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الحدائق  في  كبيراً  حيزاً  الزينة  أشجار  تشكل 
في  وتزرع  كما  العامة،  والمنتزهات 
والساحات  الطرقات  جوانب  وعلى  الشوارع 
زراعتها  من  والهدف  الطرقية،  والمنصفات 
وتأمين  وخضرتها،  الخالب  منظرها  هو 
والتخفيف  القوية  الرياح  وصد  للمارة  الظل 
من التلوث وتُحسِّن الظروف البيئية من خالل 
زيادة نسبة األوكسجين وتلطِّف الجو، وبعض 
جميلة  أزهارها  ألن  جمالية  تعطي  األشجار 

تسر الناظرين. 
بلدية  البيئة في  بدأ مكتب  المنطلق؛  ومن هذا 
المنصفات  تنظيف  بحملة  بديرك  الشعب 
المدينة  جمالية  على  للحفاظ  الطرقية؛ 
تربة  بفالحة  أعضاؤه  يقوم  حيث  ونظافتها، 
وإزالة  أشجارها  وتقليم  وتنظيف  المنصفات 

األعشاب الضارة منها. 
سوء  نتيجة  محدودة  لفترة  العمل  وتوقف 
األحول الجوية وهطول األمطار الغزيرة في 
عملية  تأخر  إلى  أدى  والتي  األخيرة  اآلونة 
المنصفات  ضمن  األشجار  وتقليم  الفالحة 

الطرقية، وعلى هذا األساس بادر مكتب البيئة 
وتنظيف  بتقليم  ديرك  في  الشعب  بلدية  في 
ضمن  حارات  عدة  في  والمنصفات  الحدائق 

مدينة ديرك.
لصحيفتنا  صرح  الموضوع؛  هذا  وحول 
المنصفات  حملة  على  والمسؤول  المشرف 

قائالً:  يونس  يونس  األشجار  وتقليم  الطرقية 
األوراق  متساقطة  األشجار  بتقليم  »نقوم 
دائمة  األشجار  وأيضاً  السكون،  فترة  خالل 
الخضرة، وتقلم بعد انتهاء موسم األزهار وال 
الشكل، حيث  المخروطية  تقلم عادة األشجار 
يُكتفى بإزالة األفرع الجافة والمريضة منها«.
الشجرة  تجديد  الممكن  يونس: »من  وأضاف 
ذلك  ويكون  الشيخوخة  طور  تدخل  عندما 
بإجراء تقليم جائر لسوقها وألفرعها للحصول 
على نمو جديد يُعيد للشجرة حيويتها وجمالها، 
ويكون ذلك في أواخر فصل الخريف أو في 

الشتاء«. 
وأكد يونس قائالً: »يعتنى بالشجرة المجددة في 
د التربة، وتحرك  الربيع التالي، ويجب أن تُسمَّ
وتزرع  المرضية،  اإلصابات  ضد  وتعالج 
غراس دائمة الخضرة في أي وقت من السنة 
باألشهر  األكياس  من  النقل  عدم  ويستحسن 
الحارة. ويستحسن وضع دعائم خشبية بجوار 
الرياح وللمحافظة على  لحمايتها من  الغرسة 

استقامة الساق«.
وينبغي أن تتميز األشجار المخصصة لغرسها 
في شوارع المدن والقرى أن تكون مستديمة 

الخضرة ومزهرة. 
تقليم األشجار  قائالً: »إن  وتابع يونس حديثه 
خالية  والتربة،  والبيئة  للمناخ  مالئمة  يأتي 
والحشرات  لألمراض  مقاومة  األشواك،  من 
أوراقها وأزهارها جميلة  ألوان  النمو،  وقوية 

ومقبولة«.
األشجار  إصابة  إلى  أخيراً  يونس  وأشار 
المتقدمة بالعمر بجروح تنتج عن الحيوانات أو 
السيارات أو بفعل  عبث اإلنسان أو اصطدام 

األوضاع  هذه  معالجة  ويُستحسن  العواصف 
األنسجة  وإزالة  المكان  تنظيف  خالل  من 
وتغطيته  مطهرة  بمادة  المكان  وطالء  التالفة 
الفطريات  لنمو  المضادة  المراهم  ببعض 

ومتابعة أوضاع الجروح مستقبالً.
أكثر  منذ  بدأت  الحملة  أن  على  يونس  وأكد 
من شهر في تنظيف وتقليم األشجار وبمبادرة 
قمنا  البداية  »في  وأضاف:  البيئة،  مكتب  من 
مدخل  حتى  قامشلو  طريق  وتقليم  بتنظيف 
االنتهاء  وتم  متر،  كيلو  بمسافة  المدينة  سوق 
عند  الوسطى  والجزر  آفا  روج  حي  من 
مدرسة الطليعة، حالياً يتم العمل ضمن سوق 

المدينة«. 
االنتهاء  حتى  ستستمر  الحملة  أن  إلى  وأشار 
في  الموجودة  الطرقية  المنصفات  جميع  من 
بأشجار  يعبثون  الذين  األفراد  وتوعية  ديرك 

الزينة.
وناشد يونس األهالي االلتزام بقوانين النظافة 
وعدم رمي القمامة ضمن الحدائق والمنصفات 

الطرقية للحفاظ على جمالية المدينة.

تنفس  سنوات  عدة  وبعد  أخيرا  ـ  الحسكة 
األهالي وأصحاُب المحالت التجارية وسائقو 
أن  بعد  المفتي  في شارع  الصعداء  السيارات 
الحسكة  مقاطعة  في  الترافيك  قوات  أصدرت 
يربط  الذي  الرئيس  الشارع  بتحويل  قرارها 
بين كل من حي تل حجر والمفتي إلى اتوستراد 
بالسيارات  يعج  كان  حيث  وإياب(،  )ذهاب 
وكانت  جهة  من  هذا  االتجاهين  من  القادمة 
تشكل السيارات المركونة على جانبي الطريق 
عائقاً آخر أمام حركة السير للسيارات والمشاة 
من جهة أخرى، وشهد هذا الشارع الكثير من 
الحوادث وذلك بسبب األزمة المرورية الخانقة 
فيه، ويعتبر تحويل الشارع إلى ذهاب وإياب 
من قبل إدارة الترافيك في الحسكة وبالتعاون 
والتنسيق مع بلدية الشعب في المنطقة الشرقية 
وصيانة  تجهيز  على  عملت  التي  بالحسكة 
الطريق؛ من أهم الخدمات التي قُدِّمت إلى كلٍّ 

من سائقي السيارات والمشاة معاً.

روناهي  مؤسسة  عن  تصدر  عامة  ثقافية  سياسية  صحيفة  روناهي: 

لإلعالم والنشر، تسعى إىل بناء أواصر األخوة بني الشعوب وإرساء دعائم 

وخلق  نشر  إىل  وتتطلع  منطقتنا  يف  والتعددية  الدميقراطية  وأسس 

ثقافة دميقراطية بيئية إنسانية حرة أساسها االعرتاف واالحرتام املتبادل 

املنطقة  األقالم احلرة يف  تفعيل  بني مجيع مكونات اجملتمع من خالل 

العلل  مكامن  إىل  يتطرق  واقعي  حتليلي  فكري  نقاش  أسس  وتأمني 

الصحيفة صفحاتها  تفتح  األساس  هذا  وعلى  املناسبة هلا  احللول  وطرح 

احلضارات  مهد  األوسط  الشرق  منطقة  مستقبل  على  الغيورين  لكل 

الفكر  وتنشيط  وتطبيق  ترسيخ  يهمهم  من  ولكل  عامة.  البشرية 

الدميقراطي التعددي الذي يقبل التنوع واالختالف ويعتربه غنى ملنطقتنا.
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 واقتناء الكتب

البدء بتأهيل مشروع الصرف منبج املفتاح األساسي لتاريخ املنطقة كاملة ـ1ـ
الصحي يف عني عيسى

مشفى الطبقة الوطني يفتح 
أبوابه للمواطنني

ّموجز يف تعريف الشعب 
 السرياني

ّ
الكلدو آشوري

24 حزيران... انطالقة جديدة 
لشعارات حرية املرأة

«مستعدون للجلوس مع القوى املؤمنةاملرتزقة: اتفاق على السرقة وخالف على القسمة
خالل  حبل األزمة السورية« من  وأطماعهم  التركي  االحتالل  دولة  من  المدعومين  المرتزقة  أهداف  تتوضح  يوٍم  بعد  يوماً 

بين  اشتباكات  األطماع  تلك  نتج عن  وقد  مناطق سيطرتهم،  في  التي تحصل  والسلب  النهب  عمليات 
الفصائل المرتزقة في عدد من المناطق المحتلة والتي أدت إلى مقتل عدد من المرتزقة، كما راح ضحية 

سورية االشتباكات العنيفة عدٌد من المدنيين وجرح آخرين. كحزب  لُرؤيتنا  بالنسبة 
المستقبل في األوضاع والتطورات 
والتداخل  والعسكريَّة  السياسيَّة 
فمع  فيها،  المصالح  وتَضاُرب 

السورية  األزمة  دخول 
ازدادت  الثامن  لعامها 

الدولية،  التدخالت 
األجندات  وازدادت 

في  الدوليَّة 
الوضع  تَأزيم 

السوري

ر احلياة
ّ
عفرين احملتلة وتغي

استمرار محلة تقليم األشجار واملنصفات الطرقية يف ديرك

عفرين المحتلة مدينة مختلفة تماماً بكّل تفاصيل حياتها ومعالمها، فسكانها لم يعودوا يرون مالمح مدينتهم كما السابق، حيث استوطن فيها أغراب من مدن أخرى حتويل طريق املفتي إىل اتوسرتاد
حتى ال تتشابه ثقافاتهم في العيش، فالمرتزقة جلبوا عوائلهم ومدنيين من مختلف المدن السورية كــ«حمص، الغوطة، حماة، دوما، تدمر والبادية« وغيرها من 
المدن.قوات االحتالل التركّي ومرتزقته تقوم الممارسات اإلجراميّة بحق أهالي عفرين، عمليات المداهمات بحجج واهية واالختطاف والمطلوب فدية مال، وسجن 

لكبار السن واألطفال وتعذيب وحشّي، ومنازل تحولت إلى مراكز للتحقيق والتعذيب. 
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s.ronahi.555@gmail.com

شركة روناهي للتوزيع واإلعالن

تقرير/ عصام عبد اهلل

عدسة روناهي

المدنية  اإلدارة  افتتحت   - الطبقة 
بضعة  قبل  الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية 
بالعمل  بُدئ  الوطني والذي  المشفى  أيام 
2018/9/18م،  في  تأهيله  إلعادة 
واستكمال باقي األقسام التي تم تجهيزها 

في مبنى المشفى.

تقع مدينة منبج في الشمال الشرقي من مدينة 
حلب السورية، على بعد 80 كم بالقرب من 
نهر الفرات، وتقوم على أرض فسيحة ترتفع 
نحو 398م عن سطح البحر، المعدل السنوي 
ألمطارها يزيد على 250مم1. تنحدر نحو 

الفرات في الشرق، وتبعد عن ضفته الغربية 
15كم، وتمتد نحو نهر الساجور في الشمال 
ونهر )أبو قلقل( في الجنوب وهما من روافد 
عاصمة  قديماً  عليها  أطلق  حيث  الفرات، 

سورية الفراتية.

عيسى  عين  في  الشعب  بلدية  باشرت 
الصحي  الصرف  تأهيل  إعادة  بمشروع 
نتيجة  المتضرر بطول كيلو متر واحد، 
الغزيرة  واألمطار  التخريبية  األعمال 
التي ضربت المنطقة في اآلونة األخيرة.

عشرات  زالت  وما  موزبوتاميا  ضمَّت 
وتوارثت  ثقافتها  تكاملت  التي  الشعوب 
أن  جوانب من حضاراتها، وكاد بعضها 
غير  تناحرها،  في  اآلخر  على  يقضي 
وأغنى  أخصب  أوجدت  النهاية  في  أنها 
منطقة في العالم قديماً وحديثاً في التكامل 
والتنوع  الحضارة  في  والعراقة  الثقافي 

الميثولوجي والفكر الفلسفي االنساني.

ورد في رسالة للرئيسة العامة المشتركة 
 BDP الديمقراطية  األقاليم  لحزب 
سجن  في  المعتقلة  تونجال  صباحات 
ANF   كندريا إلى وكالة فرات لألنباء
تحدثت خاللها عن انتخابات 24 حزيران 
الديمقراطي  الشعوب  فيها: »حزب  قالت 
HDP وحده هو الذي يمنح المرأة مكانتها 
االنتخابات  هذه  في  الحقيقية  المستحقة 
المرأة  تضع  األخرى  األحزاب  باقي  أما 
كبديل ضمن قوائمها االنتخابية.« وأكَّدت 
انتخابات  أنَّ  على  تونجال  صباحات 
النطالقة  جديدة  بداية  هي  حزيران   24

شعارات حرية المرأة.
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ـ النظافة.
ـ مكافحة القوارض والحشرات.

العالج:
ـ مركبات كلورامفينيكول.

ـ ضد االستفراغ.
ـ ضد الحرارة والصداع.

ـ السوائل.
ولمدة )7-10-14( يوماً.

11أخبار صحة وعلوم2

ر احلياة
ّ
عفرين احملتلة وتغي

المحتلة  عفرين  في  ــ  روناهي  أخبار  مركز 
وفقد  والتقاليد،  والعادات  الحياة  مالمح  تغير 
جيش  أمام  وقراها  المنطقة  لتستباح  األمان 

االحتالل ومرتزقته.
عفرين  مدينة  مركز  داخل  من  مصادر  تفيد 
األربعاء  أقدموا  التركّي  الجيش  مرتزقة  بأّن 
قرية  أهالي  من  مدنيين   8 اختطاف  على 
جقماقا التابعة لناحية راجو واقتادوهم إلى أحد 
السجون التي تم إنشاؤها في قرية جقال بناحية 
عناصر  أنَّ  على  المصدر  وأكَّد  جندريسه. 
المرتزقة يطالبون أهالي المخطوفين بدفع 7 
اإلفراج  مقابل  كل شخص  عن  دوالر  آالف 

عنهم.  
مصدر آخر من قرية جاال بمنطقة راجو قال: 
تحويل  على  التركّي  االحتالل  مرتزقةُ  أقدم 
للتحقيق  مراكز  إلى  جاال  قرية  أهالي  منازل 
والتعذيب، وأّن 50 مدنياً من قرى )جقماقا- 
راجو،  بمنطقة  وعلمدارا(  جنجليا  خاللكا- 
محتجزون  سابق،  وقت  في  اُختطفوا  والذين 
إلى  تحّولت  التي  األهالي  منازل  في  اآلن 
مراكز للتحقيق والتعذيب، ويتعرضون ألبشع 
سرقة  عمليات  تستمر  فيما  التعذيب.  أنواع 

ونهب ممتلكات األهالي في القرى.
االحتالل  جيش  أقدم  جندريسه  منطقة  في 
التركّي يوم الخميس على خطف ثالثة مدنيين، 

ويُداهم االحتالل التركي منازل المدنيين.
وأّكد مصدر من داخل منطقة جندريسه لوكالة 
هاوار أن االحتالل التركي ومرتزقته داهموا 
عدداً من منازل األهالي في قرى )كفرصفرة، 
لمنطقة  التابعين  وحجيلر(  بلوط،  دير 
تلك  من  مدنيين  ثالثة  واختطفوا  جندريسه، 
وأدلى  مجهولة.  جهة  إلى  واقتادوهم  القرى 
المصدر بأسماء المخطوفين وهم)حسين حاج 
مراد(.  خليل  وعبدهللا  حسن،  عدنان  عبدو، 
موسى  حميد  المواطن  أّن  المصدر  وأضاف 
ــ منطقة جندريسه تعّرض  قرية برجكه  من 
االحتالل  مرتزقة  يِد  على  واإلهانة  للضرب 
التركّي، بعد مواجهته عائالت المرتزقة الذين 

حاولوا االستيالء على أرضه.
إلى  الوصول  استطاع  المواطنين  أحد  ويفيد 
مقاطعة الشهباء بعد أن أجبره المرتزقة على 
كالسابق،  شيء  يعد  قريته.«لم  من  الخروج 
أشكاٌل وحلّة مختلفة  الفوضى في كّل مكان، 
تظهر في عفرين، تغيّر ناسها، وحلّت ثقافات 

من البادية والغوطة في المنطقة«.
بعد احتالل المرتزقة والجيش التركي لمقاطعة 
السرقة  النهب،  بالسطو،  بدؤوا  عفرين، 
وتغيير معالم المدينة بتدمير األماكن والرموز 

التاريخيّة والوطنية للمدينة، وعملوا على نشر 
على  وفرضوا  المدينة،  في  وثقافاتهم  اإلبل 
التحّرك والعيش تحت أمرهم،  المدينة  سكان 

وعلى النساء ارتداء النقاب وعدم التنقل.
على  بالتحديد  الشام  فيلق  مرتزقة  استولى 
عفرين  من  خرجوا  الذين  األهالي  أمالك 
ويفرضون  الشهباء،  مقاطعة  إلى  وتوّجهوا 
ال  كما  المدنيين،  على  باهظة  مالية  ضرائب 
الزراعة  موسم  بحصاد  لألهالي  يسمحون 
على  لتأتي  الحقول  في  مواشيهم  فينشرون 

الموسم.
مستوطنون من الغوطة وحمص استولوا على 
الحدوديّة  أكبس  ميدان  قرية  سوق  محالت 
منزالً،   541 تضمُّ  والتي  راجو،  بمنطقة 
واستولوا عليها وسكنها. بعدما هّجر مرتزقة 
فيلق الشام سكانها األصليين، وال يتجاوز عدد 

السكان األصليين الباقين بالقرية 60 عائلةً. 
بقادر  المعروف  قمو  القادر  عبد  المواطن 
بومبق ــ 56 عاماً  فالٌح وأٌب لـ7 أوالد من 
قرية ميدان أكيس بمنطقة راجو طرده مرتزقة 
عوائلهم،  فيه  وأسكنوا  منزله  من  الشام  فيلق 
عبد القادر بعد عناء الطريق وصل إلى أوالده 
في مقاطعة الشهباء وبقي في منزله لوحده مع 

جيرانه.
بعد احتالل المرتزقة للقرية »ميدان أكبس«، 
والهلع،  الخوف  سياسة  بحقه  مارسوا 
وهاجموا بيته في كل مساء بضرب الحجارة 
على منزله وترديد كلمات تهّدده للخروج من 
إلى  خروجه  وبعد  األيام  أحد  وفي  المنزل. 
الشام  فيلق  استولى مرتزقة  له،  قريب  منزل 
على منزله وأسكنوا عوائلهم فيه، وبعد عودته 

طردوه من منزله فبقي في الشارع. 
في  كما  شيء  أّي  يعد  »لم  عبدالقادر:  يقول 
وحلّة  أشكال  مكان،  بكّل  فالفوضى  السابق، 
مختلفة تظهر في عفرين، تغيّر ناسها وشعبها، 
في  والغوطة  البادية  من  ثقافات  استوطنت 
تمر  الثقافات ولم  بمثل هذه  منطقة ال تعرف 
األصليين  السكان  تهجير  عن  ناهيك  عليها، 
عفرين  في  المتواجدون  األهالي  عنوةً«، 
يفعله  ما  جّراء  صعبة  نفسيّة  حالة  يعيشون 

المرتزقة بحّق المدينة وشعبها.
في  نسير  المدينة،  تعم  »الفوضى  ويتابع: 
أناس  داعش،  مرتزقة  وجوه  ونرى  الشارع 
لحى  ذوي  وغريبة  طويلة  أزياء  يرتدون 
السالح،  يحمل  بعضهم  طويل،  وشعر 
خواصرهم  على  خناجر  يعلقون  وآخرون 
وعدم  النقاب  ارتداء  نسائنا  على  ويفرضون 

التنقل في األرجاء«.

استولوا  المرتزقة  أن  إلى  القادر  عبد  وأشار 
وال  ومحاصيلهم،  األهالي  أراضي  على 
وباتت  محاصيلهم،  يحصدون  يدعونهم 
ناهيك  المرتزقة،  لمواشي«  مراعي  المواسم 

عن فرض الضرائب بمبالغ كبيرة.
وحول الهويات التي يصدرها جيش االحتالل 
التركي ألهالي عفرين قال قمو »طلبوا مني 
لي،  هوية  إلصدار  الثبوتيّة  أوراقي  آخذ  أن 
وأصبح مواطناً وأتمّكن من االنتخاب، قاصداً 

في حزيران القادم تركيا وباكور كردستان.
من   ANHA وكالتنا  لمراسل  مصدر  وأفاد 
جيش  بأّن  جندريسه  بمنطقة  جوالقة  قرية 
أُختطف  خطفوا  ومرتزقته  التركّي  االحتالل 
للمرة الثالثة المواطن حنان شيخ محمد عبدو 
56 عاماً، منذ 3 أسابيع، بتهم ملفقة، ولم ترد 
يتم  أنّه  وأضاف  اآلن.  حتى  عنه  معلومات 

تعذيبه أشد العذاب.
وأشار مصدر آخر من قرية آغجلة في منطقة 
التركّي  االحتالل  مرتزقة  أّن  إلى  جندريسه 
خطفوا المواطن حمدان حسين 50 عاماً منذ 
شهر، وكان حمدان يعمل في مكتبه  لتجارة 
السيارات. وأّكد المصدر أّن مرتزقة االحتالل 
ألف دوالر  بـ 14  تقدر  بفدية  طالبوا حمدان 
سهول  في  له  أرٍض  قطعة  عن  التنازل  أو 

جندريسه مزروعة بنحو 200 شجرة.
وفي سياق آخر يفيد مصدر من مدينة عفرين 
الشاب  التركّي خطفوا  بأّن مرتزقة االحتالل 
من  أسبوع  منذ  عاماً   22 حنان  مصطفى 
حتى  ترد  ولم  موباتا،  بناحية  بريمجا  قرية 
من  آخر  مصدر  ونّوه  عنه.  معلومات  اآلن 
اختطف  التركّي  االحتالل  بأّن  شيه  ناحية 
أيام   5 منذ  شيه  بلدة  أهالي  من  مواطناً   17
من  اثنين  بأسماء  وأدلى  وواهية.  ملفقة  بتهم 
عاماً،   34 أولوــ  سيدو  المختطفين)عبدو 
نُقال  وأنهما  عاماً(.  ــ36  موسى  بكر  محمد 

إلى مكان مجهول.
باليا  قرية  أهالي  من  محمد  خليل  المواطن 
الذين  أحد  عفرين  في  بلبليه  لناحية  التابعة 
قوات  دخول  بعد  قريته  في  البقاء  فضل 
االحتالل التركية إلى القرية و هناك تّم أسره 
لقاء  في  أّكد  وقد  المحتلة.  القوات  قبل  من 
أهالي  المئات من  مع فرات لألنباء، تعّرض 
و  التعذيب  أنواع  ألبشع  المعتقلين  عفرين 

الممارسات الشائنة. 

تعذيب وحشّي لألطفال

وكالتنا  مراسل  إلى  تحدث  الذي  محمد  خليل 

إعداد الصفحة - جوليا خلو

أفالم الرعب.. قصصها.. متابعوها والشغف بها

 يقلل خماطر اإلصابة باألمراض؟
ً
هل تناول بيضة واحدة يوميا

علماء  احتار  تفسيرها  يصعب  أحجية  إنها 
كثيرون  يحب  لماذا  التفسير,  في  النفس 
البعض  يقرأ  ولماذا  الرعب؟  أفالم  مشاهدة 

قصص الرعب بنهم و شغف؟
الذي  الوقت  ففي  غريبة,  أحجية  فعالً  إنَّها 
يبتعدوا  أن  األسوياء  الناس  فيه جميع  يحب 
عن العنف بدون سبب والعيش بأمان وصحة 
نفسية, تسعى فئة كبيرة لمتابعة أفالم الرعب 
التي تطفح بمشاهد الدماء واألشالء وتقطيع 
إخراج  في  المخرجون  يتفنن  بل  األوصال، 
من  جحيم  إلى  بالمشاهدين  تدفع  مشاهد 

الرعب والتوتر.
إثارة  على  ويعتمد  مقزز  هو  ما  منها  أفالم 
األدمغة  أكل  مثل  المشاهدين  لدى  القرف 
واألجساد البشرية, ومنها ما يعتمد على إثارة 
نقطة  إلى  يصل  حتى  المشاهد  لدى  التوتر 
تقُرب من االنهيار, ومنها ما يعبث بعواطف 
وما  الغموض  ويلعب على عوامل  المشاهد 
مفاهيم  لديه  فتترسخ  الروحانيات..  يسمونه 

خاطئة ربما تؤثر عليهم مدى الحياة..

ملاذا حيب بعض الناس
 مشاهدة أفالم الرعب؟

الرعب  أفالم  يشبه  ما  منها  تفسيرات عدة.. 
الناس  يدفع  الذي  ما  غموضها؟  في  نفسها 
التي  الرعب  أفالم  مشاهدة  إلى  األسوياء 
إال  اإلنسان  في  شيٍء  كلَّ  تنمي  أن  يمكن 
إلى  دفعاً  به  تدفع  قد  بل  النفسية،  صحته 
القتل  مشاهد  على  واالعتياد  التوحش 

واإلجرام والعنف.
المرعبة  األفالم  تأثير  »إن  األطباء:  يقول 
آلخر،  شخص  من  يختلف  مشاهدتها  أو 
فالبعض يرى فيها صورة من صور اإلثارة 

فيها عكس  إلى حد االستمتاع واآلخر يرى 
ما يشعر به داخلياً من الخضوع واالستسالم 
يتمنَّى  بمشاهدتها  وكأنه  والسلبية  والضعف 
أن تكون حياته بمثل هذا النوع من الحيوية 
القتل  في  حيوية  أي  والنشاط،  د   والتجدُّ
والحرق واألشالء والدماء، نعم هناك إثارة 
قد  والبعض  شك،  بال  النفسيين  للمرضى 
المكبوتة  الرغبات  لبعض  تحقيقاً  فيها  يرى 

لديه في إلحاق األلم بالناس والتلذذ به أليس 
هذا مرضاً نفسياً؟.

غريباً  غامضاً  تفسيراً  يفسر  من  هناك 
في  الكامنة  البدائية  الشخصية  ويتحدَّث عن 
في  الشخصية  لهذه  العنان  وإطالق  البشر 
عديدة,  تفسيرات  الرعب..  أفالم  مشاهدة 
الجميع  عليه  يجمع  تفسير  يوجد  ال  ولكن 
يوضح لنا لماذا يرغب إنسان سوي يريد أن 
ينعم بالصحة العقلية والنفسية بمشاهدة أفالم 

الرعب؟.

تأثري أفالم الرعب على األطفال
المتوسط  في  أنه  إلى  الدراسات  أشارت 

 73 من  يقرب  ما  الصغار  األطفال  يقضي 
دقيقة   14 يوم،  كل  المشاهدة  في  دقيقة 
أما  مساًء،  السابعة  الساعة  بعد  تحدث  منها 
تلفاز في غرف نومهم  لديهم  الذين  األطفال 
فيقضون أوقاتاً أطول أمام الشاشة ويكونون 

أكثر عرضة الضطرابات النوم.
التأثير  أنَّ  ر  نتصوَّ »كنا  الباحثون:  وقال 
يحدث نتيجة األفالم التي تحتوي على العنف 

وبخاصة في فترة المساء، إال أننا وجدنا أن 
يمثل مشكلة، وليس  المساء  أي محتوى في 
بالضرورة مشاهد العنف فقط التي تؤثر في 

مشاكل النوم«.
من  بالمئة   21 حوالي  أن  الدراسة  وأثبتت 
يواجهون  المدرسة  قبل  ما  األطفال في سن 
في  بما  النوم،  في  مشكلتين  األقل  على 
وتكرار  والكوابيس،  النوم،  صعوبة  ذلك 
باإلعياء  الشعور  أو  الليل  أثناء  االستيقاظ 
أثناء النهار. وأشارت دراسة سابقة إلى أنه 
ما بين 20 بالمئة إلى 43 بالمئة من األطفال 
لديهم  المدرسة  قبل  األمريكيين في عمر ما 

تلفاز في حجرات نومهم.

مليون  نصف  نحو  شملت  دراسة،  أفادت 
شخص في الصين، بأن تناول بيضة واحدة 
بأمراض  اإلصابة  مخاطر  يقلل  قد  يوميا 

القلب والسكتة الدماغية.
ويؤكد خبراء أن أي استهالك للبيض يجب 
كي  صحية  حياة  نمط  من  جزءاً  يكون  أن 

تكون مفيدة.

مخاطر  وجود  من  المخاوف  أن  يبدو  لكن 
قد  البيض  تناول  في  اإلفراط  جراء  صحية 

تالشت.
فيروهي  نيتا  تقول  الدراسة،  على  وتعليقا 
للمرء  »يمكن  كامبريدج  بجامعة  األستاذة 
والمحاذير  القيود  ضوء  في  يتأنى،  أن 
الكثيرة الواردة في األبحاث بمجال التغذية، 
الدراسة  هذه  من  المستخلصة  الرسالة  لكن 
الواسعة، التي أجريت في الصين، هي على 

ال  يوميا  واحدة  بيضة  تناول  أن  تقدير  أقل 
بأمراض  اإلصابة  مخاطر  بزيادة  يرتبط 
أحسن  وفي  الدموية،  واألوعية  القلب 

األحوال، فإن تناول بيضة واحدة يوميا يمكن 
أن يكون له فوائد صحية«.

الطرق الطبيعية للتخلص من البلغم

األعشاب  بعض  هناك  منزٍل  كلِّ  في 
التخلُّص  تفيد في عملية  قد  التي  والمكونات 
أي  يستطيع  وبسيطة  سهلة  وهي  البلغم  من 
له  يسببه  وما  البلغم  من  للتخلص  فعلها  فرد 

من ضيق ومن تلك الطرق: 
بخار  حمام  يمكنك عمل  البخار:  استعمال  ـ 
والتواجد به فترة من الوقت تصل إلي عشر 
أكثر  باألنف  البخار  هذا  استنشاق  أو  دقائق 
من مرة في اليوم يساهم في تخفيف حد البلغم 
وذوبانه ويسهل خروجه من الجسم ويمكنك 
عمل حمام البخار كاآلتي تسخين المياه حتى 
علي  منشفة  ووضع  منه  البخار  يتصاعد 
الرأس ووضع الفم في وضع يسمح باستنشاق 
البخار المتصاعد من اإلناء وتستمر في هذا 

الوضع بحدود خمس أو عشر دقائق.
ـ عسل النحل وفوائده في إزالة البلغم: العسل 
وهو المذكور في القرآن الكريم كونه عالج 
لكل داء يمتلك خصائص مطهرة للجسم ومقٍو 
للميكروبات  كمحارب  ويعمل  للمناعة  عام 
ال  ويزيل االحتقان بالحلق ويساهم بشكل فعَّ
في التخلص من البلغم فقط تناول معلقة يومياً 

علي الريق وإدخاله في تحلية المشروبات.
البلغم:  من  التخلص  في  ومفعوله  الكركم  ـ 
تعرف مادة الكركم بأنها مادة مطهرة تقوي 
ولها  والميكروبات  الجراثيم  وتقتل  المناعة 
وأثاره  البلغم  من  للتخلُّص  الفي  فعَّ تأثير 
يضاف  التالي:  النحو  على  يأتي  واستعماله 
معلقة صغيرة إلى كوب من الحليب الساخن 

ويشرب مرتين يومياً صباحاً ومساء.
ـ استعمال الماء الدافئ والملح كُمخلِّص من 
تلطيف  في  يساهم  الدافئ  الماء  الكحة:  بلغم 
احتقان الحلق والملح يعرف بخواصه القاتلة 
ويستعمل  عليها  ويقضي  والجراثيم  للبكتريا 
خليط الماء الدافئ والملح كغرغرة أكثر من 

مرة في اليوم.
يعتبر  للتخلص:  والحمضيات  الليمون  ـ 
الليمون والحمضيات الحتوائها بنسبة كبيرة 
ويقي  للجراثيم  مضاد  سي  فيتامين  علي 
بعدة  الليمون  ويستعمل  العدوى  من  الجسم 
طرق منها استعماله كعصير على كوب من 
لثالث  ويشرب  النحل  الساخن وعسل  الماء 

الملح  من  قليل  مع  بالمضغ  أو  يومياً  مرات 
والفلفل.

للبلغم:  وطارد  كمضاد  وعمله  الزنجبيل  ـ 
المضادة  األعشاب  من  الزنجبيل  يعتبر 
الحلق  التهاب  عالج  في  ويساعد  لالحتقان 
وأضف  التنفسي  الجهاز  في  التهابات  وأي 
إلي فوائده انه يقاوم العدوى والحتوائه على 
يخفف  فانه  والجراثيم  للبكتريا  مضادات 
يوضع  دافئ  كمشروب  استعماله  يتم  البلغم 
المغلي  الماء  من  كوب  في  الزنجبيل  معلقة 
بالعسل  وتحليته  دقائق  بضع  تركه  ثم  ومن 
ويمكن  اليوم  في  مرة  من  أكثر  وشربه 
إلي شرائح ومضغها  الزنجبيل  تقطيع  أيضاً 
ويمكن استخدام الزنجبيل في وجبات الطعام 

المطبوخة.
ـ الجزر كطارد للبلغم: الحتواء الجزر علي 
فيتامين سي ومضادات األكسدة والعديد من 
يقاوم  فهو  الغذائية  والعناصر  الفيتامينات 
العدوى ويُخفِّف البلغم ويمكن أكله أو إضافته 

إلي الحساء واألطعمة.
ـ الحساء: يفضل للمرضى الذين يعانون من 
البلغم أن يتناولوا حساء الدجاج فإن الحساء 
الهوائية  الشعب  ويرطب  البلغم  من  يخفف 
ويمكنك أن تستغل الحساء وتضيف إليه باقي 
العناصر الطاردة للبلغم كالزنجبيل والليمون 
والثوم والجزر والبصل وأي عنصر غذائي 
هام ويفضل أن يكون الغذاء األساسي طوال 

فترة المرض
البصل  البلغم:  من  الشفاء  البصل وسرعة  ـ 
تعمل  التي  الهامة  الغذائية  العناصر  من 
من  ويخلص  وااللتهابات  للبكتريا  كمضاد 
العسل  مع  كوصفة  البصل  ويستعمل  البلغم 
أو السكر فهو يعزز الجهاز المناعي ويقويه.
الشطة  البلغم:  طرد  في  ومفعولها  الشطة  ـ 
الحلق  وتُهدِّئ  للبلغم  كطارد  قوي  مفعولها 
وتستعمل  األنفية  الجيوب  تُنظِّف  والصدر 
المبشور  الزنجبيل  من  بعض  إلى  بإضافتها 
الماء  من  وقليل  التفاح  وخل  النحل  وعسل 

ويؤخذ الخليط صباحاً ومساء.

مرض التيفوئيد
عامل المرض:

اكتشفه عام 1928م  الذي  العالم  إلى  نسبة   
وهو وسط بين الميكروب العادي والفيروس 
وهو كرام سالب )-( المضيف األول لعامل 
مثل:  والحشرات  القوارض  هو  المرض 
والخنازير،  والفئران، واألرانب،  الجرذان، 
والذئاب  والبراغيث،  والصراصير، 

وغيرها.
أعراض المرض:

قشعريرة بردية، ارتفاع درجة حرارة الجسم 
قوي،  صداع  مئوية،  درجة   )  41-39(
المفاصل  في  آالم  الجسم،  في  عام  ارتخاء 
ومرارة  للطعام  الشهية  قلة  والعضالت، 
طبقة  القوي، وظهور  واالستفراغ  الفم،  في 

بيضاء وبقع حمراء على سطح اللسان.
التشخيص التفريقي:

ـ التسمم الحاد.

ـ الحمى المالطية.
ـ التهاب الكبد والسحايا.

ـ التهاب المرارة.
ـ وجود بحصات في المرارة.

ـ القرحة المعدية.
ـ القرحة في االثني عشري.

ـ التهاب البنكرياس.
أخطار مرض التيفوئيد:

يشكل مرض التيفوئيد خطراً جدياً على حياة 
المصاب مثل: ثقب األمعاء والتهاب السحايا 
والرئتين  القصبات  والتهاب  المخ  والتهاب 
والتهاب عضلة القلب وإذا لم يعالج المصاب 
المرض  من  والثالث  الثاني  األسبوع  خالل 

فاحتمال الموت يتراوح بين )%30-3( .
ما الطعام الذي ينبغي أن يتناوله المريض:

في المرحلة األولى:
ـ عصير برتقال.
ـ عيران + ملح.

ـ شاي.
ـ ماء.

في المرحلة الثانية:
والمرارة  الحرارة  وزوال  الشهية  فتح  بعد   

من الفم:
ـ البطاطا المسلوقة مع الملح.

ـ شوربة رز مع قليل من اللحم بدون دهن.
ـ القليل من الخبز.

ـالتشخيص المخبري:
 الفيدال فقط.

لمرضى  بالنسبة  هام  دور  للوقاية  الوقاية: 
التيفوئيد وتتجلى في النقاط التالية:

كوفان كنعو: «توحيد اخلطاب 
إلفشال املؤامرات«

املرتزقة: اتفاق على السرقة
الديمقراطّي  وخالف على القسمة روج  حزب  سكرتير  دعا 

الكردّي في سورية كوفان كنعو األحزاب 
توحيد  إلى  الكرديّة  السياسيّة  والتنظيمات 
تُحاك  التي  المؤامرات  إلفشال  صفوفها، 
االحتالل  قبل  من  الكردّي  الشعب  ضد 
مؤتمر  عقد  إلى ضرورة  وأشار  التركّي، 

وطنّي كردستانّي.
والتنظيمات  األحزاُب  مؤخراً  دعت  وقد 
توحيد  إلى ضرورة  الكردستانيّة  السياسية 
وطنّي  مؤتمر  وعقد  الكردّي  الخطاب 
تركيا  لهجمات  للتصدي  كردستانّي 
نفوذها  لتوسيع  كردستان  على  االحتاللية 
ولغة  ثقافة  وإبادة  أراضيها،  حساب  على 
وكالة  مع  لقاء  وفي  الكردّي.  الشعب 
مع سكرتير حزب روج  لقاًء  هاوار  أنباء 
كوفان  سورية  في  الكردّي  الديمقراطي 

كنعو.
استهل كنعو حديثه بالقول: »أعداء الشعب 
الكردّي عبر التاريخ، لم ينظروا إلى القضية 
والتعايش  والجيرة  األخوة  بعين  الكرديّة 
كانت  واستراتيجيتهم  فهدفهم  المشترك، 
تنحصر في فرض أجنداتهم والوصول إلى 

مآربهم«.

المؤامرات  حديثه  خالل  كنعو  واستذكر 
المؤامرات  »هذه  وقال:  الكرد  على 
تركيا  احتالل  خالل  من  اليوم  مستمّرة 
شؤون  في  والتدّخل  لعفرين،  ومرتزقتها 

باشور كردستان«.
وأعاد كنعو إلى األذهان ما حصل في شنكال 
إبادة  عمليات  من  األهالي  له  تعّرض  وما 
جماعيّة من قبل مرتزقة داعش، قال »كان 
والتنظيمات  األحزاب  على  الواجب  من 
الكرديّة أن توّحد صفوفها في ذلك الوقت، 
للكرد  دافع  أكبر  كانت  الواقعة  تلك  ألّن 
لعقد المؤتمر الوطنّي الكردستانّي، كون ما 
تعرضت له شنكال من عمليات قتل وتدمير 
عراقة  على  تدلُّ  التي  الدينيّة  المزارات 
المنطقة،  في  الكردّي  الشعب  وأصالة 

مخطّطة من قبل االحتالل التركّي«.
التركّي  االحتالل  أّن  كنعو  كوفان  وبيّن 
وأضاف  معيناً،  فكراً  أو  حزباً  يحارب  ال 
الهوية  يطمسون  كانوا  فقد  العكس  »على 
الكرديّة وبخاصة في باكور كردستان حتى 
قبل تأسيس أّي حزب كردّي، فهم يجدون 
كّل كردّي عدواً لهم في أّي جزء كان من 

كردستان«.
الديمقراطّي  روج  حزب  سكرتير  وختم 
بدعوة  كنعو  كوفان  سوريا  في  الكردّي 
الكرديّة  السياسيّة  والتنظيمات  األحزاب 
إلى ترك كافة الخالفات الحزبيّة والمصالح 
وطنّي  مؤتمر  وعقد  جانباً،  الضيقة 
كردستانّي وتوحيد صفهم وخطابهم، ليكون 
وقال  كردستان،  محتلي  على  رّداً  ذلك 
الحّل  هو  الكردستانّي  الوطنّي  »المؤتمر 
تُحاك ضدَّ  التي  المؤامرات  جميع  إلفشال 

الشعب الكردّي«.

ذكرت مصادر محلّية من عفرين أّن فصيلين 
تابعين لدولة االحتالل التركي تقاسما السيطرة 
على كنيسة الراعي الواقعة في مركز المدينة, 

بعد اشتباكات عنيفة بينهما.
فصيلي  بين  اقتتاالً  عفرين  مدينة  شهدت 
الشرقية«  و«جيش  مراد«  »السلطان 
المدعومين من دولة االحتالل التركي, وذلك 
انتهت  »الراعي«,  كنيسة  على  للسيطرة 
في  الواقعة  والمباني  الكنيسة  مبنى  بتقاسم 
الكنيسة.  ممتلكات  بنهب  قاموا  كما  محيطها, 
المدينة.  داخل  من  ناشطون  ذكره  لما  وفقاً 
ونشرت شبكة نشطاء عفرين صوراً للكنيسة 
على  وكتب  الفصيالن,  عليها  سيطر  أن  بعد 
و«جيش  مراد«  »السلطان  أسماء  جدارها 

الشرقية« لتثبيت السيطرة عليها. 
 250 أصل  من  أّن  محلّية  مصادر  وذكرت 
المسيحي في مركز مدينة  المكّون  من  عائلةً 
عائالت, موضحةً   3 يتبق سوى  لم  عفرين, 
يومية  لمضايقاٍت  تتعّرض  العائالت  هذه  أّن 

من قبل الفصائل اإلرهابية والجيش التركي.

المسلّحة وسط مدينة  الفصائل  بين  اشتباكات 
الباب

محلّية  مصادر  أفادت  منفصل,  سياٍق  وفي 
بمدينة الباب أّن اشتباكاٍت عنيفة اندلعت مساء 
تدعمها  التي  المسلّحة  الفصائل  بين  األربعاء 

أنقرة, أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين.
مسلّحة  مواجهات  أّن  المصادر  وأوضحت 
الشرقيّة«  »أحرار  فصيل  بين  وقعت 
االحتالل  لدولة  التابعة  الحّرة«  و«الشرطة 
التركّي أمام دّوار السنتر وسط مدينة الباب, 
الشرطة  تعّرض  بعد  بدأت  واالشتباكات 
مؤّكدة  الشرقية,  أحرار  عناصر  الحّرة ألحد 
في  المتواجدين  المدنيين  من  العديد  أّن  على 
وحاالت  أُصيبوا,  قد  االشتباكات  منطقة 

بعضهم حرجة.
دراجة  انفجرت  المحتلة  جرابلس  مدينة  في 
الشارع  في  الخميس،  ظهر  مفخخة  نارية 
فقد  األوليّة  المعلومات  وبحسب  الرئيس. 

أودى التفجير بحياة مدني وجرح آخرين.
الريف  في  الواقعة  جرابلس  مدينة  وتخضع 

الشمالي الشرقي لمدينة حلب الحتالل تركي 
منذ الـ24 من آب عقب عملية استالم وتسليم. 
التركي  االحتالل  استهدف  أخرى  جهٍة  من 
منازل  األربعاء،  له  التابعين  والمرتزقة 
غرب  شمال  المحسنلي  قرية  في  المدنيين 

مدينة منبج وأنباء عن وقوع ضحايا.
منبج  لمجلس  اإلعالمي  المركز  ونشر 
العسكري بياناً كتابياً على موقعه الرسمي يفيد 
ومرتزقة  قواتهم  بين  اشتباكات  باندالع  فيه 
المحسنلي  قرية  في  التركي  االحتالل 
استهداف  المرتزقة على  إقدام  بعد  األربعاء، 
الهاون  بقذائف  بقصفها  القرية  في  المدنيين 
والمدفعية، وعليه تدخلت قوات مجلس منبج 
لهجمات  وتصدت  األهالي  لحماية  العسكري 

المرتزقة.
لألنباء  هاوار  لوكالة  وأفادت مصادر محلية 
للقرية  تركيا  مرتزقة  قصف  ونتيجة  أنه 
لم  المدنيين  الضحايا  من  عدد  وقع  بالمدافع 

يعرف العدد بعد.

د. جميد طه شيخي 

قبل  من  أسره  بعد  أنه  أوضح  لألنباء  فرات 
قوات االحتالل لمدة 16 يوماً نُقل إلى سجن 
بشكل  للتعذيب  تعرض  إعزاز  في  الراعي 
المدنيين  مئات  أّن  على  أّكد  محمد  وحشي. 
من أهالي عفرين معتقلون هناك ويتعرضون 
للتعذيب بشتّى الوسائل يوميّاً. ويقول:« كانوا 
والعديد  فكي  يضربونني على وجهي وكسر 
جيد  بشكل  أسمع  أعد  لم  أيضاً  أسناني.  من 
له  تعرضت  الذي  المبرح  الضرب  بسبب 
جلده.   200 ب ـنحو  جلدي  وتّم  وجهي.  على 
وكّل ذلك استطعت تجاوزه، لكن ما لم أتحمله 
عاماً   12-13 أعمارهم  أطفال  تعّرض  هو 
المجموعات.  تلك  يد  على  الوحشّي  للتعذيب 
والكثير  الكهربائّي،  بالصعق  يعذبونهم  كانوا 
يتعرضون  هناك  كانوا  عفرين  أهالي  من 
للتعذيب بشتّى السبل وما ال يمكن وصفه مع 
الماء  يقومون بصّب  كانوا  ليسوا كرداً.  أنهم 
الساخن على أجسادهم و شاهدت بعيني أحد 
يديه  أصابع  فتح  على  قادراً  يكن  لم  األطفال 

بعدما تّم تعذيبه بالنار وقاموا بإحراق يديه.

إلقاء القاذورات على كبار السن

هناك  المعتقلين  بعض  بالقول:«  محمد  يتابع 
نصيباً  نالوا  عاماً،  الثمانين  يقارب  أعمارهم 
وافراً من العذاب, و ألقوا القاذورات والبراز 
عليهم. ما يحصل هناك من وحشية ال يمكن 
يتعرضون  هناك  والكبار  فالصغار  وصفها. 
الممارسات  أنواع  شتّى  و  اإلهانة  للتعذيب, 

الالإنسانيّة.
أربع  كل  يمنحون  كانوا  خليل  ويضيف 
أشخاص رغيف خبٍز واحد كّل يوم. كما أّن 
من  ويُحرم  باالستحمام  له  يسمح  ال  المعتقل 
التدخين ويُعّرض لكلِّ أنواع التعذيب التي ال 

تخطر على البال.
خليل محمد الذي بقي معتقالً هناك لمدة 67 
جميع  إنَّ  مضيفاً:  عنه,  اإلفراج  يتم  يوماً 
عن  تصدر  بالمعتقلين  المتعلقة  القرارات 
ما  و  األخرى  المرتزقة  الجماعات  و  تركيا 
أي صالحيات  يملك  الحر ال  بالجيش  يسمى 

هناك.

حجٌز يف منطقة مليئة األلغام

يوماً   67 لمدة  اعتقالي  بعد  يضيف  محمد 
 31 نحو  وكنا  وضعونا  سراحي,  وإطالق 
أحد  في  وأنزلونا  واحدة  شاحنة  في  شخصاً 
في  تركونا  بل  لجهة  يسلمونا  لم  األماكن، 
العراء قالوا لنا اعبروا هذه األرض حتى ال 
يقوم الجيش الحر بقتلكم، وسألنا لماذا يقتلوننا، 
بحوزتنا،  وثبوتياتنا  السجن  من  خرجنا  للتو 
أّن غايتهم آخر المطاف أن  ولنتأكد فيما بعد 
يدفعوننا نحو الموت. وفعالً الجيش الحر قام 
بمحاصرتنا بعد أن سلكنا الطريق التي أشاروا 
إلينا السير فيها, قلنا لهم نحن للتو خرجنا من 
باتجاه  ودفعونا  السير  منا  طلبوا  ثم  السجن، 

منطقة مزروعة باأللغام.
هناك  يحصل  »ما  بالقول:  ختم  محمد  خليل 
هؤالء  وصفه,  يمكن  ال  وانتهاكات  ظلم  من 
من  بالمئة  خمسة  بشيء.  لإلسالم  يمتون  ال 
المجموعات  المرتزقة ضمن صفوف  هؤالء 
كرد,  هم  عفرين  هاجمت  التي  اإلرهابيّة 
مجرمون  أنّهم  على  معروفون  وجميعهم 
عفرين  أهالي  ممتلكات  نهبوا  ولصوص, 
وسرقوه)  إال  شيٍء  على  يُبقوا  ولم  ونقلوها 
المحالت,  المصانع,  المعامل,  المنازل,  أثاث 

اآلليات والسيارات(, وهذا ما رأيته بعيني.
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بعد وقوف الفعاليات الرياضية بسبب الحرب 
التي شنَّها االحتالل التركي على عفرين عاد 
الرياضية  بنشاطاتهم  للقيام  رياضيو عفرين 
الفعاليات  أولى  وكانت  الشهباء،  مناطق  في 
الرياضية التي أقيمت مباراة ودية بكرة القدم 
تل قراح ومنتخب األسايش،  جمعت فريقي 
على أرضية ملعب سردم، واعتبرت المباراة 
حديثاً  أُنشئ  الذي  سردم  لملعب  االفتتاحية 
ومنتخب األسايش الذي تشكل عام 2017م، 
الثانية الذي أقيم  وشارك في دوري الدرجة 
في عفرين أما فريق تل قراح فتشكل مجدداً 
التحكيم  مهامَّ  وتولَّى  مجتهد  فريق  وهو 

للمباراة الحكُم مصطفى اسماعيل. 
مصطفى  الحكم  من  البداية  صافرة  وبعد 
اسماعيل بدأت المباراة بين الفريقين بهبَّات 
 7 الدقيقة  ففي  األسايش،  وبتفوق  ساخنة 
من  بينية  تمريرة  حولت  األول  الشوط  من 
طرف اليمين إلى الالعب عمر دادا فأرسلها 
الهدف  ليكون  الحارس  يسار  إلى  مباشرة 
األول لفريق األسايش، وفي الدقيقة 17 ومن 
مرمى  بحارس  اصطدمت  لألسايش  تسديدة 

لتعود فيضعها الالعب وليد  فريق تل قراح 
الثاني  الهدف  عن  معلنةً  الشباك  في  عبدو 
لألسايش وفي الدقيقة 22 ومن ضربة حرة 
مباشرة وصلت لرأس المهاجم محمود ديبو 
وضعها في مرمى فريق تل قراح ولتصبح 
النتيجة ثالثة أهداف نظيفة، وفي الدقيقة 34 
قراح  تل  لفريق  مباشرة  حرة  ضربة  ومن 
حارس  عجز  حسين  محمد  الالعب  نفذها 
صدها  عن  صقار  محمد  األسايش  فريق 
قراح،  تل  لفريق  األول  الهدف  عن  لتعلن 
بتقدم  المباراة  من  األول  الشوط  ولينتهي 
واحد،  هدٍف  مقابل  أهداف  بثالثة  لألسايش 
أما في الشوط الثاني ومع مرور عشرة دقائق 
منه سجل الالعب علي محمد من فريق تل 
قراح هدف فريقه الثاني ليقلِّص الفارق بين 
مرور 15  وبعد  واحد،  هدف  إلى  الفريقين 
دقيقة ومن خطأ دفاعي ارتكبه أحد مدافعي 
فريق تل قراح واستغله الالعب أحمد جباوي 
ل منها هدف فريقه  من فريق األسايش فسجَّ
الالعب  يستغل  بدقيقتين  وبعدها  الرابع 
بالهدف  ويأتي  د  فيسدِّ فرصة  ديبو  محمود 

أصدرت منظمة روج آفا للمرأة الحرة االشتراكية 
)JAS( بياناً كتابياً جاء فيه: »إن الدولة التركية 
الفاشية ومرتزقتها من النصرة، داعش والجيش 

الحر يقومون بظلم وتعذيب األطفال والنساء«.
أيدي  من  عفرين  إنقاذ  أجل  »من  البيان:  وقال 
النضال  تصعيد  علينا  يجب  الظالمة  القوات 
وبناء الحرية من جديد، منذ بداية هجمات الدولة 
التركية ومرتزقتها على عفرين في 20 كانون 
بينهم  مدنياً  يقل عن 259  ما ال  استشهد  الثاني 
أكثر من 707  امرأة و46 طفالً. وأصيب   56
وبعد  طفالً؛   155 و  امرأة   104 بينهم  مدنياً 
االحتالل تم خطف أكثر من 119 امرأة، وهذا 

يعني أنه تم االعتداء على العديد من النساء«.
وقوة  شخص  كل  على  »يجب  البيان:  وأوضح 
تحمي شرف اإلنسانية وحرية المرأة في أنحاء 
خالص  أجل  من  ينتفضوا  أن   ، كافة  العالم 
بناء  وإعادة  الظالمة،  القوات  أيدي  من  عفرين 

للمرأة،  ثورة  كانت  التي  عفرين  مقاطعة  حرية 
والتصعيد من ثورة المرأة«.

ودعا البيان كل شخص يحارب من أجل حرية 
المرأة في روج  ثورة  في  المشاركة  إلى  المرأة 
للتواجد في  آفا وشمال سورية؛ وطالبهم جميعاً 
جبهات القتال من جهة، واالستفادة من تجاربهم 
السياسية في بناء الثورة وحماية ثورة المرأة من 

جهة أخرى.
واألعمال  الفعاليات  تصعيد  أن  البيان  وأكد 
حركة  وتوسيع  تواجدهم،  أماكن  في  السياسية 
المرأة بهذا الشكل بمثابة تقوية لثورة المرأة في 
البيان مؤكداً: »على  آفا وعفرين. واختتم  روج 
بارين  تموز،  دستان  أفشين،  الشهيدة  طريق 
ونحرر  ثورتنا  سنحمي  خابور  وأفيستا  كوباني 

مقاطعة عفرين«.

ورد في رسالة للرئيسة العامة المشتركة لحزب 
تونجال  صباحات   BDP الديمقراطية  األقاليم 
المعتقلة في سجن كندريا إلى وكالة فرات لألنباء   
ANFتحدثت خاللها عن انتخابات 24 حزيران 
 HDP قالت فيها: »حزب الشعوب الديمقراطي
المستحقة  مكانتها  المرأة  يمنح  الذي  هو  وحده 
األحزاب  باقي  أما  االنتخابات  هذه  في  الحقيقية 
قوائمها  ضمن  كبديل  المرأة  تضع  األخرى 
أنَّ  على  تونجال  وأكَّدت صباحات  االنتخابية.« 
انتخابات 24 حزيران هي بداية جديدة النطالقة 

شعارات حرية المرأة.
تجاربنا  على  »بناًء  الرسالة:  نّص  في  وجاء 
السابقة ندرك أنه في أي مكان ال يتم فيه تمثيل 
أي  إصدار  يمكن  ال  فإنه  صحيح  بشكٍل  المرأة 
قرارات لصالحها. والنظام الذكوري يعمل على 
إبقاء المرأة في ظّل المجتمع الرجعي المتخلف، 
المرأة  قوى  على  يتوجب  األساس  هذا  وعلى 
التي تطلقها األحزاب  أال تنتظر الوعود الزائفة 

لتحقيق  بنفسها  النضال  تخوض  أن  وعليها 
األحزاب  تلك  فكر  تغيير  على  وتعمل  مطالبها 
بنفسها. وبهذا نؤكد على أنَّ وحدة حزب الشعوب 
الديمقراطي يمثل المرأة بشكلها الصحيح، ويدعم 
هذا  في  والسبب  حقوقها.  نيل  أجل  من  نضالها 

بهذا،  يؤمن  نفسه  الديمقراطي  الشعوب  أن  هو 
تخوض  الديمقراطي  الشعوب  ضمن  والمرأة 
نضاالً قوياً وتعكس نضال المرأة من أجل الحرية 
تمنح  االنتخابات  هذه  إن  وتركيا.  كردستان  في 
وتشارك  نفسها  لتثبت  المرأة  لحركات  الفرصة 

ة... سنحمي ثورتنا وحنرر عفرين
ّ
مة روج آفا للمرأة احلر

ّ
منظ

24 حزيران... انطالقة جديدة لشعارات حرية املرأة
تشكيل جلنة فنية لكرة الطائرة يف إقليم اجلزيرة

الشعبية  اللعبة  الطائرة  كرة  لعبة  تُعدُّ 
الجزيرة  إقليم  في  القدم  كرة  بعد  الثانية 
الكثير  في  وواسعة  كبيرة  جماهيرية  ولها 
من المدن وبخاصٍة في القرى واألرياف، 
وبهدف تشكيل لجنة فنية جديدة للعبة ُعقد 
ه  اجتماٌع في االتحاد الرياضي الكائن مقرُّ
وحضره  بقامشلو؛  الرياضية  الصالة  في 
الجماعية  األلعاب  لجنة  رئيس  من  كلٌّ 
لكرة  الفنية  اللجنة  إلى  باإلضافة  باالتحاد 
الكابتن حسين عثمان  انتُخب  وقد  الطائرة 
محمد  والكابتن  للعبة  الفنية  للجنة  رئيساً 
المجيد  عبد  والكابتن  للسر،  أميناً  رسالن 
داؤود  ومسعود  حمدان  ومحمد  محمد 
كأعضاء  حسين  وأحمد  أحمد  وسامر 
2018/6/20م  حتى  مهلةٌ  وُمنِحت  للجنة 
لألندية لتقديم لوائحها االسمية وتم مناقشة 
الدوري  وروزنامة  التنظيمية  اللوائح 
لكرة الطائرة، حيث من المقرر أن ينطلق 

الدوري في شهر آب من العام الحالي.
روناهي/ قامشلو

مونديال 2026م ينتظر التقرير احلاسم
)الفيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  عقد 
اجتماعاً، في اللحظات األخيرة، مع مسؤولي 
كأس  استضافة  على  المتنافسين  العرضين 
يستبعد  قد  تقرير  نشر  قبل  2026م،  العالم 
المطلوبة  للمعايير  االرتقاء  لعدم  أحدهما، 
أمريكا  دول  من  مشترك  عرض  ويتنافس 
الشمالية، كندا والواليات المتحدة والمكسيك، 
في  حظاً  أقل  يبدو  المغرب  من  مع عرض 
الفوز، عند التصويت في موسكو، يوم 13 
مؤلف  عمل  فريق  وفحص  المقبل  حزيران 
المتوقع  ومن  العرضين،  أفراد  خمسة  من 
اليوم  من  بدءا  وقت،  أي  في  تقييمه  نشر 
فريق  فإن  الجديدة،  للقواعد  ووفقاً  الجمعة 
إذا  أي عرض،  استبعاد  سلطة  يملك  العمل 
المعايير،  من  األدنى  الحد  مع  يتوافق  لم 
هشام  باالستاداتوقال  تتعلق  التي  وبخاصة 
»كان  المغربي:  العرض  مدير  العمراني، 
ومنحناهم  جداً،  وإيجابياً  مثمراً  اجتماعاً 
ونترقب  المطلوبة،  اإلضافية  المعلومات 
نشر التقرير« ولم يعلق الفيفا أو عرض دول 
وسيعطي  االجتماع  بعد  الشمالية،  أمريكا 
خمس،  إلى  صفر  من  درجة  العمل  فريق 

في ستة قطاعات مختلفة، تتعلق باالستادات 
وأماكن  بالفرق،  الخاصة  والتجهيزات 
وأماكن  واالتصاالت،  واالنتقاالت  اإلقامة 
أن  ويجب  الجماهير  وتجمعات  االحتفاليات 
األقل،  على  درجتين  على  العرض  يحصل 
االستادات  تقييم  في  درجات،  خمس  من 
أماكن  أو  واالنتقاالت  الفرق  وتجهيزات 
التصويت  لمرحلة  التأهل  أجل  من  اإلقامة، 
بين أعضاء مجلس الفيفا، مع الحصول على 
ولجأ  العام،  التقييم  في  األقل  على  درجتين 
انتقادات ضد  بعد  الجديد،  النظام  لهذا  الفيفا 
عمليات التصويت، الستضافة النسخ السابقة 
المعايير  تجاهل  ظل  في  العالم،  كأس  من 
سياسية  أهواء  على  بناء  والتصويت  الفنية، 

وشخصية.

العب مصري هاوٍ يف روسيا حيلم بتكرار رحلة صالح

صالح  محمد  مشاركة  المصريون  يترقَّب 
بعد  روسيا،  في  القدم  لكرة  العالم  كأس  في 
تعافيه من اإلصابة، بينما يحلم شاب مصري 
اللعب  آخر بأن يسير على خطاه من خالل 
لفريق للمهاجرين في روسيا، وانتقل الشاب 
ويأمل  روسيا  إلى  حافظ  محمد  المصري 
خالل  من  موهبته  إلى  األضواء  يجذب  أن 
في  المهاجرين  للعاملين  »ماكسيما«  فريق 

المستضيفة  المدن  إحدى  بطرسبرغ  سان 
لكأس العالم. ويضم الفريق الجئين من مالي 
مع  االندماج  على  ويساعدهم  وتركمانستان 
روسيا،  شمال  الواقعة  المدينة  في  المجتمع 
كما يضم هواة من الكاميرون وأرمينيا وبدأ 
 27( حافظ  ويحلم  2007م،  في  تشكيله 
عاماً( بأن يكرر قصة صعود صالح مهاجم 
بالدوري  العب  وأفضل  وهداف  ليفربول 

أن  حلمي  »هذا  وقال:  الممتاز  اإلنكليزي 
أصبح العباً محترفاً ولن استسلم وأتمنى من 
هللا أن يصبح حقيقة«، وشارك فريق ماكسيما 
في بطولة سان بطرسبرج لكرة القدم للهواة، 
وأنهى في المركز الرابع في 2017م، كما 
يضم بتشكيلته رستم مصطفى كولوف )34 
عاماً( الذي يعمل بتنظيف األسطح الزجاجية 
بعدما كان العباً محترفاً في بلده أوزبكستان 
من  عانى  الذي  كولوف  مصطفى  ويقول 
بانتزاع  واتهامات  جنسيته  بسبب  تعليقات 
وظائف يستحقها أهل روسيا: »نلعب سوياً 
منذ عدة سنوات وأصبحنا أصدقاء« معتبراً 
الثاني، وقال بختيار  بيته  الفريق بمثابة  هذا 
يوسوبوف مؤسس ومدرب الفريق إنه شكل 
الشعور  على  المهاجرين  يساعد  لكي  فريقاً 
عن  النظر  بغض  بأوطانهم  أنهم  لو  كما 
يوسوبوف  وأضاف  االجتماعية،  ظروفهم 
جميعا  »يشعرون  تركمانستان:  من  القادم 
بالمساواة داخل الملعب«، وفي روسيا غالباً 
ما يتقاضى العمال المهاجرين أجوراً زهيدة 
لفحص  السلطات  من  مالحقات  ويواجهون 
وثائقهم ويعانون من تمييز عنصري، وتنفي 
لكنها  المهاجرين  معاملة  إساءة  السلطات 
ضمن  مطلوب  الوثائق  فحص  إن  تقول 

إجراءات أمنية.

اإلحباط يسيطر على تري
 شتيجن قبل املونديال

اعترف توماس شنايدر مساعد المدير الفني 
بالوضع »غير  لوف  يواكيم  ألمانيا  لمنتخب 
السار«، الذي يعيشه الحارس مارك أندريه 
تير شتيجن، قبل أيام من انطالق كأس العالم 
في روسيا.وقال شنايدر في تصريحات نقلتها 
وضعاً  :«ليس  اإلسبانية  »ماركا«  صحيفة 
لطيفاً لشتيجن، إنه حارس جيد للغاية ودائماً 
مع  شتيجن  مفتوحاً« وشارك  الباب سيكون 
إصابة  بسبب  مباراة،   12 آخر  في  ألمانيا 
األلمانية  الماكينات  وساعد  نوير،  مانويل 
المونديال،  قبل  مميزة  أشياء  تحقيق  على 
وفازت معه ألمانيا بـ9 مباريات وتعادلت في 
الحارس  ولكن؛  أهداف.  ستة  وتلقت  ثالثة، 
يقترب  نوير،  مانويل  للمنتخب  األساسي 
المعهود وسيكون  استعادة مستواه  بشدة من 
المونديال  في  لأللماني  األساسي  الحارس 
مرة  آخر  وكانت  األرجح،  على  الروسي 

يورو  في  المنتخب  مع  نوير  فيها  شارك 
نوير  أن  لوف  واعترف  بفرنسا  2016م، 
حال  للمنتخب  األساسي  الحارس  سيكون 
الوصول للمونديال في حالة بدنية جيدة من 
حراس  مدرب  كوبكه  أندرياس  قال  جانبه 
يعرف  »مارك  األلماني:  المنتخب  مرمى 
معنا  وفاز  قائدنا  إنه  مميز،  نوير  أن وضع 
بكأس العالم 2014م« وأضاف كوبكه: »لقد 
أخبرنا مارك بأننا ال يجب أن نقلق إذا أصبح 
روسيا،  في  األساسي  المكان  نوير صاحب 
أساسياً، ولكنه  أن يكون  بالتأكيد هو يرغب 
أياً  للغاية،  جيد  بشكل  الموقف  مع  يتعامل 
كان القرار فحارس مرمانا سيكون كبيراً«، 
وبدأ نوير التدرب مع المنتخب األلماني وقد 
يشارك للمرة األولى مع المنتخب أمام النمسا 
على  للمونديال،  استعداداً  ودية  مباراة  في 
ومباراة  السعودية  لمباراة  جاهزاً  يكون  أن 
المكسيك األوى في المونديال وسيتعين على 
النمسا  مباراة  بعد  لما  االنتظار  شتيجن  تير 
الودية، حيث سيعلن لوف عن القائمة النهائية 
للمونديال، وكان لوف قد صرح عن شتيجن، 
وقال: »لقد كان استثنائياً في كأس القارات، 
إنه يمتلك الهدوء والتركيز على المباريات، 

لقد نضج«.

في  ويستغل  قراح  تل  فريق  ليعود  الخامس 
األسايش  فريق  من  دفاعياً  الدقيقة 24 خطأً 
الموهوب محمد حسين ويسجل  عبر العبه 
عاد  ولكن  المباراة،  في  الثالث  فريقه  هدف 

فريق  من  حمكي  محمد  الشاب  الالعب 
الشوط  من   27 الدقيقة  في  وذلك  األسايش 
لألسايش،  السادس  الهدف  وسجل  الثاني 
المباراة بفوز فريق األسايش بستة  ولتنتهي 

أهداف مقابل ثالثة لفريق تل قراح. 

تقرير/ شيار كرزيلي

افتتاح ملعب سردم بالشهباء مبباراة لكرة القدم

واالشتراكية,  الفامينية  المرأة  كحركات  فيها. 
وتناضل  الحرية  إلى  الداعية  المرأة  وحركات 
تعمل من  والتي  والعمل دون خوف,  أجلها  من 
أجل المساواة في العمل وحق الحياة واالعتراف 
الحياة  إنسانيتها في مجاالت  بمجهودها وصون 
الظالم  الذكوري  النظام  تناهض  والتي  كافة، 
لتثبت  الفرصة  تلك  تملك  اليوم  جميعها.  للمرأة 
هذه  في  الديمقراطي  الشعوب  دعم  عبر  نفسها 

االنتخابات.
إذا ما كنا نرغب بتحقيق أهداف المرأة والعيش 
المرأة؛  تطلعات  مع  يتناسب  مختلف  عالم  في 
أجله ضد جميع  النضال من  يتوجب علينا  أوال 
المرأة,  تستعبد  التي  الفاشية,  المستبدة,  القوى 
الجنس,  أساس  على  تميز  التي  العنصرية, 
وواجبنا  والقومية.  والدين  والمذهب,  والعرق, 
الحرية.  ونيل  الفرصة  هذه  استغالل  هو  اليوم 
هذا كله عبر دعم مرشحي الشعوب الديمقراطي 
مطالبها.  عن  لتعبر  الفرصة  المرأة  يمنح  الذي 
في هذه المرحلة هناك حاجة إلى شعارات جديدة 
هي  واليوم  الحقيقي،  بشكلها  المرأة  عن  تعبر 
حزيران   24 الشعارات.  لهذه  األكبر  الفرصة 
التي  والشعارات  لألهازيج  جديدة  انطالقة  هي 
كل  لكم  أتمنى  هذا  وعلى  المرأة،  مطالب  تدعم 

النجاح والنصر الكبير في نضالكم«.

افتتاح روضة لألطفال يف املخيم 
الشرقي مبنبج نقلة نوعية 

مكاتب انتخابات للمرأة
 يف آمد بباكور كردستان

لألطفال  روضة  منبج  في  المرأة  لجنة  افتتحت 
في المخيم الشرقي بمدينة بمنبج؛ وتقول إدارية 
نقلةً  يشكل  الروضة  افتتاح  إنَّ  المرأة:  لجنة  في 
في  للنازحين  الخدمات  تقديم  مجال  في  نوعيةً 
المخيم؛ في خطوة رأت أنها كانت فكرة وطموحاً 
لكنها اآلن؛ أبصرت النور.وبحسب تعبيرها؛ فإن 
في  الروضة  افتتاح  على  حرصت  المرأة  لجنة 
في  والسرور  السعادة  قيم  زرع  بهدف  المخيم، 
حقوقهم  أبسط  من  حرموا  الذين  األطفال  قلوب 
بالطفولة البريئة وذلك بسبب الحرب الدائرة في 
سورية منذ سبع سنوات. ويأتي افتتاح الروضة؛ 
والسعادة  األمل  مسافات  به  تضيق  مكان  في 
في  افتتاحها  أن  إال  ديارهم،  عن  بعدهم  جراء 
المخيم، يعتبر نواة لتربية األطفال على األخالق 
إضافة  العنف،  وعدم  والتسامح،  والحب، 
أن  من  بدالً  والحساب،  القراءة  مبادئ  لتعليمهم 
يكون الفراغ ونيساً لهم.وتشعر الطفلة نايا العلي 
بالسعادة والسرور  الرقة  وهي الجئة من مدينة 
مع أقرانها، حيث جمعتهم تلك الروضة الجديدة 

لمقاعد  الروضة  ضمن  العودة  بإمكانها  وبات 
المرأة  لجنة  وستقوم  بالتعلم.  والبدء  الدراسة 
بتأمين مربيات متعلمات للقيام بهذه المهمة. إذ؛ 
من  األطفال  الروضة  تستقبل  أن  المفترض  من 
عمر الـ 3 سنوات حتى 13 سنة. وسيبدأ الدوام 

الفعلي من 9 صباحاً إلى 3 عصراً.
فإن  المخيم،  إدارة  قدمته  الذي  لإلحصاء  وطبقاً 
الروضة؛  افتتاح  من  المستفيدين  األطفال  عدد 
بالذكر  الجدير  وطفلة.  طفالً   672 قرابة  يبلغ 
من  سواه  دون  المخيم  في  الروضة  افتتاح  أن 
المرأة؛  لجنة  مساعي  ضمن  يأتي  المناطق؛ 
وعلمياً،  أخالقياً  األطفال  تربية  في  الكامن 
والترفيه عنهم تعويضاً عن ويالت الحرب التي 
النفسية،  الضغوطات  لتخطي  إضافة  عايشوه،. 
ومساعدة األطفال في التعبير عن أنفسهم بطريقة 
على  تساعدهم  أنشطة  خالل  من  صحيحة؛ 
وفكرية  رياضية  أنشطة  عبر  ذواتهم  اكتشاف 

وإبداعية والنشاط الحر.

 HDP الديمقراطي  الشعوب  حزب  يواصل 
المبكرة  لالنتخابات  استعداداً  االنتخابية،  حملته 
أي  دون  حزيران،   24 في  إجراؤها  الُمقرر 
توقف. وفي السياق يتم افتتاح مكاتب االنتخابات 
كردستان  في  الديمقراطي  الشعوب  لحزب 
وتركيا، وذلك في نطاق الحملة االنتخابية بشكل 
يومي. وتعد مكاتب المرأة األكثر جذباً لالنتباه؛ 
بخاصة تلك التي جرى افتتاحها في آمد بحضور 
ومشاركة عضوات حزب الشعوب الديمقراطي 

وسكان المنطقة.
مجلس  عضو  أوضحت  ذلك  وبخصوص 
الديمقراطي »جيالن  الشعوب  في حزب  المرأة 
مكتب  الفتتاح  بالتجهيز  يقومون  أنَّهم  أصالن« 
للمرأة في ناحية ينيشار الواقعة في آمد منذ عشرة 
الناحية؛  منظمات  بمساندة  »قمنا،  وقالت:  أيام. 

بافتتاح  المنطقة  ونساء  الحرة  المرأة  حركة 
من  انتباه  المشروع  هذا  ولفت  للمرأة.  مكتب 
في  أنهن  وبينت جيالن  النساء.«  بخاصٍة  حولنا 
النهار يقمن بزيارات شعبية وفي المساء يفطرن 
جيالن  وأشارت  المنازل.  يزرن  وبعدها  معهن 
إلى  حزيران   24 في  سيتوجهن  النساء  أن  إلى 
ستؤثر  المرأة  إرادة  وأن  االنتخابات،  صناديق 
بشكل كبير على نسبة األصوات. وقالت: »نحن 
بشكل  المجلس  إلى  ستصل  المرأة  بأن  واثقات 
إلى  األمور  سيعدن  أنَّهن  إلى  ونوهت  قوي«، 
نصابها من خالل سلك المرأة الجانب السياسي. 
وبعثت جيالن في نهاية حديثها تحياتها إلى جميع 
رفيقاتها من النساء المسجونات قائلة: »نحن في 

الخارج نحاول أن نكون صوتاً لكن«.

بصمة
امرأة

حنان عثمان

إلى  ذكورياً  ليصبح  العالم  تحول  كيف 
زمام  الرجل  تسلم  كيف  الدرجة،  هذه 
وكيف  الحياة؟  هذه  في  والسيطرة  القيادة 
يعتقد  كما  هل  بذلك؟  المرأة  رضيت 
البعض بترجيح السبب إلى ضعف تكوين 
المرأة الجسدي وعدم قدرتها على مواكبة 
النظر  وجهة  أنها  أم  البدنية،  الرجل  قوة 
المرأة  نظرة  حول  الفرويدية  النفسية 
النظر  وجهة  أنها  أم  وألنوثتها،  لنفسها 
الفيلسوف  حلله  كما  التاريخية  المادية 
في  المرأة  تاريخ  عن  »أنجلز«  األلماني 
أن  ذكر  حيث  العائلة«؛  »أصل  كتابه 
ظروف الحياة في العصر الحجري كانت 
تقوم على تكليف المرأة بأعمال ضَمن لها 
االقتصادية،  الحياة  في  معقولة  مساهمة 
وبعض  بالصيد  يقوم  الرجل  كان  بينما 
األعمال في الخارج مما ضمن نوعاً من 
المناصفة المجتمعية فيما بينهما. لكن؛ بعد 
ظهور المحراث وأدوات الزراعة وفكرة 
الملكية الفردية أصبح الرجل قادراً على 
بتلك  واالستعانة  أرضه  على  السيادة 
والعبيد،  اإلقطاعات  وتملّك  األدوات 
ذلك  وكان  للمرأة،  مالكاً  أيضاً  فأصبح 
للجنس  الكبير  التاريخي  االنكسار  هو 
صغرها  منذ  وتُهيأ  تَُعد  النسائي.فالمرأة 
ألن تكون أقلَّ درجة من الرجل وتُؤسَُّس 
الدمى  لها  فتُقدَّم  المنزل  في  البقاء  على 
األمومة  دور  عليها  ويُمارس  بها  لتعتني 
يتم  بينما  المنزل،  حول  حياتها  لتتمحور 
على  وتعويده  الصغر  منذ  الرجل  إعداد 
الخروج والقيام بأعمال أكثر أهمية؛ مما 
يجعل الفتاة تنظر إلى نفسها منذ الصغر 
ثم  إنسانيةً  أقل  أو  درجة  أقل  أنها  على 
تمر بفترة المراهقة التي تُرسخ عند الفتاة 
أن  إذ  باالضطهاد؛  والشعور  الظلم  هذا 
بها  تمر  التي  الفيزيولوجية  التغييرات 
والتهميش،  التنحي  عليها  تفرض  الفتاة 
يكون  بينما  نفسية،  تغييرات  وتصاحبها 
الرجل في أوج نموه وبناء قوته العضلية؛ 
مما يقودنا فيما بعد إلى مرحلة الزواج؛ و 
هنا يبدأ الظلم من العرف المجتمعي الذي 
يمنح الرجل حق اختيار الزوجة، أما الفتاة 
تملك  أن  دون  االنتظار  سوى  لها  فليس 
حرية االختيار أو الرفض، باإلضافة إلى 
المرأة  على  المرأة  من  المفروض  الظلم 
خالل  من  الظلم  هذا  يبدأ  حيث  نفسها؛ 
عالقة الفتاة بأمها. فاألم؛ رغم أنها مرت 
بالظروف نفسها؛ إال أنها ال تسعى لتغيير 
على  تعمل  العكس  على  بل  ابنتها،  واقع 
القواعد  نفس  ونقل  الظروف  نفس  خلق 
تحرص  فهي  البنتها،  لها  ُرسخت  التي 
على تعليمها األمور المنزلية منذ الصغر 
بإكمال  الفتاة  ال  الولد  يقوم  أن  وتفضل 
تعليمه حتى وإن كانت الفتاة أكثر نباهةً.
هنا؛ وبعد أن تمر الفتاة بكل هذه المراحل، 
من المؤكد أنها ستشعر بأنها أفنت حياتها 
في سبيل اآلخرين ولم تحقق شيئاً خاصاً 
األطفال  بتنشئة  قيامها  رغم  فهي  لذاتها، 
لم  أنَّها  سترى  األعمال،  من  ذلك  وغير 
وستغادر  واقعها،  تغيير  إلى  بها  تصل 
فيها. أثرت  قد  تكون  أن  دون  الحياة 
للمرأة  كيف  إذاً  مطروحاً  السؤال  ويبقى 
تتخلص من هذا االضطهاد وتحصل  أن 
على حريتها المنشودة؟ ما هي الخطوات 
على  وحصولها  بتقدمها  الكفيلة  العملية 
وهل  تستحق؟  الذي  والوضع  التقدير 
يساعد المجتمع المرأة على القيام بدورها 
المفترض وانتزاع هذه الحرية؟ قد تكون 
ومعالجتها  التساؤالت  هذه  على  اإلجابة 
خطوةً أولى على الطريق الطويل الشاق 

في سبيل تحرير المرأة؟.

النضال الشاق يف 
سبيل حترر املرأة
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ثّمة تحّوالت ومداخالت عديدة في الصراع 
تؤثر  أن  بد  ال  مؤخراً،  حصلت  السورّي، 
على طرفيه المباشرين، أي النظام وما يُسّمى 
المستقبليّة  المسارات  وعلى  »المعارضة«، 
والمدّمر,  والمضني  الطويل  الصراع  لهذا 
ولعل أهم تحوالت هذه المرحلة هي محاولة 

تحجيم النفوذ اإليرانّي في سورية.
الجنوب  إلى  الفترة  هذه  األنظار  تتجه 
المعارك  النظام  قوات  حسم  فمع  السورّي، 
واستعادة  دمشق،  محيط  جبهات  على 
المناطق التي كانت خارج سيطرتها، ضمن 
تسّمى  كانت  التي  للمرتزقة  ترحيل  اتفاقات 
السكان،  وتهجير  الشمال،  إلى  المعارضة 
يتم االستعداد لمعركة جنوب العاصمة حتى 

درعا.

األهمية االسرتاتيجّية للجنوب
مزدوجة  بأهمية  السورّي  الجنوب  يتمتع 
على  الموجودة  األطراف  لجميع  وكبيرة 
السورّي  للنظام  فبالنسبة  السوريّة،  الساحة 
يمثّل معبر »نصيب« الحدودّي مع األردن، 
شريان الحياة اقتصاديّاً، كما أنّه يعتبر مدخالً 
له لترتيب وضعه اإلقليمّي، فيما لو تمكن من 

إعالن سيطرته عليه، رسميّاً.
موقٌع  فهو  إليران،  بالنسبة  بالنسبة  أّما 
»ورقة«  استخدام  من  يمّكنها  استراتيجّي، 
إسرائيل، للضغط الدولّي، ثم فرض أجندتها 
السورّي،  الجنوب  فأهميّة   ، المنطقة  على 
خفض  باتفاق  مشمولة  وهي  بالغة،  تعتبر 
تصعيد تضّمن إبعاد القوات التابعة إليران، 
لمسافات مختلفة، سواء عن الحدود األردنيّة 
أو الحدود مع إسرائيل، كما تحّدث مراقبون 
الروس  أنَّ  عن  الفائتة  القليلة  األيام  خالل 
بإيران  المرتبطين  المقاتلين  إبعاد  يحاولون 

من المنطقة المذكورة.
منطقة  يشمل  السورّي  الجنوب  فإّن  وكذلك 
»التنف« وتتواصل حتى الحدود مع األردن 
سيطرتها  لفرض  تسعى  وهي  والعراق، 
عليه، لخلق جيب واسع في البادية السوريّة، 
إلى  الجنوب  من  التنقل،  حرية  لها  يضمن 
بادية الشام  الممتدة في  الشرق، في المنطقة 
وتصل  السوريّة،  المناطق  أكبر  هي  التي 
ومن  لبنان،  إلى  حمص  من  البالد  حدود 

حمص إلى حدود العراق.
الجنوب  إلفراغ  جاهدة،  إيران  وتعمل 
لتكمل  للمعارضة،  أّي وجود  من  السورّي، 
تتجه  التي  العراق  حدود  مع  الربط  تأمين 

جنوباً في »التنف« وشرقاً عند دير الزور.
وبالنسبة إلسرائيل وحلفائها روسيا وأمريكا، 
تعتبر هذه المنطقة مهمة ويجب إبقاؤها بعيداً 
عن سيطرة إيران وحزب هللا إلطاللتها على 
فيها  اإليرانّي  التمركز  وبالتالي  إسرائيل، 

يعني التهديد المباشر لها وألمنها.

اتفاقية خفض التصعيد
 يف اجلنوب

واألردن  وروسيا  المتحدة  الواليات  اتفقِت 
على وقف إلطالق النار و«خفض التصعيد« 
 2017 تموز   9 في  سورية  غرب  جنوب 
األمريكّي  الرئيس  جمع  الذي  اللقاء  خالل 
فالديمير  الروسّي  والرئيس  ترامب  دونالد 
العشرين  مجموعة  قمة  هامش  على  بوتين 

في مدينة هامبورغ األلمانيّة.
التي  القوات  منع  إلى  االتفاق،  هذا  يدعو 
في  االستراتيجّي  التوسع  من  إيران  تدعمها 
حدود  بمحاذاة  وتحديداً  السوريّة  األراضي 

إسرائيل واألردن.
أّن  وقتها  بوليسي  فورين  مجلة  وذكرت 
مذكرة التفاهم الموقعة حول مناطق تخفيف 
لوقف  تؤّسس  سورية،  جنوب  في  التوتر 
النار بين القوات السوريّة الحكوميّة  إطالق 
وتنصُّ  المسلحة«.  المعارضة  و«فصائل 
محافظتي  في  الجنوب  مناطق  تحويل  على 
أمام  مغلق  شريط  إلى  والسويداء  القنيطرة 
بمن  سوريّة،  غير  أصول  من  المقاتلين 
وأنصارهم  اإليرانيّون  العسكريون  فيهم 
القاعدة  بتنظيم  المرتبطون  المقاتلون  وكذلك 

ومرتزقة داعش.
خطوة  الهدنة  اتفاق  في  المتابعون  ورأى 
ألّي  مجال  ال  أنّه  لفكرة  واستيعاباً  إيجابيّة 
التعاون  بعيداً عن  أو حلٍّ في سورية  تغييٍر 

بين واشنطن وموسكو.
الطرف  المتحدة  الواليات  أّن  واعتبروا 
الرابح فيه، ألنّه من جهة سيمنُع القواِت التي 
في  االستراتيجّي  التوّسع  من  إيران  تدعُمها 
حدود  بمحاذاة  وتحديداً  السوريّة  األراضي 
يجعل  أخرى  جهة  ومن  واألردن،  إسرائيل 
مع  نسبيّاً،  ولو  الصف،  بنفس  األمريكيين 
الروس الذين يتمسكون حتى اآلن باألوراق 
كانت  وإن  السورّي،  الملف  في  الرابحة 

محصورة بالدور اإليرانّي.
يتأسس  وقتها  األمريكّي  التفكير  وكان 
النفوذ  من  تخفف  عازلة  مناطق  إيجاد  على 
أنَّ  واشنطن  وتدرك  سورية.  في  اإليرانّي 
أوباما،  إبان عهد  تغلغلت في سورية  إيران 
بالمقدور  لكن  إخراجها،  الصعب  من  وأنّه 
السورّي؛  النظام  مع  البرّي  تواصلها  قطع 
وكذلك إبعادها عن حدود األردن وإسرائيل. 
يعّزز  ألنّه  روسيا  االتفاق  يخدُم  وبالمثل 
يلقى  حيث  والمنطقة،  سورية  في  أوراقها 
االتفاق ترحيَب األردن وإسرائيل ويضعف 

النفوذ اإليرانّي في سورية لصالحهم.
رغبة  الروسي  األمريكّي  االتفاق  ويلبي 
تسعى  قد  ميليشيات  تواجد  عدم  في  األردن 
ونفس  حدودها  على  األمن  زعزعة  إلى 

الحال ينطبق على إسرائيل.

التنف... جغرافيا صحراوّية 
تستقطب التجاذب اإلقليمّي والدولّية

التي  الكبرى  واألهمية  الحديث  ظل  في 
وإيران  السورّي  والنظام  روسيا  تعطيها 
تتجه  األعين  فإن  السورّي  جنوب  لمجمل 
البادية  تحّولت  فقد  التنف.  منطقة  صوب 
صراع  لساحة   2017 عام  خالل  السوريّة 
دوليّة وإقليميّة وخاصة بين الواليات المتحدة 
األمريكيّة وروسيا وإيران. حيث تقع قاعدة 
جيب  ضمن  التنف  في  الدولّي  التحالف 
ويحظر  كم،   55 قطرها  بدائرة  عسكرّي 
البنتاغون االقتراب منها تحت طائلة التدمير. 
وتكتسب منطقة التنف أهمية قصوى، نظراً 
لجمعها حدود سورية والعراق واألردن. إال 
في  األسد،  لحلفاء  تعني  هذه،  الحدود،  أّن 

طهران، أهمية مختلفة.

التنف باألعني اإليرانية .. ممر إىل 
البحر املتوسط

أنّه  على  »التنف«  معبر  إلى  تنظر طهران 
حيث  وأيديولوجية،  عسكريّة  بضائع  ممّر 
من  السالح  لنقل  طريقاً  »التنف«  لها  يمثّل 
سورية  إلى  ثم  العراق،  عبر  أراضيها، 
مع  وتتعامل طهران  أخرى.  ودول  ولبنان، 
»التنف« على أنّه نقطة حيويّة بالغة األهميّة 
وأّن  بخاصة  المتوسط،  البحر  إلى  توصلها 
اتفاقيات،  معها  عقد  كان  السورّي  النظام 
التنقيب  حق  طهران  منح  بعضها  في  ورد 
بمنطقة  السورّي  الفوسفات  في  واالستثمار 
جديدة  مجموعة  ذلك  ألجل  وأنشأ  حمص، 
حمص  بادية  تربط  التي  الحديد  سكك  من 
حديد  سكة  إلنشاء  سارع  وكذلك  بمدينتها، 
البحر  على  طرطوس  ميناء  بين  ما  جديدة 
قال  حمص،  فوسفات  ومنطقة  المتوسط، 
إنّها لتسريع عملية التنقل ما بين المنطقتين. 
»فوسفات  بين  ما  الوصل  نقطة  أّن  إال 
حمص« وميناء طرطوس المتوسطّي، يمكن 
استخدامها في أكثر من مجال، يؤمن إليران 

خط النقل العسكرّي واإلمداد المرتبط به.

املوقف الروسّي من التنف تفاوضّي
الريبة،  بعين  التنف  لقاعدة  موسكو  تنظر 
حيث اتهمت وزارة الدفاع الروسيّة في بيان 
لها بشهر تشرين األول الماضي القاعدة بأنّها 
تلعب دوراً مشبوهاً في سورية. وحول الريبة 
الروسيّة من قاعدة التنف، يرى مراقبون بأّن 
مهمة  ارتكاز  نقطة  القاعدة  تعتبر  أمريكا 
البرّي  إليران  التابعة  القوات  طريق  لتهديد 
باتجاه دمشق، وبدرجة أقل لتهديد المصالح 
الروسيّة في البادية، وقد تستخدمها مستقبالً 
في  النهائّي  الحل  في صيغة  مساومة  ورقة 

الدولي  التحالف  قوات  قصف  سورية.ولقي 
للنظام  »موالية  لقوات  واشنطن،  بقيادة 
السورّي« قريبة من منطقة معبر التنف إدانة 
من جانب روسيا، عبر تصريحات رسميّة. 
إال أّن التحذيَر الذي وّجهته واشنطن لقوات 
النظام بعدم االقتراب من منطقة التنف، فُِهم 
على أنه بداية مالمح اتفاق ممكن مع الروس 
على تحديد منطقة آمنة في الجنوب السوري.
والدولي  اإلقليمي  المصالح  صراع  وأمام 
المعقد الذي تشهده سورية يبدو أن الواقع الذي 
فرضته ظروف الحرب الدولية على مرتزقة 
والقوات  النظام  سيطرة  عنه  ونتج  داعش 
لن  السوريّة،  البادية  على  إليران  الموالية 
يكون نهائياً، وسيكون لقاعدة »التنف« دوٌر 
مهمٌّ في تحديد الجهة التي ستحكم سيطرتها 
طبول  مستقبالً.ورغم  السورية  البادية  على 
اليوم حول معركة كبرى  تدق  التي  الحرب 
النظام  قوات  تستعد  السوري،  الجنوب  في 
استراتيجية  إطار  في  بها،  للقيام  السوري 
من  مساحة  أوسع  على  السيطرة  استعادة 
أراضي سورية، وبخاصة بعد أن سيطرت 
على حزام دمشق في الغوطة ودوما والحقاً 
إال  داعش،  اليرموك ضد  مخيم  مناطق  في 
أن محاذير كثيرة وجدية تحيط بهذه المعركة 
قواته  يحشد  روسي  بدعم  المنتظرة.النظام 
محاذير  روسيا  واضحةتدرك  أفق  دون 
على  وتأثيرها  السوري  الجنوب  جبهة  فتح 
عالقاتها مع أمريكا وإسرائيل ومع األردن، 
لذا شرعت منذ مدة بعيدة بالتعاون مع قوات 
على  ضغوط  بممارسة  السوري،  النظام 
إلنجاز  السوري  الجنوب  وأهالي  فصائل 
مصالحات مع النظام.ومع ذلك فإن سيناريو 
البدء بفتح معركة الجنوب السوري  إمكانية 
يبقى سيناريو قائماً، في ظل حسابات معقدة 
الطرف  هو  واألردن  المنطقة،  في  لالعبين 
حال  في  المعارك  هذه  من  تضرراً  األكثر 
بتداعيات  مرتبطة  أمنية  ألسباب  وقوعها، 
نشوء مزيد من الفوضى على حدوده، إضافة 
اللجوء  تدفق موجات جديدة من  الحتماالت 
يتحملها األردن في ظل أزمة  يعد  لم  والتي 
على  حقيقية  قدرة  وعدم  متفاقمة،  اقتصادية 
األزمة  بدء  منذ  لديه  الالجئين  بأعباء  القيام 
جاهزية  هناك  أن  المؤكد  السورية.ومن 
مستجدات  أية  مع  للتعامل  عالية  أردنية 
أن كل  إال  الجنوب،  في حال وقوع معركة 
وقعت،  إن  المعركة،  بعد  ما  سيناريوهات 
وهوما  األردن،  على  جديدة  أعباء  سترتب 
يتطلب فتح الباب مجدداً لبحث خيارات تجاه 
ولبنان  تركيا  طريقة  على  السوري  اللجوء 

وأوروبا.

اجلنوب السوري؛ رياح التسوية 
أقرب من املعركة

فرح مرقه  الكاتبة  أشارت  السياق  هذا  وفي 

إلى أن ساعة الحسم تدنو في الجنوب السوري 
على ما يبدو بينما تراقبها العاصمة األردنية 
السفارة  بأعمال  القائم  أن  ورغم  عمان، 
صرح  علوش  أيمن  عمان  في  السورية 
“قد  بالده  حكومة  أن  األحد،  السبت-  ليلة 
ال تضطر إلى معركة” في المنطقة، مادحاً 
الواليات  أن  إال  ذلك،  في  األردني  الدور 
الجنوب،  في  قدراتها  بكامل  تستعّد  المتحدة 
بينما انسحبت قوات إيرانية أو تابعة إليران، 
السوري  والجيش  إسرائيل،  تأهبت  فيما 
مستنفرة. المسلحة  والمجموعات  يحّذر، 

الوجود  وغياب  مستنفرة،  جميعاً  األطراف 
الرصد  في  حقيقيّاً  فرقاً  يحدث  لم  اإليرانّي 
األمريكيّة،  الفعل  ردود  وال  اإلسرائيلّي 
واألنباء من الجنوب تزيد احتماليّة المعركة 
المنطقة  وتسعى نحوها، وإن كانت في تلك 
وكلّها  الحبال  على  بالرقص  أشبه  تحديداً 
رغم  مرتفعة،  بمستويات  زالت  ال  مخاطر 
الجنوب  المشهد في  اإليرانيين من  انسحاب 
عمليّاً.جانب من احتماالت انفجارات المنطقة 
األمريكّي  للتهديد  يعود  معركة  بدء  بمجرد 
باتخاذ إجراءات »صارمة« بحّق دمشق في 
حال انتهكت اتفاق وقف إطالق النار، غداة 
درعا  محافظة  فوق  منشورات  النظام  إلقاء 

الجنوبيّة تحّذر من عملية عسكريّة وشيكة.
االستعدادات  هو  اآلخر  األخطر  الجانب 
بها  يقوم  أن  يمكن  التي  سواء  االسرائيلية، 
تدعمهم  من  وكالء  حتى  أو  إسرائيليون 
إسرائيل في الجنوب السورّي، وهو ما لم يعد 
يخفيه المسؤولون اإلسرائيليون، وهو ما قد 
يشّكل جبهة مستعصية ضد الجيش السورّي.
تالفياً لذلك كله، قد تكون أيّة “مقاربة سلميّة” 
النظام  به  بدأ  ما  وهو  للجميع،  فائدة  أكثر 
السورّي في إبداء الرغبة به عبر منشورات 
في درعا تحمل صورة مسحلين قتلى مرفقة 
النهاية  هي  هذه  كهؤالء.  تكن  »ال  بتعليق 
في  االستمرار  على  يصّر  من  لكّل  الحتميّة 
حمل السالح )…( اترك سالحك قبل فوات 
أهالي  إلى  المنشورات  وتوّجهت  األوان”، 
»طرد  في  الجيش  لمشاركة  تدعوهم  درعا 
العامة  “القيادة  باسم  وُوقّعت  اإلرهابيين«. 
والمنشورات  المسلّحة«.  والقوات  للجيش 
بجيش  ُعرف  ما  تحييد  تحاوُل  المعنى  بهذا 
للعقدة  االنتقال  تضمن  بصورة  العشائر، 
الثانية المتمثلة بالقاعدة األمريكيّة في التنف.
بكّل االحوال، رياح التسوية تبدو أقوى من 
في  ألحد  ضمانات  ال  كان  وإن  المعركة، 
التعقيد  شديدة  بمنطقة  التسويات  تنتصر  أن 
التي  المستجدةَ  الشراكاِت  أنَّ  إال  كالجنوب، 
ذاتها  بحدِّ  مؤّخراً  ودمشق  عمان  تنسجها 
وأّن  بخاصة  التفاؤل،  من  شيء  إلى  تدعو 
العاصمتين في أشّد الحاجة لمتنفس اقتصادّي 

على األقل.

 إىل التنف.. معركة تذروها رياح التسوية
ّ
اجلنوب السوري

حييى احلبيب

»صدام  هنتنجتون  صموئيل   مقال  ظهر 
في  1993م  عام  صيف  في  الحضارات« 
فصلية »فورين أفيرز« معلناً دخول السياسة 
على نطاق العالم كله مرحلة جديدة وما يعنيه  
الصراعات  أّن  هو  هذا  بقوله  هنتنجتون 
الماضي  حتى  تدور  كانت  التي  الدوليّة 
القريب بين معسكرات أيديولوجيّة متحاربة 
األمر الذي نتج عنه انقسام العالم إلى ثالثة 

عوالم :
الثالث  والعالم  الثاني  والعالم  األول  العالم 
تدخل اآلن مرحلة جديدة يدور الصراع فيها 
حتمية  يفترض  وهو  مختلفة  بين حضارات 
تصادم هذه الحضارات حيث يقول: »سوف 
المجموعة  يتمحور االنقسام األساسّي داخل 
البشريّة حول العوامل الثقافيّة التي ستصبح 
المصدر الرئيس للصدام إن الحضارات هو 
السياسة  من  الصدارة  مركز  سيحتل  الذي 

كيف  الحقاً  هنتنجتون  العالمية«.ويوضح  
بين  ينشأ  سوف  المتوقع  الصدام  هذا  أن 
واألخرى  جانب  من  الغربية  الحضارات 
غير الغربية على الجانب اآلخر لينطلق بعدد 
المقال  من  األكبر  الجزء  استهالك  في  ذلك 
»الواقعية  األساسية  االختالفات  شرح  في 
من  الغرب  هو  يسّميه  ما  بين  والمحتملة 
جهة وبين اآلخرين »الحضارتين اإلسالميّة 
والكونفوشيوسية على وجه الخصوص« من 
جهة أخرى . هذا ويولي هنتنجتون اإلسالم 
اهتماماً تفصيليّاً أكبر من ذلك الذي يوليه أليّة 
حضارة أخرى بما في ذلك حضارة الغرب.

 فاالهتمام الكبير الذي القاه مقال  هنتنجتون 
هذا يجيء في المقام األول من توقيت ظهور 
المقال وليس مما ورد فيه فكما يذكر هو نفسه 
النظريّة  المحاوالت  من  العديد  هناك  كان 
لرسم  الباردة  الحرب  نهاية  منذ  والسياسيّة 

صدام احلضارات
الناجمة  الدوليّة  لألوضاع  جديدة  خريطة 
هذه  ضمن  ومن  الباردة  الحرب  نهاية  عن 
نهاية  فوكاياما  فرانسيس  مقولة  المحاوالت 
العالمّي  النظام  ومقولة  1989م  التاريخ 
من  األخيرة  األيام  في  ظهرت  التي  الجديد 
حكم الرئيس جورج بوش ولكن أطروحات 
أخرى ظهرت بعد ذلك التاريخ مثل تلك التي 
براين  أو  كيندي وكونز كروز  بول  بها  قام 
تسعى  أطروحات  وهي  باوم  هوبز  وإريك 
إلى تفحص األوضاع الدولية على مشارف 
ومسؤوليّة  دقة  أكثر  بشكل  الثالثة  األلفية 
سبل  عن  البحث  محاولة  إطار  في  وذلك 
هذا  المستقبليّة  الصراعات  إمكانات  لتجنب 
بينما تدور الفكرة المحوريّة لهنتنجتون وهي 
حول  إبداع  أّي  إلى  تفتقر  فكرة  بالمناسبة 
ينزلق بشكل كسول  صراع وصدام مستمّر 
إلى ساحة سياسيّة أصبحت خاوية بعد النهاية 
والقيم  األفكار  لحرب  عليها  المأسوفة  غير 
القطبيّة  الثنائيّة  مرحلة  في ظل  سادت  التي 

التي كانت الحرب الباردة تجسيداً لها.
نواياه  يفضح  هنتنجتون  مقال  فعنوان 
من  مستمد  الحضارات  صدام  فالعنوان: 

عبارة لـ برنار لويس في مقال ظهر في مجلة 
بعنوان  1990م  أيلول  في  منثلي  أطلنتيك 

»جذور السخط اإلسالمّي«.
تزخر  ظاهرة  تماماً  هنتنجتون  ويتجاهل   
أدبيات المرحلة بالحديث عنها وهي الظاهرة 
بـ«عولمة رأس  التي اصطلح على تسميتها 
إليها  انتبه  التي  الظاهرة  وهي  المال« 
أجل  من  برنامج  الجنوب   – تقرير«الشمال 
والذي  المنثور عام 1980م  الشهيد  البقاء« 
فهناك  وآخرون  برانت«  »فيلي  بكتابته  قام 
للعالم  المتكافئ  غير  التقرير  هذا  في  إشارة 
مساحة  يحتل  غني  صناعي  شمال  بين 
مترامي  فقير  وجنوب  صغيرة  جغرافية 
األطراف وإشارة إلى المشكلة السياسيّة التي 
حول  القريب  المستقبل  في  الجميع  ستواجه 
سيزداد  الذي  الشمال  هذا  بين  العالقة  شكل 
ثراء وبين الجنوب الذي سيزداد فقراً وذلك 
االعتماد  األساسية  سمته  عالم  إطار  في 

المتبادل.
والحس الجماعّي والتكافل والتعاطف واألمل 
األشياء  هذه  كل  أفضل  إنسانّي  مستقبل  في 
هي أثمن ذخيرة يمكن أن يمتلكها المرء في 

حممد داوود داوود

مواجهة كل هذه االخطار التي يهدد التقاليد 
وكل  بأكمله  البشرّي  والتاريخ  بل  اإلنسانيّة 
مع  كامالً  تعارضاً  تتعارض  االمور  هذه 
عن  هنتنجتون  مقال   يثيرها  التي  المشاعر 

صدام الحضارات .
يقول شاعر المارتينيك الكبير إيمي سيزار: 
»إّن عمل اإلنسان مازال في بدايته، ومازال 
في  الكامن  العنف  هذا  كل  يقهر  أن  عليه 
واحد  جنس  بمقدور  فليس  شهواته،  طيات 
وهناك  القوة  أو  الذكاء  أو  الجمال  احتكار 

متسع للجميع في ملتقى النصر.

في حوار أجرته صحيفتنا مع عضو مكتب 
سورية  حزب  في  الدبلوماسية  العالقات 
المستقبل مروان الحسن حول رؤية الحزب 
للتحوالت التي طرأت على الوضع السوري 
وتغير الخارطة الجغرافية للقوى المتصارعة 
المصالح  تغير  بسبب  السوري  الميدان  في 
وعن  دائماً،  المتغيرة  واإلقليمية  الدولية 
الرؤية السليمة من وجهة نظر حزب سورية 
المستقبل للخروج من األزمة وتحقيق األمن 

واالستقرار والسالم في سورية.

 ـ بدايةً ما هي رؤيتكم للتطورات السياسية 
كحزب  السورية  الساحة  على  والعسكرية 

سوريا المستقبل؟
المستقبل  سورية  كحزب  لُرؤيتنا  بالنسبة 
السياسيَّة  والتطورات  األوضاع  في 
المصالح  وتَضاُرب  والتداخل  والعسكريَّة 
لعامها  السورية  األزمة  دخول  فمع  فيها، 
الثامن ازدادت التدخالت الدولية، وازدادت 
األجندات الدوليَّة في تَأزيم الوضع السوري. 
بَقيت  الشرقيّة،  الُغوطة  من  االنتهاء  بعد 
َمجموعة من  تحتوي على  السوريّة  الساحة 
جانب  إلى  العسكريّة  والميليشيات  القوى 
وقوات سورية  السوري من طرف،  النظام 
الديمقراطية التي تضم شعوب المنطقة كافة 
التي  المرتزقة  وهنالك  آخر،  طرف  من 
سورية  من  جزء  وبقي  إدلب،  في  ُجمِّعت 
بالجيش  يسمى  مما  وجزء  سيطرتها،  تحت 
حزب  نحن  السوري.  الجنوب  في  الحر 
سورية المستقبل انطلقنا من شعار »الوطنية 
يَكون  أن  يَجب  الحل  أنَّ  ونًرى  السورية«، 
وأن  السوري،  الداخل  ومن  سورياً  سورياً 
السوريَّة  األرض  على  القوى  جميع  تُؤمن 
مرحلة  من  واالنتقال  السياسي  بالحِل 
السياسيّة،  التعدديّة  مرحل  إلى  االستبداد 
ونَستطيع التعاون والتَحاور معها، في إيجاد 
السوري  الشعب  السوريّة.  لألزمِة  حٍل 
مكوناتِه  وبكل  كامل  شبه  بشكٍل  تضرر 
اإلقليّمية  والدول  تَدمرت،  التَحتيّة  والبُنيّة 
وتم  السوري،  الشأن  في  تَدخلت  والعالميّة 
مصادرة القرار السوري من قِبلها والشعُب 
السوري لم يَعد يَرى بأنَّه يَمتلُك شيًء. نَسعى 
إلى تَشكيل جبهة أو قوى سياسيَّة ديمقراطيَّة 
تُؤمن بالحل السياسي السلمي، إلنهاء األزمة 

واالنتقال إلى مرحلة حل األزمة السورية.

العسكرية  الميدانية  التطورات  هي  ما  ـ 
على الساحة السورية، وال سيما أن جيش 
النظام السوري الذي بدى أنه بصدد التحرك 
مخططه  الستكمال  السوري  الجنوب  نحو 
قد  أو  المسلحة،  المعارضة  عل  بالقضاء 
بهدف  المنطقة،  تلك  إلى  دفعاَ  ُدفع  يكون 
إغضاب واشنطن وتهديد أمن إسرائيل من 
ربما  إيرانية  عسكرية  قواعد  تعزيز  خالل 

في تلك المنطقة؟
النظام يُحاول التحشيد اإلعالمي والعسكري 
السوري،  الجنوب  وبلدات  مدن  على 
شديدة  رسائل  أرسلت  بدورها  وواشنطن 
الزحف  بعدم  السوري،  النظام  إلى  اللهجة 
على  الجنوب  وأنَّ  السوري،  الجنوب  إلى 
الَممنوع  الحمراء  الُخطوط  أحد  يبدو  ما 
الجنوبية  المناطق  وباعتبار  منها.  االقتراُب 
مناطق  من  هي  »أستانا«  اتفاق  حسب 
المنطقة  بأنَّ  ومعروف  التصعيد،  خفض 
إسرائيل،  مع  حدودية  منطقة  هي  الجنوبيّة 
وهذه األخيرة هي »الطفل المدلل« ألمريكا 
الشيء  ولكن  أمنها،  لحفظ  تسعى  وسوف 
من  جزء  اقتطاع  إلى  السعي  للريبة  المثير 
الجنوب وإلحاقه ربما باألراضي المحتلة من 
قبلها. مثلما فَعلت تركيا في جرابلس والباب، 

األمور  الزالت  لعفرين،  احتاللها  وأخيراً 
سورية،  في  المعالم  ومجهولة  غامضةً 
أقدامها  تثبيت  إلى  تسعى  الدوليَّة  والقوى 
الحصول  أجل  من  السورية،  الساحة  على 
على الجزء األكبر من الكعكة السوريّة على 
الظن أن تحييد  المفاوضات، وأغلب  طاولة 
مما  الهدف  ستكون  المنطقة  تلك  من  إيران 

يجري فيها.

يقارب%60  ما  على  النظام  سيطرة  بعد  ـ 
وإخراج  السورية،  الجغرافية  مساحة  من 
المناطق  أغلب  من  المعارضين  المسلحين 
لديكم  هل  وتركي،  وإيراني  روسي  باتفاق 
رؤية للجلوس على طاولة الحوار والنقاش 
األخرى  األطراف  أو  النظام  حال رغب  في 

بإيجاد حل لألزمة السورية؟ 
األبواب  جميع  نطرق  ألن  مستعدون  نحن 
في  السلمي  السياسي  بالحل  تُؤمن  التي 
مع  حوار  قنوات  لفَتح  وُمستعدون  سورية، 
الشعب  مصلحة  يخدم  ذلك  كان  إذا  النظام 
السوري ويخدم إيجاد الحل لألزمة السورية، 
االقتراع،  صناديق  عبر  السلمي  واالنتقال 
إلى  االستبداد  مراحل  من  صفحة  وطي 
مؤتمرنا  وعقدنا  السياسيَّة  التعدديَّة  مرحلة 
مركزية  ال  تعددية  »سورية  شعار  تحت 
ديمقراطية« وبالتالي ال نقصي أحد من القوى 
الديمقراطيّة التي تُؤمن بالحل السياسي، أما 
المجاميع العسكريّة المرتزقة األخرى التي ال 
تُؤمن بالحل السلمي الديمقراطي لسنا بصدد 
التعاون معها، ونحُن ُمستعدون لفتح قنوات 
حوار مع النظام ألنَّ المشكلة واألزمة بدأت 
من عند النظام ويجب أن تنتهي عند النظام. 

كل الحروب لها نهاية وأجمل ما في الَحرب 
يَأتي يوم  أن  بد من  الحرب، وال  انتهاء  هو 
مستعدون  ونحن  السورية.  الحرب  وتنتهي 
الديمقراطيّة  القوى  كلِّ  مع  حوار  لفتح 
من  بالبلد  باالنتقال  تُؤمن  التي  والوطنية، 
الديمقراطية  مرحلة  إلى  االستبداد  مرحلة 
االقتراع  صناديق  عبر  السياسيّة  والتعدديّة 
السوري  للشعب  المحقة  المطالب  وعبر 
لسورية  جديد  دستور  هناك  ليكون  ونسعى 
مع  نتفاوض  األساس  هذا  وعلى  المستقبل، 
جزء  أيضاً  والنظام  كافة،  الوطنيَّة  القوى 
األزمة  إنهاء  أجل  من  معه  التحاور  يمكننا 

السورية وإنهاء ُمعاناة الشعب السوري. 

ـ بعد ما كانت المعارضة السورية المسلحة 
تًتدعي بأنَّها تمثل الشعب السوري، وتتلقى 
سورية،  في  مصالح  لها  جهات  من  الدعم 
عليها  تسيطر  التي  المناطق  أن  حظنا  ال 
حوالي  وبخاصة  كبير  بشكل  انحسرت 

دمشق، كيف تفسرون هذا األمر؟ 
 الكل يدَّعي بأنه يُمثل الشعب السوري سواء 

أكان من المعارضة أم النظام أم من الفصائل 
والكل  المرتزقة  والمجموعات  المسلحة 
والشعب  السوري،  الشعب  يُمثل  أنَّهُ  يَدعي 
السوري تبرأ منهم منذ عسكرة ثورتهم، أما 
فيما يخص المعارضة التي تدَّعي أنَّها تُمثل 
الشعب السوري، ثَبتت وبعد مرور أكثر من 

بأنها  السورية،  األزمة  على  سنوات  سبع 
الساحة  على  ودوليّة  إقليميَّة  أجندات  تمثل 
وتتقاطع  تنتهي مصالحها  السورية. وعندما 
معها  تَنتهي  الدوليَّة  واألجندات  المصالح 

المعارضة، هذا أمر طبيعي ألنَّ الُمعارضة 
للحل،  ُرؤيَّة واضحة  لديها  ليس  البداية  منذ 
أو الخروج من األزمة السوريَّة، وهذه ليست 
السوري.  الشعب  تُمثل  حقيقيَّة  ُمعارضة 
األزمِة  من  سنواٍت  عدة  وبعد  نحن  لذلك؛ 
السورية، فكرنا في إنشاء فَصيل وطني يَنشأ 
الهدف  يكون  وأن  السوريَّة،  األرضيَّة  من 
األول واألخير هو َمصلحة الوطن السوري. 
الُمثقفين  من  َمجموعة  نحن  اجتمعنا  ولهذا 
بأن  وارتأينا  السوري  الشمال  في  والشباب 
لهذا  نُؤسس  وأن  البعض،  بعضنا  مع  نًلتقي 
الحل  لتكون االنطالقة نحو تحقيق  الحزب، 
الحوار  يَكون  أن  وهدفنا  السورية.  لألزمة 
التي  المأساة  لهذِه  لَوضع حٍد  السوريين  بين 
َسنواٍت  َسبع  ُمنُذ  السوري  الشعب  يَعيُشها 
التحتيَّة  البنيَّة  ذلك  إثر  على  وُدمَر  وأكثر، 
بمليارات  الخسائر  تقدر  حيث  السوريَّة 
إلى  بالنسبة  كبيرة  أرقام  وهذِه  الدوالرات، 
الُسوري  والشعب  السوريَّة،  الحرب  فاتورة 
عن  بحثهُ  بقدر  شيء  عن  يبحث  ال  اآلن 
الشارع  في  إحصائيات  َعملنا  لو  األمان، 

السوري عن أولوياته، لقال لك معظم الناس 
يجب  وبالتالي  األمان.  إلى  بحاجة  بأنَّهم 
العمل على إنهاء هذه األزمة، وإعادة األمن 
والقوى  السوري،  المواطن  إلى  واألمان 
السياسيَّة التي تًاجرت باسم الشعب السوري 
ومجالس  الُمسلحة،  الُمعارضات  وبخاصٍة 

اإلقليمية  الدول  وبعض  وإسطنبول  أنقرة 
لحساب  تَعمل  أصبَحت  والتي  األخرى، 
مصالح تلك الُدول التي تفكر بمصالحها قبل 

كل شيء.  

كحليف  اإليراني  للدور  منظوركم  هو  ما  ـ 
اإليرانيَّة  والتصرفات  السوري،  للنظام 
بعض  دعم  خالل  من  أمرها  في  المشكوك 
الجماعات المسلحة المحسوبة أصالً عليها، 
بشكل  والمشاركة  ُمرتزقة  ُمسلحين  وَجلب 
فعلي من أجل االستمرار في إشعال األزمة 

السوريَّة لتحقيق مصالحها؟ 
الدور  وهناك  اإليراني  الدور  إلى  بالنسبة 
كروسيا  الكبرى  للقوى  ودور  التركي 
األزمة  في  تَدخلت  الدول  هذه  كل  وأمريكا 
باستثناء  مصالحه  عن  يبحث  كٌل  السورية 
يُمثله ويُدافع  السوري، ال يوجد من  الشعب 
قوى  أي  تواجد  ضد  ونحن  مصالحه.  عن 
عسكريَّة على الساحة السوريّة، بالتالي لكي 
باتجاه  نذهب  أن  السورية  لألزمة  حل  نَجد 
القوات  عن  بَعيداً  السوري،  السوري  الحل 
الوطن،  أرض  على  الموجودة  األجنبيَّة 
بد  ال  بالتالي  وطنيَّة،  أرضيَّة  من  نَنطلق 
طَاولة  إلى  الجلوس  من  السوريين  نَحُن  لنا 
الحوار وأن نَضع حًد لمشاكلنا؛ ألن األجنبي 
ال يُمكن أن يصنع لك الحل بعيد عن أجنداتهُ 
في  نَحُن  لذلك  ُدولهم،  ومصالح  ومصالحهُ 
التواجد  أنَّ  نَرى  الُمستقبل،  سورية  حزب 
الموجودة  القوى والمليشيات  الَعسكري لكل 
وعلى  شرعية.  غير  السورية  الساحة  على 
السوري  الشعب  مساعدة  الدولي  المجتمع 
الحل  هذا  ويكون  ألزمته،  حل  إيجاد  على 
الخارجي  التَدُخل  عن  بعيداً  سلمي  سياسي 
ونحن  السوري،  الشعب  َكاهل  أثقَل  الذي 
لألزمة،  الحلول  إيجاد  نَستطيع  السوريين 
بات  الذي  الُمظلم  النفق  هَذا  من  والُخروج 

جحيما يومياً للسوريين.  

بين واشنطن  اتفاق  أخبار عن  ُورود  ـ مع 
ما  هذا  بمنبج  الوضع  تَسوية  على  وأنقرة 
تقوله وسائل اإلعالم التركية، ما الهدف من 
نشر مثل هذه األخبار وما مدى صحتها؟   

غينيس  موسوعة  أردوغان  سيدخل  ربما 
عدد  حيث  من  العالمية،  القياسية  لألرقام 
فكل  بها  يُدلي  التي  اإلعالميَّة  التصريحات 
أو  التركية  المدن  أما في  لديه تصريحاً  يوم 
للوسائل االعالمية، وهو معروف باتجاهاته 
خليفة  يكون  أن  ويحاول  المتشددة  السياسيَّة 

على  مرة  كل  في  نفسه  ويطرح  للمسلمين، 
الذين  للمرتزقة  الدعم  ويقدم  األساس.  هذا 
السورية،  األراضي  من  الكثير  احتلوا 
كانت  التركيَّة  السوريَّة  الُحدود  وبوابات 
دخلت  حيث  المرتزقة،  لهؤالء  َمفتوحة 
هذه  أبناَء  ونَحُن  منها.  السوريَّة  األراضي 
حدودها  أغلقت  تركيا  بأنَّ  نَعرُف  المنطقة 
ومعابرها أمام الشعب السوري وال يستطيع 
األزمة  قبل  التركيَّة  الحدود  يَعبُر  أن  أحداً 
السوريَّة، وبعد األزمة فَتح أردوغان الُحدود 
لجميِع هؤالء المرتزقة واإلرهابيين والهدف 
وتشريد  السوريَّة  التحتيَّة  البُنيَّة  تَدمير  هو 
النسيج  على  والتأثير  السوري،  الشعب 
االجتماعي السوري المتنوع، أما بالنسبة إلى 
مسألة منبج عقد اجتماع بين وزير الخارجية 
هي  والمسألة  األمريكي  ونظيره  التركي 
إعالمية فقط ال غير. ولكن إلى اآلن ال يوجد 
أي تصريحات تؤكد مقولة األتراك، بقناعتي 
أردوغان يُحاوُل أن يَرفَع َسقَف تصريحاتِه 
اإلعالميَّة، وإكساب شرعية الحتالله للمدن 
اإلرهاب  ُمكافحة  بُحجة  السوريَّة،  والقرى 
قيام  من  بالُرغم  اإلرهابيين  على  والقضاء 
على  بالقَضاء  الديمقراطية  سورية  قوات 
داعش في المنطقة، فَعن أي إرهاب يتحدث 
أردوغان؟!  وهو الذي قرر إقامة انتخابات 
مبكرة في تركيا من أجل االستفادة من احتالل 
االنتخابي،  لبرنامجِه  َزخم  إلعطاء  عفرين 
ومحاولته االستمرار بدورة رئاسيَّة أخرى. 
عن  الدولي  المجتمع  تخلى  إذا  بِتَصوري 
لتركيا  األخضر  الضوء  وأعطى  المنطقة 
في ِعفرين؛  ورئيسه أردوغان، كما أعطوهُ 
وقد  الحدود،  سيتخطى جميع  أردوغان  فإنَّ 
تكون هناك نقاشات على مصير منبج ولكن 
في  المدينة  سيحتل  أردوغان  بأنَّ  أعتقد  ال 
الوقت القريب؛ ألن الوضع فيها مختلف عن 
كانت ضحيَّةً  وعفرين  عفرين،  في  الوضع 
بين  حصلت  التي  والمقايضات  للمؤامرات 
خفض  عمليات  ومنظري  آستانا  محور 

التوتر.  

مروان احلسن: 

»مستعدون للجلوس مع القوى املؤمنة
 حبل األزمة السورية«

حاوره/ حسام امساعيل
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ومركزها  حلب  لمنطقة  إدارياً  تتبع  كانت 
مدينة منبج، يبلغ تعداد سكان منطقة منبج 
السكاني  التعداد  نسمة، حسب   408,143

لعام 2004م.

تسمية منبج
مراحل  عبر  منبج  منطقة  ألسماء  بالنظر 
وأصالة  عراقة  مدى  جلياً  نالحظ  التاريخ 
مرت  التي  والحضارات  المنطقة،  هذه 
مدينة  باسم  اآلن  تُعرف  لذلك  عليها، 
من  اكتسبتها  التي  للثقافة  نتيجة  الكتاب 
األسماء  هذه  أبرز  ومن  الحضارات.  تلك 
 )Hierapolis هيرابوليس/  )مدينة  هي 
أبروقيش  و)مدينة  المقدسة،  المدينة  يعني 
)مدينة  الكهنة،  مدينة  يعني  أبروقليس(  أو 
و)مدينة   ،)Lita-Ashur آشور/  ليتا 
العواصم(،  و)مدينة   ،)Edessa أديسه/ 
وفي  سرياس(.  و)مدينة  منبه(،  و)مدينة 
 )Mabog( عهد الحثيين كان اسمها مابوغ
منبج،  على  اآلشوريون  سيطر  وعندما 
 )Nampige( كانت تُسمى آنذاك نامبيجي
نابيجو  اآلراميون  دعاها  بينما  النبع،  أي 
تحول  الزمن  مرور  ومع   ،)Nappigu(
أي   )Mabug( مابوغ  مدينة  إلى  اسمها 
باسم  اليونانيون  ودعاها  أيضاً،  النبع 
وفي   ،)Bambyce( بامبيسي  أو  بامبيكة 
العصر الروماني عرفت باسم هيرابوليس 
المقدسة.  المدينة  أي   )Hierapolis(
أصبحت  البيزنطي،  العصر  من  واعتباراً 
هامة  عسكرية  ونقطة  الفرات،  إقليم  منبج 
ضد الفرس الساسانيين، لما كانت تتمتع به 
المدينة من أهمية دينية، إضافة إلى أهميتها 

التجارية والعسكرية.

تارخييًا

بحسب المعلومات المتوفرة عن مدينة منبج 
أنها  منبج،  عن  ظهرت  التي  والدراسات 
كانت ضمن مملكة »بيت عديني« اآلرامية 
نهر  وضفتي  شرقاً  البليخ  بين  الواقعة 
عاصمتها  وكانت  غرباً،  األوسط  الفرات 
مدينة برسيب )تل أحمر حالياً( الواقعة إلى 
الجنوب من مدينة جرابلس. وقبيل سيطرة 
كانت  المنطقة،  على  المقدوني  اإلسكندر 
وهي  حدد،  عبد  أسرة  حكم  تحت  المدينة 
ظلها  في  منبج  وأصبحت  آرامية،  أسرة 

مركزاً لعبادة اإللهة آتارغاتيس.
على  المقدوني  اإلسكندر  سيطرة  وبعد 
األول  سلوقس  زوجة  أعادت  المنطقة، 
)خليفة اإلسكندر( بناء معبدها للتدليل على 

مدى احترام السلوقيين لهذه اآللهة. مما 
خط  وأصبحت  منبج  أهمية  في  زاد 
الفرس  مواجهة  في  األول  الدفاع 
واستمرت  الهلنستي،  العصر  في 
العصرين  في  الدور  هذا  لعب  في 

الروماني والبيزنطي فيما بعد.
بسور  محصنة  المدينة  كانت  وقد 

والتهدم  للتخريب  تعرض  منيع 
عهد  وفي  هجرها،  بعد 

اإلمبراطور جوستنيان اتخذها قاعدة له بعد 
الجيوش  وأخذت  أسوراها  بترميم  أمر  أن 
تنطلق منها لإلغارة على بالد الفرس؛ وفي 
السور  حجارة  أخذت  المتأخرة،  العصور 
األهالي  قبل  المدينة الستعمالها من  وأبنية 
في بناء منازلهم، إضافة إلى حجارة أبنية 
المدينة األخرى. وحتى الوقت الحاضر ال 
داخل  موجودة  الحجرية  القطع  هذه  تزال 
أعمدة،  من  أجزاء  تمثل  التي  المنازل 

وقواعد أعمدة، وسواكف.
كانت  اإلسالمية  الفتوحات  بدأت  وعندما 
أنها  إال  البيزنطي،  الحكم  تحت  منبج 
تحررت على يد أبي عبيدة، وبقيت المدينة 
العباسي  العصر  أيام  حدود  نقطة  بعدها 
الرشيد  هارون  الخليفة  عهد  في  وبخاصة 
الشمالية  الحدود  تنظيم  أعاد  الذي  786م، 
فصل  إلى  فعمد  العباسية،  الخالفة  لدولة 
مركز  وجعلها  قنسرين  جند  عن  منبج 
تضم  والتي  الجديدة  العواصم  منطقة 
والجزيرة  السورية  الحدودية  المناطق 
التماس  تُشكل خط  أصبحت  وبذلك  العليا، 

األول مع البيزنطيين.
وفي زمن سيف الدولة الحمداني، استعرت 
المعارك بين الدولة الحمدانية والبيزنطيين، 
الدولة مع أنه وقَع  وقد زادت أعباء سيف 
مع اإلخشيديين خلفاء الطولونيين صلحاً في 
عام 945م حصل بموجبه على 
من  يتألف  واسع  إقليم 
أنطاكية  عواصم 
في  ومنبج؛ 
استعادت  حين 
األخيرة  هذه 
بسبب  أهميتها 
قربها من مدينة 
ولثروتها  حلب 

قرب  الفرات  نهر  من  وقربها  الزراعية، 
منبج  جسر  باسم  دعي  النهر  على  معبر 
هدفاً  منبج  وبقيت  نجم،  قلعة  تقوم  حيث 
للبيزنطيين خالل النصف الثاني من القرن 
بين  الحرب  جعل  مما  الميالدي،  العاشر 

الطرفين شبه مستمرة.
سلطة  تحت  ذلك  بعد  منبج  أصبحت 
الدين  صالح  حررها  حتى  الزنكيين، 
الصالح  الملك  وبوفاة  1176م.  األيوبي 
أيوب ملك مصر، واغتيال ولده توران شاه، 
تعرضت  وقد  المماليك؛  إلى  الحكم  انتقل 

بالد الشام خالل حكمهم إلى غزوين.
الذي  المغولي  هوالكو  بقيادة  أولهما 
بقيادة  فكان  الثاني  الغزو  أما  1258م، 
1401م  عام  في  غزا  الذي  تيمورلنك، 
مدينة حلب  على  واستولى  شمال سورية، 
فتك  أن  بعد  األخيرة  هذه  وهدم  ومنبج، 
بحلب  ذلك  فعلوا  كما  بسكانها،  جنوده 

ودمشق.
سالطين  آخر  كان  1517م  عام  وفي 
هزمه  الذي  الغوري  قونصوه  المماليك 

قرب  دابق  مرج  معركة  في  العثمانيون 
المماليك  من  السيادة  انتقلت  وبذلك  حلب، 
العثمانيين، وأصبحت منبج جزءاً من  إلى 
أمالك السادة الجدد، وفقدت المدينة أهميتها 
بعد ذلك التاريخ ولم يطرأ عليها أي تغيير 
في ظل الحكم العثماني سوى أنها استقبلت 
أفواجاً من الشركس المهاجرين من القوقاز 
من  ويصبحوا  فيها  ليقيموا  1878م  عام 

مواطنيها.

دمرت وحطمت بشكل كامل أو 
جزئي عّدة مرات 

منبج املفتاح األساسي لتاريخ املنطقة كاملة ـ1ـ
تقع مدينة منبج يف الشمال الشرقي من مدينة حلب السورية، على بعد 80 كم بالقرب من هنر الفرات، وتقوم على 
حنو  تنحدر  250مم1.  على  يزيد  ألمطارها  السنوي  املعدل  البحر،  سطح  عن  398م  حنو  ترتفع  فسيحة  أرض 
الفرات يف الشرق، وتبعد عن ضفته الغربية 15كم، ومتتد حنو هنر الساجور يف الشمال وهنر )أبو قلقل( يف اجلنوب 

ومها من روافد الفرات، حيث أطلق عليها قدميًا عاصمة سورية الفراتية.

المصادر  بحسب  لمنبج  تدمير  عملية  أول 
التاريخية تمت زمن فرعون األعرج الذي 
عام  وفي  ق.م،   600 سنة  المدينة  أحرق 
53 ق.م نهب كراسوس معبد منبج، بعد أن 
قتل عدداً كبيراً من سكان المدينة. ودمرها 

363م.  عام  أبيها  بكرة  عن  الساسانيون 
وفي سنة 540م هاجم االمبراطور كسرى 
بالد ما بين النهرين وسورية ودمر منبج. 
واستباح المدينة صاحب القسطنطينية سنة 
أبنائها  من  المئات  واسر  وقتل  هـ   462
استولى  سنة 1240م  في  الحقبة.  تلك  في 
أن  بعد  منبج  مدينة  على  الخوارزميون 

قتلوا وأسروا أبناءها ونهبوا مقتنياتها كافة، 
أبشع  من  الخوارزميين  حقبة  واعتبرت 

الحقب التي مرت على منبج.
الظاهر  الملك  هدم  هـ   598 عام  وفي 
صالح  الناصر  بن  غازي  الدين  غياث 
قلعة كانت  قلعة منبج )وهي  الدين يوسف 
موجودة وسط المدينة في حي التبة بالقرب 
منه.  انتزاعها  من  المياه( خوفاً  من خزان 
هوالكو  دمر  /1258م  657هـ  وسنة 
المدينة. وفي سنة 744هـ/1344م تهدمت 
مدينة منبج بشكل كامل نتيجة قوة الزلزال 
)6.5 درجة(  الذي حصل 2 كانون الثاني 
1344م، وأصبحت المدينة خراباً ووصل 

عدد الضحايا إلى 57000 شخص.
سنة 804 هـ/ 1401م غزا منبج تيمورلنك 
شمال سورية، واستولى على منبج وجعلها 
ذلك  وبعد  سورية  على  حملته  لقيادة  مقراً 
وترك  حجر،  فوق  حجراً  يبِق  ولم  هدمها 
أصبحت  وهكذا  بسكانها،  يفتكون  جنوده 
منبج مدينة خاوية على عروشها، وفي هذه 
بقيت  التي  منبج  في  الحياة  توقفت  الفترة 
مهجورة وسكنها الخراب قرابة 500 سنة.

ماذا ُقيل عن منبج؟!
الدكتور وليد مشوح، كاتب سوري ولد  ــ 

عن  كتب  الزور،  دير  في  1944م  عام 
الفرات«:  كتابه »حضارة وادي  منبج في 
»منبج مدينة عريقة في القدم كان لها شأن 
قبل اإلسالم وبعده، يرجع تاريخها إلى ما 
قبل الحثيين في هذه البالد وكانت العاصمة 

لهم  كان  الذين  اآلراميين  بالد  لكل  الدينية 
ما  بالد  وفي  الفرات  على شواطئ  ممالك 

بين النهرين وداخل سورية«.
ــ عبد القادر عياش باحث ومؤرخ وأديب 
نشر  سوري،  وقاضي  ومحامي  وصحفي 
وادي  عن  وكتيباً  بحثاً   117 من  أكثر 
الفرات عامةً ودير الزور بخاصٍة، وتعتبر 
مؤلفاته مصدراً علمياً ومرجعاً أساسياً لكل 
باحث أو دارس، حول منبج يشير بالقول: 
»رفع االمبراطور قسطنطين مكانة منبج، 
فأصبحت عاصمة سورية الفراتية، وكانت 
االمبراطور  فيها  أشاد  محصنة  مدينة 
عن  عجز  منيعة  أسوراً  »يوستنيان« 
شروان«  »أنو  األول  كسرى  اقتحامها 
جيش  رأس  على  زحفت  لما  540هـ  عام 
فاكتفى  سورية،  على  جندي  ألف   30 من 
بمطالبتها بـ 3 آالف دينار دفعتها واشترت 
كانت  البيزنطي  العهد  وفي  سالمتها،  بها 
ألصحاب  المهمة  المراكز  أحد  منبج 
وفي  المسيح،  في  الواحدة  الطبيعة  عقيدة 
الحميد  السلطان عبد  أمر  هــ  سنة 1302 
نور  آثار  من  وهو  القديم  جامعها  بترميم 
الدين الزنكي الذي بني سنة 551 هــ كما 
هو مرقوم على حجر في مئذنته وأمر ببناء 

مدرسة على نفقته أيضاً«.
ــ الرحالة األندلسي أبو الحسين محمد بن 
أحمد جبير وصف منبج في كتابه »رحلة 
ابن جبير« عام 580 هـ بالقول: »منبج بلدة 
فسيحة األرجاء، صحيحة الهواء، يحف بها 
جوها  واالنتهاء،  الغاية  ممتد  عتيق  سور 
أرج  ونسيمها  جميل،  ومجتالها  صقيل 
النشر عليل، نهارها يندي ظله وليلها كما 
قيل فيه سحر كله تحف بغربيها وشرقيها 
بساتين ملتفة األشجار مختلفة الثمار، كانت 
من مدن الروم العتيقة ولهم فيها من البناء 
آثار تدل على عظم اعتنائهم بها ولها قلعة 

حصينة«.
بالنظر إلى التاريخ القديم والحديث لمنطقة 
منبج نالحظ جلياً أن المدينة كانت تتعرض 
إال  واألخرى،  الفينة  بين  واإلبادة  للتدمير 
عزيمة  تثن  لم  والتدمير  الحمالت  تلك  أن 
وإصرار المدينة على البقاء والحفاظ على 
تاريخية  اكتسبت مكانة  رونقها ووجودها. 
بين  الفاصل  موقعها  بفضل  واستراتيجية 
شرقي نهر الفرات وغربه، وقربها من نهر 
ومدينة  التركية  السورية  والحدود  الفرات 
للحراك  مركزاً  دائماً  ظلت  لذلك  حلب، 

الثقافي واالجتماعي الحي.

حتقيق/ أكرم بركات 

ويرمز  األبيض  باللون  والزاب  الوفرة،  إلى 
رمز  العلم  ويعلو  باألحمر،  ودجلة  السالم،  إلى 
الشعب،  هذا  عند  الموسيقي  »آشوراما«  اإلله 
وترقى  والعود،  والكنار  القيثار  استخدمت  فقد 
أول محاولة لتوثيق هذه الموسيقا إلى برديصان 
موسيقي  كتاب  بتأليف  الثالث  القرن  بأواخر 
يحتوي على 150 قطعة موسيقية، عرفت بـ »مد 
راشي« ثم تم تجميع معظم هذه األلحان في كتاب 
الدينية  غير  أما  كازو«  »بيت  بـ  يعرف  طقسي 
فترافقها الرقصات الجماعية بـ »خكا« وأساليب 
المغنين  ومن  وشيخاني،  باكي  أهمها  الرقص 
وطارق  جندو  جوليانا  كارات  جان  المشهورين 

مراد وعيسى سفر وكابي متو.
السريان يضيف: )أما   وعن أهم مناطق تواجد 
بالده  عن  فضالً  السريان   وجود  مناطق  أهم 
األصلية في سورية والعراق، في بالد االغتراب 
لهم حضور  حيث  والسويد  وألمانيا  هولندا  مثل 
وتلفزيون،  صحف  من  اعالم  وسائل  و  قوي 

والواليات المتحدة(
الحديث عن حضارة  وختم بهجت أحمد حديثه: 
وأيام،  أليام  يحتاج  العريق  الشعب  هذا  وثقافة 
من  له  لما  واالبحاث  المجلدات  عشرات  ويضم 
من  له  وما  االنسانية  الحضارة  بناء  في  اسهام 
من  الكثير  ويستحق  عريق،  وتاريخ  وفن  ثقافة 
ال  وثقافة  في حضارة  والتعمق  والتدقيق  البحث 

تزول.

حرفاً   22 من  تتألف  السريانية  )اللغة  قائالً: 
تشكيل  يمكن  كما  علة،  حروف  وثالثة  صامتاً 
أصوات إضافية من بعض اإلضافات نقطة فوق 
الحرف أو تحته، والخطوط السريانية تنقسم إلى 

ثالثة: خطوط رئيسة وهي:
الغربية  الكنائس  تتبناها  :التي  السرطو  ـ 

والسريانيّة األرثوذكسية والكنيسة المارونيّة. 
الكنائس  كتابات  في  ويستخدم   : مدنحايا  ـ 
السريانية الشرقية مثل كنيسة المشرق اآلشورية 

والكلدانيّة. 
إلى  نسبة  اإلنجيل  خط  أو  نجيلّي:  السطر  ـ 
األناجيل،  كتابة  في  خاص  بشكل  استخدامه 
التاريخ  عبر  الكبار  األساتذة  من  العديد  وهنالك 
وحنين  الرهاوي  ويعقوب  الكبير  ميخائيل  منهم 
مثل:  الطب  في  مشاهير  عن  فضالً  اسحق  ابن 
كانت  التي  بختيشوع  وعائلة  ماسويه  بن  يوحنا 
واألمين  الرشيد  من  العباسيين  الخلفاء  تخدم 

والمأمون، وجبرائيل القرداحي.

نشر الوعي ونبذ اخلالفات وتوحيد 
بني أبناء الشعب

فيما  رأيه  عن  أحمد  بهجت  الباحث  ويتحدث 
بالقول:  السريانية  واللغة  الثقافة  مستقبل  يخص 
)إنَّ هذا الشعب الذي حكم أرضاً تمتد من البحر 
من  وكان  النهرين،  مابين  بالد  حتى  المتوسط 
الذين عملوا على نشر  العديد من الرواد،  أبنائه 
الشعب  أبناء  وتوحيد  الخالفات،  ونبذ  الوعي 
الواحد، وفي مقدمتهم نعوم فايق وكذلك فريدون 
في  سياسية  جريدة  أول  أسس  الذي  آشورايا 
على  الفنانين  من  العديد  عن  فضالً  »أورمية«، 
الصعيد الفني من أبناء هذا الشعب من مثل الياس 
كرم وميالد يوسف واسكندر عزيز قولنج وسامر 
كبرو وجان خليل وسوسن ميخائيل الذين يعدون 

من أهم الوجوه على الساحة الفنيّة السوريّة.
نجمة  تتوسطه  علم  اتخذ  1969.م  عام  منذ   
آشور، تنطلق منها ثالثة خطوط متموجة، نجمة 
ويرمز  األزرق  باللون  الفرات  نهر  إلى  تشير 

ّ
 السرياني

ّ
موجز يف تعريف الشعب الكلدو آشوري

الفوضى اخلالقة... يف حماضرة

ضمَّت موزبوتاميا وما زالت عشرات الشعوب 
من  جوانب  وتوارثت  ثقافتها  تكاملت  التي 
حضاراتها، وكاد بعضها أن يقضي على اآلخر 
أوجدت  النهاية  في  أنها  غير  تناحرها،  في 
أخصب وأغنى منطقة في العالم قديماً وحديثاً في 
والتنوع  الحضارة  في  والعراقة  الثقافي  التكامل 

الميثولوجي والفكر الفلسفي االنساني.
في  البارز  الدور  لها  كان  التي  الشعوب  ومن 
السرياني  الشعب  المنطقة  وحضارة  تاريخ 
والكلدو آشوي. وإللقاء بعض الضوء على تاريخ 
والمؤرخ  الباحث  حدثنا  العريق  الشعب  هذا 
األرمنيّة،  بأصوله  يعرف  والذي  أحمد  بهجت 
من  التاريخ  في  جامعيّة  إجازة  على  وحاصل 
جامعة دمشق، ويعمل في ديريك وله العشرات 
التاريخ،  في  القيمة  واألبحاث  المقاالت  من 
وكتاب عن مدينة ديريك، إضافة إلى اهتماماته 

وأعماله في مجال األدب.  

الشعب الكلدو آشورّي العريق 
ينحدر من أصول سامّية

عن أصول الشعب الكلدو آشوري يقول الباحث: 
)يؤكد علماء األنتروبولوجيا على أنَّ هذا الشعب 
السامية  الشعوب  مجموعة  من  ينحدر  العريق 

والتي أنشأت امبراطوريات عديدة ومنها: أكادية 
وآشورية وكلدانية فضالً عن ممالك آرامية عدة 

نذكر أهمها:
ـ آرام بيت رجوب في قرية الطيبة قرب مدينة 
جبل  سفح  على  جشور  وآرام  الشام،  بصرى 
وعاصمتها  زماني  وبيت  آرام  وفدان  الشيخ، 
وبيت  حلب  شمال  آغوشي  بيت  )آمد(  آميدي 
هو  الشعب  وهذا  غوزانا،  وعاصمتها  بخياني 
شعب واحد، ولكن اختالفات الكنسية بعد اعتناقها 
إلى شرقيين  تقسيمهم  في  دوراً  لعبت  المسيحية 
أنَّ  على  أكدت  »التوراة«  أنَّ  علماً  وغربيين، 
آشور هو ابن سام بن نوح، حيث أن كلمة آثوريا 
لكلمة  يوناني  تحريف  هي  بعد  فيما  والسريان 
الشعب  هذا  من  ملوٌك عظماء  برز  وقد  آشور، 
على اختالف العصور التاريخية مثل: صارغون 
اآلكادي و نارام سين وحمورابي البابلي، وملوك 
و  األول،  نيراري  آدد  مثل  من  العظام  آشور 
آسرحدون، وسمير أميس، وشلما نصر الثالث، 
نصر  نبوخذ  الكلدان  وملك  فالصر،  وتغالت 
قاهر ممالك اليهود، فضالً عن الممالك اآلرامية، 
وأشهر ملوكهم ملك دمشق ابن حدد وكذلك الملك 
»أمريشو« علماً بأن التسمية السريانية لم تظهر 
إال بعد اعتناق هذا الشعب المسيحية، منذ القرن 
جوزيف  الفاضل  األب  د  ويؤكِّ للمسيحية  األول 
ايليا »على أنَّ اعتناق السريان جاء عن طريق 
مجموعة من تالميذ السيد المسيح وفي مقدمتهم 
القديسان بطرس الرسول وبولص اللذان يعدان 
وبخاصة  المسيحية  تاريخ  في  القديسين  أهم 
الرها  ملك  باعتناق  الجهود  تلك  أثمرت  عندما 
أبجر المسيحية وتعود أقدم وثيقة باسم السريان 

إلى عام 132م«.
السريانية: »تنسب  اللغة  و أضاف  أحمد حول 
يقدر  والتي  السامية  اللغات  إلى  السريانية  اللغة 
العائلة  هذه  ظهور  شلوتزر  النمساوي  الباحث 
إلى األلف السابع ق .م، ومنذ القرن الرابع عشر 
سائدة  لغة  أصبحت  الميالد  قبل  العاشر  حتى 
في كل الشرق، حتى أن أجزاء مهمة من العهد 
القديم قد كتبت بهذه اللغة وال سيما سفري »عذرا 

ودانيال« كما أنَّها اللغة الغالبة في التلمود.

إنشاء املدارس ونشر اللغة كانت 
من أهم األولويات

 
بهجت:  فيضيف  ونشرها  اللغة  يخص  فيما  أما 

لتعليم  نصيبين  مدرسة  بإنشاء  أفرام  مار  )قام  
اللغة، فكانت أول أكاديمية تاريخية لدراسة اللغة 
المبشرين  ونشاط  التجارة  وبفضل  العالم،  في 
ومنغوليا  التيبت  إلى  السريانية  اللغة  وصلت 
في  بها  الناطقين  عدد  ويقدر  اليابان،  حتى 
»كيراال«  والية   في  وحدها  الدينية  الطقوس 
 6 بحوالي  توما  القديس  ألسقفية  التابعة  الهندية 
مليون. وفي عام 431 قام مجمع »أفس« بإدانة 
»خلقدونية«  مجمع  في  وكذلك  نسطوريوس 
الشعب  هذا  أبناء  معظم  وتركز  451.م،   عام 
وبدأ  الساسانين.  لسيطرة  الخاضعة  المنطقة  في 

البيزنطيون باضطهاد منظم ضدهم في بيزنطة، 
والساسانيين لم يكونوا أقل اضطهاداً من بيزنطة 
وقباذ  الثالث  وبهرام  الثاني  شابور  سيما  وال 
وكسرى الثاني، ولكن لم يتمكنوا من التأثير على 
اللغة التي تكلَّم  إيمان هذا الشعب بخاصة وأنَّها 
بها يسوع المسيح، حتى الموارنة ليسوا إال جزءاً 
من الشعب السرياني، ولكن بعد حروب الفرنجة 
طقوسهم  في  اليونانية  اللغة  تبني  إلى  عمدوا 

الدينيّة وتبني العربيّة كلغة تخاطب يومّي(.
السريانية  اللغة  عن  حديثة  في  أحمد  واستطرد 

الجبل  بين  الغزلّي  التناغم  الساحرة،  الطبيعة 
والزهر  الشجر  بين  األبدّي  والعشق  والوادي، 
من  جاورها  وما  حلبجة  مناطق  في  والحجر 
كردستان كان الحافز والدافع النطالق العشرات 
دفق  وظهور  والفنانين  واألدباء  الشعراء  من 
اإلبداع الفنّي واألدبّي، وفي »وارماوا« بقضاء 
الشيخ  المتمرد  الشاعر  والدة  كانت  حلبجة 
بن  أحمد  سالم  الشيخ  الشاعر  أحمد.ولد  سالم 
قرى  من  عازبان  قرية  في  الكريم  عبد  الشيخ 
علومه  وتلقى  عام1892م.  السليمانية،  محافظة 
الشيخ  عمه  ومنهم  الدين  علماء  يد  على  األولى 
في  دراسته  وأكمل  عازباني،  عبدالرحمن 
التحصيل الديني والفقه االسالمي عام 1915م.

القرن  من  الثاني  العقد  في  بريطانيا  كانت 
كردستان  مناطق  في  أقدامها  تثبت  العشرين 
والعراق، وكان الشاعر الشيخ الشاب من أوائل 
الحفيد  محمود  الشيخ  حركة  إلى  انضموا  من 
االنكليز  الثورة ضد  في  وشارك  1918م.  عام 
في العام التالي، وعانى الشيخ وصحبه من وأد 
المناطق  بعض  وقصد  الحفيد،  وابعاد  الثورة 
سحر  من  لينهل  األنظار  عن  متخفياً  الجبليّة 
أبدع  قصائد  ذاكرته  وتختزن  والمعاناة  الطبيعة 
محمود  عاد  1922م  عام  بعد.في  فيما  فيها 
رفاقه،  وال  هو  ال  يستكن  ولم  منفاه  من  الحفيد 
وشغل الشيخ سالم منصب مدير القلم العسكرّي 
في حكومة ملك كردستان محمود الحفيد، وبعد 
توارى  جديد،  من  الفتية  الحكومة  على  القضاء 
من  عدداً  ليشغل  وعاد  األنظار،  عن  الشيخ 
المناصب و يسرح ويبعد لمرات عديدة ويعتقل 
الصارمة  الوطنية  مواقفه  بسبب  مرة  من  أكثر 
رفقائه  بعض  مع  وأسَّس  للخنوع،  والرافضة 
الشيخ  1928م.كان  عام  زردشت«  »جمعية 
الوطنيّة  مواقفه  في  وواضحاً  صريحاً  الشاعر 
الرافض لالحتالل، سبباً  السياسّي  وكان نشاطه 
عنه  وعرف  أحياناً،  وتوقيفه  العمل  عن  إليقافه 
مراسلته للعديد من الدول وعصبة األمم المتحدة 
وتدويلها.كان  الكردية  القضية  لشرح  آنذاك 
قواعدها  الفارسية ويعلم  اللغة  يتقن  الشيخ سالم 
إضافة الى لغته الكردية ونبوغه فيها؛ مما أتاح 
الكثير  وترجم  الفارسي  األدب  على  التعرف  له 
الخيام  رباعيات  ومنها  الكرديّة  اللغة  إلى  منه 

مجلد  إلى  إضافة  خاص  مجلد  في  طبعت  التي 
لرباعيات  ومجلد  الكرديّة،  الشعرية  أعماله  من 
عنه  وعرف  بترجمتها،  قام  أخرى  فارسية 
خروُجه من قالب القصيدة الكالسيكية، وانتقاؤه 
والجملة  الخالصة،  الكرديّة  اللغويّة  للمفردات 
بالروح  التي ازدانت  المهذبة  الرصينة  الشعريّة 
الوطنية الثائرة، إلى جانب همسات شاعر رقيق 
تخُل  ولم  الوصف،  جميل  الكالم  عذب  الحرف 
قصائده تارة أخرى من النفحة الفلسفيّة الوجدانيّة 
في  جديدة  وأنماطاً  أساليب  وأبدع  والروحيّة، 
الكردية.تنوعت  للقصيدة  ونسجه  للشعر  نضمه 
توجهها  في  سالم  الشيخ  عند  الشعرية  القصيدة 
وبرزت فيها الوطنية الخالصة والثورية المتعقلة 
الدول  مخاطبة  في  والدبلوماسية  المتمردة 
أمل  يتجاهل  لم  الشاعر  إن  بل  والحكومات، 
المستقبل لكل الشعوب وهم األطفال فنظم قصائد 
توجيهية تربوية وطنية لألطفال وتوجيههم بروح 
وطنية.بعد عمر ناهز السابعة والستين، ومسيرة 
حافلة بالعطاء والحب لإلنسان والوطن والجمال 
والحب رحل الشاعر الشيخ في 3-آذار-1959م. 
تاركاً أعماالً جليلة ومواقف مشرفه كتبت اسمه 

في سجل الخالدين.

تقرير/ عصام عبد اهلل

الشيخ سالم....الرياع املتمرد

عبد الرمحن حممد

قامشلو- ضمن فعالياتها الثقافية والفنية أقامت 
الديمقراطي  السالم  حزب  في  االعالم  هيئة 
»الفوضى  بعنوان  محاضرة  الكردستاني 
الخالقة ودورها في الشرق األوسط وسوريا« 
الفرات  مركز  عضو  المحاضرة  وألقت 
صالح«  »جنار  االستراتيجيّة  للدراسات 
والمثقفين  األدباء  من  العشرات  وبحضور 
والمهتمين بالثقافة، وذلك في قاعة المحاضراِت 

بمقرِّ الحزب في قامشلو.
بدأت المحاضرة في البداية بتعريف الفوضى 
أنّه  وبيّنت  كمصطلح  وظهورها  الخاّلقة 

باليونانيّة  وتعني  ما  نوعاً  حديث  مصطلح 
»كاوسا-الفراغ« وأنه يتضمن تأويالت مماثلة 
كالمجهول أو الال معلوم والذي يقابله بالفرنسيّة 

ما معناه »على حافة الهاوية«.
جوانب  طرحها  خالل  اوردت  صالح  جنار 
الفوضى الخالقة وظهورها وقالت:  من أزمة 
»طابع األزمة الحالية ظهر منذ عام 1970م. 
ويستمّر حتى اآلن، وهي فوضى بنيويّة يقوم 
األساسيّة  البنى  في  وتتجلى  النظام  عليها 
كالبيئة، االقتصاد، العلوم، الدين، السكان، وهي 
الجماهيريّة  القاعدة  من  لضغوطات  تتعرض 

على  وكمثال  الحاكمة«  األنظمة  من  وكذلك 
العالم عام  قالت جنار: »كان عدد سكان  ذلك 
1950 أربعة مليارات وخالل ما يقرب سبعين 
مليارات،  ثمانية  يقارب  ما  إلى  سنة تضاعف 
فإّن الجميع يدعو إلى  البيئة  وكذلك في مجال 
الجميع  بينما  لحمايتها  واجتماعات  مؤتمرات 

يساهم في تدميرها«.
دارت  المحاضرة  القاء  من  االنتهاء  وبعد 
حوارات وآراء بناءة حول الموضوع وما جاء 
في المحاضرة وكانت نقاشات وحوارات بناءة 

أغنت المحاضرة.
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عيسى  عين  في  الشعب  بلدية  باشرت 
الصحي  الصرف  تأهيل  إعادة  بمشروع 
نتيجة  واحد،  متر  كيلو  بطول  المتضرر 
التي  الغزيرة  واألمطار  التخريبية  األعمال 

ضربت المنطقة في اآلونة األخيرة.
الشعب  لبلدية  التابعة  الفنية  الورش  وبدأت 
في عين عيسى، بالعمل الفعلي في مشروع 

الصرف الصحي بالناحية.
الصحي  الصرف  شبكة  من  جزٌء  ر  وتضرَّ
في ناحية عين عيسى بعد سنوات من توقف 
الحياه في الناحية، واألعمال التخريبية التي 
سيطرت  التي  المسلحة  الفصائل  بها  قامت 
عليها، باإلضافة إلى موجة األمطار والسيول 
من  جزءاً  وجرفت  المنطقة  ضربت  التي 

مجرور الصرف الصحي.
وبحسب المشرف على مشروع إعادة تأهيل 
المسافة  »إن  حسن:  إيبو  الصحي  الصرف 
التي تعرَّضت للضرر هي كيلو متر واحد، 
800م في الجزء الشرقي الجنوبي للناحية، 
بالقرب  الواقع  الغربي  القسم  في  و200م 
تعرض  الذي  »السليلة«  وادي  مسار  من 
المقرر  ومن  الماضي.  الشهر  في  للفيضان 
أنه سيتم إنجاز العمل خالل مدة أقصاها 40 

يوماً.

تقرير/ حسام امساعيل

البدء بتأهيل مشروع الصرف الصحي يف عني عيسى

... يقودها للمجهول
ّ
انهيار االقتصاد الرتكي

قوات  حققتها  التي  االنتصارات  كسرت 
داعش  مرتزقة  شوكة  الديمقراطية  سورية 
النفط  آبار  وخروج  السوري؛  الشمال  في 
الذين  المرتزقة  أيدي  من  كافة  ومشتقاتها 
ناهيك  أردوغان،  نظام  إلى  يرسلونها  كانوا 
مراكز  وبناء  للمرتزقة  رواتب  تقديم  عن 
ومعسكرات لهم في دولة االحتالل التركي، 
فكانت هذه االنتصارات »القشة التي قصمت 

ظهر البعير«.
وإخفاء  بتجاهل  التركية  السلطات  تقوم 
الصادرة  بياناتها  في  االقتصادية  المشاكل 
بشكٍل يومي كي تفوز في االنتخابات الرئاسية 
الجاري؛  حزيران   24 في  ستجرى  التي 
على  التركي  االحتالل  هجمات  أن  كما 
على  أثرت  كردستان  وباشور  عفرين  إقليم 
اقتصادية؛  أزمة  االقتصادي وخلق  وضعها 
مما أدى إلى قيام بعض المواطنين في تركيا  
التركية  المؤسسات  أمام  االنتحار  بعمليات 
المتدهور  االقتصادي  الوضع  سوء  بسبب 
وتفاقم  الشهرية،  الرواتب  صرف  وعدم 
الوضع االقتصادي للدولة التركية في اآلونة 
باإلضافة  اقتصادية،  أزمة  لتشكل  األخيرة 
إلى ازدياد البطالة بسبب بيع بعض المصانع 
والمعامل وذلك لدعم المرتزقة ودفع رواتبهم 

التي باتت عبئاً على الدولة التركية.
أزمة  نحو  التركي  االحتالل  دولة  تتدحرج 
اقتصادية خانقة، فالهجمات التركية على كل 
من مقاطعة عفرين وباشور كردستان شكلت 
تركيا  في  االقتصادي  الوضع  على  خطراً 

بسبب انكسار مرتزقتها في العدد والعتاد.
ومهما حاولت دولة االحتالل التركي اخفاء 
االقتصادية  واألزمة  المتدهور  وضعها 
بعدم  يومياً  الصادرة  بياناتها  خالل  من 

أن  إال  تركيا،  في  اقتصادية  أزمة  وجود 
االقتصاد  وتبين مدى هشاشة  تظهر  األزمة 
التركي، كما هناك انخفاضاً ملحوظاً وعياناً 
للجميع انخفاض الليرة التركية أمام الدوالر 
األمريكي، فأردوغان بممارساته يقود دولة 
مستقبل  نحو  واقتصادها  التركي  االحتالل 
أجل  من  هذا  كل  الهالك،  وبالتالي  مجهول 

تفرده بالسلطة والتحكم بمحيطه.

مركز حبوب غويران باحلسكة يستقبل
 أول دفعة من القمح

حسكة ـ استقبل مركز حبوب غويران في 
مدينة الحسكة بإقليم الجزيرة أول دفعة من 
القمح بنوعيه )المشول، الدوكمة(، بعد أن 
الالزمة  بالعدة  المركز  وتزويد  تجهيز  تم 

لشراء القمح.
إلى  الحسكة  مدينة  مزارعو  وتوافد 
القمح  مادة  لبيع  غويران  حبوب  مركز 
تم  حيث  المحصول،  حصاد  مع  بالتزامن 
في  الزراعة  لجنة  ومحاسبي  خبراء  فرز 
الحسكة الستقبال أول دفعة من مادة القمح 
حين  في  والدوكمة(،   ، )المشول  بنوعيه 
الدرباسية  في  الدوكمة  قمح  استقبال  سيتم 

والمشول، والدوكمة في ديرك.

املباشرة بتنفيذ مشروع جسر 
جزعة بتل كوجر

رش الدفعة الثانية من املبيد 
الضبابي يف الدرباسية

بلدية  في  الفني  المكتب  يتابع  ـ  كوجر  تل 
هيئة  مع  بالتنسيق  كوجر  بتل  الشعب 
البلديات والبيئة العمل في مشروع العبارات 
جزعة(  )جسر  فتحات  بثالث  الصندوقية 
الواقعة على الطريق الواصل بين الهولـ  تل 
كوجر مرورا بجزعة؛ وذلك بعد توقفه عن 
مرت  التي  المطرية  العاصفة  بسب  العمل 

بالمنطقة وأدت إلى سيول وفيضانات.

وذلك  المذكور  بالمشروع  العمل  أستأنف 
واألوحال  األوساخ  من  الموقع  تنظيف  بعد 
وتجهيز سقف الجسر وتركيب الحديد الالزم 
المقبلين  اليومين  خالل  البالط  صب  وسيتم 
ليوضع  المشروع  أعمال  من  االنتهاء  ليتم 
وبذلك  المقبلة  األسابيع  خالل  الخدمة  تحت 
جنوب  مناطق  بها  تمر  التي  المعاناة  تنتهي 

جزعة.

بلدية  في  البيئة  مكتب  باشر  ـ  درباسية 
برش  الجزيرة  إقليم  في  بالدرباسية  الشعب 
النوع  الحشري من  المبيد  الثانية من  الدفعة 
الضبابي في أحياء المدينة، حيث انتهت من 
الحي  في  رشها  إلى  إضافة  الغربي،  الحي 
)تل  قريتي  الرش في كل من  الشرقي، وتم 
أيلول، وجطل( والجدير ذكره أن المبيد من 

النوع الضبابي تم رشه في الفترة المسائية، 
فال  الرذاذي  نوع  من  الحشري  المبيد  أما 

يزال ترش الدفعة االولى منه في األحياء.
وقام مكتب البيئة في الدرباسية بتوزيع المبيد 
إلى  والضبابي  الرذاذي  بنوعيه  الحشري 
بلديات القرى التابعة للدرباسية لتقوم برشها.

المفعلة  األقسام  من  العديد  المشفى  ويضم 
فيه  المفعلة  األقسام  وأهم  المفعلة،  وغير 
فضالً  والعيادات،  واإلسعاف  النسائية  قسم 
عن قسمي الصيدلية والمخبر المعد للفحص 
الدموية  الزمر  كتحاليل  البسيطة  والتحاليل 
األقسام  تشمل  بينما  والتصالب،  والخضاب 
األطفال  وقسم  الكلية  قسم  المفعلة  غير 
والمعالجة الفيزيائية والداخلية إضافة لقسمي 
تُفعَّل  لم  والتي  واألشعة  التجميلية  الجراحة 

بسبب قلة األجهزة.
غرفتين  على  حالياً  المشفى  ويحتوي  هذا 

عمليات  غرفة  إحداها  الجراحية  للعمليات 
نسائية وتُعنى بعمليات القيصرية و ما شابهها 
لة حالياً، واألخرى غرفة عمليات  ُمفعَّ وهي 

جراحة عامة ومن المنتظر افتتاحها قريباً.
في  معالجتها  تتم  التي  األمراض  ومن   
وأمراض  النسائية  األمراض  المشفى؛ 
األطفال من التهاب الجهاز الرئوي بنوعيه، 
أما  وغيرها،  الحرارة،  وارتفاع  واإلسهال 
الموجودة في المشفى فهي  بالنسبة لألجهزة 
الضرورية  األجهزة  لبعض  وتفتقر  قليلة 
كقصور  المزمنة  لألمراض  المستخدمة 

مشفى الطبقة الوطني يفتح أبوابه للمواطنني
بضعة  قبل  الطبقة  ملنطقة  الدميقراطية  املدنية  اإلدارة  افتتحت  الطبقة - 
أيام املشفى الوطين والذي بُدئ بالعمل إلعادة تأهيله يف 2018/9/18م، 

واستكمال باقي األقسام اليت مت جتهيزها يف مبنى املشفى.

طلبة عفرين:  متابعة الدراسة
 لظروفهم القاسية

ٍّ
 حتد

المحوري  الطبقي  التصوير  وجهاز  الكلى 
يَد  ه  مدِّ وعدم  الدولي  المجتمع  غياب  بسبب 

العون.
ومن هذه األجهزة جهاز التصوير الشعاعي 
بسبب  حالياً  يُفعَّل  لم  أنَّه  غير  حديثاً  المقّدم 
عدم وجود صور شعاعية ويُعنى هذا الجهاز 

بتصوير الكسور شعاعياً.
األدوية  بتقديم  المشفى  صيدلية  وتقوم  هذا 
إال على  تحتوي  ال  أنَّها  إال  للمرضى  مجاناً 
النزر اليسير منها كبعض األدوية الخافضة 

للحرارة ومضادات االلتهابات

تستعد لجنة التعليم للمجتمع الديمقراطي في 
اعتباراً  المدارس  الفتتاح  الشهباء  مقاطعة 
سيتيح  مما  المقبل،  بداية شهر حزيران  من 
لـ 25 ألف طالب وطالبة من أهالي عفرين 
 -  2017 الدراسي  للعام  تعليمهم  الستكمال 

2018م.
في  التعليمية  العملية  توقفت  قد  وكانت  هذا 
بالتزامن مع هجمات جيش  مقاطعة عفرين 
المعارضة  من  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
كانون   20 منذ  المقاطعة  ضد  السورية، 
األول من العام الجاري، حيث ُحرم اآلالف 
التعليمية  المراحل  مختلف  من  الطلبة  من 
للفصل  تعليمهم  استكمال  من  والجامعية 

الدراسي الثاني.
ه صوب  والتوجُّ أهالي عفرين  وبعد خروج 
التعليم  لجنة  باشرت  الشهباء،  مقاطعة 
للمجتمع الديمقراطي بمتابعة وضع الطالب 
اء  الذين لم يكملوا الفصل الدراسي الثاني جرَّ
على  ومرتزقته  التركي  االحتالل  هجمات 
عن  الطالب  انقطاع  وبعد  عفرين،  مقاطعة 
افتتاح  اللجنة  أشهر عاودت  لثالثة  دراستهم 
المدارس في نواحي وقرى مقاطعة الشهباء 

وناحية شيراوا.
الطالب  أعداد  بإحصاء  اللجنة  وباشرت 

وناحية  الشهباء  مقاطعة  في  الموجودين 
وافتتاح  المعلمين  لتعيين  تمهيداً  شيروا 
بلغ  فقد  اإلحصائيات  على  وبناًء  المدارس، 
عدد الطالب 25 ألف طالب وطالبة، وعليه 
لتدريس  ومعلمة  معلم   1000 تعيين  تم 
بافتتاح  البدء  اللجنة  وقررت  الطالب، 
المدارس في مقاطعة الشهباء وناحية شيروا 

اعتباراً من 3 حزيران المقبل.
وفي هذا السياق قال اإلداري في لجنة التعليم 
الشهباء  مقاطعة  في  الديمقراطي  للمجتمع 

البنية  أساس  هو  التعليم  »إن  حمو:  شرفان 
التحتية للمجتمع، وعلى الرغم من إمكانياتنا 
مستقبل  بناء  على  جاهدين  سنعمل  الضئيلة 
على  مساعدتهم  خالل  من  للطالب  مشرق 
الظروف  كانت  ومهما  تعليمهم،  استكمال 
إرسال  األهالي  جميع  من  نأمل  صعبة 

أطفالهم إلى المدارس«.
تقديم  اإلنسانية  المنظمات  حمو  ناشد  كما 
المدرسية  وتلبية مستلزماتهم  للطالب  الدعم 

كالقرطاسية، ودعمهم معنوياً.  

تشكيل جلنة لعمال ساحة
 التائهة يف منبج

في  االتحادات  تشكيل  لجنة  نظمت  ـ  منبج 
ساحة  لعمال  اجتماعاً  وريفها  منبج  مدينة 
التائهة في منبج، تمخَّض عنه انتخاب لجنة 

عمال الساحة.
وبهذا الصدد اجتمعت لجنة تشكيل االتحادات 
مع العمال في قرية التائهة غربي مدينة منبج 
وذلك بغية تنظيم أمورهم وتشكيل اتحاد لهم، 
وحضر االجتماع الذي عقد في مبنى معبر 
العمال باإلضافة  العشرات من  التائهة  قرية 
وممثلين  االتحاد  تشكيل  لجنة  أعضاء  إلى 

عن لجنة العدل وممثل عن لجنة الداخلية.
على  صمت  دقيقة  بالوقوف  االجتماع  بدأ 
في  العضو  تحدَّث  ثم  من  الشهداء،  أرواح 

موسى  حج  تركي  االتحادات  تشكيل  لجنة 
عن أهمية تشكيل لجان للعمال لالطالع على 
المشاكل  وحل  العمال  أمور  وتنظيم  عملهم 

التي تواجههم.
العمال  أمام  المجال  موسى  فتح  ثم  ومن 
التائهة، وجرت  ساحة  عمال  للجنة  للترشح 
وعليه  االقتراع،  صندوق  عبر  االنتخابات 
ساحة  عمال  للجنة  أعضاء  خمسة  انتخب 
التائهة، حيث تعتبر هذه الخطوة بمثابة تهيئة 
األرضية لتشكيل اتحاد للعمال في مدينة منبج 
وريفها، وذلك ضمن حملة تشكيل االتحادات 
التي بدأتها لجنة خاصة ُشكِّلت لهذا الغرض.

دورة تأهيل نفسي 
للمعلمني  مبنبج

الطبقة  في  والتعليم  التربية  لجنة  قامت 
الذين  للمعلمين  صيفية  عمل  خطة  بوضع 
االلتحاق  في  لطالبهم،  الدراسي  العام  أنهوا 
بدورة تطوير ورفع مستواهم ، بهدف متابعة 
عطائهم الصفي بطريقة متميزة وأكثر مهارة 

بالتعامل مع تالميذهم في العام القادم.
التأهيل  بدورة  والتعليم  التربية  لجنة  بدأت 
النفسي للكادر التدريسي المحاضر في التاسع 
المنصرم،  أيار  شهر  أيار  من  والعشرين 
عدد  ويبلغ  أيام  لخمسة  الدورة  وستستمر 
مدرساً   80 بالدورة  الملتحقين  المحاضرين 

ومدرسةً.
وتناقش دورة المدرسين أفضل الطرق الكفيلة 
معلم  لمساعدة  اختيارها  سيتم  التي  والمواد 
الصف لتطوير مهارته ومعلوماته في طرق 
لفهم  المدرسة  تالميذ  مع  التعامل  وأسلوب 
التعامل معه خالل  تلميذ، وكيفية  سلوك كل 
الصعوبات  وتوضيح  المقبل  الدراسي  العام 
في  وجوده  أثناء  تلميذ  كل  منها  يعاني  التي 
التوجه  هذا  من  والهدف  والمدرسة,  الصف 
للتلميذ الذي يعاني من بعض  وضع الحلول 
المشاكل النفسية ومعالجة ضعف تعامله مع 
أصدقائه اآلخرين في المدرسة نتيجة بعض 

أثناء  لها  تعرض  التي  الصعبة  الظروف 
أجواء  عن  وبعده  الماضية،  واأليام  الحرب 
أو  المدرسة  نفوره من  إلى  أدى  ما  الدراسة 
أحد  وفقدان  النفسي  القلق  بسبب  المعلم  من 
لجنة  ما جعل  أسرته وهذا  كامل  أو  أقربائه 
بعض  خطتها  في  تضع  أن  والتعليم  التربية 
والمعنوي  النفسي  لإلرشاد  المحاضرات 
للمعلم، ليكون صلة الوصل مع تلميذه فيكون 
مقبوال من تالميذه ومتعاونين معه ألبعد حد 
والتعاون  للتواصل  حلول  ووضع  ممكن، 
الجماعي مع إضافة بعض دروس علم النفس 
المسبقة  األفكار  بعض  المعلم  تعطي  التي 
في  والتالميذ  المعلمين  شخصية  تحليل  عن 
التعامل والتعاون  المدرسة، ما يسهل طرق 
معهم واكتساب أكبر عدد من التالميذ ليكونوا 

في عداد المتفوقين في المدرسة.
وللعلم فإنَّ الكادر التدريسي الذي يتم تأهيله 
المطلوبة  المحاضرات  اختيار  في  يساهم 
للعام  المعلمين  إعداد  دورة  في  ليقدمها 
الدراسي القادم والتي ستبدأ في العشرين من 

تموز المقبل.
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