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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

هيئة التحرير:
سوزان علي

برييفان خليل
عبدالرمحن حممد

التدقيق اللغوي:

ميسر املشعان

روناهي/ عين عيسى ـ مع بدء األزمة السورية 
والظروف التي ترافقت معها من حرب ودمار، 
واالنتقال  والتشرد،  المعاناة  في  قصته  بدأت 
األمان  إال  يريد  يكن  لم  آخر،  إلى  مكان  من 
واالستقرار، فظروف الحرب لم تدع له مجاالً 
من  تهجيره  وزادها  إعاقته،  وسببت  ليعيش، 
بسبب  إعالتها  يستطيع  ال  التي  عائلته  مع  بيته 

إعاقته، حلمه هو العودة إلى مدينته تل أبيض/ 
كري سبي التي كانت تنعم باألمن واألمان قبل 
والمرتزقة  التركية  الدولة  قبل  من  احتاللها 

التابعين لها.
خالل لقاء أجرته صحيفتنا مع المهجر من ذوي 
االحتياجات الخاصة من مدينة تل أبيض/ كري 
الذي خرج من مدينته،  القادر حوت  سبي عبد 
بعد ما احتلها الجيش التركي والمرتزقة، ليصل 
به المطاف إلى المخيم الذي أنشأته مقاطعة تل 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  واإلدارة  أبيض، 

إليواء المهجرين من المناطق المحتلة.

َفقَد بصره ومسعه بلغم املرتزقة

 يقول المهجر عبد القادر حوت في بداية حديثه 
كري  أبيض/  تل  مدينة  إلى  الرقة  من  »نزحنا 
سبي إبان سيطرة مرتزقة داعش على المدينة، 
المرتزقة،  سببه  الذي  واإلرهاب  الخوف  بعد 
التي  األلغام األرضية  عام 2015 وقتها كانت 

الخروج  رحلة   وفي  مكان،  كل  في  زرعوها 
وأفقدني   ، عليَّ لغم  انفجر  المرتزقة  جحيم  من 
بصري بالكامل، وفَقدت السمع جزئياً، وُعِطبت 

يدي أيضاً«.
من  المنطقة  تحرير  بعد  حوت«  وأضاف 
بشكٍل  تتحسن  األوضاع  أصبحت  المرتزقة 
اإلغاثية  الطبية،  التقدمات  وبدأت  تدريجي، 
تأتي إلينا، كافة المستلزمات واالحتياجات كانت 

متوفرة، ونعمنا باألمن واالستقرار«.
وتابع »الهجوم التركي العنيف والوحشي على 
عشوائياً،  كان  سبي،  كري  أبيض/  تل  مدينة 
ويستهدف المدنيين، لم نعرف إلى أين نتجه، أو 
إلى أي مكان نلجئ، القذائف التي كانت تنزل لم 
تعرف إلى أين تتجه...؟، ربما تستهدف أطفالك 
أو أطفال جارك..!، نتيجة هذا األمر لم نستطع 
المكوث في بيوتنا، لذلك اتجهت بصحبة عائلتي 
بشكل مباشر إلى مدينة الرقة، كان هنالك أزمة 
تأوي  بدأت  أيضاً، ألنَّها  المدينة  السكن في  في 

المهجرين اآلتين من منطقة كري سبي«.

التهجري أجربه على السكن يف بيت 
من دون أبواب أو شبابيك

األزمة  وبسبب  بأنه  حوت  القادر  عبد  وبيَّن 
مدينة  منها  تعاني  كانت  التي  الخانقة  السكنية 
الرقة، اضطرر للسكن في بيت من دون أبواب 
أو شبابيك، وهو شبه خرابة، ومكث فيه لمدة 15 
يوماً، إلى أن قامت الجهات المعنية والمنظمات 
اإلنسانية العاملة في الرقة، بتوزيع المساعدات 
التجأ  بعدها  النازحين،  على  واإلغاثية  الغذائية 
مع عائلته إلى مخيم مهجري تل أبيض/ كري 
سبي، وهناك اآلن على أمل العودة إلى ديارهم 

التي هُِجروا منها قسراً.
إلى  العودة  نريد  نحن  حوت«  المهجر  يقول 
حالياً  المدينة  أوضاع  ولكن  أبيض،  تل  مدينتا 
مرعبة للغاية، نتواصل مع أقاربنا في المناطق 
المحتلة، ويؤكدون لنا أن الحياة أصبحت جحيماً 
إلى غالء  تُذكر إضافة  يُطاق، ال مساعدات  ال 
الُمرتزقة، في ظل الوضع األمني  فاحش سببه 

والخطف،  واغتياالت،  تفجيرات،  من  السيء، 
واالبتزاز ألخذ الفديات من األهالي«.

سرقوا مجيع ممتلكاتنا

المرتزقة  بها  يقوم  التي  الممارسات  واستهجن 
والخاصة  العامة  للممتلكات  وسلب  نهب  من 
بالقول: »لم نسمع قط من قبل أوضاع سيئة مثل 
مرتزقة  قبل  من  المحتلة  المناطق  تعيشها  التي 
تركيا، حتى بيتي الذي لم أستطيع أن أُخِرج منه 

شيئاً )سرقوه ونهبوه( بالكامل«.
ذوي  من  المهجر  تمنى  حديثه  نهاية  وفي 
االحتياجات الخاصة عبد القادر حوت أن تحرر 
كري  أبيض/  تل  الديمقراطية  سوريا  قوات 
مرتزقة  يد  من  الُمحتلة  المناطق  وكل  سبي، 
إلى  واالستقرار  األمان  يرجع  وأن  تركيا، 

المنطقة من جديد«. 

َفَقَد حواسه ِبفعل ُمرتزقة داعش واليوم ُيكمل االحتالل اإلجرام حبقه

وجهاء عشائر مشال وشرق سوريا: »العدوان الرتكي 
استهداف ملناطقنا اآلمنة ونظامنا اجملتمعي«

سالم حسني: »شعوب مشال سوريا لن 
تقبل باالحتالل الرتكي ألراضيها«

 الوجود 
ُ
آفاق

 يف سوريا
ّ
األمريكي

رون... بني وحشة 
ّ
هج

ُ
م

الفناء وإرادة البقاء 

مقاومة الكرامة أثبتت 
وحدة الشعوب يف املنطقة

نازح من سري كانيه مازلنا 
نقاوم سنعود لديارنا 

ً
جددا

ُ
عمِرها م

ُ
ون أكد رئيس فرع الطبقة للتحالف الوطني الديمقراطي السوري سالم حسين لصحيفتنا 

أن هدف دولة االحتالل التركي تغيير التركيبة السكانية والديمغرافية لمناطق شمال 
وشرق سوريا، وتحقيق مطامعها التاريخية وإعادة أمجاد الدولة العثمانية، وأشار 
إلى أن تركيا دولة محتلة ويجب عليها الخروج من األراضي السورية ومن دون 

شروط...«4

ليس  األمريكّي  الوجوِد  عن  الحديُث 
بل  وليَد ظروٍف طارئٍة،  وال  مستجداً 
تعتبُر  فواشنطن  طويلٍة،  لعقوٍد  يمتدُّ 
منطقةَ الشرِق األوسط حيويّةً جداً وال 
تسمُح بالمتغيراِت فيها، وقد حافظت 
دول  مع  متواصلٍة  عالقاٍت  على 
بدرجٍة  بل  بالنديِّة  تتسم  لم  المنطقة 

من التبعيِّة...«5

الهمجية  االحتالل،  العدوان، 
الحادي  القرن  في  والتوحش 
والعشرين، العودة بالبالد والعباد إلى 
العهود الغابرة، أيام الغزوات وطيش 
المزاج والنزوات، تلك المفردات التي 
والصغير  الكبير  لسان  على  باتت 
نتبادل  ونحن  تتناقلها،  ألسنتنا  كانت 

اآلراء والتحليالت...«8

سوريا  وشرق  شمال  مناطق  تشهد 
اآلونة  في  وعسكرياً  سياسياً  توتراً 
شنه  الذي  العدوان  نتيجة  األخيرة 
من  قطعان  بمساندة  التركي،  االحتالل 
المصالحات،  ومجموعات  المرتزقة 
في  التركية  للمخططات  ارتهنت  التي 
المنطقة، وأصبحت جزء من المشروع 
التركي الهادف لضرب الوحدة الوطنية 

السورية...«9

من  قسراً  الُمهجرين  معاناة  تزداد 
من  الشتاء،  فصل  حلول  مع  بيوتهم 
نتيجة  ديارهم  من  أُخرجوا  ما  بعد 
القصف الشرس من قِبل المحتل التركي 
تنعم  مناطق  إلى  راحلين  ومرتزقته، 
باألمن واألمان دون سواها، وكلهم أمل 
إلى بيوتهم وقراهم قريباً  بالعودة يوماً 

وطرد الغزاة منها...«6

دعا أعيان ووجهاء العشائر في شمال وشرق سوريا السوريين إلى التكاتف وتوحيد الصف والوقوف إلى جانب قوات سوريا 
الديمقراطية واتباع نهج المقاومة لردع العدوان التركي عن األراضي السورية، كما ناشدوا القوى الديمقراطية في العالم 

بالدفاع عن القيم اإلنسانية وإيقاف العدوان التركي على مناطق شمال وشرق سوريا اآلمنة...«2

مذكرة دعوة
في الدعوة رقم األساس /3226/ لعام 2019

طالب التبليغ: عبد الرزاق مصطفى العبيد.    
المطلوب تبليغه: اسماعيل العلي بن حمد

الموضوع: العودة للماجور.
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ صباحا من يوم 
االثنين 2019/12/2 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

سند تبليغ حكم
رقم األساس /1145/ لعام 2019

طالب التبليغ: رهف عبد الفتاح الجاسم.    
المطلوب تبليغه: أحمد جاسم البرهو. الموضوع: تثبيت زواج. وأن لم 
تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية. ديوان 

العدالة االجتماعية في منبج

سند تبليغ حكم
رقم األساس /1036/ لعام 2019

طالب التبليغ: حسين باكير بن محمد.    
المطلوب تبليغه: عبد العزيز أحمد 
الحسون. الموضوع: تثبيت شراء 

سيارة . النوع بيك اب لون ذهبي رقم 
اللوحة/208221 حلب/ وأن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية. 
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

سند تبليغ حكم
رقم األساس /984/ لعام 2019

طالب التبليغ: هيفاء أحمد 
العليوي.    

المطلوب تبليغه: ياسر محمد 
المحمد. الموضوع: التفريق.

وأن لم تحضر ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج

سند تبليغ حكم
رقم األساس /759/ لعام 2019

طالب التبليغ: أمية حمود الدندل.    
المطلوب تبليغه: أحمد علي العلي.

الموضوع: التفريق. وأن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية. ديوان العدالة االجتماعية في منبج

سند تبليغ حكم
رقم األساس /773/لعام 2019

طالب التبليغ: ابراهيم يوسف شحادة.    
المطلوب تبليغه: عبد الرحيم ابراهيم اسماعيل.

الموضوع: تثبيت شراء سيارة . النوع هونداي 
2006 رقم اللوحة /577941/ وأن لم تحضر في 
الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية. 

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

سند تبليغ حكم
رقم األساس /1032/ لعام 2019

طالب التبليغ: محمد حسن باكير.    
المطلوب تبليغه: حسام الدين محمد ابراهيم.

الموضوع: تثبيت شراء سيارة.
النوع هونداي رقم اللوحة /347679 حلب/

وأن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

سند تبليغ حكم
رقم األساس /803/ لعام 2019

طالب التبليغ: فريال عبدهللا الرحيل.    
المطلوب تبليغه: عبد الحميد زعل المرضي.

الموضوع: التفريق.
وأن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

سند تبليغ حكم
رقم األساس /896/ لعام 2019

طالب التبليغ: سفر علي االحمد.    
المطلوب تبليغه: عدنان حباق بن عبد العزيز.

الموضوع: تثبيت شراء مساحة أرض.
وأن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

سند تبليغ حكم
رقم األساس /765/ لعام 2019

طالب التبليغ: خلف رجب الرجب.    
المطلوب تبليغه: خلف ابراهيم السليمان.

الموضوع: تثبيت شراء سيارة.
النوع هونداي رقم اللوحة/353127 حلب/

وأن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

سند تبليغ حكم
رقم األساس /1098/ لعام 2019

طالب التبليغ: شمدان حسين الشمدان.    
المطلوب تبليغه: اسماعيل علي العبدهللا.

الموضوع: تثبيت شراء سيارة.
النوع شفرلي رقم اللوحة /476526طرطوس/

وأن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

سند تبليغ حكم
رقم األساس /1115/ لعام 2019

طالب التبليغ: مها جمعة الهيتو.    
المطلوب تبليغه: محمود حسين الهيتو.

الموضوع: تثبيت زواج المدعية.
وأن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوة
رقم األساس /3238/لعام 2019

طالب التبليغ: هند القاسم بنت قاسم.    
المطلوب تبليغه: رامز نصر الدين.

الموضوع: التفريق وأشياء جهازية.
الحضور أمام ديوان العدالة في 

الساعة /10/ صباحا من يوم االثنين 
2019/12/16

وأن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

سند تبليغ حكم
رقم األساس /1104/ لعام 2019
طالب التبليغ: ياسر خليلو بن عبد 

الحميد.    
المطلوب تبليغه: علي أحمد األحمد.

الموضوع: تثبيت شراء سيارة.
النوع دايو رقم اللوحة /144649 

الرقة/
وأن لم تحضر ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

سند تبليغ حكم
رقم األساس /606/ لعام 2019

طالب التبليغ: حسين محمد حمد.    
المطلوب تبليغه: محمد حسين العمر 

القادري.
الموضوع: تثبيت شراء سيارة.

النوع هونداي 2010 رقم اللوحة 
/520598 حماة/

وأن لم تحضر ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة أخطار
رقم األساس /2105/ لعام 

2019 طالب التبليغ: غفران 
العبدهللا.    المطلوب تبليغه: 

جاسم محمود سليمان. الموضوع: 
التفريق. الحضور أمام ديوان 

العدالة في الساعة /10/ صباحا 
من يوم األحد 2019/12/1
وأن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية. ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة مذكرة أخطار
رقم األساس /1291/لعام 2019

طالب التبليغ: أحمد الخلف بن عكيل.    
المطلوب تبليغه: عمار النهار بن علي.

الموضوع: قضية عقار.
الحضور أمام ديوان العدالة في الساعة /10/ صباحاً 

من يوم الثالثاء 2019/12/10
وأن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

سند تبليغ حكم
رقم األساس /2311/ لعام 2019

طالبة التبليغ: سهيل الصالح بن علي وكيال ًعنه 
المحامي عبدهللا العبدهللا.    

المطلوب تبليغه: حسين الربوت – علي الربوت.
الموضوع: تسليم عين المؤجرة.

قراراً وجاهياً بحق المدعي عليهما صدر بتاريخ 
2019/10/17م 

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوة
رقم األساس /3207/ لعام 2019

طالبة التبليغ: ابتسام سليمان 
المطلوب تبليغه: محمد حمد البالع

الموضوع: تفريق.
واذا لم تحضر ستجري عليك اإلجراءات القانونية 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

سند  تبليغ حكم
رقم األساس /995/ لعام 2019

طالب التبليغ: عبد الجبار مصطفى محمد بدر.    
المطلوب تبليغه: عبد الحميد الحسين

الموضوع: تثبيت شراء السيارة.
شاحنة صغيرة كيا أبيض اللون – رقم اللوحة 

/931752 حلب/
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

تقرير/ صاحل العيسى

مهجرو كري سبي: »العالم بأسره مسؤول عن معاناتنا«

السوري على  الوطين  مرتزقة جيش  الرتكي وممارسات  بالعدوان  منازهلم  ندد مهجرو كري سيب ممن هجروا قسرًا من 
مناطق مشال وشرق سوريا، وأشاروا إىل أنّ مساعي االحتالل الرتكي تكمن يف تغيري دميغرافية املنطقة وإبادة شعوهبا؛ 
السورية،  األراضي  يف  اخلارجي  للتدخل  القاطع  رفضهم  وأكدوا  احتلتها..  اليت  السورية  املدن  سائر  يف  فعلت  كما 

وشددوا على ضرورة مواصلة الصمود والنضال وحتمل شظف العيش حتى العودة إىل منازهلم...«2
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المشترك  الرئيس  طالب  ـ  األخبار  مركز 
أنور  الفرات،  إقليم  في  التنفيذي  للمجلس 
مسلم، دمشق للتحرك بفعالية أكثر للتصدي 
للعدوان التركي على شمالي البالد، منوهاً 
على  حفاظاً  أكثر،  لمرونٍة  إبدائها  وجوب 
وشرق  شمال  في  تحققت  التي  المكتسبات 

سوريا.
وجاء حديث أنور مسلم في كلمة ألقاها في 
وعشائر  ووجهاء  أعيان  حضره  اجتماٍع 
إقليم الفرات في مدينة كوباني. وشدد مسلم 
الروسي  الوجود  يكون  أن  ضرورة  على 
في  مؤخراً  انتشر  الذي  السوري  والجيش 
مناطق حدودية مع تركيا ومناطق التماس، 

عامل أمان ال عامل صمت.
وأشار الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي 
إلقليم الفرات إلى أنه ومن أجل منع العدوان 
حده:  عند  وتوقيفه  االحتالل  من  التركي 
مسؤولياتها  تحمل  دمشق  من  بد  ال  »كان 
لحماية الحدود السورية، وعلى الرغم من 
لم  أنه  إال  دمشق،  وتحرك  التفاهمات  هذه 

تتوقف الهجمات التركية التي أدت لمجازر 
كانت آخرها مجزرة قرية قرنفلة التي راح 
مقاطعة  شرق  المدنيين  من  عدد  ضحيتها 
األطراف  مسؤوليتها  محمالً  كوباني«، 
والحكومة  روسيا  من  كل  وهم  الضامنة 

السورية.
روسيا  حكومة  بين  اتفاقيات،  وأدت 
الديمقراطية،  الذاتية  واإلدارة  االتحادية 
انتشار  إلى  المنصرمين  األسبوعين  خالل 
وحدات من الجيش السوري في بعض من 
النقاط على الحدود شمال سوريا بالتزامن 

مع التهديدات التركية.
»إن  كلمته:  خالل  مسلم  أنور  وقال  كما 
البداية  منذ  واضٌح  الذاتية  اإلدارة  موقف 
ولكن؛  السوري.  ـ  السوري  الحوار  وهو 
على األطراف األخرى وال سيما الحكومة 
على  للحفاظ  أكثر  مرونة  إبداء  السورية 
تتعرض  التي  السوري  الشعب  مكتسبات 

للغزو التركي«.

لآلمال  مخيبة  نتائج  إلى  باحثون  توصل 
لعشاق الشوكوالتة، حيث أن تناول الداكنة 
على  البصر،  تحسين  إلى  يؤدي  لن  منها 

عكس ما توصل إليه بحث سابق.
ووجد البحث السابق أن عناصر معينة في 
من  ساعات  بضع  خالل  تحسنت  البصر 
استهالك الشوكوالتة، لكن الدراسة الحديثة 
لم تظهر أي تغييرات في الرؤية أو تدفق 
الدم إلى العينين بعد تناول بعض الغرامات 

من الشوكوالتة الداكنة.
وشملت كلتا الدراستين مجموعات صغيرة 
من المتطوعين، ويقول الدكتور »جيكوب 
شيدليتس« من جامعة لودفيغ ماكسيمليانز 
إنه:  البحث  فريق  قاد  والذي  ميونخ،  في 
في ظل التوصل لنتيجتين متضاربتين بعد 
هناك  فإن  النطاق  صغيرة  تجربة  إجراء 

حاجة لمزيد من البحث«.
مضيفاً: »نظراً ألن هذه الدراسة الصغيرة 
فهناك  فوائد،  وجود  احتمال  تستبعد  ال 
نطاق  على  الدراسات  من  لمزيد  حاجة 
أكبر إلثبات أو نفي الفوائد في األمد البعيد 

بصورة مؤكدة«.
الشوكوالتة  بأن  االعتقاد  سبب  ويعود 
غنية  أنها  إلى  الرؤية،  تحسن  قد  الداكنة 
مضادات  من  وهي  الفالفونيد،  بمركبات 
األكسدة، وتقول الدراسة السابقة إن تناول 
يقلل  قد  األكسدة  بمضادات  الغنية  المواد 
البصر  لمشكالت  التعرض  احتماالت 
بضمور  والمعروفة  بالسن،  المتعلقة 
الفالفونيد  مركبات  أن  كما  العضالت, 
تساهم  الداكنة  الشوكوالتة  في  الموجودة 

أيضاً في توسيع الشرايين على ما يبدو.

شيدليتس  الدكتور  أجرى  ذلك  وإلثبات 
وزمالؤه دراسة شملت )22( متطوعاً من 
 20 بين  ما  أعمارهم  تتراوح  األصحاء، 
مشكالت  أي  من  يعانون  وال  عاماً،  و62 

في البصر.
نحو  على  لالختبار  المشاركون  وخضع 
من  تقريباً  غراماً   20 لتناول  عشوائي، 
الشوكوالتة الداكنة التي تحتوي على 400 
الفالفانول، وهو من مشتقات  مليغرام من 
الشوكوالتة  من  غرام   7.5 أو  الفالفونيد، 
خمس  نحو  تحتوي  والتي  بالحليب 

مليغرامات من الفالفانول.
قبل  المتطوعين  عيون  األطباء  وفحص 
تناول الشوكوالتة وبعدها بساعتين, وكان 
فريق البحث يركز على مؤشرات توضح 
أن الشوكوالتة تسببت في توسيع الشرايين 
تدفق  يعني تحسن  العين والذي  في شبكية 

الدم إلى العين.
كما خضع المتطوعون الختبارات بصرية 

بسيطة مثلما حدث في الدراسة السابقة.
وجود  يتبين  لم  البيانات  تحليل  وعند 
شبكية  فحوصات  في  جوهرية  اختالفات 
تناول  بعد  البصر  اختبارات  أو  العين 
المتطوعين شوكوالتة داكنة أو شوكوالتة 

بالحليب.
جراح  ليما«  »غاريث  الدكتور  ولكن 
العيون في مستشفى ماونت سيناي للعيون 
الرغم  إنه على  قال:  نيويورك  واألذن في 
فائدة  أي  وجود  تظهر  ال  الدراسة  أن  من 
الشوكوالتة  من  واحدة  قطعة  الستهالك 
فإنها ال تعني أن تناولها على األمد الطويل 

غير مفيد«.

المواد  الكثير من  الرمان على  تحتوي ثمرة 
في  تتمثل  والتي  اإلنسان،  لجسم  المفيدة 
حماية  على  تساعد  التي  األكسدة  مضادات 
الجسم من االلتهابات، ويحمي الخاليا من أي 
ضرر، كما تحتوي بذور الرمان على %40 

من حاجة اإلنسان اليومية من فيتامين ج.
لثمار الرّمان العديد من الفوائد:

بمرض  اإلصابة  من  اإلنسان  يحمي   -1
السرطان، كما يعمل على إيقاف نمو الخاليا 
السرطانية، وخصوصاً سرطان البروستاتا. 
من  يمنع  كما  اإلنسان،  ذاكرة  يحمي   -2

اإلصابة بمرض الزهايمر. 
3- يساعد على التقليل من اإلصابة بالتهابات 

المعدة. 
بالتهاب  المصابين  األشخاص  يفيد   -4

القولون المتقرح. 
5- يحمي الجسم من اإلصابة بأمراض القلب 

والشرايين. 
6- يبطئ من تراكم الكوليسترول في الجسم. 

7- يساعد على تخفيض ضغط الدم.
القيمة الغذائية لعصير الرّمان الطبيعي:
الّسعرات الحراريّة 83 سعرة حرارية. 

الكربوهيدرات 18.7 غرام. 
البروتين 1.67 غرام .

نسبة الدهون 1.17 غرام .
األلياف الغذائية 4.0 غرام .

فيتامين ب3 0.293 مل غرام. 
فيتامين ب5 0.135 مل غرام .
فيتامين ب6 0.075 مل غرام .
فيتامين ب2 0.053 مل غرام .

فيتامين ب1 0.067 مل غرام. 
فيتامين ج 10.2 مل غرام .

صوديوم 3 مل غرام .
بوتاسيوم 236 ملليغرام 

كالسيوم 10 ملليغرام 
النحاس 0.158 ملليغرام 

الحديد 0.3 ملليغرام 
المغنيسيوم 12 ملليغرام 

الزنك 0.35 ملليغرام 
حمض الفوليك 38 ميكروغرام 

فيتامين هــ 0.6 ميكروغرام 
فيتامين ك 16.4 ميكروغرام 
المنغنيز 0.119 ميكروغرام 

الفسفور 36 ميكروغرام 
السيلينيوم 0.5 ميكروغرام

شمال  في  العشائر  ووجهاء  أعيان  دعا 
التكاتف  إلى  السوريين  سوريا  وشرق 
وتوحيد الصف والوقوف إلى جانب قوات 
المقاومة  نهج  واتباع  الديمقراطية  سوريا 
األراضي  عن  التركي  العدوان  لردع 
الديمقراطية  القوى  ناشدوا  كما  السورية، 
في العالم بالدفاع عن القيم اإلنسانية وإيقاف 
العدوان التركي على مناطق شمال وشرق 

سوريا اآلمنة...
مركز األخبارـ  احتضن مركز لجنة الصلح 
ألعيان  اجتماعاً  الجمعة  مدينة كوباني  في 
ووجهاء وشيوخ العشائر في إقليم الفرات، 
تحت شعار »ال لالحتالل التركي لمناطق 
شمال وشرق سوريا، ال للصمت الدولي« 
والهجمات  التركي  االحتالل  عن  للحديث 

التي يشنها.
حضور  شهد  الذي  االجتماع  وخالل 
إقليم  مناطق  من  شخصية   100 من  أكثر 
الفرات، منبج والطبقة والرقة، ألقيت عدد 
ألقيت  التي  الكلمات  الكلمات. وشددت  من 
مقاطعة  في  األعيان  لجنة  عضو  قبل  من 
لجنة  بوزان، وعضو  محمد  مسلم  كوباني 
العصيدي  الشيخ صادق  منبج  األعيان في 
تأسيس  في  الكبير  العشائري  الدور  على 
روح  وإحياء  وعادل  ديمقراطي  مجتمٍع 
المقاومة ضّد الهجمات التركية ومرتزقته.

شمال  في  العشائر  وأعيان  وجهاء  وحذر 

السوريين  تحول  من  سوريا  وشرق 
األخرى  السورية  المناطق  من  المهجرين 
إلى وقود نار الحرب األهلية في البالد التي 
تعمل دولة االحتالل التركي على إشعالها، 
كان  سوريا  وشرق  شمال  أن  أكدوا  فيما 
من  اآلالف  لمئات  آمناً  مالذاً  يزال  وال 

السوريين الذين هجروا باتفاقيات تركية.
لمواقف  نقداً  أنور مسلم  كلمته؛ وجه  وفي 
الهجمات  مع  التعامل  في  السوري  النظام 
التركية وانتهاكه للسيادة السورية وارتكاب 
وفي  السوري.  الشعب  بحق  المجازر 
خرج  لساعات  دام  الذي  االجتماع  ختام 
فيه: »بناء  ببيان ختامي؛ جاء  المشاركون 
على مبادرة هيئة األعيان في شمال وشرق 
سوريا تم اجتماع أعضاء من هيئة األعيان 
والرقة  ومنبج  الفرات  إقليم  من  ووجهاء 
والطبقة في كوباني، لتدارس األوضاع التي 
واألوضاع  سوريا  وشرق  شمال  بها  يمر 
ورأس  التركة  الفاشية  غزو  عن  الناجمة 
حربتها المتمثلة في بقايا داعش والمرتزقة. 
وتوصل المجتمعون إلى أن ما يجري في 
إلى  يهدف  تركي؛  هو غزو  شمال سوريا 
العثمانية التي عانت من استعمارها  إحياء 
شعوب المنطقة على مدى أربعة قرون ولم 
والنهب  والسلب  اإلذالل  سوى  منها  تجد 
والهوان، وتستخدم في غزوها رأس حربة 
الذين  والجهاديين  داعش  فلول  من  تتكون 

وعانت  وحشيتهم،  مدى  كله  العالم  شهد 
شعوب المنطقة من ممارساتهم ولم يعتبروا 
من الهزيمة التي لحقت بهم، وتحولوا إلى 

أدوات تستخدمها الفاشية التركية«.
آمنة  مناطقنا  كانت  »لقد  البيان:  وأضاف 
ولجأ إليها مئات اآلالف من السوريين الذين 
وتقاسمنا  االشتباكات  مناطق  من  نزحوا 
تأسيس  واستعطنا  الخبز،  رغيف  معهم 
نظام مجتمعي عادل ديمقراطي تنفست فيه 
تاريخها  في  مرة  ألول  الصعداء  الشعوب 
ما أزعج  الحرية والمساواة، وهذا  بأجواء 
فأقدموا  صبرهم  وأفقدتهم  الشعوب  أعداء 

على ما يقومون به اآلن.
ونحن كأعيان ووجهاء شمال وشرق سوريا 
نمثلها  التي  الشعوب  أمام  ليس  أنه  نرى 
سوى المقاومة لحفظ الكرامة ورفض حياة 
بدماء  أسسناه  ما  وحماية  ولهاوان  الذل 
القوى  إلى  بندائنا  ونتوجه  وبناتنا،  أبنائنا 
اإلنسانية  القيم  عن  بالدفاع  للقيام  العالمية 
التي  الدولية  والقواعد  بالقوانين  وااللتزام 
فلوال  أوطانهم،  في  ويطبقونها  يؤمنونها 
استطاعت  لما  بعضهم؛  دعم  أو  تغاضيهم 
عدوانها  في  التمادي  التركية  الفاشية 

وغزوها للمناطق اآلمنة.
بهم  المغرور  إلى  نداءنا  توجيه  نود  كما 
أدوات  إلى  تحولوا  الذي  سوريا  أبناء  من 
في يد الفاشية التركية، أو الذين يرضخون 
لالستعمار التركي، وال يليق بهم ما يقومون 
داعش،  فلول  أو  الغزاة  جانب  إلى  به 
الذي  الذليل  الوضع  للتخلي عن  ونناشدهم 
وإلى  رشدهم  إلى  يعودوا  وأن  فيه،  هم 
في  شراكتهم  من  بدالً  مجتمعهم  أحضان 
فلول  ووحشية  التركية  الفاشية  جرائم 
لمساعدتهم  استعدادنا  داعش، ونعرب عن 

للعودة إلى طريق الصواب«.
واختتم البيان: »وأخيرا ندعو أبناء الشعوب 
والوقوف  صفوفها  تنظيم  إلى  نمثلها  التي 
إلى  المنتسبين  وبناتها  أبنائها  جانب  إلى 
والمنظومة  الديمقراطية  سوريا  قوات 
حماية  أجل  من  تأسست  التي  الدفاعية 
واقعاً  أصبحت  التي  والمكاسب  كرامتنا 
ولدينا  السوري  مجتمعنا  واقع  في  معاشاً 
شباب على أتم االستعداد للتضحية بدمائهم 

في سبيل حماية قيمنا وشرفنا«.

يُنتج الجهاز الهضمي مواد تسمى أنزيمات، 
وهذه األنزيمات ضرورية لهضم األطعمة 

المختلفة.
الوقت  في  المعدية  العصارات  إفراز  ويتم 
ذاته الذي توجد فيه األحماض المعدية في 
يكفي  بما  قوية  األحماض  وهذه  المعدة، 
الحظ  لحسن  ولكن  المعدة,  أنسجة  لتتهيّج 
المعدة  الطبيعة زّودت  هذا ال يحدث، ألّن 

بجدار يحميها.
أحياناً  يحصل  فقد  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
أقل  تتراجع وتصبح  الحماية هذه،  آلية  أّن 
االلتهابات,  أمام  المجال  وتفتح  فاعلية، 
وتفقد بالتالي عملية الهضم فاعليتها تماًما.

عسر الهضم: ما هي أسبابه؟
الكحول  شرب  أو  الطعام  في  اإلفراط   -1

أو الكافيين.

ا. 2- األطعمة الدهنية أو الحاّرة جّدً
3- عادات األكل غير المنتظمة.

4- امتصاص الطعام بسرعة كبيرة.
»عسر الهضم« أسباب قد تكون خطيرة:

1- قرحة المعدة.
2- الحصى في المرارة.

3- السمنة.
4- فتق الحجاب الحاجز.

5- سرطان المعدة.
6- بعض أنواع األدوية.

األعراض:
1- االنتفاخات.

من  أصوات  )صدور  المعدة  قرقرة   -2
المعدة(.

3-  اإلفراط في الغازات )التجشؤ وخروج 

الغازات من الجسم(.
4-  الغثيان.

)ارتجاع  الفم  في  حموضة  طعم    -5
حمضي( والشعور بحرقة في المعدة.

6-  ألم في الجزء األعلى من البطن تماًما 
تحت القفص الصدري )في الجزء العلوي 

من البطن(.
عسر الهضم ومركبات الطعام:

بعض مركبات الطعام قد يكون من الصعب 
هضمها أيًضا:

مع  الفاكهة  أكل  عدم  ا  جّدً المهم  من   -1
الفاكهة  هضم  يتم  ألنه  األخرى،  األطعمة 
الغالبية  بينما  دقيقة،   15 خالل  الواقع  في 
هضمها  يتم  األطعمة  أنواع  من  العظمى 
إلى ثالث ساعات, وعندما  خالل ساعتين 
واألطعمة  الفاكهة  أكل  بين  المزج  يتم 
األخرى، فإنَّ هذه الفاكهة تتخمر مع باقي 

األطعمة وقد تسبب عسر الهضم.
2- الحد من أكل المواد الكربوهيدراتية أو 
ألنها  الوجبة،  خالل  المستهلكة  البقوليات 

أكثر صعوبة في الهضم.
ذات  األطعمة  بين  المزج  تجنّب  يجب   -3
األطعمة  مع  السكر،  من  العالي  المحتوى 
البروتينية من أصل حيواني )مثل اللحوم, 
كذلك  تكون  قد  ألنها  األلبان(  منتجات  أو 
والقلق,  اإلجهاد,  أّن  كما  للتخّمر,  مصدًرا 
ا  يؤثر جّدً قد  باإلحباط,  والتوتر, والشعور 

على عملية الهضم في أجسامنا.
4- ومن المهم التأكد من أّن جهازنا العصبي 
ال يستجيب كثيًرا لمثل تلك العوامل، وقوي 

بما يكفي للتعامل مع التوتر.

عند نهاية فصل الشتاء وقدوم الربيع تزهر 
وتزهو شجرة اللوز، إلى أن تنضج الثمار 

بعد حوالي ستة أشهر من موعد األزهار.
لينة  الثمرة  تكون  المبكرة  المراحل  في 
وخضراء وفي بعض بلدان حوض البحر 
الثمرة  يأكل  من  هناك  المتوسط  األبيض 

وهي ما تزال خضراء مع قشرتها.
هناك أيضاً اللوز البري الذي يحتوي على 
في  تتحلل  عندما  والتي  االميغدالين,  مادة 
الجسم ينتج حمض سيانين سام، طعم هذا 
بكميات  إال  بتناوله  ينصح  وال  مر،  اللوز 
ألن  حلو  طعم  له  العادي  اللوز  صغيرة. 

كمية االميغدالين فيه صغيرة.
فوائد اللوز الصحية عديدة فهو:

1- يحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة  
تساعد على خفض الكوليسترول.

فيتامين  الكالسيوم،  بالمغنيسيوم،  غني   -2
E والبوتاسيوم، ولذلك يساعد على خفض 

ضغط الدم وتقوية العظام.
الجسم  في  السكر  موازنة  ميزة  له   -3

وتخفيف الحرقة.

الحالة  وحتى  الجلد  مرونة  يحسن   -4
المزاجية.

اللوز  بأكل  يستمتعن  الحوامل  النساء   -5
يصاحب  الذي  الغثيان  لتخفيف  المحمص 

الحمل.
6- ينصح مرضى السرطان بإدخال اللوز 
كبيرة  كميات  على  الحتوائه  حميتهم  في 
البروتينات،  المعادن،  الفيتامينات،  من 
الكيميائية  والمواد  الدهنية  األحماض 
النباتية، والتي قد تمنع انتشار السرطان في 

الجسم.
القيمة الغذائية للوز:

كل 100 غرام من اللوز تحتوي على:
54 غرام من الدهون.

255 ملغرام من الكالسيوم.
4.5 ملغرام من الحديد.

800 ملغرام من البوتاسيوم.
100 غرام من اللوز تحتوي على 18.5 
بروتين  ليس  وألنه  البروتين،  من  غرام 
من  للبروتين  بديالً  يشكل  ال  فأنه  كامل 

األلبان، اللحوم أو البيض.

باحتوائه  اللوز  يتميز  ذلك،  الى  باإلضافة 
 ،  B3  ،B2  ،B1 مثل:  فيتامينات  على  
المغنيسيوم  الفوليك،  وحامض  الزنك   ،E

واأللياف الغذائية.
فوائد زيت اللوز:

ولكنه  رخيصاً،  ليس  أنه  من  الرغم  على 
يعتبر صحياً جداً، فهو:
1- يعيد مرونة الجلد.

2- يخفف من التجاعيد والندبات.
في  استخدامه  يتم  لذلك  الخاليا،  يجدد   -3
كمركب  التجميل  مستحضرات  من  العديد 

رئيسي.
4- تدليك الجسم بزيت اللوز يهدئ ويخفف 

من جفاف الجلد.
إضافة  يمكن  الطعام:  في  اللوز  فوائد 
إلى  المالحة  من  مختلفة  ألكالت  اللوز 
مسحوقة  أو  كاملة  كحبوب  سواء  الحلوة، 
أو مطحونة، نكهته الطيبة تحسن كل طبق.
مصنوعة  بالطبع  اللوز،  معجون  وحلوى 
الحلوى  بين  من  أنها  ومعروف  اللوز  من 

األكثر صحة والموصي بها بشدة.

11أخبار صحة وعلوم2
عسر الهضم: أسبابه قد تكون خطيرة

اللوز: كنز طبيعي وصحي

ندد مهجرو كري سبي ممن هجروا قسراً 
وممارسات  التركي  بالعدوان  منازلهم  من 
على  السوري  الوطني  جيش  مرتزقة 
وأشاروا  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
إلى أّن مساعي االحتالل التركي تكمن في 
شعوبها؛  وإبادة  المنطقة  ديمغرافية  تغيير 
التي  السورية  المدن  سائر  في  فعلت  كما 
للتدخل  القاطع  رفضهم  وأكدوا  احتلتها.. 
الخارجي في األراضي السورية، وشددوا 
والنضال  الصمود  على ضرورة مواصلة 
إلى  العودة  حتى  العيش  شظف  وتحمل 

منازلهم...
مركز األخبار ـ نتج عن اجتياح االحتالل 
وشرق  شمال  لمناطق  ومرتزقته  التركي 
مدني  ألف   300 من  أكثر  نزوح  سوريا 
بحسب إحصائيات اإلدارة الذاتية، واألعداد 
سبي  كري  أهالي  أخرج  حيث  تزايد،  في 
وسري كانيه من منازلهم قسراً على أيدي 

مرتزقة الفصائل المدعومة تركياً.
وال زال النزوح مستمراً خوفاً من التطهير 
جيش  قبل  من  يُمارس  الذي  العرقي 
المناطق  أهالي  بحق  ومرتزقته  االحتالل، 
تلك  مهجري  من  العديد  فاتجه  المحتلة. 

دير  القريبة كـ  المدن اآلمنة  المناطق نحو 
الزور، الرقة، والطبقة، حيث قامت اإلدارة 
الذاتية إلى جانب المجالس المدنية في تلك 
المناطق بتأمين احتياجات الوافدين بحسب 
كبيراً  أن جزءاً  كما  المتوفرة،  اإلمكانيات 
ريثما  عشوائية  مخيمات  في  يمكث  منهم 
تنتهي اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 

من تجهيز مخيمات تصلح للعيش فيها.
من  القادم  الحمود  زهير  الشاب  ويروي 
التي  أبيض(  )تل  سبي  كري  قرى  إحدى 

قصة  التركية  المدفعية  لقصف  تعرضت 
»كان  قائالً:  الرقة  إلى  وعائلته  نزوحه 
نزوحنا قسراً؛ نتيجة استهداف المنازل من 
المدفعي،  بالقصف  التركي  االحتالل  قبل 
المناطق  على  المكثفة  الطيران  وغارات 
التواجد  من  والخالية  بالسكان،  المأهولة 
بمقدورنا  يعد  لم  حيث  فيها،  العسكري 
فالقصف  أرواحنا،  على  خوفاً  أكثر  البقاء 

استهدف المباني السكنية بشكٍل مباشر«.
الغاشم،  العدوان  هذا  »نستنكر  وأضاف: 

مهجرو كري سبي: »العالم بأسره مسؤول عن معاناتنا«

ية على إبداء  أنور مسلم يحّث الحكومة السور
مرونة أكثر والتصدي للهجمات التركية

بحوث تحمل نبأً محبطاً لعشاق 
الشوكوالتة الداكنة

فوائد عصير الرمان الطبيعي

يا: »العدوان التركي  وجهاء عشائر شمال وشرق سور
استهداف لمناطقنا اآلمنة ونظامنا المجتمعي«

كما ندين المجتمع الدولي عن صمته تجاه 
على  التركي  االحتالل  وجرائم  ممارسات 
مناطق شمال وشرق سوريا دون أن يحرك 
ساكناً، بل على العكس؛ غض الطرف عن 

ممارساتها«.
العبو:  دالل  المهجرة  قالت  جانبها؛  من 
في أرضنا ال  أجنبي  تواجد  بأي  نقبل  »ال 
دولة االحتالل التركي وال أي قوات أجنبية 
االحتالل  يفعله  ما  نرى  فنحن  غيرها، 
سابقاً  عليها  سيطر  التي  المناطق  بأهالي 
كعفرين، وجرابلس، والباب، حيث عمدت 
فصائل المرتزقة لعمليات التطهير العرقي، 
والتغيير الديمغرافي في المناطق المذكورة 
بأمر من دولة االحتالل التركي، ناهيك عن 
اعتقال الشبَّان، والفتيات، وإخفائهم قسراً«.
سنوات  السبع  ذات  محمد  ُعال  الطفلة  ا  أمَّ
اعتادت  الذي  منزلها  من  خروجها  فبعد 
تعاني  خلت  سنوات  في  الدفء  على  فيه 

هذا  في  القاسي  الطقس  بسبب  ين  األمرَّ
بيتنا  »كان  وتقول:  السنة،  من  الوقت 
تكبرني  ليمون  مدخله شجرة  وفي  جميالً، 
ثمار  لقطف  أغصانها  نتسلق  كنَّا  عمراً 
ا اآلن فربَّما حولها  الليمون فيما مضى، أمَّ
المرتزقة إلى حطٍب كي يوقدوا النار تحت 
قدورهم الممتلئة بالدجاج الذي كانت تربيه 
بد من وجود  قريتي ال  ففي  وأمي،  جدتي 

الدجاج، واألرانب في كل منزل«.
لو  قائلةً: »وددت  الطفلة حديثها  واختتمت 
من  خرجت  وما  يحصل،  لم  كله  هذا  أنَّ 
قريتي لكنت اآلن في صفي بين صديقاتي 
بدالً من جمع األعواد إلشعال نار التدفئة«.

النضال  مواصلة  على  أكدوا  الختام؛  وفي 
التي  القاسية  الظروف  وتحمل  والمقاومة 
يعانون منها حتى تحرير مناطقهم، والعودة 

إلى منازلهم.
تقرير/ صاحل العيسى
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وال   ،CD الـ  طريق  عن  للتصوير  األشعة 
تتمثل بالصور فقط ألن جهاز »الماموغرافي، 
يُعتبر  المركز  ضمن  المتواجد  ايكودوبلير«  
ثم  ومن  أجمع،  سوريا  نطاق  على  األحدث 
التقرير حول حالة  بكتابة  دكتورة األشعة  تقوم 
الدكتور  إلى  إحالتها  ليتم  المراجعة،  المريضة 

المختص بحالتها الصحية.
وأشارت على إن أعراض سرطان الثدي تبدأ، 
الثدي،  مالمح  أو  حجم  تغيّر  ملموسة،  بكتلة 
الثّدي   يغطي  الذي  الجلد  تسنن  أو  تسطـح 
وظهور احمرار أو ما يشبه الجلد المجّعد على 

سطح الثدي، مثل قشرة البرتقال.

العوامل املسببة للمرض وكيفية 
الوقاية منها

تجنب  وكيفية  منها  الوقاية  سبل  وأردفت حول 
لها  المسببة  بها، وحددت عدة عوامل  اإلصابة 
مثل؛ الوراثة، السمنة المفرطة، التدخين وكثرة 
فأشارت  الوقاية  سبل  عن  أما  الدهون،  تناول 
يكون  المرض  هذا  من  الوقاية  بأن  بروين 

بالحفاظ على الوزن الصحي، ممارسة الرياضة 
من  واإلكثار  التدخين،  عن  االبتعاد  بانتظام، 

الفواكه والخضار«.    
ضرورة  على  بروين  أكدت  ذاته  السياق  وفي 
سن  بعد  وباألخص  للثدي،  المبكر  الفحص 
إشعاعية  صورة  تصوير  عبر  وذلك   ،45 الـ 
للثدي »الماموغرافي، وايكودوبلير« كل ثالث 
سنوات، كما قد يتم البدء بهذا الفحص قبل سن 

45 إذا كانت هناك سيرة عائلية لإلصابة به.
بالمركز  لألشعة  الفنية  المختصة  واختتمت 
الثدي  المبكر عن سرطان  للكشف  التخصصي 
من  »أطلب  بالقول:  حديثها  سمير«  »بروين 
للكشف  الدوري  بالفحص  القيام  النساء  جميع 
اكتشافه  من خالل  الثدي،  المبكر عن سرطان 
الصحية،  الحالة  تتأزم  أن  قبل  ومعالجته  حديثاً 
وموجودة  أمامهم،  مفتوحة  المركز  وأبواب 
تطلبت  ما  متى  بها  والعناية  صحتهم  أجل  من 

الحاجة«. 

التخصصي  المركز  باشر  قامشلو-  روناهي/ 
قامشلو  في  الثدي  سرطان  عن  المبكر  للكشف 
عمله منذ الشهر العاشر من العام الحالي بهدف 
الوقاية  وتعزيز  النساء،  بين  الوعي  زيادة 
بتجنب  وذلك  الثدي،  سرطان  ضد  األولية 
اإلصابة  احتمال  تزيد  التي  الخطورة  عوامل 
المبكر  والكشف  الثانوية،  الوقاية  به من خالل 
الالئي  للسيدات  وايكودوبلير  بالماموغرافي، 

تتراوح أعمارهن بين 45و69 عاماً.
وشرق  شمال  مناطق  تعرض  من  الرغم  على 
التركي  المحتل  قِبل  من  شرسة  لهجمة  سوريا 
لم  والخدمي  الصحي  الواقع  إن  إال  ومرتزقته، 
مؤخراً  تماماً  العكس  على  بل  لبرهة،  يتوقف 
المبكر  للكشف  التخصصي  المركز  افتتح 
الغربي  الحي  في  الواقع  الثدي  سرطان  عن 
الكردي  للهالل األحمر  بمدينة قامشلو، والتابع 
ومن  النساء  كافة  الستقبال  عمله  باشر  والذي 
وبأحدث  مختص  طبي  بكادٍر  المناطق،  جميع 
مجاني،  بشكٍل  الخدمات  كافة  وتقديم  األجهزة، 
والحماية  الوقاية  سبل  تعزيز  إلى  يهدف  كما 
من هذه اآلفة الضارة التي تحيط بجميع النساء 
السنوي  والكشف  الدورية  المراجعة  من خالل 

أجسادهم،  وسالمة  صحتهم  على  لالطمئنان 
روناهي  لصحيفتنا  كان  الخصوص  وبهذا 
المركز  في  لألشعة  الفنية  المختصة  مع  لقاًء 
الثدي  المبكر عن سرطان  للكشف  التخصصي 
افتتاح  »تم  قائلةً:  حدثتنا  وقد  سمير«  »بروين 
الحالي  العام  من  العاشر  الشهر  منذ  المركز 
من  للمراجعين  وصحية  طبية  خدمة  ويقدم 
كانت  سواًء  بالكامل  مجانية  إنها  كما  النساء، 
من الناحية المادية أو المعنوية من أجل الكشف 
الطاقم  ويتألف  الثدي،  سرطان  عن  المبكر 
ومختصة  أشعة،  وفنيين  إخصائية  من  الطبي 

بالتثقيف الصحي«.

ندوة تثقيفية بهدف زيادة الوعي
 بني النساء

البداية  في  يتلقين  المراجعات  إن  على  وأكدت 
ندوة تثقيفية تتراوح مدتها ما بين النصف ساعة 
الرضوخ  وعدم  الوعي  زيادة  بهدف  أكثر،  ال 
المراجعة  خالل  من  الوقاية  وسبل  اآلفة،  لهذه 
الدورية والكشف السنوي للتأكيد من خلو الجسم 
من هذا المرض، ومن ثم يتم تحويلهم إلى قسم 

لجميع  الوحيدة  اآلمال  قامشلو-  روناهي/ 
مناطق  من  قسراً  والمهّجرين  النازحين 
شمال وشرق سوريا هي العودة إلى ديارهم 
والعيش بسالم، ومنها األم أميرة علو سيدو 
من قرية »خوزيانو« التابعة لمدينة عفرين. 
التركي  االحتالل  جيش  مرتزقة  شن  بعد 
هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا 
إلى  والتجأوا  األهالي  من  اآلالف  نزح 
المناطق األكثر أماناً ومنها مدينة قامشلو، 
يوم  بعد  يوماً  نزوحهم  معاناة  تتفاقم  حيث 
ممتزجاً بمرارة الفقر والمأساة، ناهيك عن 
بعض الحاالت المرضية التي يعانون منها، 
وبالرغم من جميع ما تعرضوا له لهم أمل 
والعودة  مناطقهم  كافة  تحرير  وهو  وحيد 

إليها قريباً رغماً عن المحتل.
حي  في  تتجول  كانت  روناهي  عدسة 
التجوال  وخالل  قامشلو،  بمدينة  الهاللية 
أمام  جالسة  السن  في  كبيرة  بامرأة  ألتقت 
منزل صغير مصنوع من الطين، وعندما 
سألناها عن قصتها، دمعت عينيها  وبدأت 

بسرد حكايتها لنا. 
رنا قسراً من منازلنا على يِد المحتل« »هُجِّ
من  البالغة  سيدو«  علو  »أميرة  األم  هي 
»خوزيانو«  قرية  من  عاماً  ستون  العمر 
سن  في  تزوجت  عفرين،  لمدينة  التابعة 
مرور  وبعد  وحيداً،  طفالً  وأنجبت  مبكر 
زوجها  توفي  زواجها  من  سنوات  خمس 

وبقيت  السرطان،  بمرض  أصابته  بسبب 
العمر خمسة  البالغ من  ابنها  برفقة  وحيدة 
أخرى،  مرة  الزواج  ورفضت  سنوات 
بصنع  وذلك  منزلها  داخل  العمل  وقررت 
لقمة  لتأمين  وبيعها  الصوف  من  ألبسة 
بأن والدها كان يساعدها  عيشها، وذكرت 

في إعالتها بعض األحيان. 
وأضافت األم أميرة قائلةً: »بعد أن أصبح  
بالعمل  بدأ  15عاماً  العمر  من  بالغاً  ابني 
وساعدني، إلى جانب امتالكنا 300 شجرة 
الحال،  ميسورة  أمورنا  وكانت  زيتون 

وهكذا مرت األيام«.
وأكملت األم أميرة بأنه بعد هجمات جيش 
مدينة  على  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
وأردفت  قسراً  للتهجير  اضطروا  عفرين 
أرواحنا،  إنقاذ  استطعنا  »بالكاد  قائلةً: 
فهجرنا قسراً من منازلنا ولجئنا إلى منطقة 

الشهباء«.
منطقة  إلى  لجأوا  بأنهم  أميرة  األم  وأكدت 
أحد  عند  أيام  سبعة  لمدة  وبقوا  الشهباء 
بمرض  أصيبت  الفترة  تلك  وفي  أقاربهم، 
المشي،  عن  عاجزة  وأصبحت  السكري 
فطلب منها الكوادر الطبية هنالك بالمغادرة 

إلى قامشلو وذلك لتلقي العالج.
وأشارت األم أميرة بأنهم لجأوا إلى قامشلو 
وتلقت العالج ولكن ليس بشكل كامل كون 
مرض السكري عالجه غير متوفر، وهي 

المنزلية،  بأعمالها  القيام  عن  عاجزة  اآلن 
وابنها يساعدها في تلبية احتياجاتها.

»ُجّل ما تتمناه العودة إىل عفرين«

وذكرت لنا األم أميرة سيدو بأنه بمساعدة 
المنزل  داخل  يسكنون  الخير  أصحاب 
المصنوع من الطين الذي بالكاد يشبه مكاناً 
 10 شهري  وبآجار  فيه،  العيش  يُستطاع 

ألف ليرة سورية. 
وتمنت األم أميرة في نهاية حديثها العودة 
مناطق  لجميع  بسالم  والعيش  عفرين  إلى 
شمال وشرق سوريا، مشددةً بالقول: »كل 
أعيش  وأنا  االشتياق  من  سنة  يعادل  يوم 

بعيدةً عن تراب عفرين«.
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األم أميرة: »كل يوم ُيعادل سنة من االشتياق وأنا أعيش 
ين« بعيدًة عن تراب عفر

 المركز التخصصي للكشف المبكر عن سرطان الثدي يدعو 
ياً لضرورة الفحص دور

تتزيّن  التي  المدينة  تلك  ـ  قامشلو   / روناهي 
كرة  وخاصةً  األلعاب  لكافة  رياضية  بمواهب 

القدم، اليوم هي محتلة من قِبل الجيش التركي 
التابع  السوري  الوطني  الجيش  من  ومرتزقته 

ال  ستعود  المواهب  هذه  السورية،  للمعارضة 
محالة ولو بعَد حين.

طال  ومهما  محالة  ال  سترحل  المحتلة  القوات 
المواهب والفرق واألندية  تلك  الزمان، ستعود 
الشهيد  ملعب  على  وتلعب  رياضتها  لتمارس 
رستم جودي لكرة القدم، أطفال المدارس كانوا 
نشاطاتهم  ويمارسون  األم  بلغتهم  يدرسون 
الرياضية بأمن وأمان، ولكن المحتل ومرتزقته 
لمقرات  ليحولوها  مدارسهم  واحتلوا  هاجموا 
أبناؤك  عسكرية، مدينة سري كانيه ال تحزني 

عائدون ولو بعد حين.
االتحاد  لدى  المرخصة  الفرق  عشرات 
ناديي  إلى  باإلضافة  الجزيرة  بإقليم  الرياضي 
واشو كاني وسري كانيه، كانت هذه الفرق تقيم 
الدوريات المختلفة بشكٍل شبه مستمر والناديين 
وبرزت  البطوالت،  بمختلف  يشاركان  كانا 
كرة  على صعيد  وخاصةً  المواهب  من  الكثير 
القدم ولمختلف الفئات العمرية، هؤالء الالعبين 
مدينتهم،  أرض  إلى  قريباً  العودة  يتأملون 
وممارسة رياضاتهم المفضلة وأولها كرة القدم 
أبناء  من  للكثيرين  الشاغل  الشغل  كانت  والتي 
قبل  من  حالياً  والمحتلة  الجميلة  المدينة  هذه 

النظام التركي ومرتزقته. 
كَن  القدم،  لكرة  كانيه  سري  نادي  شابات 
أن  ورغم  للسيدات  اإلقليم  دوري  في  يشاركن 
ولكن  المطلوب،  بالمستوى  تكن  لم  نتائجهن 
أدائهن  بتطوير  يرغبن  الالعبات  هذه  كانت 
في  الحزن  كمية  وندرك  القادمة  السنوات  في 
قلوبهن، ولكن لن نيأس فسري كانيه هي موطن 
األبطال والمقاومين نعم سري كانيه سنعود ولو 

بعد حين.

برتاود  لوسي  الفرنسية  الالعبة  تملك 
في  المهارات  من  الكثير  عاماً(،   34(
المواي  في  بطلة  فهي  مجال،  من  أكثر 
في  تاي  للمواي  ومدربة  والمالكمة،  تاي 

العامين األخيرين.
وبطلة  فرنسا،  بطلة  لقب  على  وحصلت 
عام  وفي  مرات،   5 المالكمة  في  أوروبا 
2007، احتلت المركز الثاني في التصنيف 

العالمي للمالكمات.
عام  السامبو  رياضة  ممارسة  وبدأت 
الفنون  في  فرنسا  بلقب  فازت  ثم   ،2014
القتالية المختلطة عام 2015، وهي معلقة 
األلعاب  في  متميزة متخصصة  تليفزيونية 

القتالية المختلطة.

وتشارك لوسي برتاود في بطولة محاربي 
أنباء  لوكالة  لوسي  وقالت  اإلمارات 
اإلمارات: »أمضيت 15 عاماً من عمري 
مع األلعاب القتالية المختلطة، وال يمكن أن 
بعد  حتى  ممارستها،  بدون  حياتي  أتخيل 
مع  خصوصاً  عاماً،  الـ34  لسن  وصولي 
المواي تاي والمالكمة، وحققت فيهما ألقاباً 

مهمة على مستوى فرنسا وأوروبا«.
واجهتها،  صدمة  أكبر  »لكن  وأردفت: 
أنني لم أتمكن من التأهل إلى أولمبياد لندن 
2012، ألنني لم أحسن اختيار أي رياضة 
أجيد  ألنني  فيها،  ألعب  أن  يمكنني  قتالية 

القتال في الكثير من الرياضات القتالية«.

آسيا  غرب  اتحاد  بطولة  قرعة  أسفرت 
للشابات )دون 18 عاماً( لكرة القدم، عن 
المستضيف  البحريني  المنتخب  وقوع 
والكويت  فلسطين  منتخبي  جانب  إلى 
ضمن المجموعة الثانية، وحلت منتخبات 
لبنان، العراق، اإلمارات واألردن ضمن 

المجموعة األولى.
وتنطلق منافسات البطولة في 29 كانون 
كانون   6 لغاية  وتستمر   ،2019 األول 

الثاني 2020.
علي  الشيخ  ملعب  على  البطولة  وتقام 
نادي  في  خليفة  آل  عيسى  بن  محمد  بن 
مباريات   3 وبواقع  البحريني،  المحرق 

في اليوم الواحد.
ويقص منتخبا العراق واإلمارات يوم 29 

المباريات،  افتتاح  شريط  األول  كانون 
والبحرين  واألردن،  لبنان  مباراة  يعقبها 

والكويت.
منتخبات  تلعب  البطولة،  نظام  وبحسب 
كل مجموعة فيما بينها وفق نظام الدوري 
من مرحلة واحدة وفي حال انتهاء الوقت 
المركزين  تحديد  لمباريات  األصلي 
الثالث  والمركزين  والسادس  الخامس 
والرابع، بالتعادل، يتم اللجوء مباشرة إلى 

ركالت الترجيح لحسم الفائز.
وكان المنتخب األردني ظفر بلقب النسخة 
أقيمت  التي  الشابات  بطولة  من  األولى 
نقاط،   6 برصيد   ،2018 عام  لبنان  في 
فيما جاء لبنان ثانياً بـ 3 نقاط، وفلسطين 

بالمركز األخير دون نقاط.

يعشقون كرة القدم ويتحدون كافة الظروف 
مختلف  من  كوباني  أبناء  لممارستها، 
من  يعانون  الجنسين  ولكال  األعمار 
الخاصة  المالعب  أسعار  في  االرتفاع 
لكرة القدم للسداسيات، ولذلك قررت هيئة 
تخفيض  الفرات  بإقليم  والرياضة  الشباب 
األسعار بهدف خدمةً الرياضة والرياضيين 

بمقاطعة كوباني.
للمالعب  الهيئة تخفيض األسعار  وقررت 
السداسية التابعة لالتحاد الرياضي بمقاطعة 
كوباني وذلك من سعر )3000( ل.س إلى 

)2000( ل.س للساعة والنصف.
أما  الكروية،  وللفرق  للعامة  القرار  هذا 
بخصوص فرق األشبال واألطفال والنسائية 
فقد تم منحهم بالمجان، ويدخل القرار حيز 

التنفيذ من تاريخ 2019/12/1.

والسعر  خاصة  مالعب  أربعة  يتواجد 
ل.س،   )4000( هو  والنصف  للساعة 
لالتحاد  يتبعان  اثنين  ملعبين  هنالك  بينما 
السعر  وكان  كوباني  بمقاطعة  الرياضي 
للساعة والنصف )3000( ل.س واآلن كما 
القرار فقد انخفض إلى )2000(  جاء في 
والفرق  واألطفال  األشبال  ولفئات  ل.س 

النسائية مجاناً.
وجود  عدم  من  بكوباني  الفرق  وتعاني 

مالعب عشبية كبيرة، ويتم االعتماد على 
المالعب السداسية في الكثير من األوقات، 
بينما يتم االعتماد في الدوريات والبطوالت 
الكروية على المالعب الترابية وهو ملعب 
كولة، ومع قدوم فصل الشتاء من المتوقع 
توقف حركة النشاطات الرياضية الكروية، 
وكان قد تم البدء منذ عدة أشهر ببناء ملعب 
بالمقاطعة،  نظامية  بمقاسات  معشب  كبير 
وتجهيز  إلنجاز  سنة  فترة  وقتها  وحدد 

الملعب. 

للكرة  الشابات  لفريق  المران  يستمر  ـ 
حيث  وريفها  الطبقة  منطقة  في  الطائرة 
الشهرين،  لهن  التدريبات  عمر  أصبح 
ويأتي ذلك بهدف تنشيط هذه الرياضة بين 
لكل شابة مازالت  الدافع  الشابات وإعطاء 
لم تلتحق وتريد ممارسة هذه الرياضة التي 
من  العديد  في  ضعيف  انتشارها  مازال 

المدن بشمال وشرق سوريا بين اإلناث.
من  الثالثة  الجولة  منافسات  إطار  ـ ضمن 
القدم  بكرة  للرجال  الثانية  الدرجة  دوري 
األهلي  فريق  اليوم  فاز  كوباني  بمقاطعة 

أهداف  أربعة  بنتيجة  حلنج  فريق  على 
مقابل ثالثة، وذلك على أرضية ملعب كولة 

بكوباني.
»المقاومة  دورة  منافسات  إطار  ضمن  ـ 
ملعب  أرضية  على  حالياً  المقامة  حياة« 
بقامشلو،  السويس  قناة  بحي  دجلة  نادي 

سجلت النتائج التالية:
بأربعة  نورس  على  الجزيرة  اتحاد  فوز  ـ 

أهداف مقابل هدف.
أهداف  بأربعة  هيمو  على  آزادي  فوز  ـ 

نظيفة.
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عائدون لسري كانيه... ولو بعَد حين

الفرنسية لوسي تحمل آمااًل كبيرة في 
محاربي اإلمارات

ياضة كوباني قرار هام يخدم ر
 لكرة القدم

ياضية... حقيبة روناهي الر

سحب قرعة بطولة غرب آسيا للشابات

مرآة املرأة

هيفيدار خالد

 حلماية املرأة من العنف
ً
معا

في  النساء  خرجت  أسبوع  نحو  قبل 
مظاهرات  في  العالم  أنحاء  جميع 
من  والعشرين  الخامس  في  حاشدة 
العنف  لمناهضة  الماضي،  الشهر 
الممارس بحق النساء من قبل األنظمة 
كافة  في  السلطوية  الذكورية  والذهنية 
نضال  من  تحد  والتي  العالم،  أصقاع 
الحرية  أجل  من  وكفاحها  المرأة 
تحاول  التي  اآللية  على  والقضاء 
من  أنفسهم  حماية  خاللها  من  النساء 
تطبق  والتي  الممنهج  العنف  سياسات 
المرأة  بحق  المجتمعات  معظم  في 
رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها النساء 
تمارس  التي  العنف  جرائم  من  للحد 
واالعتداء  االغتصاب  من  بحقهن، 
كل  االنتحار.  على  واإلجبار  والقتل 
بحق  ترتكب  التي  االنتهاكات  هذه 
النساء، تُطبق أمام أنظار العالم وبدون 
أي تحرك ملموس من الجهات المعنية 
ومكافحة  المرأة  بقضايا  والمختصة 
بالطبع  بحقها.  تُرتكب  التي  الجرائم 
التي  االنتهاكات  هذه  مثل  من  للحد 
نشاهدها كل يوم تقريباً، يتطلب جهود 
يناضلن  اللواتي  النساء  قبل  من  كبيرة 
منهن  ويتطلب  المرأة  حقوق  أجل  من 
النضال  لتصعيد  يوماً   25 يوم  جعل 
ضد كافة أشكال الذهنية الذكورية التي 
النيل من المرأة وحريتها  تحاول دائماً 
األخيرة  الفترة  في  شاهدنا  وكرامتها. 
كيف أقدمت الفصائل اإلرهابية التابعة 
السياسية  قتل  على  التركي  لالحتالل 
األمين  هفرين خلف  السورية  الكردية 
والتي  المستقبل  سوريا  لحزب  العام 
كانت في طريقها إلى عملها في الرقة 
أمارا  والمناضلة  بجثمانها  والتمثيل 
ثم  ومن  أسرهما  تم  التي  وجيجك 
ضربها، كل هذه االنتهاكات ال بد من 
وضع آلية للحد منها، وذلك من خالل 
تطوير آلية عمل مشتركة لجميع النساء 
حماية  آلية  للعنف،  يتعرض  اللواتي 
بذلك ستحد من  النساء  من أجل جميع 
الحروب الدائرة في كل مكان وخاصة 
األوسط،  الشرق  منطقة  منطقتنا  في 
آلية  على  اآللية  تقتصر  ال  أن  ويجب 
وأسس ومبادئ عسكرية فقط، يجب أن 
النواحي  كافة  المرأة من  تشمل حماية 
والسياسية  واالقتصادية  الثقافية 
واالجتماعية بحيث تستطيع من خاللها 
في  األساسية  حقوقها  حماية  المرأة 
من  المرأة  حماية  يجب  كما  المجتمع. 
وهي  لها  تتعرض  التي  الممارسات 
تعاني  أنها  وخاصةً  منزلها  من  تنزح 
من العديد من مشقات الحياة من الفقر 
والعنف في مرحلة النزوح عن ديارها. 
في  األساسية  الطليعية  هي  المرأة  أن 
كل االنتفاضات والمظاهرات وجبهات 
وهجمات  داعش  مرتزقة  ضد  القتال 
على  مثال  وخير  التركي  االحتالل 
ذلك شخصية كما ذكرت سابقاً الشهيدة 
هفرين، التي قتلوها ألنها تمثل شخصية 
المرأة المقاومة التي لم تقبل العبودية، 
وكذلك األم عقيدة المناضلة في ساحات 
حماية  وحدات  في  والمقاتلة  النضال، 
تقبل  لم  التي  آمارة  الشهيدة  المرأة 
االستسالم وقررت أن تضحي بحياتها، 
والمئات من المقاتالت اللواتي يقاومن 
مرتبة  إلى  وصلن  منهن  والعشرات 
الشهادة، لذلك يجب على جميع النساء 
الذي تطور  النموذج  التصعيد من هذا 
به  وتحتذي  سوريا  وشرق  شمال  في 

النساء في جميع أنحاء العالم اليوم. 
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توتراً  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  تشهد 
سياسياً وعسكرياً في اآلونة األخيرة نتيجة 
التركي،  االحتالل  شنه  الذي  العدوان 
بمساندة قطعان من المرتزقة ومجموعات 
للمخططات  ارتهنت  التي  المصالحات، 
من  جزء  وأصبحت  المنطقة،  في  التركية 
الوحدة  لضرب  الهادف  التركي  المشروع 
بين شعوب  فتنة  السورية، وخلق  الوطنية 
السكان  وتهجير  سوريا  وتقسيم  المنطقة 

األصليين.
التركية  السياسة  في  بجديد  ليس  واألمر 
كثير  في  وعسكرياً  سياسياً  تتدخل  فهي 
إلى  وصوالً  والعراق  كسوريا  الدول  من 
فيها  تلعب  وهي  الدول،  من  وغيرها  ليبيا 
فيها.  الحرب  نار  إذكاء  في  محورياً  دوراً 
وتركيا من خالل العدوان الذي تشنه على 
المنطقة تهدف إلى خلق فتنة بين الشعوب 
المتعايشة منذ مئات السنين، الستغالل هذا 
الموضوع في تنفيذ مخططاتها الهادفة إلى 
الخارطة  وتغيير  المنطقة،  شعوب  إبادة 
الجغرافية والسكانية، حيث أن وجود هذه 
وحضاري  تاريخي  وجود  هو  الشعوب 
شمال  في  اآلن  موجود  هو  كما  وثقافي، 
الشعب  فهناك  وتنوعها،  سوريا  وشرق 
والعربي،  والسرياني  واآلشوري  الكردي 
التاريخ،  قِدم  وقديمة  عريقة  شعوب  وهذه 
التركي  الوجود  تاريخ  وجودهم  ويتعدى 
تلك  إخفاء  على  تعمل  وهي  المنطقة،  في 
عدوانها  في  للمنطقة  التاريخية  الحقائق 

بأساليب متعددة.

الدول مصانة بموجب  بدايةً وحدة وسيادة 
وكون  المتحدة،  األمم  وتشريعات  قوانين 
لبعض  الضامنة  الدول  إحدى  تركيا 
شرعي  وجودها  أن  يعني  ال  القرارات 
الحكومة  خارجية  وزارة  في سوريا، ألن 
التركي  الوجود  أن  صّرحت  السورية 
وكذلك  وعدوان  احتالل  هو  سوريا  في 
مندوب سوريا في األمم المتحدة، ليس هذا 
فحسب بل إن روسيا أيضاً ال يجوز لها أن 
محمية  سوريا  وكأن  سوريا  في  تتصرف 
بطلب  سوريا  في  وجودها  رغم  روسية، 
عليه  أقدمت  ما  وإن  السوري.  النظام  من 
تدخالً  يعد  لسوريا  مسودة  كصياغة  سابقاً 
في الشأن السوري الداخلي، وكذلك إيران 
ال يجوز لها أن تتجاوز شرعيتها وتحاول 
الهالل  وإقامة  سوريا  على  السيطرة 
إلى  وصوالً  بسوريا  مروراً  الشيعي، 
لبنان، ألننا كسوريون غير  في  حزب هللا 
معنيين بالمسائل المذهبية وال الطائفية، بل 
نحن شعب نتصف باالعتدال ونحترم كافة 
المذاهب والطوائف من دون أي تعصب او 
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في  تكمن  األكبر  الخطورة  أن  حين  في 
وتغذيتهم  المرتزقة  من  المجاميع  استخدام 
بالمال  ودعمهم  وعقائدياً  ودينياً  قومياً 
أجل  من  استخدامهم  ليتم  والسالح، 
باعوا  الذين  هؤالء  التركية،  المصالح 
مشروع  لتنفيذ  الوطنية  وهويتهم  وجدانهم 
المقابل  وفي  جمل،  وال  فيه  لهم  ناقة  ال 
المجموعات  تلك  تركيا  باعت  كيف  رأينا 
المرتزقة لتحقيق مصالحها مع الروس في 
إدلب وحماة وحلب وغيرها وليكون درساً 
لهم ليعودوا إلى الخط الوطني. ولكن حقيقةً 
منهم  جعلت  المرتزقة  المجاميع  تلك  أن 
تركيا مجرمين متمرسين في فنون اإلجرام 
والنهب والسلب، والدليل واضح من خالل 
من  وغيرها  والتهجير  والتمثيل  القتل 
التي أصبحت عالمة  األفعال واالنتهاكات 

مسجلة تدل على أعمالهم اإلجرامية. 
على  تعمل  تركيا  أن  كله  ذلك  من  واألهم 
الفتنة بين شعوب المنطقة، وبخاصة  خلق 
ولكن  والعربي،  الكردي  الشعبين  بين 
ولن  ذلك  في  تنجح  لم  الواقع  أرض  على 
فالعدوان  تنجح قط، بل على العكس تماماً 
واحدة،  كلمة  على  الشعوب  جمع  التركي 
حيث وقفت في وجه االحتالل ومرتزقته، 
سورية  وأرٍض  مدن  سلخ  من  ومنعتهم 
موقف  العربية  للعشائر  وكانت  جديدة، 
مشرف من خالل وقوفها إلى جانب اإلدارة 
الذاتية لشمال وشرق سويا ومجلس سوريا 
الديمقراطية،  سوريا  وقوات  الديمقراطية 
عسكري،  أو  سياسي  قرار  أي  اتخاذ  في 
حيث قدمت الدعم الكبير ووقفت إلى جانب 

قواتها وإدارتها، واختارت المقاومة.
صفوف  ضمن  الكرامة  مقاومة  وخالل 
العربي  حارب  الديمقراطية  سوريا  قوات 
الكردي والسرياني واألشوري  إلى جانب 

هذا  لصد  واحد  خندٍق  في  واألرمني 
شعوب  أعادت  الذاكرة  أن  حتى  العدوان، 
المنطقة إلى معارك التحرير ودحر مرتزقة 
داعش حيث كانت مثاالً في وحدة الشعوب 
ووصل  الدم  واختلط  المشترك.  والمصير 
إلى حد أن مزارات الشهداء أصبحت رمز 
أخّوة شعوب المنطقة المتزاج الدم العربي 
والكردي والسرياني....إلخ، واليوم يتكرر 

لصد  الكرامة  مقاومة  في  نفسه  المشهد 
الكرامة  مقاومة  أصبحت  حتى   العدوان 
الوطنية  والوحدة  الشعوب  ألخّوة  رمزاً 

السورية.
بها  تمر  التي  الصعبة  األوقات  هذه  وفي 
وحدة  على  وللمحافظة  السورية،  األزمة 
قوات  قرار  كان  وأرضاً،  شعباً  سوريا 
سوريا الديمقراطية في المقاومة هو القرار 

السورية،  األرض  على  للحفاظ  الصحيح 
السورية  الشعوب  كل  تتكاتف  أن  ويجب 
ألنه  التركي،  والغزو  العدوان  وجه  في 
واجٌب وطني كما أنه على جميع السوريين 
الديمقراطية،  سوريا  قوات  خلف  الوقوف 
إلى  الهادف  التركي  للعدوان  التصدي  في 
واقتطاع  وشعبها  سوريا  وحدة  ضرب 

أراضي سورية جديدة.

انحياز ألي مذهب، وإننا نرفض محاوالت 
اآلمنة  بالمنطقة  تسميها  ما  إقامة  تركيا 
تحت  شمال وشرق سوريا، ووضعها  في 
سيطرة الجيش التركي. ألن ذلك يعد خرقاً 
السورية،  األراضي  ووحدة  لسيادة  سافراً 
بحجة حماية أمنها القومي علما إن المنطقة 
بالمناطق  قياساً  واألمن  باالستقرار  تتمتع 
تركيا  تتعرض  ولم  األخرى،  السورية 
في  الشعبي  الحراك  قيام  منذ  اعتداء  ألي 
سوريا  قوات  قبل  من  السورية  األراضي 
ال  آخر،  طرف  أي  أو  قسد  الديمقراطية 
بل أن الهجوم التركي الهمجي على كري 
سبي/ تل أبيض وسري كانيه/ رأس العين 
االستقرار  زعزعة  إلى  أدى  نفسها  للغاية 
انتعاش  وكذلك  جديد.  من  األوراق  وخلط 
أكثر  لسان  على  ذلك  جاء  ولقد  داعش 
وزير  نائب  وآخرهم  دولي  مسؤول  من 
تهدف  وهي  بغدانوف  الروسي  الخارجية 
ديمغرافي،  تغيير  إحداث  ذلك  وراء  من 
السورية،  األراضي  من  المزيد  واحتالل 
الصيت،  السيئة  العثمانية  أمجاد  وإعادة 

وتصدير أزماتها الداخلية.
الشعب  تحمي  بأنها  تركيا  ادعاءات  إن 
في  تصب  الصحة،  عن  عارية  السوري 
التي  المناطق  ألن  والنفاق،  الدجل  خانة 
تتريك  لعملية  تتعرض  سوريا  من  تحتلها 
كيليكيا  وجعلها  الكلمة،  معنى  بكل  ممنهج 
في  الالشرعية  خططها  تنفذ  وهي  ثانية 
سوريا، مستخدمة في ذلك داعش والمرتزقة 
مما تسمى الجيش الوطني السوري، التابع 
لالئتالف السوري الذي ارتمى في أحضان 

الدولة التركية المحتلة والغازية.
تركيا  جعل  بروسيا  حدا  الذي  والسبب   
دولة ضامنة في سوريا، أنما يعود إلى خط 
الذي يصل عبر األراضي  الروسي  الغاز 
التركية إلى أوربا، والذي تستخدمه روسيا 
وإبعاد  األوربية  الدول  على  ضغط  ورقة 

تركيا عن حلف الناتو ومن هنا يمكن القول 
النظام  بين  تم  الذي  العسكري  االتفاق  إن 
الوسيط  عبر  الديمقراطية  سوريا  وقوات 
في  الحدود  قوات حرس  بانتشار  الروسي 
إيجابية،  خطوة  يعد  سوريا  وشرق  شمال 
أوالً،  أردوغان  لعنجهية  حد  لوضع 
وهي  ثانياً.  وطنياً  فصيالً  تعد  قسد  وألن 
وتعتبر  النظام  مع  حوار  أي  ترفض  ال 
االعتبارات  كافة  فوق  الوطنية  المصلحة 
سوريون  كلنا  النهاية  في  ألننا  األخرى، 
التركي  الغزو  مواجهة  جميعاً  لنا  والبد 

االتفاق  يرتقي  أن  نطالب  وإننا  الغاشم، 
يقتصر  وال  أيضاً  السياسية  التفاهمات  إلى 
على الجانب العسكري. ولكن بالمقابل فأن 
المظلة  مسد  الديمقراطية  سوريا  مجلس 
من  شكل  بأي  تقبل  لن  لقسد  السياسية 
األشكال أن تعود سوريا إلى ما كانت عليه 
إال  تقبل  ولن  الشعبي 2011  الحراك  قبل 
بسوريا ديمقراطية ال مركزية تعددية، وأن 
يعترف النظام باإلدارة الذاتية الديمقراطية 
وقبول خصوصية قسد بصفة قوات محلية 
تحمي المنطقة، من أي عدوان تتعرض له 

من أي طرٍف كان، وأننا نأسف للتصريح 
مع  الحوار  في  مسد  جدية  بعدم  الروسي 
النظام ألن مسد كانت والتزال وستبقى إلى 
تؤمن ال حل لألزمة  الحوار، ألنها  جانب 
السورية، إال من خالل الحوار السوري ـ 
السوري، وعلى الضامن الروسي أن يكون 
أكثر فاعلية لجهة الضغط على تركيا ألن 
ويعد  شرعي،  غير  سوريا  في  وجودها 
دولة  ألراضي  واحتالالً  دولية  قرصنة 

أخرى.

فواصل
آلدار خليل

أعضاء اللجنة الدستورية؛ شرعنة 
لالحتالل بشكل دستوري

 في ظل تعقد األمور ووجود قوى كثيرة وكذلك 
سوريا  في  الوضع  تتناول  وال  ترى  ال  أطراف 
إال من باب واحد وهو مصلحتها، كذلك بوجود 
التركي في مناطق  احتالل علني وهو االحتالل 
ليست  وكأنها  معها  التعامل  يتم  التي  سورية 
والتمجيد  تركية،  اللغة  حيث  سورية؛  بمناطق 
لسلطة أردوغان، والتسميات التركية، والقوانين 
بها  المعمول  ذاتها  هي  المفروضة  واإلجراءات 
التدخل  حجم  عن  ناهيكم  التركي،  الداخل  في 
لإلرهاب؛ قامت األمم المتحدة  وأعلنت في أيلول 
من العام الجاري عن تشكيل لجنة من أجل العمل 
على إعداد دستور جديد للبالد كما يُقال من ناحية 
إعادة  عن  يتحدث  البعض  أخرى  ناحية  ومن 

للصياغة. 
دون الوقوف أمام التفاصيل الخاصة بمهام وعمل 
أن  يجب  شكلها،  في  التقاسم  وآليات  اللجنة  هذه 
ماذا  الدستور!  لماهية  إدراك عميق  هناك  يكون 
يعني الدستور؟ إن النظر إليه - الدستور- وكأنه 
من  الكثير  معه  يولّد  كبير  خطأ  عادي  إجراء 
زال  ال  حيث  البالد،  في  والمعضالت  المشاكل 
أمام أعيننا التجربة التي لم تنجح، حيث حتى اآلن 
هناك إعداد لحوالي خمسة دساتير في سوريا منذ 
عام 1920 وآخرها كان في عام 2012 وتعديل 
إن  على  تنص  كانت  )التي  فيه  السابعة  للمادة 
عملياً  والمجتمع(  للدولة  القائد  هو  البعث  حزب 
ومن  الميدانية  المعطيات  من  االنطالق  عدم 
الحاجة الشعبية؛ فإن إعداد أو صياغة أي دستور 
يقدم وال يؤخر، ال بل يضمن ظهور مشاكل  ال 

ومعضالت مستقبلية بكل تأكيد. 
من ناحية أخرى من يفتقد للرؤية الوطنية الشاملة 
وكذلك  والشعب  البالد  بحاجة  اإللمام  وعدم 
هم   من  دستور؛  يكتب  أن  يمكن  ال  حيادية  الال 
المدعومة  الدستورية  اللجنة  في  المشاركون 
أممياً؟ ماذا فعل هؤالء قبل البدء بالعمل في هذه 
حينما  نحن  دستور؟  كتابة  يمكن  كيف  اللجنة؟ 
نقول دستور؛ نعني ميثاق وشكل وإطار وحدود 
دستور  كتابة  يمكن  فهل  شيء،  كل  وتفاصيل 
خمسة  عن  يزيد  ما  إلرادة  تمثيل  غياب  وسط 
كيف  الذاتية(؛  اإلدارة  )مناطق  مواطن؟  ماليين 
الدستور  ينتهك  من  وهناك  دستور  كتابة  يمكن 
الداخل  في  األمور  بأفظع  ويقوم  يومياً  والسيادة 
السوري، ال بل يقتطع أجزاء من سوريا ويتعامل 
التركية(،  )الدولة  له  تابعة  واليات  كأنها  معها 
ممن  المرجو  هو  وما  دستور  إعداد  يمكن  كيف 
يريدون  ممن  أو  التركي  باالحتالل  يتفاخرون 

فرض القبضة األمنية في البالد؟ 
ينجح؛  لن  إنه  ومع  الدستور  هذا  يكتب  من  إذاً 
ما يحصل على األرض  لكل  تجاهله  فإنه وسط 
فإنه يشارك في تأزيم الوضع السوري؛ في خنق 
الحل السوري الشامل؛ في فرض لواقع التقسيم، 
في  االحتالل  وشرعنة  الفوضى  دعم  في  كذلك 
ظل صمت اللجنة عن ممارسات دولة االحتالل 
الذي  األمر  اإلرهاب؛  لحالة  وتجاهلها  التركي 
ومستقبلها  سوريا  خدمة  مع  يتناسب  ال  نراه 
سورية  بأيٍد  تركية  أقالم  وجود  ظل  في  خاصة 

في اللجنة. 
وطني  لدستور  المخاض  هذا  كل  وبعد  نحتاج 
األسباب  ويعالج  السابقة  األخطاء  يعالج  سوري 
الطويل  الصراع  وهذا  األزمة  فرضت  التي 
على السوريين. المشاركون اليوم في هذه اللجنة 
يحاولون في رياح عاتية لّم الطحين المنثور بين 
أن  اللجنة  هذه  على  األجدر  كان  حيث  الشوك، 
كونه  التركي؛  االحتالل  من  يحد  موقف  تتخذ 
يستهدف أراٍض سورية بغض النظر عمن هم في 
مرمى الهدف؛ ألن من يشارك في إعداد دستور 
ويرى  سوريين  سوريا  أبناء  كل  يرى  أن  يجب 
كل رقعة جغرافية في سوريا هي أرٍض سورية 
قطعاً. مع إن احتماالت نجاح هذه اللجنة معدومة. 
ولكن؛ وإن أعلنت عن نتاج ما فهو سيكون لخدمة 

الجميع إال سوريا وشعبها!
فهل من المعقول يكون هناك دستور بهذا الشكل 
المؤهلة  المعايير  ألدنى  يفتقرون  أشخاص  وبيد 

لعمل وطني وتاريخي كهذا؟!.

الديمقراطي  الوطني  للتحالف  الطبقة  فرع  رئيس  أكد 
دولة  هدف  أن  لصحيفتنا  حسين  سالم  السوري 
االحتالل التركي تغيير التركيبة السكانية والديمغرافية 
مطامعها  وتحقيق  سوريا،  وشرق  شمال  لمناطق 
التاريخية وإعادة أمجاد الدولة العثمانية، وأشار إلى أن 
تركيا دولة محتلة ويجب عليها الخروج من األراضي 

السورية ومن دون شروط. 
عدوانها  خالل  من  التركي  االحتالل  دولة  تعمل   
تغيير  إلى إحداث  على مناطق شمال وشرق سوريا، 
ديمغرافي من خالل تهجير السكان األصليين من أجل 
معالم  لتغيير  خطوة  في  والمرتزقة  الالجئين  توطين 

المنطقة وتهجير السكان األصليين.
وانتهاكات  وحشية  ظهرت  التركي؛  الغزو  وأثناء 
أطماعهم  تحقيق  أجل  التركي ومرتزقته؛ من  المحتل 
قسراً،  المنطقة  من  وتهجيرهم  السكان  وإرهاب 
وكانت هناك شواهد كثيرة تدل على الهمجية التركية 
أفعال  إلى  المنطقة  سكان  بذاكرة  تعيد  المنطقة،  تجاه 
ووحشية مرتزقة داعش التي عانت منها المنطقة على 

مدى عدة سنوات.

هدفها تغيري دميغرافية املنطقة

وحول الموضوع؛ ذاته أجرت صحيفتنا لقاء مع رئيس 
السوري  الديمقراطي  الوطني  للتحالف  الطبقة  فرع 
سالم حسين الذي استهل حديثه بقوله: »إن هدف دولة 
االحتالل التركي من الغزو لمناطقنا هو تهجير السكان 
المرتزقة  بعوائل  واستبدالهم  المنطقة،  من  األصليين 
لتحقيق هدفهم في تغيير ديمغرافية المنطقة. نحن في 
الديمقراطي السوري؛ ندين الجرائم  التحالف الوطني 
ومرتزقته،  التركي  االحتالل  قبل جيش  من  المرتكبة 
وشرق  شمال  شعوب  بحق  المتطرفة  والمجموعات 
سوريا، التي احتلت منطقتي سري كانيه )رأس العين( 

االنتهاكات  بارتكاب  أبيض( وبدأت  )تل  وكري سبي 
والجرائم بحق األهالي هناك، وهي تتبع السياسة نفسها 
الجهة  من  المحتلة  بالمناطق  السابق  في  اتبعتها  التي 
وجرابلس  عفرين  أي  سوريا،  من  والغربية  الشمالية 
كانيه  سري  في  ذلك  يتكرر  واليوم  وإدلب.  والباب 
حيث  تدخلها،  التي  المناطق  جميع  وفي  سبي  وكري 
األصليين  السكان  بتهجير  ومرتزقته  االحتالل  يقوم 
الذين  وبخاصة  المرتزقة  بعوائل  واستبدالهم  قسراً، 
تدعمهم تركيا وتربطها بهم عالقات فكرية وعسكرية 

في محاولة تغيير ديمغرافية المنطقة«.
بشكل  المنطقة  معالم  »تغيير  بالقول:  وأضاف حسين 
التركي،  لالحتالل  مسعى  حضارتها  وطمس  كامل 
حيث تعد من أعرق الحضارات في الشرق األوسط، 
فالحدود مع تركيا كانت مفتوحة أيام سيطرة مرتزقة 
داعش، ولكن تم إغالقها بعد تحرير المنطقة من قبل 
قوات سوريا الديمقراطية وهزيمة داعش. واليوم دولة 
تقديم  أجل  من  الحدود  افتتاح  تعيد  التركي  االحتالل 

عفرين  في  حدث  وما  المتطرفة،  للمجموعات  الدعم 
اآلثار  سرقة  من  حلف  تل  في  اليوم  يعاد  السابق  في 
األوسط،  الشرق  في  الحضارات  أقدم  من  تعد  التي 
تقوم بسرقة  لذا؛  المنطقة.  وثقافة  تمثل حضارة  حيث 
الحضارة،  تلك  تشويه  والهدف  اآلثار  تلك  وتحطيم 
وأيضاً االستيالء على بيوت المدنيين ونشر الفوضى 
المدنيين  واعتقال  المنطقة  في  اليومية  والتفجيرات 

وارتكاب االنتهاكات بحقهم«.

جزء من حتقيق املطامع العثمانية

إلى  ترتقي  المرتكبة  الجرائم  أن  إلى  حسين  وأشار 
في  مرتكبيها  محاسبة  يجب  حرب  جرائم  مستوى 
دولة  قبل  من  المرتكبة  »الجرائم  وقال:  دولية  محاكم 
جرائم  حد  إلى  تصل  ومرتزقتها  التركي  االحتالل 
الحرب، ويجب محاسبة مرتكبيها في المحاكم الدولية. 

وجريمة اغتيال الشهيدة هفرين خلف كانت من أفظع 
تم  سياسية  ناشطة  فهي  العدوان،  خالل  الجرائم  تلك 
تصفيتها وإعدامها بشكل ميداني وهي جريمة منكرة ال 

يمكن السكوت عليها«.
التركي تحقيق  وذكر سالم حسين أن هدف االحتالل 
إلى  تمتد  التي  العثمانية  الدولة  إعادة  في  أطماعه 
»لم  وأضاف:  العراقيتين  وكركوك  الموصل  مدينتي 
تتوقف دولة االحتالل التركي عند هذا الحد ولن تتوقف 
العثمانية،  الدولة  من  جزءاً  حلب  تعتبر  ألنها  عنده 
وبالتالي  العراقية،  الحدود  إلى  تصل  أن  تطمح  وهي 
تم  وإذا  علناً،  بذلك  وتصّرح  وكركوك  الموصل  إلى 
االحتالل  دولة  ستتمدد  المطامع؛  تلك  على  السكوت 
التركي على طول الشريط الحدودي بحٍج واهية، ولكن 

هناك توازنات دولية تمنعها من القيام بهذا العمل«.
الديمقراطي  الوطني  التحالف  فرع  رئيس  واختتم 
»التحالف  بالقول:  حديثه؛  حسين  سالم  السوري 
الوطني الديمقراطي السوري يعتبر تركيا دولة محتلة، 
ويجب أن تخرج من األراضي السورية، وكذلك بقية 
القوات األجنبية؛ ألن الحل في سوريا يكون بالتوافق 
ترضي  توافقية  صيغ  بإيجاد  أنفسهم،  السوريين  بين 
جميع الشعوب السورية، وتضمن حقوق الجميع. وما 
حدث في شمال وشرق سوريا ال يمكن قبوله بأي شكل 
من األشكال، وعلينا كسوريين ووطنيين الوقوف في 
االحتالل  ودولة  وأطماعه.  التركي  االحتالل  وجه 
لم  لكنها؛  الشعوب.  بين  فتنة  خلق  حاولت  التركي 
العربي  الدم  اختلط  حيث  تنجح،  ولن  ذلك  في  تنجح 
بالدم الكردي والسرياني وبقية الشعوب األخرى خالل 
مقاومة الكرامة كما حدث خالل معارك دحر داعش 

وهزيمته«.

للدولة  نية  ال  أن  أيام  قبل  روسيا  أعلنت 
في  جديد  عسكري  بعمل  القيام  في  التركية 
شمال سوريا؛ ألن موسكو التزمت بكل بنود 
التركي  الجانب  مع  األخير  سوتشي  اتفاق 
النار، وما تمخض  فيما يخص وقف إطالق 
عنه من انسحاب قوات سوريا الديمقراطية، 
وبالرغم  السوري،  الحدود  حرس  وانتشار 
مع  بالتعاون  التركي  الجيش  شن  ذلك  من 
هجوماً  لها،  الموالية  المعارضة  مجموعات 
الرقة  شمال  عيسى  عين  ناحية  على  عنيفاً 
إنشاء  التركي في  الطموح  والتي هي خارج 
شمال  في  جغرافياً  آمنة  بمنطقة  يسمى  ما 

سوريا.
وتحدثت قوات سوريا الديمقراطية، عن وجود 
ـ  روسي  تواطئ  على  ومؤشرات  معطيات 
مناطقهم  على  الهجمات  تكثيف  حول  تركي 
أوساط  أشارت  وكذلك  سوريا،  شمال  في 
فالهجوم  سوريا،  وشرق  شمال  في  سياسية 
مع  بالتزامن  جاء  عيسى،  عين  ناحية  على 
زيارة وفد اإلدارة الذاتية إلى دمشق لترجمة 

التفاهم العسكري بين قسد والنظام السوري، 
اإلدارة  وإجبار  سياسي،  التفاق  وتحويله 
الذاتية على تقديم تنازالت للحكومة وروسيا 
سياسية  أوساط  لكن؛  سوريا.  شمال  في 
روسية، رأت أنه ال يمكن لروسيا أن تضغط 
على اإلدارة الذاتية للحصول على مكتسبات 
تحريض  خالل  من  سوريا،  شمال  في  لها 
مشيرين  أخرى،  مناطق  على  للهجوم  تركيا 
إلى أنه كان من المتوقع أال تلتزم تركيا بكل 
الروس  وبين  بينها  أُبرمت  التي  االتفاقات 

وبينها وبين األمريكان أيضاً.

لن تلتزم باالتفاقيات ألن ال حدود 
ملطامعها

وحول هذا الموضوع؛ أجرت شبكة أوغاريت 
الروسي  الخبير  مع  لقاًء  األخبارية  بوست 
العربي في  الروسي  الثقافي  المركز  ورئيس 
المعارك  الدكتور مسلم شعيتو حول  موسكو 
المستمرة في شمال وشرق سوريا، حيث قال: 

تماماً  يلتزم  التركي ال  أن  المتوقع  »كان من 
بكل ما اُتفق عليه مع روسيا أو غيرها، ألنه 
كان يطمح بالكثير في حصوله على مكتسبات 
في شمال وشرق سوريا، بالرغم على أن ما 
أطماع  ولديها  بالقليل،  ليس  عليه  حصلت 

بالمزيد من األراضي السورية«.
وأشار شعيتو إلى أن دولة االحتالل التركي 
دائماً تطمع إلى أن تحصل على األكثر دائماً 
دائم،  وبشكل  تتحرك  روسيا  »إن  وقال: 
يكون  أال  مهمة،  مسألة  أمامها  تضع  لكنها 
األتراك،  مع  مباشر  عسكري  صدام  هناك 
كي  تركيا  على  نهائياً  الطاولة  تقلب  أن  أو 
مرةً  المتحدة  الواليات  حضن  إلى  تعود  ال 
الدبلوماسية  أخرى، وتحاول روسيا بالطرق 
والعالقات السياسية أن تساهم في حل األزمة 

السورية وما إلى ذلك«.

القضية الكردية أساس يف احلل السوري

إلى  الذاتية  اإلدارة  من  وفد  زيارة  وحول 
أوضح  النظام،  وبين  بينها  والحوار  دمشق 
نعتقد أن  بقوله: »إنه طموح روسي،  شعيتو 
بين  مباشر  لحوار  دائماً  تسعى  كانت  روسيا 
دمشق، وروسيا  في  السوري  والنظام  الكرد 
وهي  المبادرات  تلك  دعم  في  تتوقف  لم 
تحاول إقامة عالقات جيدة بين الكرد والنظام 
السوري، والعالقة الروسية مع الكرد جيدة، 
وكانت دائماً في تواصل مع الكرد، والروس 
األزمة  حل  باإلمكان  ليس  أنه  يدركون 
السورية بمعزل عن حل القضية الكردية في 

سوريا«. 
وأشار شعيتو إلى أن الواليات المتحدة خذلت 

الكرد من خالل موافقتها على الهجوم التركي 
وتدخلها في شمال سوريا، وأضاف: »ورغم 
ذلك ما زالت روسيا تسعى وستسعى جاهدة 
ألن تكون المفاوضات وجهاً لوجه مع الكرد؛ 
أن  يجب  سوريا،  في  أساسي  شعب  ألنهم 
مستقبل سوريا، وروسيا  في  دور  لهم  يكون 
الحوار  وعبر  الهدف،  هذا  تحقيق  في  جادة 

والحل السياسي«.

تصرحيات احلكومة شديدة اللهجة 
لرتكيا ضرورية ومربرة

شديدة  األخيرة  الجعفري  تصريحات  وعن 
شمال  في  التركية  الممارسات  حول  اللهجة 
سوريا، قال شعيتو: »على النظام في دمشق 
القيام بمسؤولياته الكاملة في حماية األراضي 
من أي اعتداء خارجي، وتركيا تحتل أرٍض 
تتواجد  أن  لها  مسموح  وليس  لها،  ليست 
األمم  وقرارات  الدولية  والقوانين  عليها، 
المتحدة تمنع احتالل دولة ما ألراضي دولة 

أخرى«. 
المركز  ورئيس  الروسي  الخبير  واختتم 
الثقافي الروسي العربي في موسكو الدكتور 
مسلم شعيتو حديثه بالقول: »تستطيع روسيا 
مباشرة إيصال ما تريد للقيادة التركية وعبر 
الطرق الدبلوماسية والسياسية، ولديها أوراق 
لوقف  تستخدمها  أن  يجب  كثيرة  ضغط 
االعتداءات التركية على األراضي السورية، 
بكل  الضغط  أجل  من  تستمر  أن  ويجب 
األشكال التي تستطيع الضغط بها على تركيا 
واألعراف  والقوانين  باالتفاقات  لاللتزام 

الدولية«.

تقرير/ مصطفى اخلليل
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الحديُث عن الوجوِد األمريكّي ليس مستجداً 
لعقوٍد  يمتدُّ  بل  طارئٍة،  ظروٍف  وليَد  وال 
الشرِق  منطقةَ  تعتبُر  فواشنطن  طويلٍة، 
بالمتغيراِت  تسمُح  وال  جداً  حيويّةً  األوسط 
متواصلٍة  عالقاٍت  على  حافظت  وقد  فيها، 
بدرجٍة  بل  بالنديِّة  تتسم  لم  المنطقة  مع دول 
للطاقِة  مهٌم  مصدُر  فالمنطقةُ  التبعيِّة،  من 
تصريف  أسواق  أهم  أيضاً  وهي  عالميّاً 
يدوُر حوَل شكِل  فالسؤاُل  وبالتالي  السالح. 
هذا الوجوِد )عسكرّي، اقتصادّي، سياسّي(، 

وليس أصل الوجوِد.

يف مواجهِة النفوذ اإليرانّي

مهمة  مساحةً  األوسط  الشرِق  منطقةُ  تحتُل 
للوصول  االنتخابّي  السباق  خطاباِت  في 
للبيت األبيض ويتعهد الرئيس القادم بالحفاظ 
بالمنطقة  األمريكيّة  السياسة  ثوابت  على 
وأولها المحافظة على أمن إسرائيل وضمان 
إرساء  على  والعمِل  الجواِر،  على  تفوقها 
السالم من وجهة نظر أمريكيّة بإيجاد تسوية 
للقضية الفلسطينيّة. وعلى هذا النحو فمنطقة 
المدى  في  أمريكّي  حياٌض  األوسط  الشرق 
البعيِد وال يُسمح بإخالل التوازِن فيها لصالح 

أّي قوٍة صاعدٍة.
بسقوط   1979 عام  كان  بالمنطقة  المتغير 
واشنطن،  بهلوي صديق  رضا  محمد  نظام 
ليس  بديٍل  عن  بالبحث  األمريكّي  ألزم  ما 
لمجرد الوظيفة فقط، بل ليكون قطباً مناوئاً 
الثالث  الخليج  حروب  فكانت  إليران، 
وإسقاط نظام صدام حسين، ووصول الشيعة 
للحكم بالعراق، فيما واصلت إيران سياستها 
الرئيس  اتخاذ  ومع  لواشنطن،  المعارضة 
العراق  من  االنسحاب  قرار  األمريكّي 
للنفوذ  مفتوحة  العراقيّة  الساحة  أضحت 
اإليرانّي، فاستكمل المحور )طهران، بغداد، 

دمشق، حزب هللا(.
انطلق الربيُع العربّي في تونس ومن بعدها 
المنشار،  عقدة  سوريا  وكانت  مصر، 
األزمة،  خط  على  إقليميّة  أطراٌف  وتدخلت 
وتغيرت المعادالت، وظهر داعش واكتسح 
ليزيَل الحدود بين  الجغرافيا وأعلن الخالفة 

سوريا والعراق.
لدمشق  المناوئ  الحراك  واشنطن  دعمت 
المسلحة،  المعارضة  تسليح  برنامج  وتبنت 
داعش  تمدد  أحرج  فيما  بالفشل،  باء  ولكنه 
على  شريٍك  عن  تبحث  فراحت  واشنطن، 
يكون  أال  على  اإلرهاب  يحارب  األرِض 
كانت  المعطى  هذا  وفق  السورّي،  النظام 
حماية  وحدات  مع  األمريكيّة  المقاربة 
في  كوباني  في  داعش  محاربة  في  الشعب 
قوات  بعدها  ومن   2015 الثاني  تشرين 
سوريا الديمقراطيّة، وبدأت حمالت تحرير 
المناطق شرق الفرات حتى معركة الباغوز 
في  لداعش  الجغرافيّة  الهزيمة  وإعالن 

 .2019/3/23
وكانت روسيا قد أعلنت في 2015/10/30 
عن تدخلها العسكرّي بثقٍل نوعّي في توقيٍت 
خرائط  في  العكسّي  التغييُر  ليبدأ  مفصلّي، 
الميداِن لصالح دمشق، فيما ال يُعرف تاريخ 
ومن  سوريا  في  اإليرانّي  للوجود  دقيق 
بعده لحزب هللا، إال أّن المؤكد أنّهما اعتبرا 
المعركة تخّصهما مباشرة، ألّن تغييَر النظاِم 
اعتبره  فيما  إيران،  انكفاَء  يعني  في سوريا 
للجميل  ورداً  لظهره  انكشافاً  هللا  حزُب 

لسوريا.
 

تنافس روسّي - أمريكّي

شرق الفرات وغربه مصطلحان كان يُقصد 
ولعلهما  والروسّي،  األمريكّي  النفوذ  بهما 
معطياٍت  وفق  جغرافّي  تقسيٍم  حالة  كرّسا 
على  الذاتيّةُ  اإلدارةُ  عملِت  وقد  سياسيٍّة، 
والوصِل  التحرير  عبر  الفرات  تجاوز 
عبر  التركّي  التدخل  أّن  إال  الجغرافّي، 
استكمال  دون  حال  والصفقات  التسويات 
العملية، فاحتلت جرابلس في 2016/8/24 
 ،2017/2/2/24 في  الباب  ومدينة 
الروسّي  األخضر  الضوَء  وانتظرت 

والرضا األمريكّي لتبدأ العدوان على عفرين 
في 2018/1/20 واستكملت احتالل المدينة 

في 2018/3/18.
وتواصلت  الفرات  شرق  إلى  أنقرة  تطلعت 
لم  فيما  بالعدواِن  تهدُد  التركيّة  التصريحات 
تتوقف عن االستفزازات وإطالق النار عبر 
الفرات  في شرق  اليوم  يحدُث  وما  الحدود. 
يشبه في مظاهره إلى حدٍّ كبيٍر ما حدث في 
في  تُوقعنا  الكاملةَ  المطابقةَ  أّن  إال  عفرين 
مغالطٍة، فواشنطن أعلنت سحَب قواتها في 
2018/12/8 ثم تراجعت عنه نتيجة تباين 

وجهات النظر.

واالبتزاز  التهديد  سياسة  أنقرة  واصلت 
اآللية  اتفاق  إلى  فتوصلت  الوسائل،  بكّل 
األمنيّة على الحدوِد، وانسحاِب قوات سوريا 
العسكريّة  المجالس  وتكليف  الديمقراطيّة، 
على  أنقرة  انقلبت  ثم  األمن،  بمهمة  للمدن 

االتفاق، ألنّه لم يلبِّ أهدافها باالحتالِل. 
ملُف إدلب من أهم األوراِق التي تُمسُك بها 
عليه  حصلت  الذي  التفويِض  فوفق  أنقرة، 
لخفِض  ضامناً  طرفاً  أصبحت  أستانه،  من 
في  اتفاُق سوتشي  وكان  بالمحافظة،  التوتِر 
وبموجبه  تفاهٍم،  صيغة  آخر   2018/9/8
السالِح  منزوعِة  منطقٍة  بإنشاء  أنقرة  تتعهد 
مناطق  عن  فاصلة  كم   20-15 بعرض 
سيطرة النظام، تحت طائلة مواصلِة العملية 
العسكريّة، ولكنها ماطلت ألقصى ما يمكن.

مع  متزامناً  األمريكّي  االنسحاب  قراُر  جاء 
التناقضات  من  وجملة  أنقرة  مع  محادثاتها 
بين  السياسّي  التصعيِد  مواقِف  واستعاِر 
ما  كبيٍر  لحدٍّ  يشبه  سيناريو  في  الطرفين 
حدث ما بين موسكو وأنقرة، وتجاوِز روسيا 
سفيرها  واغتيال  طائرتها  إسقاط  لمسألِة 
حميميم.  لقاعدِة  الدراون  طائرات  وقصف 
الروسيّة محاولةً  بالمقاربة  واشنطن  وجدت 
جادة الختراِق حلِف الناتو وخسارة الحليف 
اإلقليمّي الذي تعّول عليه، وبذلك اضطربت 
العالقات، فتارةً تهّدد بالعقوبات االقتصاديّة 
جملتها  من  وإغراءات،  حوافز  وطوراً 
»باتريوت«  الجوّي  الدفاع  منظومة  صفقة 
لتركيا مقابل صفقة إس 400 الروسيّة وبدأ 
انفراج العالقاِت بتحرير القس أندرو برانسو 
المخاوف  »بتفّهِم  األمريكيّة  والتصريحاِت 
المراقبِة على  نقاط  التركيّة وإقامة  األمنية« 

الحدوِد.
رصيد  حساب  على  التناقض  يُحلُّ  سياسياً 
التوافق، فإخراُج المسلحين من الغوطة وحّل 
التناقِض هناك تّم على حساب التوافِق حول 
التوافق حول  يُستبعد أن يكوَن  عفرين، وال 
إدلب رافعةَ إزالة العقبِة أمام التدخِل التركّي 
صيغِة  وجوُد  يُحتمِل  ولهذا  الفرات.  شرق 
راوحت  معلنٍة،  غير  تفاهٍم روسيّة-أمريكيّة 
حولها التصريحات التركيّة الرسميّة، وبحثت 
بالتالعِب  واستمرت  اللغِز  لحّل  عن صيغٍة 

في هوِة التناقِض األمريكّي-الروسّي.
كانت موسكو تتطلع إلى إعادة شرق الفرات 
لسيطرِة دمشق وإنهاء تفاصيل الواقِع القائم 
للحّل  الخاصة  شروطها  لها  فموسكو  فيها، 
السياسّي في سوريا، وارتأت سياسةَ ضرِب 
ملتزمةٌ  واشنطن  فيما  بالخصم.  الخصِم 
بإغالِق الحدوِد العراقيِّة أمام النفوِذ اإليرانّي 
والمسألة تتعلق بأمِن إسرائيل، ولهذا لم تقدم 
والعالقة  المنطقة  تعهداٍت حول مستقبِل  أّي 
بحلِّ  جاّدة  كانت  وال  الذاتيّة،  اإلدارة  مع 

األزمة.
أنقرة  تُلزُم  صيغٍة  إيجاَد  موسكو  حاولت 
مسؤولوها  ينفّك  ولم  إدلب،  عن  اليد  برفِع 
والحديث  الفرات  شرق  إلى  اإلشارِة  عن 
الدوَر  بذلك  وتقصد  افتراضيٍّة،  دويلٍة  عن 
األمريكّي، وكانت تلك مؤشراِت خلق ذرائِع 
العدواِن، فهي تعلُم يقيناً أّن القواِت األمريكيِّة 
العدواَن  شّن  إن  التركّي  الجيِش  تواجه  لن 

المنطقِة، وستُجبر على االنسحاِب من  على 
خالل  أنّه  المتوقع  ومن  الحدوديّة.  المناطق 
أحاط   2019/10/8 في  الهاتفيّة  المكالمة 
أردوغان ترامب بصيغة التفاهم مع موسكو، 

فكان الردُّ سحب القوات األمريكيّة. 

الواليات املتحدة دولة مؤسسات

فرديّاً،  كان  األمريكّي  القراَر  أّن  يُعتقد  ال 
فالواليات المتحدة دولةُ مؤسساٍت، وال يمكُن 
السياسّي،  بالقراِر  التحكِم  الرئيِس  لشخِص 
ولكن بنفِس الوقِت ال يحظى كّل قراٍر بقبوِل 
ال  وقد  بالكونغرس،  األمريكيين  الساسِة 
بالمؤسسِة  الرؤيِة  تباينات  من  األمر  يخلو 
الالفَت  ولكنَّ  )البنتاغون(.  العسكريّة 
شخصيةُ رجِل األعماِل دونالد ترامب الذي 
متمرداً   2017 عام  األبيض  للبيت  وصل 
تصريحاٍت  وأطلق  الرسميِّة  القوالِب  على 
وتعهّد  المألوف  عن  وخرج  معهودٍة  غير 
العام.  الشأن  قضايا  معالجِة  أسلوِب  بتغييِر 
أما  المظهُر،  هي  الخصائص  هذه  ولعلَّ 

المضموُن فينطوي على مسألتين مهمتين: 
مفهوِم  على  الخطابّي  التركيُز  األولى: 
الشعِب )العامة( وأولوية الداخِل وهذا ينسجُم 
تغريدة  وكانت  أوالً«  »أمريكا  شعاره  مع 
دغدغةً  سوريا  من  العسكرّي  االنسحاِب 
الرغبِة  عدم  بإظهاِر  األمريكيين  لمشاعِر 
بزجِّ الجنوِد األمريكيين بمزيٍد من الحروِب.

اإلدارة  لرسالِة  العالمّي  البُعد  الثانية: 
األمريكيّة، وعدم استعداِد واشنطن لتحارَب 
فيما  براغمايتها.  والتزامها  أحٍد  بالنيابِة عن 
االنسحاَب  الشخصياِت  بعُض  اعتبرت 
ولكن  عالميّاً،  األمريكيّة  الهيبِة  من  انتقاصاً 
وال  القضايا،  هذه  بمثل  يهتمون  ال  الساسةَ 
بفاتورِة الدم التي تدفُعها الشعوُب. وبالمجمل 
السياسِة  ثوابِت  من  ترامب  يغيَّر  لن 

األمريكيّة، وال يملُك الصالحيةَ لفعِل ذلك.

يُعتد  ال  سوريا  من  األمريكّي  االنسحاُب 
انتشار،  إعادة  مجرد  فهو  استراتيجيّاً،  به 
الخليج،  بدوِل  ثقله  له  األمريكّي  والوجود 
األمريكّي  للتوّجه  واقعيّة  مؤشرات  وهناك 
التحدي  حيث  األصفر  البحر  باتجاه  شرقاً 

الصينّي. 

أبعاد التدخل الرتكّي

سوريا  بشمال  لمناطق  التركّي  االحتالُل 
قرٌن  مّر  التي  السياسيِّة  بالخارطِة  تالعٌب 
ميثاٍق  بإحياِء  باهتاً  حبُرها  وبات  عليها 
عثمانّي احتاللّي تقادَم وانتهت مفاعيله، وال 
المللي  الميثاق  لخريطة  ووفقاً  قبوله،  يمكن 
)1920/1/28( قامت أنقرة بثالث حمالت 
سوريين  مرتزقة  فيها  استخدمت  عسكريّة 
 ،2016/8/24 الفرات  )درع  لها  موالين 

ونبع   ،2018/1/20 الزيتون  وغضن 
التغيّرات  هذه  ومع   .)2019/10/9 السالم 
السوريِّة  بالخارطِة  أنقرة  أوجدتها  التي 
فالدوَل ذاِت العالقِة أمام خياراٍت محددٍة إما 
سوريا  خارطِة  بتثبيِت  سوريا  وحدِة  تأكيُد 
أو  االحتالل،  إلنهاء  والضغط  الموّحدة 
والسلخ  باالحتالِل  أجزاء  باقتطاِع  بتغييرها 
التدّخُل والعمُل  ، ومن واجِب دمشق  والضمِّ
االحتالِل،  لرفِض  دوليٍّة  مواقَف  حشِد  على 
واعتبار  السوريّة،  الدولة  تقوُد  باعتبارها 
المحتلة )جرابلس  السوريّة  المناطق  تحرير 
والباب واعزاز وعفرين وإدلب وكري سبي/ 
تل أبيض وسري كانيه/ رأس العين( أولويةً 
وطنيّةً سوريّةً، وعدم ربط المسألِة باختالِف 
القائم،  السياسّي  النظام  مع  النظِر  وجهات 

فالخالفاُت محلها طاولة الحواِر الوطنّي.
وينبغي على أوروبا لعُب دوٍر أكثر فّعاليّة، 
واإلنسانيّة  األخالقيّة  للقيِم  تنتصر  لم  وإن 
إرهابّي  كياٍن  والدِة  لقبوِل  االستعداُد  فعليها 
التركّي  لالحتالِل  الخاضعِة  المناطِق  في 

والذي سيُصّدُر اإلرهاَب إليها.
األمريكّي  االنسحاِب  قراِر  ظاهُر  كان  إذا 
رّوجتها  اتهاماٍت  يدحُض  أنّه  إال  ضاراً، 
إلقامِة  واشنطن  بسعي  وأنقرة  موسكو 
لحواٍر  الفرات، وهو مدعاةُ  »دويلة« شرق 
على  يفرُض  أنّه  كما  سورّي،  ـ  سورّي 
للمشهِد  القراءِة  موضوعيّةَ  السوريين 
كانت  االتهاماِت  تلك  أّن  والتيقّن  السياسّي 
بروباغندا سياسيّة في إطاِر التنافِس الروسّي 
- األمريكّي وال تتصُل بالمواطنين السوريين 
لهويتهم  انتماءهم  أّكدوا  الذين  البالد  شمال 
السوريّة واقعاً في معارِك الشرِف والوطنيِّة 
تّدعي  دول  تدعمه  الذي  اإلرهاب  لدحر 
حقيقِة  على  السوريون  وليتعّرَف  محاربته، 
فرض  الذي  األمريكّي  الجانب  مع  العالقة 
من  لدعوٍة  تلبيةً  يأِت  ولم  واقعاً  أمراً  تدّخله 
إطاِر  معه ضمن  التعاطي  فكان  السوريين، 

محاربِة اإلرهاب، بخالِف آخرين يستقوون 
في  ويشّكلون رأس حربته  التركّي  بالمحتلِّ 

محاربِة السوريين. 

املقاومة قراٌر وطيّن

الفرات  شرق  أبناِء  على  يتوجُب  ما 
الخياراِت  على  التركيُز  هو  سوريا  وشمال 
وحماية  بالوجود  تتصل  التي  األساسيّة 
بكّل  العدوان  مقاومِة  ومواصلة  األهالي، 
وفتح  أخالقيّاً  وطنيّاً  قراراً  باعتباره  السبِل 
العوامل  بتحريِض  الوطنّي،  الحواِر  آفاق 
القائم  للواقع  الفهِم  سوء  لتصحيح  الوطنيّة 
باعتبارها  دمشق  ومخاطبة  الفرات،  شرق 
فيها  بما  السوريّة  الدولة  مؤسسات  تديُر 
الوطنيِّة  بمهمته  ليضطلَع  السورّي،  الجيش 
كّل  وهواجس  تحفظاِت  النظِر عن  بصرِف 
طرف، والتي يمكُن إرجاؤها لطاولة الحوار 

الوطنّي.
مع  العالقة  أّن  على  التأكيد  المهم  من 
األمريكّي لم تتجاوز إطاَر التنسيِق واالنفتاح 
أبدته واشنطن بمكافحة  إيجابّي  على موقٍف 
سياستها  تبعاِت  تحمُل  يمكُن  وال  اإلرهاِب 
للتعويل،  بالعالقة  التجاوَز  دون  بالمنطقِة، 
حيِّز  إلى  تأِت  لم  سوريا  شماِل  فمكّوناُت 
وهذه  أممّي،  وال  أمريكّي  بقراٍر  الوجوِد 
حقيقةٌ تاريخيّةٌ، وقد مّر شعبنا بتجارب كبيرة 
تجاوزها،  ولكنه  وحروٍب  ويالٍت  وعانى 
وعندما قّرر أن يخوض تجربةَ الديمقراطيّة 
دليالً  قّدم  فإنّه  السوريّة،  لألزمِة  شامالً  حالً 
ذاتياً  استعداداً  ويمتلك  حّي  شعٌب  أنّه  على 
يقبل  فال  اليوم  يفعله  ما  وهو  نفسه  لقيادِة 
من  والمطلوب  أحد.  بحماية  أو  بوصاية 
ولذلك  التركّي،  الجموح  لجم  الكبرى  الدول 
بالمنطقة بعد االنسحاب  فالحديث عن فراٍغ 
له،  واقعيّةً  قيمةَ  ال  افتراضيٌّ  األمريكّي 

فالمنطقة لها أهلها ومؤسساتها.
على الكرد وهم من شعوب شمال سوريا أن 
يدركوا من خالل تجارب الماضي والحاضر 
أّن كّل مشروٍع يضمن حقوقهم ولو بمجّرِد 
التوصيف ناهيك عن الفعِل سيُواجهُ برفٍض 
الديمقراطّي  المشروُع  وأّن  وإقليمّي،  دولّي 
البيِت  بترتيِب  يُلزمهم  التحديات  ومواجهة 
الحزبّي  التكاثِر  عن  والتوقِف  الداخلّي، 
والسياسّي بآليّة الباراميسيوم عبر االنشطاِر 
والتوافُق لقطِع الطريِق على محاولِة تمثيلهم 
بطرٍف محدٍد وتغييِب آخرين، بالتوازي مع 
االنفتاُح على مكّوناٍت وطنيٍّة سوريٍّة، وتقديم 
برنامٍج متكامٍل حول المرحلِة المقبلِة، وذلك 
إليه  تسعى  الذي  الديمقراطّي  الحّل  جوهر 
اإلدارة الذاتيّة. ستخضع المناطُق التي تحتلها 
قبول  المتوقِع  غير  ومن  جاٍد،  لنقاٍش  تركيا 
الدوِل الكبرى أن تكوَن حصة تركيا موازيةٌ 
لها من الكعكِة السوريّة، ولهذا تستعجُل أنقرة 
يد  وإطالِق  الديمغرافّي،  التغييِر  بإجراءاِت 
المرتزقة لتضييِق فرِص الحياِة على األهالي، 
ودفعهم للهجرة. وإذا كانت كلُّ مرحلٍة تسبُق 
الميداِن من  عقَد جولٍة لجنيف تشهُد تسخيِن 
في  الدخوَل  فإّن  المرتزقة،  مجاميع  قِبل 
من  يزيَد  أن  النهائيِّة من شأنه  االستحقاقاِت 
التهديِد،  نبرِة  وارتفاع  الدوِل  بين  التصعيِد 
والقاعدةُ الجوهريّةً في سياسِة الدول الكبرى 
وجماعاٍت،  دوٍل  تفويِض  عبر  تحارُب  أنّها 
أحداً  تفّوُض  وال  بنفسها،  تفاوُض  أنّها  إال 
بحضوِر طاوالِت التفاهِم.  الثابت في معادلِة 
شرِق الفراِت أّن حقوَق الشعوِب والمكّوناِت 
لن تُختزَل إلى حمايِة حقوِل النفِط والمزاداِت 
التي تجريها القوى الالهثةُ وراء االستحواِذ 
واإلرهاصاُت  فقط،  والثرواِت  النفِط  على 
الحالية هي مخاضاُت والدٍة جديدٍة، ستنسُف 
إلى  الوجوديّة، لالنتقاِل  التهديداِت  معها كلَّ 
التحّديات  رغم  والتوازِن،  االستقراِر  حالِة 
يترقّبه  ما  وهو  لها،  تتعّرُض  التي  الجّمة 
لتتّضَح  القادمة،  القليلِة  األيّاِم  خالل  الجميُع 
في  الجديدِة  التوازناِت  خارطةُ  فأكثر  أكثر 

سوريا عموماً.
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حمررة الصفحة/هايستان أمحد

يا يكّي في سور آفاُق الوجود األمر

حتقيق: رامان آزاد

علبة »المرتديال« الفارغة التي يُطلق 
عليها »النفاضة الميدانية«.

َحديثهُ  من  ينتهي  محمود  أبا  كاد  ما 
أخذ  إلى  »سنان«  العم  بادر  حتى 
أن  له  كان  وما  بالحديث،  المبادرة 
فيها  امتزج  التي  صوتِه  نبرة  يخفي 
واألسى  والعنفوان  بالثورة  الحزن 
أقيم في مدرسة كهذه منذ خمسة  »أنا 
في  هنا  أخي  وبيت  الحسكة،  في  أيام 
عليه  القائمون  لنا  وفَّر  لقد  قامشلو، 
لو  حتى  لكن  حاجاتنا،  من  الكثير 
أسكنونا في الجنة سنبقى نشتاق ونرنو 
وسكينتنا،  روحنا  جنَّة  فهي  لبيوتنا، 
المرتزقة ومعهم  أيام ادعى  قبل ثالثة 

دولة االحتالل التركي إنهم سيسمحون 
ورغم  بيوتهم،  إلى  المهجرين  بعودة 
وبخاصة  كذبهم،  من  واثقاً  كنت  أنني 
أننا رأينا ما حصل في عفرين، ومن 
ثم ما تناقله اإلعالم من عمليات النهب 
و«التعفيش« في كري سبي/ تل أبيض 
وسري كانيه/ رأس العين، لكن رغبتي 
في االطمئنان على ما حلَّ ببيتي، وأن 
أتأكد بنفسي دفعتني للذهاب إلى سري 

كانيه.
بثالثة  مررت  بيتي؛  إلى  الطريق  في 

باالسم،  ُمختلفة  لفصائل  حواجز 
متوافقة بالشكل الُمنفِر والتعامل الفظ، 
لك  يشيرون  أو جواب  أي سؤال  قبل 
بيد مفتوحة األصابع أمام ناظريك، أي 
سورية  ليرة  آالف  خمسة  دفع  عليك 
بعدها  الحاجز،  عبر  للعبور  فقط 
الحاجز  في  األسئلة،  من  َسيٌل  يُغرقك 
األخير أخبرتهم انني أقصد بيتي الذي 
ال يبعد سوى مئة متر، أخذوا اآلالف 
أخرى  وخمسة  للعبور  مني  الخمسة 
والوصول  الحي  بدخول  لي  ليسمحو 
من  عدداً  رأيت  البيت  أمام  للبيت، 
الفوضوية  بلحاهم  الكريهة  األشكال 
وكان  أحدهم  استوقفني  وصراخهم، 

طلبي  عن  وسألني  بالباب  يقف 
قَهقه  المنزل،  صاحب  إنني  فأخبرته 
عالياً وقال: تَقصد ُكنت صاحب البيت 
يا هذا؛ وسبحان مغير األحوال، البيت 
قائد فصيلنا،  نوفل«  اآلن »أبا  يخص 
فانصرف قبل أن تَصبح أنت أيضاً في 

خبر »كان« كبيتك«.
جفن  تغادر  أن  إال  َحّرى  َدمعة  أبت 
واستطرد:  بِكمَّه  َمسحها  سنان،  العم 
أخبر  الحارس  على  إلحاحي  بعد 
لي  فسمحوا  بوجودي،  بالداخل  من 

بالدخول، لقد أحالوا البيت إلى ما يشبه 
أكملت  الذي  البيت  العسكرية،  الثكنة 
تجهيزه قبل ثالث سنوات من كد وتعب 
وشقاء سنين من العمر، ولم أبخل على 
نفسي وأوالدي بشيء من ناحية فرشه 
غرٍف  خمسة  ضم  الذي  وتجهيزه؛ 
ومنتفعاتها، لكن أكثر من خمسة عشر 
من أشباه البشر كانت في هرج ومرج 
داخله؛ وكان صوت آمُرهم ما أعادني 

إلى رشدي بعد هول ما رأيت.
أضحى  وقد  لك  كان  البيت  عم  يا  ـ 
نقاش في ذلك، فهل ما تزال  لنا، وال 

ترغب بأن يعود لك؟
ـ وأجبته نعم بالتأكيد.

يساوي  البيت  إن  علمت  لقد  حسناً؛  ـ 
وإن  مليوناً؛  وأربعين  خمسة  مبلغ 
شئت؛ وألنه كان لك نبيعه لك بخمسة 
أن  وأما  تدفع  أن  إما  مليوناً.  وثالثين 
تغادر في الحال، بينما استأذن مرتزق 
أن  أقترح  وإما  وقال:  ُمحْدثي  آخر 
يعجبك  لم  أن  وريثك  وأكون  أنحرك 
الحلين....« فما كان لي إال أن أغادر 
ألنني تيقنت إن هؤالء تجردوا من كل 

ما يمت لألخالق البشرية.
براءة األطفال كانت حاضرة مع آالم 

الصف  في  الكبار وقصصهم، عائشة 
الثالث  الصف  في  وكمال  الرابع 
في  كانوا  األول  الصف  في  وجيان 
أعداداً  لهم  نقدم  ونحن  السعادة  غاية 
وأبدوا  »مزكين«  األطفال  مجلة  من 
شوقهم إلى مدرستهم، أما والدهم وهو 
معلم صف ويُدرس التربية الدينية فقال 
بتهكم: أنقذت أطفالي من القصف إلى 
إحدى القرى البعيدة نوعاً ما، وحاولت 
العودة إلى بيتي لجلب بعض األوراق 
قليالً،  القصف  هدأ  أن  بعد  الثبوتية 
المدينة،  من  قريبة  قرية  إلى  لجأت 
سبقوني  قد  كانوا  المرتزقة  إن  ويبدو 
مطلوب  ألنني  عني  وسألو  إليها 
عندهم، وحوالي منتصف الليل داهموا 
الُمرتد،  ذلك  أين  يسألون  وهم  البيت 
خلفي،  باب  عبر  الفرار  من  وتمكنت 
أن  قَتلة  لمرتزقة  كيف  أتعجب  وأنا 
الدينية  للتربية  ُمدّرس  عن  تبحث 

اإلسالمية وتسميه بالمرتد لتقتله!
وهي  عنَّا  بعيدة  تكن  لم  نازي  الخالة 
تارة  رأسها  وتهز  بإصغاء  تستمع 
أخرى، وكانت نظراتها المتفحصة في 
الوجوه تنبئني أنها امرأة غير عادية، 
ما  ألقول  لها  مبادرتي  أكمل  أكد  لم 
رأيك يا خالتي بما يدور حتى عاجلتني 
عشرات  اختصرت  التي  باإلجابة 

األسئلة في ذهني:
الصمود  قلعة  أهالي  من  أنا  بني  يا 
عندما  هَجرها  على  أجبرت  كوباني، 
وسكنت  داعش،  مرتزقة  فيها  تَقَدمت 
أنا  كانيه،  سري  في  الحين  ذلك  منذ 
لوحدات  سيامند  ابني  انضم   ، ابنتيَّ و 
حملة  في  واستشهد  الشعب  حماية 
أبيض، وابني  تل  تحرير كري سبي/ 
قوات  لصفوف  اآلن  منضم  جودي 
سوريا الديمقراطية، ما أريد أن أقوله 
عن الوحشية والقتل من خصال أسالف 
أن  علينا  لذلك  وطورانيته  أردوغان 
نتوقع أي شيء منهم، األمر الثاني وما 
كل  تصنع  اإلرادة  التجربة  لي  أثبتته 
داخلنا،  في  ننكسر  ال  أن  المهم  شيء 
ما دمنا نحن باقون ولو في آخر أنفاسنا 
سنبني بيوتاً وننجب أطفاالً ونعمر مدناً 
وبالداً، بهاتين اليدين سنعيد بناء البيت 
باقية  إرادتنا  طالما  والوطن  والمدينة 

وال تُقهر.  

العدوان، االحتالل، الهمجية والتوحش 
العودة  والعشرين،  الحادي  القرن  في 
بالبالد والعباد إلى العهود الغابرة، أيام 
والنزوات،  المزاج  وطيش  الغزوات 
لسان  على  باتت  التي  المفردات  تلك 
الكبير والصغير كانت ألسنتنا تتناقلها، 
والتحليالت؛  اآلراء  نتبادل  ونحن 
السافر  العدوان  بعد  حالنا  إليه  آل  وما 
التركي على مناطق الشمال السوري.

ما  بين  واضحة  وتباينات  »تناقضات 
تقوله وتقوم به تركيا؛ فهي تّدعي السالم 
وتزَرع الحروب وتصنعها وتّدعي أنها 
ستقوم بتوطين الجئين سوريين، بينما 
المنطقة،  شعوب  وتنهب  وتقتل  تُهجر 
كري  سكان  وشردت  رت  هجَّ لقد 
رأس  كانيه/  وسري  أبيض  تل  سبي/ 
مرتزقتها  مكانهم  واستقدمت  العين، 
الداخل  في  أرضهم  عن  تخلو  ممن 
من  للمرتزقة  وانضموا  السوري، 
داعش والنصرة، ثم لما يسمى بالجيش 
الوطني السوري، بعد »فَرمتة« تركية 
يبعث  ما  إنه  والنصرة،  داعش  لبقايا 

على الغثيان واالستهجان«.
وهو  الخمسيني؛  محمود  أبو  قالها   
نتجاذب  ونحن  كانيه  سكان سري  من 
الحديث في غرفة بمدرسة اللواء التي 
من  للعشرات  ومأوى  مسكناً  أضحت 
رة، أنهى حديثة وبعض  العوائل الُمهجَّ
من الدمع حد جفنه؛ أخفته نظرة حنق 
وغضب، بينما هو يطفئ سيكارته في 

مارشال  كولن  األميركي  الكاتب  تناول 
في مقال له كيفية انتشار كلمة »شاي« 

حول العالم.
من  كوباً  يطلب  حين  إنه  الكاتب  وقال 
الجنوبية  في كوريا  يعيش  الشاي حيث 
يستخدم كلمة »تشا« كما تلفظ هناك، في 
يكون  لفظ »أوتشا« حين  يستخدم  حين 
يستخدم  ذلك،  على  عالوة  اليابان.  في 
التي  البلدان  في  »تاي«  كلمة  الكاتب 
نطقها  ويحاول  اإلسبانية  اللغة  تتحدث 
تتحدث  التي  البلدان  في  أوضح  بشكل 

اللغة الفرنسية.
»تي«  لفظ  يستخدم  ال  أنه  الكاتب  ذكر 
اإلنجليزية  باللغة  »الشاي«  تعني  التي 
األصلي  موطنه  في  يكون  حين  إال 
الواليات المتحدة. وفي الواقع، ال يحظى 
الشاي بنفس شعبية القهوة في الواليات 
في  عليه  العثور  يمكن  أنه  إال  المتحدة 

أغلب األماكن.
شركة  فقط  تهيمن  لم  عقود،  وطوال 
التي  ستاربكس  مثل  للقهوة  أميركية 
تقدمها  التي  الشاي  أنواع  بعض  سمت 
زاد  مما  »تشاي«  البديل  بالمصطلح 
من  نوعاً  أيضاً  خلقت  لكنها  شعبيته، 
االرتباك العام حول الفرق بين »تشاي« 

والشاي.
أوضح الكاتب أن الكلمتين تشيران في 

نهاية المطاف إلى نفس المشروب الذي 
ثالثة  من  أكثر  منذ  الصينيون  ابتكره 
شعبياً  ليس  الشاي  أن  ومع  عام.  آالف 
في جميع أنحاء العالم إال أن األشخاص 
أنواعاً  يفضلون  األماكن  مختلف  في 
النكهات من  تختلف  مختلفة منه، حيث 
كما  الصين،  داخل  أخرى  إلى  منطقة 
نكهة  عن  الصيني  الشاي  نكهة  تختلف 

نظيره الهندي. 
ومن هذا المنطلق، تطلق »ستاربكس« 
على الشاي المصنوع بالطريقة الهندية 
التي  الكلمة  مثل  تبدو  ألنها  »تشاي«، 

تستخدم في الهند.
سوناند  نيخيل  كتب  الشأن،  هذا  وفي 
التي  »الكلمات  أن  كوارتز  موقع  في 
تبدو مثل »تشا« انتشرت عبر المناطق 
في  الحرير،  الممتدة على طول طريق 
حين انتشرت كلمات شبيهة بـ«تي« من 

قبل التجار الهولنديين.

مصطلح  »تشا«  أن  سوناند  وأضاف 
في  شائع  أنه  يعني  مما  »صيني«، 
بدأ  الصينية، حيث  اللهجات  من  العديد 
آسيا  عبر  طريقه  شق  ثم  الصين  في 
الوسطى حتى أصبح في نهاية المطاف 
يلفظ »چای« باللغة الفارسية. وال شك 
الحرير  لطريق  التجارية  المسالك  أن 

التسميات،  هذه  في  كبيراً  دوراً  لعبت 
من  أكثر  إلى  الشاي  تجارة  تعود  حيث 

ألفي عام وفقاً لدراسات حديثة.

أشار الكاتب إلى أن الكلمات المستخدمة 
الفارسية  باللغات  الشاي  إلى  لإلشارة 
لفظ  جميعها  تشبه  والروسية  والتركية 
دول  في  مختلفة  تبدو  لكنها  »تشاي«، 
وهولندا.  وفنلندا  ماليزيا  مثل  أخرى 
اللغات  في  المستخدم  »تى«  لفظ  أما 
»فقد وصل  الصينية  الساحلية  الصينية 

الذين  الهولنديين  عبر  أوروبا  إلى 
بين  للشاي  األساسيين  التجار  أصبحوا 
أوروبا وآسيا خالل القرن الـ17 كما هو 
للهياكل  العالمي  »األطلس  في  موضح 

اللغوية«. 

الموانئ  تركزت  ذلك،  على  وعالوة 
في  آسيا  شرق  في  الرئيسية  الهولندية 
الناس  كان  حيث  وتايوان،  فوجيان 
يستخدمون لفظ »تى«. وقد ساهم توريد 
»شركة  من  المكلف  الهولندي  الشاي 

الهند الشرقية الهولندية« إلى أوروبا في 
ظهور أنواع الشاي الفرنسية واأللمانية 

واإلنجليزية.

نسيان دور  أنه ال يجب  الكاتب  وأورد 
القرن  في  سافروا  الذين  البرتغاليين 
أمل  على  األقصى  الشرق  إلى  الـ15 
»قرروا  لكنهم  التوابل،  تجارة  احتكار 
من  بدالً  الشاي  تصدير  على  التركيز 
راشيل  كتبته  ما  حسب  وذلك  ذلك«، 
تريب«.  »كالتشر  موقع  في  داتسون 
وقد أطلق البرتغاليون لفظ »تشا« على 
مشروب الشاي تماماً مثل سكان جنوب 
الصين وشحنوا أوراقه تحت هذا االسم 

إلى أوروبا الغربية.

رؤية  بوضوح  يمكن  أنه  الكاتب  وذكر 
أو  »تى«  أو  لـ«تي«  العالمي  االنتشار 
عليه،  أطلق  مهما  أو  »الشا«  أو  شاي 
وذلك حسب ما ورد في تغريدة للمؤرخ 
المتخصص في شرق آسيا نيك كابور. 
في  الشاي  طلب  يمكن  أنه  إلى  يشار 
أو  »تي«  تلفظ  التي  المناطق  من  كل 
»تشا«،  لكن إذا وجدت نفسك يوماً في 
بورما فلن يفلح ذلك، ذلك أن الكلمة التي 

تستخدم هناك هي »ال كفاك«.
وكاالت

ُمهّجرون ...بين وحشة الفناء وإرادة البقاء 

ير يق الحر »لغات الشاي«... ترنيمات على طر

عبدالرمحن حممد
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المفقودة  الحلقة  والثانوية ووصل  اإلعدادية 
في المواد الدراسية وحققت الثقة الذاتية لدى 
العلم  لتلقي  المعلم  بوجود  وشعوره  الطالب 

في المدارس«.
وأضاف أحمد أنه بالنسبة لمعهد روافد العام 
لقي الدعم الكامل من لجنة التربية والتعليم، 
حيث شمل الدعم جميع التجهيزات المدرسية 
والمبنى  الصفوف  متطلبات  من  والخدمية 
المتميزين  بالمعلمين  المعهد  لرفد  باإلضافة 

في جميع االختصاصات.
وفي لقاء سابق ذكر أحمد أنه تم تقديم الئحة 
لجميع  التقوية  لدروس  رمزية  بتكاليف 
والثانوية،  واالعدادية  االبتدائية  المراحل 
بأن  عاتقها  على  التربية  لجنة  أخذت  حيث 
الخاصة  توازي  العامة  معاهدها  تكون 
للمواد  المادية  التكلفة  مراعية  التعليم  في 
عالجت  وقد  للطالب  االقتصادي  والوضع 
المنهاج  تكاليف  بتخفيض  الموضوع  هذا 
بينما تركت الحرية لتسجيل  المواد  وأسعار 
مع  فيه  يرغب  الذي  المعهد  في  الطالب 
وجود المعاهد الخاصة األخرى في المدينة 

والريف.

الُمهجرين  روناهي/ قامشلو- تزداد معاناة 
الشتاء،  فصل  حلول  مع  بيوتهم  من  قسراً 
نتيجة  ديارهم  من  أُخرجوا  ما  بعد  من 
التركي  المحتل  قِبل  من  الشرس  القصف 
ومرتزقته، راحلين إلى مناطق تنعم باألمن 
بالعودة  أمل  وكلهم  سواها،  دون  واألمان 
يوماً إلى بيوتهم وقراهم قريباً وطرد الغزاة 

منها.
قصٌص بدأت ومعاناة ال تنتهي، مع حلول 
الذي  القادم  القارس  والبرد  الشتاء  فصل 
المشرد  بين  والجئ،  نازٍح  بين  يفرق  ال 
بأرواحهم  خارجين  قسراً،  والُمهجر 
تاركين  المدفعية،  نيران  من  هاربين 
أحالمهم على قارعة طريق النزوح، لَِعب 

بالمرتزقة  قذرة  حرباً  الفاشي  أردوغان 
القتال  على  دفعهم  خالل  من  له  المواليين 
دون هدٍف واضح ليحقق هو غاياته فقط، 
أخرج اآلالف من بيوتهم ليغير من التركيبة 
السكانية وإجراء التغيير الديمغرافي المبني 
وألوانها،  أطيافها  بجميع  التعددية  على 
يدفعهم  محلهم،  أغراب  مرتزقة  وإحالل 
الممتلكات  ونهب  لسرقة  طائفية  بمسمياٍت 
العامة والخاصة، وسط صمٍت دولي لهذه 
دون  العزل،  المدنيين  بحق  االنتهاكات 
واإلغاثية  الحقوقية  المنظمات  هروع 
ثم  ومن  ألياٍم  العراء  في  ليبيتوا  لنجدتهم، 

التواجه نحو مناطق أكثر أماناً.

حتّولت إىل مدينة األشباح بفعل 
املرتزقة

وبهذا الخصوص كانت لصحيفتنا روناهي 
/ مدينة  من  الُمهجر  المواطن  مع  لقاًء 

رحلة  عن  حدثنا  والذي  كانيه/،  سري 
من  وعائلته  هو  يحميه  مأوًى  عن  البحث 
مدينة  إلى  وصولهم  وكيفية  الشتاء،  برد 
التركي  المحتل  قصف  بعد  من  قامشلو 
ليحولها  والمدارس  البيوت  طال  الذي 
إلى  تربوية  ومجمعات  دافئة  مساكن  من 
الدراسية  المقاعد  لتصبح  مدمرة،  ُركاٍم 
ومدافعه،  طائراته  بفعل  خشبية  شظايا 
جاءت كلمات المواطن محمد صالح أمين 
تنعم  كانت  كانيه  سري  »مدينة  كالتالي: 
باألمن واألمان بفضل جهود اإلدارة الذاتية 
الديمقراطية في تحقيق السالم، كانت مدينة 
تعج بالضحكات واألفراح، ومن ثم تحولت 
بين ليلٍة وضحاها إلى مدينة كئيبة، أُخرجنا 
يعرفون  ال  أخرون،  محلنا  ليسكن  قسراً 
سوى سفك الدماء، والتمثيل بجثث الشهداء، 
وسرقة ونهب الممتلكات، باتت مدينة تفتقد 
إلى أحبابها، إلى شيبها وشبابها، إلى لعب 
أطفالها، تغيرت من مدينة مليئة بالحياة إلى 

مدينة أشباح يسكنها إرهابيين«.

مقاومة قوات سوريا 
الدميقراطية ُتكّلل بالعز

وتناول في حديثه عن أفراد عائلته المكونة 

ومتواجدين  متزوجين  أوالد،  خمسة  من 
في مدن مختلفة، إال ابنته المتواجدة أيضاً 
أُخرجت هي  كانيه والتي  في مدينة سري 
المرتزقة  بفعل  قسراً  بيتها  من  وأوالدها 
الموالية للمحتل التركي، اتخذت منزالً في 
مدينة تل تمر مأوًى يحميها هي وأوالدها 
باألجساد،  المتربص  القارس  البرد  من 
ولتبقى قريبة من مدينة سري كانيه وكلها 
يتحقق  أن  بد  وال  إليها،  يوماً  لتعود  أمل 
التي  »المقاومة  قائالً:  أمين  وشدد  ذلك، 
أبدتها قوات سوريا الديمقراطية تُكلل بالعز 

وتُكلل بالمجد«.
شيخ  قرية  في  يقطن  كان  أنه  إلى  وأشار 
شبلي الواقعة على طريق تل حلف، وكان 
يعمل في فالحة وزراعة أراضيه الزراعية 
القطن،  الزراعي،  المحصول  جني  من 

والقمح، مع وجود األمان والسالم.

تاركني أحالمهم على قارعة 
طريق النزوح

المحتل  بدأ  عندما  حديثه  إلى  وأضاف 
كانيه  سري  مدينة  على  بالقصف  التركي 
كيف  منازلهم  من  بالخروج  وإجبارهم 
الحين  في  وهرولةً  حين،  سيراً  كان  ما 
إلى مدينة تل تمر  التوجه  ثم  اآلخر، ومن 
بواسط سيارة كانت تقل الكثير من حاالتهم 
راحلين  عليهم،  والمفروضة  المشابهة 
من  سنوات  خالل  وشقائهم  تعبهم  تاركين 
التعب والقهر ألناٍس ال يعرفون اإلنسانية.

رحلة  عن  أمين  أردف  ذاته  السياق  وفي 
الوصول إلى مدينة قامشلو قائالً في حديثه: 
إلى  توجهنا  واإلرهاق  التعب  بعد  »من 
قاموا  األهالي  من  وبعض  قامشلو،  مدينة 
بإعطائنا بيتهم المتواضع لنستقر هنا، إلى 
أهالي  ساعدونا  كما  لمنزلنا،  العودة  حين 
منزلي،  فرش  من  كثيراً  والواجب  الخير 
بعض  وإصالح  وإغاثية،  غذائية  ومواد 
األعطاب الموجودة داخل المنزل، والمعيل 
الوحيد لدي هو ابني الذي يعمل في مشفى 

الشهيد خبات«.
سري  مدينة  من  المهجر  المواطن  واختتم 
كانيه محمد صالح أمين حديثه قائالً: »نعلم 
ُكسرت  وُسرقت،  نُهبت  قد  بيوتنا  بأن 
وهدمت، ولكن عندما ننقذ األرواح ونقاوم 
مازالت  المقاومة  إن  على  يدل  المستعمر 
براٍد  أو  تلفاٍز  بسرقة  تنطفئ  ولن  مستمرة 
لبنائها  عائدون  ألننا  مدرسٍة،  هدم  أو 
المنظمات  دور  عن  أما  منها،  نرحل  ولن 
المحلية ومساعدتهم لنا فلم تتواَن عن تقديم 
الخدمات اإلنسانية، إال إن للشتاء حاجيات 
ُجل  المازوت  ومادة  مدافئ  من  ضرورية 
دام  الشيئين،  هذين  في  يقتصر  نحتاجه  ما 
األمن  علينا  وأدام  لنا  والوطن  األرض 
الديمقراطية  قوات سوريا  بوجود  والسالم 

.»QSD

ونوه المسؤول المباشر عن سوق الذهب في 
رمضان  الغفور  عبد  الحاج  قامشلو  مدينة 
معلومات  أو  بوادر  أي  هناك  ليس  بأن 
الوقت  الذهب في  إلى انخفاض سعر  تشير 
إلى ارتفاع  الحالي؛ كون أن ارتفاعه يعود 
أونصة الذهب عالمياً؛ باإلضافة إلى ارتفاع 

سعر الدوالر.

الغرام  سعر  تجاوز  ـ  قامشلو  روناهي/ 
المتداول   21 الـ  عيار  الذهب  من  الواحد 
قامشلو  مدينة  سوق  فيها  بما  األسواق  في 
عام  الثاني  تشرين  شهر  من   28 وبتاريخ 
ما  أي  سورية،  ليرة   30000 الـ   2019

يقابل 39 دوالراً.
سوق  عن  المباشر  المسؤول  بحسب  وهذا 
الذهب في مدينة قامشلو الحاج عبد الغفور 
الغرام  ارتفاع سعر  بأن  أكد  الذي  رمضان 
أدى إلى ضعف القوة الشرائية، وتدني حركة 

السوق التجارية من »البيع والشراء«.
الذهب معدن نفيس ويعد من أغلى المعادن 
المناجم  من  استخراجه  يتم  العالم؛  في 
بلونه  ويتميز  األثرية،  واألماكن  والجبال 
الجميل الساحر، وال يتغير مهما تعاقب عليه 
عّدة  وله  أخرى  معادن  مع  ويُخلط  الزمن، 
معظم  في  للزينة  المرأة  تستخدمه  أشكال، 

الحفالت والمناسبات.
لصحيفتنا  كان  الخصوص؛  وبهذا 
لقاًء مع المسؤول المباشر عن  »روناهي« 
عبد  الحاج  قامشلو  مدينة  في  الذهب  سوق 
»هناك  قائالً:  حدثنا  الذي  رمضان  الغفور 

انخفاض ملحوظ في هذا العام مقارنة بالعام 
لبيع  السوق  حركة  حيث  من  المنصرم 
الذهب؛ نتيجة الرتفاع سعره، حيث تجاوز 
أكثر من 30000 ليرة سورية، أي ما يقابل 
39 دوالر أمريكي؛ وأدى ذلك إلى ضعف 

للذهب، عالوة على  بالنسبة  الشرائية  القوة 
األهالي  من  الكثير  االرتفاع  هذا  دفع  ذلك؛ 
أصحاب الدخل المحدود إلى بيع الذهب لسد 
المعيشية؛  مستلزماتهم  وشراء  حاجياتهم 
اليومية«.  المستلزمات  كافة  غالء  بسبب 

وأشار رمضان بأن ليس هناك أي إقبال في 
الوقت الحالي على شراء الذهب كون سعره 
تجاوز الحد غير المتوقع به لدى أبناء مدينة 

قامشلو.
ارتفاع  سبب  »يعود  رمضان:  وأضاف 
أونصة  ارتفاع  إلى  بالدرجة األولى  الذهب 
وكل  دوالر،   1454 إلى  عالمياً  الذهب 
الذهب،  أونصة ذهب تعادل 32 غرام من 
باإلضافة إلى ارتفاع الدوالر؛ وهو السبب 
وتابع  الذهب«.  سعر  ارتفاع  في  الثاني 
رمضان بأن عيار ال 21 من الذهب سعره 
أما  ليرة سورية،  ألف  أكثر 30000  اليوم 
ألف   26000 لـ  فوصل   18 عيار  سعر 
ألف   20250 سعره   14 وعيار  ل.س، 
األسعار  هذه  أّن  بالذكر  والجدير  ل.س؛«. 
كانت كذلك حتى لحظة إعدادنا لهذا التقرير.

وأشار رمضان إلى أنه قبل شهرين تجاوز 
 1560 إلى  عالمياً  الذهب  أونصة  سعر 
دوالر أمريكي، أي أكثر من سعرها الحالي 
ولكن كان سعر الذهب 23000 ألف ل.س، 
الدوالر  سعر  ارتفاع  إلى  السبب  ويعود 

وانخفاض الليرة السورية.

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

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

التخريبات مستمرة من قبله.

التخريبات اليت حلقت باآلبار 
وأقنية الري

بالنسبة لآلبار:

الموارد  مديرية  عن  صادرة  إحصائية  بحسب 
اإلجمالي  العدد  بلغ  الذاتية؛  اإلدارة  في  المائية 
لآلبار الزراعية في إقليم الجزيرة 53108 بئراً 
بحوالي  تقدر  مساحة  تغطي  إروائية  وبطاقة 
400000 هكتاراً، وبلغ عدد اآلبار المستثمرة 
حالياً 21215 بئراً تروي مساحة تقدر بحوالي 
64220 هكتاراً، بينما بقيت 31893 بئراً غير 
مستثمرة؛ ويعود سبب عدم استثمار تلك اآلبار 
الوحشي  الغزو  بسبب  المستثمرين  هجرة  إلى 
األيدي  توفر  وعدم  اإلرهابية،  للمجموعات 
المجموعات  تلك  إلى سرقة  باإلضافة  العاملة، 
منصوبة  كانت  التي  والمضخات  للمحركات 
على اآلبار، وبعد عودة بعض أصحاب اآلبار 
لم يعد يملكون المال الكافي إلعادة تأهيل آبارهم 
الغيار  بسبب ارتفاع األسعار وعدم توفر قطع 

الالزمة ألسباب مختلفة.
التعاونية  الجمعيات  محركات  توقفت  وكذلك 
في دير الزور عن العمل بسبب األضرار التي 
لحقت بها من قبل مرتزقة داعش وتمكنت إدارة 
الصيانة  إجراء  من  الزور  دير  في  الزراعة 
بنسبة 50% من هذه المحركات، ويجرى العمل 
عدد  أن  علماً  المحركات.  بقية  صيانة  على 
ولكل جمعية  المائة جمعية،  تتجاوز  الجمعيات 

من محرك إلى عشرة محركات.

بالنسبة ألقنية الري
 وحمطات الضخ

تعرضت أقنية الري ومحطات الضخ لتخريبات 
ففي  والرقة؛  الزور  ودير  الحسكة  في  جسيمة 
محطة  تأهيل  وإعادة  إصالح  تم  الزور  دير 
تروي  والتي  السادس(  )القطاع  الزر  ري 

125000 دونم، كما وتم إصالح وإعادة تأهيل 
محطة الرفع األولى من قناة الصبحة من أصل 
يقارب  ما  تروي  القناة  وهذه  محطات؛  ثالث 
تأهيل  على  العمل  ويجرى  دونم،   225000
المحطتين اآلخرين الثانية والثالثة بحسب إدارة 

الزراعة في دير الزور.
وفي مقاطعة الحسكة بإقليم الجزيرة ولألسباب 
السابقة نفسها؛ خرجت كامل المساحات والبالغة 
كانت  والتي  االستثمار،  عن  دونم   542900
تزرع بالمحاصيل االستراتيجية كالقمح والقطن 

والخضار حول السدود وأقنية الري.
لحقت  التي  األضرار  عن  لمحة  يلي  وفيما 

ببعض السدود والمحطات التابعة لها في:
إدارة  وبحسب  الحسكة،  مقاطعة  في   - أوالً 

الزراعة فيها:
مشروع سد الخابور كان األكثر تضرراً، حيث 
و21/   19/ الحقلين  لمساحة  الري  مياه  تؤمن 
هكتار،   10000 حوالي  مساحتهما  والبالغة 
لسرير  هكتار   12000 لمساحة  باإلضافة 
وتعرض  مركدة،  حتى  العريشة  من  النهر 
والتخريب  النهب  لعمليات  ومنشآته  السد 
للمعدات الكهربائية من كابالت ولوحات تحكم، 

ومحطات الضخ منها:

حمطة الضخ 13

حقل 19  الخابور إلرواء  سد  من  المياه  لضخ 
إيصال  هكتاراً،   3740 مساحته  والبالغة 
وإصالح  صيانة  المحطة،  مبنى  إلى  الكهرباء 
 220 منها  كل  استطاعة  محركات  ستة 
ستة،  وعددها  المضخات  صيانة  كيلوواط، 
تركيب  سكراً،   12 وعددها  السكورة  صيانة 
إعادة  والسكورة،  للمحركات  تحكم  لوحات 
للحقل 19 حيث  المحطة، صيانة  لمبنى  ترميم 
ومنظمات  كم،   15 بطول  جر  قناة  من  يتألف 
باإلضافة   25 عدد  رئيسية  ومآخذ  ستة،  عدد 
تأهيل  إعادة  كلفة  وتقدر  التوزيع،  خطوط  إلى 
هذه المحطة إلى حوالي 170000 دوالر، مائة 

وسبعون ألف دوالر.

حمطة الضخ 15

حقل 21  الخابور إلرواء  سد  من  المياه  لضخ 
صيانتها  تم  هكتاراً،   5740 مساحتها  والبالغة 
المحركات  للمحطة، صيانة  الكهرباء  بتوصيل 
 412 منها  كل  استطاعة  سبعة  وعددها 
سبعة،  وعددها  المضخات  صيانة  كيلوواط، 
لوحات  تركيب   ،12 وعددها  السكورة  صيانة 
تحكم للمحركات والسكورة، إعادة ترميم لمبنى 
من  يتألف  حيث   21 للحقل  صيانة  المحطة، 
ثمانية،  قناة جر بطول 17كم، ومنظمات عدد 

التوزيع،  وخطوط   ،14 عدد  رئيسية  ومآخذ 
وتقدر كلفة إعادة تأهيل هذه المحطة إلى حوالي 

200000 دوالر، مائتا ألف دوالر.

حمطة ضخ املياه يف السفح ـ 
سري كانيه

الجر  قناة  إلى  جرجب  نهر  من  المياه  لضخ   
في  الخابور  نهر  منبع  من  الواصلة  الرئيسية 
وذلك  بالحسكة؛  الغربي  السد  إلى  كانيه  سري 
بطول 50كم من السفح إلى السد الغربي، بينما 
القناة  أهمية  وتكمن  65كم،  الرئيسي  الطول 
في تخزين المياه في السد الغربي إلمداد مدينة 
سقاية  في  والستعمالها  الشرب  بمياه  الحسكة 

المزروعات.
استطاعة  محركات  سبعة  من  المحطة  وتتألف 
كل منها 110 كيلوواط، ومضخات لضخ المياه. 
إلى  والمضخات  والمحركات  القناة  تعرض 
عمليات التخريب والنهب من قبل المجموعات 
اإلرهابية. وقامت اإلدارة الذاتية بصيانة ثالثة 
محركات ومضختين إليصال المياه ولو بكميات 
الشرب،  بمياه  الحسكة  مدينة  لتزويد  قليلة 
إصالح  سورية  ليرة  مليون   18 ذلك  وكلفت 
وتعزيل  مضخات،  وخمس  محركات  أربعة 
وإنشاء  واألتربة،  األعشاب  من  الري  قناة 
المآخذ  والمخربة، وصيانة  المكسرة  البالطات 
التقديرية  الكلفة  وقدرت  الكهربائية،  واللوحات 
لتلك الصيانات بحوالي 22 مليون ليرة سورية.

ثانياً - في الرقة، بحسب لجنة الزراعة والري 
في الرقة من المرافق التي تعرضت ألكبر قدر 

من الضرر وهي كالتالي:

األقنية الرئيسية

 يقدر طولها بحوالي 160 كيلو متر تعمل عليها 
تأهيل  تم  الجسور،  مع  )أجهزة(  منظمات   13
ثمانية منها، واآلن هي قيد العمل واالستثمار؛ 
الخطة  ضمن  فهي  الباقية  الخمسة  أما 
 462157 بـ  تقدر  تقديرية  بكلفة  االستثمارية 
دوالراً، فقط أربعمائة واثنان وستون ألف ومائة 

وسبعة وخمسون دوالراً.
 15 أهم  لتأهيل  التقديرية  الكلفة  تقدر  بينما 
الرئيسية(  )األقنية  المتكسرة  األقنية  من  موقع 
مائتان  فقط  دوالراً،   262630 قدره  مبلغاً 
ألف وستمائة وثالثون دوالراً؛  واثنان وستون 
محطة  لتأهيل  التقديرية  الكلفة  قدرت  حين  في 
مرحلتين  على  كامل  بشكل  المدمرة  »الهبشة« 
)محطة تحويل الكهرباء ـ محطة الضخ للري( 
ماليين  ثالثة  فقط  دوالر،   3758926 مبلغ 
وتسعمائة  ألف  وخمسون  وثمانية  وسبعمائة 

وستة وعشرون دوالراً.

احملطات واملضخات

جميعها  الري  لمشروع  محطة   27 هناك   
مرتزقة  قبل  من  والنهب  للتدمير  تعرضت 
وتم  المسلحة،  الفصائل  من  وغيرها  داعش 
تأهيل وإصالح 22 محطة، وتم توصيل المياه 

إلى جميع مناطق الرقة.

معمل السكر

 مدمر بنسبة 80% وتعرض للنهب والسرقات 
من قبل داعش ومرتزقته، وتتطلب إعادة تأهيله 

كلفة باهظة جداً.

حملج القطن

 ُدِمر بالكامل وال يوجد له أثر وتم إزالة مخلفات 
المحلج بالكامل.

معمل جتفيف الذرة

الخطة  ضمن  وموضوع   %80 بنسبة  ُدِمر   
التقديرية  والكلفة  مرحلتين،  على  االستثمارية 
فقط  دوالر،   362291 بـ  تقدر  للمرحلتين 
وواحد  ومائتان  ألف  وستون  واثنان  ثالثمائة 

وتسعون دوالراً.
معمل األعالف

العمل  قيد  وهو  تأهيله  وتم  للتخريب  تعرض   
حالياً.

تهجري األيدي العاملة واخلبرية

اإلرهابية  للمجموعات  الوحشي  الهجوم  إن 
وعلى رأسهم مرتزقة داعش على مناطق شمال 
وشرق سوريا وارتكابهم للمجازر بحق السكان 
كبير  السكان وعدد  من  الماليين  بهجرة  تسبب 
أوروبا  إلى  العلمية  والخبرات  الكفاءات  من 
إلى  خاص  وبشكل  المجاورة؛  الدول  وإلى 
تركيا التي فتحت حدودها بشكل كامل للهجرة؛ 
ألنها كانت تملك أهدافاً سياسية من وراء ذلك 
الديمغرافي  والتغيير  األوروبية  الدول  )ابتزاز 
في المناطق التي يُشكل الكرد فيها الغالبية من 
وشرق  شمال  لمناطق  مرتزقتها  إيواء  خالل 
وبما  األصليين(؛  سكانها  تهجير  بعد  سوريا 
أن غالبية السكان )حوالي 80 %( يعملون في 
الزراعية  األراضي  بقيت  الزراعي  المجال 
قليلة  تُزرع سوى مساحات  ولم  ومهملة،  بوراً 
مصادر  تعرض  بسبب  غير صحيحة  وبطرق 
المياه من اآلبار وأقنية الري والبذار للتخريبات 
اإلعالمي  المركز  بحسب  وذلك  المتعمدة. 

لالقتصاد.
في  األول  القسم  بنشر  قمنا  ذكره؛  الجدير 
سيتم  المقبلة  األعداد  وفي  )851(؛  العدد 
بالمحاصيل  لحقت  التي  التخريبات  نشر 
في  الزراعة  واقع  عن  وموجز  االستراتيجية، 
جيش  قِبل  من  له  يتعرض  وما  عفرين  إقليم 
التي  واألضرار  ومرتزقته،  التركي  االحتالل 

لحقت بقطاع الثروة الحيوانية وقطاع الطاقة

التعليم  مكتب  يشرف  ـ  /الطبقة  روناهي 
الخاص في لجنة التربية والتعليم في منطقة 
بغية  العامة  المعاهد  على  وريفها  الطبقة 
وتعويض  المدارس  لعمل  التكميلي  الدور 
مواد  في  الدراسي  تقصيرهم  عن  الطالب 

المنهاج وتحسين المستوى العلمي لهم. 
يسهم مكتب التعليم الخاص على اإلشراف 
تعييين  خالل  من  العامة  المعاهد  على 
التربوية  المناهج  لتدريس  أُكفاء  معلمين 
التي تخص الشهادتين اإلعدادية والثانوية، 
الطبقة  مدينة  في  التعليمية  المعاهد  وتشهد 
الطلبة  قبل  من  الثقة  نتيجة  إقباالً  وريفها 
ورغبة األهالي بتعليم أوالدهم بعد أن شعر 
بالمعاهد  االستعانة  بضرورة  منهم  البعض 
لتدارك التقصير في المنهاج نتيجة االنقطاع 
عن الدراسة ومحاولة التعويض في المواد 

األقل تحصيالً.

إزالة للعقبات وجتاوز للتقصري

على  اإلشراف  أهمية  على  ولالطالع 
التربية  لجنة  فسحت  التي  العامة  المعاهد 
والتعليم لها المجال لتساهم في رفد العملية 
المهتمين  للطالب  بالدورات  التعليمية 
صحيفة  أجرت  العلمي  مستواهم  بتحسين 
روناهي لقاًء مع الرئاسة المشتركة لمكتب 
التعليم الخاص في لجنة التربية والتعليم في 
أكدت  التي  الشمالي  صالحة  الطبقة  منطقة 
والخاصة  العامة  التعليم  معاهد  أن  على 
وأن  المدارس  لعمل  تكميلي  كدور  جاءت 
الطبقة  منطقة  في  والتعليم  التربية  لجنة 
إنشاء  منذ  العامة  المعاهد  على  تشرف 
اإلشراف  بهدف  الخاص  التعليم  مكتب 
وتطوير  التدريسي  الكادر  على  التربوي 
مستوى الطالب الراغبين بتحسين مستواهم 
العلمي وخصوصاً أن لجنة التربية والتعليم 
الطرق  بتنويع  االهتمام  على  حريصة 
وارتباط  الطرق  تلك  وتبسيط  التدريسية 
المعلومة  إيصال  في  المختص  بالمعلم  ذلك 
يراها  التي  التعليمية  بالوسيلة  الطالب  إلى 

مناسبة. فانخفاض مستوى الطالب في مادة 
بنقص  مرتبط  دراسية  مواد  عدة  أو  معينة 
الفقرات  ربط  استيعاب  عدم  أو  المعلومات 
خطوة  من  واالنتقال  ذلك  وكيفية  ببعضها 
التربية  لجنة  وإلدراك  جديدة،  خطوة  إلى 
بين  تختلف  التي  الطالب  قدرات  والتعليم 
طالب وآخر وكذلك طرق االستيعاب. يأتي 
الدور الهام للمعاهد العامة في إزالة بعض 
إلى  وإرشاده  الطالب  طريق  من  العقبات 
قبله  التقصير من  لتجاوز  الصحيح  الوضع 
أو لرفع المستوى الفكري والعلمي للطالب 

بطرق ووسائل مختلفة.

حتضرٌي للعام الدراسي اجلديد

وأشارت صالحة إلى فعالية المعاهد العامة 
تحضير  بمثابة  الصيفي  انطالقها  باعتبار 
وأن  المدارس  افتتاح  قبل  الدراسي  للعام 
يعانون  الذين  الطالب  تعويض  هي  غايتها 
وحاجة  الدراسة،  عن  انقطاع  فترة  من 
البعض اآلخر منهم إلى مراجعات ومراحل 
الفصل  تتوافر ضمن  تسلسلية وتأسيسية ال 
الحل وجود تراخيص  لذلك كان  الدراسي، 

للمعاهد العامة والخاصة.
تتبع  العامة  المعاهد  أن  وأوضحت صالحة 
للجنة التربية وتساعد على تذليل الصعوبات 
الدراسي  المستوى  ضعيفي  الطالب  عن 
ما  المدارس  في  المتأخر  اللتحاقهم  نتيجة 
انعكس سلباً على الطالب في بعض المواد 
هذا  »طبعاً  بالقول:  وتابعت  الدراسية، 
خطة  وفق  تداركه  من  البد  كان  التقصير 
تربوية معينة ليؤسس الطالب بناءه العلمي 
ودخول  دراسته  متابعة  على  قادراً  ويكون 
اللجنة  سعت  لذلك  بثقة،  النهائي  االمتحان 
بدورات  ورفدها  التربوية  الخطة  لتوجيه 
التربية  لجنة  معلمي  بها  يقوم  عامة  تقوية 
بسيطة،  تكلفة  مقابل  مدارسها  في  والتعليم 
وتتوزع هذه المعاهد في الطبقة وريفها وفي 
المنصورة والجرنية وكما تم مراعاة توزيع 
الشهادات  لطالب  التعليمية  الدورات  هذه 

الثانوية واإلعدادية في الريف والمدينة«.

آلية ضبط تقصري الطالب

الخاص  التعليم  مكتب  أن  صالحة  ونوهت 
الحاالت  بعض  لضبط  داخلي  نظام  وضع 

التي  مباشر  بشكل  لها  لإلشارة  الموجبة 
وإرشاد  الصف  بضبط  للمعلم  الحق  تعطي 
الطالب في المعهد وفق الشروط التربوية، 
وهناك ضوابط لعمل المعهد ضمن العملية 
التربوي  اإلشراف  وضمن  التربوية 
الصحيح، وضبط التقصير وفق آلية إدارية 
دور  معرفة  خالل  من  وواضحة  محددة 
المعلم في الصف وإشراك الطالب في طرح 
والمشاركة  الحل  أفكار  وطرح  التساؤالت 
يطرحها  التي  والمسائل  األسئلة  حل  في 

المعلم داخل الصف.
وتابعت صالحة في حديثها بأن هناك مراقبة 
ومتابعة  التعليمية  التربوية  العملية  لسير 
للعمل داخل صفوف المعاهد ومتابعة عمل 
المعلمين ومناقشة الطالب أنفسهم وااللتقاء 
قبل  من  المشاكل  ومعالجة  مباشرةً  بهم 
المعهد، أو بحل ذلك من خالل مكتب التعليم 
العامة  للمعاهد  النهائي  الهدف  الخاص ألن 

هو التحصيل العلمي للطالب حسب قولها.

معهد روافد تلقى الدعم 
الكامل من جلنة الرتبية 

والتعليم 

ولالطالع على عمل المعاهد العامة ودورها 
روافد  معهد  مدير  أشار  الطبقة  مدينة  في 
المعاهد  أن  أكد  الذي  األحمد  أحمد  العام 
العامة القت نجاحاً بالنسبة للوضع التعليمي 
للمعاهد  المنافسة  المعاهد  من  واعتبرت 
الخاصة التي اتخذت الربح المادي هدفاً لها 
المعاهد  التربية والتعليم  لجنة  بينما شجعت 
العامة لتأخذ دورها التعليمي في المنطقة في 
تحسين المستوى العلمي للطالب المنتسبين 
في  الضعف  بعض  وجود  بسبب  للمعهد 
تجاوز  على  المعلمون  وعمل  معينة  مواد 
خالل  من  الطالب  لدى  الدراسي  التقصير 
إشراك الطالب بالمناقشة والحل، كما اعتبر 
أحمد ذلك خطوة مناسبة وإيجابية في العملية 
في  ساهمت  »حيث  قائالً:  ونوه  التعليمية، 
الشهادتين  طالب  من  كبير  عدد  استقطاب 
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امحد االمحد صاحلة الشمايل

تقرير/ إيريش حممود

حمررة الصفحة/برييفان محي حمررة الصفحة/ميديا غامن

نازح من سري كانيه »مازلنا نقاوم سنعود لديارنا وُنعِمرها ُمجدداً«

المعاهد العامة ذات فعالية لتحسين مستوى الطالب وتجاوز تقصيرهم..

يا يخ سور تجاوَز سعر الذهب ثالثين ألفاً ألول مرة في تار

يا ـ2ـ يبات التي ألحقها داعش باقتصاد شمال وشرق سور إحصائية األضرار والتخر

احلج عبد الغفور رمضان

  تقرير/ يارا حممد 

تقرير/ ماهر زكريا 


