
50 ل.س   والنشر         لإلعالم  روناهي  - تصدر عن مؤسسة  عامة  ثقافية  العدد 818-  االثنني 2019/9/9م  سياسية 

r.ronahi2011@gmail.com

rojnama ronahi

مركز قامشلو     0938541707

423165

صحيفة روناهي

0938374196

shrktronahi@gmail.com

Ronahi.net

شركة روناهي للتوزيع واإلعالن

ميكنكم زيارة موقع الصحيفة على الرابط التالي:

اقليم الجزيرة- قامشلو )مكتبة سعدو- فرع )1( شارع زكي األرسوزي- جانب البلدية 425997- فرع )2( الشارع العام، مقابل جامع الشالح 452081/ مكتبة آواز- طريق عامودا 439154/ مكتبة 
الحرية- الشارع العام 421360/ مكتبة سومر- الشارع العام 424037/ مكتبة الراوي فرع )1( شارع الكورنيش، تجمع محالت الراوي 444028 - فرع )2( مقابل الصيدلية العمالية 445820/ مكتبة 
الزهراء- دوار البشيرية 460699ـ مكتبة الجواهري 443742/ مكتبة دار القلم - الشارع العام 452714 - مكتبة األنوار شارع عامودا 438207. كركي لكي: مكتبة الحرية هاتف 753997 - مكتبة 
الرسالة الشارع العام هاتف 745733-0966278457ـ  المكتبة الرئيسية - كركي لكي- 754416 عامودا )مكتبة هجار 731466( درباسية ) مكتبة سما 711410( جل آغا )مكتبة وائل 755551( 

تربه سبيه )مكتبة الجهاد 470618(

اقليم الجزيرة- قامشلو )مكتبة سعدو- فرع )1( شارع زكي األرسوزي- جانب البلدية 425997- فرع )2( الشارع العام، مقابل جامع الشالح 452081/ مكتبة آواز- طريق عامودا 439154/ مكتبة 
الحرية- الشارع العام 421360/ مكتبة سومر- الشارع العام 424037/ مكتبة الراوي فرع )1( شارع الكورنيش، تجمع محالت الراوي 444028 - فرع )2( مقابل الصيدلية العمالية 445820/ مكتبة 
الزهراء- دوار البشيرية 460699ـ مكتبة الجواهري 443742/ مكتبة دار القلم - الشارع العام 452714 - مكتبة األنوار شارع عامودا 438207. كركي لكي: مكتبة الحرية هاتف 753997 - مكتبة 
الرسالة الشارع العام هاتف 745733-0966278457ـ  المكتبة الرئيسية - كركي لكي- 754416 عامودا )مكتبة هجار 731466( درباسية ) مكتبة سما 711410( جل آغا )مكتبة وائل 755551( 

تربه سبيه )مكتبة الجهاد 470618(

مراكز توزيع 
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هيئة التحرير:
سوزان علي

برييفان خليل
عبد الرمحن حممد

التدقيق اللغوي:

ميسر املشعان

الغاز...وصراعات وحروب الشرق األوسط
العديد من  الذاتية لشمال وشرق سوريا بعد مضي عام من تأسيسها تقدمي  اإلدارة  استطاعت 
اخلدمات األساسية ملناطق شمال وشرق سوريا، ومتكنت من خالل جتربتها الناجحة من استقطاب 
العديد من الوفود الدولية التي باركت هذه التجربة، وتعمل اآلن بثالثة مجالس وسبع إدارات؛ وهذا 
وشرق  الدميقراطية لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  التنفيذي  للمجلس  املشتركة  الرئيسة  أكدته  ما 

سوريا بيريفان خالد.

اإلدارة الذاتية منوذج للحل الشامل 
لسورية 

صمت  دقيقة  بالوقوف  االحتفالية  وبدأت 
كلمات  عدة  تالها  الشهداء،  أرواح  على 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  باسم  ألقيت 
سوريا وقوات سوريا الديمقراطية ومجلس 
سوريا الديمقراطية، افتتحت بكلمة الرئاسة 
الذاتية  لإلدارة  العام  للمجلس  المشتركة 
بدأها  عطي  فريد  سوريا  وشرق  لشمال 
ضحوا  الذين  الشهداء  نستذكر  بالقول:« 
الحرية  إلى  الوصول  سبيل  في  بحياتهم 
والشفاء للجرحى، ونشكر كل من ساهم في 

بناء اإلدارة الذاتية«.
مسؤولية  السوري  النظام  عطي  وحملَّ 
ودمار  فوضى  من  سوريا  في  حصل  ما 
استطاعت  وعليه  السابقة،  السنوات  خالل 
في  التمدد  وداعش  المسلحة  الفصائل 
النظام  عنجهية  أن  الى  مشيراً  المنطقة، 
الذي  هو  للديمقراطية  ورفضه  البعثي، 

شجع الندالع انتفاضة شعبية.
استطاعت  الذاتية  اإلدارة  أن  عطي  وبيّن 
تنظيم المجتمع، وتلبية الخدمات االجتماعية 

»وتحولت إلى وحدة متكاملة«، مشيراً إلى 
ووحدة  التكامل  أساس  على  الحوار  قبول 
تحويل  إلى  والسعي  السورية،  األراضي 
اإلدارة الذاتية نموذج للحل الشامل لألزمة 
السورية، ودعا عطي في ختام حديثه أبناء 
في  والعمل  الوطن  إلى  بالعودة  سورية 

حمايته وبناءه.
للمجلس  المشتركة  الرئاسة  كلمة  وتاله 
حامد  وعبد  خالد  بريفان  ألقتها  التنفيذي 
وقاال  والعربية  الكردية  باللغتين  المهباش 
أحد  ال  أنه  للعالم  رسالة  »وجهنا  فيها: 
على  بناًء  الشعوب  إدارة  كسر  يستطيع 

جنباً  وحاربنا  المشترك،  التعايش  مفهوم 
إلى جنب أعتى المرتزقة، ورسالتنا أن ال 
أحد يستطيع زعزعة استقرار المنطقة عبر 

بث الفتن بين مكوناتها«.
التنفيذي  للمجلس  المشترك  الرئيس  ونوه 
نتاج  الذاتية  اإلدارة  أن  الى  المهباش  عبد 
المؤتمر الثالث لمجلس سوريا الديمقراطية 
أقيم في 16 تموز 2018، من أجل  الذي 
إقامة اتصال بين اإلدارات الذاتية والمدنية 
السبعة، والحفاظ على الحقوق المكتسبات، 
وتوفير الدفاع واألمن المشترك، والخدمات 
بكافة أنواعها، مشيراً لدور المرأة الريادي 
في بناء اإلدارة الذاتية«. مضيفاً »ونتطلع 
وإعزاز،  وجرابلس  والباب  عفرين  إلى 
ونعتبرها محتلة، وواجبنا استردادها مهما 

كلف األمر«، 
للمجلس  المشتركة  الرئاسة  كلمة  وأشادت 
وشرق  لشمال  الذاتية  لإلدارة  التنفيذي 
الديمقراطية،  قوات سوريا  بنضال  سوريا 
واالنتصار على مرتزقة داعش في سوريا، 
داعية إلى االستمرار في النضال للوصول 
كل  بها  يطمح  الذي  المستقبل  سوريا  إلى 

السوريين.

سياسة العداء لإلدارة الذاتية جلية 
من ِقبل تركيا 

لمجلس  المشتركة  الرئاسة  كلمة  وفي 
أوضحت  امينة عمر،  الديمقراطية  سوريا 

االحتالل  قبل  من  الواضحة  العداء  سياسة 
كلمتها  وبدأت  الذاتية،  لإلدارة  التركي 
جاء  الذاتية  اإلدارة  تأسيس   « بالقول: 
العامة  المصلحة  ولتحقيق  ملحة،  لحاجة 
قوات  حققته  الذي  التاريخي  النصر  بعد 
سوريا الديمقراطية في محاربة اإلرهاب، 
قدرة  من  عزز  تحقق  الذي  النصر  وهذا 
أمام  اإلدارة  ووضع  الذاتية،  اإلدارة 
مكافحة  في  صعبة،  وخيارات  تحديات 
اإلرهاب وخاليا داعش من جهة، وإعادة 
بناء وإعمار المناطق المحررة من جديد«.
حديثها  معرض  في  أمينة  وأضافت 
الى  إضافة  التحديات  هذه  كل  بالقول:« 
وجود اآلالف من النازحين والالجئين في 
الى ذلك  باإلضافة  الذاتية،  اإلدارة  مناطق 
تتواجد  التي  الواسعة  الجغرافية  المساحة 
اعتراف  إلى  بحاجة  الذاتية  اإلدارة  عليها 

دولي«.
وأشارت الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا 
التحدي  أن  الى  عمر  أمينة  الديمقراطية 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  تواجهه  الذي  الكبير 
التركية  التهديدات  هو  سوريا  وشرق 
التركي  الرئيس  لسان  وعلى  المستمرة، 
اردوغان لمشروعها الديمقراطي، وتهدف 
برمته،  المشروع  هذا   على  القضاء  إلى 
تبدد  تفاهمات  على  االتفاق  بعد  وحتى 

المخاوف المزعومة للدولة التركية«.

اإلدارة  مشروع  عمر  أمينة  ووصفت 
نفسه  يقدم  الذي  الوحيد  بالمشروع  الذاتيَّة 
ألنَّها  الديمقراطي،  المشروع  أنه  على 
زمنية  فترة  في  عظيمة  انجازات  حققت 
قصيرة، وهي مسؤولة أمام الشعوب التي 
وهذا  والنجاح،  لالستمرار  الثقة  منحتها 
التي  بالشفافية  االرتباط  أشد  مرتبط  األمر 
واالعتراف  األخطاء  معرفة  على  تستند 

بها، والعمل على معالجتها«.

سنفزيون وعروض تراثّية 

الحضور  قبل  من  الكلمات  انتهاء  وبعد 
خالله  من  اُستعرض  سنفزيون  ُعِرض 
اإلدارة  بها  قامت  التي  األعمال  مجمل 
سنة،  خالل  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتيَّة 
تاله عروض فلكلورية قدمت لوحات فنية 
والثقافي  التراثي  الفلكلور  من  للرقص 
لشعوب المنطقة، وهي فرقة احياء التراث 
)كوباني(،  شيالن  الشهيد  فرقة  )الرقة(، 
الشهيد  فرقة  الشركسي،  الفلكلور  فرقة 
للفنان  غنائية  ووصلة  تركمان،  بوطان 
اليتيم،  ملك  والفنان  اوركيش،  صفقان 

لتنتهي االحتفالية بأغاني تراثية ووطنية

روناهي/ الطبقة- افتتح مكتب تنظيم الشباب 
في فرع حزب سوريا المستقبل فرع الطبقة 
دورة إسعاف أولية حملت اسم دورة الشهيد 
الوعي  تعزيز  بهدف  فتيح«،  »مروان 
دور  هناك  يكون  وأن  المجتمع  في  الطبي 

أكبر للشباب في هذه المجال وتوعيتهم.
ضمت الدورة حوالي 25 متدربة ومتدرب 
الفئات العمرية وستستمر الدورة  من كافة 
ثالثة شهور تتضمن دروساً نظرية وعملية 
عن عملية اإلسعاف وضماد جروح وقياس 
الضغط وما يحتاجه المسعف خالل حاالت 

الطوارئ.
في  المستقبل  سوريا  حزب  فرع  وبحسب 

نهاية  في  الناجح  المتدرب  سيمنح  الطبقة 
الدورة شهادة تقدير وتكريم.

والجدير بالذكر أن الشهيد مروان فتيح هو 
الرئيس المشترك لمجلس دير الزور المدني 
المستقبل  سوريا  حزب  مؤسسي  ومن 
اغتيال،  عملية  خالل  اإلرهاب  يد  وطالته 
من  الثانية  الدورة  تعتبر  الدورة  هذه  وأن 
هذه النوع على مستوى فرع حزب سوريا 

المستقبل في الطبقة.
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لكل صراع أو حرب, أبعاد جيوسياسية وخلفيات اقتصادية على الرغم من التركيز على الضحايا 
والدمار الذي تخلّفه هذه الحروب, وهذا ما ينطبق فعلياً على ما يجري في الشرق األوسط، حيث 
حرب الغاز على أشدها بين القوى اإلقليمية والدولية. ولم يقتصر الصراع الدولي على التسليح 
تكن  لم  الحقيقة  في  والتي  النظيفة  الطاقة  يسمى  ما  على  منذ سنوات  يتجه  أصبح  لكن  والنفط، 
نظيفة، حيث أصبحت ممتزجة بدماء شعوب منطقة الشرق األوسط التي تدفع ثمن الصراع على 

خطوط أنابيب الغاز.
5»

برييفان خالد: «جتربة اإلدارة الذاتية لشمال 

وشرق سوريا أثبتت جناحها«

افتتح  األلوان«  ومنا  احلكاية  »منكم  شعار  حتت  روناهي/كوباني: 

فنانو مدينة كوباني معرضاً للفن التشكيلي بكوباني، يحاكي واقع 

املقاومة واملعاناة لشعب السوري في احلرب، مبشاركة 32 فناناً، وذلك 

في الـرابع من أيلول احلالي.

قررت أن أتوجه إليكم بهذه الرسالة على الرغم 
ما بيننا من قطيعة وخالفات في وجهات النظر 
فلنقل  اآلخر  االتجاه  في  أخوتي  سنوات،  منذ 
بعضاً  تنال  أن  أتمنى  عاجلة…  رسالة  إنها 
تنظيماتكم،  بين  ما  الموزعة  اهتماماتكم  من 
والمجلس  واالئتالف  المعادية  واألنظمة 
المسمى “بالوطني” والمصالح الشخصية وكل 
حياتنا  في  أقحمتموها  التي  األخرى  الواوات 

بغير وجه حق.

د واقع املقاومة 
ّ
جس

ُ
لوحات ت

واملعاناة للشعب السوري
رسالتي إىل إخوتنا يف االجتاه اآلخر
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 بذكرى تأسيسها األوىل
ُ
حتفل

َ
ة لشمال وشرق سوريا ت

َّ
اإلدارة الذاتي

افتتاح دورة الشهيد مروان فتيح لإلسعاف األويل
جذور  تنبت  والشر،  الخير  بين  قامشلو-  روناهي/ 
اإلنسان المتأصلة، ويتأثر إما سلباً او إيجاباً بالعالقات 
بطريقة  األصدقاء  وخصوصاً  به،  المحيطة  الخارجية 
أو بأخرى، هكذا كانت بعض اآلراء التي حصلنا عليها 
من خالل السؤال عن تأثير رفاق السوء على شخصية 

الفرد في قامشلو.

المرأة  حكاية  في  والطموح  اإلصرار  يتجسد 
حققت   التي  سوريا،  وشرق  شمال  في  الثورية 
لونها  المرأة  لتضفي  بطولية  ومالحم  مقاومة 
وتعزيز  الحرية،  ثورة  في  والريادي  الخاص 
بأنها  إليمانها  المجتمعية؛  التشاركية  الحياة 
مليئة بالطاقات المحفزة للسمو والرقي وصوالً 

ألعلى درجات الحرية

االختيار... بني صحبة 
األخيار واألشرار

املرأة يف مشال وشرق سوريا 

أسطورة كفاح متواصلة..

6»3»

روناهي/ عني عيسى ـ نظمت اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا احتفالية يوم السبت 7/ 
9/ 2019، مبناسبة الذكرى السنوية األوىل لتأسيسها، وحبضور املئات من األهايل وممثلي 
الذاتية  اإلدارات  وممثلي  شعبية،   ووفود   والعشائر  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
واملدنية، وجملس سوريا الدميقراطية وقوات سوريا الدميقراطية وعوائل الشهداء وحركة 

اجملتمع الدميقراطي وقوى األمن الداخلي، وُنظمت االحتفالية يف ناحية عني عيسى.

الوضع الزراعي بإقليم اجلزيرة بشقيه 

»النباتي واحليواني« لعام 2019

شهد إقليم الجزيرة هطوالت مطرية غزيرة 
خالل الموسم الزراعي 2019/2018 حيث 
بتاريخ  مبكر  وقت  في  الغزير  الهطول  بدأ 
الهطوالت  واستمرت   2018/10/21
منطقة  من  كميتها  وتفاوتت  توقف  دون 
المناطق  بعض  في  بلغت  أخرى؛ حيث  إلى 
حوالي 1400 مم؛ ما أدى إلى عدم إفساح 
بالشكل  األراضي  بزراعة  للفالحين  المجال 

«7والوقت المناسب. 

شهدت  ـ  قامشلو  روناهي/ 

بطولة بناء األجسام للرجال في 

إقليم اجلزيرة مشاركة ضعيفة 

باإلضافة لتأخر انطالق البطولة 

الوقت احملدد ألكثر من ثالث  في 

ساعات؟؟؟، فإلى متى هذه اآلفة 

اخلطيرة في رياضتنا، وهي عدم 

احملدد  بالتوقيت  البطوالت  قيام 

لها؟؟؟.

بطولة بناء األجسام مواعيد 
غري دقيقة ومشاركة ضعيفة
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دوريات أمريكية تركية بكري 
سبي ومكتب الدفاع يؤكد أنها 

جزء من خارطة الطريق
الحدود؛  أمن  خطة  ضمن  ـ  األخبار  مركز 
مشتركة  دوريات  )األحد(  اليوم  صباح  خرجت 
الشريط  على  واألمريكي  التركي  الجيشين  بين 
الحدودي شرق مدينة تل أبيض )كري سبي(، 
حيث دخلت اآلليات العسكرية التركية األراضي 
مرة  ألول  األمريكية  الدوريات  برفقة  السورية 
بالتنسيق  أبيض،  تل  سبي/  كري  مقاطعة  في 
إطار  في  للمقاطعة,  العسكري  المجلس  مع 
سوريا  وقوات  التركية  األمريكية  التفاهمات 
شمالي  األمنية  اآللية  بخصوص  الديمقراطية 

«2البالد.

تقرير/ مصطفى اخلليل

تقرير/ حسام امساعيل
ثارت املرأة الفراتية وانتفضت ضّد ذهنية داعش املتطرقة وكذلك ضّد العادات والتقاليد البالية بعد ثورة روج آفا ومقاومة شعوب 
أن كانت قابعة في الظالم وال سيما ملتقى  اليوم بعقد مؤمترات خاصة بها بعد  شمال وشرق سوريا؛ لتجني ثمرة نضالها 
وجيهات عشائر الفرات، وهذا ما أكدته اإلدارية في إدارة املرأة بالطبقة زهرة احلمادة بأن ملتقى وجيهات العشائر كان له أهمية 

كبيرة من خالل تأكيد النساء على دورهن في السالم والصلح االجتماعي، والتصدي لالحتالل التركي....... 3

ملتقى وجيهات عشائر الفرات... تأكيد 
على دور املرأة العشائرية يف السالم
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ـ عاٌم مضى على تجربة اإلدارة  مركز األخبار 
التجربةُ  هذه  سوريا؛  وشرق  لشماِل  الذاتيَّة 
نوعها،  من  والفريدة  الرائدة  الديمقراطيَّة 
المشاكل  من  الكثير  تجاوز  خاللها  استطاعت 
حرٍب  بعد  به،  يُحتذى  نموذًج  لتُصبح  والعقبات 
إعادةُ  خاللها  من  ليتم  سوريا،  عاشتها  طاحنٍة 
أعمار الَمناطق المحررة، وتَنسيق العمل اإلداري 
شماِل  في  والذاتيَّة  المدنيَّة  اإلداراِت  كافِة  بيَن 

وشرِق سوريا.
وبمناسبة الذكرى السنويَّة األولى لتأسيِس اإلدارة 
الذاتيَّة؛ كان لصحيفتنا لقاء مع الرئيس الُمشترك 
لشماِل  الذاتيَّة  اإلدارة  في  والتَّعليم  التربيَّة  لهيئِة 

التطرق  وتمَّ  المشرف،  رجب  سوريا  وشرق 
إلى تَجربة اإلدارة الذاتيَّة لشماِل وشرق سوريا، 

وُمستقبل هذِه التجربة الديمقراطيَّة.
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                  وبدأ 
المشرف حديثه بالقول: »أحدثت هذه اإلدارة في 
نتيجة  وجاءت  معروف،  هو  كما  الماضي  العام 
الواقع  يكون  لكي  اإلداري  للعمل  ملحة  حاجة 
التنظيمي واإلداري أفضل وأكثر تطوراً، وربط 
البعض؛  بعضها  مع  كافة  واإلدارات  المجالس 
ديمقراطي،  وبشكٍل  والتعاون،  التنسيق  بغيَّة 
ورؤية ديمقراطية لتطبيقها، وتطبيق الالمركزية 
في  المتواجدة  واإلدارات  المجالس  كافة  مع 

مناطق شمال وشرق سوريا«.
اإلدارات  إحداث  قبل  »سابقاً  المشرف:  وتابع 
والعام  )التنفيذي  الثالثة  المجالس  من  الُمكونة 
والعدالة االجتماعية ( هو ضرورة حتمية لمعرفة 
بعين  بها اإلدارات مع األخذ  تقوم  التي  األعمال 
االعتبار خصوصيَّة كل إدارة على حدة، وأصبح 
سابق  من  تنظيماً  أكثر  الخدمي  اإلداري  العمل 
مع  تزامناً  اإلداري  العمل  تكليل  ثم  ومن  عهده، 
وشرق  لشمال  الذاتية  باإلدارة  المناطق  تحرير 
الذاتيَّة  اإلدارة  تأسيس  سوريا، وخالل عام على 
من  والفريدة  النوعيَّة  التجربة  لهذه  نجاح  لمسنا 

نوعها في مختلف األصعدة«.
وأوضح الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم: 

»ومن خالل االجتماعات الدوريَّة الشهريَّة التي 
تعقد؛ يتم التماس حاجة اإلدارات المدنية والذاتيَّة 
في شمال وشرق سوريا، وعلى هذا األساس يتم 
واتخاذ  والدعم،  الحاجة،  مواضع  على  التركيز 

قرار مشترك لُمعالجة الحاجة كما ذكرنا«.
وبين المشرف: »نحن في هذه اإلدارة نَشعر بأنَّ 
تأسيسها،  بعد  حدثت  كبيرة جداً  ايجابيات  هنالك 
كل  في  األولويات  حسب  على  الحاجة  وتقديم 
األساس  هذا  وعلى  اإلدارة،  مناطق  من  منطقة 
في  الحاجة، مثالً  الدعم بحسب  يتم إعادة تركيز 
الدعم  الزور  دير  في  حديثاً  الُمحررة  المناطق 
المقدم  الدعم  من  وأكبر  أكثر،  سيكون  المقدم 
للمناطق األخرى، وهذا أمر طبيعي ومعروف«.

»حقيقةً  بالقول:  حديثه  خالل  المشرف  وأكدَّ 
اإلدارة الذاتيَّة لشمال وشرق سوريا ال تزال وليدة 
الديمقراطيَّة  التجربة  هي  لذلك؛  العهد.  وحديثة 
مناطق  كافة  بين  الجمع  استطاعت  التي  الوحيدة 
حققته  الذي  التطور  وهذا  شمال وشرق سوريا، 

هو تطوٌر مذهٌل في فترة زمنيَّة قصيرة«.
اإلدارة؛  حققته  الذي  التطور  عن  وبالحديث 
بأنَّه  الذاتيَّة  اإلدارة  حققته  ما  المشرف  وصف 
في  وحصل  الزمن  من  بعقوٍد  يَتحقق  ال  تطور 
الذاتيَّة  اإلدارة  تأسيس  إعالن  ُمنذ  واحدة  سنة 
وإلى اآلن، فالعمل في َمنطقة ُمدمرة، وتحتاج إلى 
إعمار ودعم هو عمٌل عظيٌم يستحُق الوقوَف بكلِّ 

فخٍر واعتزاز من أجله. 

والتّعليم  التربيَّة  لهيئة  المشترك  الرئيس  وختَّم 
رجب  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتيَّة  اإلدارة  في 
المشرف حديثهُ بالقول: »الديمقراطيَّة التي نعيشها 
ُمجتمع  صنّع  من  هي  الذاتيَّة  اإلدارة  ظل  في 
الُمجتمعي  الديمقراطي  والفكر  وُمتقدم،  ُمتطور 
من  ابتداًء  األوسع  الشعبيَّة  القاعدِة  على  الُمعتمد 
هو  األخرى  التنظيميَّة  الهياكل  وإلى  الكومين، 
الذاتيَّة  اإلدارة  عليها  بنيَّت  التي  السليمة  القاعدة 
على  خوف  ال  لذلك؛  سوريا.  وشرق  لشمال 

لكِل  الُمشاركة  يَضمن  والذي  الذاتيَّة،  اإلدارة 
التمثيل  المرأة  الُمجتمع والتي تُشكل فيها  شرائِح 
كٌل  يأخذ  ديمقراطي  لُمجتمٍع  الضامن  الحقيقي 
فاعلة،  ستكون  اإلدارة  هذه  بأنَّ  وأعتقد  دوره، 

وسيتقدم الُمجتمع سنواٍت إلى األمام«.

الحدود؛  أمن  خطة  ضمن  ـ  األخبار  مركز 
مشتركة  دوريات  )األحد(  اليوم  صباح  خرجت 
الشريط  على  واألمريكي  التركي  الجيشين  بين 
سبي(،  )كري  أبيض  تل  مدينة  شرق  الحدودي 
حيث دخلت اآلليات العسكرية التركية األراضي 
مرة  ألول  األمريكية  الدوريات  برفقة  السورية 
بالتنسيق مع  أبيض،  تل  في مقاطعة كري سبي/ 
المجلس العسكري للمقاطعة, في إطار التفاهمات 
الديمقراطية  سوريا  وقوات  التركية  األمريكية 
وضمت  البالد.  شمالي  األمنية  اآللية  بخصوص 
األمريكي  للجيشين  عسكرية  آلية   15 الدوريات 
والتركي جابت النقاط الحدودية لقوات مجلس تل 
أبيض العسكري, بدءاً من قرية الحشيشة أقصى 
طائرات  تحليق  مع  بالتزامن  المقاطعة،  شرقي 

أباتشي في سماء المنطقة.
وتأتي الدوريات المشتركة بعد تنفيذ قوات سوريا 
والتي  االتفاق  من  األولى  للمرحلة  الدمقراطية 
وردم  الثقيلة  وأسلحتها  آلياتها  سحب  تضمنت 
بين  الحدودي  الشريط  كامل  على  تحصيناتها 

مدينتي سري كانية وكري سبي.
هذا وطالبت اإلدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا 
مراقبة  نقاط  لوضع  الدولي  التحالف  يومين  قبل 

ممن  للحد  الحدودية  المناطق  جميع  في  دولية 
التركية.  العدوانية  والتصرفات  االستفزازات 
صباح  خرجت  قد  األمريكية  الدوريات  وكانت 
التي  التركية  الدورية  إليها  انضمت  ثم  اليوم، 
الدورية  إلى  لتنضم  السورية  األراضي  دخلت 
تل  لمجلس  الحدودية  النقاط  وتجوب  األمريكية 
أبيض العسكري. وبهذا الخصوص؛ أصدر مكتب 
الدفاع في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً 
اليوم 9-8- فيه: »بدأت صباح  العام جاء  للرأي 

التوقيت  من  التاسعة  الساعة  تمام  وفي   2019
الجيشين  بين  المشتركة  الدوريات  أولى  المحلي 
في  الدولي  بالتحالف  ممثالً  واألمريكي  التركي 
السورية  للحدود  المحاذية  األمنية  اآللية  منطقة 
المنطقة  في  ساعتين  استمرت  والتي  التركية، 
الممتدة بين قريتي نص تل وقرية الحشيشة شرق 
عادت  ثم  ومن  سبي،  كري  أبيض/  تل  مدينة 
األراضي  داخل  قواعدها  في  للتمركز  أدراجها 

التركية حسب التنسيق والتفاهمات الُمسبقة.

وقواتها  مؤسساتها  بكل  ُممثلة  الذاتية  اإلدارة  إن 
الدوريات  بهذه  ُمسبق  إطالع  على  العسكرية 
عليها  عملت  التي  التفاهمات  من  جزء  وهي 

قوات التحالف الدولي لنزع فتيل الحرب وتأمين 
االستقرار في المناطق الحدودية، وهي جزء من 
مستدامة  تفاهمات  إلى  للوصول  طريق  خارطة 
دعم  في  فّعال  بشكل  يساهم  بما  االستقرار  تؤمن 
داعش  لمالحقة  الديمقراطية  سوريا  قوات  جهود 
في  الدفاع  مكتب  وشكر  جذوره«.  من  واجتثاثه 
العسكرية  والمجالس  الحدود  أمن  قوات  بيانه 
في  هاماً  دوراً  لعبت  بأنها  موضحة  المحلية، 
تهيئة األرضية إلنجاح مهمة هذه الدوريات وفق 

التفاهمات والتنسيق المتفق عليه.

مركز األخبارـ  تواصل الليرة السورية هبوطها 
ووصلت إلى مستويات تاريخية, حيث انخفض 
سعر صرف الليرة السورية بشكل حاد، اليوم 
)األحد(، مقابل الدوالر األمريكي ووصل إلى 
مواقع  وبحسب  التاريخ.  في  مستوياته  أدنى 
أمام  سّجلت  السورية  الليرة  فإن  اقتصادية؛ 
الدوالر في سوقي دمشق وحلب )675 بيع – 

672 شراء( .
في  الذهب  غرام  سعر  مجّدداً  ارتفع  وكذلك، 
ليرة سورية(، وسّجل  بمقدار )1100  سوريا 
و)عيار  سورية(  ليرة   28500  -  21 )عيار 
18 – 24428 ليرة سورية( بعد أن كان أمس 
و)عيار  سورية(  ليرة   27400  -  21 )عيار 

18 – 23485 ليرة سورية(.
»سيريا  موقع  لـ  االقتصادية  النشرة  وحسب 
إلى  »هبطت  السورية  الليرة  فإن  ريبورت«؛ 
أن  إلى  مشيراً  تاريخها«،  في  معدل  أدنى 
»االنخفاض حاد« لكون سعر صرف الدوالر 

كان 500 ليرة، أواخر عام 2018.
»الوطن«  لموقع  اقتصاديون  خبراء  وأفاد 
غير  البالد  عملة  تدني  أسباب  بأن  السوري 

واضحة.
حسب  أيضاً  االقتصادية  النشرة  وأشارت 
عجز  إلى  برس«  »فرانس  وكالة  ذكرت  ما 
ميزان المدفوعات في سوريا، كما أن الميزان 

اإلنتاج  قدرة  »كون  سيئة  حالة  في  التجاري 
حاجة  وهناك  كبير  بشكل  مدمرة  المحلي 

للواردات لمالقاة الطلب المحلي«.
السورية  الليرة  انخفاض  مراقبون  وأرجع 
االقتصادية  العقوبات  منها  أسباب  عدة  إلى 
والواليات  األوروبي  االتحاد  ِمن  المفروضة 

المتحدة األمريكية على النظام السوري.
ذلك  ريبورت«  »سيريا  موقع  أرجع  وبدوره 
رئيسي  بشكل  مشيراً  أخرى  عوامل  عدة  إلى 
إلى تأثير ارتفاع الطلب على الدوالر في لبنان؛ 
لكون بيروت تعد سوقاً أساسية للدوالر بالنسبة 
للمستوردين السوريين الذين يستخدمون النظام 

المصرفي اللبناني للقيام بعملياتهم التجارية.

مركز األخبار ـ خرجت أكاديمية الشهيد خالد 
في  الديمقراطي(  المجتمع  )أكاديمية  عليوي 
التي  الطبقة  في  للشبيبة  الثانية  الدورة  الطبقة 
إلى  وتهدف  طبقة  دلوفان  الشهيد  اسم  حملت 
ليصبحوا  بتدربيهم  للشبيبة  الفكرية  التوعية 

فعالين في المجتمع.
وانضم  فقط  واحد  يوم  لمدة  الدورة  واستمرت 
الطبقة  شبيبة  من  وشاب  شابة   18 إليها 
فيها  تلقى  الطبقة،  لمنطقة  الرياضي  واالتحاد 
المتدربون دروساً فكرية حول أهمية التدريب 

والنقد والنقد الذاتي وتاريخ المرأة وعن الشبيبة 
وتاريخ سوريا والشرق األوسط.

المشترك  الرئيس  التخرج  حفل  وحضر 
محمد  شيار  الطبقة  لمنطقة  التنفيذي  للمجلس 
التدريب  أهمية  على  فيها  أكد  كلمة  وألقى 
أعضاء  يكونوا  حتى  الشابة  للفئة  وبخاصة 
دورها  الشبيبة  وتأخذ  المجتمع،  في  فاعلين 
الحقيقي في بناء المجتمع وتقدمه، كما وقدمت 
هللا  عبد  للقائد  الرابع  المجلد  األكاديمية  إدارة 
المتخرجون  للمتخرجين، وقدم  أوجالن كهدية 
عن  األكاديمية  مسرح  خشبة  على  مسرحية 

الشبيبة ودورهم في المجتمع.
والجدير ذكره أن هذه الدورة هي الثانية التي 
الشهيد  وأن  للشبيبة،  الطبقة  مدينة  في  تقام 
دلوفان طبقة هو أول شهيد من مدينة الطبقة في 
قوات سوريا الديمقراطية استشهد خالل عملية 
الرقة  مدينة  لتحرير  الهادفة  الفرات  غضب 

وريفها من مرتزقة داعش.

يصيبك  الذي  الشعور  ذلك  تعرف  بالطبع 
حين تتذكر اسم صديق الطفولة، في حين 
مفتاح  فيه  وضعت  الذي  المكان  تنسى 
سيارتك منذ دقائق، مفارقة تبدو غريبة في 
اللغز  هذا  على  الجواب  أن  إال  ظاهرها، 

بات متاحاً.

أجراها  التي  الدراسة  نتائج  جاءت  هكذا 
للتقنية  كاليفورنيا  معهد  في  باحثون 
الخاليا  عمل  أن  إلى  خلصوا  إذ  )كالتك(، 
العصبية بشكل جماعي ومتزامن ومتكرر 

هو المفتاح لذلك اللغز.
كارلوس  إشراف  تحت  الباحثون  وتمكن 
دورية  في  المنشور  بحثهم  في  لويس، 
اآللية؛  تلك  فهم  من  األميركية  »ساينس« 
وأشاروا إلى أن التشفير المتزامن والمتكرر 
ينتج  العصبية  الخاليا  من  »لمجموعات« 
عنه تكوين ذكريات قوية ومستقرة يمكنها 

أن تبقى إلى األبد.
دالالت البحث قد تمكننا من فهم العديد من 
الدماغ،  تلف  بحاالت  المتعلقة  التساؤالت 
مثل  األخرى  األمراض  بعض  سيما  ال 

الزهايمر والسكتات الدماغية.

النشاط  الختبار  آلية  الباحثون  طور 
فئران  بوضع  وذلك  الدماغ،  في  العصبي 
التجارب في مضمار مستقيم بطول خمسة 
وضعوا  كما  بيضاء.  جدران  وذي  أقدام، 
رموزا مختلفة وفريدة على طول الجدران 
كعالمات مميزة للمواقع المختلفة. في حين 
وضع الماء والسكر )كمكافأة( عند طرفي 

المسار.

المسار،  استكشاف  الفئران  بدأت  وحينما 
قام الباحثون برصد نشاط الخاليا العصبية 
منطقة  في  األماكن  تذكر  عن  المسؤولة 
قرن آمون، حيث تبدأ الذكريات الحديثة في 

التشكل.
المسار  تجوب  الفئران  أخذت  البداية،  في 
أو  الماء  إلى  وصلت  حتى  ويساراً  يميناً 
من  فردية  مجموعة  نشطت  بذلك  السكر؛ 
في  الرموز  تلك  لحفظ  العصبية  الخاليا 
التجربة،  تلك  وبتكرار  الفئران.  ذاكرة 
يتوجب  بما  دراية  أكثر  الفئران  أصبحت 
السكر  مكان  إلى  للوصول  فعله  عليها 
تنشيط مجموعات  هذا عن  ونتج  مباشرة؛ 
أثناء  العصبية  الخاليا  من  وأكثر  أكثر 

الفئران  مّكنت  التي  المتكررة،  التجارب 
السكر  موقع  من  القريب  الرمز  تذكر  من 

مباشرة.
تالشي الذاكرة:

ولدراسة كيف تتالشى الذاكرة، فقد أبعدت 
الفئران عن المسار لمدة عشرين يوماً. بعد 
نشطت  التي  الفئران  تمكنت  الفترة،  تلك 
لديها مجموعات أكبر من الخاليا العصبية 
أن  السكر بسهولة. ورغم  من تذكر مسار 
مغايراً،  نشاطاً  أوضحت  خالياها  بعض 
على  التعرف  عليها  السهل  من  كان  فإنه 
خالياها  من  العديد  ألن  وذلك  المسار؛ 
العصبية المنشطة خالل االختبار، ساعدت 
بعضها البعض في تذكر المسار حتى وإن 

عانى بعضها التوقف أو التلف.
يقول غونزاليس:)تخيل  اآللية  تلك  لتبسيط 
ومن  وطويلة،  معقدة  ما  قصة  لديك  أن 
أجل أن تتذكرها قمت بسردها لخمسة من 
محاولة  في  سويا  جمعتهم  ثم  أصدقائك، 
كال  ومساعدة  القصة  السترجاع  منك 
نسي  فإن  تفاصيلها،  في سرد  اآلخر  منهم 
الفجوة  تلك  بسد  اآلخر  قام  بعضها  أحدهم 
فإن  وبالتالي  معلومات،  من  يتذكره  بما 

أضفت عضواً جديداً في كل مرة تقص فيها 
تذكرها  عليهم  السهل  من  أصبح  قصتك، 
مشابه  وبشكل  النسيان.  فراغات  وملء 
تعمل خاليانا العصبية في تشفير الذكريات 

لكي تبقى طويلة األمد(.
ومتزامن  جمعي  بشكل  الخاليا  عمل  أن 
وهذا  الذاكرة،  لتقوية  األرجح  السبب  هو 
تعزيز  أن  من  سابقاً  يعتقد  كان  ما  خالف 
الفردية  العصبية  الخاليا  بين  االتصاالت 

هو السبب الرئيسي.
وأشارت النتائج إلى أن زيادة عدد الخاليا 
المشفرة للذاكرة نفسها يتيح حفظها لفترات 
عدد  تزيد  التكرارية  فإن  وبالتالي  أطول؛ 
فقدان  فإن  السبب،  ولهذا  الخاليا،  تلك 
إلى  يعزى  للشيخوخة  المصاحب  الذاكرة 
وجود عدد أقل من الخاليا العصبية يسهم 
في تشكيل الذاكرة، وهو الوضع نفسه لما 

يحدث في مرض الزهايمر.

على  األهل  يحرص  أن  الضروري  من 
المناسب لطفلهم خالل ذهابه  تقديم الطعام 
يحصل  أنه  من  للتأكد  وذلك  للمدرسة؛ 

على كفايته من المواد الغذائية أثناء رحلته 
الدراسية، ولتعويده على االهتمام بصحته، 
وتناول األغذية الصحية بعيداً عن األطعمة 

خالل  له  تقّدم  التي  الدهنية  الجاهزة 
الطاقة  تعويض  إلى  باإلضافة  الدراسة، 
المبذول  والعقلي  البدني  لنشاطه  الالزمة 
األسباب  هذه  كل  الدوام،  أوقات  خالل 
جعلت لزاماً على األم أن تحضر الوجبات 
التنويع  ضرورة  مع  للطفل،  المختلفة 
والدهون  والبروتينات،  النشويات،  بين 
بعض  سنقّدم  المقال  هذا  وفي  الصحية، 
االقتراحات لألطعمة التي يجب أن يتناولها 

الطفل في المدرسة.
 ماذا يجب أن يتناول الطفل في المدرسة؟.
1ـ شطيرة من اللبنة أو الجبنة أو الزعتر، 
الخضروات  أصناف  إضافة  إمكانية  مع 
إليها؛ مثل: الخس، أو الخيار أو البندورة، 
ويفضل تعويد الطفل على الخبز ذي القمحة 

الكاملة بدالً من الخبز األبيض. 
2ـ شطيرة من زبدة الفستق؛ نظراً لقدرتها 

على تزويد الجسم بالطاقة. 
3ـ شطيرة من الحالوة. 

4ـ مجموعة من المعجنات صغيرة الحجم؛ 
مثل: المناقيش، أو البيتزا. 

الفشار، مع ضرورة  من  مناسبة  كمية  5ـ 
النباتي؛  الزيت  من  قليل  بكمية  تحضيره 

حتى يظل صحياً.
الكاملة  الفاكهة  من  أكثر  أو  حبتان  6ـ 
تقطيعها  إمكانية  مع  للطفل،  المفضلة 

وتقديمها على شكل سلطة فاكهة. 
على  يحتوي  الذي  الحليب  من  علبة  7ـ 
الشوكوالتة  مثل:  للطفل،  المفضلة  النكهة 
تناول  في حال عدم  الفراولة، وخاصةً  أو 
الصباح  في  الحليب  من  لحاجته  الطفل 
النيئة  المكسرات  من  حفنة  8ـ  الباكر. 

بمقدار قبضة اليد. 
9ـ نوع معيّن من رقائق البطاطا مرة في 

األسبوع فقط. 
مع  المرة؛  الشوكوالتة  من  كمية  10ـ 
ولكن  العادية،  الشوكوالتة  تقديم  إمكانية 
الشوكوالتة  وتفّضل  له،  محدودة  بكميات 

المرة نظراً لفوائدها المتعددة للجسم. 
11ـ كمية كافية من الماء، من خالل إعطائه 
قنينة تحتوي على حاجته منه؛ وتعتبر هذه 
على  الخطوات  أهم  من  واحدة  الخطوة 
تعويض  الماء على  لقدرة  اإلطالق؛ نظراً 
الكمية التي فقدها الطفل من السوائل خالل 

اللعب.
الطبيعي  العصير  من  مناسبة  كمية  12ـ 
الطازج، مع ضرورة تجنب إضافة السكر 
بداية  في  له  الطفل  بتناول  ويُنصح  إليه، 
ال  حتى  طويلة؛  فترة  تركه  وعدم  النهار، 

يخسر كمية كبيرة من قيمته الغذائية.
13ـ كمية مناسبة من رقائق الذرة، والفاكهة 
المجففة، والتي يُنصح بحفظها داخل علبة 

خاصة.
الكامل  الهش  البسكويت  من  كمية  14ـ 

الغذاء مدهوناً بالجبن القابل للدهن. 
األطعمة  تقديم  بتجنب  يُنصح  كما  15ـ 

المقلية، وكذلك المشروبات الغازية.

مياه  الكربون في  أكسيد  ثاني  تؤدي زيادة 
البحار إلى إبطاء قدرة الطحالب الصغيرة 
المعروفة باسم الدياتومات على بناء جدران 
والتي  السيليكا،  مادة  من  المكونة  خالياها 
الدياتومات  سحب  على  تساعد  ما  عادة 
عند  المحيط  أعماق  إلى  للكربون  الحاملة 

موتها.
مجلة  في  نشرت  دراسة  في  العلماء  وأفاد 
الجدران  بأن  تشينج«،  كاليمت  »نيتشر 
مما  وزناً،  أخف  دياتومات  تعني  األرق 
ترسيب  على  قدرة  أقل  الطحالب  يجعل 

الكربون في أعماق المحيطات.
حموضة  زيادة  أن  إلى  العلماء  وخلص 
المحيطات ال تؤدي فقط إلى تآكل جدران 
من  أيضاً  تبطئ  أن  يمكن  بل  الدياتومات، 
معدل بناء هذه الطحالب الصغيرة لجدران 

خالياها.
ماهي الدياتومات؟

العوالق  أنواع  أشهر  من  الدياتومات  تعد 
النباتية، وتوجد عادة في المحيطات والمياه 
الرطبة،  األسطح  وعلى  والتربة  العذبة 
ويعيش معظمها في المياه المفتوحة، وتسهم 
بنحو 45% من إجمالي اإلنتاج الغذائي في 

المحيطات.
معظمها من الطحالب وحيدة الخلية، ويمكن 
خلوية  مستعمرات  شكل  في  توجد  أن 
بوجود  خالياها  وتتميز  مختلفة،  بأشكال 
غطاء من السيليكا )ثاني أكسيد السيليكون 

وتظهر  فراستل.  اسم  عليه  يطلق  المائي( 
هذه الفراستالت تنوعاً كبيراً في الشكل، إال 
أنها غالبا ما تتكون من صمامين منفصلين 
واضح  انقسام  وجود  مع  متماثلين  غير 

بينهما، ولهذا تعرف باسم »المشطورة«.
زجاجية  خاليا  جدران  الدياتومات  تبني 
الخاليا  تموت  وعندما  السيليكا،  من  قوية 
إلى  الجدران بمثابة ثقل، مما يؤدي  تكون 
غرقها في قاع البحار والمحيطات، ويؤدي 
الغالف  من  الكربون  لعزل  النهاية  في 

الجوي وتخزينه في قاع المحيط.
لهذا تعتبر مجتمعات الدياتومات أداة مهمة 
بشكل  وتستخدم  البيئية،  األوضاع  لمراقبة 
عام لدراسة مستوى جودة المياه في البحار 

والمحيطات.
زيادة الحموضة:

عند  للدياتومات  الضخم  االزدهار  يعمل 
الغذاء  من  المناسبة  الظروف  توافر 
والحرارة وغيرها من المؤثرات الحيوية، 
المحيطات،  في  هائلة  بيولوجية  كمضخة 
ألنها تضيف األكسجين إلى الغالف الجوي 

وتسحب منه ثاني أكسيد الكربون.
وعندما تمتص المحيطات كميات كبيرة من 
الغالف  الموجود في  الكربون  أكسيد  ثاني 

الجوي، تصبح مياهها أكثر حمضية.
االحتباس  غازات  انبعاثات  استمرت  وإذا 
فإن  الحالي،  مسارها  في  الحراري 
متوسط الرقم الهيدروجيني في المحيطات 

حوالي  إلى   8.1 حوالي  من  سينخفض 
7.8 بحلول عام 2100 )مما يعني زيادة 
األحياء  عالمة  تقول  كما  الحموضة(، 
سيدني  جامعة  من  بيترو  كاثرينا  البحرية 
للتكنولوجيا في أستراليا والباحث الرئيسي 

للدراسة لموقع »ساينس نيوز«.
بالنسبة  واضح  غير  ذلك  تأثير  لكن 
السابقة  األبحاث  تشير  ولكن  للدياتومات، 
يمكن  الكربون  أكسيد  ثاني  زيادة  أن  إلى 
أن تزيد من إنتاجية الدياتومات، وتساعدها 

على النمو بشكل أسرع.

انخفاض  أن  في  وزمالؤها  بترو  شكت 
على  أيضا  يؤثر  قد  الهيدروجيني  الرقم 
جدرانها  بناء  على  الطحالب  قدرة  مدى 

الزجاجية وعلى جودتها.
إلثبات  علمية  بتجربة  الفريق  قام  ولهذا 
صحة هذه الفرضية، ومأل الفريق البحثي 
لترا،   650 منها  كل  سعة  خزانات،  ستة 
بمياه بحر من القطب الجنوبي تحتوي على 

حوالي 35 نوعا مختلفا من الدياتومات.
مشبعة  خزان  كل  في  البحر  مياه  كانت 
الكربون،  أكسيد  ثاني  من  مختلفة  بكميات 
هيدروجيني  رقم  قيم  عن  أسفر  مما 

)حموضة( تتراوح بين 7.45 و8.1.
الدياتومات  أن  الدراسة  وأظهرت 
فيها  يقل  التي  الخزانات  في  المزروعة 

الحموضة  )درجة  الهيدروجيني  الرقم 
أقل  السيليكا  من  كميات  أنتجت   )pH أو 
في  المزروعة  بتلك  مقارنة  بحوالي %60 
الهيدروجيني  يقدر رقمها  التي  البحر  مياه 

بحوالي 8.1.
ولكن حتى عندما وصل الرقم الهيدروجيني 
تقلص   ،7.84 إلى  الخزانات  بعض  في 
الرقم  هذا  أن  رغم  أيضاً،  السيليكا  إنتاج 
الهيدروجيني  الرقم  مستويات  من  أعلى 

المتوقعة بحلول عام 2100.
ولهذا فإن زيادة حموضة المحيطات يمكن 
أن تؤدي إلى إنتاج الدياتومات لجدران أكثر 
رقة وأقل وزناً. وكما قالت بيترو:«كشفت 
دراستنا عن تهديد جديد للنظام البيئي نتيجة 

لتغير المناخ«.
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تقرير/ مصطفى اخلليل

رجب املشرف

كيف تتكون الذاكرة أو تتالشى

أغذية مناسبة للطفل يف املدرسة

تهديد إضايف للنظام البيئي

رجب املشرف: «اإلدارة الذاتية مثرة الدميقراطية اجملتمعية«

دوريات أمريكية تركية بكري سبي ومكتب الدفاع 

يؤكد أنها جزء من خارطة الطريق
تدهور اللرية السورية أمام 

الدوالر األمريكي

ختريج دورة الشهيد دلوفان طبقة للشبيبة
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لقاء  أقيم  العمرية  الفئات  تنشيط  ضمن  ـ 
والرياضة  الشباب  لجنة  من  برعاية  ودي 
في مدينة الرقة بين ناشئين فريقي الحوس 
والشباب، وذلك على أرضية ملعب الفرات 
بفوز  المباراة  وانتهت  المعشب،  السداسي 
ناشئين الشباب بنتيجة تسعة أهداف مقابل 

أربعة.

األشبال  لبطولة  االستعدادات  إطار  في  ـ 
للتايكواندو أقيم نشاط تحضيري وودي بين 
في  وذلك  والمراكز  الفرق  من  مجموعة 
آفا، وبأجواء  صالة مركز ستيركين روج 
والتي  الفعالية  اختتمت  رائعة  كرنفالية 

شارك فيها كالً من:
1ـ مركز ستيركين حسكة.

2ـ أكاديمية المحترفين.
3ـ مركز عامودا.

4ـ مركز ستيركين روج آفا.
5ـ مركز ديرك.
6ـ فريق روج.

روناهي / قامشلو

حقيبة روناهي الرياضية..

»الرقة  مناطق؛  في  المرأة  إدارة  نظّمت 
وجيهات  ملتقى  ومنبج«  الزور  ودير 
العشائر، وهو األول من نوعه تحت شعار؛ 
لنحمي«  سنقاوم  انتصرنا..  »توحدنا.. 
الجاري في  أيلول  األول من شهر  بتاريخ 
قلعة جعبر بمدينة الطبقة؛ تنديداً بالتهديدات 

التركية الفاشية على المنطقة.

أهمية دور املرأة قبائليًا وعشائريًا

للوقوف  النساء  دعت  الملتقى،  وخالل 
صفاً واحداً في وجه هذه التهديدات الهادفة 
واحتلت  سبق  كما  المناطق،  الحتالل 
وجرابلس(،  وإعزاز  والباب  )عفرين 
والتأكيد على دور المرأة قبائلياً وعشائرياً 
ما  بحضور  وذلك  السياسية،  المرحلة  في 
شمال  مناطق  من  امرأة   1000 يقارب 

وشرق سوريا.
تحدثت  الملتقى؛  انعقاد  أهمية  وحول 
الطبقة  بمنطقة  المرأة  إدارة  في  اإلدارية 
قائلة:  هاوار،  أنباء  لوكالة  الحمادة  زهرة 
في  المرأة  إدارات  من  كبيرة  »بمبادرة 
تأكيداً  الملتقى  نظّمنا  المحررة؛  المناطق 
السالم  في  العشائرية  المرأة  دور  على 
المرحلة،  هذه  في  االجتماعي  والصلح 
ورفض  السورية  األراضي  وحدة  وعلى 
التدخل الخارجي وكافة أشكال االحتالل«.

رفض النساء لتهديدات احملتل 
الرتكي

نتيجة  انعقد  الملتقى  بأن  زهرة  وأشارت 
ضمنهن  ومن  عام  بشكل  النساء  رفض 
للتهديدات  المنطقة  العشائر  وجيهات 

جميع  »نددت  بالقول:  وأكملت  التركية، 
التركية،  بالتهديدات  الملتقى  في  الكلمات 
التدخل  ورفض  سوريا  بوحدة  وطالبت 
حرية  ضرورة  على  وأّكدت  الخارجي 

المرأة في المنطقة«.
وحول مزاعم الدولة التركية المحتلة، قالت 
التركي  االحتالل  »دولة  الحمادة:  زهرة 
الديمقراطية  األمة  مشروع  إلفشال  تهدف 
ألن  المناطق؛  وتدمير  األهالي  وتهجير 
استقرار المناطق في شمال وشرق سوريا 
وذلك  المحتل،  ومصالح  سياسة  تتقبلها  ال 
بعدما وصلت إليه المرأة من تحرر ووعي 
هذا  بفضل  الميادين  جميع  في  وريادة 

المشروع«.
واختتمت اإلدارية في إدارة المرأة لمنطقة 
قائلةً:  حديثها  الحمادة  زهرة  الطبقة 
والنساء  العشائر  وجيهات  »أوضحت 
بالوضع  رأيهن  المنطقة  في  الموجودات 
المجتمع،  في  لهن صدى  وكان  السياسي، 
والمساهمة في وضع حد للتهديدات الراهنة 
من خالل إيصال أصواتهن إلى المنظمات 
في  مطالبهن،  لتحقيق  العالمية  النسائية 
دون  صمتها  الدول  تُمارس  الذي  الوقت 

إبداء أية مواقف«.

حكاية  في  والطموح  اإلصرار  يتجسد 
سوريا،  وشرق  شمال  في  الثورية  المرأة 
بطولية  ومالحم  مقاومة  حققت   التي 
لتضفي المرأة لونها الخاص والريادي في 
التشاركية  الحياة  وتعزيز  الحرية،  ثورة 
بالطاقات  مليئة  بأنها  إليمانها  المجتمعية؛ 
ألعلى  وصوالً  والرقي  للسمو  المحفزة 

درجات الحرية.
المرأة كانت وستظل حاضرة على الدوام, 
سواًء في مضمار العمل والتفاني من أجل 
مضمار  في  أو  والمجتمع،  األسرة  رفعة 
النضال من أجل الحرية والثورة على كل 

ما هو تقليدي.
 تعيش المرأة في شمال وشرق سوريا, في 
لتغيير صورتها  النضال  دائرة خاصة من 
المساواة  وتحقيق  المجتمع  في  النمطية 
بطابعها  الثورة  وقادت  الجنسين,  بين 
سوريا,  وشرق  شمال  في  اندالعها  منذ 
وأخذت  الثورة،  طليعة  في  كانت  حيث 
مناحي  كل  في  هاماً  ودوراً  بارزاً  مكاناً 
من  فيها،  وساهمت  النضال  وساحات 
الساحة العسكرية وصوالً للساحة السياسية 
بغية  واالجتماعية؛  والثقافية  واالقتصادية 
االحتاللية,  السياسات  ألشرس  التصدي 
والقمعية  الرجعية،  األيدولوجيات  متحديةً 

المستهترة بكيان المرأة وقدسيتها.

املرأة روح الفن

مشهد  في  الثائرات  النساء  ودور  حضور 
االنتفاضات السائد في العالم لم يكن محض 
المرأة جزء ال  إلى كون  يعود  بل  صدفة، 
ويستند  الثورة،  صناعة  عملية  من  يتجزأ 
إلى حقيقة، وهي أن صنع الثورة يستوجب 
لمسة فنية وإبداع أنامل تعيش فن الثورات 
أن  إال  يسعني  ال  وهنا  االنتفاض،  وإبداع 
هذا,  الفن  روح  هي  المرأة  بأن  أعترف 
نفسه على صورة  هو  ُخلق  الفني  فاإللهام 
امرأة، فهي تنثر ألوان الفن على البشرية، 
خاصةً وأنها توحي للجمال والرقة، والمرأة 
جهة  من  تبني  فهي  جهة،  من  تحطم  إذا 
أخرى، كونها تملك عبقرية الفناء وعبقرية 
المستحيل  ومن  تماماً،  كالطبيعة  البناء، 

أن نرى على مر العصور حضارة قامت 
وال  بدونها،  انتصرت  ثورة  وال  بدونها، 
الحياة  تصارع  وغدت  ترعرعت  أجياالً 
بدون حنانها وحضنها وتربيتها ومشاركتها 

ومناصرتها وصنعها.

دورها الريادي يف دحر املرتزقة

وحدات  بطليعة  الكردية  المرأة  خاضت 
قيادي   وبدور    YPJ الـ   المرأة  حماية 
مع وحدات حماية الشعب الـ  YPG  في 
إليها  لتنضم  الديمقراطية  سوريا  قوات 
النساء من جميع شعوب الشمال السوري, 
بعزيمة  الشعوب  أخّوة  جوهر  وتمثل 
الشعوب  وباقي  النساء  لتحرير  وقوة؛ 
حيث  داعش,  مرتزقة  وإرهاب  ظلم  من 
مالحم  وسطرت  عظيمة  تضحيات  قدمت 
باتت  إذ  الظالمية،  الذهنية  لتحطم  بطولية 
المرأة المقاتِلة ضمن وحدات حماية المرأة 
العالم  وبات  العسكري،  المشهد  تتصّدر 
التي  الوحدات  هذه  انتصارات  يركز على 
تضم في صفوفها نساء من أعمار مختلفة، 

والالتي قاتلن بقوة وإيمان، واستشهدن في 
جبهات المقاومة, وخلفن بصمة عظيمة في 
نضالهن  من خالل  المقاومة,  ثقافة  تعزيز 
واألمة  الشعوب  حرية  سبيل  في  المسلح 

الديمقراطية.
التي  اإلرهاب  دحر  معركة  انطالق  ومنذ 
سوريا  قوات  أطلقتها  معركة  آخر  تعتبر 
سوريا،  وشرق  شمال  في  الديمقراطية 
فيها  المرأة  حماية  وحدات  شاركت 
ولعبت  األمامية,  الجبهات  قيادة  واستلمت 
دوراً ريادياً في تحرير آالف المدنيين من 
ناهيك  اإلرهابيين،  براثن متطرفي داعش 
بينهن  النساء ومن  المئات من  عن تحرير 
اإليزيديات اللواتي اختطفهن داعش خالل 
عام  شنكال  في  ارتكبوها  التي  المجزرة 

.2014
كما لم يقتصر دور المرأة في شمال وشرق 
العسكري فحسب، بل  الدور  سوريا, على 
المجاالت،  كافة  في  بقوة  التواجد  حاولت 
توجد  للمنطقة،  اإلداري  النظام  ففي 
قوامها  بذاتها  قائمة  ومؤسسات  هيئات 
فاعلة  منظمات  بروز  وكذلك  المرأة، 

خاصة بها، تعمل في شتى مجاالت الحياة 
القطاع  أو في  التربوي،  القطاع  سواًء في 
االقتصادي، حيث تقوم منظمات فاعلة مثل 
للمرأة  ستار  ومؤتمر  الحرة  المرأة  وقفة 
كالحرف  االقتصادية  األنشطة  من  بالكثير 
الموازي,  واالقتصاد  المنزلي  والتدبير 
السوري  الشمال  في  المرأة  أن  حيث 
عملها  تنظيم  على  أكثر  قادرة  أصبحت 
من خالل التنظيمات المدنية، وخاصةً تلك 

المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة.

تاريخ املرأة الثوري

إن العالقة بين المرأة والثورة عالقة قديمة 
جداً, فقد شاركت المرأة البريطانية بقوة في 
الثورة اإلنجليزية التي اندلعت في منتصف 
 1789 عام  وخالل  عشر،  السابع  القرن 
في   %88 بنسبة  الخبز  سعر  ارتفع  وحين 
في  الشعبية  األسواق  نساء  نظمت  فرنسا؛ 
الثورة  من  الثانية  التمرد  لموجة  باريس 
عرش  قوضت  التي  الثورة  تلك  الفرنسية 
ظهور  في  وساهمت  اإلقطاعية  أوروبا 

أكثر  حينها  توجه  وقد  الحديث,  المجتمع 
من 7000 امرأة إلى قصر فرساي الملكي 
من أجل إجبار العائلة المالكة على مواجهة 

الثوار.
في  عمالية  ثورة  أول  اندلعت  وحين 
عام  باريس خالل  بمدينة  الحديث  التاريخ 
1871شاركت المرأة الفرنسية منذ البداية 
االنتفاضة  في  للغاية  هام  بدور  وقامت 
ظهور  إلى  المطاف  نهاية  في  أدت  التي 
الفرنسية  الثورة  أو  باريس«  »كوميونة 
دولة  أول  عن  تمخضت  والتي  الرابعة 
عمالية في التاريخ، وعلى الرغم من أنها لم 
تستمر سوى 72 يوماً فقط؛ إال أنها برهنت 
بتحرير  الحالمين  العمال  بمقدور  أن  على 

الطبقة العاملة, خلق مجتمع ديمقراطي.

لتحرر اجملتمع يستوجب حترر املرأة 
أواًل

القهر  من  والبشر  الشعوب  تحرر  إن 
تحرير  يستوجب  والعبودية  والدكتاتورية 
األساس  المحرك  كونها  أوالً،  المرأة 
الثائرة  الحياة  وبعث  الحشود  تحريك  في 
وهذه  البشر،  بني  قلوب  في  والمنتفضة 
نحتتها  فقد  تجاهلها،  يمكن  ال  الحقيقة 
إلى جانب  الثورة  اللواتي خضن  الثائرات 
الثوار في معركة دحر داعش في سوريا, 
والبشرية،  التاريخ  جبين  على  وغيرها 
درب  يضيء  الذي  النور  هي  فالمرأة 
الحضارة  عوالم  إلى  لتهديها  المجتمعات، 
والتطور، الحرية والحب، وبدونها تصبح 

المجتمعات مجرد جماد وأصنام.
إن ثورة تحرير المرأة وتمكينها وتنميتها، 
والتخلف  الجهل  على  بالقضاء  كفيلة 
المتنوعة،  السلبية  والمظاهر  واالنغالق 
الظالمة  المجتمعات  من  العالم  وتنقية 
حتما  الثورة  وهذه  المستبدين،  والحكام 
دون  حتى  البقاء  لغريزة  فعل  كرد  ستأتي 
ألن  وذلك  الثورة؛  على  محرض  أي 
البشرية  تطور  في  أساس  عنصر  المرأة 

وازدهارها، وإرساء أسس اإلنسانية.

توقيتها  في  تقام  ال  البطوالت  من  الكثير 
عقوبة  أي  غياب  وسط  الجزيرة  إقليم  في 
ولكن  األمر،  بهذا  يتسبب  لمن  حقيقية 
اللجنة  من  تكون  عندما  الكبرى  الطامة 
والتي  األجسام  بناء  بطولة  ففي  نفسها، 

الساعة  بتمام  تبدأ  أن  المفترض  من  كانت 
هذا  بعد  آتت  الفنية  اللجنة  التاسعة صباحاً 
الوقت، ناهيك عن تأخر البطولة عن البدء 
ألكثر من ثالثة ساعات فكانت من المقرر 
صباحاً  التاسعة  الساعة  بتمام  تنطلق  أن 

كما ذكرنا سابقاً، ولكنها بدأت بعد الساعة 
الثانية عشر ظهراً؟!.

الرادعة عن كل متسبب  العقوبات  وتَغيب 
ذلك  وكل  التأخر،  وهذا  الفوضى  بهذه 
يؤدي للخروج ببطوالت ال تصل للمستوى 
الرجال  ببطولة  شارك  بحيث  المطلوب 
ولمختلف  العباً   28 فقط  األجسام  لبناء 
األوزان، وكانوا ممثلين لناديين فقط وهما 
سردم وجوانن باز، واستطاع األخير حسم 
اللقب لمصلحته برصيد 131 نقطة وجاء 
 128 برصيد  الثاني  المركز  في  سردم 

نقطة.
على االتحاد الرياضي الوقوف بجدية على 
قضية التوقيت فإلى متى تتأخر البطوالت 
أي محاسبة  وبدون  الجزيرة؟؟؟،  إقليم  في 
فهل  الفنية،  للجان  أو  لألندية  كانت  أن 
سنشهد أي خطوة حقيقية من المعنيين بهذا 

الخصوص؟؟؟.
 

روناهي / قامشلو ـ أقيمت أربعة مباريات 
من  الرابعة  الجولة  منافسات  إطار  ضمن 
مرحلة الذهاب لدوري أندية إقليم الجزيرة 
الثانية«، ولم  للرجال »الدرجة  القدم  بكرة 
تحدث نتائج هذه الجولة أي تغيير جوهري 

يذكر على سلم ترتيب.
سيطر  الجولة  لهذه  االفتتاح  مباراة  ففي 
لقاء  التعادل اإليجابي بهدفين لهدفين على 
أرضية  على  باز،  وجوانن  فدنك  ناديي 

وكانت  الحقل،  داخل  رميالن  ملعب 
المجموعة  منافسات  إطار  ضمن  المباراة 
الثانية ولحساب نفس المجموعة فاز شبيبة 
على  نظيفة  بثالثية  آشتي  على  الحسكة 
أرضية ملعب الشهيد رستم جودي بسري 
سلم  على  النتائج  هذه  تؤثر  ولم  كانيه، 

الترتيب لألندية ضمن هذه المجموعة.
المجموعة  ضمن  المتبقية  المباريات  أما 
األولى فالنتائج لم تُغير سلم الترتيب بحيث 

فاز دجلة على األخوة والسالم بنتيجة كبيرة 
بلغت ستة أهداف مقابل هدف واحد، على 
بقامشلو،  هيثم كجو  الشهيد  ملعب  أرضية 
بينما سيطر التعادل اإليجابي بهدف لهدف 
المجموعة  نفس  ضمن  اآلخر  اللقاء  على 
وجوانن  كوجر  تل  شبيبة  ناديي  بين 
عامودا، المباراة أقيمت على أرضية ملعب 
ضمن  األندية  ترتيب  وإليكم  كوجر،  تل 

المجموعتين:
»المجموعة األولى« 

1ـ أهلي عامودا 9 نقاط +4.
2ـ دجلة 6 نقاط +8.

3ـ شبيبة تل كوجر 4 نقاط -2.
4ـ األخوة والسالم 3 نقاط -8.
5ـ جوانن عامودا1 نقطة -2.

»المجموعة الثانية« 
1ـ االتحاد 7 نقاط +7.
2ـ فدنك 5 نقاط + 4.

3ـ شبيبة الحسكة 5 نقاط +3.
4ـ جوانن باز 2 نقطة -2.

5ـ آشتي 1 نقطة -12.

3رياضة مرأة10

إعداد/ هيلني علي

تقرير/ جوان حممد

تقرير/ جوان روناهي

ضعيفة  مشاركة  اجلزيرة  إقليم  يف  للرجال  األجسام  بناء  بطولة  شهدت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
باإلضافة لتأخر انطالق البطولة يف الوقت احملدد ألكثر من ثالث ساعات؟؟؟، فإىل متى 

هذه اآلفة اخلطرية يف رياضتنا، وهي عدم قيام البطوالت بالتوقيت احملدد هلا؟؟؟.

حمررة الصفحة/ميديا غامن حمرر الصفحة/ جوان حممد

بطولة بناء األجسام مواعيد غري دقيقة ومشاركة ضعيفة

دوري الدرجة الثانية ال تغري

ذكر على سلم الرتتيب
ُ
 ي

املرأة يف مشال وشرق سوريا أسطورة كفاح متواصلة..

ملتقى وجيهات العشائر... تأكيد على
 دور املرأة العشائرية يف السالم

للصاالت  الكويت  منتخب  سيخوض 
للسيدات، أولى بطوالته الدولية، بعد أن تم 
تأسيسه ألول مرة العام الماضي من اللجنة 

النسائية باالتحاد الكويتي لكرة القدم.
بيان  عبر  النسائية،  اللجنة  كشفت  فقد 
رسمي، أن منتخبها غادر للصين لخوض 
بتنظيم  الدولية،  الصاالت  كرة  بطولة 
منتخبات  وبمشاركة  الصيني،  االتحاد 
الصين، ونيوزيالندا، وتايالند، والمكسيك، 

وماليزيا، وميانمار.
المنتخب  مدربة  تصريح  اللجنة  ونشرت 
التي  مظفر،  شهرزاد  اإليرانية  الكويتي، 
قالت: »تعد البطولة فرصة ثمينة لمنتخبنا 
حيث  بالعالم؛  الفرق  أفضل  ضد  ليتنافس 

ثالث  أقوى  بين  من  تايالند  منتخب  يعد 
منتخبات في العالم«.

وأضافت: »ستكون البطولة صعبة ومليئة 
في  مهمة  ليست  النتائج  لكن  بالتحديات، 
مرحلة التأسيس، وإنما من المهم أن يتنافس 
يشارك  وأن  عاٍل،  مستوى  على  منتخبنا 
بأكبر عدد ممكن من المباريات حتى نستعد 

بشكل أفضل لبطولة آسيا العام المقبل«.
الكويتي  باالتحاد  النسائية  اللجنة  أن  يُذكر 
إداراته  مجلس  تشكيل  منذ  القدم،  لكرة 
الجديد العام الماضي برئاسة فاطمة حيات، 
تمكنت من تأسيس أول دوري نسائي لكرة 
اختتم  والذي  بالكويت،  النسائية  الصاالت 

قبل أشهر بفوز فريق جاكوارز باللقب.

الماضي،  الموسم  برشلونة، وصيف  حقق 
 ،)1-9( تاكون  ضيفه  على  ساحقاً  فوزاً 
من  الجديد  الموسم  منافسات  انطالق  في 

الدوري اإلسباني للسيدات.
الثانية  الدرجة  من  حديثاً  تاكون  فقد صعد 
الذي تم االستحواذ عليه من قبل لاير مدريد 
اسمه  تحويل  ليتقرر  الماضي،  حزيران 

لريال مدريد النسائي، في صيف 2020.
نقص خبرة الفريق الجديد جعلته يخرج من 
الشوط األول، خاسراً بـ4 أهداف أتت عن 
طريق كل من أليكسيا بوتياس )8(، وأيتانا 
 ،)36( سواريز  ولوسيا   ،)28( بونماتي 

وماريونا اولفير )41(.
ضيفه  شباك  زيارة  في  برشلونة  وواصل 
في الشوط الثاني، لتسجل المهاجمة الدولية 
جينيفير هيرموسو، الثالثية في دقائق )73، 
76، 90(، وتضيف بونماتي هدفها الثاني 
والنرويجية   ،)60( الدقيقة  في  شخصياً 

كارولينا هانسين بالدقيقة )71(.
تاكون  فريق  للخاسر  الوحيد  الهدف  وجاء 
عبر  الثاني،  الشوط  من   )54( الدقيقة  في 
جيسيكا  الدولية  الباراجوانية  المهاجمة 

مارتينز.
أما عن حامل لقب الموسم الماضي، فريق 
أتلتيكو مدريد، فقد افتتح مشواره بانتصار 
سبورتنغ  فريق  مستضيفه  على  صعب 

هوليفا بنتيجة )0-1(.
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وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  استطاعت 
تقديم  تأسيسها  من  عام  مضي  بعد  سوريا 
لمناطق  األساسية  الخدمات  من  العديد 
خالل  من  وتمكنت  سوريا،  وشرق  شمال 
من  العديد  استقطاب  من  الناجحة  تجربتها 
التجربة،  هذه  باركت  التي  الدولية  الوفود 
وتعمل اآلن بثالثة مجالس وسبع إدارات؛ 
للمجلس  المشتركة  الرئيسة  أكدته  ما  وهذا 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  في  التنفيذي 

لشمال وشرق سوريا بيريفان خالد.
لشمال  الذاتية  اإلدارة  تشكيل  عن  أعلن 
المؤتمر  لقرار  استناداً  سوريا  وشرق 
التأسيسي الثالث لمجلس سوريا الديمقراطية 
الذي انعقد بمدينة الطبقة في السادس عشر 
من شهر تموز عام 2018 وتمخض عنه 
فيما  الخدمات  ينسق  إداري  هيكل  تشكيل 
الذاتية  واإلدارات  المحررة  المناطق  بين 
وشرق  شمال  مناطق  في  الديمقراطية 

سوريا.
الذي  الختامي  البيان  عن  وتمخض  كما 
إعداد  عيسى  عين  بناحية  أعماله  استكمل 
الذاتية  اإلدارة  لتشكيل  التحضيرية  اللجنة 
لشمال وشرق سوريا بتاريخ 2018-9-6 
خالل اجتماع ضم 70 عضواً من مختلف 
اإلدارات في شمال وشرق سوريا والبالغ 
عددها سبع إدارات في مقر مجلس سوريا 
تشكيل  تم  االجتماع  وخالل  الديمقراطية. 
المجلس العام لإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا والبالغ عددهم 70 عضواً وعضوة 
اإلدارات  مع  التشاور  خالل  من  وذلك 

الذاتية والمجالس المدنية خالل االجتماع.
من  الذاتية  لإلدارة  العام  المجلس  ويتألف 
من  عضواً   49 منهم  وعضوة  70عضواً 
اإلدارات  مناطق  في  التشريعية  المجالس 
الذاتية والمجالس المدنية، و21 عضواً من 
خالل  من  عليهم  التوافق  تم  التكنوقراط، 
اإلدارات  ومناقشة  التحضيرية  اللجنة 

األخرى. 
دعت  كلما  جلساته  العام  المجلس  ويعقد 
والقوانين  األنظمة  على  للمصادقة  الحاجة 
ومناقشة  التنفيذي  المجلس  عن  الصادرة 
المشاكل والصعوبات التي تواجه اإلدارات 
السبع ومشاكل األهالي في مناطق اإلدارة 
بعد  نافذاً  القرار  يعتبر  حيث  الذاتية، 
أعضاء  غالبية  قبل  من  عليه  التصويت 

»سهام  من  كل  انتخاب  وتم  كما  المجلس. 
مشتركة  كرئاسة  عطي«  وفريد  قريو 
للمجلس العام لإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
للمجلس  العام  الديوان  وانتخاب  سوريا، 
وانتخاب  أعضاء،  خمسة  من  المؤلف 
بيريفان  التنفيذية  للهيئة  المشتركة  الرئاسة 

خالد وعبد حامد المهباش. 

اجمللس التنفيذي ومهامه

وكلّفت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي 
عبد حامد المهباش وبيريفان خالد بتشكيل 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  ومكاتب  هيئات 
تشكيل  من  انتهائهم  وبعد  سوريا،  وشرق 
منحت  الذاتية،  اإلدارة  ومكاتب  هيئات 
من  الثقة  الذاتية  اإلدارة  ومكاتب  هيئات 
قبل المجلس العام بتاريخ 10-3- 2018. 
الذاتية  لإلدارة  التنفيذي  المجلس  ويضم 
هيكليته  ضمن  سوريا  وشرق  لشمال 
مكاتب  وسبع  هيئات  عشر  التنظيمية 
والزراعة،  االقتصاد  »هيئة  وهي  ودائرة 
والتعليم،  التربية  المالية،  والبيئة،  الصحة 
والعمل،  االجتماعية  الشؤون  الداخلية، 
والرياضة، وهيئة  الشباب  الثقافة،  المرأة، 
التابعة  المكاتب  أما  المحلية«،  اإلدارات 
للمجلس التنفيذي فعددها سبعة وهي »مكتب 

االستشارية،  والمعتقدات،  األديان  الدفاع، 
اإلعالم، النفط والثروات الباطنية، التنمية 
اإلنسانية،  الشؤون  ومكتب  والتخطيط، 
وتحولت  الخارجية«،  العالقات  ودائرة 
إلى  »مكتب«  من  الخارجية«  »العالقات 
الرئاسة  قدمته  مقترح  على  بناًء  »دائرة« 
وصادق  الخارجية،  للعالقات  المشتركة 
التي  جلسته  خالل  العام  المجلس  عليه 
عقدت بتاريخ السابع من شهر نيسان لعام 
العالقات  دائرة  اسمها  ليصبح   ،2019

لإلدارة  العام  المجلس  وصادق  الخارجية. 
للهيئات  الداخلية  األنظمة  على  الذاتية 
العالقات  ودائرة  اإلعالم  ومكتب  العشر 
سيصادق  بينما  الدفاع  ومكتب  الخارجية، 
على األنظمة الداخلية لبقية المكاتب خالل 

جلساته في الفترة المقبلة.

جملس العدالة ونظام الرئاسة 
املشرتكة

الذاتية  اإلدارة  في  العدالة  مجلس  ويضم 
من  عضواً   13 سوريا  وشرق  لشمال 
الحقوقية  والشهادات  الخبرات  أصحاب 
وتم  الحقوقي،  العمل  في  طويل  باع  ولهم 

من  ترشيحهم 
قبل اللجنة التحضيرية والذي استمر العمل 
عليه لستة أشهر، وتم اإلعالن عن التشكيل 
في الـ 25 من شهر نيسان 2019، ويشغل 
عماد  من  كل  للمجلس  المشتركة  الرئاسة 
نظام  ويطبق  حمو.  حاج  وأفين  الكراف 
الرئاسة المشتركة في كافة مجالس وهيئات 
ومكاتب اإلدارة الذاتية باستثناء هيئة المرأة 
الهيئة  وتتألف  فقط،  الرئيسة  من  فتتألف 
الرئاسة  من  التنفيذي  للمجلس  الرئاسية 

وبيريفان  المهباش  حامد  عبد  المشتركة 
خالد، وخمسة نواب وهم »فرهاد الشبلي، 
رياض  كورية،  اليزابيث  العبد،  حمدان 
الذاتية  واإلدارة  أوسي«.  أمينة  الهفل، 
تنظيمية  إدارة  هي  سوريا  وشرق  لشمال 
تنسيقية بين اإلدارات الذاتية والمدنية السبع 

مع مراعاة خصوصية كل إدارة. 
هيئات  بين  التنسيق  آلية  وبخصوص 
ومكاتب اإلدارة الذاتية مع اللجان والهيئات 
والمدنية  الذاتية  اإلدارات  في  لها  المماثلة 
السبعة تكون على شكل اجتماعات شهرية 
العمل وتقييمه  للوقوف على واقع  دورية، 
وتذليل الصعوبات التي تعترض عمل كل 
منها إن وجدت، وكذلك من خالل جوالت 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  وهيئات  مكاتب 

السبع،  اإلدارات  على  سوريا  وشرق 
وتختلف المصطلحات في اإلدارات السبع 
ومكاتب  لهيئات  المماثلة  للجان  بالنسبة 
أو  لجنة  اسم  يطلق  حيث  الذاتية،  اإلدارة 
مكتب في اإلدارات المدنية »الرقة، الطبقة، 
منبج، ودير الزور«  وهيئة في اإلدارات 
الذاتية »الجزيرة، عفرين، الفرات«، لكون 
وتتخذ  التشكيل،  حديثة  المدنية  اإلدارات 
بلدة  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
أبيض  تل  لمقاطعة   التابعة  عيسى  عين 

)كري سبي( بإقليم الفرات مقراً لها.

أعمال على الصعيدين الداخلي 
واخلارجي

إعمار  إعادة  من  الذاتية  اإلدارة  تمكنت 
البنى التحتية في كافة مناطق شمال وشرق 
حديثاً  تحررت  التي  خصوصاً  سوريا 
ودير  والطبقة  الرقة  داعش«  مرتزقة  من 

الزور«.
وفي هذا السياق؛ تحدثت الرئيسة المشتركة 
للمجلس التنفيذي في اإلدارة الذاتية لشمال 
أنباء  لوكالة  خالد  بيريفان  سوريا  وشرق 
التنفيذي  المجلس  »استطاع  قائلة:  هاوار؛ 
ومن خالل الهيئات الخدمية تقديم الخدمات 
األساسية للمواطنين خالل العام األول من 
تأهيل  بإعادة  الهيئات  قامت  فقد  التأسيس، 
من  والخدمي  والتربوي  الصحي  القطاع 
عمل  إّن  وغيرها.  وطرق  وكهرباء  مياه 
هيئاتها  بين  التنسيق  هو  الذاتية  اإلدارة 
واللجان المماثلة لها في اإلدارات السبعة، 
ويتم ذلك من خالل االطالع على أعمالهم 
بذل  على  وحثهم  وتقييمها  شهري  بشكل 

المزيد من الخدمات للمواطنين«.
للمجلس  المشتركة  الرئيسة  واختمت 
لشمال وشرق  الذاتية  اإلدارة  في  التنفيذي 
»إن  بالقول:  حديثها  خالد  بيريفان  سوريا 
عامها  منذ  نجاحها  أثبتت  اإلدارة  تجربة 
العمل  تنسيق  على  بقدرتها  وذلك  األول، 
السبعة  والمدنية  الذاتية  اإلدارات  بين  فيما 
التابعة لها، وعلى الصعيد الخارجي شهدت 
اإلدارة الذاتية انفتاحاً واسعاً على العالقات 
الخارجية وال سيما في إطار زيارات الوفود 

العديدة وعقد اتفاقيات دولية وغيرها«.

االتحاد  لحزب  المشترك  الرئيس  قال 
أن  ينبغي  إنه  السرياني سنحريب برصوم 
يتحد الشعب ضد هجمات السلطة للشعب، 
والتنمية  العدالة  حكومة  استيالء  على  رداً 
المشترك  الرئيس  قيّم  حيث  للبلديات، 
لحزب االتحاد السرياني في شمال وشرق 
 19 انقالب  برصوم  سنحريب  سوريا 
الذي  وآمد  ماردين  وان،  بلديات  ضد  آب 
والتنمية،  العدالة  حزب  حكومة  به  قامت 
كل  تنتهك  والتنمية  العدالة  »إن  وقال: 
قوانين،  أي  إطاعة  الديمقراطية دون  القيم 
االستيالء  يعني  البلديات  على  واالستيالء 

على إرادة االنتخابات وإرادة الشعب«.
جاء ذلك من خالل اللقاء الذي أجرته وكالة 

فرات لألنباء معه والذي تحدث قائالً: »هذه 
الماضية  األيام  في  جرت  التي  األحداث 
يعني  كبيراً، وهذا  تشكل خطراً  تركيا  في 
الشعب،  ومكاسب  إرادة  على  الهجوم 
وان،  بلديات  على  االستيالء  قرار  وإن 
كل  عن  وبعيد  قانوني  غير  وماردين  آمد 
قيم الديمقراطية، وهذه الفوضى في تركيا 
هي بداية لتحول النظام التركي الفاشي إلى 

نظام أكثر قمعاً واستبداداً«. 
وشرق  لشمال  التركية  التهديدات  وحول 
سوريا، تحدث برصوم بقوله: »تسعى دولة 
االحتالل التركي من خالل هذه التهديدات 
التي تطلقها على شمال وشرق سوريا إلى 
خلفه  وحشده  التركي  العام  الرأي  كسب 

المجاورة،  الدول  على  الحروب  لنشر 
العدالة  حزب  حكومة  تحاول  البداية  ومنذ 
والتنمية زيادة حصتها وتتدخل بالوضع في 
سوريا، وبخاصة في شمال سوريا وبالتالي 
اإلرهابية  المجموعات  من  العديد  دعمت 
الوضع  من  لالستفادة  وتسعى  وممثليها 
الحصول  يمكن  ما  لتحصل على  السوري 

عليه«.
العدالة  حزب  هدف  أن  برصوم  وأكد 
والتنمية وحكومة أردوغان كان شن انقالب 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  مشروع  على 
هذه  مثل  وفي  سوريا،  وشرق  شمال  في 
ضد  معاً  الوقوف  جميعاً  علينا  العملية، 
الدولي  المجتمع  نناشد  كما  الهجمات،  هذه 
موقف ضد  اتخاذ  عليهم  يتعين  إنه  ونقول 
العقلية الدينية المتطرفة؛ ألن هذه الهجمات 
ال تمثل تهديداً للمنطقة فحسب، بل للشرق 

األوسط بأكمله.«
االتحاد  لحزب  المشترك  الرئيس  واختتم 
السرياني سنحريب برصوم حديثه بالقول: 
»إن الشعب السرياني يقف إلى جانب حزب 
برلمانيين  ويوجد  الديمقراطية،  الشعوب 
سريانيين في هذا الحزب، وأي هجوم على 
يعتبر هجوماً  الديمقراطية  الشعوب  حزب 
على  يجب  لذلك؛  السرياني.  الشعب  على 
الكرد وجميع الشعوب التي تعاني من الظلم 

التوحد للحفاظ والدفاع عن إنجازاتهم«.

قررت أن أتوجه إليكم بهذه الرسالة على 
بيننا من قطيعة وخالفات في  الرغم ما 
النظر منذ سنوات، أخوتي في  وجهات 
االتجاه اآلخر فلنقل إنها رسالة عاجلة… 
اهتماماتكم  من  بعضاً  تنال  أن  أتمنى 
واألنظمة  تنظيماتكم،  بين  ما  الموزعة 
المسمى  والمجلس  واالئتالف  المعادية 
وكل  الشخصية  والمصالح  “بالوطني” 
في  أقحمتموها  التي  األخرى  الواوات 

حياتنا بغير وجه حق.

كما  تهملوها  أال  أتمنى  هذه:  رسالتي 
وأوصدتم  شعبكم  ومعاناة  هموم  أهملتم 
اعتليتم  أن  منذ  وجهه  في  األبواب  كل 
البليغة،  خطاباتكم  لتخطبوا  المنابر 
بربطات  وأقسمتم  الجماهير  وعاهدتم 
حياة  أفضل  ستقدمون  بأنكم  أعناقكم 
يكن  لم  بمستقبل  الجماهير  ووعدتم 
ليحلموا به، بيَد أن عهودكم ووعودكم لم 
تثمر سوى عن مزيد من القتل والتدمير 
ومزيد من االحتالل واالختطاف وطلب 
تحالفتم  الذين  أصدقائكم  قبل  من  الفدية 
معهم، وخير مثال ما يجري في عفرين، 
فأصبحت وعودكم كوابيس في خاصرة 
وتبعثر  قوته  تستنزف  الجماهير  أحالم 

طاقاته وتهدر إمكانياته، وعودكم لم تزل 
والتدخالت  والخالفات  األهواء  تنتابها 
ذلك  فكل  ال عجب  الضيقة،  والمصالح 
عليها  اعتدنا  ما  وهي  عهدناها  أمور 

منكم.

أتحدث  ال  أنا  يوسف...  إخوة  أخوتي 
إليكم بلسان حالي فقط، بل أتحدث بلسان 

من  فاقمتم  الذين  البسيطة  الجماهير  كل 
تبددوها،  أن  من  بدالً  أزماتهم ومآسيهم 
أناشدكم  أمله،  خيبتم  من  كل  بلسان 
تشدنا  أحياناً  فنحن  ملياً…  تفكروا  بأن 
أفضل  بغد  نحلم  نعم  نحلم،  بأن  الرغبة 
لكن ليس لنا، إنما ألوالدنا وأحفادنا فهم 
الذين يشغلون بالنا، ألننا نعلم أن الغد لن 
يكون غداً مشرقاً إال بهم وأنه ال غد لنا 

من دونهم.

يا أنتم، خذوا المناصب والمكاسب خذوا 
الممتزجة  األموال  خذوا  شئتم…  ما 
تبيعوا  ال  ولكن  وفاتنا  وشهادة  بدمائنا 
مستقبل أطفالنا، فكيف ستجيبونهم عندما 
بأبخس  غدهم  باع  الذي  عن  يسألون 
للمرة  وسأظل  أخرى  مرة  األثمان؟ 
األلف أقول أن ما يجمع بيننا أكبر وأهم 
بكثير مما يفرقنا، ويباعد بيننا وأكبر من 
تتراءى  قد  آنية  ومكاسب  خالفات  أية 
الخطر  فداحة  أن  أؤكد  أن  وأريد  لكم، 
الخالفات  حل  إلى  بنا  تدفع  أن  يجب 
والعقالني،  الجاد  الحوار  طريق  عن 
وتزول  تضمحل  أن  يجب  فالخالفات 

مهما كانت.

تواجهنا  أخطار  هناك  بأن  نتفق  فدعونا 
وتحدق بنا ويجب أن نفوت الفرصة على 
الذين  أوضاعنا  المستفيدين من  األعداء 
مستفيدين  للتوسع  ويعملون  يخططون 
اللحظات،  هذه  في  تناقضاتنا  من 
وخاصة  األساسية  المصلحة  بصراحة 
تدعونا  التاريخية،  المرحلة  هذه  في 
وطموحات  لمتطلبات  االستجابة  إلى 
الجماهير والتماسك والتضامن الحقيقي، 

وأن  المصير  بوحدة  الشعور  وتعزيز 
ال  الجماهير  أصابت  التي  االنتكاسات 
فقدان األمل وإنما  إلى  تقودنا  ينبغي أن 
يجب أن تقودنا إلى تكثيف الجهود وإلى 
ما  النجاح  فرص  التصميم،  من  مزيد 
زالت قائمة فاحّكموا ضمائركم ودعونا 
من نبش الماضي ونبش مراحل تاريخية 
صفحاتها  وطويت  الزمن  عليها  عفى 

الغابرة.

ما  األسبوع  هذا  اإليرانيين  لدى  كان 
يدفعهم إلى االبتسام في مكتب الرئيس 
مطحنة  بدأت  بعدما  روحاني  حسن 
الشائعات في الحديث عن »مفاوضات 
المتحدة  والواليات  إيران  بين  سرية« 
تم  يقولون  وكما  فرنسية،  بوساطة 
قمة  خالل  الكيس  من  القطة  إخراج 
مجموعة السبع التي عقدت في بيارتيز 
األمريكي  الرئيس  وأعلن  بفرنسا، 
دونالد ترمب مبتسماً أن عقد اجتماع مع 
المقبلة  القليلة  األسابيع  خالل  روحاني 
محتمل، »إذا كانت الظروف مناسبة«. 
المخطط  المفاجئ في  التحول  كان هذا 
اقتصادها  وخنق  طهران  لعزل  الكبير 
كان  ما  أفضل  مؤلمة،  عقوبات  عبر 

يمكن لطهران أن تحلم به.

العربي خالل  الخليج  التوتر في  أظهر 

بسبب  توقف  والذي  األخيرة  األشهر 
الهجمات المنعزلة، أن أياً من الجانبين 
ال يهتم بالتصعيد أو باندالع حرب في 
أن  يمكن  والتي  بالنفط،  الغنية  المنطقة 
تسبب شلالً اقتصاديا عالمياً، هذا مفهوم 
في واشنطن وباريس وطهران، من هنا 
يبدو أن عقد اجتماع ثالثي »صار أكثر 

احتماالً« من أي وقت مضى.

في قمة بيارتيز أعلن ترامب أن إيران 
اليوم ليست كما كانت قبل سنتين ونصف 
الكفاية،  فيه  بما  صحيح  وهذا  السنة، 
الرسمي  الرد  اآلن!  بكثير  أقوى  هي 

المؤتمر  بعد  مباشرة  روحاني  للرئيس 
مستعدة  ليست  طهران  أن  الصحافي 
رفعت  إذا  إال  الراهن  الوضع  لتغيير 
غير  االقتصادية  العقوبات  واشنطن 
القانونية التي فرضتها على إيران. من 
المتحدة  الواليات  رغبة  أخرى،  ناحية 
في التعاون مع جهود الرئيس الفرنسي 
اتفاق  إلى  للتوصل  ماكرون  إيمانويل 
بين واشنطن وطهران أمر مثير للقلق، 
ألن ترامب يمكن أن ينطلق مع إيران 
وقد  الشمالي  الكوري  للنموذج  وفقاً 
االحتمال،  متابعة هذا  يرغب حتى في 
خالل  من  الصارم  الخطاب  واستبدال 
مبادرات ودية. إيران متمسكة باحتمال 
إيراني  وفد  توجه  إذ  ماكرون،  نجاح 
حول  مفاوضات  إلجراء  فرنسا  إلى 
نائب  سيُجري  كما  النووي،  االتفاق 
وزير الخارجية عباس عرقجي وفريق 

باريس  في  محادثات  االقتصاديين  من 
لمناقشة سبل حل األزمة بين واشنطن 

وطهران.

ستنتظر الدول األخرى رؤية ما يحدث 
في أواخر أيلول الجاري، إذا ما اجتمع 
ترامب وروحاني خالل انعقاد الجمعية 
نيويورك،  في  المتحدة  لألمم  العمومية 
ر أنه لن يلتقي ترامب، ومع  روحاني كرَّ
ذلك، فإن األخبار األكثر إثارة لالهتمام 
في األسابيع الماضية تأتي من عقربة في 
سوريا والضاحية الجنوبية في بيروت 
والبو كمال في العراق. كانت هناك 24 

ساعة من االنفجارات المرتبطة جميعها 
بقوات »الوكالء« اإليرانيين فيما يتعلق 
إسرائيل،  إلى  المنسوبة  بالهجمات 
»الوكالء«  نشاطات  كانت  لسنوات 
تحدث دون عوائق في الشرق األوسط 
ولسنوات  المنطقة،  بلدان  يهدد  مما 
العاملة  القوى  مختلف  إيران  ترعى 
بمعدات منوعة من  بالوكالة، وتسلحها 
الرغم  على  وتمولها  المتقدمة  األسلحة 

من الركود الشديد في الداخل.

للقوة  استعمالها  إيران  نقلت  تدريجياً 
الميليشيات  باستخدامها  أجنبية  أيد  إلى 
واليمن  وسوريا  لبنان  في  الشيعية 
إلخفاء  فلسطين  وحتى  والعراق 
مشاركتها الخاصة، ومع ذلك ليس هناك 
وراء  يقف  بمن  كان  أي  في عقل  شك 
لألهداف  المستمر  الحوثيين  قصف 
فعلياً  المستمرة  والهجمات  السعودية، 
على المنشآت النفطية والمطارات فيها 
باستخدام صواريخ »كروز« وطائرات 

من دون طيار. 

كذلك الحال بالنسبة إلى الهجمات على 
وتسليح  بغداد،  في  األمريكية  السفارة 
كانت  التي  سوريا  في  الميليشيات 
تخطط إلطالق طائرات من دون طيار 
كما  السورية،  الجوالن  مرتفعات  من 
الضاحية  على  األخير  الهجوم  يوضح 
استهدف  والذي  بيروت  في  الجنوبية 
إيران  لمشروع  الالزمة  المنشآت 
هللا«،  »حزب  صواريخ  دقة  تحسين 
كيف تخاطر المصالح اإليرانية بسيادة 
لبنان، وجميع من يعيشون في لبنان. إن 
»حزب هللا« الذي ورطته إيران، يعمي 
سارعوا  الذين  اللبناني  النظام  أركان 
إلى التماشي مع كبار قادة الحزب ولن 
يستغرق األمر الكثير لالنتقال من هذه 
وإلى  السريع،  التصعيد  إلى  النقطة 
اإليرانية،  الرعاية  تحت  جديدة  حرب 
سيدفع  من  أول  اللبنانيون  وسيكون 

الثمن وخاصة الشيعة منهم.

عمليتي  بعد  إنه  عيان،  شهود  قال  لقد 
طائرتي »الدرون« في 24 آب الماضي 
في الضاحية الجنوبية، فرغت الضاحية 
من السكان يوم األحد، وبالطبع وصل 
الخبر إلى أمين عام الحزب حسن نصر 

في  بقوله  ذلك  تبرير  حاول  الذي  هللا 
اعتادوا  الضاحية  أبناء  إن  له  خطاب 
قراهم  نهاية األسبوع في  قضاء عطلة 
في الجنوب وبعلبك. ونقل نائب لبناني 
شيعي أن شيعة الجنوب الذين أنفقوا كل 
ثرواتهم على مشاريع بناء في الجنوب، 
سينقضون على »حزب هللا« إذا خاض 
إسرائيل  ضد  جديدة  حرب  مغامرة 

إكراماً إليران.

التواصل  مواقع  مراجعة  ويمكن 
أهل  لرؤية  لبنان،  في  االجتماعي 
بعدما  بيروت  إلى  يهربون  الجنوب 
الحارقة  بالقنابل  إسرائيل  قصفت 
رداً  الراس  مارون  قرية  ضواحي 
صاروخ  هللا«  »حزب  إطالق  على 
إسرائيلية  مركبة  على  »كورنيت« 
شعار  وكان  أفيفيم،  مستوطنة  قرب 
معك«،  البحر  »سنخوض  الهازئين: 
وهم يصورون كل الهاربين بسياراتهم 
من الجنوب. ستظل إيران بمثابة صداع 
لدول المنطقة كما عبر عن ذلك وزير 
الشيخ خالد بن أحمد  البحرين  خارجية 
هي  إيران  إن  قال  الذي  خليفة،  آل 
التي أعلنت الحرب على المنطقة عبر 
»حزب  جانب  إلى  الثوري،  حرسها 
»الحشد  وميليشيات  لبنان  في  هللا« 
في  والحوثيين  العراق  في  الشعبي« 

اليمن.

الوكيل«  »المشروع  إدارة  تتم 
ضخمة،  موارد  على  حصل  الذي 
لقاسم  التابع  القدس«  »فيلق  برعاية 
القدس«  »فيلق  قوات  وتقود  سليماني، 
هذه  من  كل  في  العسكري  التدخل 
النفوذ  زيادة  الرئيسي  وهدفها  الدول 

يملي  الذي  هو  سليماني  إن  اإليراني، 
الذي  وهو  إليران  الخارجية  السياسة 
توطيد  حملة  إن  بالممارسة.  ينفذها 
بالنسبة  أهمية  تقل  ال  اإليراني  النفوذ 
كما  النووي،  السالح  عن  إيران  إلى 
عن  تتخَل  لم  أنها  حقيقة  من  يتضح 
أو  اليمن،  في  العسكري  ترسيخها 
على  سوريا  أو  لبنان،  أو  العراق، 
الرغم من الضغوط االقتصادية الهائلة، 
ليست  إيران  أن  المؤكد  بحكم  صار 
بشأن  تنازالت  لتقديم  استعداد  على 
طموحاتها لتعزيز وجودها ونفوذها في 
الثورة  وتصدير  المنطقة  أنحاء  جميع 
اإليرانية. يجب أن تكون الفترة المقبلة 
التي  إلى طهران،  بالنسبة  للغاية  مهمة 
ستحاول زيادة مكاسبها في اتفاق جديد، 
والتقليل من تعهداتها، ومثل آخر مرة، 
مع  مسبقاً،  طوارئ  خطة  أعدت  ربما 
من  »األرانب«  لسحب  استعدادها 
القبعات من أجل لي أذرع القوى الكبرى 
تحت إرادتها. في المقابل يجب أن تثبت 
الفترة المقبلة أنها ال تقل أهمية بالنسبة 
عدم  يحاول  بأن  الدولي  المجتمع  إلى 
إلى  أدت  التي  نفسها  األخطاء  ارتكاب 
االتفاق  من  المتحدة  الواليات  انسحاب 
إذا  ما  هو  المرة  هذه  السؤال  النووي، 
كانت القوى الكبرى والجهات اإلقليمية 
الفاعلة حكيمة بما فيه الكفاية لالستفادة 
إلزالة  المتزايد،  اإليراني  الضغط  من 
تحسين  أجل  من  االقتصادية  العقوبات 
االتفاق النووي الجديد واستخدامه للحد 

من أنشطة إيران في المنطقة.
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من  األوسط  الشرق  في  يجري  ما  ولفهم 
مجريات  ربط  علينا  لألزمات،  تعاقب 
ما  مع  المنطقة  في  القائمة  الصراعات 
بين  منافسات  من  الدولية  الساحة  تشهده 

القوى العالمية الكبرى.

بداية الصراع على الغاز

انهيار  بدأ منذ ما بعد  الغاز  الصراع على 
بأن  الروس  أيقن  حيث  السوفيتي،  االتحاد 
لجعلها  والحروب  التسليح  على  الرهان 
وأفقدهم  خاسراً،  أصبح  قوة  مصدر 
السيطرة عالمياً, وقرأوا الدرس األميركي 
عبر  المتحدة  الواليات  تمّكنت  حيث  جيداً 
التحرك في مناطق النفط، من تحقيق النمو 
الدولي  السياسي  القرار  على  والسيطرة 
بدون منازع، حتى أصبح ما يسمى بالقطب 
الواحد, وتوّجهت روسيا هنا لمكامن الطاقة 

البديلة وسعت الحتكار تصدير الغاز.
الخطوط  من  العديد  بتنفيذ  روسيا  وقامت 
في  موقعها  لتعزيز  الغاز  أنابيب  لتمديد 
سوق الطاقة األوروبية, فيما قامت أميركا 

استراتيجي  كخيار  اآلخر  البعض  بدعم 
الطاقة  الروس على سوق  للحد من هيمنة 
األوروبي والعالمي, وكذلك هناك مشاريع 
والهند  الصين  تبنّتها  الغاز  لنقل  خطوط 

وباكستان.

حقول الغاز املكتشفة يف الشرق 
األوسط

الشرق  في  الغاز  حقول  اكتشاف  وبدأ 
األوسط عام 2000، عندما اكتشفت شركة 
»بريتش  لشركة  التابعة  غاز«،  »بريتش 
على  مارين«  »غزة  حقل  بتروليوم«، 
غزة،  قطاع  شواطئ  من  كم   36 مسافة 
االحتياطي  المخزون  إجمالي  يُقدَّر  حيث 
من  مكعبة  قدم  تريليون  يقارب  بما  للحقل 

الغاز.
حقل  اكتشاف  تم   ،2009 يناير  وفي 
المخزون  إجمالي  يبلغ  الذي  »تمارا« 
الجيولوجية،  للمسوح  وفقاً  به،  االحتياطي 
ما يقارب 10 تريليونات قدم مكعبة، ويقع 
شواطئ  من  كم   90 مسافة  على  الحقل 

شمالي فلسطين، وعلى مسافة 1650 متراً 
تحت سطح البحر.

حقل  اكتشاف  ذاته،  العام  شهد  كما 
»أفروديت« على بُعد 180 كم من الشاطئ 
 1700 وبعمق  لقبرص،  الغربي  الجنوبي 
إجمالي  ويقدَّر  البحر،  سطح  تحت  متر 
بما  لـ«أفروديت«  االحتياطي  المخزون 
الغاز  من  مكعبة  قدم  تريليونات   9 يقارب 

الطبيعي.
هو   ،2009 عام  اكتشافه  تم  آخر  حقل 
كم   60 مسافة  على  يقع  الذي  »داليت« 
فلسطين،  شمالي  الخضيرة  مدينة  غربي 
و0.5   0.35 بين  ما  يبلغ  باحتياطي 
الطبيعي،  الغاز  من  مكعبة  قدم  تريليون 

وهو ما يجعله قليل الجدوى االقتصادية.
حقلين  اكتشاف  تم   ،2012 عام  وفي 
األول  فلسطين؛  شواطئ  قبالة  آخرين 
األولية  التقديرات  وبلغت  »تانين«،  حقل 
قدم  تريليون   1.2 فيه  الغاز  الحتياطي 

مكعبة.

بلغ  الذي  »ليفياثان«  فهو حقل  الثاني،  أما 
احتياطي الغاز فيه 17 تريليون قدم مكعبة، 

شواطئ  من  كم   135 مسافة  على  ويقع 
حيفا،  مدينة  من  بالقرب  فلسطين  شمالي 
وذلك بعمق 1600 متر تحت سطح البحر.
اكتشفته  الذي  هو »ظهر«،  األخير  الحقل 
 ،2015 عام  اإليطالية  »إيني«  شركة 
ويعد حتى اليوم، أكبر حقل غاز في البحر 

المتوسط.
ويبعد الحقل عن شواطئ مدينة بور سعيد 
المصرية نحو 200 كم، ويبلغ االحتياطي 
من  مكعب  قدم  تريليون   30 فيه  المؤكد 

الغاز.
سوف  فإنها  »إيني«،  لتقديرات  وطبقاً 
السنة  في  ُمكعبة  قدم  مليار  نحو  تستخرج 
حتى  تدريجياً  وترتفع  لإلنتاج،  األولى 
مليار  إلى 2.5  إنتاج حقل »ظهر«  يصل 
وهذا   ،2019 عام  في  بالسنة  ُمكعبة  قدم 
اإلنتاج سيشكل نحو 40% من إنتاج مصر 

من الغاز.

شرق املتوسط .. حتالفات على مسار 
أنابيب الغاز

أصبحت  المتوسط  البحر  شرق  منطقة 
استقرار  على  مضى  وقت  أي  من  أخطر 
العالم مع تزايد التوتر واالصطدام لسببين, 
نظام  إلى  العالمي  النظام  تغيّر  هو  األول 
والصين  وروسيا  أميركا  األقطاب  ثالثي 
بكميات  الغاز  اكتشاف  هو  الثاني  والسبب 

كبيرة.
تم  التي  الكميات  أن  من  الرغم  وعلى 
اكتشافها ليست ضخمة إال أنها قادرة على 
من  قريبة  أنها  بحكم  اللعبة  قواعد  تغيير 
للغاز،  هام  سوق  وهو  األوروبي  االتحاد 
على  رئيسي  بشكل  يعتمد  السوق  وهذا 
يمر  ما  وغالباً  واإليراني،  الروسي  الغاز 
هذا الغاز عن طريق تركيا, واألوروبيون 
يتمنون أن يحصلوا على الغاز من مصادر 
وال  واإليرانيين  الروس  غير  مختلفة 
توتر  بسبب  تركيا  عبر  يمر  بأن  يرغبون 

العالقات مع هذه الدول الثالثة.
يمثل  أوروبا  من  قريباً  الغاز  اكتشاف  إن 
مصادر  ينوع  بأن  لالتحاد  وفرصة  أمل 
للدول  تحدياً  يُمثل  المقابل  وفي  غازه، 

الثالثة روسيا وتركيا وإيران.
وعلى الرغم من أن الكميات ليست ضخمة 

للدول  موت  أو  حياة  مسألة  تمثل  أنها  إال 
ومصر  )إسرائيل  الغاز  فيها  ظهر  التي 
واليونان وقبرص(, فبالنسبة إلى مصر فإن 
حقل »ظهر« الذي يحوي 30 تريليون متر 
عشر  لمدة  مصر  احتياجات  يكفي  مكعب 

سنوات.
تحدث  بدأت  الغاز  اكتشاف  ونتيجة 
وآخر  المستفيدة  للدول  تحالف  التحالفات, 
شّكلت  المستفيدة  الدول  المتضررة,  للدول 
بقيادة مصر،  المتوسط  البحر  غاز  منتدى 
وضم اليونان وقبرص وإسرائيل والسلطة 
الفلسطينية واألردن كونها مستهلك رئيسي 
من  بقوة  مدعوم  التحالف  وهذا  للغاز، 
تسعى  التي  وأوروبا  المتحدة  الواليات 
إليها  الدول  هذه  من  يأخذ  أنبوب  لتمديد 

بشكل مباشر.  
تركيا  فيضم  المتضررة  الدول  تحالف  أما 
االلتفاف  يحاولون  وهم  وروسيا  وإيران 
هذا  نتائج  ومن  المضاد,  التحالف  على 
الغاز  يمد  جديد  خط  مد  هو  التحالف 
وهو  تركيا  عبر  األوروبيين  إلى  الروسي 
تركيا  مساعدة  وأيضاً  ستريم(,  )ترك 
األميركية  العقوبات  بمواجهة  إليران 

واألوروبية, وهذه الدول تستميت ألن تبقى 
أوروبا بحاجة إلى غازها.

وإثر اكتشاف الغاز بدأت تظهر صراعات 
الصراع  أبرزها  ومباشرة  واضحة  منها 
تركيا  احتلت  التي  وقبرص  تركيا  بين 
أجزاء منها عام 1974 وأعلنت جمهورية 
سوى  بها  يعترف  وال  االتراك  القبارصة 
صراع  يحصل  أن  المتوقع  ومن  تركيا. 
أيضاً بين لبنان وإسرائيل حول الغاز أيضاً.

روسيا  بين  هو  المباشر  غير  والصراع 
وأميركا, فروسيا حريصة أن تكون شريكة 
في اكتشافات النفط, وفي المقابل األمريكان 

يسعون إلى إبعاد الروس عن ذلك.

والمستشار في  الباحث  ذلك تحدث  وحول 
العالقات الدولية علي يحيى لوكالة هاوار  
رغم  المتحدة  الواليات  »رفضت  قائالً 
موافقة كل أمم األرض اتفاقية كيوتو التي 
ُوقعت في مدينة ريودي جانيرو البرازيلية 
استخدام  تفرض  والتي   1992 سنة  في 
بدل  للبيئة  صديق  كوقود  الطبيعي  الغاز 
رغم  وذلك   ،21 القرن  بداية  في  النفط 
عدم  بسبب  عليها  األرض  أمم  كل  موافقة 
هنا  ومن  منه،  كافية  احتياطات  امتالكها 
اقتصادية  الغاز ألداة  تحويل  بدأت مرحلة 

سياسية«.

وأوضح أن الواليات المتحدة بدأت بمحاولة 
إمداده  وطرق  الغاز  منابع  على  السيطرة 
استخدام  من  واآلخرين  منافسيها  ومنع 
سياسياً,  نفوذهم  وتعزيز  اقتصادياً  الغاز 
الواليات  محاوالت  نفهم  هنا  »من  وقال 
الغاز  باتجاه استبدال  للضغط  المتحدة أوالً 
العلم  بالغاز القطري مع  الروسي ألوروبا 
ميل  الدايلي  نشرتها  أرقام  وبحسب  أنه 
من  حاجاتها  من   %35 أوروبا  تستورد 
الغاز من روسيا وهذا يعطي روسيا ورقة 

قوة بالبعدين السياسي واالقتصادي«.

الغاز الروسي القطري خمطط له أن 
مير من القصري يف مدينة محص

الغاز  وأضاف المستشار يحيى: »استبدال 
الروسي بالقطري كان سيكون عبر أنابيب 
حمص  مدينة  في  القصير  من  تمر  غاز 
لتكون  تطمح  التي  تركيا  عبر  السورية 
األوسط  الشرق  من  الغاز  لنقل  محوراً 
اإلقليمي  تأثيرها  سيعزز  ما  أوروبا  نحو 
ليصبح دولياً، ومن هنا نفهم أسباب تقارب 
تحول  سبب  ونفهم  سوريا  في  الطرفين 
السورية«،  للثورة  »عاصمة  حمص 
هللا  حزب  سيطرة  أسباب  إحدى  ويتضح 
على القصير )ولها بعد محلي لبناني يتعلق 
بحماية الحدود اللبنانية وإحدى طرق إمداد 
الفاعلة  ومشاركته  هللا(  حزب  وتخزين 
حماية  توليه  ثم  حمص  على  السيطرة  في 
بعد  حمص  في  الغاز  نقل  أنابيب  وتأمين 
دخول  أسباب  أحد  وهو  عليها،  السيطرة 
وهي  سوريا  جانب  إلى  الحرب  روسيا 
منفذها البحري الوحيد نحو المياه الدافئة«.

الواليات  بمحاولة  ثانياً  الباحث:  ويكمل 

المتحدة تقليل اعتماد أوكرانيا المنقلبة )وهنا 
نفهم أحد أبعاد الصراع السياسي فيها( الغاز 
الروسي كما طالب وزير الطاقة األمريكي 
بنى  إلقامة  بولندا  تعمد  بأن  بيري،  ريك 
لمساعدة  أوكرانيا  وبين  بينها  للغاز  تحتية 
األخيرة على التملص من الخناق الروسي 
الذي يعمل أيضاً الستبدال أوكرانيا كممر 
للغاز نحو أوروبا الغربية كجزء من أدوات 
الضغط عليها )ولذلك فقد وقّعت األطراف 
بعد  وذلك  وارسو(،  تفاهم  مذكرة  الثالثة 
اتفاقية مشروع السيل الشمالي الذي يربط 
مباشرة بين روسيا وألمانيا، ومن هنا نفهم 
أيضاً أحد أسباب العالقة المميزة بين ألمانيا 

وروسيا.

أنه وفقاً  لو علمنا  السياق  نفس  وفي  وثالثاً 
تحوي  األمريكي،  الجيولوجي  للمسح 
الشام  بالد  وحوض  النيل  دلتا  أحواض 
قدم مكعب  تريليون  المتجاورة على 345 
برميل  مليار  و 3.44  الطبيعي  الغاز  من 
ما  نفهم ترسيم مصر  النفط، ومن هنا  من 
البحرية مع قبرص  للحدود  بعد »الثورة« 
واليونان، وتوقيع الرئيس السيسي التفاقية 
الحدود  دمجت  والتي  الكالماتا  اإلطار 
واليونان  اليونانية  قبرص  بين  البحرية 
الغاز  أنبوب  بتمرير  يسمح  ما  ومصر 
اإلسرائيلي بين تل أبيب وأثينا نحو أوروبا، 
وهو ما اعتبرته تركيا إعالناً للحرب على 
مصالحها في المتوسط، رغم أنه جاء بعد 
إلى  الغاز اإلسرائيلي  أنبوب  تعليق تمرير 
حاجته  وبسبب  لكنه  تركيا  عبر  أوروبا 

لتوافق تركي قبرصي تم تعليقه.

للتصعيد  تركيا  لجأت  »لقد   : قائالً  ويختتم 
السيزيمي  للبحث  السفن  عبر  البحري 
انطالقاً من أقصر نقطة فاصلة بين مصر 
تنقيب  سفن  منع  عبر  وأيضاً  وتركيا، 
خاصة إيطالية من بلوغ بلوك 3 القبرصي،  
المحلية  ريس  أوروج  سفينة  وانضمام 
الصنع وهي رابع سفينة تشرع في التنقيب 
حوض  شرقي  والغاز  النفط  عن  والبحث 
المتوسط، وشروع تركيا في تطوير قواتها 
عام   تستعد  فهي  للحرب  استعداداً  البحرية 
طائرات  حاملة  لتسلم   2020 و   2019

وفرقاطة بحرية و5 غواصات«.

الشرق  في  الميدانية  لألوضاع  والمتابع 
األوسط وكثرة التدخالت اإلقليمية والدولية 
حجم  واضح  وبشكل  يرى  بلدانها  في 
الخالفات بين هذه القوى المتصارعة التي 

تدفع شعوب المنطقة حياتها ثمناً لها.

وكالة هاوار

وبرعاية هيئة الثقافة والفن في إقليم الفرات 
افتتح  آفاي كردستان،  واتحاد مثقفي روج 
لفن التشكيلي، الذي  فنانو كوباني معرضاً 
شارك فيها 32 فناناً وفنانة تشكيلية من أبناء 
التشكيلي  الفنان  بإشراف  كوباني،  مدينة 
التلل  أقيم في شارع  محمد شاهين، والذي 
وسط المدينة، واستمر لمدة يومين متتالين. 
وحضره المئات من أبناء مدينة كوباني إلى 

جانب عدد من مثقفي وفناني إقليم الفرات 
والمؤسسات  المراكز  وأعضاء  والجزيرة 

في المقاطعة.

لوحات حتاكي واقع الشعب 
السوري:

الذي  الرسومات  المعرض  في  وعرض 
أشرف عليه الفنان التشكيلي محمد شاهين 
حول  وفنانة،  فناناً  لـ32  فنية،  لوحة   83
في  السوري  الشعب  ومقاومة  معاناة 
ومقاومة  نضال  تجسد  وبعضها  الحرب، 
المرأة أمام الذهنية الذكورية، وأخرى تعبر 
عن انتهاكات احتالل التركي بحق شعوب 
معاناة  تحاكي  لوحات  جانب  إلى  المنطقة 

ومقاومة أهالي عفرين. 
المعرض  يهدف  التي  الرسالة  وحول 

تحدثت  معرضهم  خالل  من  إليصالها 
التي  عبدي«،  »نارين  الفنانة  لصحيفتنا 
أحدها  لوحات،  بثالثة  المعرض  تشارك 
معاناة  تحاكي  التي  الوجع  رقصة  بعنوان 
االضطهاد،  من  المجتمع  هذا  في  المرأة 
تحديات  عن  الحلم  استمرارية  واألخرى 
المرأة لكافة صعوبات الحياة واستمراريتها 
التي  الهمسة  والثالثة  حلمها،   تحقيق  في 

تجسد همسة المرأة عن وجعها. 
خالل  من  قائال:)نحاول  نارين  وأشارت 
معاناة  واقع  إظهار  وألواننا  ريشتنا 
في  السوري  الشعب  ونضال  ومقاومة 
أعوام  ثمانية  خالل  يعيشه  الذي  الصراع 
المنصرمة، وإظهار وجه الحقيقة الحتالل 
بحق  بها  يقوم  التي   واالنتهاكات  التركي 
إلى  إضافة  العام،  للرأي  سوريا  شعوب 

معاناة ونضال المرأة الكردية أمام الذهنية 
فكرة  إن  للعالم  أثبتت  والتي  الذكورية 
غير  شيء  فعل  على  المرأة  قدرة  عدم 
خاطئة،  أطفالها  وتربية  بمنزلها  االهتمام 
وهي باستطاعتها حماية وطنها ومجتمعها 

وخوض أشرس المعارك«. 
لهؤالء  الثاني  هو  المعرض  هذا  يعتبر 

الفنانين التشكيليين من أبناء كوباني، الذين 
أيضاً،  معرضاً  المنصرم  العام  في  نظموا 
شارك فيها 12 فناناً تشكيلياً، ويأتي افتتاح 
هذا المعرض بهدف تشجيع وتنمية الفنانين 

على تطوير أنفسهم إخراج مواهبهم. 

أمهاتهم  بطون  من  يولدون  »الناس 
ولكن  الحقوق،  في  متساوين  أحراراً 
عندما يخوضون معارك الحياة ال يعودون 
تُسلب  من  فمنهم  الحقوق،  في  متساوين 
المرض  أو  الفقر  يعاني  حريته ومنهم من 
يهتمون  من  الناس  من  وقلة  الجوع،  أو 

بهم«.

رواية تارخيية:

االجتماعي  الظلم  يجسد  اسم  »البؤساء«، 
فترة  بين  ما  فرنسا،  في  سائداً  كان  الذي 

وقيام  1815م،  عام  نابليون  سقوط 
فيليب  لويس  الملك  ضد  الفاشلة  الثورة 
فرنسية  رواية  أشهر  تعد  1832م,  عام 
للكاتب  عشر،  التاسع  القرن  في  تاريخية 
واحداً  يعد  الذي  هوجو،  فيكتور  الفرنسي 
من عمالقة األدب الفرنسي، شاعر وروائي 
وكاتب مسرحي، معروف ببراعته األدبية 

وبحبكته الروائية الرومانسية.

أعمال فيكتور هوغو:

من أهم أعماله »أحدب نوتردام«، و«رجل 
إلى  باإلضافة  البحر«،  و«عّمال  نبيل« 
البؤساء  نشرت  شهرته,  رمز  )البؤساء( 
ألول مرة عام 1862م، وظهرت في جميع 
المدن األوروبية ضمن وقت واحد, جمعت 
الرواية الحب والحرب والطفولة المفقودة، 
كما حققت نسبة مبيعات عالية جداً، خاصةً 
درامي  طابع  ذات  لمسرحية  تحويلها  بعد 

موسيقي وفيلم عام 2012م.

حبكة الرواية:

والقوانين  للعادات  نقداً  الرواية  شكلت 
جحيم  إلى  الحياة  تحول  التي  الفرنسية، 
السائدة  المادية  الطبقية  ظل  في  بشري، 
إلى خمسة  الرواية  تنقسم  الوقت,  ذلك  في 
أحد  اسم  منها  جزء  كل  يحمل  أجزاء، 
عليه  المحكوم  بدخول  تبدأ  حيث  أبطالها, 
السجن،  فالجان«  »جان  الشاقة  باألشغال 
الرواية  وتنتقل  خبز,  رغيف  سرقة  بتهمة 
باألحداث إلى أن يصبح جان فالجان عمدةً 
لمدينة فرنسية يساعد الفقراء والمحتاجين، 
ويتبنى الطفلة كوزيت ابنة إحدى العامالت 
الستعادة  كافحت  التي  »فانتين«،  لديه  

ابنتها من ظلم ال يليق ببراءة األطفال.
الشباب  بعض  حماس  لنا  الرواية  تصف 

للثورة ضد الملك والتغيير لواقعهم المؤلم، 
لكن يحكم على ثورتهم بالفشل, كما تعالج 
)البؤساء(، صراع النفس البشرية في ظل 
واالقتصادي  والسياسي  االجتماعي  الفساد 
واالنتقام،  والصفح  والشر،  الخير  بين  ما 
والجوانب  المواقف  الكثير من  تطرح  كما 
والحرب  كالحب..  االخرى  اإلنسانية 
أضاع  الذي  والسجن  واأليام..  الطويلة.. 
حياة إنسان، تعرض الرواية تلك المشاعر 
في  والجهل،  والجريمة  البؤس  خالل  من 
تصادم  في  المجتمع،  من  السفلى  الطبقة 
والحاجة،  اإلصالح  ودعوة  الضمير  مع 
شخصية  في  )هوجو(  جسده  ذلك  كل 
يسلط  فالجان«, حيث  الرواية »جان  بطل 
على  هذه  روايته  في  الضوء  )هوجو( 
الثورة ورجالها وتاريخها والتي على دوام 
مشاهد  في  بالقوة  حاضرة  تكون  األحداث 
الرواية؛ وقد عبر عنها وفق رؤية فلسفية 

أتقن )هوجو( طرحها بشكل سليم ومؤثر.

»البؤساء« رواية العظمة 
اإلنسانية:

من  أكثر  من  العالم  في  لغة  تخلو  ال  تكاد 
»البؤساء«،  هيجو  فيكتور  لرائعة  ترجمة 
مثلت  التي  المرات  إحصاء عدد  ويصعب 
إليها  تجذب  مرة  كل  وفي  المسرح.  على 
أن  لهم  سبق  الذين  الناس  من  الماليين 
رأوها وقرأوها مرات, منذ عام 1863م، 

تقرأ  »البؤساء«  تزال  ما  اليوم،  حتى 
القارئ  جرب  ولو  متصاعدة،  بوتيرة 
ثالثة  حتى  أو  ثانية،  مرة  قراءتها  إعادة 
ليست  البؤساء  ألن  فاته،  الذي  كم  ألدرك 
مجرد حبكة روائية متقنة وجذابة فحسب. 
مواجهة  في  اإلنسانية  العظمة  رواية  إنها 
الدافقة  المشاعر  رواية  الظروف،  أقسى 
غوص  هي  ما  بقدر  والجمال.  الحب  من 
في النفس اإلنسانية بكل ما فيها من ضعة 
وما  وعدل،  ظلم  من  فيها  وما  وترفع، 
فيها من قوة وضعف. تعرفنا هذه الرواية 
مرحلة  وإلى  نعرفها،  لم  كما  باريس  إلى 
الفرنسية  الثورة  تلت  التي  التاريخ،  من 
األكثر  وارتداداتها  العظمى عام 1789م، 
هذه  الحديث.  العالم  صورة  في  تأثيراً 
واآلالم  االنكسارات  رغم  التي  الثورة 
األخوة  بشعارات  تمسكت  والتضحيات 
نماذج  إلى  وتعرفنا  والحرية.  والمساواة 
إنسانية يصعب  نماذج  من شخصيات هي 
ما  »البؤساء«  قارئ  ينسى  ولن  نسيانها. 
عانته فانتين لتسعد ابنتها، وال ما عاناه كل 
ليتحول حبهم, وال  من ماريوس وكوزيت 
محكوم  من  ليتحول  فالجان  جان  عاناه  ما 
قلبه  يمتلئ  رجل  إلى  الشاقة،  باألشغال 
بالخير والحب، ولهذا قد صدق »هوجو« 
شريرين  رجال  ينتج  البؤس  »بأن  بالقول 
ولكن في كثير من األحيان ال تُفسد الجانب 

اإلنساني في أعماقهم«.

في  المثقفين  اتحاد  قامشلو-عقد  روناهي/ 
السنوي  الموسع  اجتماعه  الجزيرة  اقليم 
الجمعة  يوم  في  وذلك  قامشلو  مدينة  في 
6-9-2019 وبحضور الرئاسة المشتركة 
إقليم  في  المثقفين  من  والعشرات  لالتحاد 
الجزيرة. وبعد الوقوف دقيقة صمت على 
العديد  المجتمعون  ناقش  الشهداء،  أرواح 
من القضايا المتعلقة بعمل ونشاطات ودور 
تحد  التي  والمعوقات  والصعوبات  االتحاد 

من تقدم العمل, وتضمن برنامج االجتماع 
جوانب  أبرز  الذي  السنوي  التقرير  قراءة 
السياسي والتنظيمي  همة تضمنت الوضع 
قام  التي  والفعاليات  والنشاطات  اإلداري 
كما  الذاتي،  والنقد  والنقد  االتحاد،  بها 
في  جاء  ما  على  موسع  بشكل  النقاش  تم 
من  للكثير  واالستماع  السنوي  التقرير 
بمزيد  الكفيلة  العمل  آليات  حول  اآلراء 
بالثقافة  االرتقاء  الى  الهادف  العمل  من 

للمثقف  الحقيقي  بالدور  والقيام  المجتمعية 
الوقوف  تم  ومؤسسة.كما  كأشخاص 
التي  والعوائق  واألخطاء  المشاكل  على 
أفضل  بشكل  العمل  سير  من  تحد  كانت 
األكبر  االهتمام  المثقفين  إيالء  وضرورة 
في كافة المجاالت ليقوموا بما يتطلب منهم 
بعض  على  الوقوف  وإمكانية  عمل،  من 
األمور اإلدارية ونتاجات المثقفين وطباعة 

أعمالهم وإفساح المجال ليكونوا بحق قدوة 
االجتماع  وانتهى  مجتمعهم.  غي  وقادة 
بجملة من التوصيات التي تم االتفاق عليها 
المزيد  لتحقيق  عليها  العمل  إلى  ليصار 
من التقدم في الساحة الثقافية.   وفي منبج 
عقد اتحاد المثقفين في مدينة منبج وريفها 
االتحاد  مبنى  في  اعتيادي  غير  اجتماعاً 
وقد  الدولي.  حلب  طريق  على  الكائن 

في  التحضيرية  اللجنة  االجتماع؛  حضر 
اتحاد المثقفين؛ المكلفة بإعداد التحضيرات 
األولية للمؤتمر العام الذي سينعقد في 21 
من الشهر الجاري. بدأ االجتماع بالوقوف 
ثم  الشهداء، من  أرواح  دقيقة صمت على 
في  المثقفين  التحاد  المشترك  الرئيس  قرأ 
منبج وريفها؛ أحمد اليوسف النظام الداخلي 
مواده  أبرز  على  النقاش  وتم  لالتحاد، 
وبنوده، وإبداء بعض التعديالت المقترحة، 
ومن الواجب تصويبها خالل قراءة القانون 
كما شرح  العام.  المؤتمر  برنامج  في  ذاته 
المتعلقة  المسائل  بعض  اليوسف  أحمد 
بعمل االتحاد خالل عام حافل من العطاء 
التنظيمية  الجوانب  أبرزها  ولعل  والعمل، 
في  المشتركة  الرئاسة  مستوى  على 
في  الحاصل  الخلل  إلى  إضافة  االتحاد، 
وأمور  االتحاد،  عمل  في  اإلدارية  اللجان 
وفي  العمل.  في  التقدم  تعترض  أخرى 
التحضيرية  اللجنة  أكدت  االجتماع،  ختام 
الثغرات  لسد  إدارية جديدة  انتخابات  على 
توصيات  من  وكان  االداري.  العمل  في 
المرشحين  اختيار  على  االتفاق  االجتماع 
للجنة اإلدارية في اجتماع األسبوع القادم.

5ثقافة وأدب تقارير وتحقيقات8

البؤساء.. ملحمة خالدة يف تاريخ اإلنسانية

اجتماع سنوي الحتاد مثقفي اجلزيرة وحتضريي ملثقفي منبج

نارين عبدي

تقرير/ سالفا أمحد

إعداد/ هيلني علي

تقرير/ آزاد كردي-عبدالرمحن حممد

حمررة الصفحة/هايستان أمحد

لكل صراع أو حرب, أبعاد جيوسياسية وخلفيات اقتصادية على الرغم من الرتكيز على الضحايا والدمار الذي ختلّفه هذه احلروب, وهذا ما 
الغاز على أشدها بني القوى اإلقليمية والدولية. ومل يقتصر الصراع الدويل على  ينطبق فعليًا على ما جيري يف الشرق األوسط، حيث حرب 
النظيفة واليت يف احلقيقة مل تكن نظيفة، حيث أصبحت ممتزجة بدماء  الطاقة  يتجه منذ سنوات على ما يسمى  التسليح والنفط، لكن أصبح 

شعوب منطقة الشرق األوسط اليت تدفع مثن الصراع على خطوط أنابيب الغاز.

روناهي/كوباني: حتت شعار »منكم احلكاية ومنا األلوان« افتتح فنانو مدينة كوباني معرضًا 
للفن التشكيلي بكوباني، حياكي واقع املقاومة واملعاناة لشعب السوري يف احلرب، مبشاركة 

32 فنانًا، وذلك يف الـرابع من أيلول احلايل.

د واقع املقاومة واملعاناة للشعب السوري
ّ
جس

ُ
الغاز...وصراعات وحروب الشرق األوسطلوحات ت
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الغزيرة  للهطوالت  كانت  ثانية  جهة  ومن 
العامة  الحالة  على  سلبياً  تأثيراً  والمستمرة 
للمزروعات، حيث تسببت باصفرار مساحات 
القيام  بعد  األعراض  هذه  زالت  ولكن  كبيرة 
أمراض  انتشرت  كما  اآلزوتي،  بالتسميد 
البياض  )التعفنات،  مثل  وحشرية  فطرية 
الحمص  اسكوكيتا  الزغبي،  البياض  الدقيقي، 
إلى ضعف  أدى  ما  وهذا  والصدأ(،  والعدس، 

في اإلنتاج. 
لم  والمستمرة  الغزيرة  الهطوالت  أن  كما 
اآلفات  لمكافحة  الفالحين  أمام  المجال  تفسح 
بالشكل  الضارة  واألعشاب  والحشرات 
المطلوب؛ حيث تتطلب عملية المكافحة أجواء 

مستقرة نسبياً لضمان فعاليتها.
حرائق  اندلعت  الحصاد  عملية  بدء  ومع 
األراضي  من  كبيرة  مساحات  والتهمت 

جهود  ضياع  إلى  أدى  الذي  األمر  الزراعية 
نمو  إلى  باإلضافة  الموسم،  خالل  الفالحين 
األعشاب الكبير في محيط الحقول حيث تسببت 
المساحات المترابطة باستمرار الحريق وتمدده 
إلى مساحات شاسعة دون عوائق، فبلغ مردود 
الدونم الواحد من القمح والشعير  250/150 

كغ/ د.
اإلنتاج  فكان  والعدس  للكمون  بالنسبة  أما 
المحاصيل  زراعة  وتراجع  جداً،  ضئيالً 
مثل  األخيرة  السنوات  في  تدريجياً  الصيفية 
المزروعة  المساحة  تتجاوز  لم  حيث  القطن، 
على  العادة  جرت  التي  المساحة  من   %20
إلى  لإلقليم  العام  اإلنتاج  وانخفض  زراعتها 
أقل من 60 ألف طن مقارنة بـ 300 ألف طن 
منها  أسباب  لعدة  وذلك  السابقة،  السنوات  في 
اعتماد  يتم  المناسب, حيث  الصنف  توفر  عدم 
عليها  يحصل  المصدر,  مجهولة  أصناف 
إنتاج  تكاليف  وزيادة  فردي,  بشكل  الفالحون 
القطن  بآفات  اإلصابة  معدل  وزيادة  القطن 
)ديدان اللوز( بشكٍل كبير، األمر الذي أدى إلى 

انخفاض اإلنتاجية بشكٍل كبير. 
لمديرية  االيعاز  تم  القائمة  للمشكلة  وتداركاً 
للمنطقة  المناسب  الصنف  البذار إليجاد  اكثار 
وتوزيعه على الفالحين بأسعار مناسبة, وعلى 

القطن  بذور  البذار  اكثار  مديرية  أمنت  ذلك 
 ،)5 رقة   -124 حلب   –  90 )حلب  صنف 
وقامت  المنطقة،  ظروف  مع  تتناسب  والتي 
إلى  أدى  الذي  األمر  الفالحين  على  بتوزيعها 
وأمام  الفالحين  أمام  الصعوبات  بعض  تذليل 

عملية إنتاج القطن. 
بحالة  فهي  الصيفية  للخضار  بالنسبة  أما 
للزراعة  العامة  اإلدارة  قيام  بعد  جيدة 
»األسمدة  من  إنتاجها  مستلزمات  بتأمين 
إلى  الوصول  بغية  وغيرها«؛  والمحروقات 
المطرية  الهطوالت  أدت  كما  الذاتي،  االكتفاء 
بعض  وغمر  التربة؛  انجراف  إلى  الغزيرة 
فوق  السدود  مياه  منسوب  وزيادة  األراضي، 
تهديد  عامل  شكل  وهذا  التخزينية؛  سعتها 
استدعى  مما  لها،  المجاورة  المناطق  لسكان 
وتشكيل  التأهب  للزراعة  العامة  اإلدارة  من 

اإلقليم واالستنفار  لجنة طوارئ على مستوى 
السدود  حالة  على  للوقوف  المناوبات  وتنظيم 
المعنية  الجهات  مع  والتنسيق  مستمر؛  بشكٍل 
وبخاصة البلديات لتأمين اآلليات الثقيلة لتدارك 

حدوث أي طارئ.

فيما خيص اإلنتاج احليواني

تناقصت أعداد الثروة الحيوانية خالل الفترات 
السابقة بشكل تدريجي نتيجة عزوف المربين 
العلفية  المواد  أسعار  بسبب غالء  التربية  عن 
واألدوية البيطرية، ونتيجة لذلك قامت اإلدارة 
للمربين  تشجيعية  بخطوات  للزراعة  العامة 
البيطرية  واألدوية  اللقاحات  توزيع  من خالل 
ضمن  الشعير  محصول  ادخلت  كما  مجاناً، 
الخطة الزراعية؛ وأدى ذلك إلى زيادة إنتاجه 
استعادة  المجال  أفسح  مما  سعره،  وانخفاض 

الثروة الحيوانية نشاطها. 

األعمال املنفذة

ـ تنظيم العمل الزراعي في إقليم الجزيرة من 

خالل اعتماد خطة زراعية سنوية؛ حيث بلغت 
منها  دونم،   /219841/ المرخصة  المساحة 

/254985/ سقي »مروي«.
لموسم  الممنوحة  الرخص  مجموع  بلغ 
وبلغت  رخصة،   /7691/ 2019/2018م، 
اإلقليم  مستوى  على  المزروعة  القمح  مساحة 
/673498/ هكتار، وتم تمويل الفالحين بكافة 
سماد،  )بذار،  الزراعي  اإلنتاج  مستلزمات 
مساحة  حسب  وذلك  وغيرها(،  ومحروقات، 
كل منهم وبموجب النسب المعتمدة في الخطة.  
مستوى  على  الموزعة  والمواد  المستلزمات 

إقليم الجزيرة
األسمدة        

/ يوريا%46  بذار قمح/ طن  المقاطعة 
مركب/ سوبر فوسفات/   طن سماد  طن 

بذار قطن/كغ كمية المازوت/ل  طن 
 1697  11046  20000 الحسكة 

  29411423  10.4
  913.6  26269  27157 قامشلو 

6900  20901575  3.6
 14  2610  37315 المجموع 47157 
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والشعير  القمح  من  الفالحين  إنتاج  تسويق  ـ 
بموجب شهادة المنشأ؛ وبلغت الكمية المسوقة 
ألف طن  القمح، و/153/  ألف طن من   550
من الشعير على مستوى شمال وشرق سوريا.

السونة؛  حشرة  الحشرية:  اآلفات  مكافحة  ـ 
هكتار،   )65565( المكافحة  المساحة  وبلغت 

وبشكل مجاني على مستوى اإلقليم.
األعشاب  لمكافحة  الالزمة  المبيدات  تأمين  ـ 
الضارة بين حقول القمح والبقوليات لألراضي 

المستثمرة من قبل اللجان الزراعية.
تم  حيث  الحقول؛  بين  الحقل  فار  مكافحة  ـ 

توزيع مادة فوسفيد الزنك بشكل مجاني.
ـ مكافحة عشبة الباذنجان البري.

في  الوقاية  لعناصر  تدريبية  إجراء دورة  تم  ـ 
بشكل  الفنيين  خبرة  لزيادة  الحسكة  مقاطعة 

عملي.
ـ توعية الفالحين بضرورة مكافحة األمراض 
تمويل  وتم  بأنواعها(،  )االصداء  الفطرية 
المزارعين المتعاقدين مع مؤسسة اكثار البذار 

بالمبيدات الفطرية.
النواحي  مختلف  في  زراعية  مراكز  افتتاح  ـ 
عدد  بلغ  حيث  الفالحين؛  مصالح  لتسهيل 
الحسكة،  مقاطعة  في  مركز   /18/ المراكز 

و/15/ في مقاطعة قامشلو.
على  المحروقة  األراضي  مساحة  حصر  ـ 
بالتعاون مع األسايش واللجان  مستوى اإلقليم 
وجداول  رسمية  ضبوط  بموجب  االقتصادية 
المساحة  وبلغت  المتضررين،  بكافة  اسمية 
مستوى  على  هكتار   /34203/ المتضررة 

اإلقليم.
خالل  من  الحبوب  استالم  بعملية  المساهمة  ـ 
فرز عناصر من اللجان الزراعية إلى مراكز 

الشراء للموسم 2019/2018.
ليتم  وتجهيزه  القمح  بذار  وتعقيم  غربلة  ـ 
التابعة  واألراضي  الفالحين  على  توزيعه 
للجان والجمعيات، حيث بلغت الكمية الموزعة 

/50/ الف طن.
الفالحين  مع  البذار  اكثار  عقود  تنظيم  ـ 
الراغبين بذلك وقد بلغ عدد العقود /499/ عقد 

إلكثار األصناف المراد زراعتها.
اإلدارة  لعناصر  تدريبية  بدورات  القيام  ـ 
العامة في المديريات واللجان لتحسين خبراتهم 

العملية والفنية.
روج  جامعة  لطالب  إنتاجي  معسكر  إقامة  ـ 
الزراعة  أقسام  آفا شمل تدريبهم على مختلف 

والثروة الحيوانية والمديريات التابعة لها.
اإلقليم؛  مستوى  على  القطن  مساحة  حصر  ـ 
ألف   /11/ المزروعة  المساحة  بلغت  حيث 
محصول  من  اإلقليم  إنتاجية  وبلغت  هكتار. 
القطن /40/ ألف طن، تم تسويقه إلى شركات 

التطوير.
لزيادة  والمزارعين  للفالحين  ندوات  إقامة  ـ 
الزراعي  االقتصاد  مجاالت  في  خبراتهم 
واستعمال  واألمراض،  اآلفات  ومكافحة 
المتبعة  المثلى  بالطرق  والمبيدات  االسمدة 
الزراعة  بمواعيد  االلتزام  وأهمية  عالمياً، 

والتقيد بكمية البذار.
تنفيذ  في  المنظمات  من  العديد  مع  التعاون  ـ 
العيش  سبل  بتحسين  المتعلقة  المشاريع 

للفالحين والمربين.
سد  من  لكل  اإلسعافية  الصيانة  من  االنتهاء  ـ 

)مزكفت( وقناة ري )جل آغا(.
الالزمة  للصيانات  الفنية  الدراسات  تحضير  ـ 
لمنسوب  المستمرة  والمراقبة  المتبقية  للسدود 

المياه في كل سد.
بلغ  حيث  الزراعي؛  بالترخيص  االستمرار  ـ 
بئر؛  لآلبار /1504/  الممنوحة  الرخص  عدد 
بئر   /66 و/  سابقاً،  محفور  بئر   1438 منها 
المنزلية  لآلبار  الحفر  رخص  وبلغت  جديد، 

/156/ كحالة إنسانية.
الرئيسية وإعادتها  الخابور  ـ صيانة بوابة سد 
للخدمة، صيانة ثالث محركات ضخ في السفح 
تسرب  واصالح  صيانة  للخدمة،  وإعادتها 
وكذلك   /1/ خابور  التحويل  محطة  في  المياه 
ـ 15/   13/ الضخ  المياه من محطات  تسرب 

على سد الخابور.

وفق  الخابور  الري على سد  تنظيم عمليات  ـ 
الحاجة، وكذلك تفعيل الري على نبعة الهول، 
المياه  لضخ  اسكانيا  محرك  تأمين  تم  حيث 

للفالحين.
المعتمدة  المحلية  األصناف  جميع  استرداد  ـ 
سابقاً من القمح القاسي والطري، باإلضافة إلى 
المستوردة  األصناف  بعض  وتوطين  اختبار 
المزارعين  حقول  ضمن  والمستكشفة 
حيث  من  المحلية؛  األصناف  مع  ومقارنتها 

اإلنتاجية والمقاومة لألمراض والحشرات.
المخصبات  فعالية  بمدى  تتعلق  أبحاث  تنفيذ  ـ 
أدى  حيث  القمح؛  لمحصول  بالنسبة  الورقية 

إلى زيادة اإلنتاج. 
ـ الحصول على 16 صنف في مرحلة االساس 
تم اكثارها لتأمين الصنف النقي والمحافظ على 
خصائص المقاومة واإلنتاجية العالية في وحدة 
بها  البذار  اكثار  مؤسسة  وتزويد  المساحة، 

لتأمين خزنة وراثية لها.
الزراعية  العلمية  البحوث  مديرية  تمكنت  ـ 
بالتعاون مع مؤسسة اكثار البذار من استرجاع 
وتم  الشعير،  من  لصنفين  الوراثية  الصفات 
تنفيذ عقود مع مهندسين زراعيين بغية اكثارها 

وتوزيعها كبذار على المزارعين.
ـ زراعة محصول التبغ ألول مرة في مقاطعة 

الحسكة وكانت النتائج جيدة.
ـ إنشاء مشتل عفرين في مدينة قامشلو، وتأهيل 
في  مشاتل  خمس  ترخيص  الدرباسية،  مشتل 
من  غرسة   6200 تأمين  قامشلو،  مقاطعة 
وتوزيعها  والمثمرة،  الحراجية  األشجار 
تشجيع  الزراعية،  واللجان  المؤسسات  على 
زراعة األشجار المثمرة، حيث بلغت المساحة 

المزروعة /5/ آالف دونم.
االقتصاد  اكاديمية  في  زجاجي  بيت  إنشاء  ـ 

المجتمعي، وزراعة مختلف البذور.
المحميات  كافة  على  حقلية  بجوالت  القيام  ـ 
ومتابعة مستلزماتها وتطورها والوقوف على 

التعديات عليها في حال حدوثها.
الحراجية  األشجار  من  أنواع  عدة  توثيق  ـ 
ونشرها  المحميات  ضمن  البرية  والمثمرة 
في االعالم على شكل دراسات علمية لتوعية 
المحافظة  وضرورة  ماهيتها  على  األهالي 

عليها.
المركزي في عامودا واستالم  البراد  ـ تجهيز 

اللقاحات من الشركة المتعاقدة معها.
ـ االنتهاء من حصر الثروة الحيوانية، وتجهيز 

دفاتر االحصاء لكل ناحية على حدى.
ـ القيام بحمالت التلقيح حيث تم تلقيح عشرون 

ألف رأس بقر بالحمى القالعية.

وأصحاب  المربين  مشاكل  على  الوقوف  ـ 
المداجن، ووضع الحلول المناسبة.

المتممات  من  طن   /4000/ كمية  توزيع  ـ 
مستوى  على  الزراعية  اللجان  على  العلفية 

اإلقليم.
تم  كما  اسماك،  صيد  رخصة   /550/ منح  ـ 
حصر أعداد المداجن في المقاطعة، يبلغ عددها 
عيادة  رخصة   /71/ منح  مدجنة،   /182/
بيطرية، وترخيص /14/ مستودعات لألدوية 

البيطرية.
لدى  الموجودة  الدعاوي  جميع  في  النظر  ـ 
اللجان من قبل اللجنة العقارية الزراعية العامة؛ 
بلغت  الالزمة,  التحقيقات  وإجراء  ودراستها 
الدعاوى المحسومة من اللجنة العقارية العامة 
الدعاوى  دعوى,   /103/ والمستأنفة   /53/
بلغت  الفرعية  العقارية  اللجان  من  المحسومة 

/80/ دعوى.
والبيطري  الزراعي  الحجر  مركز  تفعيل  ـ 
الزراعية  المواد  لمراقبة  سيمالكا،  معبر  في 
والبيطرية الداخلة والخارجة من شمال وشرق 
لهيئة  اإلعالمي  المركز  بحسب  وهذا  سوريا؛ 

االقتصاد المجتمعي.

ال أحد ينكر إن الحياة بدون أصدقاء قاسية، 
قسوة،  أشد  السوء  أصدقاء  بوجود  لكنها 
لهذا السبب يقول البعض إن صديق واحد 
يكرهنا  صديق  ألف  من  خير  يحبنا  جيد 
دون أن نعلم، وبكل تأكيد فإن الصديق ذو 
ويعود  ينفعنا،  السيئة يضرنا وال  الصفات 
للوقوع  ويدفعه  بالخسارة  صديقه  على 
اإلنسان  جاهداً  يحاول  التي  األخطاء  في 

بطبيعته تفاديها.
روناهي  صحيفتنا  أجرت  الصدد  وبهذا 
لقاًء مع بعض األشخاص في مدينة قامشلو 
لإلدالء بآرائهم حول ماهية األفكار التي يتم 
أصدقائهم،  خالل  من  عليهم  وتؤثر  تبنيها 
المدرسة،  الشارع،  في  كانت  سواًء 

الجامعة، والبيت.

تعلمت الكذب!!!

من  البالغة  قامشلو  من  شفيع  ديانا  الشابة 

العمر 20 سنة تروي لنا كيف أثرت عليها 
صديقتها سلباً وعلمتها الكذب على أسرتها 
الجامعية،  الحياة  من  األولى  السنة  في 
في  الملتزمة  الفتاة  مثال  »كنت  فقالت: 
على  تعرفت  أن  إلى  بحياتي،  شيء  كل 
الجديد، ومن  الدراسي  الفصل  زميلتي في 
القديمة  المفاهيم  من  الكثير  تغيير  تم  ثم 
تنافي ما كنت  المتأصلة في تربيتي والتي 
نهج  في  بدأت  فقد  لدي،  عليها  تعودت  قد 
القدوم  في  بالتأخر  وذلك  مختلف؛  طريق 
إلى البيت بحجة الدراسة وكثرة المواد التي 
تثقل كاهلي، يوماً بعد يوم كنت أزداد كذباً 

وأقل اجتهاداً«.
وبعد  »ثم  بالقول:  حديثها  ديانا  تابعت 
بدأت عائلتي  مرور فترة على حالتي هذه 
في المسائلة واالستفسار لما طرأ علي من 
سلكُت  قد  كنت  بأنني  علموا  فقد  تغيير، 
من  الكثير  وبعد  طريقي،  يكن  لم  طريقاً 
النصائح والمحاوالت لرجوعي إلى طريق 

قبل  أقوى من ذي  بالفعل عدت  الصواب، 
كنت  ما  عكس  وأثبت  ألكون،  واجتهدت 
قد أصبحت عليه بمعدالٍت دراسية عالية، 
وأفكاٍر جديدة خالية من األخطاء، وأخذت 

تجربة جيدة في اختيار أصدقائي«.

اختالف الثقافات، والتأثر السليب..

م«؛  »إ.  المواطن  حدثنا  ذاته  السياق  وفي 
للكثير من شبابنا  الذي حصل  التأثر  حول 
على  وتعرفوا  أوربا،  إلى  هاجروا  الذين 
وهم  عليهم،  جديدة  كانت  أخرى  ثقافات 
يعتقدون  كانوا  الذي  الطريق  على  ساروا 
»لدي  قائالً:  ونوه  ما،  نوعاً  صحيح  بأنه 
يخالفون  البالد  خارج  األصدقاء  بعض 
معتقداتهم والعادات التي نشأوا عليها بحجة 
الرأي  أخالفهم  وأنا  الحرية،  هي  هذه  أن 
مبادئك  تنسى  أن  تعني  ال  فالحرية  تماماً 

وقيمك في الحياة«. 
على  »يجب  بالقول:  حديثه  »أ.م«  وأنهى 
وأن  اإلمكان،  قدر  أوالدهم  متابعة  األهل 
يكونوا على دراية مسبقة باألصدقاء الذين 
يرافقون أوالدهم، وعدم السماح لهم بالبقاء 
خارج المنزل إلى وقت متأخر، كما يجب 
في  لهم  وتعليمية  ترفيهية  دورات  فتح 
أوقات العطل الصيفية، واالهتمام بهم على 

أكمل وجه، وعلى اإلنسان مهما خالط من 
مجتمعات أن يحافظ على مبادئه وأخالقه«.

توجيه من األب واألم..

أشارت  اآلراء  هذه  من  آخر  جانب  وفي 
بالقول:  حديثها  في  م«،  »ك.  المواطنة 
في  سنة   30 منذ  معلمة  وكذلك  أم،  »أنا 
خالل  ومن  السوري،  النظام  مدارس 
من  الكثير  وجدت  التدريسية  مسيرتي 
األطفال يتأثرون بأصدقائهم ويتغيرون في 
التعليمي-  النشاط  )قلة  مثل؛  نواحي  عدة 
الهروب من المدرسة - والتدخين في زوايا 

المدرسة(«.
»حاولنا  قائلةً:  حديثها  م«  »ك.  تابعت 
إرشاد  وتعليمية  تربوية  كمؤسسة  جاهدين 
الطريق  إلى  وتوجيههم  األطفال  هؤالء 
الصحيح والسليم، ومنعهم من التسيب، فأنا 
ما  يعلمون  عندما  األهل  شعور  وأعلم  أم 
يتصرف به أوالدهم من عادات وتصرفات 

سيئة خارج المنزل«.
وفي السياق ذاته أشار كوران عبدهللا وهو 
أب لثالثة  أطفال، عن تأثر أوالده بالبيئة 
ال  سن  في  بأنهم  وخاصةً  بهم  المحيطة 

يعلمون ما هو الصواب.
أوالد،   3 »لدي  بالقول:  هللا  عبد  وأكمل 

وقد الحظت على إبني الكبير التغيير الذي 
يطرأ عليه فور خروجه إلى الشارع وكان 
يبقى لوقٍت متأخر، وعندما كان يعود إلى 
البيت نالحظ بأنه يتصرف على غير عادته 
بدأ  ولدي  أن  حينها  علمت  سلبي،  وبشكل 
بالتأثر برفاقه ويخرج عن مفاهيم ومبادئ 
علمتها له، ليتعلم ويتبنى أفكاراً جديدة غير 

صائبة«. 
تابع عبد هللا ما بدأه بالقول: »كنت أجلس 
مع ابني وأخبره بأن ما يفعله خاطئ، ولكن 
كنت  مرة  كل  في  كالمي  يعارض  كان 
ال  »لماذا  بالقول:  ويرفض  بذلك،  أخبره 
بأن  ويقولون  يفعلون،  ورفاقي  ذلك  أفعل 
هذا صحيح«، حينها قمت بالتحدث مع والد 
صديقه وأخبرته بأن أبنه يقع في األخطاء 
تفاجأ  صحيحة،  غير  بطرق  ويتصرف 
الوالد من تصرفات ابنه، وهكذا علم ابني 
بأن صديقه أيضاً مخطئ، ليعود ابني بعد 

ذلك إلى ما كان عليه سابقاً«.
وأنهى كوران حديثه بأنه يجب على األهل 
وإسداء  أطفالهم  إلى  االنتباه  األول  بالمقام 
وسد  السابقة،  بتجاربهم  المتعلقة  النصائح 
فجوة الفراغ لديهم بنشاطات ترفيهية تلهيهم 
عن الخروج إلى الشارع، واكتساب أفكار 

غير أخالقية ومنافية لتنشأتهم. 

ينظّم معهد اإلدارة المدنية الديمقراطية في 
لألطفال  ترفيهية  نشاطات  وريفها  منبج 
المنضمين لبرنامج تدريب الحساب الذهني 
برنامج  من  األول  المستوى  انتهاء  بعد 

التدريب.
يعمل  عالمي  برنامج  هو  الذهني  الحساب 
أدوات  باستخدام  الطفل,  ذكاء  تنمية  على 
خاصة, ويفيد في زيادة التخيل, والتركيز, 
واإلبداع, والذاكرة, والسرعة في الحساب 

الفوري.
افتتح معهد اإلدارة المدنية الديمقراطية في 
الحساب  في  مجانية  دورات  وريفها  منبج 
التسجيل،  في  الراغبين  لجميع  الذهني 
وتشمل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
9 - 12 عاماً, أي في الصفوف الدراسية 

الرابع والخامس والسادس.

ينقسم برنامج التدريب إىل ستة 
مستويات

ويقسم برنامج تدريب الحساب الذهني إلى 
ستة مستويات, مدة كل مستوى شهر واحد, 
حيث ينظم المعهد ثالث جلسات أسبوعية, 
ويخضع  واحدة,  ساعة  جلسة  كل  مدة 
أسبوعية  الختبارات  المتدربون  األطفال 
ضمن خطة المعهد لتنمية الحساب الذهني 

لديهم.
تدريب  في  المسجلين  األطفال  عدد  بلغ 
المدنية  اإلدارة  معهد  في  الذهني  الحساب 
طفالً   70 وريفها  منبج  في  الديمقراطية 

متدرباً, حيث تم فرزهم على أربع قاعات 
ترفيهية  ألعاباً  الدورة  وتشمل  صفية. 
االستمرار  على  الطالب  لتحفيز  لألطفال 
بالتعلم, والتطوير, وتنفيذ برنامج الحساب 

الذهني.
مادة  مدرس  أشار  السياق  هذا  وفي 
الرياضيات والمدرب المعتمد في الحساب 
»الفكرة  بالقول:  أحمد  إبراهيم  الذهني 
شيء  من  األرقام  تحويل  هي  األساسية 
عدة  ونستخدم  إلى شيء محسوس,  مجرد 
على  العمل  يتم  ذلك,  في  مساعدة  أدوات 
برنامج  طريق  عن  الطفل,  ذكاء  تنمية 
فصي  تحفيز  على  يعمل  معين,  تدريب 

الدماغ األيمن واأليسر لدى الطفل«.
وعن مراحل التدريب على الحساب الذهني 
الطالب  »يتدرب  بالقول:  أحمد  أردف 
ستة  خالل  المساعدة  األدوات  باستخدام 
مستويات في عمليات الجمع, والطرح, أما 
في المستوى السابع فيبدأ الطالب بعمليات 
يصل  حتى  والجذور,  والقسمة,  الضرب, 
من  يستطيع  معينة,  مرحلة  إلى  الطالب 
ويقوم  التدريب,  أدوات  تخيل  خاللها 

بالحسابات الفورية, والسريعة«.

احلساب الذهين يعزز الثقة بالنفس

وأكد إبراهيم أحمد على ضرورة التدريب 
على الحساب الذهني ونوه: »يعمل برنامج 
التدريب على الحساب الذهني على تعزيز 
على  ليس  وتأثيره  الذاكرة,  وتقوية  الثقة, 

جميع  على  بل  فحسب  الرياضيات  مادة 
المواد الدراسية«.

المتدربين في معهد اإلدارة  وعن األطفال 
وريفها،  مبنج  في  الديمقراطية  المدنية 
المستوى  إنجاز  »تم  قائالً:  أحمد  أضاف 
تطبيق  وسيتم  المعهد,  طالب  مع  األول 

عمر  حتى  الروضة  مراحل  من  البرنامج 
المقبلة.  الفترات  في  المعهد  في  عاماً   14
بمستوى  المعهد  على  الطالب  إقبال  كان 

ممتاز«.
إلى  بالتطرق  حديثه  أحمد  إبراهيم  واختتم 
بالقول:  منها  والهدف  الترفيهية  النشاطات 

للطالب,  تفاعلية  ألعاباً  يضم  »البرنامج 
مما يدفع الطالب للتعلق بمادة الرياضيات, 
التدريب,  ببرنامج  واالستمرار  واألرقام, 
وتعتبر مادة الرياضات من المواد األساسية 

في المناهج التعليمية«.
وكالة هاوار
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   استطالع/ يارا حممد

حمررة الصفحة/برييفان محي حمررة الصفحة/ميديا غامن

االختيار... بني صحبة األخيار واألشرار

دورات جمانية يف احلساب الذهني لألطفال مبنبج.. 

الوضع الزراعي بإقليم اجلزيرة بشقيه 
«النباتي واحليواني« لعام 2019

معاناة األهايل، من  املتواضعة احلد من  املكثفة وإمكانياهتا  الفرات جبهودها  إقليم  والبيئة يف  اإلدارة احمللية  كوباني- تسعى هيئة  روناهي/ 
تدهور حالة الطرقات والشوارع نتيجة األمطار الغزيرة والسيول يف موسم الشتاء، ويذكر بأنه مت تنفيذ 60% من املشاريع اخلدمية. روناهي/ 
كوباني- تسعى هيئة اإلدارة احمللية والبيئة يف إقليم الفرات جبهودها املكثفة وإمكانياهتا املتواضعة احلد من معاناة األهايل، من تدهور حالة 

الطرقات والشوارع نتيجة األمطار الغزيرة والسيول يف موسم الشتاء، ويذكر بأنه مت تنفيذ 60% من املشاريع اخلدمية.

او  سلبًا  إما  ويتأثر  املتأصلة،  اإلنسان  جذور  تنبت  والشر،  اخلري  بني  قامشلو-  روناهي/ 
هكذا  بأخرى،  أو  بطريقة  األصدقاء  وخصوصًا  به،  احمليطة  اخلارجية  بالعالقات  إجيابًا 
كانت بعض اآلراء اليت حصلنا عليها من خالل السؤال عن تأثري رفاق السوء على شخصية 

الفرد يف قامشلو.


