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مهجرات شمال وشرق سوريا: »صمودنا 
في المخيمات.. رسالة مقاومة«

المرأة  مجلس  سيعقد  قامشلوـ  روناهي/ 
في  المرأة  حول  منتدى  غد  يوم  السورّية 
المقاومة،  »التداعيات،  السورّية  األزمة  ظل 
لمقاطعة  التابعة  عامودا  ناحية  في  اآلفاق« 

قامشلو في إقليم الجزيرة.

والحقوقيات  الّسياسيات  من  نخبة  بمشاركة 
منظمات  عن  وممثالت  والباحثات، 
المدني  المجتمع  ومنظمات  اإلنسان  حقوق 
مستقلة  وشخصيات  اإلعالمّية،  والمؤسسات 

ومن مختلف شعوب سوريا. 
الضوء  تسليط  هو  المنتدى  عقد  من  والهدف 
على واقع المرأة في ظل األزمة السورية من 
االنتصارات  وأهم  عليها  السلبية  التداعيات 

والنجاحات التي حققتها المرأة وهي كالتالي:
ـ تعريف الرأي العام العالمي والسوري بواقع 

المرأة السورية في ظل األزمة. 
من  المرأة  على  السورية  األزمة  تداعيات  ـ 
النواحي االقتصادية، واالجتماعية، والنفسية، 

والتي عصفت بالبالد ودخلت عامها العاشر.
وتواجه  واجهت  التي  والعوائق  الصعوبات  ـ 
وطرح  السورية،  األزمة  ظل  في  المرأة 
مقترحات وحلول لمعالجة تداعيات تلك األزمة 

على جميع الجوانب الحياتية للمرأة. 
والمجازر  االنتهاكات  على  الضوء  تسليط  ـ 
وتقديم  السورّية،  المرأة  بحق  ُارتكبت  التي 
والخسائر  الضرر  حجم  تبّين  ووثائق  تقارير 
بحق  واالنتهاكات  الممارسات  جّراء  الناجمة 
الدولة  قبل  من  أكانت  سواء  السورية  المرأة 
التركية المحتلة أو مرتزقة داعش أو التنظيمات 

الراديكالية المتطرفة بمسمياتها المختلفة.
التي  االنتهاكات  جوانب  جميع  دراسة  ـ 
مورست بحق المرأة بشكل موضوعي وعلمي 
االنتهاكات  تلك  لتداعيات  حلول  إيجاد  بغية 

على المرأة السورية.
القوى  مختلف  من  المرأة  استهداف  أسباب  ـ 

المساهمة في األزمة السورية.
والجهات  القوى  محاكمة  وطريقة  كيفية  ـ 
والتنظيمات التي أجرمت بحق المرأة، وكيفية 

القوانين  وفق  المتضررات  النساء  تعويض 
والمواثيق الّدولّية والسورية.

المرأة  أبدتها  التي  المقاومة  أشكال  هي  ما  ـ 
والممارسات  االنتهاكات  تلك  حيال  السورية 
التي مورست بحقها. واالنتصارات  والجرائم 
السورية  األزمة  خالل  المرأة  حققتها  التي 
والعسكرية  السياسية  األصعدة  كافة  على 
والدبلوماسية واالجتماعية واالقتصادية...إلخ.

ـ ما هي الواجبات والمسؤوليات التي تقع على 
حماية  وحدات  تجاه  الّدولي  المجتمع  عاتق 
المرأة التي حاربت اإلرهاب نيابة عن البشرية 

جمعاء.
لمنع  الوقائية  والتدابير  اإلجراءات  هي  ما  ـ 
بحق  والممارسات  االنتهاكات  تلك  تكرار 

المرأة.
ـ كيفية العمل على إعادة تأهيل المرأة ودمجها 
مع المجتمع وخاصة اللواتي يعانين من مشاكل 
نفسية جراء تعرضهن لمختلف صنوف العنف 
القسري  والزواج  والبيع  االستعباد  وعمليات 

واالختطاف .....إلخ.
فقط،  واحد  يوم  مدار  على  المنتدى  ويستمر 
يتخلله منصتان بمواضيع متنوعة وكل منصة 
تتضمن أربعة محاور. المنصة األولى تتناول 
واالقتصادية  والنفسية،  االجتماعية،  الجوانب 
والقانونية والحقوقية لالنتهاكات المرتكبة بحق 
المقترحات  لتقديم  تخصص  والثانية  المرأة، 

والحلول.

بالعزيمة واإلرادة الحرة تتحدى المرأة قساوة 
الظروف المجتمع، والكادحة شلير من باشور 
كردستان نموذج للمرأة المناضلة التي واجهت 
لها  يؤّمن  صغير  مشروع  بفتح  الصعوبات 

ولغيرها لقمة العيش.
من  السادس  العقد  في  امرأة  بكر  أبو  شلير 
أهالي  من  وهي  أبناء،   3 لـ  أٌم  و  عمرها 
بمحافظة  رانيا  لقضاء  التابعة  ناحية حاجياوا 
ليصبح  صغيرًا  مشروعًا  فتحت  السليمانية، 
مصدر للعيش لها ولعائلتها ولعدد من الفتيات 

أيضًا.
تصنع  صغير  فرن  فتح  فكرة  شلير  راودت 
األفران  في  يباع  الذي  عن  مميزًا  خبزًا  فيها 
فهي  النفطي،  الوقود  أفران  أو  الكهربائية 
ذلك  إلى  إضافة  »التنور«  في  تخبز  سوف 
المصنوع  المحلي   الطحين  استخدام  فضلت 
األبيض  الطحين  وليس  الوطني  القمح  من 
تحقيق  في  شلير  نجحت  بذلك  المستورد. 

مشروعها الصغير.
تعلمت إعداد الخبر من والدتها وهي طفلة في 
الـ 15 من عمرها، وهي تجيد هذا العمل، لذا 
الربيع  في  عائلتها  على  الفكرة  هذه  طرحت 
الخبز  فيه  تعد  صغير  مخبز  بافتتاح  الفائت 

من  بدعم  حظيت  وقد  واحد  آن  في  وتبيعه 
زوجها الذي يعمل معها اآلن في الفرن.

ال  ما  لمدة  شلير  فرن  في  مشتعالن  تنوران 
تقل عن 6 ساعات باليوم، وخالل هذه الفترة 
نحو  بإعداد  تقوم مع عامالتها  يومي  وبشكل 
700 رغيف وجميعها تباع، وهي اآلن تحظى 
بزبائن كثر حيث يفضلون خبز التنور وبطعم 
القمح المحلي عن خبز األفران األوتوماتيكية.
عزيز أحمد أحد الزبائن الدائمين لدى شلير، 
يوميًا  يأتي  أنه   ROJNEWS لوكالة  يقول 
ولعائلتين  لنفسه  الخبز  ويشتري  الفرن  إلى 
أخريين ، حيث إنه يتميز بطعمه اللذيذ، فالذي 
يصنع بالحطب بالتأكيد سيكون ألذ طعمًا من 

الذي يصنع بالغاز والوقود أو الكهرباء.
 3 لـ  عمل  فرص  شلير  خلقت  هذا،  بعملها 
عامالت يعملن لديها، اثنتين منهما خريجتين 
من الجامعة. وفي حال ازداد الطلب أكثر فهي 
تفكر أن توسع المكان وتوّظف فتيات أخريات 

إلعداد الخبز.
شلير تؤكد أن المرأة كادحة وقوية بإمكانها أن 
تخلق لنفسها مشروعًا ، كل ما يجب أن تمتلكه 

هي اإلرادة والعزيمة.

غدًا.. انعقاد  منتدى حول المرأة 
في ظلِّ األزمة السورية

 كادحة تطبق فكرتها لتصبح
مصدر رزق لها وألخريات

العمق االسرتاتيجّي والقوة الناعمة الرتكّية

األثاث الدمشقي... 
ر هوية  فٌن ُيصدِّ

المدينة الثقافية

جمال شيخ باقي: »القائد 
أوجالن يف طليعة 

حركة التحّرر العالمية«

30 ألف طالب/ـة من 
كري سيب ُحِرموا من 
مقاعد الدراسة جّراء 

العدوان الرتكي..

املرأة يف منبج ُتسّطر 
بيوم املرأة العاملي؛ 
قصة تاريخ وكفاح 

مثمر..

ال ينحصُر التدخُل التركّي في األزمِة السورّية بالعدواِن العسكرّي المباشِر واحتالل مناطق في سوريا عبر ما ُيصطلح عليه بالقوة »الخشنة، فالدور 
التركّي حاضٌر منذ بداية األزمة، وهي الوحيدُة التي استطاعت تطويَع فصائل المرتزقة السوريين لتحولهم إلى فرِق قتٍل متنقلة، في سوريا ومؤخرًا 
في ليبيا، وقد سبق ذلك مراحل طويلة من الغزو الفكرّي والترويج للنموذج التركّي بالمنطقة، باستثماِر القوة الناعمة والتسلل إلى مجتمعاِت 

المنطقة بكِل الوسائل المتاحة من عالقات سياسّية واقتصادّية وتبادٍل تجارّي واستثمارات وسياحة وإعالم وفنون....«5

عن  مصغرًا  نموذجًا  األثاث  تصميم  يعد 
التصميم المعماري بشكل عام. فكالهما يحمل 
المفاهيم نفسها من زاوية ونطاق مختلفين، 
التفاعالت  مع  التعامل  يشمل  وكالهما 
المباني  مع  يتفاعلون  فاألشخاص  البشرية، 
مع  فيها  يتفاعلون  التي  نفسها  بالطريقة 
األثاث، مع األخذ في االعتبار اختالف مستوى 

هذا التفاعل تبعًا للوظيفة....«8

الديمقراطي  للحزب  العام  السكرتير  قال 
الكردي السوري جمال شيخ باقي: »حريق 
إيمرالي رسالة تهديد من أنقرة إلى الحركة 
إلى  االصطفاف  من  فيها  تحذرها  الكردية 
جانب معارضي أردوغان«. وأشار إلى أن 
جديدة  تآمر  رائحة  منه  ُيشتم  الحريق  هذا 
على أحد أبرز رموز الحركة التحررية ليس 
العالم  في  بل  فحسب،  األوسط  الشرق  في 

أجمع...«4

أبناء  من  طالب/ـة  ألف   30 مصير 
المحتّلة,  أبيض  تل  سبي/  كري  مقاطعة 
بات مجهواًل بعد التهجير القسري، نتيجة 
زيادة وتيرة االستهداف للقرى الجنوبية 
االحتالل  قبل  من  للمقاطعة  والغربية 
من  تام  صمٍت  وسط  ومرتزقته،  التركّي 
األطفال  بحقوق  المعنّية  الدولية  الجهات 

والّطلبة...«6

العالمي«  المرأة  »بيوم  االحتفال 
بمناطق شمال وشرق سوريا، يحمل 
سائر  عن  خاصة  نكهة  مدلوالته  في 
المناطق والبلدان األخرى؛ العتبارات 
آفا  روج  ثورة  قيام  أهمها؛  كثيرة 
والشمال السوري التي دفعت بالمرأة 
إلى تعزيز موقعها في المجتمع بكافة 
تبوأت  المرأة  وإن  خاصًة  المجاالت، 
المرأة  بقيادة  هامة  ريادية  أماكن 

الشابة....«3

يوم تنتهي مسرية الشقاء السوري
ليس من المعقول أن يكون 
على  وصّيا  أردوغان 
الذين ال يعرف  السوريين 
عنهم شيئًا، وليس مقبواًل 
العربية  الدول  تملك  أال 
مستقبل  عن  تصورًا 

سوريا...‹9

أكدت مهجرات شمال وشرق سوريا القاطنان في مخيم نوروز بديرك في 
منازلهن  إلى  والعودة  المقاومة  في  االستمرار  على  قامشلو  مقاطعة 
 صمودهن في المخيمات هي 

ّ
واالحتفال بيوم المرأة العاليم، وأشرن إلى أن

رسالة مقاومة لالحتالل التركي بأنهن لن يستسلمن أمام ممارساته مهما 
حدث.. وهنأن المرأة في أصقاع العالم بمناسبة اليوم العاليم للمرأة..«2
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مركز األخبارـ   أوردت وكالة األنباء الروسية في 
تصريحات خاصة بها من المتحدث باسم وزارة 
الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف أن 
الرؤوس  قاطعي  من  ألف  وعشرين  الجوالني، 
تركيا  عليها  تسيطر  التي  المنطقة  في  زالوا  ما 
في إدلب، والتي سبق وُقتل فيها زعيم مرتزقة 

داعش أبو بكر البغدادي.
كوناشينكوف وفي تصريح للوكالة قال: أنه بعد 
حوالي ما يقرب من 18 شهرًا من االتفاقية، تم 
سحب الجماعات اإلرهابية المعترف بها رسميًا 
من قبل األمم المتحدة، إلى الشمال على الحدود 
التركية . فيما تم دمج المناطق المحصنة من قبل 
تم  التي  التركية  المراقبة  اإلرهابيين مع مراكز 

نشرها ضمن االتفاقية.
الهجمات  »أصبحت   : كوناشينكوف  وأضاف 
المجاورة  المدنية  للمناطق  العشوائي  والقصف 
ولقاعدة حميميم الروسية الجوية بشكل يومي«، 
مؤكدًا أنه طوال هذا الوقت لم يهتم أي شخص 
في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية بالوضع 

اإلنساني الحقيقي في إدلب، وما حولها وأسباب 
عدم وفاء الجانب التركي بالتزاماته.

المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أشار كذلك 
إلى أن تصرفات الجانب التركي، التي نقلت قوة 
للقانون  انتهاك  هو  السورية  إدلب  إلى  هجومية 
الدولي، مع عدد من الفرق الميكانيكية من أجل 
لم  ثمن«،  بأي  سوتشي  اتفاقيات  تنفيذ  »تحقيق 

يالحظه أحد في الغرب.
جميع  أن  كوناشينكوف  إيغور  الجنرال  وبّين 
أصبحوا  اآلن  المفترضون  إدلب  مرتزقة 
بين  من  ومن  المعتدلة«،  للمعارضة  »ممثلين 
مؤخرًا  تم  المفترضين  »المعتدلين«  األشخاص 
اكتشاف زعيم مرتزقة داعش أبو بكر البغدادي 

بدقة، والقضاء عليه بحسب الواليات المتحدة.
المعترف  المرتزقة  زعيم  أن  المتحدث  وأكد 
»الجوالني«  المتحدة  األمم  قبل  من  رسميًا  به 
موجودين  الرؤوس  قاطعي  من  ألف  وعشرين 

في المنطقة التي تسيطر عليها تركيا.

»المعارضة  زعيم  طالب  ـ  األخبار  مركز 
التركية« كمال كليجدار أوغلو، الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان بطرح أربعة أسئلة على 
قمتهما  خالل  بوتين  فالديمير  روسيا  رئيس 

المنتظرة يوم غد الخميس.
في  وبوتين  أردوغان  يلتقي  أن  المقرر  ومن 
السورية  إدلب  في  التطورات  روسيا، وستكون 

محور الحديث بينهما.
تفاقمت األوضاع في إدلب شمال غربي سوريا 
خالل شهر شباط الماضي، مع سقوط عشرات 
القتلى في صفوف جيش االحتالل التركي خالل 

معركتها في إدلب مع جيش النظام السوري.

الشعب  حزب  لمجموعة  اجتماع  وخالل 
كليجدار  قال  البرلماني،  المعارض  الجمهوري 
»عندما  أردوغان:  إلى  حديثًا  موجهًا  أوغلو 
تكون مع بوتين، أخبره أن كمال في بلدنا يسألني 
لكي  أسألك  أن  ويريدني  األسئلة  هذه  باستمرار 
لصحيفة  وفقًا  هي،  واألسئلة  عليها«.  تجيب 

»حرييت« التركية:
1ـ لماذا ُقتل جنودنا في إدلب على الرغم من أننا 

أبلغناكم عن أماكن تمركزهم؟
2ـ لماذا هاجمتمونا مرة ثانية رغم أننا حذرناكم 

بعد المرة األولى؟
القتلى  بنقل  للمروحيات  تسمحوا  لم  لماذا  3ـ 

والجرحى إلى تركيا؟
4ـ طبقًا لقانون الحرب، ال يتم التعرض لسيارات 
اإلسعاف التي تنقل الجرحى، فلماذا ضربتموها؟
غير  من  تركية،  صحفية  لتقارير  وفقًا  لكن، 
على  األسئلة  هذه  أردوغان  يطرح  أن  المرجح 
بوتين، نظرًا للعالقات المتوترة أصاًل بين كمال 

كليجدار أوغلو ورئيس دولة االحتالل التركي.
وكان أردوغان قد رفع منتصف شباط الماضي 
أن  بعد  أوغلو،  كليجدار  على  قضائية  دعوى 
تحدث األخير عن صلة أردوغان بجماعة فتح 
الداعية المقيم في أميركا الذي تتهمه  اهلل غولن 

أنقرة بتدبير محاولة االنقالب في 2016.

ضّد  المؤامرات  حيكت  ـ  األخبار  مركز 
طوال  لسنين  أوجالن  اهلّل  عبد  األممي  القائد 
والعالمية  اإلقليمية  الدول  من  العديد  وبمساعدة 
المادي  الصعيدين  التركي على  لدولة االحتالل 
واالستخباراتي وتوظيف اإلمكانات الهائلة لها؛ 
تمكنت األخيرة من خطف القائد عبد اهلّل أوجالن 
عبر مكائد الغدر واإلجرام, تحت وطأة المؤامرة 
الدولي.  المجتمع  ومسمع  مرأى  وعلى  الدنيئة 
وعلى  الدول  هذه  بحسبان  يكن  لم  ما  ولكن؛ 
أنهم  هو  الغاشمة  التركي  اإلحالل  دولة  رأسها 
روحه  متناسين  القائد.  جسد  من  إال  يتمكنوا  لم 
ُوفكرُه وفلسفتهُ التي ترسخت في أذهان الشعوب 
يعتقد  كان  كما  الكردية  القضية  لتتجاوز  كافة 
شعوب  إيمان  لقضية  وتتحول  التركي،  المحتل 
ٍمختلفةٍ بالفكر الديمقراطي الفريد؛ مما جعل من 
احتجاز القائد عبد اهلل أوجالن قضية رأي عام؛ 
تحولت لكابوسٍ مرعبٍ فّجر البركان الخامد في 
والعيش  بالحرية  المطالب  الثائر  الشعب  نفوس 

الكريم.
عقب َالحرائَق التْي اندَلعْت في جزيرة إيمرالي 
المنصرْم, حيُث  الـ 27 من شهر شباط  بتاريخ 
القائد  َالمحتلة  َالتركية  الفاشية  السلطاُت  تحتجُز 
الشعوب  طالبت  أوجالن؛  اهلل  عبد  األممُي 
بأن  تؤمن  والتي  َالقائد  وفلسفة  فكَر  تبنت  التي 
مجتمعًة  األوسط  الشرق  لقضايا  الوحيد  الحّل 
الجوار  وخصوصًا ما يحدث في سوريا ودول 
الديمقراطية  األمة  فكر  بتطبيق  التمسك  هو 
َالقائد عبد اهلل  نادى ووّجه  الشعوب كما  وأخوة 
أوجالن به لعلمه يقينًا بالحل الوحيد الناجع لما 

تشهده المنطقة من حروب وصراعات.
عبَر خيم االعتصام التي ُنصبت في مناطق عدة 
قبل  ًبالتكتم من  منددة  في شمال وشرق سوريا 
وسالمة  صحة  على  التركي  االحتالل  سلطات 
للقائد«.  »الحرية  شعار  حملت  والتي  القائد 
في  بالقيادي  صحيفتنا  التقت  الصدد؛  هذا  وفي 
قوات حماية المجتمع بالمنطقة الشرقية لمقاطعة 
الحسكة دحام سلو الذي أّكد: »لن يهنئ لنا بال 
الوسائل  بكافة  والمقاومة  االعتصام  وسنواصل 
وسالمة  صحة  عْن  الصريح  الكْشف  يتّم  حتى 
خيمة  في  والتنظيم  التنسيق  عن  وأما  القائد«. 
االعتصام؛ فحدثتنا عضوة منسقية مؤتمر ستار 
شيرين أوسو عن دور النساء في المقاومة بشّتى 
يقومون  التي  االعتصامات  وعبر  أنواعها، 
الشعوب  تطمأن  معلومات  على  للحصول  بها 
الديمقراطية بصحة وسالمة القائد وكسر العزلة 
الزمن.  من  عقدين  من  ألكثر  عليه  المفروضة 

نورا  ستار  مؤتمر  منسقية  وحدثتنا عضوة  كما 
للشعب  المسبوقة  غير  الفعل  ردة  عن  شهاب 
الجزيرة  في  نشب  الذي  بالحريق  سماعه  فوَر 
الشعب  لنهوض  دعا  الذي  األمر  المشؤومة؛ 
الغاضبة  الفعاليات  من  بكثير  وقيامه  واستنفاره 
ليلية  مسيرات  وتنظيم  لالعتصام  خيم  كنصب 
دولة  ضّد  تنديدية  بيانات  وإلقاء  ونهارية، 
اهلل  القائد عبد  لمعرفة مصير  التركي  االحتالل 
من  متزايدًا  إقبااًل  الفعاليات  وشهدت  أوجالن, 
للتعبير  والشعبية  والرسمية  المدنية  المؤسسات 
عبر  البالغ  وإصرارهم  الُملّحة  رغبتهم  عن 
إيصال صوتهم للمنظمات الحقوقية والتي تّدعي 

اإلنسانية للكشف عن سالمة القائد.

أنباء واحتفاالت

)الثالثاء(  أمس  يوم  من  المساء  ساعات  وفي 
الحسكة  مدينة  وأحياء  شوارع  الفرحة  عّمت 
في  له  أوجالن  اهلل  عبد  القائد  عائلة  زيارة  بنبأ 
إيمرالي والكشف عن سالمته وطمأنة الشعوب 
االحتالل  سلطات  سمحت  حيث  الديمقراطية, 
الشعوب  لمطالب  ًوراضخة  صاغرة  التركي 
القائد  مصير  عن  أنفها,  عن  رغمًا  بالكشف 
وأخوة  الديمقراطية  األمم  قائد  أوجالن  اهلل  عبد 

الشعوب.
وفي الختام؛ أدركت دولة االحتالل التركي بأن 
لشعبه.  القائد  وصايا  من  واإلرادة  اإلصرار 
والجزيرة  الحديد  تردعُه قضبان  لم  الذي  القائد 
الحرية  عشق  تبنى  شعب  مع  النائية خصوصًا 
اهلل  عبد  العظيم  القائد  وفكر  وفلسفة  والكرامة، 

أوجالن.

واأللبان  الحليب  منتجات  أحد  الرائب هو  اللبن 
تخمير خاصة  يتم صناعتها عبر عمليات  التي 
لتحويل  البكتيريا  من  خاص  نوع  فيها  يستعمل 
الحليب إلى لبن رائب بقوام كثيف وبطعم تطغى 

عليه حموضة محببة.

القيمة الغذائية للبن الرائب:

والمذهلة  العديدة  الرائب  اللبن  فوائد  تنبع 
من  بالعديد  غناه  من  الحقًا  نعددها  سوف  التي 
 100 كل  يحتوي  إذ  الهامة،  الغذائية  العناصر 

غرام من اللبن الرائب كامل الدسم على:
61 سعر حراري.

3.5 غرام من البروتينات.
4.7 غرام من الكربوهيدرات.

3.3 غرام من الدهون.
هو  الرائب  اللبن  من   %88 نسبته  ما  أن  كما 
عبارة عن ماء, ويعتبر اللبن الرائب غنيًا بالعديد 
الكالسيوم،  مثل:  والفيتامينات،  المعادن  من 
فيتامينات  البوتاسيوم،  الزنك،  المغنيسيوم، 
فيتامين  ي،  فيتامين  أ،  فيتامين  ب،  المجموعة 

د، البر وبيوتيك.

فوائد اللبن الرائب:

للبن  المذكورة أعاله، فإن  الغذائية  بسبب قيمته 
الرائب فوائد رائعة، وهذه أهمها:

1- لتحسين صحة أسنانك وعظامك:
في  بشكل عام  واأللبان  الحليب  منتجات  تساهم 
تحسين صحة العظام واألسنان وتقويتها، وذلك 
بسبب غناها بالكالسيوم والمعادن التي تحتاجها 

العظام.

2- وجبة مثالية قبل الرياضة وبعدها:

بسبب احتواء اللبن الرائب على كمية جيدة من 
الكربوهيدرات فإن تناول طبق منه قبل ممارسة 
الطاقة  منحك  على  يساعد  الرياضية  التمارين 

الضرورية خالل التمرين.
بالبروتينات  الرائب  اللبن  غنى  أن  كما 
واألحماض األمينية يجعل منه وجبة مثالية في 
إذ  مباشرة،  الرياضة  ممارسة  تلي  التي  الفترة 
يساعد العضالت على التعافي بشكل أسرع، ال 

سيما إذا ما تم تناوله بعد انتهاء التمرين مباشرة 
أو خالل 60 دقيقة بعد التمرين.

3- الحماية من نزالت البرد:

تقوية  على  قدرة  له  أن  الرائب  اللبن  فوائد  من 
على  إياه  محفزًا  ملحوظ  بشكل  المناعة  جهاز 
إنتاج المزيد من الخاليا، والتي يحتاجها الجسم 
ذلك  في  بما  وااللتهابات،  العدوى  لمحاربة 

نزالت البرد والزكام.
اللبن  احتواء  إلى  ذلك  في  السبب  يعود  وقد 
الرائب على البكتيريا الجيدة والتي تقوم بإرسال 
إشارات تحفز جهاز المناعة على إنتاج المزيد 

من الخاليا المقاومة لاللتهاب والعدوى.
4- الشبع وخسارة الوزن الزائد:

بسبب غنى اللبن الرائب بالبروتينات فإنه يحتاج 
وقتًا طوياًل نسبيًا حتى يتم هضمه بشكل كامل، 
األمر الذي يجعل من يتناوله يشعر بالشبع لفترة 
أطول، مما يقلل الشهية والرغبة بتناول الطعام 

بشكل عام خالل اليوم.
اللبن  عليها  يحتوي  التي  البروتينات  أن  كما 
وحرق  العضالت  بناء  على  تساعد  الرائب 

الدهون.

5- مكافحة ارتفاع ضغط الدم:

على  بانتظام  الرائب  اللبن  تناول  يساعد  قد 
الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة والحماية 

من ارتفاع ضغط الدم. 

وبيوتك  البر  الرائب على  اللبن  احتواء  أن  كما 
يجعل اللبن الرائب مفيدًا لجهاز الدوران بشكل 
البر وبيوتيك يساعد على رفع  عام، وذلك ألن 

مستويات الكولسترول الجيد في الجسم.

6- تحسين الهضم:

على  الملحوظة  قدرته  الرائب  اللبن  فوائد  من 
تحسين الهضم وعالج العديد من مشاكل الجهاز 
على  احتوائه  بسبب  وذلك  المختلفة،  الهضمي 

البروبيوتيكس التي تساعد على:
1- مكافحة اإلسهال.

2- التخفيف من حدة اإلمساك.
3- تخفيف أعراض القولون العصبي.

4- تخفيف أعراض عدم تحمل الالكتوز.
فوائد أخرى: 

قد يساعد تناول اللبن الرائب بانتظام على:
1- تخفيف أعراض أمراض الحساسية.

عن  الناتجة  والعدوى  االلتهابات  محاربة   -2
الخمائر.

مخاطر ومحاذير:

إال  والرائعة،  العديدة  الرائب  اللبن  فوائد  رغم 
يقوم  أن  يفضل  إذ  الجميع،  يناسب  ال  قد  أنه 
األشخاص الذين يعانون من حساسية الحليب أو 
الرائب تمامًا  اللبن  عدم تحمل الالكتوز بتجنب 

خوفًا من أي مخاطر محتملة.

الوجه  تعابير  في  للبحوث  األولية  النتائج  تشير 
الذين  األشخاص  أن  القلب,  لمرض  كمؤشرات 
يكن  لم  الخطيرة  والرئة  القلب  أمراض  يعانون 
ويعتقد  الوجه,  تعابير  من  طبيعي  معدل  لديهم 
الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها قد تساعد 
األطباء على تحديد أي من المرضى بحاجة إلى 

إعطاءه األولوية لتلقي العالج. 
ربطه  يتم  المثال  سبيل  على  وجهه،  في  التوتر 
الشعب  أمراض  من  يعانون  الذين  بالمرضى 

الهوائية .
ولقد تم التوصل إلى أّن المرضى الذين يعانون 
تعبيرات  لديهم  القلب  عضلة  تروية  نقص  من 
وجه أقرب إلى الغضب، وابتسامات غير مرحة 

وارتخاء في الحاجب.
اختبر فريق البحث تعبيرات الوجه في 50 من 
البالغين الذين يعانون من ضيق في التنفس وألم 
في الصدر الذي قدموا إلى قسم الطوارئ، والذين 
أو  القلب  في  خطيرة  بأمراض  تشخيصهم  تم 

أمراض الرئة ومراقبتهم لمدة أسبوعين, ُعرض 
البصرية  اإلشارات  من  ثالثة  المرضى  على 
لتثير ردود فعل عاطفية، في  التي تم تصميمها 
كاميرا  باستخدام  الوجه  تعابير  تسجيل  تم  حين 
ويب, كانت اإلشارات البصرية عبارة عن رسم 
بالدهشة  مصاب  وجه  مضحك،  كاريكاتوري 
استجابات  تقييم  تم  يبكي.  لشخص  وصورة 
ترميز  نظام  باستخدام  الصور  لهذه  المرضى 
نشاط  في  التغيرات  ُيقّيم  والذي  الوجه  حركات 

العضالت في الوجه. 
قام الباحثون بتحليل تسجيالت الكاميرا ومقارنة 
التي  الطبية  التشخيصات  مع  الوجوه  عشرات 
المستشفى,  في  وجودهم  أثناء  المرضى  تلقاها 
من  يعانون  الذين  المرضى  أن  الباحثون  ووجد 
كأعراض  التنفس  في  وضيق  الصدر  في  ألم 
انخفاضًا  أظهروا  الرئتين  أو  القلب  ألمراض 
اإلشارات  على  ردًا  الوجه  تعابير  في  كبيرًا 
البصرية من الناس الذين لم يتم تشخيصهم بمثل 

هذِه األمراض.

الجوالني وقاطعو الرؤوس ما زالوا في 

المنطقة التي تسيطر عليها تركيا

أسئلة كليجدار أوغلو لبوتين يحرج أردوغان ويكشف عن اتفاقية موسكو وأنقرة بشأن إدلب

أبناء الحسكة: »سلطات االحتالل التركي رضُخت مرغمًة 

فوائد اللبن الرائب: للتخسيس لمطلب الشعب الثائر, وسمحت لعائلة القائد بزيارته«
وتحسين الهضم وأكثر

تعابير الوجه مؤشر 
على المرض

مهجرات شمال وشرق سوريا: »صمودنا في 
المخيمات.. رسالة مقاومة«

النساء في شمال وشرق سوريا  تعرضت آالف 
الهجمات  إثر  والتهجير  واالختطاف  للقتل 
األخيرة التي شنها االحتالل التركي على مناطق 
شمال وشرق سوريا في التاسع من شهر تشرين 
األول من العام المنصرم. وكانت 88 عائلة من 
قد  وعفرين  كانيه  سري  سبي  كري  ُمهّجري 
استقرت في مخيم نوروز الواقع في منطقة ديرك 
قبل  من  المساعدة  لهم  وُتقدم  قامشلو،  بمقاطعة 
ُمخيم  في  الُمهّجرات  النساء  تقوم  الُمخيم،  إدارة 
يقمن  من  فترى  اليومية،  حياتهن  بإدارة  نوروز 

بإعداد الطعام، و ترى من يجتمعن ويتناقشن عن 
مقاومة سري كانيه وكري سبي وعفرين، وأمل 
العودة ال يفارقهن للحظة. تزامنًا مع يوم المرأة 
كل  من  آذار  من  الثامن  يصادف  الذي  العالمي 
النساء  فيه؛ تخليدًا النتفاضة  ُيحتفل  عام، والذي 
إلى  المستمرة  والمقاومة  بحقوقهن،  المطالبات 
يومنا هذا، ما هي رسالة مهجرات ُمخيم نوروز؟.
وقالت الُمهجرة غزال خضر مصطفى من كري 
سبي لوكالة أنباء هاوار:« نقترب من يوم المرأة 

اليوم  كنا كل سنة نستعد الستقبال هذا  العالمي، 
المدينة،  تزيين  خالل  من  وفرح  حماسة  بكل 
العام  هذه  لكن؛  الفلكلوري.  اللباس  وتحضير 

سنحتفل به بمقاومتنا في المخيمات«.  
في  وجودنا  من  الرغم  »على  وأضافت: 
المخيمات، ونعيش أوضاعًا صعبة، إال أنه لدينا 
إلى كري سبي«. وأكدت:  العودة  أمل كبير في 
رسالة  هي  الُمخيمات  في  وصمودنا  »بقاؤنا 
ال  وأننا  ومرتزقته،  التركي  لالحتالل  مقاومة 

نترك األرض التي سقيناها بدماء الشهداء«.
من جانبها؛ هنأت الُمهجرة نوروز علي من أهالي 
على  العالمي  المرأة  يوم  حلول  زركان  منطقة 
جميع نساء العالم، وقالت: »على الرغم من أننا 
لن نستطيع االحتفال بهذا اليوم كاألعوام السابقة؛ 
كوننا بعيدين عن أهلنا وديارنا، إال أن  مهمتنا في 
استمرار وتصعيد النضال قد ازدادت؛ ألن بقوة 
المرأة وعزيمتها ستتحطم الفاشية على أرضنا«. 
خالل  حققت  المرأة  أن   إلى  نوروز  وأشارت  

ثورة شمال وشرق سوريا تطورًا ملحوظًا على 
األصعدة كافة؛ مما شّكل مخاوف لدى االحتالل 

التركي، ولذلك يستهدف المرأة في كل مرة.
وهي  سليمان  حبسة  الُمهّجرة  قالت  وبدورها؛ 
هدف  »إن  كانيه:  سري  ناحية  من  عربية 
التركي هو ضرب األمن واألمان في  االحتالل 

منطقتنا، والنصر سيكون حليف الشعب«.
النساء  الحديث  ختام  في  سليمان  حبسة  وهنأت 

كافة بحلول الثامن من آذار.

تقرير/ آالن محمد

أعراض ُمبكرة للماء األبيض في العين
يمكن  مبكراً  اكتشافها  حالة  وفي  بالعين،  عديدة  صحية  مشاكل  األبيض  الماء  يسّبب 

تفادي مضاعفاتها الخطيرة وعالجها بسهولة قبل تفاقم المشكلة.

مركز األخبار ـ أكدت مهجرات شمال وشرق سوريا القاطنان في مخيم نوروز بديرك في مقاطعة قامشلو على االستمرار في المقاومة والعودة إلى 
التركي بأنهن لن يستسلمن أمام  منازلهن واالحتفال بيوم المرأة العالمي، وأشرن إلى أّن صمودهن في المخيمات هي رسالة مقاومة لالحتالل 

ممارساته مهما حدث.. وهنأن المرأة في أصقاع العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة..

نتيجة االعتماد على العين في مختلف األمور، 
يمكن أن تصاب عدسة العين باإلعتام مع تقدم 
العمر، حيث تتجمع البروتينات الموجودة داخل 
أبيض  ماء  بوجود  شعور  وتمنح  معًا،  العدسة 

على العين.
وتزداد فرص اإلصابة بالماء األبيض في العين 

نتيجة لعدة عوامل مثل:
1- البقاء لفترات طويلة من الوقت في الشمس 

دون حماية العين.
2- التدخين.

3- ارتفاع مستويات السكر في الدم.
4- استخدام األدوية الستيرويدية.

5- التعرض لإلشعاع.
بوقت  بالعين  األبيض  الماء  اكتشاف  ويساعد 

مبكر في تقليل مخاطرها.
فيما يلي أهم األعراض المبكرة للماء األبيض 

في العين.
1- ضبابية الرؤية:

يكون إعتام عدسة العين بسيطًا في بداية األمر، 
ولكن بمرور الوقت يزداد المظهر الغائم والغير 

واضح أمام العين.
عدسة  إعتام  من  رئيسية  أنواع  ثالثة  وهناك 
من  مختلفة  أجزاء  على  تؤثر  والتي  العين، 

العدسة، وتشمل:
أ- إعتام عدسة العين تحت المحفظة الخلفية.

ب- إعتام عدسة العين النووي في وسط العدسة.
جانب  على  القشرية  العين  عدسة  إعتام  ج- 
خطوط  شكل  على  تظهر  والتي  العدسة، 

صغيرة.
2- صعوبة الرؤية في الظالم:

صعوبة  إلى  العين  في  األبيض  الماء  يؤدي 
األنشطة  على  يؤثر  مما  الظالم،  في  الرؤية 

الليلية مثل القيادة.
وفي حالة اإلصابة بصعوبة الرؤية خالل فترة 
والذهاب  الليلية  األنشطة  تجنب  يجب  الليل، 

إلجراء فحوصات العين.

3- حساسية الضوء:
أحد األعراض الشائعة للماء األبيض في العين، 
الشعور  في  الساطعة  األضواء  تتسبب  حيث 
صعوبة  وبالتالي  وألم،  العين  في  بانزعاج 

الرؤية في حالة وجود أضواء قوية.
4- رؤية الهاالت في كل مكان:

ظهور  في  العين  على  األبيض  الماء  يتسبب 
يمكن  والتي  الضوء،  مصادر  حول  هاالت 
وأحيانًا  إليه،  النظر  يتم  مكان  كل  في  رؤيتها 
يعيق  مما  مختلفة،  بألوان  الهاالت  هذه  تكون 

ممارسة األنشطة اليومية بصورة طبيعية.
5- الحاجة إلى تغيير النظارة الطبية:

سرعة  إلى  العين  على  األبيض  الماء  يؤدي 
وذلك  الطبية،  النظارة  تغيير  إلى  الحاجة 
نتيجة ضبابية الرؤية واإلعتام الذي حدث في 

العدسات.
نظارة  يرتدون  ال  الذين  لألشخاص  وبالنسبة 
قوة  في  كبير  بتغير  يشعروا  أن  فيمكن  طبية، 

النظر لديهم.

الطبية  النظارة  تقوم  لن  الوقت،  وبمرور 
بدورها، حيث أن المياه البيضاء تسبب اإلعتام 

الكامل للعدسة.
6- ظل أصفر أمام العين:

كتل  تحول  في  بالعين  األبيض  الماء  يتسبب 
البروتين التي تغلف العدسة إلى اللون األصفر 
العالم  بأن  الشعور  ذلك  عن  وينتج  البني،  أو 
ترتدي  أنك  أو  األصفر  باللون  مغلف  المحيط 
نظارة بعدسات باللون األصفر، مما يؤثر على 
وإمكانية  المختلفة  لأللوان  الواضحة  الرؤية 

التمييز بينها بدقة.
7- الرؤية المزدوجة:

رؤية  إلى  األبيض  الماء  يؤدي  أن  يمكن 
يسبب  مما  الواحد،  للشيء  أكثر  أو  صورتين 
على  القدرة  وعدم  والدوار  بالدوخة  الشعور 

رؤية األشياء بوضوح.
8- صعوبة القراءة:

العين، سوف  بالماء األبيض في  عند اإلصابة 
القراءة  في  صعوبة  المصاب  الشخص  يواجه 
أثناء  شديد  تحديق  إلى  ويحتاج  المعتاد،  مثل 
قراءة الكلمات الصغيرة، وتتفاقم الحالة بمرور 
القيام  ينبغي  ولذلك  عالجها،  يتم  لم  إن  الوقت 

بفحص النظر لتفادي هذه المشكلة.
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النسخة  منافسات  اختتمت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
القدم  لكرة  الكالسيكو  كأس  من  األولى 
للسداسيات بأحراز فريق روني اللقب وكان ذلك 
على حساب فريق الجزيرة في المباراة النهائية 
للبطولة والتي شارك فيها 12 فريقًا للمتقاعدين 

لسن 40 عامًا وما فوق.
وبعد  مجموعتين  على   12 الـ  الفرق  وقسمت 
اختتام منافسات الدور كان الترتيب للفرق على 

الشكل التالي:
المجموعة األولى

1ـ روني 13 نقطة.
2- متقاعدين الجهاد 13 نقطة.

3- مشفى الرحمة 9 نقاط.
4- النضال 3نقاط.

5- شركة نبأ 3نقاط.
6- براتي 3 نقاط.
المجموعة الثانية

1ـ الجزيرة 11 نقطة.
2- األطباء 10 نقاط.
3- الصناعة 9 نقاط.

4- أربيل 6نقاط.
5- الحبوب 5نقاط.

6- شركة القلعة 0 نقطة.
 بينما تأهل الجزيرة وروني إلى المباراة النهائية 

بنتيجة  الجهاد  متقاعدي  الجزيرة على  فوز  بعد 
هدفين مقابل هدف واحد، بينما تأهل فريق روني 
كان على حساب فريق الرحمة بعد الفوز عليه 
بفارق ركالت الترجيح بنتيجة 3×2، بعد انتهاء 
الوقت األصلي بالتعادل اإليجابي بهدف لهدف،

الجزيرة  جمعت  والتي  النهائية  المباراة  وفي 
على  األخير  سيطرة  واضحة  وكانت  وروني 
بثالثية  لمصلحته  انتهى  والذي  األول  الشوط 
بعض  شهد  الثاني  الشوط  ورغم  نظيفة، 
العبي  وصل  أيضًا  ولكن  للجريزة  المحاوالت 
بفوز  المباراة  بمناسبتين ولتنتهي  للشباك  روني 
أقيمت  روني بخمسة أهداف بدون رد، وبعدها 

مراسيم التتويج وكانت كالتالي: 
ـ المركز األول فريق روني.

ـ المركز الثاني فريق الجزيرة.

ـ الفريق المثالي فريق شركة القلعة.
ـ أفضل العب سامي عثمان من فريق روني.

من  قري  محمد  قانع  الالعب  البطولة  هّداف  ـ 
فريق مشفى الرحمة.

فريق  من  النزال  ممدوح  حارس  أفضل  ـ 
الجزيرة.

مجمع  أرضية  على  المباريات  كافة  وأقيمت 
كالسيكو الرياضي بقامشلو جنوب دوار جركين.
في  والسباعيات  السداسيات  دوريات  وتقام 
المالعب المغلقة بشكٍل متواصل على مدار السنة 
وتحمل بطابعها خروج الالعبين والجماهير من 
وتمثل  عام،  بشكٍل  والحياة  العمل  ضغوطات 
حالة من الترفيه والتنافس بين الالعبين والفرق، 
تنتهي بنجاح  فالبعض منها  وبحسب كل بطولة 

كبير والفت والبعض منها ال.

عانت من الظلم والجوع تحت القصف المتكرر 
في مدينتها، وتعرضت للسجن مع عائلتها على 
يد مرتزقة االحتالل التركي، وتقول: »في قرانا 
ومدينتنا ال مجال للعيش«، وتؤكد أنهم وجدوا 
وشرق  شمال  مناطق  في  واالستقرار  األمان 

سوريا.
صّرحت اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن 
ما يقارب 1500 عائلة من مدينة إدلب السورية 

نزحت وقصدت مناطق شمال وشرق سوريا.
عدة  الذاتية  اإلدارة  أنشأت  النازحين،  وإليواء 
في  الواقع  الحمر  جديدة  مخيم  منها،  مخيمات 
مدينة منبج, ومخيم أبو قبيع في مدينة الرقة, كما 
يقطن بعض النازحين في منازل ُأعطيت لهم من 

قبل األهالي لتدبير أمورهم.

»كانوا ميارسون علينا أبشع 
املامرسات«

في جولة لمراسلة »وكالة أنباء هاوار« في ُمخيم 
عبيد  فاطمة حج  بالنازحة  التقت  إدلب،  نازحي 
)23( عامًا، متزوجة وأم لثالثة أطفال من ريف 

إدلب.
تقطن فاطمة اآلن في الريف الغربي لمدينة منبج 
تحت  والجوع  الظلم  عشنا  البداية  »في  وتقول: 

القصف، هناك في قرانا الوضع ال يطاق«.
علينا  يمارسون  فاطمة حديثها: »كانوا  وتابعت 
السماح  وعدم  تجويع  من  الممارسات،  أبشع 
للقصف  تتعرض  التي  المدينة  بالخروج من  لنا 

الستخدامنا كدروع بشرية«.
إدلب  مدينة  وأرياف  قرى  أن  فاطمة،  ولفتت 
والدمار  القصف  شدة  من  يوصف  ال  وضعها 
الضحية،  هو  وحده  والشعب  بها,  لحق  الذي 
ويدفع ثمن المعارك الدائرة منذ أعوام, وأردفت 
مصالحه  يخدم  المنطقة  في  »الكل  بالقول: 

اعتبار  دون  له,  داعمة  خارجية  وأجندات 
عليهم«.  يتصارعون  الذين  األرض  أهل  لرأي 
في  المتكرر  القصف  بسبب  أنه  فاطمة  ونوهت 
قائلًة:  وتابعت  الخروج،  قرروا  األخيرة  اآلونة 
بعد  فيما  لنتوجه  إعزاز  مدينة  صوب  »اتجهنا 
إلى المناطق التي تشهد أمانًا، في طريقنا اعتقلنا 
سجن  إلى  وأخذونا  عائالت  عدة  مع  المرتزقة 
إعزاز ألننا لم نملك المال لدفعه للحواجز، بقينا 
في السجن يومين دون طعام وتحت الضرب«. 

»وجدنا األمان واالستقرار 
والهدوء هنا«

وأوضحت فاطمة، أن مرتزقة االحتالل التركي 
منطقة  »نبقى ضمن  أن:  بشرط  أفرجوا عنهم  
الليل هربًا  إعزاز«، وتابعت: »لكننا رحلنا في 
من ممارساتهم واتجهنا إلى مناطق شمال وشرق 

التصنيف  الطاولة،  لتنس  الدولي  االتحاد  أعلن 
العالمي الجديد لمختلف المراحل السنية.

»الطفلة  بـ  الملقبة  جودة  هنا  المصرية  وجاءت 
للعبة  الدولي  التصنيف  صدارة  في  المعجزة« 
األول  المركز  على  محافظة  سنة،   15 تحت 

للشهر الثالث على التوالي.
نقطة، متفوقة  وحصلت هنا جودة على 9011 
 8443( هاريموتو  ميوا  اليابان  العبة  على 
نقطة(، والعبة البرازيل جيليا تاكهشي )6158 
أول مصرية وعربية  نقطة(. وتعتبر هنا جودة 

وإفريقية تتصدر التصنيف العالمي للناشئات.

عشرات اآلالف من الطالب للمراحل الدراسية 
الثالث: االبتدائي، اإلعدادي، الثانوي، يدرسون 
ومادة  الديمقراطية،  الذاتية  اإلدارة  مدارس  في 
الرياضة هامة جدًا عكس ما يراه الكثيرين، فهي 
المنصرم كانت  العام  مفيدًة لجسده وعقله، وفي 
هناك بطوالت ودوريات مختلفة لأللعاب الفردية 
وألعاب  والشطرنج  القدم  كرة  مثل  والجماعية، 

القوى، ورياضات أخرى.
إدارة  في  والفعاليات  النشاطات  لجنة  ونظمت 
مدرسية  بطوالت  قامشلو  بمدينة  المدارس 
للمراحل الثالث وكانت للعبة كرة القدم وألعاب 

القوى.
باسم  تنظم  جمعيها  قامشلو  بمدينة  البطوالت 
الشهيد تولهلدان الذي استشهد في معارك سري 
كانيه ضد االحتالل التركي ومرتزقته من الجيش 
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محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

المرأة في منبج ُتسّطر بيوم المرأة العالمي؛ قصة 

تاريخ وكفاح مثمر..
روناهي/ منبج- االحتفال »بيوم المرأة العالمي« بمناطق شمال وشرق سوريا، يحمل في مدلوالته نكهة خاصة عن سائر المناطق والبلدان األخرى؛ 
العتبارات كثيرة أهمها؛ قيام ثورة روج آفا والشمال السوري التي دفعت بالمرأة إلى تعزيز موقعها في المجتمع بكافة المجاالت، خاصًة وإن المرأة 

تبوأت أماكن ريادية هامة بقيادة المرأة الشابة. 

روناهي / قامشلو ـ الصحة واللياقة البدنية للطالب حاجة ُملّحة وضرورية في الوقت الحالي، فهي تحميه من الكثير من األمراض إضافة لتقويته 
ذهنيًا، وإقامة النشاطات والبطوالت الرياضّية تعطي دافعًا كبيراً للطالب لحب الدراسة والتعلم والعمل على إثبات أنفسهم، ومن هذا المنطلق تقام 

بطوالت مختلفة سنويًا للمدارس بإقليم الجزيرة.

عام  كل  من  آذار  من  الثامن  في  العالم  يحتفل 
اليوم؛  هذا  ويحتفي  للمرأة،  العالمي  باليوم 
كافة  في  العظيمة  وإسهاماتها  المرأة  بإنجازات 
مناحي الحياة، وقد أقر هذا اليوم من قبل جمعية 
في  المرأة  دور  إلى  للتنويه  المتحدة؛  األمم 
المجتمع وأهمّيته، باإلضافة إلى اإلقرار بحقوقها 
والتأكيد على أهمية تعزيز قيم الحياة الندية، إذ 
والسياسية،  االقتصادية،  اإلنجازات  فيه  تبرز 
المرأة،  فيها  تقوم  التي  والثقافية  واالجتماعية، 
في دعوة صريحة للعمل من أجل الوصول إلى 

المساواة بين الجنسين.
»روناهي«  صحيفتنا  أجرت  المزيد،  لمعرفة 
من  عدد  مع  ذلك،  حول  لآلراء  استطالع 

عضوات مجلس المرأة الشابة في منبج.
»لوال ثورة روج آفا لما عرفنا قيمة هذا اليوم«

الشابة؛  المرأة  بمجلس  العضوة  أكدت  بدايًة، 
المرأة  العلي في حديثها حول معاني يوم  جاندا 
في  للنساء  تكريمًا  يعتبر  اليوم  هذا  بأن  العالمي 
العالم بأسره، ال سيما في مناطق شمال وشرق 
تحقيق  المرأة؛  هذه  استطاعت  حيث  سوريا، 
بناء  مستوى  على  وكبيرة  ملموسة  خطوات 
أسريًا  خاصة  وذاتها  أداءها  وتقويم  شخصيتها 
وإداريًا بكافة التخصصات والمجاالت. إذ تمكنت 
من خالل ثورة روج آفا والشمال السوري التي 
كانت بمثابة االنطالقة األولى لخروج المرأة من 
التضحيات  من  بالكثير  وتجسد  العميق،  قمقمها 
الريادي  الدور  هذا  لبلوغ  المرأة  قدمتها  التي 
ذروة  بلغت  المرأة  على  جاندا  وشددت  اآلن. 
فكر  إلنتاج  ونضالها  كفاحها  نجاحها من خالل 
متجدد يواءم طريقة تفكيرها لألمور بعدما كانت 
والنظر  قدراتها،  تحجيم  من  قوقعة صغيرة  في 
عليها بأنها أقل شانًا من قدرة الرجل على تبوأ 
هذه  بأن  مبينًة  اختالفها،  على  قيادية  أماكن 
الثورة بما حملته من مبادئ ومثل، كانت كفيلة 
تاجروا  الذين  السماسرة  بوجوه  الطاولة  بقلب 
يومًا  هناك  أن  تعرف  ما عادت  بقضاياها حتى 
عالميًا خاصًا بالمرأة، بحيث وصلت إلى ما هي 

عليه من هذا االنكماش قبل الثورة.
اهلل  عبد  القائد«  نظر  »لقد  جاندا:  وأردفت 
وبناء  حياة(  المرأة  بقوله:)  للمرأة  أوجالن« 
على ذلك، انطلقت المرأة منذ قيام ثورة »روج 
بعدما  الجنسوي  التحرر  مسألة  إلحياء  آفا« 
الذوبان  حد  إلى  وانصهرت  ذاتها  المرأة  فقدت 
خطير  األمر  وهذا  السلطوي،  الرجل  بكينونة 
المرأة على  جدًا باعتبار أن ال وجود لشخصية 
إلى  الرجل؛ وصواًل  اإلطالق لحساب شخصية 
فاعلية  تجاه  نفسها  وإفناء  ذاتها  إنكار  درجة 
الرجل فحسب. لم تكن المرأة قادرة على التعبير 

هناك  فثمة  يدور من حولها،  لما  عن مشاعرها 
يوم  بمناسبة  الكلمات  يعّبر عنها، حتى  من كان 
كل  ألن  فقط  الرجل  بقلم  تكتب  العالمي  المرأة 
شيء بداخلها كبت أيضًا، فأحاسيسها من حجر 

ووجدانها كثيب من الرمال«.
فما  تمامًا  الرؤى  اختلفت  آفا  روج  ثورة  في 
أعطته للمرأة من صياغة للحدث لم يكن من قبل، 
فقد نهضت بإعادة المرأة لمخزونها الموروثي؛ 
قادت  حينما  العميق،  التاريخي  باإلرث  المتمثل 
بحسن  وذلك  بأكملها،  مجتمعات  ما  فترة  في 
وها  األمثل،  بالشكل  المجتمع  بتوظيف  إدارتها 
المبادرات  هي اآلن تعيد توظيف ذلك بعدد من 
لتفجير  والثورية؛  واالقتصادية  االجتماعية 

طاقات في ميادين مختلفة. 
جاندا  الشابة  المرأة  بمجلس  العضوة  واختتمت 
العلي حديثها بأن االحتفال بعيد المرأة في مدينة 
للثورة  طويلة  نضال  ثمرة  هو  وريفها،  منبج 
على  للمرأة  حقيقي  وانتصار  العامة  بالمحصلة 

نحو خاص«. 

املرأة يف شامل ورشق سوريا، اجتازت 
األطر العامة ليوم املرأة العاملي

الشابة؛  المرأة  العضوة بمجلس  أشارت  بدورها 
العالمي  المرأة  يوم  معاني  حول  حمدي  سالف 
في  امرأة  كل  قلب  على  غالية  مناسبة  بأنها 
عرفان  لمستوى  وصلت  أنها  باعتبارها  العالم؛ 
من المجتمع الدولي لعظمة ما حققته في مختلف 

األصعدة، بحيث ال يمكن نكران هذا األصل. لقد 
القليل  الماضية على  الفترة  المرأة خالل  حازت 
وممارسة  التشريعات  مستوى  على  حقوقها  من 
بالفعل.  ذلك  حدث  وإن  عمليًا،  الفكري  األداء 
العام  اإلطار  في  يكون  أن  يعدو  ال  بأنه  وبينت 
عند  اإلشكالية  عمق  ذروة  إلى  الوصول  دون 
شمال  مناطق  في  المرأة  تمكنت  بينما  المرأة، 
والشمال  آفا  »روج  ثورة  عبر  سوريا،  وشرق 
السوري« من مواكبة تمكين ذاتها بالشكل الذي 
نموذجيًا  وتماثاًل  كبيرًا  ذاتيًا  تطويرًا  فيه  حققت 
وطنها  حماية  في  ومشاركتها  بقدرتها  تجسد 
حادثة  في  القتالية  الجبهات  على  كبيرة  بفاعلية 

نادرة في التاريخ.
نجاح المرأة نتيجة االتكاء على الموروث الشعبي
الشابة؛ سالف حمدي  المرأة  بمجلس  والعضوة 
عن  فعبرت  العالمي  المرأة  ليوم  نظرة  لها  كان 
رأيها فيما يتعلق بالتغييرات التي أحدثتها المرأة 
ضمن واقعها لتتقدم بذلك نحو خط الحرية: »ما 

تركة  المرأة  بها  تخطت  التي  اللحظات  أجمل 
على  كانت  التي  والتقاليد  العادات  من  طويلة 
رأسها كلمة »عيب«، فأنا اآلن أملك قرار نفسي 
مجتمعي  بتغيير  إيماني  عن  أعبر  أن  وأستطيع 
نحو األفضل وتجاوز معظم السلبيات من خالل 
العمل والمثابرة والمشاركة الفاعلة في المسيرات 
التي تعدها المرأة الشابة في المناسبات الرسيمة 
من  العديد  وتتضمن  وسواها،  المناسبة  لهذه 
األنشطة المتنوعة فضاًل إلى عروض المسرح. 
تخّص  التي  القضايا  إلى  فيها  التطرق  يتّم  حيث 
إذا  منها  بد  ال  اجتماعية  كضرورة  المرأة؛ 

جاندا علي سالف حمدي هبة رشو

بدءًا  الحقيقي؛  التغيير  من  حالة  فرض  أرادت 
للتأكيد  التعليمية؛  المؤسسات  في  العروض  من 
على دور المرأة التنموي، ومكانتها االجتماعية 
المرموقة. بخصوص هذا اليوم الذي يعد تكريمًا 
معنويًا لرمز العطاء لما قامت به المرأة منذ نشأة 

البشرية«.  

حقائق تاريخّية صنعتها املرأة

من جهتها، بّينت العضوة بمجلس المرأة الشابة؛ 
بأن  العالمي  المرأة  يوم  معاني  حول  رشو  هبة 
وأشكال  أنواع  كافة  من  القدم  منذ  عانت  المرأة 
مناطق  المجتمع، والسيما  في  والتهميش  العنف 
وبقيت  الخصوص  وجه  على  األوسط  الشرق 
لتخليص  العصور؛  مدى  على  تحارب  المرأة 
نفسها من براثن العبودية التي لحقت بشخصيتها 
تحديدًا، حيث كانت المرأة تعاني من نسبة كبيرة 
من الجهل، حتى بقيت هذه المجتمعات مغلقة تمامًا 
ال تعطي للمرأة حقًا في أي شيء، فمن منظورهم 
على  مغلوبة  فقط،  مربية  لتكون  المرأة  خلقت 
أمرها فحسب. ومع قيام ثورة »روج آفا والشمال 
وخاضت  فشيئًا،  شيئًا  األمور  تبدلت  السوري« 
المرأة معارك طاحنة مع المجتمع والرجل، إلى 
أن وصلت إلى المرتبة التي ُأقرت لها العديد من 
الحقوق من خالل التساوي بالحقوق والواجبات 
مع الرجل، إذ تمكنت من منافسة الرجل باألعمال 
القتالية واإلدارية بعدما كانت حكرًا على الرجل 
وطبيبة  قديرة،  معلمة  المرأة  فأصبحت  وحده 
ماهرة، ومحامية، ووزيرة، وشرطية، ومهندسة 

وعالمة، ومكتشفة. 
وتابعت بأن المرأة تألقت يومًا بعد يوم وأحرزت 
بكافة  لها  يشهد  أصبح  أن  إلى  كبيرة،  إنجازات 
الوعي،  وانتشار  التطور  ومع  الحياة،  مجاالت 

ُسِمح  حيث  انفتاحًا  أكثر  مجتمعاتنا  أصبحت 
للمرأة باالنخراط بكافة مجاالت الحياة، وكّرمها 
واحتفل  لنفسها،  وإثباتها  تفوقها  لحجم  المجتمع 
من  »الثامن  العام  من  يومًا  لها  وخصص  بها 
آذار؛ ُعرف- بيوم المرأة العالمي - عيد المرأة- 

عمومًا.

ثورة الشامل السوري أثبتت 
جدارتها بقلب املوازين

إلى  المرأة  وصول  أن  يعتقد  كان  بأنه  وأردفت 
اليوم، هو  عالمنا  في  الموجودة  المثالية  النماذج 
منه  يتحقق  أن  يمكن  ال  المرأة،  خيال  من  نسج 
ساهمت  آفا«  »روج  ثورة  قيام  أن  إال  شيء، 
الصحيح  بشكلها  ذاتها  وفهم  الوعي  بانتشار 
وأيضًا معرفة أن المرأة إذا خرجت من المنزل 
نتائج  إلى جنب، وحققت  الرجل جنبًا  وشاركت 
التجربة  َتستحق خوض هذه  فألنها  منه،  أفضل 
فقد  والسلم،  والحرب  في  جدارتها  وإثبات 
المشتركة في  الرئاسة  إلى مراتب  وصلت اآلن 
كل اإلدارات والمجالس واللجان، بينما كانت في 
السابق على الصعيد االقتصادي كان راتبها أقل 
بنفس  تقوم  أنها  الرغم  على  الرجل،  راتب  من 
العمل وبكفاءة أكبر، وهكذا على كافة األصعدة 

كان حقها مغبون على حد تعبيرها.
هبة  الشابة؛  المرأة  بمجلس  العضوة  واختتمت 
رشو قائلًة: »ننظر إلى يوم المرأة العالمي على 
بما  ليفي  المرأة،  إنجازات  وكّرم  خّلد  رمز  أنه 
التقدير،  من  بسيطًا  جزءًا  ولو  المرأة  أعطت 
المرأة  فبيوم  واإلبداع،  والَتميز،  والعرفان، 

العالمي نقول؛ ) كل عام والمرأة عيد العالم(«.

بطوالت مدرسّية بقامشلو تمنح الطالب الثقة والصحة السليمة

تقرير/ جوان روناهي

تقرير/ جوان محمد

االتحاد  في  الجماعية  األلعاب  مكتب  يدعو  ـ 
الرياضي بإقليم الجزيرة كافة األندية والفرق 
التي تود المشاركة ببطولة كرة السلة 3×3، 
الساعة  بتمام  القادم  السبت  يوم  لالجتماع 
الرياضي  االتحاد  بمقر  الحادية عشر صباحًا 

بقامشلو لتثبيت المشاركة.
الرقة  مجلس  في  والرياضة  الشباب  لجنة  ـ 
للعمل  يتجهزان  الرياضي  واالتحاد  المدني 
على إقامة دورة تحكيم لكرة القدم بمدينة الرقة 
تحت إشراف المحاضر »حسين هالل« مدتها 
أربع أيام، وذلك يوم السبت 2020/3/7، في 

صالة الفرات )صالة التاج(.
بأربعة  قمحانة  نادي  الجهاد على  نادي  فاز  ـ 
إطار  ضمن  واحد  هدف  مقابل  أهداف 
منافسات مرحلة اإلياب من الدوري السوري 
على  األولى«،  »الدرجة  القدم  بكرة  للرجال 
أرضية ملعب حماة الصناعي، وهي المباراة 
الثانية للجهاد بحيث كان قد خسر في المباراة 
بثالثة أهداف مقابل  نادي عفرين  األولى من 

هدف واحد.
رمضان  لدورات  المؤسسة  اللجنة  تدعو  ـ 
بدورة  المشاركة  تود  التي  الفرق  القدم  لكرة 
الحضور  للعام 2020،  الرمضانية  كالسيكو 
يوم الجمعة المصادف 2020/3/6، لالجتماع 
الكالسيكو  بمجمع  مساًء  السابعة  الساعة 

برعاية  الدورة  وستكون  بقامشلو،  الرياضي 
من نادي الجهاد الرياضي.

الدورة بأشراف اللجنة:
- ديدار ظاظا.

- أحمد صبري.
- خالد عزيز.

- الزكين أوسي.
- عمار األحمد.

ـ يدعو مكتب كرة القدم في االتحاد الرياضي 
بإقليم الجزيرة الراغبين باالنتساب إلى الدورة 
التحكيمية لكرة القدم )تنسيب( من عمر 18- 
35 سنة الحضور والتسجيل لدى ديوان مكتب 
بقامشلو  الرياضي  االتحاد  بمقر  القدم  كرة 

مصطحبين معهم األوراق الالزمة:
1- صورة عن الهوية الشخصية.

2- صورة شخصية ملونة عدد)2(.
العبًا  كان  إذا  النادي  من  ترشيح  طلب   -3

منتسبًا ألي نادي من أندية إقليم الجزيرة.
يوم  الطلبات  الستالم  موعد  آخر  مالحظة: 

األحد القادم تاريخ 2020/3/7.
روناهي / قامشلو

روني يقسو على اجلزيرة وينال لقب كأس الكالسيكو

نازحة من إدلب: » يف قرانا ومدينتنا ال جمال للعيش«
هنا جودة حتافظ على صدارة التصنيف العاملي 

لناشئي تنس الطاولة

حقيبة روناهي الرياضّية

السوري الوطني.
منافساتها على  أقيمت  والتي  القدم  لعبة كرة  في 
ففي  بقامشلو  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية 
المرحلة اإلعدادية للبنين توج فريق مدرسة بنت 
مدرسة  فريق  على  فوزهم  بعد  بالبطولة  جبيل 
حطين بالمباراة النهائية بركالت الترجيح بنتيجة 

هدفين مقابل هدف واحد.
وللبنات توجت مدرسة عبد األحد يونان بالبطولة 
بعد تغلبهن على مدرسة أم الفرسان بهدف بدون 

رد.
أما بطولة المدارس لكرة القدم للمرحلة الثانوية 
مدرسة  فريق  فاز  النهائية  المباراة  في  للشباب 
بهدف  عربستان  مدرسة  فريق  على  الصناعة 
فاز  لإلناث،  النهائية  المباراة  وفي  رد،  بدون 
فريق الكرامة على قناة السويس بفارق ركالت 
الوقت  انتهاء  بعد  رد  بدون  بهدف  الترجيح 
على  أهداف،  بدون  السلبي  بالتعادل  األصلي 

أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو.
كما نظمت لجنة النشاطات والفعاليات في إدارة 

القوى  ألعاب  مسابقات  قامشلو  بمدينة  المدارس 
بقامشلو  آذار  الثاني عشر من  في ملعب شهداء 
الكرة  ورمي  الطويل  الوثب  ألعاب  وضمت 
المسافات  لمختلف  جري  وسباقات  الحديدية 

ولكال  والثانوية  اإلعدادية  للمرحلتين  وكانت 
الجنسين.  

أللعاب  االبتدائية  المدراس  مسابقة  أقيمت  كما 
من  عشر  الثاني  شهداء  بإستاد  أيضًا  القوى، 

آذار بقامشلو وكانت للوثب والجري، وشاركت 
البطوالت  كافة  في  بقامشلو  المدارس  معظم 
القدم  لكرة  بطولة  ستقام  وأيضًا  والمسابقات، 
الكرة  لبطوالت  باإلضافة  االبتدائي،  للمرحلة 
المراحل  لمختلف  والطاولة  والشطرنج  الطائرة 

في الفترة القادمة.
البطوالت المدرسية تمنح الطالب النشوة والفرحة 
لألهالي  طابعًا  تعطي  وأيضًا  فيها،  بالمشاركة 
فالخروج  أبنائهم  حاالت  في  تغيير  بحصول 
للمالعب وممارسة الرياضة تمنحهم راحة نفسية 
تدريسية صغيرة  بكوادر  وللعلم  شيء،  كل  قبل 
بدأت اإلدارة الذاتية بإدارة المدارس ببعض المدن 
لتصبح على مستوى الكثير من المدن والمناطق 
لدى  الخبرة  قلة  ومع  شمال وشرق سوريا،  في 
الرياضة  مجال  في  والمعلمين  المعلمات  بعض 
ولكن في المحصلة عام تلو اآلخر سوف نحصل 
تجربة  فأي  المدرسية  الرياضة  في  تطور  على 
جديدة ستواجه المصاعب وستحدث فيها أخطاء 

واألهم أن نتعلم منها ونتجاوزها مع األيام.

مليئة  نزوح  ورحلة  طويلة،  مشقة  بعد  سوريا 
بالخوف والفزع، وفور وصولنا إلى مدينة منبج 
على  أصابهم  لما  المشفى  إلى  أطفالي  أسعفت 

الطرقات«.
النازحة فاطمة حج عبيد، أكدت في ختام حديثها 
بالقول: »وجدنا األمان واالستقرار والهدوء هنا، 

ولن نخرج من هنا إال إلى مدينتنا بعد تحريرها 
من جيش االحتالل التركي ومرتزقته«.

قوات  إدلب ضمن  ثوار  لواء  أن  بالذكر  الجدير 
للنازحين  تسهيالت  قّدم  الديمقراطية  سوريا 
الوافدين، وتم استقبالهم في مناطق شمال وشرق 

سوريا.
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يوم تنتهي مسيرة الشقاء السوري

كاتب سوري: ابتزاز أردوغان ألوروبا 
بالالجئين دليل على إفالسه

ليس من المعقول أن يكون أردوغان وصّيا على 
وليس  شيئًا،  عنهم  يعرف  ال  الذين  السوريين 
عن  تصورًا  العربية  الدول  تملك  أال  مقبواًل 

مستقبل سوريا.
ال تزال هناك ماليين أخرى من السوريين على 
اتجاه  في  جديدة  نزوح  مسيرات  لبدء  استعداد 
تتضح  ولم  الحرب  من  سنوات  تسع  أوروبا، 
الصورة بعد، ما الذي يريده العالم من سوريا؟ 
تدّخله  شرعن  الذي  فالعالم  لغمًا،  يشبه  سؤال 
يريدونه،  عما  السوريين  يسأل  لم  سوريا  في 
تخطتها  شعارات  برفع  السوريون  اكتفى  فيما 
الوقائع، صار األمل بالنسبة لماليين السوريين 
يقع خارج سوريا ال داخلها، لذلك فإنهم يشعرون 
التركي  الرئيس  يناسبهم،  أردوغان  جنون  أن 
يبتز أوروبا بهم فهم بالنسبة له مجرد بضاعة، 
أداروا ظهورهم  أن  بعد  تستفزهم  تلك صفة ال 

لمنازلهم المهدمة.
آمنًا،  مكانًا  للسوريين  بالنسبة  سوريا  تعد  لم 
سنوات  قبل  توصف  كانت  أنها  من  بالرغم 
في  أمانًا  السياحية  األماكن  أكثر  باعتبارها 
العالم، سوريا الحقيقية ذهبت إلى ذاكرة أغلقت 
هائمين،  لبشر  األخيرة  األوجاع  على  أبوابها 
أن  لو  كما  األسطوري،  مالذهم  التيه  سيكون 

 أوجالن....
الزعيم والقضية

الزمان على طبع   بعد أكثر من عقدين من 
هذا الكتاب، وجدنا أننا بحاجة إلعادة قراءته 
فاالسم  طباعته،  إعادة  ثم  ومن  جديد،  من 
على  ُمصرّاً  السّجان  بقي  كلما  ألقاً  يزداد 
وغاب  القضبان،  خلف  بسجينه  االحتفاظ 
عن إدراكه. أن هذا السجني لم يعد سجيناً 
في واقع األمر، فقد حتّول من سجني باجلسد، 
إلى فكرة ثم فلسفة بحث عنها املظلومني 
ظامليهم،  من  اخلالص  أجل  من  األرض  في 
حجبها،  على  السجن  قضبان  عجزت 
التقاطها،  على  يتلهف  من  وجتد  لتنطلق 
بشكل  جنح  ثم  مفرداتها،  مع  وتتوحد 
إلى  النظري  إطارها  من  بتحويلها  مدهش 
احللم  ليحول  الواقع،  أرض  على  تطبيقها 
يؤيد  من  وجدت  مدهشة،  حقيقة  إلى 
تعميمها،  ويتمنى  التجربة  بتلك  ويحتفى 
ألنها  للتجربة  العداء  كان  املقابل  وفي 
ثروات  نهب  شراهة  في  أطماعه  ضد  تقف 
التطبيق  والتلذذ بقمعهم، ولكن  الشعوب 
تستأسر  جعلها  التجربة  لهذه  العملي 
اهتماماً متزايداً بها، فهؤالء يقومون بشيء 
فاملرأة  عليه،  وُجبلنا  تعودناه  عما  مختلف 
السياسي  العملني  في  شريكة  صارت 
وكذلك  متبوع،  وال  تابع  فال  واجملتمعي، 
من  واحلقيقة،  باالسم  رفاق  الكل  الشباب، 
وكانت  هؤالء،  حول  التساؤالت  كثرت  هنا 
عودتنا في زيارة إلى الكتاب الذى صدر منذ 
فيه  نقرأ  فرمبا  الزمان،  من  عقدين  من  أكثر 
من  ونرقبه  نراه  ما  أثمرت  التي  اإلرهاصات 
أنه سجل  فقرأنا  للدهشة،  تدعو  منظومة 
الصعيد  كيف حتول صاحبه من بطل على 
احمللي إلى بطل على الصعيد العاملي، تفوق 
ومانديال،  جيفارا  على  لإلنسانية  قدمه  مبا 
التي  وصالبته  وتضحياته  بنضاله  فجيفارا 
العنصري،  الفصل  سجني  ومانديال  تلني،  ال 
من  أوجالن  قدمه  ما  لإلنسانية  يقدما  لم 
إجناز فكري مع عدم التقليل من شأن هذين 
وأنعشت  ومانديال(،  )جيفارا  العظيمني 
كانت  كيف  وعشنا  الزيارة،  بهذه  ذاكرتنا 
من  مع  الشوفينية  األنظمة  تتعامل 
تتعاون تلك األنظمة  يختلف معها، وكيف 
عدو  ملواجهة  تتوحد  كي  بينها  فيما 
مشترك، يسعى لرفع راية املظلومني وحترير 
الصعيد  على  أما  ظامليهم،  من  رقابهم 
إسهامات  الكتاب  هذا  فقد سجل  املصري، 
الكتَّاب والشعراء بهذا احلادث اجللل، وكانت 
النظام  وجه  في  صرخة  احتجاجاتهم 
في  األولى  اخلطوة  كان صاحب  ألنه  حينئذ، 
دراما اعتقال أوجالن، عندما توسط بني تركيا 
كتب  ومما  األولى،  لتهديدات  رضوخاً  وسوريا 
بقضية  الشعبي  املصري  لالهتمام  كمثال 
البطل أوجالن، فقد كتب صاحب نوبل جنيب 
وقضيتهم  مظلومني  )األكراد  محفوظ 
أشرف  وكتب  كبرى(،  وسياسية  إنسانية 
أوجالن...عمليات  إلى  جيفارا  )من  خميس 
السابق  الوزير  وكتب  الثّوار(،  ضد  قذرة 
خطف  )جرمية  اهلل  عبد  صبري  إسماعيل 
الدين  صالح  الكبير  الكاتب  وكتب  دولية(، 
ملف  وتفجير  الكردية  )الدراما  حافظ 
)اخلطف  منصور  سامى  وكتب  األقليات(، 
وحكومة اإلرهاب من إيخمان حتى أوجالن.. 
عمر  محجوب  وكتب  للموساد(،  ثابت  دور 
إلى أوجالن.. العميل اإلسرائيلي  باروخ  )من 
في  مصرية  وزيرة  أول  وكتبت  مستعد(، 
)أوجالن..  زيد  أبو  حكمت  املصري  التاريخ 
رجل بأمة( ، ويصعب علينا أن نحيط ونذكر 
كافة إسهامات الكّتاب واملفكرين والشعراء 
املصريني بهذا احلدث اجللل. لقد أعيد طباعة 
هذا الكتاب في روج آفا، ثم أعيد طباعته من 
إصدارات  باكورة  ليكون  القاهرة،  في  جديد 
الكردية  اجلميالت  )جميلة  نفرتيتي  دار 
الدار  ونظم  إخناتون(،  مصر  فرعون  زوجة 
مناقشة  إلى  تطرقت  للكّتاب،  هامة  ندوة 
مصر  تسهم  أن  ميكن  وما  الكردي  الشأن 
كما  الكرد،  األشقاء  مع  التقارب  مجال  في 
سوف  مؤسسيها  قال  كما  نفرتيتي  دار  أن 
ونحن  الكردية،  الثقافة  نشر  في  تتخّصص 
في  يسهم  بذلك  ألنها  التوفيق،  له  نتمنى 

التقارب بني مصر والكرد.

 روناهي القاهرة... ضياء روج آفا  

رجائي فايد

جمال شيخ باقي: »القائد أوجالن في طليعة حركة التحّرر العالمية«

خوديدا جوكي: »نرفض إقامة مخيم لداعش بالقرب من شنكال«

قال السكرتير العام للحزب الديمقراطي الكردي السوري جمال شيخ باقي: »حريق إيمرالي رسالة تهديد من أنقرة 
إلى الحركة الكردية تحذرها فيها من االصطفاف إلى جانب معارضي أردوغان«. وأشار إلى أن هذا الحريق ُيشتم 
منه رائحة تآمر جديدة على أحد أبرز رموز الحركة التحررية ليس في الشرق األوسط فحسب، بل في العالم أجمع.

القائم بأعمال ناحية سنوني خوديدا جوكي: »نحن نرفض وبالنيابة عن كلِّ اإليزيديين في شنكال رفضًا  قال 
بالمطلق عن إنشاء مخيم يأوي مرتزقة داعش وعوائلهم بالقرب من مناطقهم«، مؤكداً على ضرورة قبول 

إرادة اإليزيديين وعدم االلتفات عليها.

حريق  اندلع  المنصرم؛  شباط  من   27 الـ  في 
تحتجز  إيمرالي، حيث  غابة جزيرة  في  مريب 
أكثر  منذ  أوجالن  اهلل  القائد عبد  التركية  الدولة 
من 21 عامًا، وأثار الحريق ردود فعل غاضبة 
في صفوف الكرد وكذلك العرب الذين اعتبروا 
اهلل  عبد  القائد  لسالمة  مباشرًا  تهديدًا  الحريق 
إظهار  تركيا  فيه  أرادت  وقت  في  أوجالن، 
الحريق على أنه حدث طبيعي، إال أن الكثيرين 
لرقابة  الخاضعة  إيمرالي  جزيرة  إن  يقولون 
فيها  يحصل  أن  يمكن  ال  مشددة؛  استخباراتية 
أن  وبخاصة  التركية،  الدولة  علم  دون  حريق 
الحريق حصل في يوم ماطر؛ ما أثار الكثير من 

التساؤالت عن الرسائل من وراء الحريق.

الحريق  ذلك  وراء  الكامنة  األسباب  وحول 
العام  السكرتير  مع  هاوار حوارًا  وكالة  أجرت 
جمال  السوري  الكردي  الديمقراطي  للحزب 

شيخ باقي، وهذا هو نص الحوار: 
ـ كيف تفسرون توقيت الحريق في إيمرالي؟

إذا  أيام،  قبل  إيمرالي  في  نشب  الذي  الحريق   
له  سيكون  فالحريق  بعقالنية  األمر  إلى  نظرنا 
سببان إما نتيجة عوامل طبيعية أو أنه ناجم عن 
فعل فاعل، إذا عدنا إلى النقطة األولى واعتبرنا 
في  نحن  ناتج عن عوامل طبيعية،  الحريق  أن 
الماء  وسط  في  إيمرالي  وجزيرة  الشتاء  فصل 
الوقت  الفرضية في هذا  تلك  قبول  يمكن  إذًا ال 
نشب  الحريق  أن  نفكر  أن  والظروف، يصعب 

نتيجة عوامل طبيعية.

ـ يبقى االحتمال اآلخر وهو أن الحريق ناجم   
عن فعل فاعل، من هو الفاعل برأيكم؟

ورسائل  أهداف  الفاعل  عمل  وراء  أن  شك  ال 
هذا  جهات،  عدة  إلى  يوصلها  أن  يريد  معينة 
رائحة  منه  وُتشتم  كثيرة،  شكوكًا  يثير  الحريق 
الحركة  رموز  أبرز  أحد  على  جديد  تآمر 
التحررية ليس في الشرق األوسط فقط، بل في 
العالم أجمع. أعتقد أنه إذا حاولنا أن نتعرف على 
رموز الحركة التحررية باتجاه السالم والمساواة 
والعدالة سنرى أوجالن في طليعة هذه الرموز. 

كنظام  فاشي  نظام  يتآمر  أن  غريبًا  ليس  لذلك؛ 
حزب العدالة والتنمية على مثل هذا الرمز.

الناحية العملية، فهذا  وإن نظرنا إلى األمر من 
الحريق موجه إلى جهتين أساسيتين، موجه إلى 
الحركة الكردية بشكل عام وتريد تركيا أن تقول 
)الحركة الكردية( اآلن في أيدي النظام التركي 
التركي( وضع نفسه في مأزق كبير،  و)النظام 

وال سيما في صراعه بمنطقة إدلب. 
وتركيا تحاول أن تحذر من الدخول في توازنات 
إدلب وفي صراعه مع النظام هناك، فتحاول أن 
تقول نحن هنا نستطيع أن نقدم على خطوة كبيرة 
القوى  إلى  موجهة  وأيضًا  ناحية  من  هذا  جدًا، 
وهي  كردستان،  باكور  في  الكردية  التحررية 
تحذر وتقول ال تنجروا وراء المعارضة التركية 
صعبة  التوازنات  تصبح  وبالتالي  المتصاعدة 

بالنسبة ألردوغان في الداخل التركي.

تعيشه  وما  الحريق  بين  الربط  يمكننا  كيف  ـ 
تركيا من تخبط داخلي إقليمي ودولي؟

الصعب  تركيا أصبحت في مستنقع، وبات من 
عليها الخروج منه وباتت متأزمة جدًا وال سيما 
تلعب على  أن  الداخلي، وحاولت  الصعيد  على 
وبدأت  أكثر  لعبتها  تنكشف  اآلن  حبال.  عدة 
مساوماتها  خالل  من  الغرب،  أمام  تتعرى 
وابتزاز  الالجئين  ورقة  واستخدامها  الرخيصة 
أوروبا واللعب مع الواليات المتحدة األمريكية، 
حلف  وتهديد  الروس  مع  المساومة  خالل  من 
تركيا  تستنجد  كيف  نرى  األطلسي،  شمال 
لكي  اهتمامًا  تعيرها  ال  وأمريكا  بأمريكا، 
تربيها وتقول لتركيا تحملي مسؤوليات خططك 
المناهضة لتحالفك مع الغرب، الذي أنت حليف 

له منذ أكثر من 50 عامًا.
سوريا.  في  تكتيكيًا  التقوا  واألتراك  والروس 
ولكن؛ في النهاية االثنان لهما رؤية استراتيجية 
إلى  جاؤوا  األول  اليوم  منذ  الروس  مختلفة، 
أنها  أساس  على  سوريا  في  وتدخلوا  سوريا، 
في  تفاهمات  عدة  وجرت  روسية،  نفوذ  منطقة 
وزير  كيري  اتفاقات الفروف  من  المسألة  هذه 
اآلن، وكان  السابق وحتى  األمريكي  الخارجية 
هناك قبول مبدئي منذ اليوم األول على تصفية 
التركي  النفوذ  واستخدمت  المرتزقة،  المجاميع 
والورقة التركية في هذا المجال من درعا وإلى 

الغوطة وحتى إدلب.
مع  للروس  التكتيكية  النقاط  هذه  تنتهي  عندما 

أردوغان والنظام الفاشي التركي والذي ساومه 
على عفرين وكري سبي وسري كانيه، باعتقادي 
بات  وبالتالي  بالنفاذ،  بدأت  األوراق  هذه  أن 
أردوغان متأزمًا عسكريًا في الشمال السوري، 
تتصاعد  التي  الخارجية  أزمته  من  زاد  وهذا 

باألساس ولعدة سنوات وباتت اآلن في أوجها.

ـ ما الرسائل الموجهة من وراء الحريق للحركة 
الكردية؟

الرسالة واضحة وتركيا تحاول أن تقول للحركة 
التحررية الكردية في باكور كردستان ال تنجّروا 
إلى المعارضة الداخلية، أنا أملك ورقة الضغط  
في  المعارضة  مع  تحركتم  إذا  إيمرالي  في 
الداخل التركي. أستطيع أن أتآمر على إيمرالي 
قد  مسؤوليتها،  أنا  أتحمل  وال  أوجالن،  والقائد 
يكون قضاًء وقدرًا قطعًا هذه هي رسالة تركيا 
للحركة الكردية. خارج تركيا عليكم في روج آفا 
أال تفكروا أن تلعبوا على التوازن الموجود بين 
الموقف  اتخاذ  ألن  السوري؛  والنظام  األتراك 

إلى جانب النظام مع تركيا يغير هذا التوازن.
الكردي  الشعب  يتصرف  أن  يجب  كيف  ـ 

والحركة السياسية تجاه ما حصل في إيمرالي؟
في األساس يجب أن نكون واعين لهذه المسالة 
أننا يجب أن نكون  وحريق إيمرالي يؤكد على 
القائد أوجالن أسير ورهين  دائم،  يقظين بشكل 
لدى نظام فاشي ال يتوانى عن أي شيء. بالنسبة 
دائمًا  واعية  تكون  أن  يجب  الكردية  للحركة 
لمسالة أن القائد عبد اهلل أوجالن موجود بين أيٍد 
دائمًا أن نضع  قذرة واستبدادية، وبالتالي علينا 
الوضع،  هذا  صورة  في  العالمي  العام  الرأي 
والحركة  الكردي  الشعب  جماهير  وعلى 
الجماهيرية،  فعالياتها  من  تزيد  أن  السياسية 
وبخاصة  األوروبية  الساحة  على  سيما  وال 
الحقوقية،  والمنظمات  الدولية  المنظمات  مع 

والمؤسسات المؤثرة في الرأي العام العالمي.

تعتزم الحكومة العراقية نقل 31400 شخصًا 
في  الموجودين  داعش  مرتزقة  عائالت  من 
اإلدارة  لدى  سوريا  وشرق  شمال  مخيمات 
الذاتية إلى مخيم جديد في ناحية زمار بمحافظة 
باسم«  ُسمي  الذي  المخيم  العراقية،  نينوى 
وتشرف  خيمة،   4000 من  مكون  العملة« 
وزارة الهجرة والُمهّجرين على أعمال إنشائه. 
من  واسعًا  رفضًا  المخيم  هذا  إنشاء  والقى 
عشائر محافظة نينوى العراقية، وأهالي قضاء 
شنكال الواقع في الجهة الغربية من المحافظة، 
واعتبروا إنشاءه في منطقة قريبة منهم يشكل 
في  كتل  انضمت  فيما  عليهم،  جديدًا  خطرًا 
المخطط،  لهذا  للرافضين  العراقي  البرلمان 
وقدموا اعتراضات للحكومة بخصوص ذلك. 

هؤالء أياديهم ُملطّخة
 بدماء شعبنا

ناحية  بأعمال  القائم  ذلك؛ تحدث  وبخصوص 
هاوار؛  أنباء  لوكالة  جوكي  خوديدا  سنوني 
المخيم  هذا  بمثل  القبول  يمكن  »ال  قائاًل: 
القت  التي  شنكال  من  قريبة  جغرافيا  في 
داعش،  مرتزقة  قبل  من  والمجازر  الويالت 
األمر  ترفض  المحافظة  في  العشائر  وكل 
اختيار  سبب  عن  وبالحديث  وتفصياًل.  جملًة 
المحافظات  دون  المخيم  إلنشاء  المنطقة  تلك 
العراقية األخرى، قال: »إن الحكومة العراقية 
األنبار  محافظات  في  بداية  الفكرة  عرضت 
وتكريت ثم دياال. لكن؛ أبناء تلك المحافظات 
وعشائرها رفضوا األمر؛ مما جعلهم يفتتحونه 
في ناحية زمار التابعة لقضاء تلعفر بمحافظة 
من  األكبر  النسبة  أن  من  الرغم  على  نينوى 

عائالت المرتزقة هم من محافظة األنبار«.
مرتزقة  شنه  الذي  الهجوم  جوكي  واستذكر 
آب  الثالث من  في  داعش على قضاء شنكال 
عام 2014 بقوله: »قبل الهجوم على شنكال 
الجيش  سيطرة  تحت  الحدودي  الشريط  كان 

الحزب  كان  القضاء  داخل  وفي  العراقي، 
الديمقراطي الكردستاني هو من يدير األمور، 
عناصر  من   11000 من  أكثر  هناك  وكان 
البيشمركة منتشرين في كامل القرى والنواحي 
هناك. وبعد سقوط الموصل في 2014/6/10 
في  الحدود  العراقي  الجيش  ترك  داعش  بيد 
أما  داعش،  عليها  فاستولى  النهار،  وضح 
األسلحة األخرى، وبخاصة الثقيلة، فتم تسليمها 
إلى البيشمركة، وحتى األسلحة التي وقعت بيد 
المدنيين عملت البيشمركة على سحبها منهم، 
حماية  دون  شنكال  أيضًا  هم  يتركوا  أن  قبل 
بتاريخ الثالث من آب، بعد أن انسحبوا بقرار 
مواجهة  في  وأهله  القضاء  تاركين  سياسي 

المرتزقة دون حماية«. 

إقامة املخيم سُتشكّل خطراً 
عىل اإليزيديني

وأكد جوكي بالقول: »وبعد مرور خمسة أيام 
على هجوم داعش وارتكابه المجازر، وصلت 
التي  الشعب  حماية  ووحدات  الكريال،  قوات 
فتحت ممرًا آمنًا نحو روج آفا، وأنقذت مئات 
اآلالف من اإلبادة الجماعية، عائالت المرتزقة 
لمخيم  نقلها  الحكومة  تعتزم  التي  ونساؤهم 
»العملة« ما تزال وحسبما نشاهد تهتف باسم 
داعش ويقولون بأن أزواجهم شهداء، ويدعون 
ويعنون  والكفرة  المرتدين  لمحاربة  أطفالهم 
وإنشاء  األولى،  بالدرجة  اإليزيديين  بذلك 
تضررت  التي  شنكال  من  بالقرب  لهم  مخيم 
كثيرًا من أفكارهم، سُيحيي داعش من جديد، 
وسيكون خطرًا على اإليزيديين مرة أخرى«.

ناحية  بأعمال  القائم  طالب  حديثه؛  ختام  وفي 
العراقية  الحكومتين  جوكي  خوديدا  سنوني 
وحكومة باشور كردستان بالكف عن استخدام 
صراعاتهم  في  اإليزيديين  شنكال  أهالي 
كانت  السياسة  هذه  »إن  قائاًل:  ومصالحهم، 
قبل  من  شنكال  واحتالل  اإلبادة  في  السبب 

القرار  يكون  أن  الضروري  ومن  المرتزقة، 
اإليزيدي بيدهم ووفق إرادتهم، كي ال تتكرر 

المآسي واإلبادات«.

 فاروق يوسف

األقدام كانت على أهبة االستعداد للحركة، فما إن 
فتح أردوغان حدود تركيا مع االتحاد األوروبي 
موعد  على  اليونانية  الحدود  كانت شرطة  حتى 

مع موجة جديدة من المشائين السوريين.
ال أحد يريد أن يفهم أن أردوغان إنما يؤدي دورًا 
قذرًا في اتجاهين، فهو من جهة يريد أن يحصل 
أخرى  جهة  ومن  سوريا،  في  قدم  موطئ  على 
نظير  أوروبا  من  الضرائب  يجبي  أن  يحاول 
الالجئين  بملف  وتحّكمه  النزوح  لحركة  ضبطه 
تحت  يبقوا  أن  أوروبا  تفضل  الذين  السوريين 
السيطرة، وهناك تالزم بين المسارين. استمرار 
التركي،  التدخل  خالل  من  سوريا  في  الحرب 
لعدم  ضمانة  يمثل  المباشر،  وغير  المباشر 

عودة الالجئين السوريين في تركيا إلى سوريا، 
مع  براحة  أردوغان  يتعامل  ذلك  طريق  عن 
األوروبيين الذين يخضعون لشروطه في الكثير 

من المرات.
ولكن الضربة السورية التي أدت إلى مقتل أكثر 
من ثالثين جنديًا تركيًا أصابته بالجنون، فصار 
يفكر في االنتقام في اتجاهات مختلفة، ينتقم من 
لن  قواته  بأن  أوهمته  حين  خذلته  ألنها  روسيا 
الذين  األوروبيين  من  ينتقم  للهجوم،  تتعرض 
تركوه وحيدًا في مواجهة هجرة متوقعة لمليون 
إنسان من إدلب، وأخيرًا فإنه ينتقم من الواليات 
سوريا  في  تدخله  إلى  تنظر  لم  التي  المتحدة 
بعين مرحبة، بعد أن اكتشفت أن ال جدوى من 

تدخلها. في كل األحوال فإن أردوغان يهدد العالم 
أباح  سوريا  استباح  الذي  الرجل  بالسوريين، 
لنفسه أن يكون متحدثًا باسم المعذبين السوريين 
الذين سيلقي بهم في البحر على قوارب مطاطية 
يعرف  قدرهم،  شاء  ما  إلى  يمشون  يتركهم  أو 
أردوغان أن مسيرة الشقاء السوري يمكن أن تبدأ 
لتلك  عربي  حل  من  هناك  أليس  زر،  بضغطة 

المعضلة التي تنطوي على الكثير من اإلذالل؟
صار واضحًا أن أردوغان يلعب بورقة سوريا 
على حساب السوريين، في الوقت الذي صارت 
الشعب  يقين من أن  السورية على  الحكومة  فيه 
في  ُتعرض  ببضاعة  أشبه  عنه صار  المسؤولة 
مزاد، لذلك فإن تدخاًل من جامعة الدول العربية، 
أو عدد من الدول العربية، يمكنه أن يعيد األمور 
إلى سويتها، ليس من المعقول أن يكون أردوغان 
وصّيا على السوريين الذين ال يعرف عنهم شيئًا، 
وليس مقبوال أال تملك الدول العربية تصورًا عن 

مستقبل سوريا.
سوريا الحقيقية ليست نازحيها وال مخيماتهم وال 
قوارب الموت وال صور الحفاة المنتظرين عند 
أسالك الحدود، تلك صور واقعية تخون الحقيقة، 
ال يزال في إمكان النظام أن يقدم خدمة لسوريا 
إدلب  في  أردوغان  خطة  يفشل  أن  زواله،  قبل 
يمارس  أن  أردوغان  على  الصعب  من  سيكون 
لعبته في إدلب إذا ما شعر أن هناك دعمًا عربيًا 
يومها  سيادتها،  على  الحفاظ  أجل  من  لسوريا 
تنتهي مسيرة الشقاء السوري ويضرب أردوغان 

راسه بالحائط األوروبي. 

مقاله  إحدى  في  علي  قاسم  السوري  الكاتب 
يشير إلى توتر العالقة بين أردوغان وموسكو 
أردوغان  الفاشي  يتخذها  التي  واإلجراءات 
لسد الثغرات لديه في معركته في إدلب بتهديد 

أوروبا بفتح الباب أمام الالجئين.
بداية تساءل الكاتب قاسم« ماذا سيفعل االتحاد 
التركي  الرئيس  أشهر  وقد  اآلن،  األوروبي 
لم  حيث  وجهه  في  الالجئين  أردوغان، سالح 
يبَق بيده سواه، بعد أن هدد به طوياًل؟ جاءت 
مدار  على  واشنطن،  انتظرتها  التي  اللحظة 

السنوات الثالث األخيرة«.
قتلوا  الذين  تركيا  مرتزقة  عدد  إلى  وأشار 
مرتزقة   33 عددهم  البالغ  إدلب  معركة  في 
أنقرة  بين  العالقات  توتر  إلى  دفع  الشيء  هذا 

وموسكو مرة أخرى.
في  عديدة،  إعالمية  جهات  بأن  أيضًا  وذكر 
من  شماتتها  عن  عبرت  المتحدة،  الواليات 
فهو  حصل،  ما  مسؤولية  وحّملته  أردوغان، 
الرئيس  تملق  في  الوقت  أضاع  رأيها،  حسب 
الروسي فالديمير بوتين، وأثمر صبر واشنطن 
في النهاية، وهي تنتظر عودة تركيا إلى حضن 
شمال  حلف  أعرب  ذلك  أجل  ومن  الناتو، 

األطلسي )الناتو( عن دعمه ألردوغان.
أن  يدرك  أردوغان  بأن  مقاله  في  علي  يخمن 
األوروبية،  الدول  تأييد  على  الحصول  عليه 
أي  قبل  والناتو،  المتحدة  الواليات  إلى  إضافة 
مغامرة تضعه في مواجهة بوتين داخل سوريا، 
لذلك لجأ إلى ابتزازها بسالح الالجئين، وكانت 
عالقات تركيا بالواليات المتحدة وحلف الناتو، 
للتنبؤ  أوروبية  جهات  دفع  فتورًا،  شهدت  قد 
انتظرت  بينما  القطيعة،  حد  إلى  بوصولها 
واشنطن لحظة تتعارض فيها مصالح الدولتين. 
العالقات  توتر  في  األميركية،  اإلدارة  وترى 
في  األخيرة  المواجهة  بعد  الروسية،  التركية 
إدلب، فرصة يجب استثمارها إلحياء الشراكة 
المخاوف  وسهلت  أنقرة،  مع  االستراتيجية 
الالجئين  سالح  أنقرة  استخدام  من  األوروبية 
أردوغان  راهن  وبينما  واشنطن،  مهمة 
شراكة  عقد  في  أماًل  بوتين  مع  التقارب  على 
حلمه،  خاللها  من  يحقق  معه،  استراتيجية 
راهنت واشنطن على أن ُحلم أردوغان مجرد 

وهم لن يتحقق.
ينسحب  أن  الصعب  من  بأن  الكاتب  يتوقع 
على  أو  رد،  دون  المواجهة  من  أردوغان 

فتركيا  االعتبار؛  له  يرد  اتفاق  فرض  األقل 
عليه  يتوجب  خطوة  وأول  ذلك،  منه  تنتظر 
واشنطن،  مع  العالقات  إعادة  هي  اتخاذها 
األميركي،  الرئيس  كان  التي  الخطوة  وهي 
من  أنقرة  وتنتظر  يتوقعها،  ترامب،  دونالد 
الواليات المتحدة دعمًا إلقناع حلف الناتو بنشر 
بينها  الحدود  على  باتريوت،  صواريخ  أنظمة 
استخباراتية  معلومات  وتقديم  سوريا،  وبين 
على  سيطرتها  فرض  إعادة  في  تساعدها 
محافظة إدلب، مقابل أن تتخلى هي عن صفقة 
صواريخ إس – 400 الروسية. وبينما يستبعد 
بهجوم  أردوغان  يقوم  أن  عسكريون  محللون 
قيام  منهم  البعض  يتوقع  سوريا،  داخل  موسع 
يكون  محدود،  بهجوم  التركي  االحتالل  جيش 
بين  الغض  للتحالف  نهاية  وضع  نتائجه،  من 
باألمم  الروسي  السفير  وكان  وموسكو.  أنقرة 
أمام  كلمته  قال، في  نيبينزيا،  فاسيلي  المتحدة، 
مجلس األمن، إن بالده قدمت إحداثيات مواقع 
الجنود األتراك للنظام السوري، لمنع مواجهة 
لدى  الدائم  تركيا  ممثل  أن  إال  الطرفين،  بين 
األمم المتحدة، فريدون سينرلي أوغلو، رفض 
أظهر  الرادار  أن  مؤكدًا  الروسية،  التبريرات 

إلى  جنبًا  تحلق  والروسية  السورية  الطائرات 
جنب، وأن الجنود األتراك ُاستهدفوا عن عمد.

كان  أوروبا  إلى  الالجئين  تدفق  عن  اإلعالن 
من قبل أردوغان بحسب قاسم علي هي رسالة 
واضحة للمعنيين :لم يتسرب خبر فتح الحدود 
طريق  عن  الالجئين  من  اآلالف  أمام  التركية 
وكاالت األنباء، بل قام أردوغان باإلعالن عنه 
شخصيًا؛ رسالة واضحة تقرأ باتجاه واحد: سبق 
أن هددت، وها أنا اآلن أفعلها، وقال أردوغان 
إلى  الحدود  عبروا  مهاجر  ألف   18 نحو  إن 
كورونا  فايروس  انتشار  ويزيد  أوروبا. 
عن  تنجم  قد  كوارث  من  األوروبية  المخاوف 
إنها  اليونان،  وقالت  لالجئين،  عشوائي  تدفق 
دون  للحيلولة  الحدود،  على  التدابير  ستشدد 
وصول الفيروس إليها، حيث يعيش اآلالف من 

الالجئين في ظروف بائسة.
كانت  اليونان  بأن  قاسم  ذكر  الالجئين  وعن 
بوابة رئيسة لمئات اآلالف من طالبي اللجوء، 
خالل عامي 2015 و2016، وهي تؤكد اليوم 
فهؤالء  منهم،  المزيد  بدخول  تسمح  لن  أنها 
واستخِدموا  بهم،  ُدفع  بل  بأنفسهم،  يأتوا  لم 
بمحاولة  حدث  ما  ووصفت  تركيا،  قبل  من 
قانونية النتهاك حدود  منظمة وجماعية وغير 
اليونان. وردت تركيا على االتهامات اليونانية 
جاويش  مولود  الخارجية،  لوزير  بتغريده، 
أوغلو، مصحوبة بصور للمئات من الجالسين 
اليوناني “أنظروا من  الحدودي  الموقع  خارج 
يلقون  إنهم  الدولي،  القانون  بشأن  يحاضرنا 
قنابل الغاز المسيل للدموع بخزي على اآلالف 
ليس  بواباتهم،  عند  المحتشدين  األبرياء  من 
علينا التزام لمنع الناس من مغادرة بالدنا، لكن 

اليونان عليها واجب معاملتهم كبشر.
دعمه  عن  عّبر  الذي  األوروبي،  واالتحاد 
التكتل،  حدود  حماية  في  وبلغاريا،  اليونان 
أردوغان  ينتظر  ماذا  أنقرة،  تهدئة  إلى  وسعى 
من التصعيد؟ أن تجبر موسكو النظام السوري 
على قبول تنازالت تمنح وفقها تركيا صالحيات 
واسعة على محافظة إدلب وضواحيها، أو أن 
يدخل حربًا يخرج منها منتصرًا؛ وإن بدا هذا 

الرهان بعيد المنال.
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مصطلحاٌت مربكٌة

للحالِة  تعريفاٍت قطعّية  إيجاُد  الصعِب  لعله من 
السياسّية واالجتماعّية التي تعيشها المنطقُة، من 
خارجّية،  مصالَح  ذمِة  على  وصراٍع  احتراٍب 
يمكن تسميتها حروَب الوكالة، ففي ظّل التغّير 
الربيِع  باسم  تسونامي  كموجِة  للحدوِد  العابِر 
ِصيغت  المصطلحاِت  تدفقت جملٌة من  العربّي 
كشعاراٍت للمرحلِة، وجاءت مستغرقًة بالضبابّية 
لنكوَن أمام فيٍض من الدالالِت، وتتحقق نبوءُة 
خمسة  قبل  بارت  روالن  الفرنسّي  المفكِر 
ويهم  سيميائّية«،  القادمَة  »الحروَب  بأّن  عقوٍد 
يتحدثون عن إعادِة رسِم الخرائط باسم »العالم 
الجديد« إلى »الشرق األوسط الجديد«. فيما كان 
العالُم االفتراضّي في أقصى درجات االستنفار 
وشهد معارك افتراضّية خلف الشاشات روادها 

الشباب أضافوا زخمًا نوعّيا إلى الفكر.
جملٌة من العوامِل تداخلت على نحٍو معقٍد، وتم 
إدراُج سلسلِة مصطلحاٍت ال تهمُّ اإلنساَن العادي 
ال بكثير وال قليل منها الجيوستراتيجيا والموقع 
ومصطلحات  والتحالفات  المصالح  وتقاطعات 
الرأسمالّية، ال تعبر إال عن شكالنّية موضوعِة 
القائمة  الكبرى  الشركات  ولصوصّية  الحريِة 
والترويج  الترف  وسلِع  والخداِع  الدعاية  على 
لعناوين الصراِع والترديد الببغائّي لنبوءة نهايِة 
الحضارات  لصدام  وحتمّية  لفوكوياما  التاريِخ 
االصطفاء،  أو  االنتقائّية  مبدأ  وفق  لهنتنغتون 
والترويج لتناقِض العقائد والمذاهب وجملة من 
المثقفين والسياسيين  قاد  ذلك  كّل  المادّية،  القيم 
إلى فضاءاٍت رحبة ال يمكن معها انتشاُل المعنى 
وعانوا حاالت فصاٍم حقيقّية، والحصيلُة مزيٌد 
ومزيٌد من هرطقاِت  معقٌد،  هو  لما  التعقيِد  من 

الثقافِة والسياسِة.
ما  مرحلة  في  األيديولوجّي  للعدو  الترويج  بدأ 
انبثقت  الباردة،  الحرب  وانتهاِء  الشيوعّية  بعد 
بها  وضّجت  فجأًة  المستجدة  المصطلحات 
فضاءاُت اإلعالِم وُعقدت حولها ندواُت الحوار 
سيميائّية  إسقاطاِت  في  غاصت  التي  العبثّية 
المثقفين،  حتى  وأحرجت  المتلّقي  أربكِت 
وعّززت عوامَل االنكفاِء عندهم وأقنعتهم بترّسخ 
حالِة التخلِف الحضارّي وُعقم المحاولِة إلنجاِز 
أّي تغييٍر، فالواقُع المعاُش قدٌر ال سبيَل لتغييره.

ما هي القوة الناعمة؟

المقابُل  هي  الناعمَة  القوَة  أّن  االعتقاُد  يسوُد 
واالقتصادّي،  العسكرّي  بنوعيها  الخشنِة  للقوِة 
ولكّن الصحيح أّنها الضلُع الثالُث لمثلِث القوِة، 
وبشكٍل رمزّي تعتبر القوة العسكرّية قوَة اإللزام 

ر هوية المدينة الثقافية األثاث الدمشقي... فٌن ُيصدِّ

العمادية مدينة الجمال وقلعة التاريخ

العمُق االستراتيجّي والقوُة الناعمُة التركّيُة
ال ينحصُر التدخُل التركّي في األزمِة السورّيِة بالعدواِن العسكرّي المباشرِ واحتالل مناطق في سوريا عبر ما ُيصطلح عليه بالقوة »الخشنة، فالدور التركّي حاضرٌ 
منذ بداية األزمة، وهي الوحيدُة التي استطاعت تطويَع فصائل المرتزقة السوريين لتحولهم إلى فرِق قتٍل متنقلة، في سوريا ومؤخراً في ليبيا، وقد سبق ذلك 
مراحل طويلة من الغزو الفكرّي والترويج للنموذج التركّي بالمنطقة، باستثمارِ القوة الناعمة والتسلل إلى مجتمعاِت المنطقة بكِل الوسائل المتاحة من عالقات 

سياسّية واقتصادّية وتبادٍل تجارّي واستثمارات وسياحة وإعالم وفنون.

يعد تصميم األثاث نموذجًا مصغراً عن التصميم المعماري بشكل عام. فكالهما يحمل المفاهيم نفسها من زاوية ونطاق مختلفين، وكالهما يشمل التعامل 
مع التفاعالت البشرية، فاألشخاص يتفاعلون مع المباني بالطريقة نفسها التي يتفاعلون فيها مع األثاث، مع األخذ في االعتبار اختالف مستوى هذا التفاعل 

تبعًا للوظيفة.

تحقيق/ رامان آزاد

هو  واالقتصاد  والهجوم،  الدفاع  واداة  القسرّي 
المعيشة وتطويرها  لتأمين  اإلنتاج والصنع  قوة 
الناعمة  القوة  وأما  الحياة،  ضروريات  وإنتاج 
صنِع  وإمكانيُة  اإلبهار  أو  اإليحاء  قوة  فهي 
النموذِج. وال يمكُن الفصُل عملّيا بين أشكاِل القوة 
الثالث، فالعالقة بينها تكامٌل يدعُم أحدها اآلخر، 
رادعة،  عسكرّية  قوًة  يعني  المتيُن  فاالقتصاُد 
قابٍل  إلى نموذٍج  التحول  الناعمة هي  القوة  فيما 

لالقتداء.
ال تاريخ محدد لنشوء القوة الناعمة واستثمارها، 
التاريخّية  واإلمبراطوريات  الدول  أّن  أقله 
تعاطت به والدليل ما تحدثنا اآلثار الباقية حتى 
اليوم وأسلوب العالقات المتبادلة، كما أّن األنبياء 
إيصال  في  الناعمة  القوة  اعتمدوا  والمصلحين 
عبر  الناس  إلى  والتبشير  اإلصالح  رسائل 
صنِع النموذج األخالقّي. إال أّنه يمكن القول إّن 
جوزيف ناي، كان أّول من صاغ مصطلح القوة 
»تقوَد  بأن  وعّرفها   ،)Soft Power( الناعمة 
إليها«،  التي تودُّ وصولهم  النتائج  اآلخرين إلى 
وأفكارهم  معتقداتهم  إلى  والتسلل  اإلقناِع  عبر 
القوة  أّن  أي  بالعنف واإلجبار،  بالجذب، وليس 
الناعمة تتشّكل بالجذِب والتشارك، وليس قسرًا.

في  النجاح  وسيلة  الناعمة:  »القوة  كتابه  في 
السياسة الدولّية«، تحدث »ناي« عن أثر الموارد 
إلى  وتحويلها  والقوانين،  والمؤسسات  كالثقافة 
تتبعها  استراتيجيات  طريق  عن  متحققة  قوة 
إلى  الكامن  السياسّي  نفوذها  لتحويِل  الدوُل 
والمعتقدات  األفكار  تغيير  عبر  واقعّي،  إنجاز 
أو عن  المتنفذة،  القوة  والتصورات، سواء عن 

الوعي محّل التغيير.

منوذج تريّك معٌد للتصديِر

لإلنساِن  محددًا  نموذجًا  ثّمة  أّن  واضحًا  كان 
العربّي والمجتمعات واألنظمة الحاكمة بالمنطقِة 
هو المراُد تطبيقه على نحٍو متسارٍع وعبر حرِق 
المراحِل، والعنواُن العريِض هو الربيُع العربّي 
الذي بدأ في تونس في 2010/12/17 ولحقتها 
مصر في 2011/1/25، واكتسحت الحدود إلى 
عدة دوٍل عربّية، وليتضح أّن المطلوب إيصال 
قوى اإلسالم السياسّي إلى السلطة وفق النموذج 
الدولة  هي  تركيا  أّن  ومعلوم  تمامًا.  التركّي 
اإلسالمّية الوحيدة في حلف الناتو والتي تحتفظ 
مهمًا  دورًا  وأّدت  إسرائيل  مع  متقدمة  بعالقات 
في حصاِر المعسكر الشيوعّي العضو في حلف 

الناتو.
الناعمة  القوة  من  كبيرًا  رصيدًا  تركيا  راكمت 
خالل سنوات قليلة من حكِم العدالة والتنمية، إذ 
أّنها رفعت شعاَر الصفرّية في المشاكِل مع دول 

الجوار وفي المديونّية الخارجّية.
للشباِب  إلهاٍم  مصدَر  التركّي  النموذُج  كان 
فخرج  الحرية  فضاءات  إلى  التّواق  العربّي 
»الربيع  انطالق  وتزامن  لها،  يهتف  للساحاِت 
نموذجها  لتفاصيل  تركيا  إنجاز  مع  العربّي« 
بزعامِة  والتنمية  العدالة  حزب  عبر  السياسّي 

أردوغان بتشكيله وخطابه وبرنامجه، بعد عدِة 
محاوالٍت فاشلة ألحزاب إسالمّية تركّية ولكنها 
وبرفض  العميقِة،  الدولِة  بمؤسساِت  اصطدمت 
جعل  ما  وهو  العلمانّية.  العسكرّية  المؤسسة 
المتعاقبة  التركّي«  السياسّي  »اإلسالم  حركات 
تتبّنى خطابًا حذرًا قوامه المصالحُة بين اإلسالِم 
قيَم  تتجاهل  وأال  والديمقراطّية،  والعلمانّية 

الحداثِة والعصر.
أراد أردوغان أن يمثل صورَة جديدة لإلسالم، 
مع  بالتزامن  المعتدل  اإلسالم  باسم  تداوله  تم 
قد  األمريكّية  المتحدة  الواليات  كانت  حرٍب 
في  نيويورك  أحداث  بعد  أفغانستان  في  بدأتها 
أردوغان  على  سيطر  وقد   ،2001/9/11
هاجس التمايز حتى مع مراكز إسالمّية ُتعرُف 
واضحًا  ليبدو  مصر،  في  كاألزهر  باالعتدال 
العالم  في  متقدم  قيادّي  لمركز  حثيثًا  يسعى  أّنه 

اإلسالمّي.

واشنطن ليست غائبة

كانت  واشنطن  أن  توقع  يمكن  ال  بالمطلق 
أن  يفترُض  بل  تركيا،  في  يحدث  عما  غافلة 
تكون راضية تمامًا عن ذلك نظرًا للدور المهم 
لتركيا في المنطقة، ولها تجربة سابقة مع الحكم 
تسمح  ولن  إيران،  في  الثورة  بعد  اإلسالمّي 
بتكرار التجربة، غال وجدت في التجربة التركّية 
الحليف  الدولة  عن  تبحث  كانت  ألّنها  مطلبها، 
الشارع  استقطبت  التي  إيران  مقابل  لتكون 
وفلسطين،  القدس  شعارات  ورفعت  العربّي 
البديل  االستقطاب  عن  تبحث  كانت  واشنطن 
مقابل القوة الناعمة اإليرانّية ليضع حدًا لتصدير 
التركّي  النموذِج  العيِن  نصَب  فُوضع  الثورة. 
كدولٍة تمثُل اإلسالَم المعتدَل بعد مرحلة شهدت 
نيويورك  وأحداث  الشيوعّية  المنظومة  انهيار 
وحرِب اإلسالِم القاعدّي »الجهادّي«، وما شّجع 
التركّي  النموذِج  قبوِل  على  األمريكّية  اإلدارَة 
األغلبّية  مذهَب  يخاطُب  إسالمّي  نموذج  أّنها 
فتضغط  ترتيبها  ويعيد  المنطقة  في  اإلسالمّية 
عبره على الرياض وطهران، كما أن المطلوب 

نموذج إسالمّي منفتٌح على إسرائيل.
السياسّي  اإلسالم  في  مطلبها  واشنطن  وجدت 
وبات  نموذجها  أنجزت  وقد  أنقرة  تقوده  الذي 
الحضور  غريبًا  يكن  لم  ولذلك  للتصدير،  معدًا 
عبر  العربّي  الربيع  مسار  كامل  على  التركّي 
أحزاب إسالمّية تدين لها بالوالء وتطلع الستالم 

السلطة.  
 2001/9/11 في  نيويورك  أحداث  جاءت 
الحرب  عنوانها  جديدة،  مرحلة  مالمح  لترسم 
على اإلرهاب وفي سياقه جاء احتالل أفغانستان 
فيها واشنطن  استهلكت  والعراق، وهما حربان 
المستوى  على  وصورتها  هيبتها  من  الكثير 
بها  لحقت  التي  الكبيرة  الخسائر  نتيجة  الدولّي، 
الحدود  اكتسحت  اإلرهاب  من  نماذج  وتوالد 
كبيرة من األراضي  الوطنّية واحتلت مساحات 
ونفذت عمليات قتل مرّوعة ونفذت عمليات في 

شوارع أوروبا.

الُعمُق االسرتاتيجّي

اعتمد المشروُع التركيُّ اإلسالمّي على الدمِج بين 
تحضيرًا  الجديدة،  والعثمانّية  السياسّي  اإلسالِم 
 ،2023 عام  بحلوِل  جديدة  لتركيا  لتأسيس 
لطالما  التي  لوزان  معاهدة  مفاعيل  بنهايِة  أي 
فيها،  الغبن  عن  األتراك  المسؤولون  أعرب 
الضعِف،  تركيا في مرحلِة  وأّنها ُفرضت على 
وهو يوافق مرور قرن كامٍل على نهاية الدولِة 
إلى  االنتقال  هو  أردوغان  وطموح  العثمانّية. 
الجمهورية التركّية الثانية أي العثمانية الجديدِة، 
قوِة  وامتالك  الهدِف  إلى  للوصول  سبيَل  وال 
ينطوي  بما  الدينّي  العامِل  باستغالِل  إال  التأثيِر 
عوامل  واستفزاز  للمشاعر  تحريٍض  من  عليه 
خالفة  آخر  انهيار  من  كامٍل  قرن  بعد  الوالِء، 

إسالمّية.
التي  المراجعة  إلى  سياسِتها  في  تركيا  تستنُد 
داوود  أحمد  السابق  الحكومة  رئيس  صاغها 
المكانة  االستراتيجّي:  »العمق  كتابه  في  أوغلو 
الدولية لتركيا » والذي اعتبر فيه أن تركيا تمتلك 
رؤية سياسة خارجية قوية نحو الشرق األوسط 
والبلقان ومنطقة القوقاز، وستسعى لدور إقليمّي 
أكبر، وهي لم تعد بلد رد فعل، هي نظرية التحول 
وإعادة التموضع من الطرف إلى المركز، ولن 
تؤدَي عضٍو في محاور وعداوات، بل ستكون 
على مسافة واحدة من الجميع، وتكون بلدًا فاعاًل 

ومبادرًا في كّل القضايا اإلقليمّية والدولّية.
يدلل داوود أوغلو على مركزّية تركيا من خالل 
بجمع  أي  األفروآسيوّي؛  الجغرافّي  موقعها 
القارات الثالث )إفريقيا وأوروبا وآسيا(؛ فتركيا 
موقعها  بسبب  وحسب،  أوروبّية  دولة  ليست 
وليست  أيضًا؛  آسيوّية  دولة  بل هي  المركزّي، 
أوروبّية  دولة  هي  بل  وحسب  آسيوّية  دولة 
حوض  ضمن  واقعة  دولة  ليست  وهي  أيضا، 
البحر األبيض المتوسط وحسب، بل هي واقعة 
توجد  كما  أيضًا،  األسود  البحر  حوض  في 
والشرق  والقوقاز  البلقان  في  تركيا  من  أجزاء 
األوسط، وبذلك تمتلك تركيا القدرة على التأثير 
والتأثر بالدول المحيطة بها. ويذكر داوود أوغلو 
طريقها  وُتضيع  تتوه  الطاقة  تدفِق  خطوَط  أّن 
أنابيب  فخطوط  الخريطة،  عن  تركيا  بحذِف 
النفط والغاز الطبيعّي وخطوط نفط باكو تبليس 
وخطوط  كركوك،  أنابيب  وخطوط  وجيهان، 

أنابيب أخرى تمر عبر تركيا. 
ويشير أوغلو إلى امتالك تركيا المؤهالِت التي 
تمكنها أن تكوَن دولًة نموذجّية للمعطياِت الثقافّية 
للعولمة ولألفروآسيوّية، وتمتلك قوة تستطيع من 
لسنا  »نحن  ويؤكد  محيطها  نحو  التدفَق  خاللها 
دولة أطراف«، وبذلك يجمع أوغلو بين مفردات 
»العمق  االنفتاحّي  ومشروعه  الناعمة  القوة 
الدولة  خريطة  وفق  يسير  الذي  االستراتيجّي« 

العثمانّية.

العثامنّية الجديدة

البعد اآلخر الذي يستند إليه أحمد داوود أوغلو 
أربعة  أكثر من  امتد  الذي  العثمانّي  التاريخ  هو 
خالل  الكمالية  الجمهورية  تاريخ  وإلى  قرون، 
العشرين،  القرن  من  الماضية  الثمانية  العقود 
مكانتها،  من  بأقل  تصرفت  تركيا  أّن  ويعتبر 
اإلقليمّية  سياساتها  في  إمكانياتها  من  وبأدنى 
والعالمّية منذ تأسست الجمهورية، ويردُّ السبَب 
إلى  الماضية  الحقبة  خالل  تركيا  تراجع  في 
العثمانّية  تركيا  ماضي  وفصل  القطيعة  سياسة 
الجمهورية  حاضر  عن  االستراتيجّي  وعمقها 
عّمق  ذلك  وأّن  اإلقليمّي،  ومحيطها  الكمالّية 
ويقترح  واإلسالمّية،  العلمانية،  بين  االنقسام 

ثالثة  على  تقوم  جديدٍة،  »عثمانّية  بتبني  الحل 
مرتكزات، أولها: التصالح مع الذات الحضارّية 
اإلسالمّية بسالم، واالعتزاز بالماضي العثمانّي 
الحريات  وتوسع  واألعراق،  الثقافات  متعدد 
والثاني:  الخارج،  في  األمِن  وحفظ  بالداخل، 
استبطان حّس العظمِة والكبرياء العثمانّي والثقة 
الخارجّية،  السياسة  في  التصرف  عند  بالنفس 
مع  الغرب،  باالنفتاح على  االستمراُر  والثالث: 

إقامة عالقات متوازنة مع الشرق اإلسالمّي.
بالعثمانيين  وسياساته  العدالة  حزَب  تسمية 
بذلك  أقر  فقد  ومقاربة  تشبيهًا  تكن  لم  الجدد، 
أهم  وأحد  الحزب  منّظر  أوغلو  داود  أحمد 
مؤسسيه ووزير الحكومة التركّية السابق، وقال 
لقاء مع نواب الحزب:  في 2009/11/23 في 
العثمانّية.  الدولة  من  إلينا  آل  ميراًثًا  لدينا  »إّن 
نحن  نعم  الجدد،  العثمانيون  هم  يقولون  إّنهم 
العثمانيون الجدد، ونجد أنفسنا ملزمين باالهتمام 

بالدوِل الواقعِة في منطقتنا«.
حاجز  كسر  على  والتنمية  العدالة  حزب  عمل 
التقليدّية،  التركية  الخارجية  السياسة  الحدوِد 
قدرات  وتطوير  االقتصاد  هيكلة   بإعادة  وبدأ 
القوة الناعمة في السياسة الخارجّية، واستغالل 
من  انطالقًا  االستراتيجّي  الجغرافّي  الموقِع 
اعتبار الجغرافيا حقيقة ثابتة ُتبنى على أساسها 
السياساُت، أي بتطويِر البعد الجيوستراتيجّي في 
التاريخّية  بالتوازي مع إحياء الجذور  السياسة، 
في  التاريخية  وجذورها  الماضي   وتجميل 
هذا  والثقافية، وعلى  الدينية  المنطقة وروابطها 
في  جديدٍة  لمبادرٍة  ماسة  الحاجة  كانت  األساس 
الجديدة،  العثمانّية  إطار  في  الخارجّية  السياسة 
األوسط  الشرق  في  أكبر  دوٍر  لعِب  أجل  من 
من  المتحدة  الواليات  انسحاب  مع  وبخاصة 
العراق عام 2011، وحالة االنقسامات الطائفية 
لملء  الفرصة سانحة   أنقرة  المذهبّية، فوجدت 
أجندتها  لتنفيذ  فرصة  تكون  أن  على  الفراغ، 

التوسعّية بالمنطقة.
تعني  أوغلو  داوود  برأي  الجديدة  العثمانية 
باختصار االعتماَد على القوِة الناعمِة ال الخشنِة 
»علمانّية  ويقول:  الخارجّية.  السياسِة  في 
في  نشطة  ودبلوماسّية  الداخل،  في  تشددًا  أقل 
لتركيا«.  الحيوّي  المجال  في  الخارج، وخاصة 
وأما الشعار الذي ُعرف به أوغلو فهو »صفر 
الجيران  أقرب  مع  العالقات  بتحسين  مشاكل 

اليونان وسوريا.
في  التغيير  عّراب  طريقه  من  أزاح  أردوغان 
الدستور  وعدل  نظريته،  من  وتحرر  تركيا 
إلى  البرلمانّية  من  وبنتقل  هزيل  استفتاء  في 
كّل  ومسخرًا  بالسلطة  منفردًا  األوتوقراطّية 
إمكانات تركيا لصالح حلم السلطنة، عاماًل على 
وليقلب  الجوار،  في  التناقض  عوامل  استغالل 
المعادلة إلى »صفر توافق« معتمدًا على مختلف 
أنواع القوى الخشنة وعلى اإلرهاب بكّل أشكاله، 

ليكون ضامنه وحاميه.

ظهر األثاث أواًل كحاجة وظيفية هامة مع انتقال 
ومرت  االستقرار،  إلى  األولى  المجتمعات 
الطرق  استخدام  من  بدءًا  أطواٍر  بعدِة  صناعته 
البدائية لصنع قطع »ثابتة«، من الطوب والحجر 
وصواًل إلى صنع أثاث »منفصل« قابل للتحريك 
والنقل، حيث كانت ُتراعى في تصميمه النواحي 

العملية أكثر من الجمالية.

األثاث الدمشقي

أبدع الدمشقيون في تصميم قطع األثاث المختلفة 
والديوانيات  والمجالس  والطاوالت  كالكراسي 
خشب  من  معظمها  المصنوعة  )األرائك(، 
الجوز، والمغطاة بقماش »األغباني« المصنوع 
والفضة،  بالذهب  الموشى  الحرير  خيوط  من 
وموزاييك  مصدف  من  الزخارف  والمتعددة 

وزخارف قيصرية والحفر والتنزيل الخشبي.
وُيعد بيت الصواف في »متحف البيت الدمشقي« 
من  المؤلف  الدمشقي،  لألثاث  مثاليًا  نموذجًا 
ذات  )كراسي  وقالطق  وكنبات  مفردة  كراٍس 
مساند يدوية(. فالكرسي المفرد مصدف ذو مقعد 
المطرز،  القماش  أو  البروكار  بقماش  مغطى 
الثالثة،  الجوانب  في  زخارف  ذات  وقاعدته 
محمولة على قوائم مفتولة من األمام ومضلعة من 
الخلف، وتتجلى زخرفة هذه الكراسي في المسند 
الصدفية  واألشكال  العاج،  بسرائد  المزخرف 
الدقيقة المتكررة المحدد بعضها بالخشب األسود.
على  المصدفة  الزخارف  فتتكرر  الخزائن  أما 
بمراياها  وتتميز  وتيجانها،  العالية  واجهاتها 
العالية التي تغطي بابي الخزانة، وتحتهما أدراج 
كبيرة وصغيرة مزخرفة بصدف مماثل. وتتألف 
زخارف المرايا من عناصر زخرفية لينة، لكنها 
ُمفرغة في قواعدها وتيجانها العالية، بينما حفر 
يحمل  ملتٍو  دائري  غصن  شكل  على  الخشب 
أوراقًا وينتهي في وسطه بأزهار كبيرة رصعت 
بقطع الصدف المنشور بأشكال صغيرة مختلفة، 
تأخذ محلها في أقسام هذا التشكيل الرائع الصعب.

املوزاييك الدمشقي

الخشب  تطعيم  على  الموزاييك  مبدأ  يقوم 
أنواعًا  يشمل  ألنه  بالموزاييك  وسمي  بالخشب، 
متعددة من الخشب الملون كخشب الورد األحمر 
والزيتون  األبيض  والحور  األصفر  والليمون 

والكينا والجوز.
وتصمم  األساسي  الخشبي  الهيكل  بدايًة  ُيجهز 
الخشب،  على  متناظر  بشكل  األشكال  وُترسم 
إعداد  خالل  من  الموزاييك  رواجع  تصنع  ثم 
قضبان منتظمة من الخشب المتنوع األلوان ذات 
وُتصف  لُتجمع  مربع(،  أو  )مثلث  محدد  مقطع 
مجموعها  يؤلف  هندسي  بشكل  القضبان  هذه 
فسيفساء، وذلك كله وفق الرسم المطلوب تنفيذه. 
نسيج  على  لنحصل  شرائح  إلى  أفقيًا  تقطع  ثم 
المصنوعات  على  ُيلبس  فسيفسائي،  زخرفي 
الخشبية بلصقها بالغراء الطبيعي، وأخيرًا تصقل 

لتصبح رقيقة والمعة.
الموزاييك  فن  ابتكر  من  أول  أن  ذكره  الجدير 
بدأ  الذي  بيطار،  جرجي  الدمشقي  الحرفي  هو 
صناعته.  في  والليمون  الجوز  خشب  باستخدام 
أنواع  ثم تطورت هذه الصناعة واستعملت فيها 
بيطار  أعمال  لكن  الملون،  الخشب  من  أخرى 
والكنائس  الشامية  البيوت  في  بسرعة  انتشرت 
في  النمسا  لقنصل  كاماًل  مكتبًا  واألديرة، فصمم 

وطقم  ومكاتب  خزائن  من  قطعة  و50  دمشق، 
كراٍس كامل هدية من والي دمشق إلى السلطان 

العثماني عبد الحميد.

التطعيم بالصدف )التصديف(

يعد التصديف من األساليب الزخرفية التي تعتمد 
ثم  الخشب  حشوات  في  الزخارف  حفر  على 
تنزيل قطع الصدف المعالج فيها، حيث يستخدم 
يعيش  والذي  الحفر  سهل  الجوز  خشب  غالبًا 
لفترات طويلة نظرًا لمتانة أليافه ومقاومته للتلف 
كونه ال يشكل بيئة حاضنة لدودة الخشب، وهو 

متوافر بكثرة في غوطة دمشق.
بعدة  تنزيله  قبل  الصدف  إعداد  عملية  وتمر 
مراحل، فيستخرج المحار أواًل من األنهار )نهر 
يصبح  حتى  الصنفرة  عملية  تبدأ  ثم  الفرات(، 
شرائح  إلى  يقّطع  ثم  ناعم  ملمس  ذو  الصدف 

رفيعة تسمى الواحدة منها »مبرزة«.

تبدأ عملية التصديف برسم شكل الزخرفة المراد 
الزخرفة على  ُتنقل  ثم  الكالك،  حفره على ورق 
ثم  الموجود،  الرسم  ُتحفر وفق  قبل أن  الخشب، 
الصدف  بقطع  المحفورة  الزخارف  هذه  ُتمأل 
المعالج والمقطع بمقاييس محددة بحسب التصميم 

الذي يسعى المزخرف إلى تزيينه.

االهتامم العاملي

التجار  بدأ  عشر،  التاسع  القرن  بداية  في 
قطع  باقتناء  الفنون  من  النوع  بهذا  والمهتمون 
السورية،  البيوت  بعض  وجدران  وأبواب  أثاث 
فنجد  عالمية.  ومتاحف  معارض  في  وُعرضت 
في متحف برلين للفن اإلسالمي خشبيات غرفة 
تعرض  وهي  وكيل«،  »بيت  من  نقلت  حلبية 
تصور  عام،   400 نحو  عمرها  زيتية  لوحات 

موضوعات يهودية ومسيحية وإسالمية.
في  أندرسون«،  »جاير  متحف  ويحتوي 

القاهرة، غرفة نوم دمشقية كاملة يعود تاريخها 
جدرانها  ذلك  في  بما  الميالدي،   19 القرن  إلى 
الخشبية وستائرها الحريرية، بينما يضم متحف 
دمشقية  قاعة  نيويورك  في  »المتروبوليتان« 
سقفين  تحتوي   ،1703 العام  إلى  تعود  كاملة 
خشبيين متصلين، األول أشبه بسجادة مؤلفة من 
مستطيل مركزي يحتوي معينات مختلفة األشكال 
والزخارف وتحيطه أربعة إطارات تنتهي بأفاريز 
تصل السقف والجدران. والثاني مؤلف من أعمدة 
عرضانية مزخرفة تتخللها خلفيات ذات زخارف 
مختلفة القياسات واألشكال. وفي أعلى الجدران 
الكلسية، تنفتح نوافذ من الزجاج المعّشق الملون 
تنفتح  مزخرفة  خشبية  بكسوة  الجدران  وتغطى 
التي  والكتيبات،  الجدارية  الخزائن  أبواب  فيها 
تزين باألواني الخزفية والمصابيح الزجاجية أو 

الكتب.
ريف  في  الشامية  المفروشات  صناعة  وتنتشر 
التي  المعامل  من  عدد  فيها  يتوزع  دمشق حيث 
تلك  في  المحلية  األخشاب  توافر  من  تستفيد 
إضافة  والليمون،  الجوز  كأشجار  المناطق 
ُتصنع  والذي  المستورد  الورد  خشب  إلى 
بيع  محالت  وتنتشر  الثمينة.  المفروشات  منه 
المصنوعات الدمشقية في أسواق دمشق الشهيرة 

كسوق الحميدية ومدحت باشا وباب شرقي.

األثاث اإلسالمي

األثاث  ُطرز  أقدم  من  األموي  الطراز  يعتبر 
الخشب  الحفر على  أهم سماته  اإلسالمي، ومن 
إلضافة زخارف هندسية سداسية )خلية النحل(، 
آية  آيات قرآنية مثل  وزخارف أخرى تتضمنها 
الغائر  الحفر  أسلوب  استخدم  حيث  الكرسي، 
والمجسم للوحدات الزخرفية الذي ُيضفي عليها 

قربًا إلى الطبيعة.
عبر  األثاث  صناعة  وتأصلت  ازدهرت  وقد 
العصور وبخاصة في العصر الفاطمي، فتعددت 
أسلوب  واسُتخدم  لألسطح  الزخرفية  المعالجات 
الحفر بمستويات مختلفة لتظهر تجسيدًا للعناصر 
الكوفي  بالخط  البارز  كالحفر  الزخرفية، 
المورق مع األشكال الهندسية النجمية. ثم تطور 
دمشق  وكانت  المملوكي،  العصر  في  األثاث 
اسمها  حملت  التي  الصناعة  هذه  تطوير  مركز 

.»Damascening«
وكاالت

العمادية هي بلدة صغيرة شّيدت بطريقة مشابهة 
للقلعة عند قمة جبل شاهق منذ عهٍد قديم وبتصميٍم 
العمادية حوالى 90 كم عن شمال  تبعد  دائري. 
شرق مدينة دهوك. وتوجد فيها عدة أماكن أثرية 
الكبيرة،  المنارة  القديمة،  العمادية  »بوابة  منها: 
القبة والبوابة الزرادشتية وغيرها«. أّما مدرسة 
العمادية.  قرب  فيقعان  سوالف  ومصيف  قبهان 

مدينة  هي  ئاميدي  بالكردي  عليها  وُيطلق 
بعد  على  تقع  دهوك  لمحافظة  تابعة  »قضاء« 
70 كيلومترًا شمال مدينة دهوك وتعلو 1400 
المدينة  أن  حيث  البحر  سطح  مستوى  عن  متر 
البوابات  من  عددًا  وتضم  جبل  قمة  على  مبنية 
القديمة. تبعد مسافة ما يقارب ال10 كيلومترات 
حاليًا  المدينة  غالبية سكان  التركية.  الحدود  عن 

هم كرد.
الكردية  بهدينان  إلمارة  عاصمة  المدينة  كانت   
وكانت  العثمانية  للدولة  بالوالء  تتبع  كانت  التي 
تدفع الضرائب لها. كانت تحكمها عائلة ال زالت 
السلطان  المدينة ومنهم  أفرادها في  قبور بعض 
حسين. الذي يوجد مرقده المبني مع قبته جنوب 
هذه  أحفاد  زال  وال  الجنوب.  إلى  المدينة  شرق 
العائلة متواجدين في المنطقة ولكن أغلبهم انتقل 
أكبر  من  بأنهم  ويتميزون  أخرى.  مناطق  إلى 
العوائل الكردية في المنطقة وتقريبًا كل أفرادها 
يحملون الشهادات الجامعية. ومن مميزات إمارة 
أنها  هو  العمادية  في  مقرها  كان  التي  بهدينان 
وكان  فيها.  األديان  مختلف  وتضم  تحمي  كانت 
يسكنها أمير اإليزيدية وكذلك اليهود والمسيحيين 

والمسلمين. 
للحقبة  تعود  التي  اآلثار  من  عددًا  المدينة  تضم 
العربية  الحقبة  من  آثار  إلى  إضافة  اآلشورية 
العربي  بالخط  نقوش  توجد  حيث  اإلسالمية 
أبواب  من  بعض  على  قرآنية  وآيات  الكوفي 
وأنقاض  أثرية  كنيسة  البلدة  تضم  كما  المدينة 
كنيسة يهودية. إضافة إلى ذلك توجد قلعة العمادية 
في  توجد  كما  المدينة.  غرب  شمال  تقع  والتي 
المدينة بقايا وآثار »جامع قباد« الذي كان بنفس 

الوقت مدرسة قباد وتقع في الوادي شمال المدينة 
الفقه اإلسالمي. وكانت  وكانت مدرسة لتدريس 
باسم  وسميت  أيضًا  الطلبة  لمبيت  غرفًا  تضم 
األمير قباد الذي انشأها وهو أحد أحفاد السلطان 
الجامع  مع  صلة  على  المدرسة  وكانت  حسين. 

األزهر في أوائل القرن المنصرم.

آثار مدرسة قوبهان

في  القديمة  اإلسالمية  المدرسة  هذه  آثار  تقع 
الجزء الشمالي الشرقي من قلعة العمادية وشمال 
مصيف سوالف ضمن حديقة مكتظة باألشجار. 
اإلسالمية  للعلوم  مدرسة  »قوبهان«  كانت 
منها  تخرج  الميالدي  عشر  السابع  القرن  إبان 
المئات من األئمة والخطباء ومنحتهم اإلجازات 
بعض  إال  منها  يبق  فلم  اليوم  أما  الشرعية. 
الجدران التي تشهد على ذلك الصرح التاريخي.

مصيف سوالف )سيالف(

يبعد هذا المصيف مسافة أربعة كيلومترات عن 

بلدة العمادية، ضمن واٍد مليء باألشجار وتجري 
فيه مياه عذبة ُأطلق عليها اسم »سوالف«. تنبع 
العمادية  رياض  باتجاه  وتنحدر  الجبل  سفح  من 
مكونة ما يشبه الشالل. تم بناء العديد من الفنادق 

لحسن الضيافة وخدمة لراحة الزوار والسياح.

األهمية التاريخية للمدينة

تقع المدينة على طريق الحرير التاريخي. حيث 
الشرق  إلى  زيبار  باب  أبواب:  ثالثة  فيها  كان 
كلي  إلى  منه  الحيوانات  لقوافل  طريق  ويمتد 

زنطه ومنها إلى مدينة أربيل التاريخية.
الباشا الذي يعلوه شعار اإلمارة الذي هو  وباب 
ويمتد  حينئذ.  فيها  الحاكمة  الباشا  عائلة  شعار 
إلى  ومنه  قوجا«  »كوالنا  يسمى  طريق  منها 
كلي مزيركا حيث يمتد شمااًل ليصل إلى الحدود 
التركية وإلى مدينة جلميرك التاريخية في تركيا.
وفي الغرب يوجد فيها باب الموصل حيث يمتد 
تم  وقد  الموصل.  مدينة  إلى  البغال  منها طريق 
سنة 1914م،  الطريق  ذلك  أجزاء  أغلب  تبليط 

لكي يكون سالكًا للسيارات.
وكاالت
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

30 ألف طالب/ـة من كري سبي ُحِرموا من مقاعد الدراسة 

جّراء العدوان التركي..
محطة الخابور للمحروقات في الحسكة.. ازدحام مستمر 

واألسباب غير متوقعة!!

بسبب ارتفاع أسعار األدوية مؤخراً مرضى في 

ديرك يضطرون لتأجيل العالج..

الكشف عن المساحات المزروعة لموسم 2019 ـ 

2020 في ناحية تربه سبية

جهود حثيثة لتفعيل 
كومينات مقاطعة قامشلو 

ست شركات في تركيا بإعادة هيكلتها..
ُتشِهر إفالسها

مصير 30 ألف طالب/ـة من أبناء مقاطعة كري سبي/ تل أبيض المحتلّة, بات مجهواًل بعد التهجير القسري، نتيجة زيادة وتيرة االستهداف للقرى 
الجنوبية والغربية للمقاطعة من قبل االحتالل التركّي ومرتزقته، وسط صمٍت تام من الجهات الدولية المعنّية بحقوق األطفال والّطلبة.

يضطر بعض المرضى من ذوي الدخل المحدود في منطقة ديرك، أقصى شمال شرقي 
بتأجيل  يقومون  أو  للعالج،  يحتاجونها  التي  العقاقير  بعض  عن  التخلي  إلى  سوريا، 

مراجعاتهم لألطباء، بسبب ارتفاع أسعار األدوية وتكاليف العالج.

سبية  تربه  بناحية  والري  الزراعة  لهيئة  المشترك  الرئيس  صّرح   – قامشلو   / روناهي 
كاميران أحمد عمر عن كمية المساحات المحروقة في ناحية تربه سبية لموسم 2019 
بالمجان،  الحرائق  المتضررين من  الموزعة على  البذار  ، كما أكد عن كمية   2020  –

باإلضافة إلى الكميات الموزعة من مادة المازوت والسماد.

ألي  واحتالله  هجماته  وأثناء  التركي  االحتالل 
نفس  يمارس  هيمنته،  فرض  أجل  ومن  منطقة 
ممارسات مرتزقة داعش من هدم البنى التحتية، 

واستهداف المؤسسات العلمية والخدمية.
وفي هجومه على مقاطعة كري سبي/ تل أبيض، 
حرم االحتالل الّتركي األطفال من أبسط حقوقهم، 
في  المدارس  إغالق  بعد  وذلك  الّتعليم,  ومنها 
المدينة والقرى التابعة لها, وتهجير أكثر من 75 
ألف من المدنيين, حيث يتنقل أبناء الُمهّجرين من 
يستقّرون  الذي  المكان  بحسب  ألخرى  مدرسة 

فيه, مما أّثر سلبًا على سير عمليتهم التربوّية.

توقفت 296 مدرسة عن التدريس 
بشكٍل كامل

االحتالل  بعد  تأثر  والتعليمي  التربوي  القطاع 
كغيره  أبيض،  تل  سبي/  كري  لمقاطعة  الّتركي 
من القطاعات الحيوية والخدمية األخرى, حيث 
توقفت 296 مدرسة عن التدريس بشكٍل كامل, 

من أصل 426 مدرسة.
عين  لناحية  تابعة  مدرسة   130 حاليًا  وُتدار 
أّن  إاّل  المدنية،  اإلدارة  قبل  من  وريفها,  عيسى 
ما يقارب 30 منها توّقفت لتعّرضها بشكٍل دائم 
الّتركي  االحتالل  قبل  من  العشوائي  للقصف 
يتخوفون  األهالي  يجعل  الذي  األمر  ومرتزقته, 

من إرسال أبناِئهم إلى المدارس.
قيامها  بعد  استطاعت  والتعليم  التربية  لجنة 
وافتتحوا  األهالي,  تشجيع  من  ميدانية  بجوالٍت 
طالب/ـة   8735 وإعادة  المدارس,  من  الكثير 
قبل  من  المنفذ  العشوائي  القصف  أّن  إاّل  إليها, 
تلك  لعرقلة  أّدى  الغربية,  القرى  على  المرتزقة 

الحملة.

»املنظّامت املعنّية بحقوق الطّفل
 حرب عىل ورق«

الّتربية والّتعليم في مقاطعة  المتحّدثة باسم لجنة 
قالت  حسن  أمكيهان  أبيض،  تل  سبي/  كري 
لوكالة أنباء هاوار: »نتيجة القصف األخير على 
إلغالق  اضطررنا  والجنوبية,  الغربية  القرى 
بغديك,  في  واثنتين  الجرن,  قرية  في  مدرستين 
مما  الفاطسة،  قرية  ومدرسة  الحرية,  ومدرسة 

أّدى لحرمان مئات الطلبة من التعليم«.
المنّظمات  تجاهل  حسن،  أمكيهان  واستغربت 
الّدولة  تصّرفات  من  الّطفل  بحقوق  المعنّية 
التي  شعاراتهم  ووصفت  ومرتزقتها,  التركّية 

يعلنونها بأنها »حبٌر على ورق«.
سبي/  كري  مقاطعة  في  الطلبة  عدد  وبلغ  هذا 
تل أبيض ونواحيها قبل احتالِلها من قبل الّدولة 

ُيشرف  طالب/ـة،  ألف   38 ومرتزقتها  التركّية 
على تدريسهم 1800 معلم/ـة.

ديرك  مدينة  في  الشعب  أن مشفى  الرغم من  على 
معاينة  بأجور  وداخلية  خارجية  عيادات  يضم 
تكاليف  من  يعاني  يبقى  المريض  أن  إال  رمزية، 
المشفى  خارج  الفحوصات  وبعض  األدوية  شراء 
مع  الموضوع  هذا  ناقشت  بريس  نورث  ووكالة 

بعض سكان المنطقة.
بداية كانت الوقفة مع األم فضة إبراهيم )55 عامًا(، 
ديرك،  بريف  الخضرة  قرية عين  من  تنحدر  التي 
المفاصل،  في  وآالم  السكري  مرض  من  وتعاني 
وتتلقى العالج في مشفى الشعب، كما ترتاد النقاط 

الطبية التابعة للهالل األحمر أحيانًا.
بأنها  يومي،  بأجر  تعمل  التي  فضة  األم  أشارت   
دواء  علبة  تتمكن من شراء  كي  لالستدانة  تضطر 
ليرة سورية  يبلغ ثمنها /800/  التي  السكر  مرض 

باإلضافة إلى أدوية أخرى للمفاصل.

ارتفاع ملحوظ يف أسعار األدوية..

 /50/ بين  تتراوح  بنسبة  األدوية  أسعار  ارتفعت 
السورية  الليرة  قيمة  بانهيار  بالمئة متأثرة  و /60/ 
أمام الدوالر األمريكي ناهيك عن هجمات االحتالل 
التركي والتي أثرت هي األخرى بهذا الشأن، فيما 
 /400/ تزن  التي  األطفال  حليب  علبة  ثمن  وصل 
غرام إلى /5000/ أو/6000/ ليرة سورية، األمر 

الذي وصفه الصيدالني، عابد كلش، باإلجحاف.
وأردف الصيدالني في مدينة ديرك، عابد كلش، أن 
معظم المرضى الذين ال يملكون ثمن وصفة الدواء, 
يقومون بشرائها على أجزاء أو التخلي عن بعض 
لمرضهم،  بالنسبة  األهم  الدواء  وشراء  العقاقير، 
»لكن ذلك يؤثر سلبًا على صحتهم« على حد تعبيره.

إال أن بعض المرضى يفضلون التوجه إلى المشافي 
الخاصة والعيادات الخارجية، لكن هذا ال يعني أن 
عبء شراء الدواء قد انتهى سواًء في مشافي تعنى 
بشؤونها هيئة الصحة في اإلدارة الذاتية في المنطقة 

أو المشافي الخاصة.
الصيدالني  عمر،  رشيد  األطفال  طبيب  ويشاطر 
االقتصادي  الوضع  أن  في  الرأي  كلش،  عابد 

أطفالهم  معالجة  السكان  بإهمال  تسبب  المتردي 
الدواء«،  شراء  ضرورة  في  و«التهاون  المرضى 
صحة  وتدهور  األعراض  بتضاعف  يتسبب  ما 

المريض.
ويرى عمر أن الحل هو الضمان الصحي أو العالج 
الطبية ال  التكاليف  بالقول: »ثمن  المجاني، ويشير 
نتضامن  الشهري…  العائلة  مدخول  مع  يتناسب 
مع األهالي ونتمنى أن يتوفر حاًل من خالل تأمين 

الدواء المجاني أو الضمان الصحي«. 

خدمات طبّية مجانّية أو رمزيّة..

للمرضى  خدمات  ديرك  في  الشعب  مشفى  ويقدم 
بعض  ويجري  رمزية  أجور  مقابل  أو  مجانية 
بكثير  أقل  هي  مقبولة،  بأجور  الجراحية  العمليات 

من أسعار العمليات في المشافي الخاصة.
فإجراء التحاليل مجاني في مشفى الشعب، فيما تبلغ 
أجرة معاينة المريض /500/ ليرة سورية، في حين 
تكلف المعاينة خارج المشفى /2500/ ليرة سورية.
المشفى يضم عيادات مختلفة  أن  الرغم من  وعلى 
أن  إال  أنفسهم،  المدينة  عيادات  أطباء  فيها  ويعمل 
بعض المرضى يفضلون تلقي العالج في المشافي 
الخاصة، بسبب فكرة مسبقة عن رداءة  والعيادات 
الخدمات التي كانت تقدم  في المشفى خالل سنوات 
عليه  كان  مما  أفضل  أصبح  الوضع  »لكن  سابقة، 

حد  على  متوفرة«،  الخدمات  جميع  وباتت  سابقًا 
الشعب  مشفى  في  العامة  الجراحة  طبيب  تعبير 

روان عبدي.
مشفى  في  العيادات  جميع  بأن  عبدي  وأضاف 
الساعة  من  المرضى  أمام  أبوابها  تفتتح  ديرك 
حيث  ظهرًا،  عشر  الثانية  وحتى  صباحًا  التاسعة 
تستقبل العيادة الجراحية في اليوم الواحد نحو /15/ 
مريضًا، فيما يراجع باقي األقسام ما بين /2500/ 
ديرك   منطقة  من  شهريًا  مريض   /3000/ إلى 

كركي لكي والجوادية، جل آغا وتل كوجر.

»رعاية صحّية جيدة وأطباء أكّفاء«

ويصف مروان قزمون، المنحدر من قرية الزهيرية 
رعاية  »ذو  بأنه:  وخدماته  المشفى  ديرك،  بريف 
أجرى  أن  بعد  وذلك  أكفاء«،  وأطباء  جيدة  صحية 

عملية الستخراج حصى من المرارة.
مشفى  في  العملية  »كلفتني  قائاًل:  قزمون  وأضاف 
في  تكلفتها  لكن  سورية،  ليرة  ألف   /50/ الشعب 
أي  دفعته  ما  أضعاف  كانت  الخاصة  المشافي 

/150/ ألف ليرة«.
ويحتاج مرضى الفشل الكلوي والسكري والشرايين 
متوفر،  غير  بعضها  دائمة،  أدوية  إلى  والسرطان 
المرضى  تمّكن  ال  بأسعار  يباع  اآلخر  وبعضها 

أصحاب الدخل المحدود من الحصول عليها.

رزق  ومصدر  الحياة  مقومات  أهم  الزراعة  تعد 
لمعظم أبناء مناطق شمال وشرق سوريا، فهي من 
المصادر األساسية التي يحصل من خاللها اإلنسان 

على المواد الغذائية الخاصة به. 
من  المطلوب  المستوى  إلى  المجتمع  يصل  ولكي 
التطور وتوفير االحتياجات الخاصة بجميع سكانه، 
سواًء من الناحية الغذائية أو توفير مجاالت واسعة 
االهتمام  يجب  الكبيرة،  المشاريع  وبناء  للعمل، 
ذلك  تحقيق  إلى  تؤدي  التي  المجاالت  بجميع 

وبخاصة في مجال الزراعة.
لقاًء  الخصوص؛ كان لصحيفتنا »روناهي«  وبهذا 
مع الرئيس المشترك لهيئة الزراعة والري بناحية 
قائاًل:  حدثنا  الذي  عمر  أحمد  كاميران  سبية  تربه 
من  شاسعة  مساحات  المفتعلة  النيران  »التهمت 
األراضي الزراعية في إقليم الجزيرة، ونالت ناحية 
تربه سبية النصيب األكبر من الخسائر. بلغ أجمالي 
في  الزراعية  األراضي  من  المحروقة  المساحة 
المحروقة  المساحة  ومنها  دونم،   86148 الناحية 
المحروقة  والمساحة  72501دونم،  القمح  لمادة 

لمادة الشعير 13647 دونم«.
وأضاف عمر: »تم تعويض كافة المتضررين من 
انتهاء  بعد  وذلك  الذاتية،  اإلدارة  قبل  من  الحرائق 
األراضي  عن  بالكشف  قامت  التي  المكلفة  اللجنة 
المزارعين  تعويض  تم  فقد  المتضررة،  الزراعية 
بالبذار للموسم الحالي أي موسم 2019 – 2020، 

وتم توزيع 188822 كغ من البذار القمح في ناحية 
الشعير  لمادة  الموزعة  البذار  وكمية  سبية،  تربه 

130904 كغ«.
المزروعة والمرخصة  للمساحات  وتابع: »بالنسبة 
للموسم 2019 – 2020، في ناحية تربه سبية، فقد 
ومنها  دونم،  المزروعة 182665  المساحة  بلغت 
تم  البعل 170942 دونم، والسقي 11723 دونم. 
توزيع األسمدة على المزارعين، بلغت كمية سماد 
 117000 سبية  تربه  ناحية  في  الموزعة  اليوريا 
كغ، ووزعت أيضًا السماد العضوي 22600 كغ«، 
وذكر أيضًا بأنه تم توزيع 644460 لتر من مادة 

المازوت على المزارعين في ناحية تربه سبية«.
)الزابروس(  الحبوب  بادرات  حشرة  يخص  وفيما 
قال عمر: »بعد عدة كشوفات على منطقة االستقرار 

من  متفاوتة  اإلصابة  أن  الحظنا  والثانية،  األولى 
في  بكثرة  انتشارها  اكتشف  حيث  آلخر؛  حقل 
إلى  الفالحون  أجبر  مما  الثانية؛  االستقرار  منطقة 
قلب التربة ضمن المساحات المزروعة بمحصولي 
انتشارها  للتخلص من  القمح والشعير مرة أخرى؛ 
في الحقول المجاورة؛ كما ساعدت الظروف الجوية 
والتخلص  الحشرة  هذه  نشاط  توقف  إلى  والثلوج 

منها في بعض الحقول«. 
ونوه الرئيس المشترك لهيئة الزراعة والري بناحية 
تربه سبية كاميران أحمد عمر بأنه كان هناك حالة 
حالة  وهي  بها  الزراعية  المحاصيل  تصيب  قد 
المزارعين  تطبيق  عدم  نتيجة  وذلك  االصفرار؛ 
الدورات الزراعية، وأيضًا نقص العناصر المعدنية؛ 

مما يستوجب رش األسمدة اآلزوتية.

باشر مجلس مقاطعة قامشلو بإعادة هيكلية كومينات 
االنتخابات،  تأجيل  قرار  بعد  المقاطعة،  ومجالس 

بهدف تسهيل عمل المواطنين.
االنتخابية  العملية  ُتجرى  أن  المقرر  من  كان 
للكومينات والمجالس في مناطق شمال شرق سوريا 
هجمات  أن  إال   ،2019 األول  كانون  شهر  خالل 

المحتل التركي حالت دون ذلك.

تأجيل  الجزيرة  إقليم  في  التنفيذي  المجلس  قرر 
هجرة  نتيجة  والكومنيات،  للمجالس  االنتخابات 
دولة  هجمات  عقب  قسرًا  منازلهم  من  اآلالف 
االحتالل التركي التي بدأت في التاسع من تشرين 

األول المنصرم.
ُسبل لتسيير العمل بشكل أفضل

قامشلو  مقاطعة  في  أفضل  بشكل  العمل  ولتسيير 
اجتماعات  سلسلة  عقد  إلى  المقاطعة  مجلس  بادر 
مع األهالي، لمناقشة أبرز المعوقات التي واجهتهم 
التي  النواقص  ولتالفي  المنصرمة،  الفترة  خالل 

ظهرت.
قامشلو  مدينتي  قامشلو،  مقاطعة  لمجلس  ويتبع 
عدد  ويبلغ  بلدة،  و26  نواحي  و10  وديرك، 
ينظم  كومينًا،   1225 قامشلو  مقاطعة  كومينات 
انتخاب أعضائها في  تم  عملها ضمن 37 مجلس، 
العملية االنتخابية التي جرت في 22 تشرين األول 
وهي  لجان  مجلس عشرة  كل  في  ويوجد   ،2017
والعدل،  والمرأة،  والشبيبة،  والصحة،  )الصلح، 
الشهداء  وعوائل  االجتماعية،  الشؤون  والثقافة، 

والحماية(.
وخالل االجتماع الذي عقده مجلس مقاطعة قامشلو 
المقاطعة، أقر دمج مجالس  مع مجالس وكومينات 
إلى  باإلضافة  واحد،  مجلس  في  والنواحي  المدن 
في  والمجالس  الكومينات  لدور  األهمية  إيالء 

المرحلة المقبلة.
أفرام  قامشلو  مقاطعة  لمجلس  المشترك  الرئيس 
ترميم  بعملية  باشر  المجلس  أن  أوضح  إسحاق 
الفترة  تمديد  قرار  بعد  والمجالس  الكومينات 
إجراؤها  المقرر  من  كان  والتي  الثانية،  االنتخابية 

خالل شهر كانون األول 2019.
»ضم مجالس المدن والنواحي في مجلس واحد«

مجالس  بنظام  العمل  »بعد  بالقول:  نوه  إسحاق 
المقاطعات على مستوى إقليم الجزيرة مدة عامين، 

أبرز  لمعرفة  لألهالي،  االجتماعات  بعقد  باشرنا 
العوائق التي ظهرت في الفترة الماضية، والحظنا 
المجالس،  عمل  البيروقراطية ضمن  بعض  وجود 
لذا قررنا ضم مجالس المدن والنواحي في مجلس 

واحد، كمجلسي قامشلو الشرقي والغربي«.
البدء بالعملية  وأوضح إسحاق أنه كان من المقرر 
ومجالس  لكومنيات  الثانية  دورتها  في  االنتخابية 
هجمات  أن  إال  الجزيرة،  إقليم  في  المقاطعات 
االحتالل التركي على مناطق شمال وشرق سوريا 

حالت دون ذلك.
إلى  اآلن  يسعى  المقاطعة  مجلس  أن  إسحاق  وبّين 
تفعيل دور الكومينات وتأمين مستلزماتها، وإصدار 
تعميمات وقرارات تلزم جميع كوادر اإلدارة الذاتية 
وتفعيل  المجالس،  هيكلية  وإعادة  الكومين  بتفعيل 
عمل  آلية  تفعيل  تم  كما  فيها،  الموجودة  الّلجان 
جيدة بين لجان المقاطعة ولجان النواحي، والبلدات 
ومحاسبة األعضاء الذين ال يلتزمون بتطبيق النظام.

وأشار إسحاق إلى مساعي مجلس مقاطعة قامشلو 
طموح  مع  ُمتناسب  جيد  فني  بكادر  البلديات  دعم 
الشعب، وتزويد البلديات باآلليات وسيارات اإلطفاء 
والوقوف  بالمدارس  واالهتمام  اإلمكانات،  حسب 

على مشاكلها.
وكالة/ هاوار

صدرت مؤخرًا عن القضاء التجاري في تركيا 
قرارات إفالس جديدة بحق ست شركات.

الغذاء  مجاالت  في  الشركات  هذه  وتعمل 
واإلنشاء والسياحة. وفيما يلي طرح بأسماء هذه 

الشركات:
الدائرة  الذرة: قررت  لمنتجات  أناضول«  »شن 
عنتاب  غازي  في  التجارية  للمحكمة  األولى 
 /  163 رقم  القرار  بموجب  الشركة  إفالس 

2020 استنادًا إلى القرار رقم 819 / 2019.
الدائرة  والنفط: قررت  والنقل  لإلنشاء  »ألكان« 
بموجب  الشركة  إفالس  آمد  لمحكمة  العاشرة 

القرار رقم 117 / 2019.
قررت  والسياحة:  اللوجستي  للدعم  »أسالن« 
الشركة  إفالس  كوجالي  لمحكمة  الثانية  الدائرة 

استنادًا إلى القرار رقم 1059 / 2017.
»أدا« للحديد والصلب: قررت محكمة كارشيكايا 

التجارية إفالس الشركة استنادًا على الملف رقم 
.2016 / 515

الدائرة  قررت  للخردوات:  تكنيك«  »بيلجاسان 
بإفالس  إزمير  في  التجارية  للمحكمة  األولى 
 /  1341 رقم  اإلعالن  إلى  استنادًا  الشركة 

.2018
لمحكمة  األولى  الدائرة  قررت  شينالر:  أوتو 
رقم  الملف  إلى  استنادًا  الشركة  إفالس  بوجاك 

.2018 / 438
الثمانية األولى من  أنه خالل األشهر  إلى  يشار 
التي  التركية  الشركات  إجمالي  وصل   2019
طلبت تسوية إفالس من المحاكم التجارية 2880 
التي  الشركات  عدد  كان  أن  بعد  وذلك  شركة، 
الماضي،  قبل  العام  في  اإلفالس  تسوية  طلبت 

846 شركة.
وكاالت

روناهي/ الحسكةـ  تعتبر محطة الخابور التابعة لمديرية المحروقات في اإلدارة الذاتية من أهم محطات الوقود العاملة في مقاطعة 
الحسكة, بالرغم من الضغوط الهائلة التي تتعرض لها, واالزدحام الذي يتزايد بسرعة هائلة, فور بدء المحطة بمباشرة العمل.

محطة  في  اإلداري  أكّد  الخصوص؛  وبهذا 
عاصم  الحسكة  بمقاطعة  للمحروقات  الخابور 
يعملون  بأنهم  حاج عمر لصحيفتنا »روناهي« 
إضافية  لساعات  والعمل  وساق  قدم  على 
الخابور  تعاني منها محطة  التي  لتالفي األزمة 

تقرير/ آالن محمد

تقرير/ إيريش محمود

يتكرر  حيث  جدوى،  دون  ولكن؛  للمحروقات. 
المشهد نفسه في اليوم التالي بسبب زيادة الطلب.

أسباب كثرية ومنها ما هو
 مثريٌ للجدل!!

وعن األسباب المباشرة لالزدحام, قال حاج عمر: 
االحتالل  جيش  هجمات  بأن  المعروف  »من 
أبيض؛  تل  سبي/  كري  مدينتي  على  التركي 

وسري كانيه/ رأس العين؛ كان لها آثارًا سلبية 
رجعيًا  أثرًا  ترك  مما  الحراقات؛  على  مباشرة 
لمقاطعة  المخصصة  الكميات  حجم  على  سلبيًا 
الحسكة, وأيضًا لجوء الكثير من المهجرين إلى 
الطلب  زيادة  في  تسبب  مما  الحسكة؛  مقاطعة 
لزيادة  يؤدي  هذا  وبالتالي  المحروقات,  على 
الضغط على محطة الوقود, ويتشكل االزدحام«.
وعن األسباب غير المباشرة؛ تطرق اإلداري في 
محطة الخابور للمحروقات قائاًل: »هناك بعض 
ازدحام  تشكيل  أيضًا  شأنها  من  التي  األمور 
على  للجدل,  مثير  هو  ما  ومنها  المحطة,  على 
سبيل المثال قيام بعض محطات الوقود األخرى 
بتهريب المحروقات, والمعاملة السيئة من بعض 
األخرى,  الوقود  بمحطات  العمل  على  القائمين 
الكثير من إشارات االستفهام  يترك  الذي  األمر 
والتساؤل حول مسؤولية لجان الرقابة والتموين 

في مقاطعة الحسكة«.
عن  بعيدًا  آنفًا  ذكر  ما  المواطنين  بعض  وأكّد 
المحطة, حيث التقت صحيفتنا ببعض المواطنين 
الطابور  في  المنتظرين  المركبات  من أصحاب 
لتعبئة الوقود. وبدوره أفادنا المواطن قاسم عبود 
للمحروقات:  الخابور  لمحطة  قدومه  سبب  عن 
»عبرت الكثير من محطات الوقود في طريقي؛ 
وإّن السبب الذي دعاني للقدوم لمحطة الخابور 
في  بالعمل  القائمين  معاملة  هي  للمحروقات, 
بفضل  تجاوزات  دون  الدور  وضبط  المحطة 

خليل خلف عاصم حاج عمر قاسم عبود

في  العمل  للدور.  المنظمة  الضابطة  دورية 
المحطة يستمر بشكل نظامي األمر الذي يترك 
المواطن  النفس«. ومن جهته؛ حدثنا  في  راحة 
خليل خلف عند سؤالنا له عن معاناته في تأمين 
السوق  في  البنزين  »يباع  قائاًل:  البنزين؛  مادة 
من  أكثر  إلى  ليصل  مضاعف  بسعر  السوداء 
250 ليرة سورية؛ بينما يباع في محطة الوقود 
تشجيعي  بسعر  الذاتية  لإلدارة  التابعة  الرسمية 
األهمية  بالغ  أمٌر  وهو  ليرة,   75 بمبلغ  جدًا 
بشكل  األسعار  غالء  مع  خصوصًا  لنا  بالنسبة 
جنوني«. أما عن سبب ارتياده لمحطة الخابور 

والطمأنينة  بالعدالة  »أشعر  فقال:  للمحروقات 
فأنا أعلم يقينًا بأنه لن يستطيع أحدًا تجاوز دوره 
جيدة  هنا  والمعاملة  دور غيره  التعدي على  أو 

جدًا وال نلقى مثليها في باقي المحطات«.
وفي الختام؛ نوه الكثير من المواطنين من خالل 
الضوء  إلقاء  بضرورة  روناهي  منبر صحيفتنا 
على أي تجاوز مهما كان نوعه, وبأنه ال يوجد 
فوق  أحٍد  أي  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  في 
لموضوع  الصحيفة  متابعة  شاكرين  القانون, 

االزدحام الذي يعانون منه.


