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يف ذكرى مقاومة الشيخ مقصود... 
إعالميات أوصْلَن صوت المقاومة للعالم

الجيش الوطين السوري: انتهاكات ال 
إنسانية بدعم ورعاية تركّية

الُكردّية  في 16 شباط  الغالبية  الشيخ مقصود ذات  التركي بهجومها على منطقة حي  التابعة لالحتالل  وري  السُّ االِئتالف  ُمرتزقة  بدأت    ما إن 
2016حتى انبرى لها األهالي بالمقاومة والدِّفاع وكّل حسب طاقاته وإمكاناته وعمله..«2

لمناطق  والتابعين  الموالين  والمرتزقة  التركي  االحتالل  قوات  أقدام  وطئت  إن  ما 
االنتهاكات والتجاوزات  بدأت  االنتهاكات والتجاوزات حتى  بداية  شمال سوريا منذ 
بل والمجازر بحق شعوب المنطقة، وكانت المرتزقة من بقايا داعش والنصرة وما 
سمي بالجيش الوطني السوري بخاصة أداة التنفيذ التركية التي لم تجلب إال الموت 

والدمار والتشرد....«5

بوتين ألردوغان اللعبة 
انتهت يف إدلب

الكاتب خورشيد دلي فاضحًا  كتبه  تلّخصت في مقال  بين موسكو وأنقرة  العالقة 
السياسة التي َتَتّبعها الطرفان من أجل تشريع تدّخلهم في الشأن السوري وما بين 

تقاربهم وتصريحاتهم مصالح شخصية ال تنفك عن بعضهما البعض....«9

قصر الرئاسة في المكسيك تلّطخ 

باألحمر احتجاجًا على قتِل النساء
»ما ساكتاش« ُيطِلق حملة للدفاع عن 

ضحايا االعتداءات الجنسية في المغرب

األحمر عبارة »دولة  بالطالء  كتب متظاهرون 
في  الرئاسي  القصر  جدار  على  النساء«  قتل 
المكسيك قبل أن يقوموا بمسيرة تحت األمطار 
الغزيرة إلى مكاتب صحيفة ال برينسا لالحتجاج 
بشعة  صورة  األخيرة  اآلونة  في  نشرها  على 

لضحية جريمة قتل.
وُنظمت المظاهرة التي قادتها النساء احتجاجا 
في  عامًا(   25( إسكاميا  إنجريد  مقتل  على 
لجثتها  مرّوعة  صور  ونشر  سيتي  مكسيكو 

المشوهة في الصحف.
عددهم  تجاوز  الذين  المتظاهرون  وأحرق 
المئتين أغلبهم نساء سيارات تابعة لصحيفة ال 
برينسا واشتبكوا لفترة وجيزة مع قوات األمن 

التي منعتهم من دخول مقر الصحيفة.

كلنا إنجريد، لِتتحّقق العدالة

»نطالب  منها  بشعارات  المتظاهرون  وهتف 
بصحافة مسؤولة« و«كلنا إنجريد« و«التمييز 
بتحقيق  وطالبوا  يقتل«  الجنس  أساس  على 
العدالة، وتشير تقديرات إلى مقتل عشر نساء 
تظهر  كما  المكسيك.  في  يوميًا  المتوسط  في 
رقمًا  شهد  الماضي  العام  أن  رسمية  بيانات 

قياسيًا جديدًا في حوادث القتل بوجه عام.
بين  للمساواة  المتحدة  األمم  هيئة  وقالت 
أيضًا  ُتعرف  التي  المرأة،  وتمكين  الجنسين 
إنها  تويتر  على  للمرأة،  المتحدة  األمم  بهيئة 

تندد بقتل إنجريد.
شاملة  بإجراءات  »نطالب  الهيئة  وأضافت 
والفتيات،  النساء  ضد  العنف  على  للقضاء 
ليست  إنجريد  قضية  الكاملة...  بالعدالة  نطالب 

حالة معزولة«.
إنجريد  اسم  بالطالء  المحتجين  أحد  وكتب 
بحروف كبيرة على أحد أبواب القصر الرئاسي. 
يقتلوننا«  »إنهم  منها  شعارات  آخرون  وكتب 

على جدران المبنى.
إلى  المظاهرة  في  المشاركين  من  كثير  وأشار 
من  موجة  في  األحدث  كانت  إنجريد  واقعة  أن 

جرائم القتل الوحشية للنساء.
جدير بالذكر أنه في المكسيك حصل  35588 
جريمة قتل في عام 2019، وهو رقم قياسي، 
آالف  من  وغيرها  أياهوالتيمبا  قرية  تكن  ولم 
الشهر  وفى  الجرائم.  هذه  عن  بعيدة  المدن 
 10 على  النار  مسلحون  أطلق  الماضي، 
موسيقيين يسافرون لحفلة موسيقية، وأحرقوا 

جثثهم، ومن بينهم طفل يبلغ 15 عامًا.

يدافع  مغربي  ائتالف  في  ناشطات  أطلقت 
في  مسبوقة  غير  حملة  النساء  حقوق  عن 
المملكة العربية المغربية لحث النساء ضحايا 
حاجز  »كسر  على  الجنسية  االعتداءات 
الصمت« الذي يمنعهن في أكثر الحاالت من 

التقدم بشكاوى تجنبًا للوصم االجتماعي.
أصمت«  )»لن  ساكتاش«  »ما  ائتالف  ودعا 
هذه  ضحايا  النساء  المغربية(  بالدارجة 
دون  من  بشهاداتهن  اإلدالء  إلى  االعتداءات 
كشف هوياتهن، لكي »يتحررن« ولكي ينتقل 

الخوف إلى قلوب المغتصبين.
سلوكيات  »إدانة  ضرورة  على  وشدد 
المتحرشين الذين يمارسون هذه الجرائم دون 
عقاب نتيجة لثقافة الصمت السائدة«، مناشدة 
كذلك الرجال الذين كانوا شهودًا على مثل هذه 

الجرائم بفضحها.

كرس الصمت بهذه املبادرة

»فيسبوك«  على  االئتالف  صفحة  ونشرت 
في  المبادرة  إطالق  منذ  شهادة  عشرين  نحو 
إلى  الضحايا  فيها  تشير  شباط/فبراير،   9

المتهمين باألحرف األولى ألسمائهم.
وتأمل الناشطات في ائتالف »ما ساكتاش« أن 
تسّهل هذه المبادرة مهمة القضاء في التصدي 

لكل أشكال العنف ضد النساء.
تقديم  بعد  المغرب  في  النادرة  الحملة  وتأتي 
صحافية أجنبية في الدار البيضاء شكوى عن 
يعمل  شاب  جانب  من  الغتصاب  تعرضها 
استشاريًا في القطاع الرقمي، مثيرة ردود فعل 
التواصل  مواقع  في  »شجاعتها«  على  أثنت 

االجتماعي.
المنسوبة  األفعال  ينفي  الذي  المتهم  وأودع 

إليه، السجن قيد التحقيق.

90% من املغربيات

 من ضحايا العنف

االغتصاب  ضحايا  النساء  تضطر  ما  وغالبًا 
في المغرب للصمت تحت ضغط ثقافة محافظة 

ُتحّملهن أحيانًا مسؤولية في ما تعرضن له.
وكانت دراسة رسمية أظهرت العام الماضي 
أن أكثر من 90 بالمئة من المغربيات ضحايا 
إلى  العنف يحجمن عن تقديم شكوى، مشيرة 
الدراسة  شملتهن  اللواتي  نصف  من  أكثر  أن 

كنَّ ضحايا لشكل من أشكال العنف.
نقاشات  بعد   2018 في  المغرب  وتبّنى 
النساء  ضد  العنف  لمكافحة  قانونًا  محتدمة 

يشدد العقوبات في بعض الحاالت.
التصدي  النص ال يزال قاصرًا عن  لكن هذا 
لهذه اآلفة في رأي المدافعين عن حقوق المرأة.

اإلدارة الذاتية: »تصريحات النظام السوري تساهم 
في عرقلة جهود الحوار الوطني السوري«

ونهج  عقلية  أّن  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  أكدت 
النظام السوري كان سببًا في تأّزم وتعقيد األمور في سوريا، 
وأشارت إلى أّن التصريحات التي أطلقتها قوات النظام السوري؛ 
ال تتناسب مطلقًا مع المرحلة التي تمر بها سوريا، بل تساهم 
في عرقلة جهود الحوار الوطني السوري، وأكدت على جهوزية 
اإلدارة الذاتية من أجل الحوار مع النظام ما يخدم مستقبل 

الحل الوطني السوري....«2
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مركز األخبار ـ أكد شيوخ الرقة أن تدخل الدول 
االستعمارية وال سيما دولة االحتالل التركي في 
الشأن السوري عمق من األزمة السورية وهي 
أوجالن  القائد  ضد  المؤامرة  قادت  من  ذاتها 
ضرورة  على  وشددوا  ذلك،  في  واستمرت 
تستهدف  التي  والمخططات  المؤامرات  إسقاط 
أبناء  بين  التشاركية  والروح  الشعوب  أخوة 
شمال وشرق سوريا بكل طوائفهم, وأوضحوا: 
»وهذا يكون من خالل تحاور السوريين إليجاد 
تركيا  لها  تريد  ال  التي  األلم  سنوات  ينهي  حل 

وحلفائها أن تنتهي«...
السوريين  الرقة  عشائر  ووجهاء  شيوخ  طالب 
االحتالل  والتضامن؛ إلفشال مشاريع  بالتكاتف 
التركي المدعومة من الدول االستعمارية والتي 

تهدف إلى إفشال المشروع الديمقراطي لشعوب 
أخوة  مبدأ  من  اتخذ  الذي  سوريا  وشرق  شمال 

الشعوب كأساس فّعال في إدارة مناطقها.
حسين  الشيخ  البريج  عشيرة  وجيه  وأوضح 
االستهداف  »إّن  هاوار:  أنباء  لوكالة  البرجس 
التركي للمشروع الديمقراطي في شمال وشرق 
حقيقة  أظهرت  المرتزقة؛  وانتهاكات  سوريا 
تركيا.  حكام   أذهان  في  المتجذر  االستبداد 
التي  الدولية  المؤامرة  مع  بدأ  الذي  االستبداد 
كأداة  تركيا  االستعمارية  الدول  فيها  استخدمت 
األمة  مشروع  ومفكر  فيلسوف  الستهداف 
دولة  ولتعود  أوجالن,  اهلل  عبد  الديمقراطية 
األراضي  في  وتتدخل  اليوم  التركي  االحتالل 
الدول  ومصالح  مصالحها  لتحقيق  السورية 

االستبدادية التي تنظر إلى مشروعنا الديمقراطي 
على أنه تهديد«.

على  سوريا  أبناء  البرجس  حسين  الشيخ  وشدد 
نزيف  »إن  قوله:  خالل  من  التكاتف  ضرورة 
دم أبناء سوريا لن يوقفه إال تضامنهم وتكاتفهم 
مع بعضهم البعض، أمام الهجمات الشرسة التي 
تهدف إلى تمزيق أوصال سوريا وتقسيمها إلى 
دويالت ومناطق نفوذ على أساس مصالح الدول 
كافة  االقتتال  أشكال  وقف  يجب  االستعمارية. 
بين أبناء سوريا والوصول لحل حقيقي لألزمة 

السورية«.
وبدوره أشار وجيه عشيرة العلي الشيخ رمضان 
السوري،  الشعب  وحدة  أهمية  إلى  الرحال 
التي  المؤامرات  كافة  إسقاط  »يجب  وأضاف: 

بين  التشاركية  الشعوب والروح  أخوة  تستهدف 
وهذا  طوائفهم,  بكل  سوريا  وشرق  شمال  أبناء 
إليجاد  سوريا  أبناء  تحاور  خالل  من  يكون 
تركيا  لها  تريد  ال  التي  األلم  سنوات  ينهي  حل 

وحلفاؤها أن تنتهي«.
وأكد الشيخ رمضان الرحال على أن عزل تركيا 
جاء  لوحده؛  جزيرة  في  أوجالن  اهلل  عبد  للقائد 
بهدف  العالم؛  على  المهيمنة  الدول  من  بإيعاز 
القضبان  تجاوزت  الذي  القائد  أفكار  من  الحد 
أّن  إلى  وأشار  للديمقراطية،  منارة  وأصبحت 
شعوب شمال وشرق سوريا اتخذت تلك األفكار 
كمبادئ أساسية في إدارة مناطقها، وأثبتت على 
مدى سنوات قليلة نجاحها بشكل فّعال في إنهاء 

عقود من اإلقصاء عانت منه شعوب سوريا.

واستنكر الرحال قيام بعض السوريين بالتعويل 
على تركيا كطرف يهمه استقرار سوريا وتركيا 
بالقول: »كل يوم تبرهن دولة االحتالل التركي 
على  تعمل  أنها  كما  سوريا,  بثروات  أطماعها 
تحويل المناطق المحتلة من قبلها إلى مستنقعات 
لتدريب المرتزقة؛ الستخدامهم الحقًا في أماكن 
الُمرتزقة  وإرسالها  تركيا،  تثيرها  التي  التوتر 

إلى ليبيا أكبر دليل على ذلك«.
وفي الختام؛ ناشد شيوخ ووجهاء العشائر جميع 
السوريين بالكف عن االنجرار وراء المشاريع 
خالل  من  الصواب  إلى  والعودة  الخارجية، 
إدراك الجميع أن األزمة سورية والهم سوري، 
وكذلك الحل يجب أن يكون سوريًا بعيدًا عن كل 

ما يخدم مصالح الدول االستعمارية.

االِئتالف  ُمرتزقة  بدأت  إن  ما   - األخبار  مركز 
وري التابعة لالحتالل التركي بهجومها على  السُّ
منطقة حي الشيخ مقصود ذات الغالبية الُكردّية  
األهالي  لها  انبرى  2016حتى  شباط   16 في 
بالمقاومة والدِّفاع وكّل حسب طاقاته وإمكاناته 

وعمله.
ثالث  هن  بل  فتيات،  ثالث  مراسالت،  ثالث 
توثيق  في  المميزة  البصمة  لهن  كان  بطالت 
األحداث والُمجريات ونقل الحدث من قلب حي 
الّشيخ مقصود أثناء تلك الهجمات وَوّثْقَن خاللها 
الُمرتزقة  وهمجّية  والنضال  المقاومة  فصول 
وتكاتف أبناء المنطقة في وجههم والتصدي لهم.

سيلفا  وقاص،  »سوزدار  الثالث  اإلعالميات 
بكاميراتهن  وّثْقَن  اهلل«  عبد  وفيدان  مصطفى 
مقابلة  وفي  المقاومة،  أيام  مجريات  وأقالمهن 
تلك  بعض  عن  تتحدَّث  معها  هاوار  لوكالة 
التفاصيل اإلعالمية سوزدار وقاص التي تعمل 
بالقول:  عام 2014  منذ  اإلعالمي  المجال  في 
الشيخ  حي  مساحة  صغر  من  الّرغم  »على 
ة  مقصود، إال أّنه كان يتعرض لهجمات ُمستمرِّ
االئتالف  وُمرتزقة  السوري،  النظام  قبل  من 
الّسوري المرتبط بتركيا، لكن األهالي ووحدات 
عظمية  مقاومة  أبدوا  والمرأة   الشعب  حماية 

لردع الهجمات وحماية الحي«.
كيفية  على  الضوء  وقاص  سوزدار  وسلَّطت 
تنظيم أبناء حي الشيخ مقصود لصفوفهم والتفافهم 

حول وحدات الحماية، وقالت: »على الرغم من 
وفق  صفوفهم  األهالي  نظم  الخانق،  الحصار 
للحصار،  يستسلموا  ولم  الشعبية،  الحرب  مبدأ 
والهجمات الشرسة العشوائية، تمكنوا من تأمين 
ما يكفي لسد رمقهم الستمرار مقاومتهم، كانوا 
مدركين ضرورة حماية الحي، وبأن الدِّفاع عن 

الذات بات من أساسيات الحياة«.
سوزدار أشارت في حديثها إلى همجية الُمرتزقة 
ودعم االحتالل التركي لهم: »تم استهداف الحي 
واعترف  مرات،  ثالث  الكيماوية  باألسلحة 
المرتزقة بشكل رسمي أنهم استهدفوا حي الشيخ 
مقصود بسالح كيماوي في حين كان ُممثِّل عنهم 
يحضر اجتماعًا عن األزمة السورية في  مدينة 

ك العالم ساكنًا«. جنيف  السويسرية، ولم يحرِّ
وروح  وصعوباته  اإلعالمي  العمل  وعن 
ولزميالتها  لها  اإلعالمية  والرسالة  المقاومة 
أو  نفعل؟  ماذا  نعلم  نكن  سوزدار:«لم  تضيف 
ضمن  مقاومة  من  يجري  ما  بنقل  نقوم  كيف 
لكننا  العام؟،  للرأي  الوحشية  الحي، والهجمات 
ر كل  كاميرتنا ونصوِّ نحمل  أنفسنا وكنا  نظمنا 
عبر  العام  الرأي  إلى  لنقله  أمامنا   يجري  ما 

الوكالة«.
وتضيف سوزدار وقاص: »كّنا نعمل بإمكانات 
مركز  هناك  يكن  لم  معدومة،  وشبه  محدودة 
ثابت للعمل ضمنه، كنا نحمل كاميرتنا الوحيدة 
المستشفيات،  في  المواد  وُنعد  للعمل،  ونخرج 

القتال،  وجبهات  الحي  شوارع  وفي  واألقبية، 
الشيخ  حي  مقاومة  إظهار  الوحيد  هدفنا  كان 
مقصود، وتمكّنا بتصميمنا إلى حّد ما من توثيق 
لمعظم  مقصود  الشيخ  أبناء  مقاومة  وإظهار 
والمنظمات  والعالمية،  المحلية  اإلعالم  وسائل 
المحطات  معظم  بتزويد  وقمنا  اإلنسانية، 

والوسائل اإلعالمية بالصور والفيديوهات«.

المرأة  اتحاد  إداريات  هنأت  ـ  األخبار  مركز 
اإليزيدية لمقاطعة عفرين كافة الشعب اإليزيدي 
أمنياتهم،  لتحقيق  البيخون  عيد  حلول  بمناسبة 
وتحرير  أوجالن  اهلل  عبد  القائد  تحرير  وتمنيّن 

كافة المناطق المحتلة والعودة إلى أرضهّن«.
أقدم  من  عيد  البيخون«   « الياس  خدر  عيد 
العيد  هذا  ويصادف  اإليزيديين،  عند  األعياد 
الخميس األول من شهر شباط الشرقي من كل 
عام ويصوم اإليزيديون ثالثة أيام واليوم الرابع 
يكون العيد، وفي هذا العيد ُيحرم على اإليزيديين 
ذبح الذبائح وأيضًا يجب أن ال يسافر اإليزيديون 
عبر الطرق البعيدة وفي أيام الصوم والعيد أيضًا 

الصيد ممنوع حسب الميثولوجية اإليزيدية.
والشعير  الحنطة  يحمصون  اإليزيديين  وجميع 
المقلي  والشعير  الحنطة  وتسمى  بيوتهم  في 
الموسم  انتهاء  على  يدل  وذلك  قالندوك”  ب 
القالندوك  يحولون  التالي  اليوم  الزراعي، وفي 
إلى »بيخون« بعد الطحن وأيضًا يسميها بعض 
اإليزيديين سفيك وهو الطعام الخاص بهذا العيد.
التهجير  بعد  اإليزيدي  الشعب  أن  العلم  مع 
القسري من مقاطعة عفرين استمر بثقافته ودينه 
أعيادهم  وبحلول  صيامهم  بيوم  الشهباء  في 
بعد صيام  التهجير، و  ثقافتهم رغم  ويواصلون 
اتحاد اإليزيديين لمقاطعة عفرين  قام  أيام  ثالثة 
ليوم  بتحضيراتهم  اإليزيدية  المرأة  واتحاد 
وغيرها  والشعير  الحنطة  بتحميص  البيخون 
من النباتات، وبهذا السياق تحدثت إدارية اتحاد 
المرأة اإليزيدية لمقاطعة عفرين سعاد حسو عن 
عيد البيخون لوكالة JINNEWS بأنهم كشعب 

التهجير  من  الرغم  على  عفرين  في  إيزيدي 
مستمرين  أنهم  إال  عفرين  ألهالي  القسري 
وتمنت  بثقافتهم  ومرتبطين  أعيادهم  باستقبال 

تحرير عفرين.
ومن جانبها قالت اإلدارية في االتحاد اإليزيدي 
القيام  أثناء  نصر  حنان  رفعت  تل  لناحية 
عيد  هو  البيخون  العيد  بأن  العيد  بتحضيرات 
ونقوم  المكونات  كافة  بتحميص  نقوم  األمنيات 
بتوزيعها، مع العلم أننا خرجنا من عفرين ولكننا 
مرتبطين بثقافتنا وديننا أينما نذهب لتكون قصة 

تاريخية لنرويها ألجيال أجيالنا«.

أنه قال ذات مرة  آينشتاين  ألبرت  ُينسب إلى 
األرض  كوكب  على  نحلة  آخر  موت  »بعد 
من  الرغم  وعلى  باالنقراض«،  البشر  سيبدأ 
أنه ال توجد تأكيدات على صحة هذا االقتباس 
فإن النحل وبقية حشرات العالم مهددة بالفناء، 

وذلك يؤثر قطعًا على حياتنا.
أوتاوا  وبحسب دراستين صدرتا عن جامعة 
الكندية، فإن النحل في العموم - وتحديدًا النحل 
الطنان- يواجه حاليًا مخاطر االنقراض بسبب 
خالل  شدتها  وتصاعد  المناخية  التغيرات 
العقود القليلة السابقة. فخالل ثالثة عقود فقط 
بمقدار  النحل  النوع من  انخفضت أعداد هذا 
مع  الدراسة-  -بحسب  ذلك  ويتفق   ،%30

تعريف االنقراض.
والختبار صحة فرضياته جمع الفريق البحثي 
بيانات 66 نوعًا من النحل الطنان من النحالين 
لتتفق   ،2015 إلى   1900 من  الفترة  خالل 
النتائج مع تطور التغيرات المناخية في العالم، 

وهي ما يسميها الفريق »الفوضى المناخية«.
المترتبة  النتائج  أن  االصطالح  ذلك  ويعني 
على ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمي 
في  جذري  بشكل  تؤثر  طفيف-  بكسر  -ولو 
البيئات التي تعيش فيها تلك الكائنات الضعيفة، 

مما يدفعها للهجرة إلى بيئات أخرى.

في  الملقحات  أفضل  هو  الطنان  النحل 
الحشرات  تلك  هي  والملقحات  الطبيعة، 
فتتكاثر  النباتات  بين  اللقاح  تنقل حبوب  التي 
نأكلها،  التي  والخضروات  الفواكه  وتنتج 
لذلك فانخفاض أعداد الحشرات عمومًا يؤثر 

مباشرة على حياة البشر.
تتسارع  أن  النطاق  هذا  في  الباحثون  ويأمل 
في  والمواطنين  الحكومات  من  المبادرات 
أنحاء العالم بشكل أكبر من تسارع التغيرات 
المناخية، وهو ما يساعد البشرية على النجاة 

في المستقبل.

اإلدارة الذاتية: »تصريحات النظام السوري تساهم في عرقلة 
جهود الحوار الوطني السوري«

لشمال  الذاتية  اإلدارة  أكدت  ـ  األخبار  مركز 
السوري  النظام  ونهج  عقلية  أّن  سوريا  وشرق 
سوريا،  في  األمور  وتعقيد  تأّزم  في  سببًا  كان 
وأشارت إلى أّن التصريحات التي أطلقتها قوات 
المرحلة  مع  مطلقًا  تتناسب  ال  السوري؛  النظام 
التي تمر بها سوريا، بل تساهم في عرقلة جهود 
الحوار الوطني السوري، وأكدت على جهوزية 
ما  النظام  مع  الحوار  أجل  من  الذاتية  اإلدارة 

يخدم مستقبل الحل الوطني السوري..
الذاتية لشمال وشرق سوريا كافة  تدعم اإلدارة 
السبل لتحقيق حوار سوريـ  سوري يساعد على 
لها؛  مناسب  حل  وإيجاد  السورية  األزمة  إنهاء 
النظام  مسؤولي  من  متتالية  تصريحات  وسط 

السوري التي تنسف السبل كافة، وتهدد مشروع 
اإلدارة الذاتية المستند إلى مبدأ أخوة الشعوب، 
والتعايش المشترك بين الشعوب السورية كافة. 
فيصل  السوري  الخارجية  وزير  نائب  وكان  
مقابلة  في  الماضي  الجمعة  يوم  أكد  المقداد 
أجرتها معه قناة »الميادين« أن الشعب الكردي 
السوري،  الشعب  من  يتجزأ  ال  جزءًا  يشكل 
المسؤولية  وإسرائيل  المتحدة  الواليات  محماًل 
في محاولة فصل الكرد عن باقي الشعب، وتابع: 
المحرمات، ومصرون  من  الذاتية  اإلدارة  »إن 

على وحدة أراضي سوريا كاملة«.
العالقات  دائرة  أصدرت  ذلك؛  على  ورّدا 

وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  الخارجية 
أن  إلى  فيه  أشارت  العام،  للرأي  بيانًا  سوريا 
تأّزم  السوري كان سببًا في  النظام  عقلية ونهج 

وتعقيد األمور في سوريا.
من  مقربة  على  »بتنا  البيان:   نص  في  وجاء 
وال  العاشر،  عامها  السورية  األزمة  دخول 
تزال فرص إيجاد حل لهذه المأساة غائبة؛ حيث 
مآسي  من  األزمة  هذه  عن  نجم  لما  وإضافة 
أو  حلها  على  اإلصرار  جهود  فإن  وويالت؛ 
ذريعًا،  فشاًل  فشلت  لها  حٍل  إيجاد  على  العمل 
وبالتالي أثبتت السنوات التي مضت أنه ال يمكن 
التعنت  بموازاة  تقليدي  حٍل  إنتاج  أو  صياغة 
واإلبقاء على مسببات هذه األزمة، ومنها بشكل 

رئيسي تعنت النظام، ورغبته في تجاهل التغيير 
في سوريا.

على  الذاتية  اإلدارة  أكدت  الذي  الوقت  في 
يخدم  ما  النظام  مع  الحوار  أجل  من  جاهزيتها 
مستقبل الحل الوطني السوري، وبعض اللقاءات 
التي تمت بغية تحقيق تقّدم في هذا اإلطار؛ فإننا 
لتتحدث  النظام  داخل  من  تتعالى  أصواتًا  نجد 
تأّزم  في  سببًا  كان  الذي  والنهج  العقلية  بذات 
آخر  في  ظهر  كما  سوريا،  في  األمور  وتعقيد 
تعليق للسيد فيصل المقداد نائب وزير الخارجية 

السوري.
مطلقًا  تتناسب  ال  أنها  نرى  التصريحات  هذه 

مع المرحلة التي تمر بها سوريا؛ بل تساهم في 
لذلك؛  السوري.  الوطني  الحوار  جهود  عرقلة 
ال  والخطابات  المواقف  هذه  بأن  ونؤكد  نرى 
يمكن أن تحقق أي تطور، والدليل أنها لم تحقق 
شيئًا خالل السنوات الماضية؛ لهذا ومن منطلق 
بأن  نؤكد  فإننا  الحوار،  على ضرورة  حرصنا 
من  الرسمية  والمواقف  اإلعالمي  الخطاب 
بهذه  تكون  أال  يجب  السوري  النظام  مسؤولي 
مشروع  الذاتية  اإلدارة  بأن  العلم  مع  النبرة، 
وطني وال يهدد مطلقًا وحدة سوريا وشعبها، وال 

مستقبل الحل فيها«.

»كل ما يخص سوريا يجب أن يكون سوريًا بعيداً عن كل ما 
يخدم مصالح الدول االستعمارية«

في ذكرى مقاومة الشيخ مقصود... 
إعالميات أوصْلَن صوت المقاومة للعالم

إيزيديات ُمهّجرات قسراً من عفرين 

يتحضرَن لعيد خدر الياس »البيخون«

مخسة آثار جانبية للبوتوكس جيب أن تعرفها

إن  اإلسبانية  لوثيدا«  فيدا  »ال  مجلة  وقالت 
اآلثار  من  العديد  ُيخّلف  أن  يمكن  البوتوكس 
الجانبية، إذ يمكن أن تؤدي السموم العصبية إلى 
تفاقم حاالت أخرى، وإذا كنت مهتمًا بتجربته 
أواًل  عليك  فيجب  شخصية،  أو  طبية  ألسباب 
معرفة اآلثار الجانبية الرئيسية للبوتوكس قبل 

اتخاذ أي قرار.

ما هو البوتوكس؟

وهناك  البكتيريا،  من  مشتق  سمٌّ عصبّي  هو   
كالهما  البوتوكس  حقن  من  شائعان  نوعان 
أحدهما  نفسه،  النشط  العنصر  على  يحتوي 
لالستخدام التجميلي واآلخر لالستخدام الطبي. 
نفسها،  بالطريقة  كليهما  مع  األطباء  ويتعامل 
األساسية  الحالة  على  يعتمد  الحقن  موقع  لكن 

التي يعالجونها.
على  تؤثر  المواد  هذه  أن  المجلة  أوضحت 
أعراضًا  تسبب  أن  ويمكن  العصبي  الجهاز 
وكبار  األطفال  ويعد  حياتك.  تغير  قد  عديدة 
لديه جهاز مناعي ضعيف  السن وأي شخص 
أكثر عرضة لآلثار الجانبية للسموم العصبية.

ملاذا نستخدم البوتوكس؟

النصفي،  الصداع  لعالج:  البوتوكس  يستخدم 
الشيخوخة والتجاعيد، تشنجات الرقبة والكتف، 
التعرق المفرط، كسول العين )الحول(، إغالق 

الجفن الالإرادي، فرط نشاط المثانة

كيف يعمل البوتوكس؟

موقع  في  العصبي  االتصال  البوتوكس  يمنع 

العضالت.  تقلص  عملية  يوقف  مما  الحقن 
وعندما ال تعود العضالت قادرة على الحركة، 
البشرة مظهرًا أكثر نعومة وخالية  فإنها تمنح 
أكثر  الحقن  نتيجة  تستغرق  قد  التجاعيد.  من 
من خمسة أيام قبل أن يالحظ المريض الفرق، 
ويمتد مفعولها إلى ما يصل إلى أربعة أشهر، 

وذلك حسب الحالة الفردية والعالج.
ومع  ويحقنه.  يصفه  أن  طبيب  ألي  ويمكن 
ذلك، فإن أطباء الجلد وجراحي التجميل لديهم 
المزيد من الخبرة في هذا المجال، مما يقلل من 

احتمال حدوث آثار جانبية.

اآلثار الجانبية

يمكن أن تحدث اآلثار الجانبية في أي وقت، قد 
ال تكون الحقن األولى مرافقة باألعراض، لكن 
عديدة.  آثارًا  األخرى  الحقن  تخّلف  أن  يمكن 
األعراض  تختلف  أن  يمكن  ذلك،  جانب  إلى 

الفعلية من حقنة إلى أخرى منها:
في  شلل  بسبب  الوجه  تعابير  انخفاض  1ـ 

الوجه:
أوردت المجلة أن البوتوكس يمكن أن يجعلك 
أو  أو االبتسامة  تواجه صعوبات في الضحك 
مشاكل  تكون  قد  األخرى،  المشاعر  إظهار 
ألن  وذلك  أيضًا،  موجودة  الدموع  إنتاج 
تعبيرات الوجه والتعليقات والعواطف تشترك 

في رابطة واحدة.
في  انخفاض  إلى  الدراسات  إحدى  وتشير 
االستجابة العاطفية بعد عالج المرضى بسمين 
عصبيين شائعين. وأظهرت أيضًا أن مستوى 
يعتقد  لهذا  انخفض،  قد  الحقيقية  المشاعر 
التعبير  ارتباط  أن هذا يحدث بسبب  الباحثون 

بالوجه بالمشاعر اإلنسانية.
يمكن أن تسبب هذه اآلثار الجانبية أيضًا مشاكل 
في المشاعر السلبية، بما في ذلك األحداث التي 

والغضب.  والحزن  التعاطف  تسبب  أن  يمكن 
فعلك  ردود  تعكس  ال  قد  الحالة،  هذه  في 

الخارجية المشاعر الداخلية أو تقللها تمامًا.
إذا كنت تفكر جديًا في الحقن ألسباب جمالية 
في  التفكير  عليك  يجب  النصفي،  الصداع  أو 
أظهرت  فقد  باإلبر.  الوخز  يسمى  شائع  بديل 
بزيادة  تعد  العملية  هذه  أن  األولى  األبحاث 
مرونة بشرة الوجه ويمكن أن تخفف من آالم 

الصداع النصفي.

2ـ التسمم:

بينت المجلة أن األطباء يعتقدون أن هذه اآلثار 
بالفعل،  حدثت  لكنها  الحدوث،  نادرة  الجانبية 
السجقي  التسمم  أعراض  من  البعض  وعانى 
بعد الحقن. ويعتقد العلماء واألطباء أن السبب 
في ذلك هو أن السم العصبي يمكن أن يتخطى 
في  بالبقاء  عادة  ينصحون  لذلك  الحقن،  موقع 
لمسها  أو  المنطقة  تدليك  وعدم  مستقيم  وضع 

لمنع انتشار السم العصبي. 
بالبوتوكس:  السجقي  التسمم  أعراض  3ـ 

فقدان  الرؤية،  انقطاع  التحدث،  في  صعوبة 
بالسبات  الشعور  المثانة،  على  السيطرة 
العميق، صعوبة في البلع، صعوبة في التنفس، 

جفاف الفم، تساقط الجفون
يستوجب ذلك اهتمامًا فوريًا ألن التسمم السجقي 
أن  ويمكن  عالج،  دون  ُترك  إذا  الحياة  يهدد 
للمراكز  ووفقًا  أيضًا.  الدائم  الشلل  إلى  يؤدي 
والوقاية  األمراض  على  للسيطرة  األميركية 
منها، قد ال تحدث األعراض على الفور وإنما 
ست  بين  تتراوح  فترة  في  تظهر  أن  يمكن 
ساعات و10 أيام. ولعل أكثر ما يثير المخاوف 
أن العلماء يفكرون في تعديل البكتيريا وراثيًا 
العملية  هذه  ولكن  التسمم،  الحد من  أمل  على 

تتطلب الكثير من الحذر.

 4ـ أعراض تشبه اإلنفلونزا:

اإلصابة  إلى  البوتوكس  يؤدي  أن  يمكن 
تظهر  قد  الجسم.  في  وآالم  وقشعريرة  بحمى 
بعد  أيام  أو  ساعات  غضون  في  األعراض 
الشبيهة  األعراض  وتستمر  األولى  الحقن 

خمسة  إلى  ثالثة  من  اإلنفلونزا  بأعراض 
أيام، حسب كل حالة. وتشمل هذه األعراض: 
عدوى  الجسم،  آالم  برد،  قشعريرة  »الحمى، 
الجهاز التنفسي، صداع، سعال، ألم الحنجرة«

وحسب الدراسات، تظهر لدى حوالي 55% من 
أعراض  للبوتوكس  خضعوا  الذين  المرضى 

تشبه أعراض اإلنفلونزا بدرجات متفاوتة. 

5ـ خفقان القلب وارتفاع ضغط 
الدم:

أوضحت المجلة أن العالقة بين القلب والعالج 
واضحة.  غير  تزال  ال  العصبية  بالسموم 
أن  الدراسات  من  العديد  أظهرت  ذلك،  ومع 

البوتوكس كان له آثار جانبية لدى المرضى.
إذا  للقلق  مثيرًا  العالج  هذا  استخدام  يكون  قد 
بالقلب.  مرتبطة  أمراض  بالفعل  لديك  كان 
في المقابل، لم تظهر بيانات الدراسة أي آثار 
بأمراض  المصابين  األشخاص  على  جانبية 
القلب واألوعية الدموية أو متالزمات األيض، 
مثل داء السكري من النوع 2، وال حتى على 

األمراض العقلية، مثل القلق، والت
ي يمكن أن يكون لها تأثير قوي على قلبك.

6ـ مقاومة السموم العصبية:

في المرحلة األولى، سيبدأ الطبيب بأقل جرعة 
ممكنة. وبعد الجلسات المتكررة، يمكن لجسمك 
تطوير المقاومة. سيؤدي ذلك إلى لجوء طبيبك 
من  يزيد  مما  العصبي،  السم  كمية  زيادة  إلى 
خطر حدوث آثار جانبية أخرى، بما في ذلك 
المقاومة في  السجقي. يمكن أن تحدث  التسمم 
بشكل  شخص  كل  يستجيب  حيث  وقت،  أي 

مختلف.

الحليب بالزنجبي�ل ونصائح أخرى لتحيم 
نفسك من برد الشتاء

»النحل ينقرض«.. هل تلك 
هي نهاية البشرية؟

يأتي فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة 
والعواصف،  األمطار  هطول  وزيادة  والبرد 
واألمراض،  الصحية  الحاالت  ببعض  ويرتبط 

فكيف نتجنبها ونتقيها؟
من  لحمايتك  النصائح  من  مجموعة  هنا  ونقدم 

المرض خالل فصل الشتاء:
أواًل: الحفاظ على دفء الجسم:

مثل  منتظم،  بشكل  ساخنة  مشروبات  تناول   -1
السكر،  من  الخالي  والشاي  بالزنجبيل،  الحليب 

وشاي األعشاب.
واألبواب  والشبابيك  الستائر  على  حافظ   -2

مغلقة.
3- تناول وجبة ساخنة واحدة على األقل يوميًا.

4- تناول الطعام بانتظام مما يساعد في الحفاظ 
على مستويات الطاقة خالل فصل الشتاء.

5- قم بارتداء طبقات خفيفة من المالبس الدافئة 

)بداًل من طبقة واحدة سميكة(. 
ثانيًا: الحماية من الزكام واإلنفلونزا:

1- تلقي التطعيم لإلنفلونزا الموسمية.
أو  السعال  عند  بمنديل  والفم  األنف  تغطية   -2
العطس، أو استخدام الكوع وليس الكف لتغطية 

األنف والفم.
3- غسل اليدين كثيرًا بالصابون والماء، خاصة 

بعد السعال أو العطس.
4- استخدام المطهرات المعتمدة على الكحول.

مقابض  مثل  واألشياء  األسطح  تنظيف   -5
األبواب ولوحة المفاتيح والهواتف بانتظام.

6- تجنب لمس العينين أو األنف أو الفم.
الذين  الوثيق مع األشخاص  7- تجنب االتصال 

يعانون من أعراض اإلنفلونزا.
 ثالثًا: النظام الغذائي: 

1ـ قد يعمد البعض إلى تناول المزيد من الطعام 
في فصل الشتاء، ولكن هذا قد يعرض الشخص 
بتناول  ُينصح  ذلك  عن  عوضًا  الوزن.  لزيادة 

أغذية صحية مثل الخضار والفواكه.
يوميًا،  لترين  إلى   1.5 من  الماء،  شرب   -2
وحسب وزن الجسم وطبيعة نشاطه. ففي الشتاء 
قد ال نشعر بالعطش وال نشرب كمية كافية ألننا 

نظن أن أجسامنا ال تحتاج إلى مزيد من الماء.
3- ركز على الخضروات الجذرية مثل البنجر 

والجزر واللفت.
غذائية  عناصر  يوفر  فهو  الشوفان،  تناول   -4
غني  فالشوفان  الشتاء.  فصل  خالل  الضرورية 
المناسبة(  المناعية  للوظيفة  )المهم  بالزنك 

واأللياف الذائبة )المرتبطة بصحة القلب(.

5- الحساء هو الغذاء المثالي في فصل الشتاء، 
ولكن ابتعد عن إضافة الكريما والملح. 

فكالهما  السلمون،  وسمك  التونة  تناول   -6
أشهر  خالل  »د«  لفيتامين  جيدان  مصدران 
ألشعة  محدودًا  التعرض  يكون  عندما  الشتاء، 

الشمس.
غنية  فهي  والقرنبيط،  البروكلي  تناول   -7

بفيتامين »سي« المرتبط بوظيفة المناعة.
8- اشرب المزيد من الحليب.

أكثر  تصبح  األكزيما،  مثل  الجلد،  مشاكل   -9
شيوعًا في فصل الشتاء بسبب التغير في درجة 
إلى  تؤدي  أن  يمكن  الداخلية  فالتدفئة  الحرارة، 
على  بالحفاظ  ينصح  ولذلك  البشرة،  جفاف 
وأيضا  مناسب،  كريم  باستخدام  الجلد  ترطيب 

شرب الماء. 
رابعًا: النشاط البدني:

1- قم ببعض التمارين أو الحركة، مثل صعود 
الدرج بداًل من أخذ المصعد.

وهو  الموسمي،  العاطفي  االضطراب   -2
يمكن  الشتاء،  بفصل  يرتبط  للمزاج  انخفاض 
وعلى  النشاط  على  الحفاظ  عبر  معه  التعامل 

التواصل بشكل منتظم مع اآلخرين.
3- احصل على الهواء الطلق في وضح النهار 

الطبيعي قدر اإلمكان.
4- تمرن داخل البيت، إذ يساعد التمرين المنتظم 
المناعة  نظام  وتعزيز  وزنك،  في  التحكم  على 
لديك، وهو وسيلة جيدة للتخلص من التوتر الذي 
محصورة  األسرة  كانت  إذا  يتصاعد  أن  يمكن 
نوم  على  احصل   -5 المنزل.  داخل  باستمرار 

جيد لياًل، وحافظ على وقت االستيقاظ كل يوم. 

يعد البوتوكس عالجًا مألوفًا جداً للحد من الصداع النصفي وإخفاء الخطوط والتجاعيد التي تظهر على الوجه، ولكن قلياًل ما يتحدث األشخاص عن 
آثاره الجانبية، لذلك عليك التفكير قبل خوض هذه التجربة.
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وقف المرأة الحرة في سوريا.. جهود ُمثمرة 
بغية تقّدم النسوة

روناهي/ قامشلو- وقف المرأة الحرة في سوريا يسعى لتقديم الخدمات للمرأة والطفل معًا من النواحي كافة فكان 
له بصمة في كل ميادين الحياة وبمشاريعها المتنوعة برهن بأن للمؤسسات مسؤولية تجاه المجتمع ككل.

روج  في  وبخاصًة  السوري  المجتمع  يعتبر 
الشعب  من  ملون  نسيج  السوري  والشمال  آفا 
مجتمع  وغيرهم،  السرياني  العربي,  الكردي, 
واللغوية,  القومية  الدينية  بالتعددية  مميز 
الوضع  في  البعض  بعضهم  مع  يتعايشون 
التي فرضها  بالعادات  المتأثر  االجتماعي نفسه 
الزمن  مرور  من  الرغم  على  القديم  المجتمع 
عليه, حيث أن المرأة في مجتمع الشرق األوسط 
العنف،  من  مختلفة  أشكال  إلى  تتعرض  بأكمله 
والسلطة  الدين  أو  اإلقطاعية  باسم  كالعنف 
اآلثار  هذه  وجودها,  انعدام  إلى  أدت  لدرجة 
للمرأة  المعيشية  الحياة  ظروف  على  انعكست 
والطفل، وكانت سببًا لتشجع المرأة في روج آفا 
جهودها  بأقصى  العمل  على  السوري  والشمال 

لإلمساك بزمام األمور.
المجتمع  أساس  الحرة  المرأة  شعار؛  تحت 
روج  في  الحرة  المرأة  وقف  افتتاح  تم  الحر؛ 
آفا في شهر أيلول من عام 2014, وذلك إللقاء 
الحلول  المجتمع  وإعطاء  الضوء على مشاكل 
مشاريع  جميع  تطوير  مستهدفين  لها,  المناسبة 
الفكر والهوية الحرة عن طريق المرأة والطفل، 

إلثبات استقالليتها، لخلق امرأة حرة ومستقلة.
المرأة والطفل أكثر المتضّررين بآثار الحروب

أخالقية  والغير  العنيفة  الحرب  استمرار  »مع 
الوجود  تالفي  إلى  ذلك  أدى  سوريا،  في 
والالوجود اإلنساني، وبالتزامن مع هذه الحرب 
سواًء  المتضررين  أكثر  والطفل  المرأة  تعد 
واألرمنية  السريانية  أو  العربية  أو  الُكردّية 
من  والكثير  والتهجير  االغتصاب  خالل  من 
الالإنسانية  واالنتهاكات  المتطرفة  األفكار 
التمييز  أشكال  كل  على  وللقضاء  بحقهن, 
الحرة  المرأة  تشكلت وقف  المرأة  والعنف ضد 
مشاريع  بشكل  أعمالها  تنجز  مستقلة  كمؤسسة 
حر  بشكل  ليتقدم  الحر،  المجتمع  لتطور  تسعى 
لنا  صرحت  ما  هذا  وطبيعي«؛  وديمقراطي 
في  الصحة  مكتب  عن  والمسؤولة  اإلدارية  به 
وقف المرأة الحرة في سوريا شيالن البلو خالل 
وأكملت  معها.  روناهي  صحيفتنا  أجرته  لقاء 
»ضمن  بالقول:  عملهم  سير  كيفية  عن  حديثها 
وقف المرأة الحرة في سوريا نحاول سويًا تنظيم 
بكل  الوقف  بها  يقوم  التي  المشاريع  كافة  عمل 
الصحية  مشاريعنا  ونهدف من خالل  المناطق, 
خلق  إلى  والطبيعية  واالقتصادية  والسياسية 
مجتمع ديمقراطي يساوي بين الجنسيين، ونعمل 
وثقافيًا  وصحيًا  اقتصاديًا  المرأة  تمكين  على 

وحقوقيًا, سعيًا لتقدمها«.
وحول عدد العضوات، أشارت شيالن بأنه في 
بداية تأسيس الوقف كان عدد العضوات خمسة 
إحصائيات  على  بالعمل  باشرن  حيث  نساء، 
وتم  لألفراد,  الالزمة  والخدمات  المتطلبات 
دائرة  توسع  بعد  من  للوقف  لجان  ثالثة  تشكيل 
»أما  قائلًة:  وأردفت  األهالي,  قبل  من  االهتمام 
الدولية  والمؤسسات  المنظمات  لدعم  بالنسبة 
ألمانيا  في  الحرة  المرأة  وقف  مكتب  هناك  لنا، 
وهو الداعم الوحيد لعملنا، وبهذا الدعم الذي قدم 
المشاريع,  لجنة  وهي؛  اللجان،  هذه  شكلنا  لنا 
إضافًة  والتعليم,  التدريب  ولجنة  والصحة, 
الحسكة,  مدينة  في  فرعية  مكاتب  تأسس  إلى 
وحول  وكوباني,  الطبقة  ديريك,  لكي,  كركي 
شيالن  أكدت  اآلني  الوقت  في  العضوات  عدد 
بأن عدد العضوات في الوقت الحالي يبلغ أكثر 
وبينت  المتطوعات«،  باستثناء  امرأة  مئة  من 
بإلقاء  يتم  الفروع؛  جميع  في  العمل  كيفية  بأن 
المتعرضين  المرأة والطفل  الضوء على معاناة 
للعنف والمتأثرين بظروف الحرب مثل األطفال 
المنزل,  في  المتواجدة  والمرأة  الوالدين,  فاقدي 
حتى  تدريبية  دورات  أي  تتلَق  لم  التي  والمرأة 
والمرأة  زوجها,  عن  المنفصلة  والمرأة  اآلن, 

التي فقدت عائلتها...إلخ.

روناهي / قامشلوـ  استئناف النشاطات الرياضية 
مجددًا بإقليم الجزيرة بعد التوقف لعدة أيام بسبب 
الثلوج التي هطلت في كافة مدن اإلقليم، وأدت 
لتوقف النشاط الرياضي باإلضافة النهيار سقف 
وديرك  بقامشلو  المغطى  دجلة  نادي  ملعبي 

المغطى.
دورة  منها  الرياضية  النشاطات  كافة  وتأجلت 
بقامشلو،  الشعبية  الفرق  ودوري  الجديد  العام 
دوري الفرق الشعبية بديرك، دوري المتقاعدين 
بقامشلو،  كالسيكو  بمجمع  سنة   40 ال  فوق 
وجميع هذه الدوريات هي لكرة القدم، باإلضافة 

أبرز خدمات وقف المرأة الحرة في سوريا
تقديم  على  في سوريا  الحرة  المرأة  وقف  يعمل 
فهي  األصعدة،  كافة  على  للمرأة  الخدمات 
لصقل  المجاالت  كافة  في  المرأة  لتطور  هادفة 
شخصيتها وإثباتها على أرض الواقع, بهذا الشأن 
في  تتم  التي  الخدمات  إلى  البلو  شيالن  أشارت 
المرأة  وقف  فعاليات  »تتم  قائلًة:  عملهم  إطار 
على أكثر من محور منها المحور االقتصادي، 
الوضع  تطور  على  العمل  طريق  عن  وذلك 
التي  المساعدات  تنظيم  مثل؛  للمرأة  االقتصادي 
المرأة في مجال  تأتي من خارج سوريا، ودعم 
تقديم  إلى  إضافًة  مشاريعها,  وتنمية  الزراعة 
الدورات التدريبية للمرأة والرجل والطفل حول 
مواضيع الدين واالقتصاد والديمقراطية، والعمل 
الشعوب  لتوحيد  العامة  الثقافة  تطوير  على 
والسريان  والعرب  الُكرد  النساء  بين  والتنسيق 
النسوة  ولتعاون  للعمل  أماكن  وبناء  واألرمن, 
ليتم  واسعة  فعاليات  البعض ضمن  بعضهن  مع 
تطوير وضعهن االجتماعي, كمان أنه تم تشييد 
توعية  ندوات  وعرض  المرأة  لتدريب  أماكن 
أخرى  ندوات  وإقامة  وحقوقها،  وضعها  حول 
كما  الوقف,  المرأة حول مواضيع عمل  لتوعية 
والطفل  للمرأة  الصحي   للوضع  وبالنسبة  أنه 
واألشعة,  فيزيائية  معالجة  صاالت  افتتحت 
وافتتحت عدة روضات وحديقة أطفال في قامشلو 
إلى مشاريع أخرى مثل؛  باسم »آري«, إضافًة 
مشغل الخياطة النسوي وصالة الرياضة ضمن 
الوقف, وتقديم دورات توعية صحية للمرأة حول 
الصحة العائلية بشكل عام وصحة المرأة بشكل 
العنف  موضوع  حول  توعية  وندوات  خاص, 
تحت  للعنف  المتعرضين  والطفل  المرأة  ضد 

ظروف الحرب«.

خدمات ملموسة عىل الصعيد الصحي

أكملت شيالن حديثها في مسار الخدمات الصحية 
التي تم تفعيلها والعمل عليها من قبلهم في الوقف، 
فعلت  المرأة   وقف  تأسيس  »منذ  قالت:  حيث 
مجال  في  أعمالها  وبدأت  فيها،  الصحة  لجنة 
محاضرات  إلقاء  خالل  من  الصحي  التثقيف 
لمواضيع مختلفة بالتنسيق مع اتحاد األطباء في 
لإلسعافات  دورات  فتح  وأيضًا  الجزيرة,  إقليم 
ذوات  وقابالت  إشراف ممرضين  تحت  األولية 
المجالس  مع  بالتعاون  وذلك  وخبرة,  شهادات 
القت  حيث  الحارات،  في  والكومينات  المحلية 
إقبااًل جيدًا من األهالي مع العلم أن المحاضرات 
كانت للنساء واختتمت بشهادات من قبل المجلس 
الصحي ووقف المرأة, ولم تقتصر أعمال اللجان 
على المجتمع في روج آفا، بل دخلت المخيمات 
مثل مخيم روج, والهول, وكان تجاوب األفراد 
ملفتًا مع عملنا داخل روج آفا وفي الخارج أيضًا 
حيث كان هذا المنطلق السبب الرئيسي في تغير 

وقف  إلى  آفا  روج  في  الحرة  المرأة  وقف  اسم 
دعم  تقديم  تم  أنه  كما  سوريا,  في  الحرة  المرأة 
تمريض  ودورات  الصحي  التثقيف  ناحية  من 

لمخيم  اإليكو  مع  معاينة  نسائية  طبيبة  وإرسال 
افتتحت  وكما  لهن,  الالزم  العالج  وتقديم  روج 
ثالثة مستوصفات في »قامشلو ورأس العين وفي 
وفتحنا  المالكية«،  لمدينة  التابعة  )تبكي(  قرية 
العربي(  )الطب  األعشاب  بطب  للعالج  مركز 
فيه نساء مختصات  الدرباسية وتعمل  في مدينة 
بمجال الطب الطبيعي إلى جانبه يتم فتح دورات 
عن طب األعشاب, وجميع المشاريع تفتتح تحت 

مسمى )آري(«.
المرأة  وقف  بها  قامت  التي  للحمالت  وبالنسبة 
أطلقت  بأنه  شيالن  ذكرت  سوريا  في  الحرة 
قامشلو  في  الحصبة  مرض  عن  حملة  مؤخرًا 

والبلدات والقرى التابعة لها, بالتعاون مع منظمة 
سكوب، وشملت عدة محاضرات وتشكيل لجنة 
من األطباء وسيارة إسعاف تحتوي على األدوية 
الالزمة لمرض الحصبة والحرارة وتم تغطية تل 
حميس وقراها, وحملة عن مرض سرطان الثدي 
بالتعاون مع الهالل األحمر الكردي، واستهدفت 
مدن إقليم الجزيرة وبعض قراها إضافًة إلى مخيم 
الهول وروج لمدة شهر, إلى جانب ذلك حملتين 
األطفال،  لدى  الديدان  على  والقضاء  لمكافحة 
مع  بالتعاون  العامة  النظافة  عن  أخرى  وحملة 
لمدة  المرأة  ضد  العنف  لمناهضة  سارا  منظمة 
من  كل  في  االبتدائية  المدارس  لتشمل  يوم   45
سري  العين/  رأس  معبدة,  الحسكة,  )قامشلو, 

كانيه, جل آغا( ومخيم الهول ومخيم روج.
أما حول عدد األعضاء في لجنة الصحة لمكتب 
طبيب  العام,  للطب  طبيبان  أربعة,  فهم  الوقف 
وثمانية  وصيدالنية,  نسائية,  وطبيبة  أطفال 
إداريين,  وأربعة  قابالت  وخمسة  ممرضين, 
مريض  معاينة 17712  تم  بأنه  وأكدت شيالن 
وبلغ  وداخلية,  ونساء  أطفال  بين  التأسيس  منذ 
 712 الفيزيائية  الجلسات  من  المستفيدين  عدد 

مريض حسب قولها.

االستمرار يف العمل بالرغم 

من الصعوبات

التي  الصعوبات  عن  حديثها  شيالن  وأضافت 
بالرغم  بأنه  وبينت  عملهن،  ضمن  واجهّنها 
استمرارية  أمام  عقبة  تصبح  لم  صعوبتها  من 
العمل، حيث أشارت قائلًة: »تزامن تفعيل اللجنة 
المرأة في سوريا مع تحرير  الصحية في وقف 
شنكال؛ لذلك تم تشكيل كروب من لجنة الصحة 
عمل  برنامج  وتنظيم  الصحة  وهيئة  الوقف  في 
يتضمن زيارة شنكال كل 15 يومًا بعدما كانت 
وتقديم  المرضى  لمعاينة  يومية  إليها  الزيارات 
في  البرنامج  ذات  تطبيق  وتم  الالزم،  العالج 
مخيم نوروز إضافًة لبرنامج دعم النفسي من قبل 

أخصائية نفسية«.
واختتمت اإلدارية والمسؤولة عن مكتب الصحة 
البلو  شيالن  سوريا  في  الحرة  المرأة  وقف  في 
على  التركي  االحتالل  هجوم  »مع  بالقول: 
وخاصًة  األدوية  في  نقص  إلى  أدى  عفرين 
للنساء واألطفال، حيث تم إرسال كمية كبيرة من 
األدوية لمشفى عفرين عن طريق الهالل األحمر 
من  للدعم  الوقف  حاجة  إلى  إضافًة  الكردي, 
قبل المنظمات الدولية إلكمال خطط العمل مثل 
المتنقلة لمخيم واشو كاني الذي  العيادة  مشروع 
السويس  قناة  لمنطقة  وأخرى  التنفيذ  قيد  الزال 
وباألخص  األفراد  حاجة  تلبية  لتسهيل  بقامشلو 

تأمين األدوية«. 

إلى انتخاب اللجنة الفنية لبناء األجسام والتي كان 
من المفترض أن تتشكل يوم الخميس المنصرم 
الساعة  بتمام  االثنين  غدًا  ستتشكل  ولكنها 
الرياضي  االتحاد  بمقر  ظهرًا  عشر  الثانية 
نوروز  دورة  اجتماع  تأجل  وكذلك  بقامشلو، 
بسبب  أخرى  مختلفة  ونشاطات  الطائرة،  للكرة 
والتي  المنطقة،  في  للثلوج  الكبيرة  الهطوالت 
أدت إلغالق بعض الطرقات الرئيسية بين المدن  
في اإلقليم، وانهيار سقف ملعب نادي دجلة بحي 

قناة السويس بقامشلو، وملعب ديرك المغطى.
الثلجية  الهطوالت  وصول  قبل  مطالب  ظهرت 
البرد  موجة  بسبب  الرياضية  النشاطات  بإيقاف 
بحيث  المنطقة،  في  سائدة  كانت  التي  الكبيرة 
بإقليم  والثالثاء،  االثنين  يومي  المدارس  ُأغلقت 

الجزيرة، بينما توقف الدوام في المدارس بمدن 
مثل منبج والرقة من يوم االثنين إلى الخميس.

النشاطات  وقف  األجدر  كان  أجواء  هكذا  في 
الرياضية بإقليم الجزيرة قبل الهطوالت الثلجية 
بحيث معظم الدوريات تلعب فيها الفئات العمرية 
مع فرق الرجال، وفي هذه األعمار يؤثر البرد 

سلبًا على أجسامهم ولياقتهم.
واستأنفت النشاطات الرياضية منذ أمس السبت 
ببعض الدوريات الشعبية في المالعب المغطاة، 
في  للتايكواندو  الالعبين  لتدريب  مراكز  وفتح 
دوري  مباريات  االثنين  غدًا  وينطلق  الحسكة، 
الحركة  ستنشط  بينما  بقامشلو،  الشعبية  الفرق 
الرياضية رويدًا رويدًا في اإلقليم رغم استمرار 

برودة األجواء.

األولوية للقلب ِإذا 

َفِشلنا في الموازنة

كنت  أشياء  قيمة  مؤخرًا  تعلمت  لقد 
ولكنها  البساطة،  بمنتهى  معها  أتعامل 
اليوم  ذلك  منذ  رجعة  غير  إلى  ذهبت 
سريرها  على  نائمًة  كانت  المنسي. 
ومتدثرة همومها في ظل سكوتها عن 
تتالشى  أن  قبل  كثيرة  أليام  الحديث 
أمر  كأنه  صار  حتى  يوم  بعد  يومًا 
تناساه الجميع وبدأت بالكتابة من جديد.
أن تكون واعيًا نفسيًا ال يعني أن تكون 
الضيق  ومن  الحزن  من  ُمنّزه  شخص 
ومن األلم وكل أنواع المشاعر السلبية، 
على  قدرتك  في  يكمن  الذاتي  فالوعي 
إدارة الضغوط النفسية وعلى االعتماد 
وتسريع  أزمتك  لتجاوز  نفسك  على 
عملية الشفاء الذاتي؛ )لذا أعطت وقت 
تلك  كل  من  وتخلصت  لذاتها  كاٍفس 

الضغوط التي مرت بها(.  
الحوار  إلى  بحاجة  نحن  كم  أدركت 
طريقها,  في  والسير  الحقيقة  لمعرفة 
مجادلة  وليس  ومهارة  فن  فالحوار 

وخصومة مذمومة.
مع األيام أدركت ما لنفسها ولوظائفها 
على  وتعرفت  والجسمية  العقلية 
ثم  ومن  الخارجي  العالم  خصائص 
من  عضوة  باعتبارها  نفسها  أدركت 
السير  في  بدأت  األيام  ومع  الجماعة، 
وتعلمت  الذاتي  الوعي  دروب  في 
قانون اإلدراك واإلسقاط وأن ما تدركه 

في داخلك سيسقط عليك.
فعالقتنا  أبناءها،  عقول  ببناء  وبدأت 
بهم ليست مجرد بناء مستقبلهم كعقول 
واألولوية للقلب إذا فشلنا في الموازنة.

وعلينا كنساء أن نعمل على البناء السليم 
ألنها  أفكارهم  ونراقب  أطفالنا  لدى 
بمشاعرهم  ونتحكم  مشاعر  ستصبح 

ألنها ستصبح سلوكًا.
وبالطبع إن أغلب األمهات يعلمن بأن 
لبناء الوعي الذاتي مصادر عديدة منها 
يؤمن  التي  والقيم  والمبادئ  األفكار 
وتحديد  بالذات  والمعرفة  اإلنسان  بها 
مواطن القوة والضعف ولألسرة الدور 
والعالقات  التنشئة  عملية  كذلك  األهم 
والنقد  اآلخرين  وآراء  االجتماعية 

الهادف.
في  فتتمثل  االجتماعية  المصادر  أما 
واألصدقاء  والمدرسة  األسرة  دور 
ونظمه  وعاداته  قيمه  في  والمجتمع 
االجتماعية...  والمؤسسات  وقوانينه 

إلخ.
كذلك مصادر إعالمية تشمل في دور 
والمرئية  المسموعة  االتصال  وسائل 

والمقروءة.
الفرد  فيعتبر  نفسه،  الفرد  مصادر  أما 
قادر  بأنه  والعاقلة  السليمة  الفطرة  من 
الوعي والتفكير والتقرير واتخاذ  على 
الذاتي  الوعي  واقع  ولتحديد  القرار، 
لواقعك  ونظرتك  الذات  صورة  فمن 
ومنجزاتك ومن مواطن القوة والضعف 
التي  والقدرة  والمهارات  والمعارف 
تمتلكها ومن أهدافك وتطلعاتك، وكذلك 
والتي  ذاتك  في  المظلمة  المناطق  من 

تحتاج إلى االكتشاف.
بنفسك،  وثقي  عزيزتي،  ذاتك  فقّدري 
وانتبهي من أخطاء التفكير كلوم الذات 
التعميم  في  واإلفراط  اآلخرين  في 
والمقارنات المفرطة والمحبطة وتحقير 

اإليجابيات وغيرها.
وابتعدي عن التصوير الكارثي وقراءة 
األفكار واالستدالل العاطفي، فيومًا ما 
متنوعة،  همسات  الحب  نسيم  سينشر 

وكوني أنت سر قوتك.  

كوني سر قوتك

نورا خليل

استئن�اف النشاطات الرياضّية بإقليم الجزيرة

االستعداد إلقامة أول دورة 
تحكيم في العام الجديد

 في األلعاب اإلماراتي�ة 
ً
650رياضيا

لألولمبي�اد الخاص

حقيب�ة روناهي الرياضّية

 
ً
 صعبا

ً
كيم كليسترز تواجه تحديا

في مستهل عودتها للتنس

ـ جدد نادي األسايش عقد المدرب محمد سرديني 
الرجال  دوري  غمار  لخوض  آخر  لموسم 
الجزيرة،  إقليم  في  القدم  لكرة  األولى  للدرجة 
محمد  المدرب  بقيادة  األسايش  نادي  وكان 
الدوري  لقب  على  الحفاظ  يستطيع  لم  سرديني 
ولكن  للقب،  حاماًل  كان  أن  بعد   ،2019 لعام 
الجزيرة  إقليم  بكأس  بالفوز  التعويض  استطاع 

للعام 2019.
الشباب  لجنة  تعمل  الرقة  بلدية  مع  بالتنسيق  ـ 
والرياضة بالمدينة على تنظيف أرضية الملعب 
البلدي »األسود«، استعدادًا النطالق النشاطات 
الملعب  الملعب، وتم تنظيف سور  الكروية في 

وباقي المدرجات واللواحق التابعة للملعب.

المنشآت  مكتب  من  عباس  الكريم  عبد  وذكر 
تنظيف  يتم  سوف  بأنه  الرقة  في  الرياضية 
كافة المنشآت الرياضية بما فيها مسبح الصالة 

الرياضية وصاالت التدريب الفردي.
وذكر العباس أسماء المنشآت التي سيتم تأهيلها 
الرقة  مسبح  وهي:  القادمة  القليلة  األيام  في 

البلدي ومنشأة نادي الفرات.
الكابتن حسن  نادي عامودا مع  إدارة  تعاقدت  ـ 
جاجان لتولي مهام تدريب رجال نادي عامودا 
الدوري  من  اإلياب  مرحلة  في  القدم  لكرة 

السوري للرجال »الدرجة األولى«.
روناهي / قامشلو

سابقًا،  عالميًا  األولى  المصنفة  ستعود 
تنس  مالعب  إلى  كليسترز،  كيم  البلجيكية 
أعوام،  سبعة  منذ  مرة  ألول  المحترفات، 
عندما تشارك في بطولة دبي، غدًا االثنين، 
في  منافسة صعبة  أمام  أوقعتها  القرعة  لكن 

الدور األول.
الفائزة  عامًا(   36( كليسترز  كيم  وشاركت 
بأربعة ألقاب كبيرة، للمرة األخيرة في بطولة 

أمريكا المفتوحة عام 2012.
السادسة  المصنفة  ستواجه  دبي  وفي 
الهولندية، كيكي بيرتنز، بعد حصولها على 

بطاقة لالشتراك المباشر في البطولة.

المحترفات عن  الالعبات  اتحاد  موقع  ونقل 
كيم كليسترز قولها »أنا متحمسة فعاًل للعودة 
إلى البطوالت، أتوق كثيرًا للعودة إلى اللعبة 
التي أحبها، واللعب أمام الجماهير من جديد، 
الدعم والتشجيع الذي تلقيته منذ اإلعالن عن 

العودة كان هائاًل«.
الماضي،  العام  في  كليسترز  كيم  وأعلنت 
للمالعب من جديد، لكن إصابة في  عودتها 
بطولة  في  الظهور  لعدم  اضطرتها  المرفق 

أستراليا المفتوحة.
كليسترز  لكيم  عودة  ثاني  هذه  وستكون 
للمالعب، بعد االعتزال في 2007 إلنجاب 

أول أطفالها الثالثة.
لكنها عادت بعد 24 شهرًا، لتحرز ثالثة من 
ألقابها األربعة الكبيرة، وتعود لصدارة قائمة 

التصنيف العالمية في 2011.
المقبلة، نابعة من الرغبة  وقالت إن عودتها 

في اللعب من جديد فقط.
يزال  ال  للرياضة  »حبي  ذلك  عن  وقالت 
موجودًا بالتأكيد، ال أشعر أنني بحاجة إلثبات 
أي شيء، لكني أريد تحدي نفسي، وأود أن 

أكون قوية من جديد«.
من  العبات   دبي، ست  بطولة  في  وتنافس 

أول عشر مصنفات على مستوى العالم.

قبل  من  العادة  جرت  كما  ـ  قامشلو   / روناهي 
دورات  بإقامة  البدء  وهي  الرياضي  االتحاد 
تدريب وتحكيم لمختلف األلعاب المفّعلة في إقليم 
الرياضي  الموسم  انطالق  قبل  وذلك  الجزيرة، 
أول  ستكون   ،2020 العام  وفي  سنة،  كل  من 
دورة هي للتحكيم للعبة الكرة الطائرة »تنسيب« 

سيدات ورجال.
من المفترض أن تبدأ الدروة يوم الثالثاء القادم 
منظمة  برعاية   ،2020/2/18 المصادف 
البرمجة اللغوية العصبية، وستكون على مدار 
ثالثة أيام في ملعب شهداء الثاني عشر من آذار 

بقامشلو.
األلعاب  مكتب  مراجعة  عبر  كان  التسجيل 
الكائن في  الرياضي  الجماعية في مقر االتحاد 
الصالة الرياضية بحي الصناعة بمدينة قامشلو، 
باإلضافة لحضور مدربين والعبين األندية في 
إقليم الجزيرة، وتهدف الدورة لبناء قاعدة للتحكيم 
واالعتماد عليها في البطوالت والدوريات للعبة 
الكرة الطائرة، والتي تعتبر ذات الشعبية الثانية 

في اإلقليم بعد لعبة كرة القدم.
وتقام دوريات للكرة الطائرة للرجال والناشئين 
للدرجتين األولى والثانية، وأيضًا بطولة للكأس 
للسيدات،  وكأس  لدوري  باإلضافة  للرجال، 
نوروز  دورة  تحظى  اإلقليم  دوريات  وغير 
للكرة الطائرة بشعبية كبيرة وتقام منذ أكثر من 
الماضية  السنوات  في  وأصبحت  عقود  ثالثة 
باشور  في  تقام  الجزيرة  إقليم  في  قيامها  غير 

كردستان وأوروبا.

 ودورة التحكيم »تنسيب«، ستقام كما ذكرنا في 
الخميس، وسط ظهور  األربعاء،  الثالثاء،  أيام 
أيام  في  األفضل وضعها  كان من  بأنه  مطالب 
أكبر  كسب  بهدف  والسبت،  والجمعة  الخميس 

عدد ممكن، وإليكم أسماء المحاضرين للدورة:
- الكابتن حكمت سليمان.

- الكابتن مازن هزاع.
مشرف على الدورة: محمد أرسالن.

األلعاب  من  األولى  النسخة  إقامة  تجّسد 
اإلماراتية لألولمبياد الخاص، تحت شعار »كلنا 
اللذين  الكبيرين  واالهتمام  الرعاية  واحد«، 

توليهما اإلمارات ألصحاب الهمم.
ففي 14 آذار المقبل، تنطلق شعلة األمل للنسخة 

اإلنساني،  الرياضي  الحدث  هذا  من  األولى 
لتجوب أبوظبي.

استدامة  على  اإلمارات،  حرص  ذلك  ويؤكد 
إرث األلعاب العالمية لألولمبياد الخاص، التي 
استضافتها العام الماضي، بمشاركة ما يزيد عن 

7500 رياضي من أصحاب الهمم، من مختلف 
المقبل، في  آذار  العالم. وتنطلق في 19  أنحاء 
النسخة  منافسات  أبوظبي،  نيويورك  جامعة 
 22 حتى  وتستمر  اإلماراتية،  لأللعاب  األولى 

من الشهر ذاته.
التنفيذي  المدير  الهاشمي،  طالل  وقال 
إنه  اإلماراتي،  الخاص  األولمبياد  لمؤسسة 
الدورة،  من  األولى  النسخة  إلحصاءات  وفقًا 
أصحاب  من   650 نحو  المنافسات  تستقطب 
الدولة، و300 منهم  الهمم، من مختلف أرجاء 
 130 مشاركة  مع  اإلناث،  من  و120  ذكور، 

رياضيًا من غير ذوي اإلعاقة الذهنية.
يمثلون  البطولة  في  المشاركين  أن  وأضاف 
20 فريقًا، باإلضافة إلى تواجد نحو 100 حكم 

يديرون األلعاب المختلفة في هذه الدورة.
وستشهد الدورة ستة  ألعاب مختلفة، وهي »كرة 
وتنس  الطائرة  والكرة  القوى  وألعاب  السلة 

الريشة والسباحة ورفع األثقال«.

روناهي / قامشلو ـ انطلقت منافسات الدور الثالث من دورة العام الجديد لكرة القدم للسباعيات وذلك على أرضية ملعب نادي دجلة بحي قناة 
السويس بقامشلو، حيث سوف ُتختتم المنافسات ضمن األسبوع القادم، وبتأهل ثمانية فرق إلى الدور القادم.

تقرير/ جوان محمد

تقرير/ جوان محمد

تقرير/ نشتيمان ماردنلي
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االجتماعي  العقد  في  ورد  »ما  وأضاف: 
من  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  لإلدارة 
مبادئ، كأخّوة الشعوب والتعايش المشترك، 
ليست بعيدة عن مبادئ هيئة األعيان؛ كون 
سوريا تحوي طيفًا واسعًا وثريّا من اإلثنيات 
والعشائر،  واألديان  والمذاهب  والقوميات 
من كرد وعرب وسريان وتركمان وآشور«.

آدار برس معه؛  أجراه  جاء ذلك في حواٍر 
وهذا نّصه:

إلى  الموكَّلة  المهام  عن  التحدُّث  لكم  هل  ـ 
مناطق  في  تشّكلت  التي  األعيان  هيئة 

اإلدارة الذاتية لشمال شرق سوريا؟
وشرق  شمال  في  األعيان  هيئة  تأّسست 
وطبعًا   ،2019/2  /2 الـ  بتاريخ  سوريا 
واألعيان  والشيوخ  الوجهاء  تضمُّ  الهيئة 
المجتمع،  رجاالت  مختلف  من  والمثقفين 
ُمختلف  على  المجتمع  في  تأثير  لهم  من 
قوام  مناطق شمال وشرق سوريا، وتتكون 
وهي  عضوًا،   40-35 من  اإلدارية  الهيئة 
منها  وتتفرع  لألعيان،  األعلى  المرجعية 
مجالس أعيان في مختلف مناطق اإلدارات 
المدنية في شمال وشرق  الذاتية واإلدارات 
والجزيرة  الزور  دير  من  كل  في  سوريا، 

والطبقة والرقة والشهباء.
وتعمل هيئة األعيان على عقد المصالحات 
من خالل  المجتمع  اإلشكاالت ضمن  وحل 
لجانها الموزعة، وأيضًا هيئة األعيان، هي 
في  الذاتية  اإلدارة  لدى  المجتمع  لسان حال 
تنقل  أي  شمال وشرق سوريا ومؤسساتها، 
والجهات  اإلدارات  إلى  المجتمع  هموم 
كونها  علىيها؛  الضغط  وتحاول  المعنّية 
قرار  صاحبة  وليست  مدنية  ُمستقلِّة  هيئة 

وإنما جهة ضغط لفرض واقع أفضل.
ـ تعمل اإلدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا 
مبدأ  وفق  بالعمل  االجتماعي  عقدها  في 
كيف  المشترك؛  والعيش  الشعوب  أخّوة 
العشائر  بين  بالتنسيق  األعيان  هيئة  تقوم 

ومبادئ اإلدارة الذاتية؟
ما ورد في العقد االجتماعي لإلدارة الذاتية 

الساحتين  على  متسارعة  تطورات  ُهناك 
إدلب  محافظة  في  والعسكرية  السياسية 
السورية التي تشهد منذ أواخر شهر كانون 
إثر  على  عنيفة،  معارك  الُمنصرم  الثاني 
بدعم  النظام  قوات  شّنتها  التي  الهجمات 
الطريق  على  السيطرة  الستعادة  روسي 
األجزاء من  وبعض  دمشق   - الدولي حلب 
النظام  سيطرة  تم  وبعدما  إدلب.  محافظة 
قوات  استهدفت  الطريق،  على  السوري 
التركية  الُمراقبة  نقاط  السوري  النظام 
تطّورات  وهناك  مراقبون،  يقول  حسبما 
وبخاصة  الدائرة  القتال  جبهات  على 
استدعى  ما  تركيًا؛  جنديًا   13 قتل  بعدما 
من  كبير  عدد  التُّركي  الجانب  تحشيد  إلى 
القوات واألسلحة في إدلب تزامنا مع إطالق 
عمل  بإطالق  تهديدات  األتراك  المسؤولين 
إلى خلف  الجيش السوري  عسكري إلعادة 
نقاط المراقبة التركية التي ُوِضَعت بموجب 

اتفاقيات سوتشي.
تقاسم للنفوذ

أنباء  وكالة  أجرت  المواضيع؛  هذه  وحول 
باسم  الرسمي  الناطق  مع  حوارًا  هاوار 
حبيب  محمود  الديمقراطي  الشمال  لواء 
التطورات  أّن  »أعتقد  بالقول:  تحّدث  حيث 
بين  ما  قة  وُمنسَّ مدروسة  عملية  إدلب  في 
الجانب الروسي والتركي، بعيدًا عن ضجيج 
تجري  التي  اإلعالمي  والتضليل  المعارك 

حكم خلو: »نعمل وفق ُأسس الّتعايش الُمشترك وقبول اآلخر«

محمود حبيب: »يستوجب إشراك جميع السوريين في الحلول النهائية«

أّكد عضو هيئة األعيان في شمال وشرق سوريا حكم خلو أّن هيئة األعيان هي لسان حال المجتمع لدى اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا 
ومؤسساتها، وأشار إلى أنّها تنقل هموم الُمجتمع إلى اإلدارات والجهات المعنّية وتحاول الضغط عليها؛ كونها هيئة ُمستقلة مدنّية وليست صاحبة 

قرار وإنما جهة ضغط لفرض واقع أفضل.

قال الناطق الرسمي باسم لواء الشمال الديمقراطي محمود حبيب إّن التهديدات التركية فيما يخّص التطورات بإدلب ال تتعدى الناحية اإلعالمية؛ ألن 
ما يجري ُمتَّفق عليه في سوتشي وآستانا بين روسيا وتركيا وكل ما يجري يتم بالتنسيق بينهم.

كأخّوة  مبادئ،  من  سوريا  وشرق  لشمال 
بعيدة  ليست  المشترك،  والتعايش  عوب  الشُّ
عن مبادئ هيئة األعيان؛ كون سوريا تحوي 
والقوميات  اإلثنيات  من  وثريًا  واسعًا  طيفًا 
كرد  من  والعشائر،  واألديان  والمذاهب 
ونحن  وآشور.  وتركمان  وسريان  وعرب 
كهيئة أعيان ُنؤمن بهذه المبادئ أيضًا وهذه 
أخوة،  فكلنا  بها  ُننادي  التي  الشعارات  هي 
وهو خطابنا لكل السوريون كوننا نعيش في 
جغرافيا واحدة، وبالتالي ال بد من قبول هذه 
المبدأ  هذا  بتفعيل  نقوم  وكهيئة  عارات.  الشِّ
في  معهم  لقاءاتنا  خالل  من  الخطاب  وهذا 
المضافات والمجالس، وقد عقدنا العديد من 
في  المفاهيم  هذه  كل  فيه  الملتقيات وشرحنا 

المجتمع السوري ونحن متفقون على ذلك. 
في  العشيرة  مفهوم  إّن  البعض  يقول  ـ 
العادات  وفق  متوارث  كنظام  المنطقة 

من  أدنى  أو  قوسين  قاب  بات  والتقاليد 
والحركات  األحزاب  محّلها  لتحل  التالشي، 
السياسية، برأيكم؛ هل ال تزال للعشيرة دورًا 

قويًا في مجتمعاتنا؟
وفي  األوسط  الشرق  في  المجتمعات  معظم 
بشمال  الّذاتية  اإلدارة  مناطق  وفي  سوريا 
وشرق سوريا؛ التزال تعيش في مجتمعات 
العشيرة  ثقافة  تزال  وأطياف عشائرية، وال 
هذه  في  فّعالة  العشيرة  شيخ  ومرجعية 
األحزاب  تشكيل  من  بالّرغم  المجتمعات، 
الكثير من هذه  السياسية. ولكن؛  والحركات 
األحزاب لم تمأل هذا الفراغ، فال تزال الكثير 
من القضايا والكثير من اإلشكاالت تحل من 
رؤساء  ومضافات  العشائر  مجالس  خالل 
من  الكثير  وهناك  هنا،  الموجودة  العشائر 
الكثير  فيه  التي  الموروثة  والتقاليد  العادات 
من مفاعيل الخير، وهناك أيضًا أمور دخلت 

في ثقافات العشائر من عادات وتقاليد، وهي 
عادات دخيلة وال تليق بإنسانية المجتمع هنا. 
اتجاه  أو ظلم  تعّدي  هناك  أخرى  ومن جهة 
دور  تفعيل  من  بد  ال  لذا؛  الشعوب.  بعض 
هذه  من  السلبية  المظاهر  هذه  إلزالة  الهيئة 

المجتمعات التي لحقت بثقافاتها وتصفيتها. 
دولية  أطراف  تلجأ  للُمعطيات،  وفقًا  ـ 
وبخاصة  العشائر  استخدام  إلى  وإقليمية 
العربية كورقة ضغط؛ بغية إفشال مشروع 
سوريا،  وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة 

ماذا تقولون في هذا الّصدد؟
العشيرة طيف مجتمعي وله تأثير، وهو هدف 
لتمرير الكثير من األجندات، سواء  كان من 
النظام أو من المعارضة أو من الدول اإلقليمية 
كتركيا وإيران، وحتى الّروس واألمريكان، 
يسعون جاهدين لوضعهم في خدمتهم وتمرير 
وشرق  شمال  في  أيضًا  ونحن  أجنداتهم، 

ال  بأنه  ونعي  تمامًا،  مصلحتنا  نعي  سوريا 
التعايش المشترك وقبول  بد من العمل وفق 
اآلخر كشعوب، ونبتعد عن الفتنة وتأجيجها 
التصادمات  ونتالفى  مجتمعنا،  شعوب  بين 
على أساس قومي أو مذهبي أو طائفي، ألن 
كل هذا ال يخدم مجتمعاتنا، وساحة العشائر 
ننحدر  أيضًا  ونحن  أيضًا،  نحن  لنا  هدف 
ولهم  مرجعّيات  ولدينا  وشيوخ،  عشائر  من 
تأثير علينا كقادة رأي، ولهم ثقل ووزن في 

مجتمعاتنا.
ـ ما العشائر التي تنضوي تحت مظلتها هيئة 

األعيان في شمال وشرق سوريا؟
العشائر  من  كبير  لعدد  ممثلين  الهيئة  تضمُّ 
وهي  ديوار،  لعين  وصواًل  منبج  من  بدءًا 
عشائر كردية، وعربية، وسريانية وآشورية، 
وأرمنية، وشعوب تعتنق ديانات ُمتعدِّدة من 
منضو  والكل  وإيزيدية،  ومسيحية،  إسالم، 
هناك  حيث  األعيان،  هيئة  سقف  تحت 
بهيئة  تقبل  نفسها  العشيرة  من  شخصيات 
األعيان، وهناك على النقيض من هم يتقبلون 
أعيان،  كهيئة  عنا  وبعيدون  أخرى  أجندات 
تواجدنا في كل ساحات  نؤكد  كهيئة  إننا  إال 
القومية والدينية  العشائر ومع  كل الشعوب 

واألثنية، ولدينا عالقات طيبة مع الجميع.

الجانبين  بين  تحدث  التي  والتهديدات  حاليًا 
هناك  أّن  نعتقد  نزال  ال  والتركي.  الروسي 
حاالتها  بأسوأ  إدلب  وسنرى  كبير  تنسيق 
وتحديد  عليها  تركيا  سيطرة  تمت  ما  إذا 
لتركيا وفصائلها من اإلخوان  مناطق معينة 
مقاطعة  بمثابة  المنطقة  ستكون  المسلمين، 
أعطيت  قد  السورية  األراضي  من  صغيرة 
للنظام وروسيا  لتركيا مقابل تحقيق مصالح 

في عموم سوريا«.
اتفاقيات  مضمون  أن  إلى  حبيب  وأشار 
وسائل  على  ُيكشف  ال  وآستانا  سوتشي 
هو  حاليًا  يحدث  »ما  أّن  إلى  الفتا  اإلعالم، 
ُمكمِّل لما اُتِفق عليه تحت الطاولة، ما يحدث 
هو تقاسم للنفوذ والسيطرة. أعتقد أّنه الجانب 
وال  وسوتشي  آستانا  اتفاقيات  من  المخفي 
اعتقد أّن هذه االتفاقيات سقطت على العكس 
األبواب  خلف  بحذافيرها  تنفذ  هي  تمامًا، 
خارطة  سنجد  جدًا  القريب  ومن  الُمغلقة 
القوات والسيطرة على  جديدة لتموضع هذه 

األرض حسب ما اتفق عليه«.
وقلل حبيب من جّدّية التهديدات التركية وقال 
بأّنها ال تتعّدى الناحية اإلعالمية، وأضاف: 
»علينا أن نعلم أّن ما تقوم به روسيا وتركيا 
في شمال غرب سوريا حاليًا ليس بعيدًا عما 
اتفق عليه في لقاءات روسيا وتركيا المتعدِّدة 
والتنسيق  وسياسيًا،  عسكريًا  رة  والُمتكرِّ
االتفاقيات  أّن  أظن  قدم وساق. ال  قائم على 

بإسقاطها  يهددون  كانوا  وإن  فعليًا  سقطت 
على اإلعالم ليل نهار«.

الحلول العسكرية لن تجلب سوى الدَّمار
وتابع: »إّن ما يطبق على األرض اآلن هو 
الجزء الذي لم َيظهر على اإلعالم، وال أظّن 
الذين يلتقون وينسقون  أّن الروس واألتراك 
على جميع األصعدة سيختلفون ويكون بينهما 
والتصعيد  سوريا،  في  تقاسم  على  خالف 
األخير على ما يبدو أّن اإلحراج الذي أصيب 
األفعال  وردود  سوريا  في  التركي  الجانب 
واألتراك  الروس  دفعت  التركي  الداخل  في 
لتبرير  نراه اآلن، وذلك  الذي  العداء  لتمثيل 
عليها،  الُمتَّفق  النقاط  إلى  األتراك  انسحاب 
سيطرة  بإعادة  الروس  رغبة  مع  تماشيا 
بعد  السورية.  الجغرافيا  كامل  على  النظام 
التمثيلّية ستقف اآللة العسكرية الروسية عند 
في  واألتراك  الروس  عليه  اتفق  الذي  الحد 
ستكشف  القادمة  واأليام  االجتماعات  خفايا 

ذلك«.
إدلب،  في  األخير  التصعيد  سلبيات  وحول 
اآللة  تتحدث  »عندما  حبيب:  محمد  قال 
العسكرية على األرض عندها يجب أن نعلم 
أّن الحلول السياسية قد وضعت جانبًا، طالما 
أّن هناك هدير الصواريخ والطائرات وأزيز 
مؤجلة  السياسية  الحلول  فأن  الرصاص 
تمامًا إن كان على المدى القريب أو البعيد. 
الّجعجعة  هذه  بأّن  تصورنا  ما  إذا  ولكن؛ 

قد  وتركيا  روسيا  تفتعلها  التي  العسكرية 
على  االتفاق  من  معّين  شكل  على  انتهت 
أن  نستطيع  عندها  والسيطرة،  النفوذ  تقسيم 
نقرأ الظرف السياسي القريب المدى وهو أّنه 
ستكون األطراف جميعها في سوريا َمدعوة 
في  القادم  للحل  سياسية  خريطة  وضع  إلى 

سوريا.«
الشمال  لواء  باسم  الرسمي  الناطق  واخَتتَم 
الديمقراطي محمود حبيب حيثه قائاًل: »يجب 
ل دولي للذهاب  أن يكون هنالك ضغط وتدخُّ

إلى الحلول السياسية لألزمة السورية، وبشأن 
الشعوب  جميع  ومشاركة  الدستور  كتابة 
بالحل النهائي، وبخاصة القوى الفاعلة التي 
روسيا  ذلك،  في  إيجابي  دور  لعب  تستطيع 
وأمريكا ستكونان مؤثرتين في وضع خريطة 
سياسية جامعة لجميع الشعب السوري ويتفق 
أوضاع  ُهناك  وطالما  حاليا  الجميع،  عليه 
عسكرية ُمتوترة؛ فأعتقد أّن الحلول السياسية 
ولن  ُمْجِدية  غير  فهي  للتداول  ُطِرَحت  وإن 

تؤدي إلى النتيجة المرجّوة«.

بوتني ألردوغان اللعبة انتهت يف إدلب

السياسة الرتكّية يف عهد أردوغان باتت تكتسي 
طابًعا عدوانًيا استعمارًيا

العالقة بين موسكو وأنقرة تلّخصت في مقال كتبه الكاتب خورشيد دلي فاضحًا السياسة التي تَتَّبعها الطرفان من أجل تشريع تدّخلهم في الشأن 
السوري وما بين تقاربهم وتصريحاتهم مصالح شخصية ال تنفك عن بعضهما البعض.

الكاتب سالم الكتبي بحث في سياسة أردوغان الرامية إلى بسط نفوذه في مناطق ليست تركّية واحتاللها، ومن خالل هذه السياسة يظهر طابع دولته 
االستعمارية، والكثير من النقاط كشف الستار عنها وباتت واضحة بأن تركيا تحاول أن يكون لها حكم ذاتي في فعل ما ترغب به دون تدّخالت خارجية.

الكاتب خورشيد دلي عن العالقة  في مقال كتبه 
تلك  جليًا  ظهر  أردوغان   والفاشي  بوتين  بين 
مصالح  عالقة  بينهما  الطرفان  أن  على  العالقة 
تتقارب وإن تباعدت بعض الشيء فأنها سرعان 
خورشيد  فيقول  األولي  مجراها  إلى  تعود  ما 
دروب  سوريا،  في  كثيرة  الطرفان  دروب  بأن 
بدأت مع إسقاط تركيا طائرة حربية روسية على 
الحدود التركية–السورية قبل سنوات، حادثة بداًل 
أن تشكل مدخاًل للتصعيد بين الجانبين سرعان ما 
تحولت إلى عهد جديد بينهما، عهد أراده بوتين 
مرحلة لوضع أردوغان على سكة االستراتيجية 
الروسية األوراسية، تطلعًا إلى إخراج تركيا من 
الفاشي أردوغان فقد أراد  الحلف األطلسي، أما 
التقارب مع موسكو إلرسال رسائل إلى واشنطن 
وبروكسل، مفادها أن أوراق تركيا كثيرة، وأنها 
ستلعبها ما لم يعطِه الغرب صكًا بقيادة أردوغان 
طرحه  الذي  الجديد  األوسط  الشرق  لمشروع 
الغرب، حيث طموحاته الدفينة، وعالقاته السرية 
والعلنية مع الجماعات المتشددة، التي باتت تنظر 

إليه على أنه خليفة جديد.
صفقات كثيرة عقدها الطرفان وهذا كان محورًا 
وبتدخله  »بوتين  دلي:  الكاتب  لكلمات  ثانيًا 
العسكري في سوريا، أراد أن يسجل قصة نجاح 
كاملة في سوريا، لذلك وضع نصب عينيه كيف 
األزمة  في  الجيوسياسي  تركيا  موقع  يستغل 

االنخراط  إلى  بأردوغان  يدفع  وكيف  السورية، 
في أجندته، فكانت صفقة حلب الخطوة المفصلية 
التي حولت  الخطوة  تلك  االستراتيجية،  في هذه 
آستانا،  مسار  فجاء  سوريا،  في  الصراع  مسار 
خفض  مناطق  ِبشأن  سوتشي  اتفاقات  ثم  ومن 
التصعيد، كل ذلك دفع بأردوغان إلى أن ينقلب 
أو  النظام  بإسقاط  يهدد  يعد  فلم  نفسه،  على 
المسجد  في  بالصالة  يتعهد  أو  برحيله،  يطالب 
تحت  الكرد  محاربة  أولويته  باتت  بل  األموي، 
الضوء  من  مستفيدا  اإلرهاب،  مكافحة  عنوان 
أن  معتقدا  عفرين،  في  له  الروسي  األخضر 
دائما  وجوده  ستجعل  وآستانا،  اتفاقيات سوتشي 
في مناطق شمال شرق سوريا، وهكذا بدأ الرجل 
يفكر بتتريك هذه المناطق هوية وأرضا وسكانا، 
التركي  والعلم  فوق صوره  يعلو  حيث ال شيء 
على  االعتماد  ذلك  في  وأدواته  التركية،  واللغة 
حيث  اإلرهابية،  فيها  بما  المسلحة  الجماعات 
الغربي  حلب  لريف  النصرة  جبهة  غزوة  تمت 
يدعي  الذي  الوقت  في  أردوغان  أنظار  تحت 
فوق  اإلرهاب،  الئحة  في  ويصنفها  محاربتها 
)درع  الثالثة  غزواته  أن  أردوغان  أعتقد  ذلك، 
الفرات- غصن الزيتون- نبع السالم( باتت حقيقة 
أبدية في مشروعه العثماني، وأْن ال أحد يستطيع 
إخراجه من المناطق التي احتلها حيث يعتقد أن 
 1974 عام  منذ  المحتل  قبرص  شمال  درس 

يمكن تكراره في شمال سوريا وشرقها«.
تأخرت  وأنقرة  موسكو  بين  االتفاقيات  نتائج 
ما  هذا  للمزيد  وخطط  ذلك  األول  فاستغل  قلياًل 
انتظرت  بأن روسيا  الكاتب خورشيد  إليه  أشار 
بنود  أردوغان  خالله  ُينفذ  لم  لسنتين،  تركيا 
كيف  بوتين  وعرف  وسوتشي،  أستانة  اتفاقيات 
المنظومة  له  فباع  حد،  أقصى  إلى  ذلك  يستثمر 
بنيوية  أزمة  له  مسببًا  إس – 400  الصاروخية 
مع واشنطن واألطلسي، حصل على عقود بناء 
مفاعل أقويو النووي في تركيا، نجح في مد الغاز 

يريدها  التي  أوروبا  إلى  تركيا  عبر  الروسي 
بوتين معتمدة على غاز بالده في المستقبل، فيما 
وواشنطن،  موسكو  بين  يتخبط  أردوغان  كان 
يريد،  ما  له  ستحقق  البهلوان  رقصة  أن  معتقدا 
الموصوفة  بالده  من  جعل  نفسه  الوقت  وفي 
من  اإلرهابية،  للجماعات  مرتعًا  بالعلمانية 
اإلخوان المسلمين وصواًل إلى فروع القاعدة في 
ليبيا ومصر والصومال وغيرها من البلدان التي 

يريد أردوغان السيطرة أو الهيمنة عليها.
كثيرًا  توغل  أردوغان  الفاشي  بأن  أدرك  بوتين 

ليبيا  في  بمغامرته  وأنه  كثيرة،  مستنقعات  في 
استنفر العالم ضده، وأن الوقت بات مناسبًا ليقول 
الزحف  فكان  انتهت،  قد  إدلب  في  اللعبة  إن  له 
أحس  بلدة،  بلدة  إدلب  على  السيطرة  الستعادة 
جنود  مقتل  بعد  والسيما  بالصدمة  أردوغان 
صّعد  ما  سرعان  السوري،  للجيش  بقصف  له 
كالعادة،  والثبور  بالويل  وتوعد  وهدد  أردوغان 
إلى  أردوغان  سيتوجه  فعاًل  هل  هنا:  والسؤال 
يدرك  السوري؟  الجانب  مع  مباشرة  مواجهة 
المواجهة  تعني  المواجهة  هذه  أن  أردوغان 
من  أكبر  ذلك  وأن  سوريا،  في  روسيا  مع 
أردوغان، ولعل هذا ما يفسر صمت بوتين إزاء 
أن  يعرف  وربما  النارية،  أردوغان  تصريحات 
للداخل  موجهة  سوى  ليست  التصريحات  هذه 
التركي، وفي أحسن الحاالت البحث عن إمكانية 
وهذه  إدلب،  بعد  ما  مرحلة  في  جديدة  تفاهمات 
لعبة يجيدها بوتين جيدًا، إذ سبق أن طرح الرجل 
العودة إلى اتفاقية أضنة ولو بصيغة معّدلة، لقد 
ولم  في سوريا،  أردوغان  بوتين خيارات  قلص 
يبَق أمامه سوى القبول بالهزيمة، دون أن يعني 
بدماء  اللعب  عن  سيتوقف  أردوغان  أن  ذلك 
الكاتب خورشيد  الكلمات اختتم  السوريين، بهذه 
دلي مقاله عن العالقة بين موسكو وأنقرة بشأن 

التدخل السوري.

بدأ سالم مقاله بما قرأه في عدة وسائل إعالمية 
ما  إلى  بالعودة  أردوغان  الفاشي  خطة  حول 
الكثير  احتالل  في  العثمانية  الدولة  تفعله  كانت 
من المناطق  »قرأت مؤخًرا تقريًرا نشره موقع 
»روسيا اليوم« حول محتوى مقال لكاتب يدعي 
ألكسندر سامسونوف تناول فيه خطوات الرئيس 
مشروعه  لبناء  أردوغان  طيب  رجب  التركي 
روسيا  حساب  على  ونجاحاته  اإلمبراطوري 
وغيرها، ويقول الكاتب في مقاله إنه بعد انهيار 
تدريجًيا  تركيا  بدأت  السابق،  السوفيتي  االتحاد 
واقتصادية  وسياسية  عسكرية  سياسة  بناء  في 
جديدة في المناطق التي كانت في السابق جزءًا 
من اإلمبراطورية العثمانية، في البلقان والشرق 
بشكل  العملية ملحوظة  والقوقاز، وهذه  األوسط 

خاص في ظل حكم أردوغان.
نقطة  إلى  تطّرق  أنه  المقال  هذا  في  والالفت 
ربما لم يلتفت إليها الباحثون وهي بدايات خطة 
أردوغان الحالية تاريخًيا، والتي يرى الكاتب أنها 
مسألة  وتلك  السوفيتية،  الحقبة  انهيار  منذ  بدأت 
تستحق البحث والنقاش من الباحثين، باعتبار أن 
مجمل ما يدور حالًيا يدور حول تحوالت شهدتها 
السنوات األخيرة فقط من حكم أردوغان وتحديًدا 
على  ورهانه  الشخصية  طموحاته  انهيار  منذ 
سيطرة تنظيم اإلخوان المسلمين على الحكم في 

الدول العربية«.
يحصل  ما  جّراء  الحيادي  موقفه  الكاتب  يبرز 
دولة  لتطلعات  كاشفًا  كان  أوغلو  داود  كتبه  وما 
هنا  منحاًزا  »لست  فيقول:  التركي  االحتالل 
التركي،  المشروع  بدايات  بشأن  الكاتب  لرؤية 
النقاش  تستحق  وجاهة  في طرحه  أرى  ولكنني 
ألن المشروع التغلغلي التركي الذي اكتسى في 
بداياته ولسنوات طويلة وجًها ناعًما تطبيًقا للرؤية 
الخارجية  وزير  صاغها  التي  االستراتيجية 
بسياسة  والمعروفة  أوغلو،  داود  أحمد  السابق 
»تصفير المشاكل«، والتي سبقها ما يشبه الغزو 

والثقافات  والفنون  الدراما  على  اعتماًدا  التركي 
لم تكن  الرؤية  العربي واإلسالمي. هذه  للمحيط 
تناوله في كتابه  الذي  لفكر أوغلو  سوى ترجمة 
في  ودورها  تركيا  موقع  االستراتيجي:  »العمق 
من  حقه  ينل  لم  كتاب  وهو  الدولية«  الساحة 
لكونه  العربية،  النخب  من  واالهتمام  القراءة 
يكشف بوضوح تطلعات الجار التركي ونظرته 
هذا  في  أوغلو  أشار  حيث  المحيطة،  للدول 
الكتاب إلى أن دور تركيا ال يكمن في عالقتها مع 
القوى الغربية وحلف الناتو فقط، بل يمتد بشكل 
وثيق إلى الدول التي كانت تعد جزًء من الدولة 

العثمانية حتى وقت قريب«.

يشير الكتبي إلى المغزى من كتاب أوغلو الذي 
هو باألساس هندسة ألطماع أردوغانية: »صحيح 
التي  الدول  يتناول صراحة عودة  ال  الكتاب  أن 
العثمانية  اإلمبراطورية  من  جزًء  تشكل  كانت 
إلى تركيا ولكنه يتحدث عن أسس الستعادة نفوذ 
تركيا في هذه الدول وكيفية جعلها دولة مركزية 
الذي  الكتاب  وهذا  الحيوي،  مجالها  في  مهيمنة 
سنوات  عشر  نحو  بعد  سوى  للعربية  يترجم  لم 
من تأليفه هو باعتقادي األساس الذي »هندس« 
أطماع أردوغان اإلقليمية. أوغلو أراد أن يستعيد 
وكان  المشاكل،  وتصفير  الناعمة  بالقوة  الهيمنة 
نهاية  عنها  كشفت  التي  الدولية  البيئة  أن  يرى 
الحرب الباردة وانهيار االتحاد السوفيتي السابق 

جديد،  عالمي  نظام  لقيام  تاريخية  فرصة  تمثل 
يمكن أن تلعب فيه تركيا دوًرا دولًيا أقوى وتحتل 
مكانة أكبر، ويتنبه إلى أن قوة بالده في الخارج 
وأهمها  الداخل،  في  معضالتها  حل  بعد  تأتي 
قوي  اقتصاد  وبناء  المتصارعة  الهويات  أزمة 

ومتماسك.
العثمانية  االحالم  إحياء  أراد  أوغلو  أن  المعنى 
تركي  نموذج  خالل  من  جديدة  سياسية  بصبغة 
يسعفه  ولم  فكرته  استغل  أروغان  ولكن  جديد 
صبره وميله لالستبداد والديكتاتورية في انتظار 
النتائج التي يمكن أن تأتي بها القوة الناعمة فلجأ 
)أوغلو( ونظريته وفكرته  المهندس  اقصاء  إلى 
في  تفلح  لعلها  مباشرة  الخشنة  بالقوة  واستعان 

يعترف  ال  فهو  األطماع،  تحقيق  وتيرة  تسريع 
المشترك  التعاون  مبدأ  واعالء  المصالح  بتبادل 
الهيمنة  يفضل  بل  والمخاصمة،  للصراع  بدياًل 
أن  دون  من  السلطنة  كرسي  باعتالء  ويحلم 
بالتعاون ال يتحقق  يدرى أن ما يمكن أن يحققه 
مطلًقا بالقوة والصراع وافتعال األزمات وإشعال 

الحرائق وتصدير اإلرهاب«.
قمة  في  جرى  ما  مقاله  إلى  الكاتب  ويضيف 
لتأسيس  السبعين  بالذكرى  االحتفال  أثناء  الناتو 
الستار  وكشف  أردوغان  ظهر  وكيف  الحلف 
باتت واضحة  تلخصت في  عن تطلعاته والتي 
ذات  كقوة عالمية  إليها  ينظر  أن  تريد  تركيا  أن 
حكم ذاتي، أي قادرة على القيام بما تريد من دون 

تنسيق مع حلفاء. 
وما لفت إليه الكاتب في مقاله هو أن رغبة تركيا 
في مد نفوذ أكبر لها في دول الجوار ليس أمرا 
جديدا، لكن سعيها الجريء نحو تحقيق ذلك هو 
قوله  أوروبي  لدبلوماسي  وينسب  الجديد،  األمر 
فأكثر«،  أكثر  عدوانية  تزداد  تركيا  أن  »يبدو 
وبحسب »فايننشال تايمز«، فإن أنقرة كانت تأمل 
أن تساعد تدخالتها في عقب أحداث عام 2011 
في استعادة نفوذها في أجزاء من اإلمبراطورية 
إذ  »فشلت«،  المقامرة  لكن  السابقة،  العثمانية 
وأطاح  السوري،  النظام  إلنقاذ  روسيا  جاءت 
المسلمين  االخوان  بحكم  المصري  الشعب 

الموالي له.
تحوالت  بأن  مقاله  الكتبي  سالم  الكاتب  واختتم 
تأخذ  باتت  أردوغان  عهد  في  التركية  السياسة 
نصيًبا أكبر من الدراسة والبحث والتحليل ألنها 
غير  استعمارًيا  عدوانًيا  طابًعا  تكتسي  باتت 
الدولية في الوقت الراهن،  مألوف في العالقات 
لعوامل  كبير  إرباك  في  تسبب  األمر  وهذا 
ومقومات األمن واالستقرار في المنطقة الشرق 

أوسطية والعالم.
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متواضع وبحضور  حفٍل  في  قامشلو:  روناهي/ 
المجيد  »عبد  الكاتب  وخالن  األدب  ُمحبي 
التي تحمل اسم  محمد خلف«، تم توقيع روايته 
»الصوت المخنوق«، الرواية التي ُتحاكي الواقع 
الخيال  المنطقة عن طريق توظيف  الُمعاش في 
من  ُاستلهمت  بالواقع ورسِم شخصياٍت  ومزجه 

عمق معاناة األفراد.

الرواية هي فنٌّ من فنون األدب، تتضمن سردًا 
طوياًل لألحداث، ويكون غالبًا من وحّي الخيال 
الكاتب  يرسمها  خيالية  شخصياٍت  طريق  عن 
كليهما،  من  مزيجًا  أو  واقعية  أو  بمخيلته، 

حجمًا،  وأكبرها  القصص  من  أطول  والرواية 
وهذا  واألبطال،  الشخصيات  بتعدد  وتتميز 
النوع من األدب المكتوب األكثر جاذبيًا للقّراء، 
والسرد  الجامح  الخيال  إلى  اإلنسان  يميل  حيث 
الروائي، ومن هنا بدأ الكّتاب الكرد بجمع شتات 
والخوف من  التهميش  من  بعد سنواٍت  أفكارهم 
المبدعين  من  الكثير  حرم  الذي  المستبد  النظام 
بالتعبير عن خوالجهم  الكرد  والكّتاب والمثقفين 
ساحات  من  فدنوا  بحرية،  مواهبهم  وإخراج 
األدب بكل أنواعه ومنهم من تميَّز بقلمه ومنهم 
من يحتاج إلى المزيد من التقدم والتطور ومنهم 

من لمع نجمهم في أصداء العالم بأكمله.
خلف«،  محمد  المجيد  »عبد  الكردي  الكاتب   
الذي أبدع في كتابة روايته »الصوت المخنوق«، 
والتي شاركت بمعارض كتاٍب عديدة في الوطن 
العربي، ونالت جائزة في »الشارقة« باإلمارات، 

وهذه الرواية ُكتبت منذ عام 2009م، وأحداثها 
تبدأ من قريٍة في مدينة عامودا، والمكان مشترك 

بين المدينتين »قامشلو وعامودا«.

إيصال صوت املجتمع املُختنق

 إىل العامل

في  روايته  توقيع  يتم  أن  يأمل  الكاتب  وكان 
وقام  أمنيته  تحققت  وقد  خالنه،  وبين  مدينته 
الرابع  في  قامشلو  مدينة  في  روايته  بتوقيع 
عشر من الشهر الجاري، وذلك في مبنى اتحاد 
مثقفي روج آفا  كردستان، ضمَن حفٍل وحضور 
مؤسسات  من  وأعضاء  والمثقفين  الكاتب  أهل 
مفصل  بشكٍل  تحدث  والكاتب  الذاتية،  اإلدارة 
عن روايته التي ُكتبت بطريقة مختلفة بعيدة عن 
الرواية  فأحداث  النموذجية،  األحداث  تسلسل 
من  تتكون  والرواية  آخر،  بجزٍء  لتكتمل  تنقطع 
عشرة أجزاء، وتدور فكرة الرواية عن الحرية 
التعبير والعيش والتخطيط  بمقامها األول حرية 
من  عانت  منطقة  في  عاش  فالكاتب  للمستقبل، 
أن  وأراد  »كردي«،  بحكمه  والتعتيم  الظلم 
يوصل صوت األمل، ذلك الصوت الذي اختنق 
في خوالج الشخصيات الروائية إليصال صوتهم 
إلى العالم أجمع، والرواية تحاكي واقع المجتمع 
وقريبة منها كثيرًا، فبطل الرواية يحب العزف 
األمر  هذا  يرفض  ووالده  كثيرًا  الطمبور  على 
بشكٍل قاطع متحججًا بالدين، وهو كان مهربًا قبل 

أن يصبح متدينًا يمثل الدين ولكنه ال يمت بالدين 
وظالم،  قاٍس  متسلٌط  شخٌص  وهو  صلة،  بأي 
استطاع  للعزف  المحب  البطل »شيراز«  ولكن 

الهرب منه وًأصبح فنانًا مشهورًا.

الرؤية االسترشاقية املُتمعنة

أي  الداخلي  المونولوج  بكثرة  الرواية  وتتميز 
بأقوال  الكاتب  واستعان  النفس،  مع  الحديث 
الكثير من الكّتاب والمثقفين والفالسفة من عرب 
وكرد وعالميين بما يناسب األحداث والفكر في 
ودجل  والغرق  الغربة  عن  تحدث  وقد  الكتاب، 
يعطي  ما  وهذا  المغتربين  ومعاناة  المهربين 
أصبحت  بأحداٍث  تنبأت  التي  االستشراق  أهمية 

من طول  الرغم  على  بالفعل  المنطقة  في  واقعًا 
في  تدور  التي  واألحداث  الرواية  كتابة  مدة 
المجتمع من حالة الهجر والنزوح والغرق، وهذا 
ما يثبت تمكن الكاتب من مالمسة الواقع والحياة 

االجتماعية وصواب نظرته المستقبلية.
الحفلة  انتهت  الرواية  عن  التحدث  وبعد   
خلف«  محمد  المجيد  »عبد  الكاتب  بين  بنقاٍش 
وُطرحت  الرواية  قرأوا  الذين  من  والموجودين 
بعض التساؤالت وبشكٍل عفوٍي حر أجاب عنها 

الكاتب.
 البد من إننا بحاجة إلى المزيد من الكّتاب الذين 
يتمتعون بالشفافية والقرب من الحياة االجتماعية 
وسرد الواقع والتنبؤ بالمستقبل عن طريِق عمٍل 

أدبي متميز.

85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب
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تقرير/ هايستان أحمد

محمد شعبان أيوب

رواية الصوت املخنوق... الصوت املرتفع للمجتمع

من  واحد  وهو  منقذ،  بن  أسامة  األمير  يروي 
الصليبية،  الحروب  عصر  على  العيان  شهود 
الفاطميين  عصر  أواخر  على  الشاهدين  ومن 
الكرد  شجاعة  يروي  واأليوبيين،  والزنكيين 
أن رجاًل  فيروي  الصليبيين،  معاركهم ضد  في 
الصحبة  قديم  كان  حمدات،  ُيسمى  كان  كرديًا 
لوالده األمير منقذ صاحب حصن شيزر في بالد 
الشام، وكان من كبار الفرسان، لكن قد َكُبر في 
السن وأصبح شيخًا كبيرًا، فقرر األمير عز الدين 
عم األمير أسامة أن يحفظ الود القديم، يقول في 
الدين  له عمي عز  )فقال  مذكراته »االعتبار«: 
ولك  وضُعفَت،  كبرَت  حمدات  يا  اهلل  رحمه 
-وكان  مسجدك  لزمَت  فلو  وخدمة،  حقٌّ  علينا 
في  أوالدك  وأثبتنا  داره-  باب  على  مسجٌد  له 
ويكون  شهرية«،  مرتبات  لهم  »يجعل  الديوان 
لك أنَت كلَّ شهٍر ديناران وِحمل دقيق وأنت في 
ذلك  له  فُأجري  أمير.  يا  »أفعُل  قال  مسجدك(. 
مديدة«. ثم جاء إلى عمي وقال: »يا أمير واهلل 
ال ُتطاوعني نفسي على القعود في البيت وَقْتلي 
على فرسي أشهى إلّي من الموت على فرشي«. 
قال: األمُر لك. فما مضى إال األيام القالئل حتى 
)أمير  طرابلس  صاحب  السرداني  علينا  غاَر 
طرابلس الصليبي(. ففزَع الناس إليهم، وحمدات 
الغارة(،  لصد  )الخارجين  الروع  جملة  في 
القبلة،  ُمستقبل  األرض  من  رفعة  على  فوقَف 
فحَمَل عليه فارس من اإلفرنج من غربّيه فصاَح 
فرأى  فالتفت،  يا حمدات!  أصحابنا:  بعُض  إليه 
وَمسك  فرِسه شمااًل،  رأَس  فرّد  قاِصَده  الفارس 
ُرمحه بيده، وسّدده إلى صدر اإلفرنجي، فَطَعنه 
برقبة  متعلقًا  اإلفرنجي  فرجع  منه،  مح  الرُّ فنِفذ 
قال  القتاُل  انقضى  فلّما  رمقه.  آخر  في  حصانه 
حمداُت لعّمي: »يا أمير لو أن حمدات كان في 

المسجد َمن طعَن هذه الطعنة؟«.
الزنكية  الدولة  زمن  في  الكرد  دور  يبرز  لم 
وإنما  فيها،  برّزوا  التي  العسكرية  المكانة  على 
والقضائي،  العلمي  المجال  في  الكرد  أثر  ظهر 
الدين  كمال  القاضي  هؤالء  رأس  على  وكان 
وكان  الكردي،  الشهرزوري  اهلل  عبد  بن  محمد 
قاضي دمشق وجميع بالد الشام في عصر نور 
الدين  كمال  القاضي  سعى  وقد  محمود،  الدين 
الدين زنكي في مقاومة  بقوة لدعم سياسة عماد 
به  ُينيط  الدين  عماد  كان  جانبه  من  الصليبيين، 

المهام الخطيرة الكبيرة، فكان سفيره إلى ديوان 
الخالفة في بغداد، كما كانت له اليد الطولى في 
إقناع الخالفة بتسليم مقاليد السلطة إلى نور الدين 
محمود بعد مقتل والده عماد الدين زنكي، وكان 
سياسي  مستشار  بمنزلة  الدين  كمال  القاضي 
كان  فقد  القضائي،  وعمله  علمه  بجوار  كذلك 
الزنكية  للدولة  يحفظ  بما  الدين  نور  على  ُيشير 
قوتها، وأماكن ضعفها، وكثيرًا ما استطاع جلب 
الدين  لعماد  العراق  سالجقة  من  عسكري  دعم 
زنكي في أوقات القوة الصليبية التي كانت تهدد 

الوجود اإلسالمي في الشام.
عصر  في  وعظمتهم  قوتهم  ذروة  الكرد  بلغ 
بعده  األيوبية من  والدولة  األيوبي  الدين  صالح 
الدين  صالح  حرص  وقد  الكرد،  من  وكلهم 
عندما اعتلى عرش مصر، وقضى على الخالفة 
الفاطمية، وأعاد الدعوة والطاعة للخالفة العباسية 
في مصر، وكان صالح الدين صاحب مشروٍع 
كبيٍر، مشروع توحيد المسلمين في مواجهة الغزو 
الصليبي الرابض والمحتل لألراضي اإلسالمية 
في الشام وفلسطين، ومن أجل ذلك حرص على 
النداء،  فلبوا  إليه،  لالنضمام  المسلمين  استنفار 
وتحقق النصر الكبير في معركة حطين الخالدة، 

واستعادوا القدس في عام 583هـ.
في  الكردية  الوحدات  أبلت  المعركة  هذه  وفي 
الفتى  فكان  الفتًا،  واضحًا  بالًء  األيوبي  الجيش 
الكردي  األمير  غلمان  من  »درباس«  الكردي 
ملك  أسر  استطاع  الذي  هو  المهراني  إبراهيم 
في  للصليبيين  العام  القائد  وهو  نفسه،  القدس 
تلك المعركة، وقد برز من الكرد في هذا العهد 
الذين  العسكريين  والقادة  األمراء  كبير من  عدد 
عن  الصليبيين  عادية  دفع  في  دورهم  لهم  كان 
بالد الشام وفلسطين ومصر، مثل األمير الكبير 
الكرد  زعيم  وهو  المشطوب«  الدين  »سيف 
الهكارية في مناطق شمال الموصل، وكان رفيق 
السلطان صالح الدين األيوبي في معظم معاركه 
بسبب شطب/ بالمشطوب  ُلّقب  حتى  وغزواته، 
ضد  غزواته  إحدى  أثر  من  وجهه  في  خدش 
الصليبيين في الشام، وهكذا ظل لألكراد المكانة 
الكبرى في الشرق األوسط في عصر األيوبيين.

الكُرد بني الشقى والرحى

عصر  نهاية  مع  المغول  مجيء  أن  على 

الكرد  جعل  قد  والشام  العراق  إلى  العباسيين 
في مقدمة األمم التي تواجه هذا الغزو المغولي 
في أطراف العراق، وقد بذلوا كثيرًا من دمائهم 
بحسب قدرتهم وإمكاناتهم المتواضعة أمام الغزو 
المغولي الجرار، وقد كان من وصية اإلمبراطور 
المغولي منكوقان إلى أخيه وقائد الغزو هوالكو: 
»وأِزل من طريقك اللُّور والكرد الذين يقطعون 
الكرد  ُيدلل على أن  الطرق على سالكيه«، مما 
المغولي  الغزو  أمام  الطريق  قطع  على  عملوا 
تجاه العراق، والتخفيف عن آثار هذا الغزو بما 

تحّصلوا عليه من إمكانات.  
في ظل عصر دولة المماليك في مصر والشام، 
المملوكي  الجيش  وحدات  في  دور  للكرد  ظل 
بعصر  مقارنة  نفوذًا  أقل  وإن أصبحت بصورة 
القادة  كبار  من  عدد  منهم  ظهر  وقد  األيوبيين، 
الهيجاء  أبو  الدين  واألمراء، منهم األمير مجير 
ومنهم  قالوون،  السلطان  عصر  في  الكردي 
للسلطان  األيمن  الساعد  الكردي  حسين  األمير 
قبل األخير للمماليك قنصوه الغوري، وكان قائد 
البحرية المملوكية، وقد واجه ببسالة كبيرة التمدد 
البرتغالي في موانئ الهند سنة 922هـ/1516م، 
بل إن األمير الكردي ضم بالد اليمن إلى سلطان 

فأعطاه  طاهر،  بني  من  افتتحها  حيث  مصر 
بندر جّدة على ساحل  الغوري  السلطان قنصوه 
أموااًل  عليه  يدر  سنويًا  إقطاعًا  األحمر  البحر 

جزيلة.
بين  للصراع  مسرحًا  الكرد  أقاليم  كانت    
السادس  القرن  طوال  والصفويين  العثمانيين 
السلطان سليمان  استطاع  الميالدي، حتى  عشر 
وأقاليم  العراق  إخضاع  1566م(  )ت  القانون 
العثمانية،  للدولة  المطاف  نهاية  في  كردستان 
للدولة  الكرد  قدمها  التي  الجزيلة  للمهام  ونظرًا 
العثمانية في أثناء حربهم ضد الصفويين قد سمح 
ويذكر  ذاتيًا،  أنفسهم  بحكم  لألكراد  العثمانيون 
شرف خان البدليسي في كتابه »شرف نامه« أن 
اإلمارات الكردية في العهد العثماني كانت تتمتع 
بالحكم الذاتي، فالضفة اليسرى من نهر الفرات 
نهر  الشرقية من  الضفة  الغربي وجميع مناطق 
ُمراد ُصو )أحد فرعي الفرات(، كانت تحت حكم 
اإلمارات الكردية، وكان األمراء الكرد يقّدمون 
الطاعة والهدايا إلى السلطان، ويقّدمون الجيوش 

االحتياطية للدولة.
في  الصفويين  بين  طويلة  صراعات  وبعد 
العثماني  السلطان  اتفق  والعثمانيين،  إيران 
الثاني  عباس  الصفوي  والشاه  الرابع  مراد 
بين  الحدود  رسم  على  1049هـ/1639م  سنة 
الدولتان  ووّقعت  والصفوية،  العثمانية  الدولتين 
الحدود«  »تنظيم  معاهدة  باسم  ُعرفت  معاهدة 
أصبحت  وبموجبها  كردستان،  فيها  تقاسمتا 
تابعة  الكردية  األقاليم  من  الشرقية  األجزاء 
والجنوبية  والغربية  الشمالية  واألجزاء  إليران، 
االتفاقية  تلك  وُعّززت  العثمانية،  للدولة  تابعة 
ثم  1847م،  سنة  الثانية  أرضروم  بمعاهدة 
باتفاقية تخطيط الحدود سنة 1913م، ثم بمعاهدة 
لوزان بعد الحرب العالمية األولى سنة 1923م، 
وأخيرًا بصّك االنتداب البريطاني على العراق، 
والعراق  إيران  بين  الكردي  الوجود  وانقسم 

وتركيا وأرمينيا وأذربيجان وحتى جورجيا.
والتي  الكرد،  تاريخ  على  إضاءات  بعُض  هذه 
تكشف لنا أنهم جزء أصيل من تاريخ األجناس 
منطقتنا  الدفاع عن  في  التي ساهمت  واألعراق 
العلوم  في  وافر  بنصيب  وساهمت  وتاريخها، 
والمناصب الدينية والعسكرية، وأنهم استطاعوا 
والترك  والفرس  العرب  مع  والتعايش  االندماج 
على مدار قرون طويلة. نعم، الجملة األخيرة كما 

قرأتها تمامًا، االندماج.

دور الكرد العظيم يف التاريخ )2(

اجليش الوطين السوري: انتهاكات ال إنسانية بدعم ورعاية تركّية
ما إن وطئت أقدام قوات االحتالل التركي والمرتزقة الموالين والتابعين لمناطق شمال سوريا منذ بداية االنتهاكات والتجاوزات حتى بدأت االنتهاكات 
والتجاوزات بل والمجازر بحق شعوب المنطقة، وكانت المرتزقة من بقايا داعش والنصرة وما سمي بالجيش الوطني السوري بخاصة أداة التنفيذ التركية 

التي لم تجلب إال الموت والدمار والتشرد.

كثرت  تحصى  ال  باتت  التي  االنتهاكات  ولكثرة 
المشاهدات بأم العين من قبل أشخاص ومؤسسات 
معنية لعمليات قتل واختطاف وتعذيب واغتصاب، 
تلك  من  الكثير  وتوثق  وّثقت  التي  المراكز  ومن 
شمال  في  االنتهاكات  توثيق  مركز  االنتهاكات 
التقرير  توثيقة  تم  ما  بعض  ومن  سوريا  شرق 

التالي:  
في نهاية كانون الثاني 2020، كشف المركز  أن 
أكثر من 74 مدنيًا قتلوا على يد ميليشيات الجيش 
لسيطرة  الخاضعة  السورية  المناطق  الوطني في 
كان   ،2018 اذار  منذ  التركي  االحتالل  قوات 
المواطن  باستشهاد  الماضي  األربعاء  يوم  آخره 
كانيه/  سري  في  التعذيب  تحت  عليوي  محسن 
مرتزقة  قبل  ومن  التعذيب  تحت  العين  رأس 
 ( طالت  االعتقاالت  أن  إضافة  الوطني،  الجيش 
 )749  ( تعرض  توثيق  وتم  شخصًا،   )  6101
 3100 قرابة  عن  اإلفراج  تم  للتعذيب،  شخص 
فدية  دفع  بعد  ُأفرج عنهم   ) منهم )648  معتقاًل، 
مجهواًل  مازال  المعتقلين  بقية  مصير  فيما  مالية 

وُتمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب.

الجندرمة الرتكية تستهدف

 النساء واألطفال

برصاص  الجئًا   452 مقتل  التقرير  كشف  كما 
الجندرمة التركية على الحدود، بينهم ) 85 طفاًل 
وارتفع  كما  امرأة(   58 و  عامًا،   18 سن  دون 
عدد اإلصابات بطلق ناري أو اعتداء إلى 440 
الحدود  اجتياز  يحاولون  الذين  من  وهم  شخصًا 
الحدودية  السورية  والبلدات  القرى  من سكان  أو 
المتاخمة  األراضي  وأصحاب  المزارعين،  أو 
الجندرمة  قبل  من  استهدافهم  يتم  حيث  للحدود 

بالرصاص الحي.
تم  الحالي  شباط  من  أيام  عشرة  اول  وخالل 
توثيق خمس حاالت لعمليات تعذيب ووفاة نتيجة 
التعذيب في سجون المرتزقة، كما ُعثر على جثة 
المواطن )سعيد رشيد مجيد( مرمية على أطراف 
أحد الطرقات قرب »جبل حسه )ميركان (« في 

أوضح  األولى  الفحص  بعفرين.  معبطلي  ناحية 
بعد  وفاته،  في  تسبب  ما  وهو  للتعذيب،  تعرضه 

دفع فدية مبلغ 10 آالف دوالر.
من  نازحين  طفلين  تعرض  عفرين  مدينة  وفي 
عنصر  قبل  من  والضرب  لالعتداء  إدلب  ريف 
ينتمي لفصيل )السمرقند( المدعوم من تركيا وذلك 
ألنهم رفضوا إخالء منزل يسكنون فيه مع أمهم 
حيث كان الفصيل قد قرر تحويله لمقر عسكري.

تواصل االعتقاالت واالختفاء القرسي

الجيش  في  السورية  الفصائل  من  عناصر  شّن 
اعتقاالت  حملة  شباط،  من  الخامس  منذ  الوطني 
ومعبطلي  بلبل  وناحية  عفرين  مدينة  في  واسعة 
وجندريسه وراجو وبلبله اعتقلوا خاللها ) 36 ( 
مواطنًا، وتم اقتيادهم لجهة مجهولة. كما وتواصل 
تلك الجماعات انتهاكاتها بحق السكان في منطقتي 

تل أبيض ورأس العين.
اقتحموا  الشرقية(  )أحرار  فصيل  من  عناصر 
 3 واعتقلوا  بعفرين  بلبل  ناحية  في  هيامو  قرية 
: )آيهان محمد معمو، هثيم محمد  أشخاص وهم 
معمو، رياض محمد معمو(، كما واقتحموا قرية 
)معراته( وقاموا بحملة تفتيش واسعة. كما وقاموا 
منزله  من  رشو(  أحمد  )محمد  الشاب  باختطاف 
في قرية )قسطل مقداد( للمرة الثانية، حيث سبق 

وأن دفع فدية مالية.
المدنية  الشرطة  جهاز  اعتقل  راجو  منطقة  في 
الشاب )شيار يوسف( البالغ من العمر 34 عامًا، 
أحد  على  سنة(   35 /العمر  علي  والشاب)أنور 

حواجزها وقامت باقتيادهم إلى جهة مجهولة.
في منطقة معبطلي بعفرين، شن مرتزقة )السلطان 
ُاعتقل خاللها 14  قرية سيمالكا  مراد( حملة في 
شخصًا بينهم امرأتين غالبهم من الكبار في السن 
أدريس  محمد،  مصطفى  )عصمت  منهم:  ُعرف 
إبراهيم  خليل،  نازلية  زوجته  محمد  مصطفى 
محمد،  أحمد  روشين  وزوجته  محمد  مصطفى 
إبراهيم مصطفى، محمد مصطفى محمد،  محمد 
أحمد  محمد،  حميد  محمود  محمد،  حميد  عدنان 
واقتحمت  كما  عمر(،  حميد  أحمد  محمد،  حميد 

مدرعات تركية قرية »كمروك« وقامت بخطف 
شخصين هما :)جهاد حسن إبراهيم، شيار محمد 

شوتو(
)قسطل  قرية  في  حملة  الفصيل  ذات  شن  كما 
منهم  ثالثة أشخاص عرف  اعتقل خاللها  مقداد( 
في  اعتقل  أن  سبق  الذي  رشو(  أحمد  )محمد 
منتصف حزيران 2018 و أطلق سراحه بعد 65 

يومًا مقابل فدية مالية.
في منطقة جندريسه اعتقل مواطن من قبل فصيل 
)الحمزات(، كما وجرت اعتقاالت في منطقة شيخ 

الحديد من قبل مرتزقة سليمان شاه\ العمشات.
وفي 2 شباط ُعثر على جثة مجهولة الهوية مرمية 
الحراجية في “جبل  في منطقة مكتظة باألشجار 
عفرين  في  معبطلي  بناحية   ”) )ميركان  حسه 

وعليها آثار تعذيب.
تم  لمدني  تعود  الجثة  أن  تبين  الفحص  وبعد 
أثناء   2019 الثاني  تشرين   3 بتاريخ  اختطافه 
عودته لمنزله في قرية عطمانلي بريف عفرين، 
تم اختطافه من  اسمه ) سعيد رشيد مجيد( حيث 
بفصيل  مرتبطون  أنهم  الحقًا  تبين  عصابة،  قبل 
اختطف  وأن  سبق  الذي  الشرقية(  )أحرار 
مالية،  فدية  على  للحصول  المواطنين  عشرات 
كوسيلة جديدة باتت الفصائل والجماعات المسلحة 

المدعومة من تركيا تتبعها لتمويل نفسها.

مصادرة األمالك العامة والسلب 
وإحراق املنازل

الحال في مناطق سري كانيه/ رأس العين وكري 
مناطق  حال  عن  يختلف  لم  أبيض  تل  سبي/ 
عفرين، حيث تمكن ثالثة معتقلين على األقل من 
في  التركي  التوغل  منذ  اعتقالهم  جرى  الفرار، 
المنطقة بتهم جائرة، األشخاص الثالثة نجحوا في 
قسم  )رئيس  برئيس  ُيعرف  ما  قيام  أثناء  الفرار 
»أبو  المدعو  العسكرية(  الشرطة  في  التحقيق 
في  لتنظيفه وتشغيلهم  إلى منزله  بأخذهم  جعفر« 
ملكيته  تعود  المنزل  والترميم،  الصيانة  أعمال 
لمواطنين اضطروا للنزوح قسرًا من مدينة سري 
التركي  الغزو  إبان  الغربي  الحسكة  بريف  كانيه 
الذي  ومدفعي  سبقه قصف جوي  الذي  للمنطقة، 

تسبب في نزوح قرابة 350 ألف من السكان.
باختطاف  الوطني«  وقام عنصران من »الجيش 
قرية  قرب  عيسى(،  )عبيد  يدعى  للغنم،  راعي 
من  والقريبة  تمر،  تل  ناحية  ريف  في  كوزليه 
ومصادرة  عليه  االعتداء  وتم  الّدولّي،  الّطريق 

أغنامه.
الشرطة  قيام  وسط  الممارسات،  هذه  تأتي 
العسكرية سري كانيه/ رأس العين بزيادة حمالت 
االعتقال والخطف طالت حتى النساء في المنطقة، 
المدينة  محالت  بتأجير  الفصائل  مسلحو  وقام 

والمنازل المستولى عليها للمستثمرين.
الرقة  بريف  أبيض  تل  سبي/  كري  مدينة  وفي 
الموالين  المرتزقة  لسيطرة  والخاضعة  الشمالي، 
الشرقية(  )أحرار  فصيل  من  عناصر  قام  لتركيا 
يوم السبت 8 شباط بحرق منزل المواطن )إبراهيم 
الدحام( في قرية )العلة( بريف ناحية سلوك، ذلك 
بعد نهب محتوياته، وتحطيم األبواب والشبابيك. 
وتعذيبه،  اعتقال صاحبه،  الحرق  عملية  وسبقت 
ووجهه  رأسه  على  السالح  بأخمص  وضربه 
مباشرة. واالعتداء تم بعد أن رفض )الدحام( دفع 
فدية مالية، 3 آالف دوالر، تم فرضها عليه بحجة 
وعناصرهم  المنطقة،  تلك  تحمي  المرتزقة  أن 

بحاجة ألموال وغذاء.
الحواجز  أحد  عناصر  قام  كذلك  أبيض  تل  في 
المعروفة باسم )حاجز الخراطيم( الذي يتحكم به 
المدعو )أبو زيد المنغ( باالعتداء والضرب على 
المواطن )درويش الخليل( وهو من قرية)فريعان( 
وطالب ذويه بدفع مبلغ ) 2000( دوالر إلطالق 

سراحه.
وتفيد األنباء الواردة من قرى وبلدات مدينتي تل 
أبيض ورأس العين والتي باتت خاضعة لسيطرة 
المعيشية  األوضاع  تردي  عن  تركيا،  مرتزقة 
واالقتصادية، نتيجة التوقف التام لألعمال وغياب 

فرص العمل والخدمات ما زاد من معاناة اأُلسر 
أكثر  من  تعتبران  المنطقتان  كانت  بعدما  هناك 

المناطق ازدهارًا ونشاطًا للتجارة واألعمال.
في حين، تشهد المنطقة برمتها استمرار عمليات 
مبالغ  لقاء  االبتزاز  بقصد  المتكررة  االعتقال 
مساومة  ضمن  ليرة،  مليون   2 إلى  تصل  مالية 
اعتقال  يتم  كما  المسلحة،  الجماعات  بها  تقوم 
األشخاص ألكثر من مرة بهدف االبتزاز من قبل 
منفصلة  تعتبر كل جماعة  الجماعات، حيث  تلك 
القرى وتختار  بزيارة سكان  وتقوم  عن األخرى 
العوائل وتبلغهم بدفع مبلغ معين أو سيتم اعتقال 
فرد أو اثنين ثم يعودون ضمن مهلة محددة لقبض 
المطلوبين  واعتقال  المنازل  مداهمة  أو  المبلغ 
بداعي ارتباطهم إما باإلدارة الذاتية أو أنهم خاليا 

نائمة.

الكثري من االنتهاكات »املروعة« تم 
توثيقها رغم التكتم والبطش

إضافة لذلك هناك حوادث أخرى تمكّنا من توثيقها، 
منها تعرض منزل المواطن حج مصطفى محمود 
مبلغ  بدفع  ومطالبته  مرات  عدة  للمداهمة  رمو، 
ميدانيًا  إعدامه  سيتم  أو  سوري،  ليرة  مليون   2
القرية  ظلت  المهلة  تلك  عائلته….وخالل  أمام 

محاصرة، فقام بدفع المبلغ.
المواطن األرمني، ساكو داوو سكيرو، تم تخييره 
بين دفع مبلغ 3 مليون ليرة سوري أو سيتم ذبحه، 
وإلى أن تم دفع المبلغ بقي مختطفًا، وظل يتواصل 

عبر الهاتف مع عائلته حتى تم دفع المبلغ.
تخييره  تم  بك،  جول  نعسان  بن  محمد  المواطن 
بين دفع مبلغ مليون ليرة سوري، أو سيتم إحراق 
المنزل  إحراق  تم  المهلة  انقضاء  وقبل  منزله، 
بعد سرقة كافة محتوياته، محمد هرب إلى مدينة 

كوباني خشية القتل.
منزله  من  اعتقاله  تم  إسماعيل  محمود  المواطن 
في قرية متكلطة، وبعد 3 أسابيع دفع ذويه مبلغ 
كان مختطفا  لإلفراج عنه، حيث  مليون ونصف 

في قرية تنوزه بريف مدينة تل أبيض.
المواطن  المصطفى،  األحمد  مصطفى  المواطن 

ياسين األحمد المصطفى، المواطن عزيز ياسين 
اإلدريس  حسن  إسماعيل  المواطن  المصطفى، 
تم  أبيض  تل  في  الشرقي  الحي  سكان  من  وهم 
اختطافهم، وطلب فدية مالية 2 مليون ليرة سورية 

لإلفراج عن كل واحد منهم، أو سيتم قتلهم.
 17 بتاريخ  اختطافه  تم  عبداهلل،  محمد  المواطن 
يناير، ودفع ذويه مبلغ مليون ونصف مليون ليرة 
حتى تم اإلفراج عنه، حيث كان تعرض للتعذيب 

وكسر في األصابع.
 8 عدنان  ابنه  مع  العزيز،  عبد  عيسى  المواطن 
على  الوطني  الجيش  قبل  من  اختطف  سنوات 
الحاجز في المدخل الغربي لمدينة سلوك، بتاريخ 
تلقت  حيث  مجهواًل،  مصيره  ومازال  يناير   20
عائلته اتصااًل بعد 10 ساعات من فقدان التواصل 
ليرة  مليونين  مبلغ  الخاطفون  عبر  يطالب  معه 
لهم  السماح  ورفضوا  عنه،  لإلفراج  سورية 

بالحديث مع عائلته.
)الحويجة(  قرية  في  اعتقال  حمالت  ُنفذت  كما 
توثيق  من  نتمكن  لم  أبيض،  تل  مدينة  بريف 

األسماء حتى اآلن..
محمد حسين، 55 عام أبلغ أن االبتزاز ليس فقط 
عن طريق اعتقال األشخاص وإجبارهم على دفع 
إلى  امتد  بل  اثنتين،  أو  لمرة  معينة  مالية  مبالغ 
بفرض  تركيا  دعمًا  يتلقون  الذين  المرتزقة  قيام 
اإلتاوات على األهالي وعلى إدخال البضائع إلى 
العين،  ورأس  أبيض  تل  بريف  والبلدات  القرى 
لقاء  كبيرة  مالية  مبالغ  تطلب  الحواجز  أن  كما 

مرور المدنيين بسياراتهم والركاب أيضًا.
من  عاِئلُتها  تتكون  عام،   50 المصطفى/  مريم 
رة من إحدى قرى رأس العين/ ثمانية أفراد، ُمهجَّ

سري كانية قالت »عدنا بعد انتهاء الهجوم التركي 
إلى منازلنا…أتى مسلحون واقتادوا بعض الشبان 
أحمد  اسمه  ابن خالي  بينهم  إلى جهات مجهولة، 
العواد وقريب لي اسمه محمد المسطو وبعد أيام 

ذهبنا واستلمنا جثثهم من المشفى«.
تضيف مريم:  »رافقنا مسلحون وطلبوا منا دفنهم 
على عجل ودون إقامة مراسم دفن، أو فتح توابيت 
الجثث، رغم ذلك تمكنا من فتح األكفان، كانت آثار 
وأفواههم  أعينهم  خياطة  تمت  واضحة،  التعذيب 

بأسالك معدنية وكانت آذانهم مقطوعة«.
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بمختلف 
ت  ال لمجا الصناعية ا

تقدم تسهيل  المازوت؛ كما  اللجنة بمادة  تزودها 
وهذه  المعامل،  تحتاجها  التي  المواد  تأمين 
دعم  لعدم  السابق؛  في  موجودة  تكن  لم  األرقام 
التي  المعامل  هذه  وأّمنت  الرقة صناعيًا،  مدينة 
تم افتتاحها في الفترة الوجيزة بعد تحرير مدينة 
الرقة فرص عمل للمئات من الرجال النساء في 

الرقة، وريفها.

التحتية؛  بالبنية  لحق  الذي  الدمار  لحجم  ونظرًا 
للبيتون  بادرت اللجنة االقتصادية بافتتاح مجبل 
ُيؤمِّن  الذي  الفرات  شمس  مجبل  اسم  حمل 
ُمنخفضة  بأسعار  لألهالي  المجبول  اإلسمنت 
كما ساعد المجبل بشكل كبير في مشاريع تأهيل 

قنوات الري بأرياف الرقة.

لجنة االقتصاد تعمل عىل الحدِّ من 
استغالل األهايل

ُتؤمِّن اللجنة مادة الطحين لألفران في مدينة الرقة، 
تاريخ  من  أفران   110 عددها  بلغ  التي  وريفها 
2019/6/15 حتى تاريخ 2020/1/1 ووّزعت 
اللجنة أكثر من 30 ألف طن على األفران حسبما 
ذكرت اللجنة بتكلفة 15 مليار ليرة سورية ُمقدَّمة 

من مجلس سوريا الدِّيمقراطية.
الماضي/2019/  العام  الرقة  أهالي  وواجه 
الزيتون  محصول  عصر  في  كبيرة  ُصعوبات 
بأسعار  تستغلِّهم  التي  الخاصة  بالمعاصر 
أصحاب  بها  يقوم  التي  واألالعيب  العصر، 
وبهذا  منهم.  الزيت  كميات  لسرقة  المعاصر 
الصدد؛ سارَعْت اللجنة االقتصادية بالعمل على 
افتتاح معصرة للزيتون في منطقة تشرين الواقعة 
خدمة  في  ستكون  والتي  الشمالي،  الرقة  بريف 

األهالي الموسم القادم.

وضع قامئة أولويّات هي قيد 
التنفيذ لهذا العام

بخصوص أعمال اللجنة، ومخططها المستقبلي؛ 
ستقوم اللجنة بالتعاون مع شركة تطوير المجتمع 
وشنينة؛  كبش  صوامع  بصيانة  الزراعي 
الموسم  في  القمح  من  كبيرة  كميات  الستيعاب 

القادم.
الماضي  العام  الجنوبي  الريف  أهالي  وعانى 
محاصيلهم  نقل  في  صعوبات  /2019/من 
لبعد  نظرًا  الحبوب؛  صوامع  إلى  الزراعية 
لذا؛  الزراعية.  المناطق  بعض  على  المسافة 

الستالم  مركز  الفتتاح  دراسة  اللجنة  أجرت 
المحاصيل الزراعية كافَّة مثل القمح، والشعير، 
على  حن  الشَّ تكاليف  تخفيف  بهدف  والقطن؛ 

األهالي.
الُمشتركة  ئاسة  وهذا بحسب ما أفاد به نائب الرِّ
أشار  الذي  الرومي  الغفور  االقتصاد عبد  للجنة 
على   2020 عام  خالل  ستعمل  اللجنة  أّن  إلى 
افتتاح معمل لمياه الشرب، باإلضافة إلى متابعة 
وشركة  الصناعة،  بمكتب  الُمتمثِّلة  أعمالها 
ومجبل  والمطاحن،  الزراعي،  الُمجتمع  تطوير 

شمس الفرات.
بوتيرة  عملها  االقتصادية  اللجنة  »ستواصل 
عالية، وأفضل من السابق حتى تعود مدينة الرقة 
نائب  أّكده  ما  هذا  ومزدهرة«؛  بل  كانت،  كما 
الرئاسة الُمشتركة لّلجنة االقتصادية عبد الغفور 

الرومي في ختام حديثه.

المنطقة ذات أهمية سياحية بيئية؛ لما تتوافر فيها من 
مناظر ساحرة سواًء أكانت شواطئ أم جبال أم حياة 
أثرية، ولها أهمية  المنطقة ذات طبيعة  برية، وتكون 
الواجب  للشروط  وبالنسبة  العلمية.  للبحوث  خاصة 
وجود  هي:  المحميات  مواقع  اختيار  عند  مراعاتها 
غطاء نباتي، ومصادر توفر المياه، وأن تكون المنطقة 
بعيدة عن المناطق السكنية، وبعيدة عن مصادر التلوث 
تكون  التي  األحياء  لحياة  ومالئمة  أشكاله،  بمختلف 
في  الحارة  النادرة  النباتات  زراعة  يتم  ال  بحيث  بها 
المناطق الباردة وينطبق األمر نفسه على الحيوانات، 
ذات  المناطق  إلى  الحارة  الحيوانات  جلب  يجوز  فال 
طبيعية؛  محمية  أي  إدارة  ُخطة  أّما  الباردة.  الطبيعة 
حيث  المنطقة،  تحديد  يتم  التالية:  الخطوات  فتتضّمن 
يقدم وصف لها من طبيعة الّطقس والتربة التي تغطيها 
واألحياء التي تتواجد بها سواء من الغطاء النباتي أو 
الحيواني؛ وما سيتم إدراجها على إنها محمية طبيعية 
أم ال، وتحديد األساليب التي تقدم لحماية هذه المنطقة، 
باإلضافة إلى تحديد المشاريع التي سيتم استثمارها في 
وفي  المشاريع،  لهذه  موازنة  مع وضع  المنطقة  هذه 
بالتنفيذ،  سيقوم  ومن  العمل  خطة  وضع  يتم  النهاية 
وما هو الجدول الزمني المحدد للبدء في العمل وحتى 
االنتهاء منه. والمنشآت الواجب توافرها في المحمية، 
»مبنى للعمال وطاقم الحّراس، مخزن، مبنى إداري، 
المنشآت  من  وغيرها  البيئي  والتتبُّع  للرصد  غرفة 

التخصصية األخرى«.
الطبيعية هي:  المحميات  في  بها  المسموح  واألنشطة 
خاصة  وممرات  والمراقبة،  للرصد  منشآت  وجود 
البرية  الحياة  وتشجيع  أرجائها،  بين  باالنتقال  تسمح 
التي  النباتية  األنواع  بعض  زراعة  يتم  حيث  بها، 
تتغذى عليها الحيوانات مع إنشاء مورد مائي لشرب 
من  معينة  أنواع  على  والسيطرة  منه،  الحيوانات 
الحيوانات زاد عددها أو السيطرة على أنواع منافسة 
ونقل  العلمي  للبحث  والسماح  إكثاره،  يراد  لنوع 
األحياء البرية، والسماح بصيد األسماك ضمن شروط 

تحدِّدها اإلدارة.
الطبيعية،  المحميات  هي:  المحميات  أنواع  أهم  ومن 

الطبيعية،  المعالم  محميات  القومّية،  الُمنتزهات 
محميات الحياة البرية وإدارة الموارد الطبيعية، 

األرضية  الطبيعية  المناظر  محميات 
اإلنسانية  المحميات  والساحلية، 

الطبيعية، محميات المحيط الجوي، 
ومحميات ُمَتعدِّدة األغراض.

أمام  تقف  التي  والعراقيل 
هي  الطبيعية  المحميات 

البشرية،  الكوادر  غياب 
الفنية،  القدرات  ضعف 
التشريعات  غياب 
حماية  على  الُمطبَّقة 
نقص  المحميات، 
واألبحاث  الدِّراسات 
التنوع  مجال  في 
البيولوجي، وضعف 
الُمخصص  التَّمويل 
التنوع  على  للحفاظ 
الذي  اإلحيائي 
توازن  في  يساهم 

البيئة.
وبخصوص المحميات 

اإلداري  أكَّد  الُمعلنة؛ 
المحميات  مديريِّة  في 

مقاطعة  في  والحراج 
قائاًل:  بدر  لقمان  قامشلو 

الموجودة  المحميات  »من 
»محمية  هي،  عنها  والُمعلنة 

حياكا، معشوق، مزكفت، جل آغا، 
العزيز،  عبد  جبل  خاتونية،  بحيرة 

ومحمية عين ديوار«.

روناهي/ كوباني- ندد ذوو الشهداء في مقاطعة كوباني بالممارسات الالإنسانية للمرتزقة التابعة الحتالل التركي ممن ُيسمون بـ »الجيش الوطني 
السوري« بهدم مزار الشهداء في كري سبي/ تل أبيض المحتلة، وأشاروا على أن المحتل يسعى من خالل أفعاله البعيدة عن اإلنسانية النيل من 

مقدسات شعوب المنطقة. 

التركي  لالحتالل  التابعة  المرتزقة  قامت 
في العاشر من شهر شباط الحالي بالتخريب 
في  الشهداء  ألضرحة  المتعمد  والهدم 
يقع  الذي  طعمة«  »محمود  الشهيد  مزار 
على بعد عشرة كيلومترات جنوب غرب 

مدينة كري سبي/ تل أبيض المحتلة.

سعي املحتل بالنيل من 
ُمقدسات الشعوب الحرة

صحيفتنا  رصد  الموضوع  هذا  وحول 
روناهي آراء عوائل الشهداء في مقاطعة 

كوباني، حيث نددت في البداية عايدة شيخ 
محمد  شيخ  عبداهلل  الشهيد  زوجة  محمد 
بممارسات مرتزقة االحتالل التركي بهدم 
مزار الشهداء في كري سبي/ تل أبيض، 
مشيرًة إلى أن الدولة التركية الفاشية تسعى 
من  بالنيل  الهمجية  ممارساتها  خالل  من 

مقدسات شعوب شمال وشرقي سوريا. 
وقالت عايدة خالل حديثها أن دولة االحتالل 
التركي تسعى من خالل ممارستها البعيدة 
عن األخالق واإلنسانية النيل من مقدسات 
الشعوب في المنطقة، كونها فشلت بالنيل 

من إرادة شعوب المنطقة. 
ونوهت عايدة شيخ محمد على إن الدولة 
التركية الدكتاتورية تمارس أفظع الجرائم 
أمام  المنطقة  ومكتسبات  شعوب  بحق 
على  والجميع صامت  أجمع  العالم  رؤى 
الدولي  المجتمع  صمت  أن  معتبرًة  ذلك، 

إثبات على شراكتهم في هذه الجرائم.

»جرامئهم لن تُزيدنا إال إرصاراً«

»جاندا«  الشهيدة  شقيق  حدثنا  وبدوره 
والت شيخو من مدينة كوباني قائاًل: »نندد 
االحتالل  مرتزقة  أفعال  الوسائل  بشتى 
التركي بهدم مزار شهدائنا في كري سبي/ 

تل أبيض«. 
يسعى  المحتل  أن  إلى  حديثه  في  مشيرًا 
المنطقة،  في  الشعوب  مقدسات  من  النيل 
في  الشهداء  مزار  بهدم  سابقًا  فعلت  كما 
األماكن  وتحطيم  ونهب  وسلب  عفرين 

المقدسة والتاريخية بعفرين أيضَا«.
أفعال  بأن  حديثه  شيخو  والت  واختتم 
االحتالل التركي تزيدهم إصرارًا وعزيمًة 

جميع  في  ُمربكًا  تراجعًا  الرقة  شهدت  حيث 
مضي  بعد  أّما  االقتصادي،  ومنها  القطاعات، 
عامين على تحريرها من ُمرتزقة داعش الذين 
إبان  األصعدة  جميع  على  ودمارًا  فسادًا  عاثوا 
شهدت  عدِّة؛  لسنوات  المنطقة  على  سيطرتها 
تحريرها؛  بعد  اقتصادها  في  ملموسًا  َتحسنًا 
اللجنة  دعمتها  التي  والمشاريع  األعمال  نتيجة 

االقتصادية في اإلدارة المدنية الديمقراطية.
كميات  اللجنة  استلمت   2019 عام  فخالل 
كبيرة من القمح في صوامع بدر الواقعة بريف 
ريف  في  السلحبية  وصوامع  الشرقي،  الرقة 
الشمال  الريف  في  والرافقة  الغربي،  الرّقة 
ألف طن موّزعة على  بلغت 45  التي  الغربي 
سورية  ليرة   160 بلغ  بسعر  الثالثة  المواقع 
للطن الواحد، باإلضافة إلى صوامع كبش التي 
استلمت فيها اللجنة سبعة آالف طن من الشعير 

بسعر 100 ليرة سورية للطن الواحد.
قرابة  اللجنة  استلمت  القطن؛  يخّص  وفيما 
األدنى،  للنوع   320 بسعر  طن  ألف   16 الـ 
و330 للنوعية الُممتازة، وتم ذلك في الصوامع 

المذكورة آنفًا.
أكثر من سبعين معمل  الرقة  مدينة  في  وافتتح 

خالل  من  والبيئة  لإلنسان  المحميات  أهمية  وتأتي 
ر  التصحُّ عوامل  من  البيئة  توازن  على  الِحفاظ 
والجفاف، وتقديم الحماية والصيانة للبيئة التي تعمل 
مرة  تأهيلها  وإعادة  الطبيعية  لحالتها  استعادة  على 
أخرى، كما وتساعد في الحفاظ على الكائنات الحية 
السياحة  تطوير  في  وتساهم  باالنقراض،  الُمهدَّدة 
العلمي  للبحث  الفرصة  إلى توفير  البيئية، باإلضافة 
على  عالوة  البيئية،  والنظم  البرية  األحياء  ومتابعة 
التنزه  وتسهيل  البيئية،  للتوعية  الفرصة  استغالل 

واالستجمام واالقتراب من عالم الطبيعة.
ليتم  المنطقة  في  تتوافر  أن  ينبغي  التي  الّشروط  أما 
وجود  هي:  المحمية  المناطق  قائمة  ضمن  إدراجها 
أو  نباتية  أصناف  توافر  من  بها  ُمتميز  بيئي  نظام 
تنوع  المنطقة  هذه  في  يكون  عندما  نادرة،  حيوانية 
للكائنات الحية على اختالف أنواعها، وتوفر سمات 
متميز  نوع  ووجود  المنطقة،  في  فريدة  جيولوجية 
سواء بقيمته أو ندرته أو نوع ُمهدَّد باالنقراض في 
إلى  بحاجة  المنطقة  تكون  عندما  وكذلك  المنطقة، 
الحماية من عوامل التعرية والتدهور البيئي، وتكون 
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محررة الصفحة - ميديا غانم

َتقرير/ صالح العيسى
تقرير/ سالفا أحمد

َتقرير/ إيريش محمود

ذوو الشهداء بكوباني ينددون مبمارسات االحتالل الرتكي بهدم املزارات

أحالم اندثرت على أبواب التخّرج!!!

شكاوي متكررة لكومنت حي الكورنيش بقامشلو.. واألخري َيِعد باحلل

أن  يتوقع  عامًا(،   27( السيد،  أحمد  يكن  لم 
تتطلب  ِحرفة  ممارسة  في  المطاف  به  ينتهي 
جهدًا جسديًا وتفوق طاقته قبل أن يحرم من نيل 
شهادته الجامعية التي كان على وشك الحصول 
التأجيل  وثيقة  صالحية  انتهاء  بسبب  عليها 
)الخدمة  العلم«  بـ«خدمة  بااللتحاق  الخاصة 

العسكرية(.
في  للبقاء  اضطر  عندما  الشاب  قصة  وبدأت 
والده  وفاة  إثر  للجامعة  الذهاب  وعدم  المنزل 
ليجد  العزاء،  فترة  انتهاء  لحين  عامين  قبل 
ككثيرين  انتهى،  قد  الدراسي  تأجيله  أن  بعدها 
عانوا  الذين  سوريا،  في  الجامعات  من طالب 
وأدت  غالبًا،  للعلن  تظهر  ال  مماثلة  قصصًا 
الضطرار معظمهم للعمل بهدف إتمام تعليمهم 
أو انسحابهم من مقاعد الدراسة لظروف مختلفة 

فرضت الحرب معظمها منذ العام 2011.
قبل مرور أحمد بهذه الظروف، لم يكن قد بقي 
على تخرجه من كلية الحقوق بجامعة حلب إال 
مادتين دراسيتين، حين علم أنه لم يعد بإمكانه 
وأنه  التجنيد،  شعبة  من  تأجيل  على  الحصول 
المرور  حاول  إن  للمخاطر  نفسه  سيعرض 
بالحواجز األمنية التابعة للنظام السوري لبلوغ 
الجامعة. ويعمل الشاب حاليًا ضمن ورشة في 
ويتذكر  منبج،  مدينة  في  جديد،  بناء  مشروع 
بحسرة حلمه في أن يصبح محاميًا، والذي انهار 

قبيل تخرجه.

ِحرمان من املستقبل األكادميي

وأردف السيد بالقول: »بقيت في منزلي ألنني 
كنت أعلم أن نهايتي ستكون جنديًا على إحدى 
خوفي  من  زاد  الذي  األمر  القتال،  جبهات 

وجعلني أصرف تفكيري عن الدراسة«.
الدراسي  بالتأجيل  السوري  القانون  يسمح  وال 
الجامعات  لطالب  بالنسبة   /26/ الـ  سن  فوق 
التي تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات، بينما 
تختلف السن القصوى في األقسام األخرى مثل 
الدراسة،  العليا حسب مدة  المعاهد والدراسات 
السوري  النظام  بحسب مرسوم أصدره رئيس 
لتعديل فقرات  الماضي،  بشار األسد في تموز 

من قانون التجنيد اإلجباري »خدمة العلم«.
وكانت مدة الخدمة العسكرية قبل اندالع الحرب 
ومع  أنه  إال  شهرًا،  بـ/18/  محددة  سوريا  في 
احتدام الحرب، أصبحت نهاية الخدمة العسكرية 

غير معروفة بسبب االحتفاظ بالمجندين.
أحمد  يقول  الجامعة،  إلى  عودته  إمكانية  وعن 
مقاعد  إلى  العودة  يستبعد  إنه  بحسرة،  السيد، 

الدراسة مجددًا بعد تركها ألكثر من عامين.
تعاقب سيطرة األطراف المتصارعة في الساحة 

السورية، ال سيما »المتشددة« منها، سببًا آخر 
األكاديمي،  مستقبلهم  من  الطالب  لحرمان 
كقصة محمد العزيز، وهو طالب هندسة مدنية 
أثناء  دراسته  عن  وانقطع  حمص،  جامعة  في 
سيطرة مرتزقة )داعش( على مدينة منبج، في 

كانون الثاني بعام 2014.
الوراء  إلى  بذاكرته  يعود  أن  العزيز  يحاول 
ويسرد موقفًا حصل معه في تلك الفترة عندما 
أوقفه مرتزقة داعش المتطرفين وطلبوا أوراقه 

الثبوتية.
خوفي  ولشدة  »حينها  قائاًل:  العزيز  ويردف 
لدفتر  إضافًة  الجامعية  بطاقتي  أعطيتهم 
العسكرية ما أثار غضب المرتزق، وتوجه إلي 
بالكالم: »أتريد الذهاب إلى النصيرية والهرب 

من أرض اإلسالم؟«.
»داعش«  متطرفي  إن  العزيز  محمد  يقول 
الجامعية، ويتذكر تلك  مزقوا أوراقه وثبوتياته 
يمزقني  بأنه  حينها  »شعرت  بألم؛  اللحظات 
لم  أنه  خصوصًا  بيديه«،  مستقبلي  ويمزق 
يستطع بعدها الذهاب إلى الجامعة خشية السوق 
إلى الخدمة اإللزامية في ظل عدم امتالكه إثباتًا 

على أنه طالب.
الرغم  أقل وطأة  على  تبدو  العزيز  لكن قصة 
الكثيرين من طالب  من معاناته مقابل قصص 
السوري،  للنظام  التابعة  السورية  الجامعات 

والذين قضوا أكثر من ثماني سنوات كمجندين 
أن  بعد  السورية،  النظام  قوات  ضمن صفوف 
مهلة  انتهاء  بسبب  اإللزامية  بالخدمة  التحقوا 
 28( الحميد،  سعيد  حال  يختلف  وال  تأجيلهم. 
في  طالب  أيضًا  فهو  أقرانه،  حال  عن  عامًا(، 
كلية اآلداب قسم اللغة العربية في جامعة حلب، 
اضطر إلى ترك الدراسة في الجامعة بعد الكثير 
والمخابرات  األمن  »رجال  مضايقات  من 

التابعين للنظام السوري«.

»مداهامت للسكن الجامعي 
واقتياد بعض الطالب«

وكان رجال األمن في النظام السوري، يقومون 
بين الفينة واألخرى »بمداهمة السكن الجامعي 

بأعمال  القيام  بتهمة  الطالب  بعض  واقتياد 
بمظاهرات«،  القيام  على  والحث  تخريب 
الجامعي  السكن  مداهمة  الحميد.  بحسب 
واعتقال الطالب، جعل الحميد يصرف تفكيره 
مع  للعمل  مدينته  إلى   والعودة  الدراسة  عن 
نظام  تركيب  )حرفة  السباكة  في  األكبر  شقيقه 
بالعودة  التفكير  المباني( دون  المياه في  أنابيب 
إلى الدراسة في ظل األزمة التي تعيشها البالد، 
والقصص  األسماء  اختالف  من  الرغم  وعلى 
معاناة  أقلها  ليس  واحدة  هؤالء  معاناة  أن  إال 
البناء  حرفة  في  اآلن  ينهمك  الذي  السيد  أحمد 
في  ما.  لحظة  في  اندثرت  أحالمًا  وراءه  ُملقيًا 
هذا التقرير سلطت وكالة نورث بريس الضوء 
على حال بعض الطلبة الجامعيين الذين تخلوا 
عن دراستهم غصبًا نتيجة الظروف التي مروا 
بها، فعانوا أشد المعاناة كونهم كانوا على أبواب 

التخرج وتحقيق أحالمهم.

قامشلو  مدينة  في  الكورنيش  أهالي حي  يعاني 
من انقطاع التيار الكهربائي منذ 14 يوم، نتيجة 
المولدة  المغذية، فيما تعطلت  عطل في الشبكة 
للشكاوى  ونتيجة  أيضًا،  الحي  تغذي  التي 
بحل  األهالي  الحي  كومين  وعد  المتكررة  

المشكلة في غضون يومين.
انقطع التيار الكهربائي عن حي الكورنيش التابع 
يوم  منذ 14  قامشلو  مدينة  في  الغربية  للناحية 
نتيجة عطٍل  في الشبكة الرئيسية المغذية للحي، 
من  الكثير  اتجه  المتكررة،  األعطال  ونتيجة 
األهالي لشراء مولدات خاصة، أو االشتراك في 
القطاع  تستثمر ضمن  التي  األمبيرات«  مولدة 

الخاص من قبل عدد من األشخاص .
تعطلت  الكهربائي،  التيار  شبكة  تعطل  ومع 
معها المولدة التي تغذي 500 منزاًل في الحي، 
حيث يعاني األهالي ومنذ عشرة أيام من انقطاع 

تام في التيار الكهربائي.
األهالي تقدموا بشكاوى إلى الكومين في الحي 
بضرورة إصالح المولدة، وتشغيلها، ريثما يتم 

إصالح العطل في الشبكة الرئيسة.

»أصحاب املولدات دامئاً 

يَخلِقون أعذاراً«

ليست  هذه  بأن  مخصو  نوري  المواطن  وبّين 
المولدة، وأشار  فيها  تتعطل  التي  المرة األولى 
الكومين،  عمل  في  تقصير  هو  السبب  أن  إلى 
قال:  إذ  المولدات،  ألصحاب  متابعته  وعدم 
لن  فإن صيانته  المولدة  في  العطل  »مهما كان 

تستغرق أكثر من يومين«.

دائمًا  المولدات  أصحاب  بأن  مخصو  وأوضح 
أو عدم وجود  أعذارًا، كوجود عطل،  يخلقون 
مادة المازوت، وقال: »األعطال تتكرر، ولكن 
على ما يبدو أن هذه األعطال مقصودة من قبل 

أصحاب المولدات«.
»لم  أمين:  الدين  عز  المواطن  أوضح  وبدوره 
نستفد من هذه المولدة منذ أربعة أشهر، ولم نَر 
وأحضروا  واحد،  شهٍر  سوى  منها  الكهرباء 
مولدة أخرى لم تعمل سوى يومين، ومن ثم قال 
لنا صاحبها أن هناك خلاًل وعطاًل في المولدة«.

الحي  كومين  أمين  طالب  السياق،  هذا  وفي 
بمتابعة موضوع المولدة عن كثب.

الشهيد  لكومين  المشترك  الرئيس  جانبه،  ومن 
محمد، عبدي أسعد أوضح بأن الكومين يسعى 
جاهدًا إلى حل مشكلة المولدة، وقال: »المولدة 
تحتاج بعض القطع، وهذه القطع لم تكن متوفرة 

في مدينة قامشلو، وتم جلبها اآلن، وسيتم تزويد 
الحي بالتيار الكهربائي في غضون يومين«.

بلدية  في  المولدات  لجنة  أوضحت  وبدورها 
الشعب الغربية بأنه وفي حال عدم حل مشكلة 

الموضوع،  هذا  لحل  اللجنة  ستتدخل  المولدة 
وإنهاء معاناة األهالي في الحي.

وكالة/ هاوار

ة ة يف النهوض باقتصاد الرقَّ اللجنة االقتصادية ُمسَتمرِّ

ز احملمّيات الطبيعية.. نظام بيئي ُمتميِّ

ل تَراجعًا كبيراً عامًا بعد آخر  روناهي/ الرّقة - ساهمت لجنة االقتصاد بمجلس الرقة المدني في تحسين الواقع  االقتصادي فيها، والذي كان ُيسجِّ
إبان سيطرة الُمرتزقة على المدينة.

روناهي/ قامشلو ـ الطبيعة غنية بثرواتها الحّية التي يستفيد منها اإلنسان؛ واإلنسان له اليد العظمى في إلحاق الّضرر بالبيئة والثروات التي تتواجد 
فيها. لذلك؛ كان ال بد من وجود مناطق يتم حمايتها من خالل القوانين الَمفروضة على اإلنسان لحماية الطبيعة وتحقيق التوازن البيئي بشكل 
ُيحافظ على التنّوع اإلحيائي التي يتواجد بها، والمحميات عبارة عن مساحة من األراضي ُتخّصص بواسطة قوانين لحماية المصادر الطبيعية الواقعة 

ضمن حدودها وهذه المصادر الطبيعية تشمل المصادر الحيوية من مجتمعات نباتية وحيوانية.

عبد الغفور الرويم

عايدة شيخ محمد والت شيخو

لقمان بدر

محررة الصفحة - بيريفان حمي

والحفاظ  شهدائهم،  خطا  على  السير  على 
على مكتسباتهم حتى آخر رمق لهم. 

محمود  الشهيد  مزار  بأن  بالذكر  ويجدر 
من  الشهداء  مئات  جثامين  يضم  الطعمة 
في  شاركوا  ممن  وتركمان  وكرد  عرب 

تحرير مدينة كري سبي/ تل أبيض، وفي 
القضاء  داعش حتى  مرتزقة  الحرب ضد 
الباغوز، وكذلك  عليه في آخر معاقله في 
جثامين المدنيين الذين استشهدوا برصاص 

االحتالل التركي على القرى الحدودية.


