

وشددت عائشة على أن ال تكون حكومة 
لمخططات  داعماً  باشور كردستان طرفاً 
قوله  نود  »ما  وقالت:  الفاشية  تركيا 
كردستان  باشور  أن  هو  اإلقليم  لحكومة 
األن تتعرض لالحتالل، شعبنا في باشور 
لهذا  والتهجير،  للقتل  يتعرض  كردستان 
عليكم أن تعلنوا موقفكم من هذا االحتالل، 
تحمل  إلى  برزاني  نجيرفان  ندعو  كما 
مسؤولياته، والعمل من أجل تحقيق الوحدة 
تحقيق  أساس  ووضع  الكردية  الوطنية 
الطريق  أن  ونؤكد  الكردستانية.  الوحدة 
السياسة  هو  الكردية  القضية  حل  إلى 
وتركيا  عام  أربعين  منذ  الديمقراطية. 
القضاء  وتحاول  األسلوب  نفس  تتبع 
التحرر  وحركة  الكردي،  الشعب  على 
لذا  لم تحقق أي شيء،  لكنها  الكردستانية 
تدرك  أن  باشور كردستان  على حكومة  

أن الوحدة فقط تجلب الحرية الحقيقية«.
االحتالل  »دول  قائلةً:  عائشة  واختتمت 
والمؤسسات  القوى  تأليب  تحاول  التركي 
هذه  البعض،  بعضها  على  الكردستانية 
الشعب  وقضية  لحقوق  المعادية  الدول 
بطريقة  كردستان  يهاجمون  ال  الكردي 
حرب  يشنون  بل  واحد  وأسلوب  واحدة 
محاولة  في  المستويات  كل  على  شاملة 

للقضاء على مكتسبات شعبنا«.  

3رياضة مرأة10

ملشاركة  الصعبة  املادية  الظروف  دفعتهن  النساء  من  العديد   - قامشلو   / روناهي 

ولكن  شباهبن،  ريعان  يف  فتيات  وهنَّ  للعمل  فاضطررن  األعباء،  حتمّل  يف  عوائلهن 

هناك أخريات أخرتنَ أن يرُبزنَ دورهن يف العديد من جماالت احلياة، ومنها يف العمل.

تقرير/ إيفا ابراهيم 

تقرير/ شيار عثمان

حمررة الصفحة/ميديا غامن حمرر الصفحة/ جوان حممد

تنظيم أول بطولة للكرة الطائرة يف الشهباء

حقيبة روناهي الرياضية...

العبة إنكليزية: على منتقدي الكرة
 النسائية تغيري عقلياتهم

 للبنان لكرة اليد 
ً
الصداقة بطال

للمرة الثانية على التوايل

قوات األمن الداخلي «املرأة« يف دير الزور؛ 
تساهم برتسيخ األمن يف املنطقة 

عائشة كوكان: «اهلجمات الفاشية لرتكيا على 
ل يف الوحدة الكردية«

ّ
خاكورك تدخ

روناهي / الشهباء ـ برعاية حركة الشبيبة الثورية السورية بتل رفعت قام الكابنت شيار عثمان 

املصادف  القادم  الثالثاء  يوم  يف  ستنطلق  اليت  الطائرة  لكرة  الشعوب(  )أخوّة  بطولة  بتنظيم 

بالشهباء  نوعها  البطولة األوىل من  بتل رفعت وتعترب هذه  الطائرة  2019/6/18م، يف صالة 

حيث سيشارك فيها ست فرق وهي: جملس تل رفعت ـ شرياوا ـ اهلالل األمحر الكردي ـ 

املستقبل ـ الشبيبة ـ اجملمع الرتبوي.

ت
ّ
املرأة يف مشال وشرق سوريا تضع بصمتها أينما حل
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الواليات  كانت  السابقة،  المرات  كل  في 
وهي  الخطأ،  الحلول  كل  تجرب  المتحدة 
تتحرك في شتى الدول حول العالم، وكانت 
تصل إلى الحل الصحيح في نهاية األمر، 
تصل  تكن  لم  ولكنها  تصل،  ال  حتى  أو 
إليه إال بعد أن تظل تجرب وتجرب، على 
الذي يظل يفكر ويفكر قبل  طريقة الرجل 
أن يسلك الطريق الصواب، وقبل أن يهتدي 

إلى حيث يجب أن يسير.
ولو أن أحداً بحث عن حالة حاضرة أمامنا 
ما  أفضل  على  المعنى  هذا  فيها  يتجسد 
الليبية  الحالة  من  أفضل  يجد  فلن  يكون، 
نموذجاً صارخاً أمام العيون، سوف يكتشف 
الباحث عن الحالة األمثل بين الحاالت من 
البداية  منذ  جربت  واشنطن  أن  حولنا، 
حكومة  صالح  في  السياسي  دعمها  بذل 
باعتبارها حكومة ما يسمى  السراج،  فايز 
»الوفاق الوطني«، أو باعتبارها الحكومة 
التي تحظى بشرعية االعتراف من جانب 
المجتمع الدولي، وكانت الواليات المتحدة 
على رأس هذا المجتمع بالطبع، ولوال ذلك 
ما بقيت حكومة السراج تحكم في العاصمة 
أمام  الواضح  وكان  واحداً.  يوماً  طرابلس 
كل عين، أن اعتراف المجتمع الدولي بهذه 
على  األساس  في  قامت  التي  الحكومة، 
إنما  الشهير،  المغربي  الصخيرات  اتفاق 
هو اعتراف راجع إلى كونها حكومة تضم 
في داخلها جماعة »اإلخوان« في ليبيا، أو 

تضم تيار اإلسالم السياسي بوجه عام.
أن  في  يمانع  يكن  لم  أحداً  أن  والغالب 
المجتمع  بدعم  السراج  حكومة  تحظى 
ذاتها،  األميركية  اإلدارة  بدعم  أو  الدولي، 
على  قادرة  حكومة  بالفعل  كانت  ما  إذا 
كان  ما  وإذا  الليبي،  المجتمع  شمل  جمع 

بها، ويوجدون  الذين يحتمون  »اإلخوان« 
مستعدين  قبعتها،  ويلبسون  مظلتها،  تحت 
ال  بأنهم  المأل  على  صراحة  لالعتراف 
وال  يمارسونه،  وال  بالعنف،  يؤمنون 
مبادئ  يحترمون  وبأنهم  عليه،  يحرضون 
الدولة الوطنية، وفي مقدمتها دستور البالد 
شيئاً  ولكن  ووحدتها.  وقانونها،  المدني، 
من هذا لم يحدث؛ ألن حكومة السراج ما 
كادت تدخل مؤخراً في خالف مع الجيش 
خليفة  المشير  يقوده  الذي  الليبي،  الوطني 
أهل  من  البالد  تطهير  اتجاه  في  حفتر، 
جيشاً  لها  أن  للجميع  تبيّن  حتى  الشر، 
في  توظفه  وأنها  العاصمة،  في  به  تحتفظ 
هذا  وأن  الوطني،  البالد  جيش  مواجهة 
الجيش الذي تحتفظ به، ليس جيشاً نظامياً 
عبارة  ولكنه  للجيوش،  المفهوم  بالمعنى 
عن ميليشيات متفرقة تحصل على سالحها 

خفية عن العيون تارة، وعلناً تارة أخرى.
نص  للدول،  المعاصرة  الدساتير  وفي 
إلى  بلد  من  يتغير  يكاد  ال  ثابت  دستوري 
بلد، وال من دستور إلى دستور، وهو نص 
يقول بأن الدولة، أي دولة، هي وحدها التي 
السالح،  امتالك  حق  أرضها  على  تحتكر 
في  أخرى  أي جهة  وأن  استخدامه،  وحق 
أن  تمتلك سالحاً، وال  أن  يجوز  الدولة ال 
تستخدمه، وال أن تنافس الدولة في امتالكه 
واستخدامه، ومفهوم أن أي دولة ال تحتكر 
احتكاره،  في  الرغبة  لمجرد  الحق  هذا 
وإنما إلقرار األمن على أرضها، وحماية 
التي  هي  نفسها  المتحدة  واألمم  حدودها، 
وتبعث  شرعيتها،  السراج  حكومة  تمنح 
إليها مبعوثاً أممياً من وراء مبعوث أممي، 
يحمل  سياسي  حل  إلى  الوصول  بهدف 

البالد إلى طريق المستقبل.

أما المبعوث األممي الحالي غسان سالمة، 
فهو المبعوث الخامس من نوعه في مكانه، 
وأما الحل السياسي الذي يسعى إليه فليس 
في  للوضع  سياسياً  حالً  أن  الواضح  من 
ليبيا سوف يتحقق على يديه، وال على يد 
المبعوث القادم من بعده، ولو وصل العدد 
إلى مائة مبعوث، ال لشيء إال ألن الكالم 
الخطير  الوضع  ظل  في  سياسي  حل  عن 
في ليبيا، هو كالم عن سراب، وهو انتظار 
لما لن يأتي، وهو نوع من الخداع ال أكثر، 
واألوضاع في ليبيا تسوء يوماً بعد يوم ألنه 

هناك من ال يريد الحلول فيها
وقد صدر عن مجلس األمن قراراً بتجديد 
حظر السالح على ليبيا، دون أن يشار في 
ليس على  الحظر  أن  إلى  المنشور  القرار 
ليبيا في عمومها، كما قد يفهم القارئ العابر 
من الخبر، وربما كان هذا هو السبب الذي 
جعل بلجيكا وجنوب أفريقيا، اللتين تتمتعان 
بالعضوية غير الدائمة في المجلس، توافقان 
القرار مع باقي أعضاء المجلس، ثم  على 
الستمرار  أسفهما  عن  الفور  على  تعبّران 
وصول األسلحة إلى ليبيا بالبر والبحر. وقد 

كان أسفهما تنقصه جملة أخرى، استكماالً 
السالح  وصول  استمرار  عن  لحديثهما 
إلى ليبيا بالبر والبحر، هذه الجملة هي أن 
األراضي  إلى  السالح  استمرارية وصول 
جهات  لصالح  يتم  الليبية،  والشواطئ 
كثيرة، ومن جهات لم تذكرها كتركيا مثالً

يُسقط  الجيش  كان  مضت،  أيام  وطوال 
العاصمة  فوق  طيار  دون  من  طائرات 
المعلومات  أن  يعلن  وكان  طرابلس، 
هذه  إن  تقول  لديه  المتوافرة  الموثقة 
وكأنه  فكان  تركية،  طائرات  الطائرات 
في  يتحرك  أن  إلى  الدولي  المجتمع  يدعو 
ميليشيات  يمدون  الذين  األتراك،  مواجهة 
السراج بهذه الطائرات وبغيرها، ولم يكن 
أحد في األمم المتحدة يتحرك، وال كان أحد 
تركيا  يسأل  بأن  يهتم  الدولي  مجتمعنا  في 
ولو على سبيل الفضول، عن السبب الذي 
إلى  سالح  شحنات  إرسال  إلى  يدعوها 

شواطئ ليبيا.
الحظر  تجديد  قرار  يصدر  وعندما 
الخمسة  المجلس  أعضاء  بين  باإلجماع 
المتحدة  الواليات  أن  هذا  فمعنى  عشر، 

سلمت،  قد  الدائمة،  بالعضوية  تتمتع  التي 
ووافقت، وباركت، ثم معنى هذا أن حديثها 
ليبيا، هو  في  عن رغبتها في حل سياسي 
حديث غير جاد. ألن حالً سياسياً من نوع 
المبعوث  عنه  ويفتش  عنه،  تتحدث  ما 
في  العلن  إلى  يخرج  أن  يمكن  الدولي، ال 
السراج  حكومة  فيه  تحصل  وضع  ظل 
وال  من سالح،  تريده  ما  على  بميليشياتها 
يحصل الجيش الوطني في الوقت ذاته على 

ما يحتاجه من سالح!
فعل  وبين  »يريد«،  فعل  بين  والفارق 
من  وأوضح  تماماً،  مفهوم  هنا،  »يحتاج« 
إلى  أو  شرح،  إلى  حاجة  في  يكون  أن 
تفسير، أو إلى بيان، والسبيل إلى استقرار 
ليبيا يبدأ بنقل حظر الحصول على السالح، 
هي  فهذه  الميليشيات،  إلى  الجيش  من 
في طريق طويل  األولى  الحقيقية  الخطوة 

وشاق

اللعب  رفاهية  يمتلكون  األتراك  يعد  لم 
الباردة.  الحرب  قطبي  بين  الحبال  على 
فالديمير  الروسي  الرئيس  يغازلون 
بوتين كلما أرادوا الضغط على الرئيس 
والعكس  ترامب  دونالد  األميركي 
إلى  اللفظي  التهديد  تحّول  لقد  صحيح، 
من  األتراك  الطيارون  أُنِزل  واقع، 
المقاتالت األميركية )أف- 35( وأُوقفوا 
الدفاع  منظومة  شراء  التدريب،  عن 
أو شراء  الروسية )إس- 400(  الجوي 
لتركيا  يمكن  ال  األميركية  المقاتالت 
بأي شكل من  الصفقتين وال  بين  الجمع 

األشكال.
وما  وراءها  ما  األكمة  وراء  ويقال 
األميركي  الكونغرس  قرار  وراء 
بفرض عقوبات على أنقرة بسبب صفقة 
واحدة  رسالة  الروسية،  الصواريخ 
فحواها باختصار: انتهى عصر االبتزاز 
التركي، ومن ليس معنا فهو ضدنا حتى 
اللعب  الناتو،  حلف  في  عضواً  كان  لو 
بالبشر  تضر  عقوبات  إلى  سيؤدي  بنا 
لم  عنه.  رجعة  ال  قرار  وهذا  والحجر 
اللعب  رفاهية  يمتلكون  األتراك  يعد 
الباردة،  الحرب  بين قطبي  الحبال  على 

فالديمير  الروسي  الرئيس  يغازلون 
بوتين كلما أرادوا الضغط على الرئيس 
والعكس  ترامب  دونالد  األميركي 
صحيح، ال بد من االختيار بين موسكو 
ترامب  دونالد  للرئيس  يحق  وواشنطن. 
أن يضع يده بيد الروس، ولكن ال يحق 
أردوغان  طيب  رجب  التركي  للرئيس 
فعل ذلك، مكاشفة وقِحة من األميركيين 

ولكنها منطقية لسببين:
واشنطن  وتنسيق  تعاون  أن  هو  األول 
أنقرة،  لم يكن ضد  وموسكو في سوريا 
أنقرة  في  وجدت  موسكو  أن  حين  في 
عبره  تسللت  الذي  طروادة  حصان 
وحلف  أصدقاء سوريا،  دول  إلى حلف 
المعارضة  فصائل  تركيا  باعت  الناتو، 
مقابل  األخرى  تلو  الواحدة  السورية 
من  أجزاء  وبعض  عفرين  احتاللها 
أمن  وباعت  لسوريا،  الغربي  الشمال 
مقابل  الناتو  لحلف  الجنوبية  الحدود 
منظومة الدفاع الروسية إس 400. تعلن 
المكاشفة األميركية عن فتح جبهة جديدة 
سيئًا  هذا  يبدو  قد  المنطقة،  في  لترامب 
الجبهة  على  الحلفاء  يريد حشد  كان  إذا 
تمارس  أال  يضمن  من  ولكن  اإليرانية، 

على  المتحدة  للواليات  ابتزازها  أنقرة 
هذه الجبهة أيضاً.

أما السبب الثاني لوضع تركيا على قائمة 
األعداء المحتملين للواليات المتحدة، هو 
أن ابتزاز أردوغان للغرب بلغ ذروته، 
وضاق األميركيون واألوربيون به ذرعاً، 
دعائية،  انتخابية  يبتزهم ألغراض  مرة 
السياسة  في  ما  أجندة  لتنفيذ  وأخرى 
الخارجية، أما أن يصل األمر إلى حدود 
األمن القومي لهذه الدول، فقد بلغ السيل 
واشنطن  تركيا غضب  اختبرت  الزبى. 

األميركي  القس  قضية  في  أشهر  قبل 
أندرو برونسون، انهارت الليرة التركية 
وراح  األميركية  العقوبات  وطأة  تحت 
لن  والمغفرة،  العفو  يستجدي  أردوغان 
تكون العقوبات بسبب صفقة الصواريخ 
الروسية أخف من سابقتها، ولن يصمد 

اقتصاد أردوغان في وجهها أيضاً.
ال يخشى أردوغان العقوبات االقتصادية 
ابتزازه  على  األميركي  الرد  في  فقط 
دعَمهم  أيضاً  يخشى  وإنما  الوقح، 
ودعم األوروبيين من خلفهم للمعارضة 

الدعم  هذا  وحزبه،  حكمه  ضد  التركية 
الذي ساهم بخسارة أردوغان لالنتخابات 
البلدية األخيرة في مدن عدة على رأسها 
حزب  أن  صحيح  وأنقرة.  إسطنبول 
العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، حزب 
البلديات،  نتائج  على  تحايل  أردوغان، 
بإعادة  القضاء  حكم  على  وحصل 
الِعداء  أن  إال  إسطنبول،  في  االنتخابات 
يجدد  أن  يمكن  وبروكسل  لواشنطن 
في  خسارته  ويراكم  للمدينة،  خسارته 
ملفات كثيرة أخرى لن يساعده فيها قضاء 
عن  األميركية  المكاشفة  تعلن  مسيّس. 
فتح جبهة جديدة لترامب في المنطقة، قد 
يبدو هذا سيئًا إذا كان يريد حشد الحلفاء 
على الجبهة اإليرانية، ولكن من يضمن 
للواليات  ابتزازها  أنقرة  تمارس  أال 
المتحدة على هذه الجبهة أيضاً، فلطالما 
تهرب  التي  الخلفية  البوابة  أنقرة  كانت 
واشنطن  عقوبات  من  طهران  عبرها 

على برنامجها النووي

أسعد منان: القوى اإلقليمية والدولية تلهث 
وراء تحقيق مصالحها في سوريا

لألنباء  فرات  وكالة  أجرته  حوار  في 
منان  أسعد  البارز  الكردي  السياسي  مع 
إدلب  في  والتطورات  األحداث  آخر  حول 
أن  قال:  والمنطقة،  سوريا  شرق  وشمال 
الباب  إلى  بالدخول  لتركيا  سمحت  روسيا 
وإعزاز وجرابلس كي تكون مناطق نفوذ 
كان  عفرين  في  وما حصل  لتركيا،  تابعة 
روسيا  من  مباشر  وتنازل  مباشر  بتنسيق 
لصالح تركيا، وان تطلب األمر فإن روسيا 

ستستغني عن نصف سوريا لصالح تركيا 
نص  وإليكم  مصالحها،  تحقيق  سبيل  في 

الحوار:
-إدلب كانت ضمن مناطق ما يسمى خفض 
التي  االتفاقيات  مخرجات  وفق  التصعيد 
لماذا  وإيران،  وتركيا  روسيا  بين  أُبرمت 
السيطرة  النظام  وقوات  روسيا  قررت 

عليها؟
القوى  بين  كبيرة  صراعات  اآلن  تدور 
العالمية أمريكا ال تريد سقوط إدلب في يد 
صاحبة  هي  تكون  أن  تريد  وهي  الروس 
الكلمة األخيرة في سوريا وهي ال تقبل بأن 
تكون موجودة في شرق الفرات فقط ، بل 
تريد أن تتمدد إلى غرب الفرات لتصل إلى 
البحر األبيض المتوسط وهذا هو مشروع 
أمريكا  تعارض  ودائما  المستقبلي،  أمريكا 
العسكرية في إدلب بحجة وجود  العمليات 
ثالثة ماليين مدني فيها ، طبعا هذه الدول 
تركيا  كانت  عندما  بمكيالين  تكيل  الكبرى 
تقصف عفرين لم تتدخل أي دولة أو تحدثت 
عن المدنيين في عفرين علما أنه كان هنالك 
في  يعيشون  مدني  ألف   500 من  أكثر 
عفرين، وهذا يدل على أن الدول العظمى 
ومصالحها  اجنداتها  خلف  تلهث  فقط  هي 
وال يهمها الشعب السوري وما يجري على 

األرض السورية. 
 -ماذا سيكون مصير الجماعات اإلرهابية 

إذا ما دخل الروس والنظام إلى إدلب؟ 
عندما بدأت شعوب تونس ومصر بالخروج 
إلى الساحات، حاول حزب العدالة والتنمية 
شاكلتها  على  اسالمية  أحزاب  تأسيس 
في  حتى  ليبيا،  وفي  ومصر  تونس  في 
اإلسالمية  المجموعات  دعمت  سوريا 
كان  أردوغان  طيب  رجب  الراديكالية، 
مجدداً  العثمانية  الخالفة  إعادة  يحاول 
القضاء  تم  أن  لذلك  األوسط،  الشرق  إلى 
يعني  فهذا  إدلب  في  الجماعات  هذه  على 
اإلخواني  المشروع  على  القضاء  تم  أنه 
وعلى  والتنمية.  العدالة  حزب  مشروع 

إدلب،  في  المرتزقة  هؤالء  محاربة  العالم 
وإن سنحت الفرصة لهذه المجموعات بان 
العالم  انحاء  كل  في  ستنتشر  فهي  تخرج 
اسالمية  ايديولوجية  مجموعات  وهي 
بتنفيذ مشروعها في أي  راديكالية، ستقوم 
خطر  تشكل  فهي  أخرى،  جغرافية  بقعة 
القضاء  لذلك  العالمي،  والسلم  األمن  على 
فكرها  وعلى  المجموعات  هذه  على 
وأممي  اخالقي  واجب  هو  المتطرف 
كل  على  ستكون  وأضرارها  تأثيرها  ألن 
أمام  المجموعات  فهذه  لذا  العالم.  شعوب 
مصيرين، أوالً التخلي عن تطرفها الفكري 
وتعود إلى أحضان المجتمع أو إذا اختارت 

من  مفر  فال  المتشدد  فكرها  على  البقاء 
في  داعش  كمصير  مصيرها  تكون  أن 
الباغوز، عندما قضت عليها قوات سوريا 
القضاء  سيتم  الحالة  هذه  في  الديمقراطية 
الروسي  بالتدخل  سواء  إدلب  في  عليهم 
سوريا  قوات  حتى  أو  التحالف  قوات  أو 
الديمقراطية كل هذه االحتماالت واردة في 
المستقبل إن بدأت الحرب الفعلية على هذه 

المجاميع في إدلب. 
-في ظلِّ المعارك الدائرة في إدلب ما زالت 
في  التركي  لالحتالل  مراقبة  نقاط  هناك 
الريف اإلدلبي وريف حماة ويتحدث إعالم 
النقاط  لتلك  قواتهم  استهداف  عن  النظام 

كيف تقرأ هذا المشهد؟
وريف  إدلب  في  المنتشرة  التركية  النقاط 
انشائها  تم  والقواعد  النقاط  هذه  حماة 
تستطيع  أن  يمكن  وال  روسيا  مع  باالتفاق 
تركيا إنشاء نقطة لها بدون موافقة الروس، 
ليس  النقاط  لهذه  النظام  استهداف  وحتى 
يظهر  لكي  ربما  بهدف طردها وضربها، 
التركي  االحتالل  هذا  ضد  بأنه  النظام 
موجودة  النقاط  هذه  لكن  تمركزها.  وضد 
بالفعل في إدلب وهنالك تنسيق بين روسيا 
وتركيا، وال زالت هنالك لقاءات أسبوعية 
ينسقون  زالوا  وال  واألتراك  الروس  بين 
حول وجود تركيا في إدلب وعفرين وكافة 
ال  روسيا  النهاية  في  األخرى،  المناطق 
النظام، أو مصلحة الشعب  تهمها مصلحة 
وفق  األتراك  من  تتقرب  فهي  السوري 
الدولة  الشهباء  مناطق  في  مصالحها حتى 
الشهباء،  مناطق  في  موجودة  الروسية 
ومع  رفعت  تل  في  تمركز  نقاط  ولديها 
قبل  من  تقصف  رفعت  تل  بأن  نرى  ذلك 
القوات التركية ومرتزقتها وهذا يدل على 
أن العالقات االستراتيجية مازالت موجودة 
ومستمرة بينهم وبين األتراك وينسقون مع 
بعضهم بل واليزال الروس غير جادين في 

محاربة تركيا وإخراجها من إدلب. 
-يتحدث عدد من الخبراء العسكريين بأن 
عبارة  هو  معارك  من  إدلب  في  يدور  ما 
هذه  هل  أكثر،  ال  استنزاف  معارك  عن 

النظرية قائمة برأيك؟

ما  بأن  قلت  إن  الحقيقة  عن  بعيداً  ليس 
استنزاف،  معارك  هي  إدلب  في  يدور 
الشرق  دخلوا  عندما  المهيمنة  الدول 
ألنهم  الحروب  افتعلوا  وسوريا  األوسط 
المتحاربة  األطراف  كل  إضعاف  يريدون 
أخرى  جهة  ومن  النظام  جهة  من  هناك، 
تلك  المعارضة«،  المرتزقة  الجماعات 
هذه  بين  الحروب  استمرار  تريد  الدول 
تتدخل  كي  سوريا،  في  واألطراف  القوى 
هذه هي  وتنفذ شروطها ومشروعها،  هي 
أهداف هذه الدول. لذلك ما يدور في إدلب 
االستنزاف  حروب  أنواع  من  نوع  هو 
والجماعات  جهة  من  النظام  تضعف  فهي 
نالحظ  وكما  أخرى،  جهٍة  من  المرتزقة 

الطرفين  من  القتلى  عشرات  يومياً  هنالك 
يدل  وهذا  إدلب  في  التحتية  للبنية  وتدمير 
قائمة  كدولة  السورية  الدولة  انهيار  على 

وخسارة الشعب السوري بالنتيجة.
الدائرة  والمعارك  الحملة  تشكل هذه  -هل 
التركية  للتفاهمات  تهديداً  إدلب  في 

الروسية؟
إن  للتفاهمات  كبيراً  تهديداً  ستشكل  طبعاً 
النقاط  استهداف  تم  وإذا  األمور  تطورت 
التركية عندها ستتصادم روسيا مع تركيا، 
باالنسحاب  سيطالبون  الروس  حينها 
بداية  ومنذ  تركيا  إدلب،  من  التركي 
وهي  حبلين  على  تلعب  السورية  األزمة 
مع  التاريخية  عالقاتها  من  االستفادة  تريد 
أمريكا، وبنفس الوقت تريد توطيد العالقة 
مع روسيا. ومنذ سنوات تلعب تركيا تحاول 
الروس  بين  التناقضات  من  االستفادة 
واألمريكان، لكن على تركيا اآلن أن تختار 
أما االستمرار بعالقاتها مع أمريكا وحلف 
الناتو كما كانت، أو اختيار االنضمام إلى 
بأن  نرى  نحن  ولذلك  الروسي.  المحور 
غاية  مهلة حتى  اعطتها  المتحدة  الواليات 
31 تموز القادم كي توضح موقفها وتلغي 
وقعتها  التي  إس400  الصواريخ  صفقة 
تقول  تركيا  ثانية  جهة  ومن  روسيا،  مع 
بهذه االتفاقية  ُمِصّرة على االستمرار  أنها 
العسكرية مع روسيا، وإن كان األمريكيون 
صادقون في هذا الموضوع، سيكون وضع 
وإن  جداً،  القادم حرج  الشهر  نهاية  تركيا 

قبلت بما طلبته أمريكا وهذا على األرجح 
ما سيكون، كون تركيا منذ عام 1952 هي 
عضوة في حلف الناتو وتم تدريب جيشها 
أسلحتها  وكافة  والناتو،  أمريكا  قبل  من 
هي أسلحة أمريكية ومن صنع دول حلف 
من  االنسحاب  تستطيع  ال  وتركيا  الناتو، 
روسيا،  مع  باتفاقياتها  وتلتزم  الناتو  حلف 
النتائج  وستكون  كثيراً  ستخسر  ألنها 
مع  العالقة  بقيت  إن  لذلك  عليها.  كارثية 
روسيا كما هي واستمرت في تعنتها، فهي 
الناتو،  وحلف  االمريكي  المحور  ستخسر 
وإن عادت إلى حضن أمريكا فهي ستخسر 
ملفات  فتح  في  روسيا  وستبدأ  روسيا 
اسقاط طائرتيها وملف  ملفات  منها  عديدة 

أنقرة وكذلك ستطلب من  في  قتل سفيرها 
تركيا االنسحاب من المناطق السورية التي 
فاالحتالل  عفرين،  رأسها  وعلى  احتلتها 
بموافقة  تم  السورية  لألراضي  التركي 
روسيا حينها، وروسيا باستطاعتها إخراج 

تركيا من المناطق السورية المحتلة. 
ما  حول  األمريكي  الموقف  تقرأ  -كيف 
يحدث في إدلب واألمريكيين هددوا ِمراراً 
استخدم  إذا  إدلب  في  المباشر  بالتدخل 

النظام السوري األسلحة الكيماوية؟
أمريكا ال تريد أن يكون هنالك تمدد أكثر 
للنفوذ الروسي وهي التي سمحت للروس 
بالتواجد في سوريا، الروس متواجدون في 
دمشق،  العاصمة  وفي  السوري  الساحل 
وهي لن تقبل بتمدد نفوذها إلى إدلب أيضاً، 
أمريكا تحاول إطالة عمر المعارك الدائرة 
عليها،  الروس  يسيطر  ال  كي  إدلب  في 
وتحاول أن تكون هي المسيطرة على تلك 
تعارض  تزال  ال  أمريكا  لذلك  المنطقة. 
روسيا  تنفذها  التي  العسكرية  الضربات 
طلبت  أمريكا  مرة  من  وأكثر  إدلب،  على 
قصفها  من  تحد  بأن  روسيا  من  رسميا 
االجتماعات  بعض  في  وحتى  إلدلب 
الدولية أصرت على هذا الموقف، بالرغم 
ريف  في  تدور  الزالت  المعارك  هذه  أن 
بدء  عن  رسمياً  تعلن  لم  وروسيا  إدلب، 
اشتباكات  هنالك  إدلب،  اجتياح  حملة 
يتذرعون  فاألمريكان  ريفها،  في  متفرقة 
بوجود أربعة مالءين مدني في إدلب، وبأنه 
الحقيقة  في  لكن  لهم.  الحماية  تأمين  يجب 
نحن  المدنيين،  يهمهم وضع  األمريكان ال 
نعلم بأن أكثر من بقعة في العالم يموت فيها 
تطالب  عندما  لذلك  يومياً،  المدنيين  آالف 
وراء  أهداف  لديها  فهي  المدنيين  بحماية 
صراع  هنالك  سوريا،  في  المطالب  تلك 
دولي كبير وربما في المستقبل يحتدم هذا 
الصراع ويتحول إلى حرب عالمية ثالثة، 
يدور  كان  األزمة  بداية  في  الصراع  هذا 
بالوكالة، وكل الدول كانت لديها جماعات 
في سوريا وتحارب بالنيابة عنها، لكن اآلن 
هذه  أصبحت  الجماعات،  هذه  سقوط  بعد 
القوى والدول تستقدم جنودها إلى سوريا، 
روسيا لديها آالف الجنود في سوريا، كذلك 
بأن  تقول  كثير  رؤى  وهناك  األمريكان، 
من  سوريا  في  الحرب  ستتحول  مستقبالً 
وكما  األصالء  حرب  إلى  بالوكالة  حرب 
قلت ربما ستتحول إلى حرب عالميه ثالثه 

بين األطراف المتصارعة. 
له  سيكون  هل  إدلب  في  يحدث  -ما 
في  األوضاع  على  تأثيرات  أو  تداعيات 

مدينة عفرين المحتلة وكيف؟
بالطبع سيكون له تأثير على ما يجري في 
الطرف  من  تحاذي عفرين  إدلب  عفرين، 
وكافة  مشتركة،  حدود  ولديهما  الجنوبي 
الموالون  وبخاصة  المرتزقة  المجموعات 
وهؤالء  إدلب،  في  متواجدون  لتركيا 
فان  عفرين،  احتالل  معارك  في  شاركوا 
إدلب  المعركة في  الجماعات  خسرت هذه 
سيكون له أثر إيجابي على تحرير عفرين، 
عندها وبكل سهولة سيكون المجال مفتوحاً 
لقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية 
تحرير  حرب  لخوض  والمرأة  الشعب 
وعندها  السوري،  والشمال  لعفرين  شاملة 
األراضي  من  للخروج  تركيا  تضطر 
في  موقفها  وسيكون  المحتلة،  السورية 
أضعف مراحله، وروسيا ستفرض حظراً 
لتحرير  مالئمه  الفرصة  وستكون  جوياً 
المرتزقة ال  الجماعات  هذه  كون  عفرين، 
القوات  أمام  ساعة   24 الصمود  تستطيع 
لم  إن  تحرير عفرين،  التي ستقود معركة 

يكن هناك دعم وحماية جوية تركية لهم. 
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في  البدو  ألعداد  واضح  تقدير  يوجد  ال 
سوريا، وشهدت المنطقة توافد قبائل جديدة 
من شبه الجزيرة العربية في القرن الثامن 
عشر وترحال أخرى في القرن العشرين، 
آخر  إلى  مكان  من  والترحال  الحل  حيث 
تفارق  ال  عادة  أخرى  إلى  مدينة  ومن 
أمر  محدد  مكان  في  فاالستقرار  البدو، 
محال، وال يرتبط ذلك بالنسبة لهم بطبيعة 
األجواء، سواء كانت حارة أم باردة، حيث 
الجوية  الظروف  مع  التكيف  يستطيعون 
والبيئية الصعبة التي وجدوا أنفسهم فيها.  

فمن ضفاف نهر الفرات في ناحية منصورة 
وشرق  شمال  في  الرقة  لمدينة  التابعة 
جنوب  »عنتر«  قرية  تل   إلى  سوريا, 
اختارت  الجزيرة,  إقليم  في  ديرك  منطقة 
لإلقامة،  مكاناً  السوريين  البدو  من  عائلة 
صغيراً  مخيماً  المنطقة  تلك  في  لتكون 
فيه  تمارس  التي  خيام,  عدة  من  مكوناً 
عادات وتقاليد ورثتها من عشرات السنين 
لتلك  لصحيفتا »روناهي«،  زيارة  وخالل 
طقوس  من  بعض  إلى  تعرفت  العائالت، 
وظهرت  حياتهم،  على  األصيلة  البداوة 
والتواضع  الضيافة  وحسن  الكرم  عادات 

المعروفة لدى البدو. 
عادات وتراث البدو:

أسير  جلس  وإذا  أمير  أقبل  اذا  »الضيف 
أستضافنا  الكلمات  بهذه  شاعر«  قام  واذا 
اإلبراهيم«,  موسى  »أحمد  العائلة  كبير 
الخمسين,  عمره  سنون  تجاوزت  الذي 
موضحاً: »هذا وصف للضيف الذي عندما 
فإذا  أمير يزهو بشكله وهيئته,  فكأنه  يقبل 
له  يقدم  جلس فهو أسير عند مضيفه حتى 

شاعر  فهو  قام  إذا  أما  الضيافة,  واجبات 
يُحدث بما شاهد ورأى.

بيت الشعر البدوي:
الضيافة  طقوس  العائلة  أكملت  أن  وما 
واالستقبال لديهم, حتى بادر« أحمد موسى 
العرب  البدو  عن  لنا  بحديثه   اإلبراهيم« 
قائالً:«  الشعبي  بالتراث  مبتدأ  السوريين, 
وخاص،  واسع  شعبي  بتراث  البدو  يتمتع 
الخاصة،  حياتهم  ظروف  نتيجة  تكون 
حياتهم,  بنمط  وتأثر  البادية،  أهل  حياة 
وأضاف:« مساكن البدو هي بيوت الشعر 
الحارة في الصيف، والباردة في  )الخيام( 
الشتاء، والتي ال تقي من الرطوبة والمطر 
كما ينبغي, تخفق فيها الرياح وتهزها، وقد 
تسقطها العواصف على رؤوس أصحابها، 
ومساوئها  عالتها  على  البيوت  هذه  لكن 
المذكورة ما برحت منذ آالف السنين مأوى 
البدو ومسكنهم يطوونها في زمن الترحال 
وينشرونها في المكان الجديد الذي يحلون 

فيه.
كرم الضيافة، والقهوة العربية:

فأشار  البدو  لدى  والضيافة  الكرم  أما عن 
من صفات  الكرم صفة  قائال:«  اإلبراهيم 
سجاياه   من  وسجية  الطيبة،  البدوي 
الكريمة التي ال زال يتمسك بها ويعتز بها 
وال يرضى أن يحيد عنها مهما كان الثمن, 
يفوقها  ال  عظيم  أمر  البدو  عند  فالضيافة 
الصفة  أمر آخر، وإكرام الضيف هي  أي 
المالزمة ألهل البادية، وهي إحدى أركان 
عاداتهم وتقاليدهم التي توارثوها, فالضيف 
يُستقبل  البيت  صاحب  على  قدم  ما  متى 
بالحفاوة والترحيب وفي ذلك قال البدو في 
الضيف »اذا اقبل أمير واذا جلس أسير واذا 
قام شاعر، وتعتبر القهوة العربية رمزاً من 
ولها  العرب،  عند  والكرم  الضيافة  رموز 

بمذاقها  تتميز  حيث  عندهم،  كبيرة  مكانة 
المر وخلوها من السكر، وهي أول ما يُقدم 

للضيف بعد الترحيب«.
أيضاً  حدثنا  العربية  القهوة  تفاصل  وعن 
قائالً:)  اإلبراهيم«  موسى  »أحمد  البدوي 
وأواٍن  بها  خاصة  بروتوكوالت  للقهوة 
التي  الدلة  البادية، تسمى  أهل  خاصة عند 
بعيدة  بلدان  من  المضيفين  بعض  يجلبها 
وبأسعار باهظة طمعاً في السمعة الحسنة. 
من  بالكثير  تُحظى  »القهوة  وأضاف: 
البادية,  أهل  من  العرب  عند  االحترام 
عليها  متعارف  قبلية  عادات  لها  والقهوة 
تُسكب  أن  فيجب  القبائل،  وكل  الناس  بين 
وتمسك  واقف  وأنت  للّضيوف،  القهوة 
باليد  الفنجان  وتقدم  اليسرى  يدك  في  بها 
جميع  ينتهي  حتى  أبداً  تجلس  وال  اليمنى 
وأحياناً  بل  القهوة,  شرب  من  الحاضرين 
في  للضيف  آخر  فنجان  إضافة  يستحسن 
حال انتهائه من الشرب خوفاً من أن يكون 
نعتبرها  حيث  المزيد,  طلب  من  خجل  قد 
رمزاً إلكرام الضيف وقضاء حوائج الناس 
القهوة  لفنجان  ويمكن  السبيل,  وعابري 
أن يحل أكبر مشكلة مثل قتل أو سرقة أو 
أي مشكلة أخرى، وإذا امتنع الضيف عن 
القهوة فمعنى ذلك أن له حاجة وال  شرب 
بقضائها، ورغم  أخذ وعداً  إذا  إال  يشربها 
لكننا  والنزوح  والقصف  الحرب  سنوات 
لم نتخَل عن عاداتنا وتقاليدنا التي ورثناها 

كابرا عن كابر«.
الخصائص الثقافية للبدو:

ثقافة البدو تتعلق بالمسائل الحيوية في حياة 
التنقل والترحال التي يعيشونها، فهي تدور 
وتغير  الطبيعة  وخيامهم،  مواشيهم  حول 
الفصول، يضاف إلى ذلك ما يجري بينهم 
يتوفر  وما  أخبارها،  يتناقلون  أحداث  من 
الفراسة, حيث ليس  للبدو من معارف في 
ظروف  تقتضيها  حيوية  خبرات  سوى 
المعيشة، وذلك أن البداوة وما يرافقها من 
للعلم والثقافة  حل وترحال ال يفسح مجاالً 

للنشوء والتطور.
:«من  اإلبراهيم  موسى  أحمد  وأفادنا 
)اللغة,  البدو  لدى  الثقافية  المكونات  أهم 
والموسيقى(,  الشعر  األمثال,  القصص, 

متميزة  وصفات  أسماء  البدو  اتخذ  حيث 
للتعبير عن لغة العيون، وأسماء  اللغة  في 
عن  عبروا  واإلبل،  والسيف،  الخيل، 
تناول  كما  بدوي,  أو  فصيح  بشعر  ذلك 
كقصة  التقليديين،  أبطالهم  قصص  البدو 
وعلياء،  الهاللي  زيد  وأبي  وعبلة،  عنترة 
حاكها  األساطير  من  ضرب  ومعظمها 
الخيال حول أولئك األبطال, كما يتداولون 
حكايات وروايات لتنظيم السلوك والعادات 
أمثال  وكذلك  الصحراوية,  البيئة  في 

ومواعظ عن البدو.
قال  البدوية,  الثقافة  عن  حديثه  ونهاية   
البدوي  الشعر  يحتل   (: اإلبراهيم  أحمد 
فهو  العربي,  الشعر  بين  مرموقة  مكانة 
كل  في  الشعراء  عليه  يجتمع  الذي  الشعر 
كذلك  البدوي  الشعر  يتميز  كما  العصور, 
تجد  أن  النادر  فمن  له,  القصة  بمرافقة 
قيلت  معينة  مناسبة  ولها  إال  بدوية  قصيدة 
فيها, وتخلل حديثها أبيات من إحدى قصائد  

الغزلية للعرب البدو قائالً:«
»جننت بِك ومال القلب من عقل

يُصارع عطف قلبي فيما أهواه
بليت بها دهراً لست أحسبه

قد ينتهي يوماً حني ألقاه
صوت األسى في داخلي

 أن زدّت قل.
ً كم قالت األنغام حيرا

في محياه 
وكم قالت االشعار فيك تفرد
وكم ردد السامعون!.. اهلل«

حياة البادية:

وما  والترحال  البادية  حياة  يخص  وفيما 
حدثنا  الشاقة,  رحلته  في  البدوي  يعيشه 
 « البدوية  اإلبراهيم  لعائلة  البكر  األبن 
اإلبراهيم, موضحاً:« ألجل  موسى  محمد 
البدو الرحل على األراضي  البقاء، يعيش 
السورية في صراع يومي من أجل كسب 
بعض  زالت  ال  حيث  الحياة,  معركة 
العائالت على الرغم من األوضاع األمنية 
المتردية في سوريا، تتنقل برفقة مواشيها 
من دون غاية سوى الكأل والماء, يقطعون 
الداخلية  المدن  باتجاه  الوعرة  المسالك 
تهمهم  وال  األمنة  والسهول  الهضاب  في 

المسافات الطويلة.
مجمد  يقول  االقتصادية  لألحوال  بالنسبة   
تأثرت  سوري  مواطن  كأي  اإلبراهيم«: 
عوائل البدو باألزمة السورية, فالرعي في 
مناطق سوريا بعيدة عن الشمال والشرق, 
بات ذات مشقة يصعب تجاوزها, باإلضافة 
القحط,  بمواسم  العلف  أسعار  غالء  إلى 

وفقدانهم لنسبة كبيرة من الماشية«.
حياتهم  طبيعة  من  البدو  حضارة  نمت 
السياسية  التغيرات  ولكن  البادية،  في 
والجغرافية وانتقال غالبيتهم إلى العيش في 
قرى ومدن متفرقة أدت لتغير نمط الحياه 
الثقافة  تتواجد  لذلك  نتيجة  البدوية وثقافته, 
البدوية في تغيرات دائمة مع الحفاظ على 
النمط الحياتي الخاص للبدوي في الماضي 
البدوي  التراث  حفظ  على  والحرص 

األصيل.  

سكان  أصل  يعود  األمازيغ:  أصول 
شمال  منطقة  سكان  أحفاد  إلى  األمازيغ 
قبل  موجودين  كانوا  والذين  أفريقيا، 
العرب، وقد استخدم المستعمرون األجانب 
مصطلح »البربر« ألول مرة منذ قرون، 
الحديث  العصر  في  البربر  يفضل  ولكن 
»األمازيغ«،  مثل  الخاصة،  تسمياتهم 
ويُشار للمتحدثين باللغات البربرية بالبربر، 
وأشارت العديد من السجالت إلى وجودهم 
في أمريكا الشمالية، قبل حوالي3000 سنة 
قبل الميالد، وُذكروا ألول مرة في الكتابات 
األسّرات،  قبل  ما  فترة  خالل  المصرية 
المستعمرين  مع  األمازيغ  تفاعل  وقد 
الساحلية  المناطق  في  والغزاة  األوروبيين 
في شمال أفريقيا، الذين أثّروا عليهم، كما 
تأثر األمازيغ باإلمبراطوريات السودانية، 
الجدير  من  إفريقيا،  شرق  من  والرعاة 
على  وجودهم  امتد  األمازيغ  أن  بالذكر 
أفريقيا  شمال  في  الساحلية  المناطق  طول 
محل  حلّوا  حيث  العظمى،  الصحراء  إلى 
قبل  من  تقبلهم  تم  وقد  األوائل،  السكان 
مبكر  وقت  في  أفريقيا،  شمال  في  العرب 
المناطق  الحادي عشر، وكانت  القرن  من 
التي احتفظت باللغة )األمازيغية( البربرية 

في  المغرب  مثل  التقليدية،  والمعتقدات 
شمال أفريقيا، أقل عرضةً لتأثيرات الحكم 

األجنبي.

األبجدية األمازيغية تعلن بشكل رسمي:
النواب  مجلس  من  بقراٍر  األمازيغ  احتفل 
الجاري،  الشهر  من  العاشر  في  المغربي 
كلّغٍة  األمازيغية  اللغة  استخدام  بإقرار 
مراحل  القانون  ورسم  البالد،  في  رسمية 
استعمالها وكيفية إدراجها في الحياة العامة 

والمؤسسات الرسمية على مراحل، ويطالب 
األمازيغ باستخدام أبجدية »تيفيناغ«، التي 
وهي  والطوارق،  األمازيغ  يستخدمها 
واحدة من أقدم األبجديات في العالم، تختلف 
والالتينية،  العربية  األبجدية  عن  تماماً 
وكانت تستخدم منذ أكثر من ألفي عام قبل 
الميالد من قِبل سكان المنطقة في موطنهم 
مصر  غربي  من  يمتد  الذي  األصلي، 
حدود  ومن  الكناري،  جزر  إلى  القديمة 
جنوب البحر األبيض المتوسط إلى أعماق 

وقد  النيجر ومالي،  في  الكبرى  الصحراء 
على  األبجدية  هذه  على  تغييرات  طرأت 
مر العصور، واستقرت على شكلها الحالي 
منذ  ما يقارب ال500عام، وكانت تُستخدم 
والقومية  الدينية  طقوسهم  عن  للتعبير 
اإلسالم  حلول  ومع  وغيرها،  والثقافية 
األمازيغ  من  نخبة  تبنت  المناطق  تلك  في 
خليط  التي هي  المغاربية،  العربية  اللهجة 
من العربية واألمازيغية، أما أمازيغ جزر 
يعدون  أنهم  إال  اإلسبانية،  تبنوا  الكناري 

أنفسهم أمازيغاً.
اللغة بين االختفاء والظهور:

اللغات  عائلة  إلى  األمازيغ  لغة  وتنتمي 
األفرو آسيوية ولها صلة باللغتين المصرية 
مختلفة  لهجات  وتوجد  القديمة،  واألثيوبية 
بينها اختالفات من ناحية النطق، ولكن لها 
التقويم  ويختلف  متماثلة،  قواعد ومفردات 
السنة  فرأس  الميالدي،  عن  األمازيغي 
األمازيغية يُصادف الثالث عشر من كانون 
الثاني في كل عام، أما العام الحالي بحسب 
التقويم األمازيغي فهو عام 2969، وعلى 
الرغم من إضفاء الطابع العربي اإلسالمي 
على المناطق التي يتواجدون فيها واختفاء 
لغتهم من التداول الرسمي، إال أنهم حافظوا 

وكان  ولغتهم،  وهويتهم  تقاليدهم  على 
لغتهم  على  الحفاظ  في  للطوارق  الفضل 
اللغة  فيها  اختفت  الذي  الوقت  ففي  األم 
األمازيغيين  بين  التداول  من  األمازيغية 
الشعب  أو  الطوارق  ظل  طويلة،  لفترة 
وحتى  القِدم  منذ  اللغة  هذه  على  األزرق 
قبل  من  إحياؤها  وأُعيد  الراهن،  الوقت 
القرن  ستينيات  في  الجزائر  في  األمازيغ 
األمازيغية،  األكاديمية  قبل  من  الماضي 
عملية  األمازيغ  قاوم  السنين  مئات  وعبر 
وحافظوا  وثقافتهم  للغتهم  الكامل  التعريب 
عليها من االندثار رغم حصر استخدامها.

يحتُل الديُن مكانةً مهمة لدى حزب العدالة 
اإلسالميّة،  الجذور  ذي   )AKP( والتنمية 
داخلّي  األول  مستويين  على  ويستثمره 
في  والثانية  السلطة؛  في  بقائه  بتثبيت 
العالم  إلى دول مختلف دول  التغلغل عبره 
شرقاً وغرباً، وفي هذا السياق تُولي أهميّة 
التعليِم  وتمويِل  المساجِد،  لبناِء  خاّصةً 
الديني، وترميِم التراِث العثمانّي، والترويِج 
لنسختها اإلسالميّة الفريدة اإلسالميّة، وهذا 
تُرفع  التي  الجديدة«  »العثمانيّة  جوهر 

شعاراً.

تنافٌس مع السعودية وإيران

فرصةً   ،2001 أيلول   11 هجمات  خلقت 
التركّي  النموذِج  شعبيّة  لتصاعِد  نادرةً 
اإلسالمّي، فقد وجدت دوٌل كثيرةٌ فيه بديالً 
لها  أتاح  ما  الراديكاليّة،  التوّجهات  عن 
للوصول  والتنمية  العدالة  لحزب  الفرصة 
السلطات  إعجاب  محطّ  وتكون  للسلطة، 
إلى تشاد والنيجر وباكستان  أفغانستان  من 
وتقّدم  يُحتذى،  مثاالً  وتكون  والصومال 
اإلسالمّي  النموذج  أنّها  على  نفسها  تركيا 

البديل. 
لتوسيِع  والتنمية  العدالة  قواُم سياسِة حزب 
نفوذه عبر العالم هو »القوة الناعمة«، وقد 
المسلمين  اإلخوان  وجد ضالته في جماعة 
لزيادة هذه القوة بالشرق األوسط باعتبارها 
وتاريخياً  الصلة،  وثيق  أيديولوجيّاً  حليفاً 
جمعت نجم الدين أربكان، المؤسس واألب 
عالقاٌت  والتنمية،  العدالة  لحزب  الروحّي 
بقادِة اإلخوان المسلمين على امتداِد  وطيدةٌ 

المنطقِة.
نفوذها  إلى توسيع  التركيّة  الحكومة  تسعى 
انطالقها  العثمانيّة، ونقطةَ  الدولة  متجاوزةً 
األوسط  والشرق  البلقان  هي  وتركيزها 
والقوقاز، وهي مناطُق تنافٍس مع السعودية 
وإيران، عدا مناطق خارج العالم اإلسالمّي، 

مثل روسيا والواليات المتحدة.
تقوُم إيران والسعودية بالتبشير لنسخ خاصة 
المنظماِت  تمويِل  عبر  اإلسالم  من  بهما 
إظهار  تركيا  تحاول  وبالمقابل  والمساجِد، 

نفسها نسختها بديالً سنيّاً أكثَر تسامحاً، وأقل 
تطّرفاً من الوهابيّة السعوديّة المؤسسة على 
الفقه الحنبلّي والشيعيّة اإليرانيّة، وأنّها أكثر 
المدرسة  باتباِع  اإلقليميّة،  للقيادة  مالءمة 
الحنفيّة التي يرّوج لها أكثُر ليبرالية نسبيّاً، 
كما أنّها توفُر مساحةُ أكبر لتفسير الشريعة 
التركّي  اإلسالمّي  النموذج  وينفرد  الدينيّة، 
عالقات  ولها  الناتو  بحلف  عضو  بكونه 

رسميّة مع إسرائيل.
على  اإلسالمّي  خطابها  في  تركيا  وتتقدُم 
واإليرانّي،  السعودّي  الخطابين  حساب 
بها  تنتشر  التي  بالمجتمعات  ترحيباً  ويلقى 
أوروبيّاً وآسيويّاً، وعبر الترويج لما يُسّمى 
»اإلسالم التركّي« على أنّه نموذٌج علمانّي 
الصوفّية  بالتقاليِد  ومتجّذٌر  معتدٌل  حداثّي، 
اإلسالميّة، تشّكُل عبر تاريِخ البلِد التعددّي، 
واإليرانّي،  السعودّي  النموذجين  بعكِس 
الدوِل  مخاوِف  من  التقليَل  تحاوُل  وبذلك 
دينّي  نفوٍذ  لتعزيِز  مساٍع  بوجوِد  األخرى 

داخَل مجتمعاتها. 
السعودّي«   – »التركّي  التنافس  ويظهر 
ففي  المصرّي،  بالملف  يتعلق  فيما  جليّاً 
الرئيس  بقوة  أنقرة  فيه  الذي دعمت  الوقت 
اإلخوانّي  مرسي  محمد  السابق  المصرّي 
انتقلت  السلطة،  عن  الجيش  أزاحه  والذي 

آفاق  إلى  مصر  مع  السعوديّة  العالقات 
جديدة مع وصول الرئيس المصرّي الحالي 
الرياض  تتقّدُم  كما  السيسي،  الفتاح  عبد 
المصرّي  للنظام  المالّي  الدعم  مقدمي 
الجديد، كما يمثّل دعم أنقرة القوي لإلخوان 
إضافيّة  خالفيّة  مسألة  بالمنطقة،  المسلمين 

مع السعودية.
أموال  ضخِّ  على  لعقوٍد  السعوديةُ  عملت 
وسط  اإلسالمّي  العالم  أرجاء  في  النفط 
العرض  وجاء  للمنافسين،  تام  شبه  غياٍب 
زيارة  كوبا خالل  في  مسجد  لبناء  التركّي 
بعد   2015/2/12 في  لكوبا  أردوغان 

عرٍض مشابٍه من السعودية.
منطقة  على  البلدين  بين  المنافسة  وتتركز 
البروفسور  يرصُده  أمر  وهو  البلقان 
في  منافسة  فيقول: »كانت هناك  غوزايدن 
البداية خاصة في البوسنة فيما يتعلق ببناء 
دعم،  على  الحصول  تحاول  التي  المساجد 
الحظت بعد ذلك توصلهم لنوع من التفاهم 
وتطوير عالقة تكامليّة، لكن المنافسة تعود 

من جديد اآلن«.

مزيج الدين والقوموينّة الرتكينّة

السنّي  التمذهِب  التركّي مزيج من  اإلسالم 
مؤسساُت  عليه  تعمُل  التركيّة،  والقوميّة 
المدنّي  المجتمع  ومنظماُت  الدولِة 
نشر  على  الدينّي  باإلرشاد  المضطلعةُ 
الدروس  جانب  إلى  التركية  والثقافة  اللغة 
مواقِع  على  التركيّة  الراية  ورفع  الدينيّة، 
في  أنقرة  وزرعت  الجديدة،   المشاريع 
ذهن أنصاِر سياستها فكرة أّن تركيا وريثةَ 
حصوِن  وآخر  العثمانيّة،  اإلمبراطورية 

اإلسالم وقائد نهضِة الحضارِة اإلسالميّة.
مزيَج اإلسالم والقوميّة التركيّة يستدعي في 
دول الشرق األوسط، ذكرياِت اإلمبراطورية 
الكامنة  التاريخيّة  العداوة  ويثير  العثمانيّة، 
لدى شعوب المنطقة، فمعظم الدوِل العربيّة 
الطويل،  العثمانّي  لالحتالِل  خضعت 
النبرةَ  أّن  كما  إمبرياليّة،  قوة  تركيا  وترى 
التركيّة  الدينيّة  بالدبلوماسيّة  القومويّة 
تخلو من  ذلك ألنّها ال  نجاِحها  تحوُل دون 

وتطوِر  بالقوِة  والتبجح  االستعالء  نبرِة 
في  العربيّة  الدول  راوحِت  فيما  االقتصاد، 
أجدر  نفسها  أنقرة  تجد  وبالتالي  ماضيها، 
نظرية  في  ما صاغته  وهو  المنطقة  لقيادة 

العمِق االستراتيجّي. 
الدوَل  األتراك،  من  كثيٌر  يرى  بالمقابل 
البريطانيين  مع  بتحالفها  خائنةً  العربيّة 
الحرب  بداية  العثمانيّة  اإلمبراطورية  ضد 
إلخراجها  بها  واالستقواء  األولى  العالمية 
من  يحدُّ  المتبادل  الشك  وهذا  المنطقة،  من 
تقّدم المشروع التركّي ضمن السياق الدولّي، 
عام  والتنمية  العدالة  حزِب  بصعوِد  ولكن 
تنحسر  الخصومة  مشاعر  بدأت   ،2002
لتفسح المجاَل تدريجيّاً للتقارب الثقافّي، فقد 
مستوياٍت  إلى  الدينّي  اإلرشاَد  أنقرةُ  أخذت 
غير مسبوقٍة، لتكوَن الساحةُ األفريقيّةُ أكثر 

رحابةً لألنشطة الدينيّة التركيّة. 
تقابُل مجمُل دول أوروبا المبادراِت التركيّة 
األحزاُب  تسّجُل  حيث   ، والشكِّ بالريبِة 
مكاسَب  المتطرفةُ  واليمينيّةُ  القوميّةُ 
مواقف  وتتخذ  أوروبا  دول  معظم  في 
معارضة للجهوَد التركيّةَ الدينيّة، التي تثير 
إجراءاِت  تعتبر  إذ  األوروبيّة،  هواجسها 
المهاجرين  باندماج  تضرُّ  استقطابيّة  تركيا 

األتراك. 
التركيّة محكومةُ بحزٍب  ومادامِت السياسةُ 
إسالمّي فإنّها ستستمرُّ بتنفيِذ أجندٍة خارجيٍّة 
يكون الدين جزءاً ال يتجزأ منها، ولكن مع 
المكاسب التي يحقّقها القوميون حول العالم 
فسيصعُب  األوروبّي،  الجوار  في  وتحديداً 
بالترويج  طويالً  االستمراُر  تركيا  على 

لنموذجها الدينّي.
نتائج  عن  التركّي  الدينّي  اإلرشاد  أسفر 
الجهود  تحظى  المثال  سبيل  فعلى  متباينة، 
التركيّة في الصومال الذي مزقته الحروب 
ما  وهو  واألهالي،  السياسيّة  النخبة  بتقدير 
ساهم في بناء الثقة وفتح المجال للتعاون بين 
البلدين، فيما قوبِل ترميم التراث العثمانّي في 
دول البلقان وإظهار تركيا حاميةً للمسلمين 
بالترحيِب في أوساط المجتمعات اإلسالميّة 
غير  األوساِط  في  والحذر  وبالتحفّظ 
اإلسالمية، أما في الجمهوريات التركيّة في 
وطاجيكستان  )أوزبكستان  الوسطى  آسيا 
وإلخ(، فقد وجدت تركيا شعبيّة أقل، باعتبار 

هذه الجمهوريات علمانيّة.

املؤسسات الدينينّة قوة تركيا 
الناعمة

أهمَّ  واإلنسانيّة  الدينيّةُ  المؤسساُت  تعتبُر 
أدواِت القوِة الناعمِة التركيّة، التي يتمحور 
الضخمة  المساجد  بناِء  حول  نشاطها 
لإلشراِف  أئمٍة  وتأهيِل  الدينّي،  والتعليم 
أذرع  تُشّكُل  الوقت  بنفس  ولكنها  عليها، 

أنقرة السياسيّةً واالستخباراتيّة.
تخفيف  إلى  والتنمية  العدالة  حزب  عمد 
هذه  على  المفروضة  البيروقراطيّة  القيود 
التبرعات  قبول  لها  وأتاح  المنظماِت، 
وتربطُ  الخارج،  إلى  أعمالها  وتوسيع 
العديَد من المسؤولين الكبار بحزب العدالة 
فيما  المنظمات،  بهذه  صالٌت  والتنمية 
يعتبر قادة المنظمات غير الحكوميّة أنفسهم 
التركية،  الخارجيّة  للسياسة  مهّمة  عناصر 
ويتبنون المسؤوليّة عن األراضي العثمانيّة 
للحضارة  كقائٍد  دورها  وتأكيد  القديمة 
اإلنسانيّة  المنظمات  وتعمل  اإلسالميّة، 
غير الحكوميّة ذات التوجه اإلسالمّي على 
الشرق  )العثمانّي( في  التركّي  التأثير  نشر 
خضعت  التي  والمناطق  وأفريقيا  األوسط 
لإلمبراطورية العثمانيّة، وتقّدم المساعدات 
اإلغاثيّة، )الغذاء واللوازم الطبيّة(، وتطوير 
مالجئ  وبناء  اآلبار،  كحفر  التحتيّة  البنية 

األيتام، والمدارس.
قائمة  تتصدر  ديانيت«:  »مؤسسة 
الشؤون  مديرية  وتتبع  الدينيّة  المؤسسات 
الدينيّة، تم تأسيسها عام 1924 لنشر نسخة 
اإلمبراطورية  بعد سقوط  علمانيّة  إسالميّة 

العثمانيّة ووالدة الدولة التركيّة الحديثة.
دوراً  »ديانيت«  تلعب  لم  الثمانينات،  حتى 
يُذكر خارج تركيا، ولكن بعد انقالب كنعان 
تنشيط  تّم   ،1980 عام  العسكرّي  إيفرين 
عملها الحتواء حالِة الشتاِت الذي نجم عنه، 
واإلسالميّة  اليساريّة  المنظماِت  ومنافسِة 
التي كسبت نفوذاً كبيراً في أوساط األتراك 
المهاجرين في أوروبا الغربيّة، فكان التوّجه 
أوروبا  لتشمَل  »ديانيت«  أعماِل  لتوسيِع 
ونشر نسخة معلمنة من اإلسالم الستقطاِب 
المهاجرين األتراك خشية أن تكسبهم جهات 

أخرى.
بوصول حزب العدالة والتنمية للسلطة جعل 
أداةً ألجندته السياسيّة والترويج  »ديانيت« 

الدولّي  نشاطها  نطاَق  ووّسع  أليديولوجيته 
بدءاً من عام 2010، وعيّن رئيساً لها موالياً 
سيطرِة  تحت  المؤسسة  وأضحِت  للحزب 
مستقلة،  شبه  كانت  بعدما  التاّمة  الحكومِة 
وأّدت اإلصالحات القانونيّة لتوسيٍع ملحوٍظ 

بالنشاط وربطه بالسياسة أكثر.
كلِّ  في  اليوم  ديانيت«  »مؤسسة  تعمل   
إلى  الالتينية  أمريكا  من  العالم،  أرجاء 
خدماتها  وتقّدم  وآسيا،  وأفريقيا  أوروبا 
المساجد  كبناِء  المسلمة  للمجتمعات  الدينيّة 
وتُثقيف  الحج،  رحالت  تنظيم  وصيانتها 
الدينّي  التعليم  الدعاة، ونشر الكتب وتوفير 
ومبادئ اإلسالم للجمهور، وترجمة القرآن 
المنح  وتوفير  المحليّة،  اللغات  إلى  الكريم 
والبلقان،  أفريقيا،  من  للمسلمين  العلميّة 
الالتينيّة،  وأمريكا  الوسطى،  وآسيا 
لدراسة الدين اإلسالمي في تركيا، وتتكفل 
خطب  وكتابة  األئمة،  بتوظيف  »ديانيت« 

الجمعة.
الدور  حيال  أيضاً  قلقة  األوروبية  والدول 
»ديانيت«،  خالل  فمن  التركي،  الديني 
من  أردوغان  التركّي  الرئيس  تمّكن 
التركّي  الشتات  أوساط  في  نفوذه  توسيع 
»ديانيت«  وتتكفّل  أوروبا،  أرجاء  في 
برواتب األئمة المبتعثين من تركيا، وتتحكم 
بالخطب التي يتعين عليهم إلقاؤها، فخطب 
الجمعة األسبوعيّة هي ذاتها التي تُلقى في 
المساجد التركيّة، وتصدر جميعها من مقاّر 
»ديانيت« بأنقرة، وهو أمٌر ال يلقى ترحيب 

المسؤولين األوروبيين، الذين يعتقدون بأن 
المهاجرين  حياِة  في  لتركيا  الدينّي  التدخل 

األتراك يحوُل دون اندماجهم التام.
الديانة  وقف  تأسس  التركّي:  الديانة  وقف 
احتياجات  لتلبية   ،1975 آذار  في  التركي 
المساجد ودور تحفيظ القرآن الكريم ودور 
السنوات  وفي  التعليميّة،  والمراكز  اإلفتاء 
له  وباتت  الخارج،  في  دوره  زاد  األخيرة 
التركيّة  الدينيّة  الشؤون  هيئة  دعم  مهمتان 
والخدمّي،  الدينّي  المجال  في  بالداخل 
القيام  التركيّة عبر  الخارجيّة  ودعم وزارة 
التي  البلدان  في  الناعمة  الدبلوماسيّة  بدور 
والدول  التركّي  الحيوّي  المجال  في  تقع 
لزيادةَ  وتسعى  التركيّة  الحكومةَ  تهمُّ  التي 
التركّي  الديانة  وقف  ويقوم  فيها.  نفوذها 
بدوٌر كبير بإنشاء المساجد حول العالم، كما 
فتح  فقد  للخارج،  والخطباء  األئمة  يصّدر 
وثانوياِت  الدوليّة«  اإللهيات  »كلية  الوقف 
للطالب  المنح  وأعطى  والخطباِء  األئمِة 
طالب  بتعليم  اآلن  يقوم  وهو  المتفوقين، 
من  والعديد  العالم،  حول  دول   /108/ من 
الدول األوروبية تفّضل األئمةَ األتراك في 
مساجدها، وانشأ وقف الديانة التركّي ثالثة 
وأكثر  تركيا،  داخل  مسجداً  و421  آالف 
حول  تعليمّي  ومبنًى  جامع   /100/ من 

العالم، وخصص الوقف 200 مليون دوالر 
العثمانيّة  الدولة  مساجد  لترميِم  أمريكّي 

خارج البالد، وإنشاء أخرى جديدة.
وكالة »التعاون والتنسيق التركيّة« )تيكا(: 
هي ثالُث أهم المؤسساِت وقد زاد حضورها 
الدولّي بدعم حزب العدالة والتنمية، وكانت 
العثمانّي  التراث  ترميم  عن  مسؤولة 
في  والعثمانّي  السلجوقّي  العهدين  ومساجد 
شتّى بقاع العالم، وضّمت عشرات المعالم 
األثريّة بالبلقان، والضريح التاريخّي »ُجل 
في  العثمانّي  والشاعر  المحارب  بابا«، 
ومبنى  بالعراق،  كركوك  وبازار  المجر، 

القنصلية في إثيوبيا.
بالعالم  مشابهاً  دوراً  التركية  تيكا  ولعبت 
اإلسالمي وزادت ميزانيتها بشكٍل كبير في 
ظّل حكِم أردوغان لتصبَح رابَع أكثر جهٍة 
وتأكيداً  حالياً،  العالم  في  المساعدات  تقّدُم 
على أهمية الوكالة، تمَّ تعييُن رئيسها السابق 

هاكان فيدان رئيساً لجهاِز االستخبارات.
تأسست »تيكا« بقراِر من الحكومة التركيّة 
إنشائها  قرار  ووفق   ،1992/1/24 في 
تعتبُر نفَسها »أداةً لتطبيِق السياسِة الخارجيِّة 
والمناطق  الدول  من  العديد  في  التركيِّة 
وعلى رأسها الدول التي تشترك مع تركيا 
»تيكا«  تأسيس  وجاء  والثقافة«،  بالقيم 
السوفييتي،  االتحاد  انهيار  مع  بالتوازي 
ومساعدة  والتنمية  الهيكلِة  إعادِة  بغيِة 
الجمهوريات التركيّة المنفصلة عن االتحاد 
بنيتها االجتماعيّة وإنشاء  بإنتاج  السوفييتي 
الثقافيّة  الحقوق  وتطوير  الخاّصة،  هويتها 
والسياسيّة، واستكمال نقص البنية التحتيّة، 
مجاالت  في  مشروعاٍت  »تيكا«  ونفذت 
والزراعة  والترميم  والصحة  التعليم 

والتنمية والماليّة والسياحة والصناعة.
للحكم  والتنمية  العدالة  حزب  بوصول 
دولة  لتشمَل 140  »تيكا«  أنشطة  توّسعت 
بتنفيذ  عبرها  اآلن  تركيا  وتقوم  مختلفة 
المحيط  من  العالم  دول  في  مشروعات 
أفريقيا  ومن  الوسطى،  آسيا  إلى  الهادي 
والشرق األوسط إلى البلقان، ومن القوقاز 
التركّي  الديانِة  وقُف  الالتينيّة.  أمريكا  إلى 
)تيكا(  التركيّة  والتنسيق  التعاون  ووكالة 
بالتمدِد  الحكومة  قبل  من  المعتمدتان  هما 

الخارجّي، فيما تنتدب هيئة الشؤون الدينيّة 
الدينيّة،  بالمراكز  للعمل  لديها  أئمة  التركيّة 
جمهوِر  بين  مفتوحةُ  الصالِت  وتُبقي 
المساجد والدولة التركية. وأوكل أردوغان 
ووقف  »تيكا«  مثل  مؤسسات  إلى  أوكل 
مسؤوليّة  الدينية  الشؤون  ورئاسة  ديانة 
الدول،  من  عدد  في  مساجد  وبناء  ترميم 
التعليُم  واألفريقيّة.  العربيّة  وخصوصاً 
النفوذ  لتوسيع  األقنيِة  أهم  أحد  الدينّي وهو 
ونشر الفكر وتتولى إدارته مدارُس »اإلمام 
على  تركيا  تعمُل  إذ  الدوليّة«،  الخطيِب 
األخرى  البلدان  من  الطالِب  استقطاِب 
لتلقِّي التعليم الدينّي في هذه المدارس بمدن 
تخّرج  وقد  وقونيا،  وقيسارية  كإسطنبول 
 -  2014 عامي  بين  المدارس  هذه  من 
من  ألف طالب   /1000/ من  أكثر   2015
76 بلداً، وهناك أيضاً »مؤسسة معارف« 
دوراً  لعبت  حكوميّة،  تعليٍم  جمعية  وهي 
الدينّي  للتعليم  التركِي  النموذج  بنشِر  فّعاالً 
بالخارج، عبر تقديم المنح التعليميّة، وتشييد 
المدارس وبيوت الطلبة، وتدريب المعلمين.
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رامان آزاد

تقرير/ هيلني علي

إعداد/ هايستان أمحد

أمحد موسى اإلبراهيمحممد موسى اإلبراهيم

حمرر الصفحة/عبدالرمحن حممد

الرحلة البدوية يف سوريا مستمرة منذ آالف السنني، إذ مت ذكرهم يف آثار احلضارات األوىل ويف النصوص التوراتية واإلجنيلية، واعتمدوا منذ القِدم على رعي األغنام واجِلمال، واحتفظ العديد منهم بأسلوب الرتحال والتجوال إلجياد املراعي 

الوفرية الكافية لقطعاهنم, ومتيزوا بنمط بسيط يف احلياة، مستمدين امسهم وطباعهم من وضوح البادية وقسوة ظروفها, يعيشون حياهتم أحرارًا يف رحِاب الطبيعة خالل رحالت احلِل والرتحال, اليت يعتربوهنا منهج حلياهتم بعيدًا عن أغالل 

احلضارة امُلعقدة وضجيج التطور التقين.

 وترحال
ٍّ
البدو السوريني.. تراث عريق بني حِل

د بالفن األصيل
ّ
األمازيغ ....عراقة الثقافة وتفر

ة
ّ
استثمار الدين والقوة الناعمة الرتكي
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برعاية هيئة الثقافة والفنـ  مكتب الحسكة 
الخابور  مركز  من  كل  مع  وبالتنسيق 
وأكاديميات  الديمقراطي  والفن  للثقافة 
المجتمع الديمقراطي، تم إلقاء محاضرة 
في  والتنظيم  اإلدارة   عنوان  تحت 
مركز الخابور للثقافة والفن الديمقراطي 
العشرات  بحضور  وذلك  بالحسكة، 
مؤسسات  عن  وممثلين  المواطنين  من 
والكومينات،  والمجالس  الذاتية  اإلدارة 
الذي  عبدالعزيز علي   المحاضر  ألقاها 
واإلدارة  التنظيم  أهمية  عن  تحدث 
بناء  في  ودورها  المجتمعات  حياة  في 

استغالل  يمنع  حر،  ديمقراطي  مجتمع 
اإلنسان واضطهاده، وقد التقت صحيفتنا 
روناهي بعدد من الحاضرين في الندوة 
لالطالع على آرائهم حول أهمية التنظيم 

واإلدارة. 

الكالنات من أرقى أشكال 
التنظيم واإلدارة

في  المشاركين  أحد  أشار  الصدد  وبهذا 
المحاضرة؛ الشاب فرهاد فيصل بالقول: 
السنين  آالف  منذ  البشرية  مرت  »لقد 
بمراحل متعددة من التنظيم االجتماعي، 
واالجتماعية  السياسية  أمورها  لتسير 

واالقتصادية، وهي حاجة ضرورية ألي 
مجتمع، فكل شيء في هذا الكون بحاجة 
االستمرار  أجل  من  معين  تنظيم  إلى 
والبقاء، حيث تخضع الكواكب والنجوم 
الدقيق  التنظيم  من  معين  نمط  إلى 
محددة  مسارات  في  ودورانها  لحركتها 
تمنع تصادم هذه الكواكب والنجوم وفق 
نظرية التجاذب والدوران، ونجد أشكال 
متعددة من التنظيم عند الحيوان والنبات 
هذا  وبدون  بقائها،  على  تحافظ  بحيث 
والفناء،  لالنقراض  ستتعرض  التنظيم 
أولى  البشرية  المجتمعات  شهدت  وقد 
الكالنات  خالل  من  التنظيم  أشكال 
أرقى  من  كانت  والتي  شكلتها،  التي 

حيث  البشرية,  حياة  في  التنظيم  أشكال 
اإلنسان  حاجة  على  بناء  تأسيسها  تم 
كل  ضد  البشري  نسله  على  وللحفاظ 
وجوده  تهدد  التي  واألخطار  التهديدات 

وبقائه«.

السمات  أهم  اإلدارة  بأن  فرهاد  وبيّن 
بالقول:  وتابع  التنظيم،  لشكل  األساسية 
اإلدارات  من  عديدة  أشكال  مرت  »لقد 
الديمقراطية  فكانت  المجتمعات  على 
والديكتاتورية  والفاشية  واالستبدادية 
الشعوب  وعانت  البشري،  التاريخ  عبر 
واالضطهاد  الظلم  من  عانت  ما  منها 

وخاصةً مع نشوء الدولة والسلطة«.

إدارة املرأة من أفضل اإلدارات اليت 
ت على اجملتمعات مرنّ

بيمان  الشابة  نوهت  ذاته  السياق  وفي 
سعدو قائلةً: »لقد كانت للمرأة دور كبير 
السنين  آالف  مدى  وعلى  التنظيم  في 
أن  واستطاعت  البشرية،  حياة  من  
تحقق إنجازات كبيرة من خالل اإلدارة 
عديدة،  مجاالت  في  وأبدعت  والتنظيم، 
وكانت إدارة المرأة للمجتمع من أفضل 
المجتمعات،  على  مرت  التي  اإلدارات 
واإلدارة  التنظيم  من  الهدف  كان  حيث 
األولى  بالدرجة  المجتمع  خدمة  هو 
وحمايته،  األساسية  احتياجاته  وتأمين 
ألنواع  تعرضت  اإلدارة  هذه  ولكن 
عديدة من الضغوط وتمت محاربتها بكل 
الذي  الذكوري  الرجل  قبل  من  الوسائل 
أجل  من  والجيش  والسلطة  الدين  سخر 
نظاماً  وليشكل  المرأة،  إدارة  محاربة 
واالضطهاد  الظلم  على  قائمة  وإدارة 
والسلب والنهب بغية تحقيق مصالح فئة 
معينة مستغلة على حساب الماليين من 

المسحوقين«. 

التنظيم واإلدارة الدميقراطية 
أساس حل قضايا اجملتمع

عماد  الشاب  أكد  الخصوص  وبهذا 
األساسية  القوة  هو  التنظيم  بأن  سليمان 
التي تتحصن بها فئة أو جماعة أو حزب 
من أجل تحقيق أهدافها، وتعتبر التنظيم 
للوصول  والشركات  المؤسسات  عماد 
الذي  المجتمع  أما  والتفوق،  النجاح  إلى 
المجتمع  فهو  نفسه  تنظيم  على  يعتمد 
أن  دون  بنفسه  نفسه  إدارة  على  القادر 
وقد  واستبدادهم،  الغير  إلرادة  يخضع 
النظرية،  هذه  والدولة  السلطة  أدركت 
والجهل  الفوضى  نشر  على  فعمدت 
الفتن  وبثت  الشعوب  بين  والتخلف 
نظام  بأن  لتؤكد  بينها،  فيما  والحروب 
على  الوحيدة  القوة  هي  والسلطة  الدولة 
وجودها  ولتثبت  المجتمعات،  إدارة 
وديمومتها، في حين أنها هي المسؤولة 
البشر  من  الماليين  وقتل  اضطهاد  عن 
ارتكبت  التي  وهي  التاريخ  مر  على 
واإلبادات,  الجرائم  أفظع  البشرية  بحق 
الحياة  وتهدد  الطبيعة  تدمر  التي  وهي 
استغاللها  خالل  من  أنواعها  بكافة 
ينجم عنها  الطبيعة، وما  لموارد  الجشع 
األمراض  وظهور  للبيئة   تلوث  من 
المستعصية، والتي تشكل بمجملها تهديداً 
حقيقياً للحياة على هذا الكوكب، لهذا على 
جديد  من  نفسها  تنظيم  المجتمعات  كافة 
والعمل على تأسيس إدارات ديمقراطية 
الجميع، وهذه  تراعي مصالح  مجتمعية 
اإلدارات ستكون قوة لحل جميع قضايا 

اإلنسان والبشر.  

الوحدة  حزب  رئيس  نائب  أشار 
الديمقراطي الكردي في سوريا مصطفى 
مشايخ؛ إلى أن جميع األحزاب الكردية 
التي التقوا بها في باشور كردستان كانت 
آرائهم إيجابية حول ما تم طرحه من قبل 
وأّكدوا  آفا.  روج  في  الكردية  األحزاب 
الكردي،  الصف  توحيد  ضرورة  على 
وجهد  عمل  يتطلب  ذلك  أن  وبيّنوا 

كبيرين.

طرح بعض اآلراء املتعلقة 

باملنطقة وكردستان

زار وفد من األحزاب الكردية في روج 
آفا ضم كل من الرئيس المشترك لحزب 
شاهوز   PYD الديمقراطي  االتحاد 
الديمقراطي  الحزب  ورئيس  حسن، 
باقي،  شيخ  جمال  السوري  الكردي 
الكردي  اليساري  الحزب  ورئيس 
رئيس  ونائب  موسى،  محمد  السوري 
اآلراء  بعض  لطرح  الوحدة  حزب 
المتعلقة بالمنطقة وكردستان الديمقراطي 
مشايخ،  مصطفى  سوريا  في  الكردي 

كردستان  إقليم  ستار  مؤتمر  وممثلة 
جيهان خليل، إقليم كردستان إلجراء عّدة 
لقاءات مع األحزاب الكردستانية هناك.

الديمقراطي  الوحدة  حزب  رئيس  نائب 
مشايخ  مصطفى  سوريا  في  الكردي 
من  الهدف  بأن  هاوار  لوكالة  أوضح 
لباشور  الكردية  األحزاب  وفد  زيارة 
األحزاب  مع  لقاءات  إلجراء  كردستان 
ومكاتب  كردستان  باشور  في  الكردية 
هناك،  المتواجدة  الكردستانية  األحزاب 
بالمنطقة  المتعلقة  اآلراء  بعض  لطرح 
وكردستان باإلضافة لالستماع آلرائهم.

وبيّن مصطفى مشايخ بأن الهدف الثاني 
مطالبهم  بعض  لطرح  الزيارة  من 
توحيد  وهي  أال  األحزاب  تلك  على 
في  يجري  ما  الكردستانية حول  الرؤية 
قوية  هجمات  »هناك  وقال:  كردستان، 
معظمها  األربعة  كردستان  أجزاء  على 
يشن  حيث  التركي،  االحتالل  قبل  من 
باشور  مناطق  على  عدوانية  هجمات 
لمقاطعة  باإلضافة الحتاللها  كردستان، 
الفاشية  التركية  والتهديدات  عفرين 
المتكررة لمناطق شمال وشرق سوريا، 

واضطهاد شعب باكور كردستان«.

كيفية احلفاظ على املكتسبات 
ِققت  اليت ححُ

األهداف  إحدى  أن  إلى  نّوه  مشايخ 
األخرى للزيارة هي كيفية الحفاظ على 
المكتسبات التي ُحققت في شمال وشرق 
سوريا وحمايتها بشكٍل دستوري، وقال: 
بشكٍل  المكتسبات  حماية  يتم  لم  »ما 
دستوري، فإن الخطر سيكون ُمحدقاً بنا 
دائماً«. وبيّن إلى أن هذا العمل مطلوب 
من األحزاب الكردية في الوقت الراهن. 
كردية  كأحزاب  أنهم  إلى  االنتباه  ولفت 
االجتماعات  في  المشاركة  يودون 
وضع  أجل  من  ستعقد  التي  المستقبلية 
حقوق  إلحقاق  جديد  سوري  دستوري 
رئيس  نائب  وأوضح  ضمنه.  الكرد 
في  الكردي  الديمقراطي  الوحدة  حزب 
أبرز  من  بأن  مشايخ  مصطفى  سوريا 
أسباب الزيارة أيضاً، لتوضيح ومناقشة 
ما يجري بحق أبناء عفرين من انتهاكات 
من قبل جيش االحتالل التركي لألحزاب 
»الوضع  بالقول:  مشيراً  الكردستانية، 
في عفرين سيء جداً ويمارس االحتالل 
شعبنا  بحق  صارخة  انتهاكات  التركي 
يستهدف  التركي  االحتالل  عفرين،  في 
الوجود الكردي في عفرين، يقوم بتغيير 
ديمغرافية عفرين، هناك عّدة مؤامرات 

قبل  من  عفرين  شعب  بحق  تُبرم  قذرة 
االحتالل التركي والمتحالفين معها«.

إلى أن اإلنجازات  ولفت مشايخ االنتباه 
إنجازات  هي  آفا  روج  في  ُحققت  التي 
األحزاب  جميع  واجب  ومن  كردستانية 
مكتسبات  وحماية  الدعم  إبداء  الكردية 

شعب روج آفا وشمال وشرق سوريا.

ضرورة توحيد الصف الكردي

عّدة  إجراء  إلى  مشايخ  مصطفى  وبيّن 
في  السياسية  األحزاب  مع  لقاءات 
السياسي  كالمكتب  كردستان  باشور 
الكردستاني  الوطني  االتحاد  لحزب 
للحزب  العام  األمين  نائب  ترأسه  الذي 
حزب  مع  واللقاء  رسول.  كوسرت 
التغيير برئاسة عمر سيد علي. والحزب 
روجهالت،  الكردستاني  الديمقراطي 
وحزب الديمقراطي الكردستاني- إيران، 
وقال: »من المقرر إجراء لقاء مع حزب 
العراق،  الكردستاني-  الديمقراطي 
في  الديمقراطية  الشعوب  حزب  وكتب 
باشور، واألحزاب اإلسالمية، والحزب 

الشيوعي الكردستاني«.

وأّكد مصطفى مشايخ إلى جميع األحزاب 
التي التقوا بهم كانت آرائهم إيجابية حول 
الكردية  قبل األحزاب  تم طرحه من  ما 
ضرورة  على  وأّكدوا  آفا.  روج  في 
ذلك  إلى  وبيّنوا  الكردي،  الصف  توحيد 

يتطلب عمل وجهد كبيرين.

تبذل المؤسسات المعنية جهودها وطاقاتها 
للحصادات،  الوقود  مادة  توفير  ألجل 
المحاصيل  كافة  تسليم  إجراءات  وتسهيل 
التي  المخازن  في  واستقبالها  الزراعية 
أعدت خصيصاً؛ لتحمل الطاقة االستيعابية 
فضالً  اليومي،  التسويق  عمليات  لجميع 
كتوزيع  توعوية؛  بمبادرات  القيام  عن 
بمخاطر  المزارعين؛  تهيب  بروشورات، 
الحرائق التي ضربت مناطق شمال وشرق 
سوريا مؤخراً، إضافة لوضع كافة الطواقم 
االستنفار  تحت  الزراعة  لمؤسسة  الفنية 

التام.

ضرب لقمة املواطن بالصميم

ويتزامن موسم الحصاد هذا العام مع حرب 
المواطن  لقمة  »ضرب  عنوانها؛  جديدة 
بالصميم« بعدما كانت الحرب عسكرية في 
السابق، وتشن الحملة الشرسة العتبارات 
لَْي وتطويق نجاحات اإلدارة  عديدة ألجل 
وتقوم  سوريا،  وشرق  شمال  في  الذاتية 
الخارجية؛  الجهات  من  عدد  الحملة  بهذه 
تتربص  التي  داعش  مرتزقة  أبرزها  لعل 
الشعب  قوت  لضرب  شراً  بالمحصول 

الغذائي الهام.
صحيفتنا  التقت  الخصوص  وبهذا 
للجنة  المشترك  بالرئيس  »روناهي« 
»محمد  وريفها؛  منبج  لمدينة  االقتصاد 
صبري« الذي حدثنا عن استالم المحاصيل 
تسهيل  وكيفية  المزارعين  من  الزراعية 
اإلجراءات لذلك، وأعمال التخزين وحقائق 

أخرى.

حزمة من القرارات بقصد ضبط 
إجراءات العمل

المتبعة الستالم  وحول تسهيل اإلجراءات 
المحاصيل الزراعية من المزارعين، أفادنا 
يزال  ال  الواقع  »في  قائالً:  محمد صبري 
تطوير  لشركة  التابع  القمح  شراء  مركز 
المجتمع الزراعي، يستقبل كافة المحاصيل 
من  والشعير  القمح  لمحصولي  الزراعية 
قد  الشركة  وكانت  العام،  هذا  المزارعين 
تسويق  عملية  من  سابق  وقٍت  في  أطلقت 
والضوابط؛  اإلجراءات  القمح؛ حزمة من 
محصولي  تسليم  سير  عملية  تنظيم  بهدف 
يقدم  كأن  منظمة،  بطريقة  والشعير  القمح 
المزارع عدداً من الثبوتيات؛ كورقة منشأ 
من الكومين، واللجنة الزراعية، ومؤسسة 
فضالً  له،  يتبع  الذي  والمجلس  الزراعة، 
ووصل  الشخصية،  للبطاقة  صورة  عن 
استالم أكياس قمح أو شعير المستلم سابقاً، 
والرخصة الزراعية الصادرة عن مؤسسة 
فيما ال  القمح،  لمحصول  بالنسبة  الزراعة 
يطلب إحضار الرخصة الزراعية بالنسبة 

لمحصول الشعير«.

استقبال توريد املاصيل 
الزراعية وفق املعايري النموذجية

مركز  باع  »لقد  القول:  صبري  وواصل 
شراء القمح؛ التابع لشركة تطوير المجتمع 
الزراعي؛ أكياساً جديدة للقمح وأخرى من 
بهدف  الشعير؛  بمادة  خاصة  البالستيك 
بطريقة  المحاصيل  تسليم  آلية  ضمان 

الشراء  مركز  حدد  وقد  ُمثلى،  عصرية 
سورية  ليرة   /700/ بـ  القمح  كيس  سعر 
الفالح  منه  يسترد  حيث  الواحد،  للكيس 
المحصول  تسليم  حين  ل.س   /550/ مبلغ 
الزراعي، بينما تم تحديد سعر كيس الشعير 
بـ /400/ ل.س؛ يسترد منها /200/ ل.س 

وقت تسليم المحصول أيضاً«.
اإلدارة  حددت  »لقد  مشيراً:  صبري  قال 
شمال  مناطق  في  الديمقراطية  الذاتية 
وشرق سوريا سعر موحد لمحصولي القمح 
المقرر  فمن  كافة األصناف،  والشعير من 
 /160/ أولى  درجة  القمح  سعر  يكون  أن 
القمح  أما سعر  الواحد،  للطن  ألف ل.س؛ 
ل.س؛   /158400/ ببلغ  الثانية،  الدرجة 
للطن الواحد، أما بالنسبة للدرجة الثالثة بـ 
/156800/ ل.س؛ للطن الواحد، أما الفئة 
السعر  الرابعة فتحسب بحسم 1,25% من 
زيادة%1  مقابل  الثالثة  للدرجة  األساسي 
ويشترط  النوعي(،  بالثقل  تدني%1  )وكل 
على استالم محصول القمح من المزارعين 
خاصة  خيش  أكياس  في  معبئاً  يكون  أن 
بالقمح، في حين أن محصول الشعير، من 
الدرجة األولى قد بلغ /100/ ل.س للكيلو 
الثانية،  الدرجة  من  الشعير  وأما  الواحد، 
الثالثة،  الدرجة  أما  ل.س،   /99/ بلغ  فقد 
على  ويشترط  ل.س   /98/ السعر  بلغ  فقد 
أكياس  ضمن  الشعير  تعبئة  المزارعين؛ 
وزنها  حسم  يتم  لن  أنه  العلم  مع  بالستيك 

من الوزن القائم«.
مركز  خصص  »لقد  صبري:  وأضاف 
السبت  أيام  الزراعية؛  المحاصيل  شراء 
الستالم  أسبوع  كل  من  واألثنين  واألحد 
الثالثاء  أيام  كانت  بينما  القمح،  محصول 
الشعير؛  الستالم  والخميس  واألربعاء 
المحاصيل  الستيعاب  اللجنة  من  حرصاً 
إرضاًء  ممكنة  درجة  بأقصى  الزراعية 
للمزارع، كما تقوم الشركة بفحص العينات 
للمواصفات  طبقاً  نوع  ألي  سعر  وتحديد 
في  اللجنة  قررتها  التي  الفنية  والشروط 

السابق«.

عمل دؤوب للبحث عن مصادر 
بديلة لتخزين احلبوب

القمح  لمحصولي  التخزين  عملية  وحول   
والشعير لمدينة منبج وريفها، أشار صبري 
زاد  الوفير،  العام  هذا  موسم  »إن  قائالً: 
عن  للبحث  االقتصاد  لجنة  على  العبء 
مصادر بديلة لتأمين مكان مناسب لتخزين 
 /15/ تخزن  أن  المقرر  من  التي  الحبوب 
ألف طن في مركز األعالف القديم لتخزين 
باعتبار  العام،  هذا  والشعير  القمح  مادتي 
تضررت  قد  السابقة،  المخازن  أغلب  أن 
بالفعل جراء الحرب لدحر مرتزقة داعش، 
التي  الرقمي  اإلحصاء  الدراسات  ووفق 
المخازن؛  فإن  االقتصاد،  لجنة  أعّدتها 
المخصصة  بالهنكارات؛  تسمى  ما  أو 
ألف  لعشرين  وتتسع  الغرض،  لهذا  حالياً 
الساحة  بينما  والشعير،  القمح  من  طن 
ألف  لعشرين  لكمية  تتسع  فيها،  الخارجية 
تكفي  اإلجمالية،  المساحة  وهذه  طن، 
منبج  مدينة  في  الزراعي  للمحصول 
التي  األولية  التقديرات  وبحسب  وريفها، 
الزراعي؛  المجتمع  تطوير  شركة  أعدتها 
التابعة لمؤسسة الزراعة بمدينة منبج، إن 
المزروعة  الزراعية  األراضي  مساحة 
بالقمح عن طريق الري بحسب الكشوفات 
الحسية، قد بلغت لهذا العام /1800/ هكتار 
في منبج وريفها، بينما لم يثبت أي إحصاء 
حسب  لكن  البعلية،  األراضي  حول  دقيق 
بمساحة  وسطياً  األرقام  فتشير  المتوقع، 
/500/ هكتار في كل قرية من قرى منبج، 
أما الناتج اإلجمالي من محصول الحبوب، 

فيبلغ /25/ كيساً لكل هكتار واحد«. 

سياسة احلرائق األخرية 

وتحدث رئيس لجنة االقتصاد بمدينة منبج 
الحرائق  حول  صبري«  »محمد  وريفها، 
كثير من مناطق في  التي ضربت مؤخراً 
شمال وسوريا عموماً ومنبج على األخص، 
فقال: »لم يعد خافياً على أحد أن ما تتعرض 
له مناطق شمال وشرق سوريا هذه األيام 
التي  الصدفة  قبيل  من  ليست  حرائق  من 
لتلتهم حتى  في طريقها  ما  كل  تهدد  باتت 
وأعمدة  النفط  كحقول  الحيوية؛  المنشآت 
الكهرباء لتغدو من كونها نار وتأججت في 
شاسعة  مناطق  على  عائمة  لتمسي  مكان 

من مناطق شمال وشرق سوريا«.
مدينة  ضربت  قد  الملتهبة  الحرائق  فإن 
وثقت  فقد  أقل،  بدرجة  لكن  وريفها  منبج 
وذلك  الفارات  خط  في  حرائق  سجالتنا 
التركية  الجندرمة  إطالق  طريق  عن 
الحقول  من  عدد  على  حارقة  رصاصات 
عليها  تسيطر  أن  قبل  النار  فيها  لتشتعل 
التابعين  الفنية  والطواقم  اإلطفاء  فرق 
األهالي في  بالتعاون مع  الحراج  لمؤسسة 
سجالتنا  وثقت  كما  ناجح،  بشكل  إخمادها 
حريق في قرية »حيمر جيس« لكن تمكن 
لبعض  إضافة  أيضاً،  إخماده  في  األهالي 
الحرائق المتفرقة لكن ليست بمثيالتها في 

الضخامة وتكبيد الخسائر«.

الظاهرة احلديثة َتِضرب 
االقتصاد السوري يف الصميم

إلى ذلك، أشار صبري قائالً: »إن السياسة 
السوري  الشمال  أقماح  التِهام  في  المتبعة 
جهات  تورط  تثبت  الحرائق  هذه  عبر 
قوت  ضرب  في  مصلحة  لها  خارجية 
المواطن السوري خاصة في مناطقنا التي 
نجحت في تهيئة أجواء حياة آمنة مستقرة 
عدم  من  حالة  لخلق  للمواطنين  وكريمة 
الذاتية،  واإلدارة  المواطن  بين  الرضا 
األهالي  وعي  أن  يبدو  ما  على  ولكن؛ 
هذه  على  التغلب  في  الحرب ساعدنا  لهذه 

االقتصاد  تضرب  التي  الحديثة  الظاهرة 
شيء  كل  وقبل  الصميم،  في  السوري 

المواطن.
حسب  الحرائق  خسائر  نسبة  بلغت  فقد 
بنحو  الحرائق  جراء  الميدانية  الدراسات 
/20/ ألف هكتار موزعة كاآلتي: الجزيرة 
/550/ هكتار، دير الزور /400/ هكتار، 
 /40/ ومنبج  هكتار،   /1400/ والرقة 
هكتار،   /16000/ الفرات  وإقليم  هكتار، 
بلغت  وقد  هكتار،   /1650/ والطبقة 
الخسائر المالية للمزارعين بحسب األسعار 
مقارنة باإلنتاج هذا العام؛ بملياري ل.س، 
مليون دوالر في عموم   /4/ يعادل  ما  أي 
القليلة  األيام  خالل  الفرات  شرق  مناطق 

المنصرمة«.
اللعبة،  قائالً: »إن خيوط  وأردف صبري 
على  وسعتها  الحرائق  امتداد  في  تكمن 

فقد  أكثر،  الدالئل  لتتضح  واسع  نطاق 
مناطق  في  السريع  التدخل  قوات  اعتقلت 
متفرقة العديد من المتورطين بتلك الحرائق 
ورود  وبعد  إضرامها؟،  خلف  يقف  ومن 
معلومات عن قيام البعض بإضرام النيران 
في  الزراعية  المحاصيل  من  عدد  في 
الزراعية،  األراضي  مساحات واسعة من 
ثبت بعد التحقيق معهم، أن لهم عالقة مع 
داعش،  ومرتزقة  التركية،  االستخبارات 
وترمي هذه الحرائق إلى تأليب المواطنين 
شمال  مناطق  في  الذاتية  اإلدارات  ضد 
وشرق سوريا، وخلق فوضى بين الناس؛ 
عبر إثارة فتن طائفية بين العرب والكرد«.
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تقرير / آزاد كردي

تقرير/ آلدار آمد ـ دالل جان

عمادسليمان بيمان سعدوعبدالعزيز عليفرهاد فيصل
حممد صربي

حمررة الصفحة/برييفان محي حمررة الصفحة/ميديا غامن

الزراعة  األيام، عرب مؤسسة  ـ تستنزف جلنة االقتصاد مبدينة منبج وريفها؛ هذه  روناهي / منبج 

ومجيع فروعها ذات الصلة باستقبال حمصويل »القمح والشعري هذا العام؛ طاقاهتا الفنية اجلبارة؛ 

إلعدادها جبهوزية تامة؛ بأعلى املستويات من دعم غري حمدود.

حماضرة  إلقاء  مت   - احلسكة   / روناهي 
مركز  يف  والتنظيم  اإلدارة  عنوان  حتت 
الدميقراطي  والفن  للثقافة  اخلابور 
باحلسكة، حيث أكد فيها شبيبة احلسكة 
بأن كل شيء يف الكون حباجة إىل التنظيم 

واإلدارة من أجل االستمرار والبقاء. 

استنفار للجنة االقتصاد مبنبج الستالم احملاصيل الزراعية التنظيم واإلدارة أساس بناء جمتمع دميقراطي حر

ية لتوحيد الرؤى الكردستانية 
ّ
مساعي جد


