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صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

زيادة سعر مادة املازوت بنسبة %25

واقع موسم احلصاد يف إقليم اجلزيرة

احتالل جنة األرض وتعذيب 
مالئكتها.. لن يثنيهم عن املقاومة

«مع حترير شرق الفرات ستتغري
 التحالفات والتوازنات يف املنطقة«

؟!
ّ
 عن احلل الوطني

ً
 بديال

ّ
مىت كان اخليار العسكري

الوضع السورّي الحالي متغيّر وغير ثابت، وبالتالي يمكن أن يطرأ عليه أّي تُغير في أّي 
وقت، وهذا ال يتوقف على سورية فقط، بل ربما يشمل بعض دول الشرق األوسط أيضاً، 
والسبب هو ضمان استمرار مصالح الدول الغربية، إذ لم تعد هذه الدول القوميّة قادرة على 

حماية مصالح القوى العظمى

هم أبناء سوريا ومواطنوها الضاربون بعيداً 
واأللم  األمل  تشاركوا  تاريخها،  عمق  في 
الديمقراطيّة  سوريا  قوات  اسمهم  فكان 
المناطق  تحرير  عاتقهم  على  أخذوا 
بمرتزقة  المتمثل  اإلرهاب  من  السوريّة 
داعش والفصائل على اختالف مسمياتهم، 
حماية  هي  جسيمة  وطنيّة  لمهمة  وتصّدوا 

الشعب السورّي في مختلف المناطق، فيما 
عمل النظام على اجتزاء محاربة اإلرهاب 
العاصمة،  حماية  معارك  في  وحصرها 
بات  العسكرّي  الخيار  أن  جلياً  ويبدو 
العبثّي  االجتماعات  مسلسل  بعد  المرجح 
في جنيف وأستانه، وكّل الحديث عن حّل 

سياسّي هو لمجرد اإللهاء.

 يف شهر الصوم
ّ
عفرين... استباحة الدم العربي

مركز قامشلو      052438341

0938374196

s.ronahi.555@gmail.com

شركة روناهي للتوزيع واإلعالن

بإقليم  المازوت  توزيع  لجنة  أّكدت  ـ  قامشلو 
هناك  أّن  هاوار  لوكالة  تصريح  في  الجزيرة 
زيادة بنسبة 25% أي ما يعادل 10 ل.س على 
مادة المازوت، فبينما كان سعر اللتر الواحد من 
مادة المازوت يباع بـ 40- 45 ل.س، سيصبح 
اعتباراً من الخميس بـ 50-55 ليرة، وفيما كان 
بسعر  الكبيرة  النقل  لسيارات  يُباع  المازوت 

60-65 ل.س سيُباع بسعر 70- 75 ل.س.
وباقي  الجزيرة  إقليم  بين  السعر  فارق  وحول 
النقل  أنّه بسبب تكاليف  اللجنة  أّكدت  المناطق؛ 

فبينما  الطبقة ومنبج،  الرقة،  الفرات،  إقليم  إلى 
كان سعر لتر المازوت يُباع في إقليم الجزيرة 
 50 الجديد  السعر  وسيصبح  ل.س   40 بسعر 
ل.س. وبالنسبة لسيارات النقل الكبيرة في إقليم 
ل.س   60 بـ  المازوت  لتر  يباع  كان  الجزيرة 
ومنذ اليوم أصبح السعر 70 ل.س، أما بالنسبة 
وغيرها  والطبقة  الرقة  منبج،  الفرات،  إلقليم 
وسيصبح  ل.س   45 المازوت  لتر  سعر  فكان 
55 ل.س وبالنسبة لسيارات النقل الكبيرة بسعر 

75 ل.س.

شمال  في  االقتصاد  عصب  الزراعة  تشكل 
لسكان  الرزق  مصادر  أكبر  وتعد  سورية 
الغذائية  السلة  الجزيرة  إقليم  ويعتبر  المنطقة 
االستراتيجية  الزراعية  محاصيلها  ناحية  من 
مياه  على  تعتمد  البعلية  المحاصيل  وغالبية 
األمطار، ومن المعلوم أن موسم الحصاد يبدأ في 

كل عام عملياً في األيام األخيرة من شهر أيار 
وينتهي في منتصف شهر حزيران. ولكن؛ هذا 
العام وبسبب قلة األمطار في أوانها والهطوالت 
على  أثر  مواعيدها  غير  في  الغزيرة  المطرية 

موعد الحصاد.

تعرَّض مئات المدنيين للتعذيب والضرب 
وكرامتهم،  حقوقُهم  وانتُهكت  واإلهانة، 
أهون  فيها  الجسدّي  التعذيب  بات  لدرجٍة 
حال  إلى  باإلضافة  النفسّي،  التعذيب  من 
الرعب التي يعيشها أبناء مقاطعة عفرين 
جهاز  من  مباشرة  بتوجيهات  المحتلة، 
االستخبارات التركي، حيث تقوم الفصائل 
بعمليات  مسمياتها  بمختلف  المرتزقة 
إلى  العائدين  للمدنيين  اليوميّة  الخطف 
عفرين، وفي الكثير من األحيان يطلبون 

فديةً ماليّة مقابل إطالق سراحهم.

مشفى الفرات مبنبج خدمات 
طبية جمانية وجهود قيمة

 كبرية 
ٌ
 صغرية وأعمال

ٌ
ورشة

بأيدي املرأة
سورية,  وشمال  آفا  روج  في  المرأة  لعبت 
االقتصادية  المجاالت  كلِّ  في  كبيراً  دوراً 
االجتماعية والثقافية، وبإرادتها وتصميمها 
بالصفوف  مكانها  احتالل  من  تمكَّنت 
المشاركة  األمامية في كل مكان من خالل 
الفعالة بكل النشاطات والفعاليات، وبخاصة 

في المؤسسات المدنية واالجتماعية.
مشفى  يشهد  الباكر  الصباح  ساعات  منذ 
لألهالي على  كثيفاً  توافداً  منبج  في  الفرات 
كلِّ أقسام المشفى من مناطق منبج والقرى 
المجاورة لها. ويأتي هذا اإلقبال الكبير على 
يبذلها  التي  الحثيثة  الجهود  بفضل  المشفى 
الكادر الطبي رغبةً منه في خدمة المواطنين، 
وكسراً الحتكار أسعار المعاينات والعمليات 

واألدوية في السوق الحرة.

قراءة يف منعكسات 
االنتخابات الرتكية 

القادمة

قفزة آب الثانية... 
إرادة نثرت األمل

زيتونة يف القلب

6»

8»

4»

التغيري الدميغرايف 
هو مشروع التقسيم
9»

االحتالل واإلرهاب ظواهر غير طبيعيّة ومن الطبيعّي أّن تٌقابل بالرفض والمقاومة، من قِبل الشعوب والمجتمعات األصيلة، فقد تفرض بعض 
األحداث االستثنائيّة نفسها واقعاً على مجتمع لكنها أعجز من أن تمنحه الشرعيّة وشهادة القبول، ففي عفرين المحتلة اليوم يستبيح المرتزقة 
كل القيم اإلنسانيّة والمحرماِت الدينيّة حتى شهر السالم رمضان لم يسلم من عدوانهم، قد ال يمضي النهار دون سماع أصوات أعيرة نارية 
في المدينة، وما أّن يحّل المساء حتى تندلع االشتباكات بين المرتزقة أنفسهم وخالفاتهم، والجديد أّن اشتباكات اندلعت بين مرتزقة االحتالل 
وعشيرة البوبنا العربيّة التي قاسمت الكرد المصير، فيما يمضي االحتالل في تطبيق سياسة التغيير الديمغرافّي في قرى عفرين كواحٍد من 

مندرجات اجتماع أستانه.

7»

5»

3»

2»

6»

2»

4»

جل آغا ـ بعد التنسيق بين بلدية الشعب 
ومنظمة  الجزيرة  إقليم  في  آغا  بجل 
تم  المنظمات،  لشؤون  التابعة  شار 
االنتهاء من حملة غرس األشجار في 
هذا  من  والهدف  لكي،  كركي  حدائق 
خالب  منظر  إضفاء  هو  المشروع 
منها  واالستفادة  للحدائق  وحضاري 
وكذلك تقديم المساعدة اإلنسانية للعمال 
وتوزعت  لهم.  العمل  فرص  بتهيئة 
األشجار بعد غرسها في الحدائق على 

الشكل التالي:
ـ حديقة حي غسان كنفاني 124 شجرة 

صنوبر، 25 شجرة مرجان. 
ـ حديقة 8 آذار 57 شجرة صنوبر.

شجرة   80 المصرف  حي  حديقة  ـ 
صنوبر، 35 شجر سرو، 20 شجرة 

مرجان، 20 شجرة عفص.
- حديقة الشهيدة آمد85 شجرة صنوبر، 

100 شجر عفص.
ـ حديقة الحمراء 75 شجرة صنوبر.

شجرة   112 العام  الشارع  منصف  ـ 
عفص.

الطبقة - تعمل بلدية الشعب في الطبقة على 
التحتيّة  البنى  تأهيل  وإعادة  المدينة  تزيين 
التي تعّرضت للدمار والتخريب المتعمد من 
قبل  المدينة  تحرير  بعد  داعش  مرتزقة  قبل 
سنة من قبل قوات سورية الديمقراطيّة التي 
عودة  على  وتعمل  فيها  المرتزقة  دحرت 

األهالي إليها.
والخدمات  البيئة  بقسم  الشعب  بلدية  وبدأت 
بالتعاون مع قسم الحدائق في سد الفرات على 
إصالح المنصفات الموجودة على طريق سد 
جسم  فوق  حدائق  تعتبر  كانت  التي  الفرات 
والمدخل  للطريق  جمالي  منظر  تعطي  السد 
للتخريب  تعرض  والذي  للمدينة  الشمالي 
والتدمير في اجزاء منها خالل عملية تحرير 
في  داعش  مرتزقة  من  الطبقة وسدها  مدينة 

العام الماضي.
جمال  البيئة  قسم  في  اإلداري  مع  لقاء  وفي 
عبد اللطيف أكد على أنَّ البلدية ستقوم بإنجاز 
سد  في  الحدائق  قسم  مع  بالتعاون  المشروع 
سبب  اللطيف   عبد  عزى  حيث  الفرات، 
المنصفات  خلو  من  التأكد  عدم  إلى  التأخير 
زرعها  التي  األلغام  من  السد  بطريق 
بعد  التحرير،  قبل  الفرات  سد  في  المرتزقة 
في شؤون  األلغام  منسقية  من  كتاب  صدور 
المنظمات، ذكر أن عملية اإلصالح ستشمل 
االنتهاء  وبعد  الطريق،  من  كم   2 مساحة 
المنصفات بأشجار  الترميم سيتم زراعة  من 
الزعرور والسرو الصنوبر. ومن المفترض 
وزراعة  وتأهيله  المشروع  من  االنتهاء 
منصفات سد الفرات في مدة أقصاها شهرين.

حدائق جل آغا تتزين باألشجار بعد االنتهاء من غرسها 

منصفات طريق سد الفرات.. طور الصيانة

الطبقة - تعمل بلدية الشعب في الطبقة على 
التحتيّة  البنى  تأهيل  وإعادة  المدينة  تزيين 
المتعمد  والتخريب  للدمار  تعّرضت  التي 
المدينة  تحرير  بعد  داعش  مرتزقة  قبل  من 
قبل سنة من قبل قوات سورية الديمقراطيّة 
التي دحرت المرتزقة فيها وتعمل على عودة 

األهالي إليها.
والخدمات  البيئة  بقسم  الشعب  بلدية  وبدأت 
بالتعاون مع قسم الحدائق في سد الفرات على 
إصالح المنصفات الموجودة على طريق سد 
فوق جسم  حدائق  تعتبر  كانت  التي  الفرات 
السد تعطي منظر جمالي للطريق والمدخل 
للتخريب  تعرض  والذي  للمدينة  الشمالي 
والتدمير في اجزاء منها خالل عملية تحرير 
مدينة الطبقة وسدها من مرتزقة داعش في 

العام الماضي.

البيئة جمال  قسم  في  اإلداري  لقاء مع  وفي 
عبد اللطيف أكد على أنَّ البلدية ستقوم بإنجاز 
المشروع بالتعاون مع قسم الحدائق في سد 
سبب  اللطيف   عبد  عزى  حيث  الفرات، 
المنصفات  التأكد من خلو  إلى عدم  التأخير 
زرعها  التي  األلغام  من  السد  بطريق 
بعد  التحرير،  قبل  الفرات  المرتزقة في سد 
صدور كتاب من منسقية األلغام في شؤون 
المنظمات، ذكر أن عملية اإلصالح ستشمل 
االنتهاء  وبعد  الطريق،  من  كم   2 مساحة 
من الترميم سيتم زراعة المنصفات بأشجار 
الزعرور والسرو الصنوبر. ومن المفترض 
وزراعة  وتأهيله  المشروع  من  االنتهاء 
منصفات سد الفرات في مدة أقصاها شهرين.

نازحون... بال غطاء وال وطاء
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أبو  محمد  العسكري  منبج  مجلس  قائد  قال 
عادل بأن الهدف من حملة تحرير مدينة منبج 
كان تخليص األهالي من ظلم مرتزقة داعش 

غيّر  انتصارها  أّن  وأّكد  شوكتهم،  وكسر 
الكثير من األمور على الصعيدين العسكرّي 

والسياسّي.

في األول من حزيران 2016 أطلق مجلس 
سوريا  قوات  مع  بالتعاون  العسكرّي  منبج 
الديمقراطيّة حملة تحرير مدينة منبج وريفها 
من مرتزقة داعش الحملة التي كان لها تأثير 
على المنطقة من كافة األصعدة السياسيّة منها 
إلطالق  الثانية   الذكرى  وفي  والعسكريّة. 
فيما  سّميت  والتي  منبج  مدينة  تحرير  حملة 
أحد  ليلى  أبو  فيصل  الشهيد  حملة  باسم  بعد 
قادة مجلس منبج العسكرّي الذي استشهد أثناء 
العسكري  منبج  مجلس  قائد  تحدث  الحملة، 

محمد أبو عادل لوكالة أنباء هاوار.
أشار أبو عادل في بداية حديثه إلى أنه »في 
تحرير  حملة  انطلق  قبل  أي   2016 آذار 
مدينة منبج وريفها تم النقاش بين أبناء مدينة 
العسكري  منبج  مجلس  تأسيس  على  منبج 
داعش  مرتزقة  رجس  من  المدينة  لتحرير 
وليتم البدء بالتجهيز للحملة على الفور لتشمل 
سوريا  قوات  مع  التنسيق  المقاتلين,  »تنظيم 
باإلضافة  الدولي  والتحالف  الديمقراطيّة 

لتجهيزات عسكريّة«.
وقال أبو عادل: »هدف الحملة كان تخليص 

وكسر  داعش  مرتزقة  ظلم  من  منبج  أهالي 
اضطروا  ممن  منبج  أبناء  وعودة  شوكتهم 
داعش  مرتزقة  مالحقة  بسبب  منها  للخروج 
سيطرتهم  قبل  المرتزقة  ضد  قاتلوا  كونهم 
على المدينة في 2014  والقضاء على سياسة 

تركيا ممولة مرتزقة داعش بالمنطقة«.  
الفصائل  بين  بالتنسيق  الحملة  وجاءت 
العسكرية المنضوية تحت سقف قوات سوريا 
الديمقراطية والتحالف الدولي بعد ستة أشهر 
من طرد مرتزقة داعش من أحد أكبر السدود 

في شمال سوريا سد تشرين »روج آفا«.
استجابة  جاءت  الحملة  بأن  عادل  أبو  وأكد 
لتخليصهم  المتكررة  منبج  أهالي  لنداءات 
كانت  بأنه عندما  من مرتزقة داعش، منوهاً 
قواتهم تحّرر أّي قرية أو منطقة كان األهالي 
مناطق  من  ويقتربون  التحرر  إلى  متلهفين 

سيطرة مجلس منبج العسكرّي.
العمود  بالقول منبج كانت  أبو عادل  وأردف 
كونها  استراتيجيّة  ومنطقة  لداعش  الفقرّي 
جسر عبور للمرتزقة األجانب من تركيا إلى 

األراضي السوريّة.
إحدى  منبج  مدينة  تحرير  معركة  وتعتبر 
المعارك المفصليّة في الحرب ضد اإلرهاب 
العسكرّي  منبج  مجلس  تمّكن  إذ  سوريا،  في 
اإلمداد  طريق  قطع  من  أخرى  وفصائل 
الداخل  في  المرتزقة  للمجموعات  التركّي 
السورّي وال سيما منطقتي الرقة ودير الزور.
مضيفاً بأن قوة داعش تقهقرت في البداية في 
داعش  نهاية  بداية  ولتكون  كوباني  معركة 
وقال:  منبج،  مدينة  تحرير  حملة  بانطالق 
من  الكثير  يزعج  أمر  المدينة  تحرير  »كان 

رأسهم  وعلى  واإلقليميّة  المجاورة  الدول 
والتي  لداعش  الممولة  التركيّة  الحكومة 
على  مآربها  لتحقيق  ورقةً  تستخدمهم  كانت 

األراضي السوريّة«.
وبتحرير مدينة منبج على يدي قوات مجلس 
وتّم  واألمان  األمن  انتشر  العسكرّي  منبج 
والعسكريّة،  المدنيّة  المؤسسات  جميع  تفعيل 
اللذين  ومرتزقتها  تركيا  أزعج  الوضع  لكن 
في  والفتن  الفوضى  خلق  إلى  بالسعي  بدأوا 

المنطقة.
للمجلس  التابعة  المختصة  الجهات  لكن 
وما  عملت  الداخلّي  االمن  وقوى  العسكرّي 
زالت تعمل بالتعاون مع األهالي على صون 
لبعض  والتصّدي  المدينة  واستقرار  أمن 
الخاليا التي تعمل على اإلخالل بأمن المنطقة.

المجلس  موقف  بأن  عادل  أبو  وأوضح 
المرتزقة،  حول  وصريح  واضح  العسكرّي 
في  وتواجدها  التركيّة  السياسة  ضد  إنّهم  إذ 

سوريا.
وأشار إلى أنّهم أعلنوا عن استقبالهم للمنشقين 
عن اللذين كشفوا األالعيب التركيّة ويطمحون 
للمشاركة في بناء وطنهم. واختتم قائد مجلس 
منبج العسكري محمد أبو عادل حديثه: »يجب 
أن يستمر أهالي منبج بااللتفاف حول مجلس 
منبج العسكرّي كما تعّودوا عليهم منذ بدايات 
المؤسسات  جميع  مع  والتعاون  التحرير 
يد  منبج  مدينة  أهالي  يكون  وأن  والفعاليات 
والمؤامرات  المشاريع  جميع  إلفشال  واحدة 

التي تُحاك ضد المدينة وأبنائها«.

11أخبار صحة وعلوم2

 
ّ
عفرين... استباحة الدم العربي

يف شهر الصوم

أبو عادل: محلة حترير منبج كسرت شوكة 
داعش وقضت على سياسية تركيا

مركز أخبار روناهي ــ أفادت مصادر محليّة 
من عفرين أّن اشتباكات عنيفة اندلعت مساء 
الجمعة  يوم  فجر  حتى  واستمرت  الخميس 
المحمودية  هي  عدة  أحياء  في  الماضي 
والزيدية واألشرفية وكان مركز االشتباكات 
التركّي  االحتالل  مرتزقة  بين  البوبنا  حي 
وعشيرة البوبنا العربيّة، وبحسب المعلومات 
أودى  الرصاص  فإّن  المدينة  من  الواردة 
بحياة  خمسة مدنيين من عشيرة البوبنا بينهم 
امرأة وطفلها، باإلضافة إلى إصابة عدد آخر 
بجروح. وأقدم المرتزقة على محاولة مداهمة 
البيوت عشوائيّاً، وقد اُجبرت قوات االحتالل 
وقت  في  االشتباكات  لوقف  للتدخل  التركّي 
ر للنار الحقاً.  متأخر، واستمّر إطال ق مـتأخِّ
االشتباكات  اندالع  سبب  بعد  يُعرف  لم  فيما 

بين المرتزقة وعشيرة البوبنا.
مواقع  على  عفرين  نشطاء  شبكة  وقالت 
الحربّي  الطيران  »إّن  االجتماعّي:  التواصل 
الخميس  مساء  طلعاٍت  نفّذ  التركّي  لالحتالل 

في سماء عفرين أثناء اندالع االشتباكات«.
اندلعت  اشتباكات  أّن  محليّة  وأفادت مصادر 

مقاتلو  نفَّذها  عمليٍة  إثر  مريمين  قرية  في 
وحدات حماية الشعب أدت إلى مقتل وإصابة 

عدٍد من المرتزقة.
التغيير  عمليات  تستمرُّ  آخر  سياق  في 
الديمغرافّي برعاية وحماية تركيّة في عفرين، 
حيث تّم تأمين استيطان نحو 40 عائلة جديدة 
بناحية  كاخرة  قرية  في  المرتزقة  من عوائل 
إلى  قدموا  الشرقيّة  الغوطة  من  وهم  موباتا. 
تّم  أنّه  إلى  المصدر  وأشار  مؤخراً.  القرية 
الذين  األهالي  بعض  منازل  في  إسكانهم 
جيش  عدوان  بعد  القرية  من  قسراً  خرجوا 
االحتالل التركّي على عفرين منهم )مصطفى 

سليمان، قاز قلي سليمان، أحمد جيروا، ديان 
حنيف  وقاص،  فهيم  وقاص،  محمد  إيمو، 
جوان  رشيد،  عزت  صادق  رشيد،  عزت 
صادق رشيد، محمد محمد شيخ خليل، فريد 
ومنازل  ايمو(.  حسو، صالح  رشدي  حسو، 

عدد من العائالت األخرى.
المرتزقة،  اآلالف من عائالت  أّن  إلى  يُشار 
أرياف دمشق وحمص  تّم إخراجها من  التي 
يتم توطينها  الروسّي،  التركّي  االتفاق  ضمن 

في مدينة عفرين وقراها.

 
ّ
مىت كان اخليار العسكري
؟!

ّ
 عن احلل الوطني

ً
بديال

باسم  الرسمي  المتحدث  رفض  ــ  وكاالت 
غابرييل  كينو  الديمقراطية  سوريا  قوات 
المزيد  سيسبب  ألنه  العسكرّي  الحل 
للشعب  والتشريد  والقتل  المعاناة  من 
وكالة  معه  أجرته  لقاء  خالل  السوري، 
رئيس  تصريحات  بخصوص  هاوار 
هدَّد  والتي  األسد  بشار  السوري  النظام 
بالحرب.  الديمقراطية  سوريا  قوات  فيها 
ال  السوري  النظام  »إن  غابرييل:  وقال 
يريد نجاح مشروعنا ويحاول إشعال الفتنة 
والتفرقة بين المكونات السورية، ليكون هو 

الحاكم والمسيطر على الجميع«.
تصريحات  أي  »نرفض  غابرييل  وقال 
كوننا  الديمقراطية  سوريا  قوات  تعادي 
نفسها  أثبتت  حقيقة  وهذه  سورية  قوات 
من خالل الدفاع عن الشعب السوري بكل 

مكوناته ضد اإلرهاب«.
سورية  قوات  »إن  غابرييل:  وأضاف 
سورية  مناطق  في  حاربت  الديمقراطية 
وتخلص  تحرر  أن  واستطاعت  مختلفة، 
ظلم  فيها  وجد  التي  األماكن  في  الشعوب 
من  غيرها  وحاربت  داعش،  وإرهاب 
فيها  بما  المتشددة  اإلرهابية  المجموعات 
الشعب  تعرض  الذين  النصرة  جبهة 
الظلم  أشكال  لمختلف  يدهم  على  السوري 
قوات جيش  والقمع، في غياب  واإلرهاب 
النظام السوري الذي كان من المفترض أن 

يحمي أراضيه«.
العسكري  الحل  رفضهم  غابرييل  وأكَّد 
شكل  أي  يحقق  لن  العسكري  الحل  ألن 

السورية،  األزمة  في  التقدم  أشكال  من 
والقتل  المعاناة  من  المزيد  في  وسيتسبب 
الناطق  وبيَّن  السوري.  للشعب  والتشريد 
الديمقراطية  سورية  قوات  باسم  الرسمي 
يحاول  السوري  النظام  أنَّ  غابرييل  كينو 
المكونات  بين  الفتنة  خلق  مستمر  وبشكل 
السورية ألنه يعتبر ترابط وتالحم الشعوب 

تهديداً لبنية النظام، بحسب وصفه.  
أن  على  تصريحه  خالل  غابرييل  وشدَّد 
جميع  تضم  الديمقراطية  سورية  قوات 
مكونات الشعب السوري وقال: »امتزجت 
وسريان  وعرب  كرد  من  المكونات  دماء 
تعبر  السورية، وهي رسالة  على األرض 
عن هدفنا لخلق حياة جديدة. وهذا ما يزعج 
النظام، الذي يسعى إلى بث الفتنة والفرقة 
بين المكونات ليصبح هو الحاكم والمسيطر 

على الجميع«.
رئاسة  مدير  أوضح  متصل  سياق  وفي 
األمريكية,  للقّوات  المشتركة  األركان 
صحفي  مؤتمٍر  خالل  ماكينزي,  كينيث 
الدفاع  الخميس في مبنى وزارة  عقده يوم 
علينا  هجوٍم  أّي  »شّن  أّن:  )البنتاغون( 
لجميع  سيّئة  سياسةً  سيكون  حلفائنا  وعلى 
مواصلة  على  مؤّكداً  المعنيّة«,  األطراف 
العمليات العسكرية التي تقوم بها الواليات 
سورية  قوات  مع  األمريكية  المتّحدة 

الديمقراطية في سورية ضد اإلرهاب.
قد  األسد  بشار  السوري  الرئيس  وكان 
صرح خالل لقاء مع قناة روسيا اليوم في 
سياق آخر التطورات التي تشهدها الساحة 
رؤيتهم  عن  سؤال  على  ورداً  السورية، 
»إننا  قائالً:  الديمقراطية  سورية  لقوات 
الديمقراطية  سورية  قوات  مع  سنتعامل 
بفتح  اآلن  بدأنا  أننا  أولها  خيارين؛  عبر 
األبواب أمام المفاوضات ألن هذه القوات 
هي من السوريين، وألننا سوريون سنعيش 
مع بعضنا البعض«. وأشار األسد إلى أن 
القوة؛  إلى  اللجوء  يتمثل في  الثاني  الخيار 
إلى  سنلجأ  التفاوض  يتم  لم  »إذا  مؤكداً: 

القوة«.

األكبر  المفرد  العضو  هي  الدرقية:  الغدة 
الداخلية،  الهرمونات  بإفراز  المختص 
من  مناسبة  كميات  إفراز  ووظيفتها 
T4في  هي:   والتي  الدرقية  الهرمونات 

.T3البداية وكميات أٌقل من الـ
أدوار الهرمون الدرقي بشكل عام: 

ـ يحث على النمو الجنيني ونمو الطفل 
ـ يحث على تطور الجملة العصبية المركزية. 
ـ يحث على تنظيم معدل دقات القلب وتقلُّص 

العضلة القلبية واسترخائها. 
ـ يؤثر على حركة األمعاء.

ـ يؤثِّر على تصفية الماء عبر الكلية. 
وإنتاج  الجسم  عبر  الطاقة  إنفاق  يُعدل  ـ 

الحرارة والوزن. 

منشأ الغدة الدرقية: تنشأ في األسبوع السابع 
إلى  وتهبط  االبتدائي  البلعوم  قاع  من  جنيناً 
أمام الرغامة لتتشعب ولتشكل فصي الدرق 
األيمن،  والفص  األيسر  الفصي  الجانبية، 
البالغ  الشخص  عند  منهما  كل  يقيس  والذي 

4سم طول، 2سم ثخن. 
العنق  في  هامة  تشريحية  مجاورات  للدرق 

ومنها: 
العصب الحنجري الراجع: يمر خلف الغدة 
االستئصال  عمليات  بعد  )إصابتها  الدرقية 

الدرق يمكن أن يؤثر على الصوت(.  
خلف  الدرق  جارات  الغدد  من  زوجان 
الفصوص  من  والمتوسطة  العلوية  األقسام 
الدرقية والمعني أن اثنين في اليمين واثنين 

الدرق  جارات  أي  الغدد  وهذه  اليسار،  في 
إصابتها  وبالتالي  الجسم  كلس  عن  مسؤولة 
أن  ممكن  الدرق  استئصال  عمليات  بعد 

تسبب نقص كلس مؤقت أو دائم. 
بالرغامة  يحيط  الدرق  أن  حيث  الرغامة: 
على  ترتكز  للدرق  الخلفية  الحافة  وأيضاً 
أن  ممكن  السابقة  األعضاء  وكل  المري  
كانت  حال  في  الدرقية  بالغدة  تنضغط 
أن  األعضاء  هذه  الممكن  ومن  متضخمة، 

تتأذى الجراحة على الغدة الدرقية. 
يعتمد  الجسم  في  الدرقي  الهرمون  إنتاج 
على وجود اليود، لذلك فأن الحاجة اليومية 
لليود محددة من قبل منظمة الصحة العالمية 
 150 للبالغ،  اليومية  الحاجة   WHO

 200 والمرضع  والحامل  غرام،  ميكرو 
ميكرو   250-50 والطفل  ميكروغرام، 

غرام.
قد  اليود  من  هائلة  كميات  تناول  أن  كما 
الغدة  عمل  سوء  إما  األمرين،  أحد  تسبب 
يمكن  هائلة  كميات  تناول  أيضاً  أي  الدرقية 
أن يسبب قصور درق مثل نقص اليود، عادة 
بتناول كميات زائدة ممكن أن  هذا القصور 
زائدة  كميات  وتناول  ومؤقتة،  عابرة  تكون 
الغدة  نشاط  فرط  أيضاً  يسبب  قد  اليود  من 
الدرقية أي زيادة الهرمون الدرقي وبالتالي 

فرط االفراز. 
اليود  مصادر  أهم  من  اليود:  مصادر  أهم 
غرام    600 كل  أن  حيث  أن  حيث  السمك 
الحبة  البطاطا  اليود،  من  100ميكروغرام 
ميكروغرام،   60 على  تحوي  المتوسطة 
البيض المسلوق البيضة الواحدة تحوي على 
12 ميكروغرام، الحليب كل كوب كبير من  
الفواكه  وأيضاً  ميكروغرام،   60 الحليب 
الملح  الطحين  وأيضاً  والموز،  الفريز  مثل 

والفستق. 
لهذا  المنظمة  األساسية  الهرمونات  ومن 
الهرمون  وهو   TSHالدرقي الهرمون 
المفرز من الغدة النخامية حيث يتحكم بنمو 

خاليا الدرقية وإنتاج الهرمون الدرقي. 

الغدة الدرقية وأدوار هرموناتها

البقدونس 

وفوائده اهلائلة
يحتوي البقدونس علي كمية كبيرة من العناصر 
الغذائية والفيتامينات الهامة وزيوت طيارة ومن 
ماغنسيوم،  كالسيوم،  البروتين،  المواد:  تلك 
زنك،  صوديوم،  حديد،  بوتاسيوم،  فسفور، 
هـ،  أ،  ب12،  ب6،  فيتامينات(ج،  الفوالت 
األلياف  على  احتوائه  ذلك  إلى  أضف  ك(،  د، 
والسعرات  والدهون  والنشويات  الغذائية 

الحرارية المنخفضة ونسبة من الماء.
فوائد البقدونس

أنه  الكثيرين  لدي  فوائده والمعروفة  أهم  تُعتبر   
علي  ويعمل  البولية  للمسالك  عظيمة  فائدة  ذو 
تفتيت وإذابة حصى الكلي وحصى المثانة أيضا 
من  بكتيريا  إي  من  كله  البولي  الجهاز  وينظف 
تلك  كل  يمتلك  وألنه  تكونها  ويمنع  الحصوات 
للجسم  القدرة  فتعطيه  والفيتامينات  المركبات 
في  هام  دور  وله  كبير  بشكل  األكسدة  ليقاوم 
علي  يعمل  حيث  السكر،  مرضى  حالة  تحسين 
التي  األضرار  بعض  ويمنع  الدم  سكر  توازن 
تنتج عن مرض السكر وهناك بعض المواد التي 
تستخلص من البقدونس تعمل علي توقيف الخاليا 

ويعمل  منه،  الشفاء  على  والمساعدة  السرطانية 
أيضاً كعامل هام في وقف االلتهابات التي تحدث 
المواد  بعض  وتشارك  الجسم،  أنحاء  جميع  في 
الصفائح  منع  في  البقدونس  من  المستخلصة 
يترتب  ما  بعضها  على  تتراكم  أن  من  الدموية 
القلب،  بأمراض  اإلصابة  نسبة  خفض  عليه 
ومن العالجات الهامة للمعدة والجهاز الهضمي 
تقليل خطر اإلصابة بالقرحة إلي جانب عالجه 
بالمعدة ويخفف من حدة  تحدث  التي  للتقلصات 
البقدونس كخافض لمستوى  اإلسهال، ويستعمل 
بالنقرس،  اإلصابة  ويقلل  المرتفع،  الدم  ضغط 
نسبة  خفض  في  كبير  بشكل  يساهم  أنَّه  حيث 
حمض اليوريك وال يقلل نسبته األساسية بالجسم، 
من  كواقي  ويستخدم  للمناعة  عام  مقوي  ويمثل 

من  التخلص  في  ويساهم  والبكتريا،  االلتهابات 
اآلثار الناتجة عن نقص االستروجين في الجسم 
والتي تتمثل بعضها في هشاشة العظام وارتفاع 
االكتئاب  جانب  إلي  الدم  كوليسترول  نسبة  في 
والهبات الساخنة التي تصيب النساء بعد انقطاع 
دورة الطمث وألنه يحتوي على الحديد فيساهم 
وبشكل فعال في معالجة فقر الدم، وكذلك معالجة 
عن  وذلك  والربو  والصدر  الحساسية  أمراض 
علي  قدرة  له  حيث  المغلي،  مائه  طريق شرب 
في  والمساهمة  األمراض  تلك  أعراض  تخفيف 
البول  إدرار  في  فعال  بشكل  ويساهم  عالجهم 

يستعمل في عملية خفض الوزن.

إعداد الصفحة - جوليا خلو

السمنة تقلل ذكاء طفلك

والدة نادرة يف 
عامودا

إصابة  أن  حديثة  أمريكية  طبية  دراسة  أظهرت 
لخطر  تعرضهم  مبكر  عمر  في  بالسمنة  األطفال 
على  وتؤثر  والذكاء،  الذاكرة  معدالت  انخفاض 
أن  إلى  مشيرة  اإلدراكية.  االختبارات  في  أدائهما 
الهرمونات  في  خلل  إلى  تؤدي  أن  يمكن  البدانة 
التي تعمل في مناطق متعددة من الدماغ، ما يرتبط 

بانخفاض القدرات المعرفية لدى البالغين.

األسبوع  هذا  عامودا  في  الشعب  مشفى  استقبل 
حالة الحمل البطيني وهي حالة نادرة من نوعها، 
حيث تصل نسبة حدوثها واحد من ثالثة ماليين 
وفوق  الرحم  خارج  الحمل  يكون  والدة،  حالة 
جمجمة  انعدام  إلى  باإلضافة  بالتحديد،  الكولون 
أجراها  قيصرية  بعملية  الوالدة  وتمت  الجنين. 
الدكتور عماد سعيد حسن والذي أكد أن المريضة 
كانت تعاني من تشوه الجنين اعتباراً من الشهر 
بزيارة  تقم  لم  المريضة  أن  يبدو  ولكن  الثالث، 
الطبيب خالل فترة الحمل، إلى أن أشتد األلم في 
الشهر السابع، فنقلت إلى المشفى  بحالة إسعافية.   

خطورة وأضرار اللحوم املشوية
الدهون المحروقة بسبب الشوي يمكن أن تجعل 
على  شديد  خطر  مصدر  المشوي  اللحم  من 
المشوية  اللحوم  من  الدهون  فتساقط  الصحة، 
على النار يسبب تكون مادة البنزوبيرين، والتي 
بدورها تسبب تلوث اللحوم المشوية عن طريق 
الدخان. وهذه المادة هي السبب الرئيس لسرطان 

المعدة.
األلمنيوم على  لفائف  يجب وضع  ذلك  ولتجنب 
النيران حتى ال يرجع الدخان إلى اللحم، أو اختيار 
لحم قليل الدهن، ورغم لذة طعم اللحوم المشوية، 
في  وبخاصٍة  اللحوم  لهذه  الكثيرين  وتفضيل 
الرحالت والنزهات, إال أن هناك خطراً واضحاً 
من تلوث اللحمة المشوية بالكربون بفعل الدخان 

مما يزيد من خطر اإلصابة بالسرطان.
األخصائيون الطبيون يؤكدون على أن استخدام 
الشواء  أجل  من  الفحم  أو  الغاز  أو  الخشب 
تسمى  كيميائية  مواد  المشوية  اللحوم  يكسب 
»الهيدروكربونات األروماتية متعددة حلقات – 

HAP«، وأجريت العديد من الدراسات الطبية 
اإلصابة  احتمالية  إلى  أشارت  الحيوانات  على 
بسرطان الجلد أو الكبد ومن المحتمل إنتاج خاليا 
سرطانية في المعدة، فانبعاث مادة ”HP” يسبب 
يكون  مما  اللحوم  في  الموجود  األزوت  مزج 
وهي  جداً  عالية  بدرجة  مسرطنة  كيميائية  مادة 
اللحمة  أن  الدراسة  توضح  وبهذا   ،”NHAP”
المشوية تشكل خطراً كبيراً على صحة اإلنسان.

كما حذَّر أخصائيون من أن تناول اللحمة المشوية 
العامة من  الفحم أشد ضرراً على الصحة  على 
الدجاج واألسماك المشوية والسبب في ذلك هو 
المشوي  والدجاج  الطيور  جلود  نزع  أمكانية 
ولكن اللحم المشوي يحدث تراكم للكربون وهو 
المشوية وهذا ما يشكل  اللحوم  مادة سامة على 

تهديداً وخطراً على الصحة العامة.
وينصح األخصائيون بتناول اللحوم المسلوقة أو 
قدر  واالبتعاد  الكهربائية  الشواية  على  المشوية 

اإلمكان عن اللحوم المشوية على الفحم.

كل  في  جماالً«  وأشرقي  »تألقي  عبارة  تعد  لم 
على  للتشجع  تقولينها  عبارة  مجّرد  صباح 
الخروج من السرير. ووفقاً لدراسة جديدة أقامتها 
ونشرتها  للطّب  فاينبيرغ  وسترن  نورث  كلية 
Plos One، أن أشعة الشمس ضرورية  مجلة 
جداً في الصباح وتساعدك على خسارة  بعض 

الوزن. 
متوسط  يتخطى  ال  الدراسة 54 شخصاً  شملت 
أعمارهم  الـ 30 عاما، ومن خالل سوار مبرمج 
تمّكن الباحثون من تعقّب فترة تعّرضهم ألشعة 
الحرارية  السعرات  وكمية  الصباح  في  الشمس 
مفاجئة  النتيجة  جاءت  اليوم.  خالل  المستهلكة 

تعّرضوا ألشعة  الذين  األشخاص  أن  وأظهرت 
الشمس صباحاً انخفض معدل مؤشر كتلة الجسم 
لم  الذين  لدى  ارتفع  فيما   BMI الـ  أو  لديهم 
يتعّرضوا ألشعة الشمس وذلك بغض النظر عن 

سنّهم، حركتهم ونظام أكلهم. 
الصباح  في  للضوء  نفسك  تعريض  إن  أوال، 
الباكر وليس في أي وقت آخر من اليوم، يعّدل 
النوم  موعد  فيتحّدد  لجسمك  البيولوجية  الساعة 
الثابت  النوم  إنَّ موعد  المقابل،  واالستيقاظ. في 
يزيد معّدل األيض مّما يساعد في  فقدان الوزن.
أقوى  الصباح  فترة  الضوء  نوعية  أن  ثانياً: 
في  أو  الظهر  بعد  فترة  في  الضوء  من  بكثير 

من  أكبر  كمية  يحتوي على   ذلك ألنه  المساء، 
الساعة  يؤثر على عمل  الذي   األزرق  الضوء 

البيولوجية.
دقيقة،   30 إلى   20 من  أكثر  إلى  تحتاجي  لن 
من  يومياً  ظهراً   12 والـ  صباحا   8 الـ  بين  ما 
بأن دوام عملك ال  الشمس. وال تتحّججي  أشعة 
يبدأ باكراً لكن ببساطة استيقظي من النوم باكراً، 
واستمتعي بفنجان قهوتك الصباحية  تحت أشعة 
حرق  عملية  في  جسمك  وساعدي  الشمس  

الدهون وخسارة الوزن!

د. روان حسن متو 

كيف ختلصك أشعة الشمس من الوزن الزائد؟
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الخياطة والتشجيع المستمر على إتقان العمل 
بشكٍل جيد، ولفت انتباه اآلخرين لمدى جمالية 
تم  الدورة  انتهاء  وبعد  وإتقانه،  العمل  ودقة 
تخريج عدد من النساء وبالتالي ازداد عددنا 
لنشكل ورشة، وتم طرح فكرة تشكيل ورشة 
آلة خياطة واحدة وتم  لدينا  الخياطة، وكانت 
تقديم آلتين من قبل المركز لمساعدتنا، وبدأنا 
واألطفال  المرأة  مالبس  بخياطة  العمل  في 
ما،  حدٍّ  إلى  مكلفة  غير  وبأسعار  الصغار 
المناسبات كأعياد  ألبسة  قمنا بخياطة  وأيضاً 

النوروز«. 
ومضى  نساء،  أربع  من  الورشة  تتألف 
الورشة سنة ونصف، وساعات  افتتاح  على 
الثانية  حتى  صباحاً  التاسعة  من  تبدأ  العمل 

ظهراً، وأكدت حليمة قائلةً: »لقد شهدنا إقباالً 
لممارسة  النساء  من  العديد  وتهافتت  واسعاً 
كثيراً،  ذلك  وأسعدنا  المركز،  ضمن  العمل 
يتقدموا  أن  األخرى  المؤسسات  من  ونأمل 
لنقوم  الخياطة  إلى  تحتاج  التي  بالمواد  إلينا 
بخياطتها كالشراشف والوسائد واألعالم من 
أجل المساهمة في العمل على توسيع الورشة 
وزيادة خبراتنا في مهنة الخياطة، وإننا نحن 
النساء لن نتوقف عن العمل وبعزمنا قادرات 
على إثبات دورنا في المجتمع، ومدى قدرتنا 
على  والعمل  للمرأة  الخدمات  تقديم  على 

نهضتها وتطويرها«.

3رياضة مرأة10

خالل فترة ليست بطويلة وبجهودها المبذولة 
عملت المرأة على توسيع إطار نضالها بين 
العديد  في  وجودها  وأثبتت  المجتمع،  فئات 
الحر،  المرأة  وقف  ومنها  المؤسسات  من 
حيث تقام فيها دورات تدريبية »خياطة ـ لغة 
منها  والهدف  موسيقا«  ـ  رياضة  ـ  ـ صحة 
توعية المرأة وتقديم فرص العمل لها وتنمية 
ميدان  في  مكانها  لتأخذ  وتشجيعها  مواهبها 
إلى وقف  والنساء  الفتيات  وتوجهت  العمل، 
الدورة  عن  اإلعالن  تم  عندما  الحرة  المرأة 
رغبتهن  عن  وأعربن  للخياطة  التدريبية 
الخياطة  أصول  لتعلم  إليها  االنضمام  في 
لمركز  زيارتنا  وفي  والتصميم.  والتفصيل 
الخياطة في وقفة المرأة التقينا بالخياطة حليمة 
بالسعادة  شعورها  مدى  عن  وحدثتنا  محمد 
في  تعمل  كانت  وحليمة  المركز،  في  للعمل 
التدريبية   الدورة  المنزل سابقاً وشاركت في 
وقالت:  األعمار،  ولمختلف  خياطة  كمدربة 
البداية  ففي  الخبرة،  إكسابهن  على  »نعمل 
أشهر  ستة  لمدة  تدريبية  دورةً  إعطاُؤهن  تم 
القماش واختيار األلوان  تتضمن كيفية قص 
آلة  مع  التعامل  وكيفية  المقاسات،  وأخذ 

جوان محمد

املالعب والصاالت.. 

واألمل بواقع أفضل قادم
إقليم  في  الرياضي  االتحاد  عاد  أن  بعد 
هيئة  مظلة  تحت  ليعمل  مجدداً  الجزيرة 
لهيئة  يتبع  كان  حيث  والرياضة،  الشباب 
على  كبيٌر  أثٌر  القرار  لذاك  وكان  العمل، 
سير الحركة الرياضية واليوم نشهد تفاؤالً 
بأن نرى رياضتنا ترتقي لألفضل، ولعل 
الرياضي  العمل  إلنجاح  الشروط  أهم 
والمالعب  الصاالت  توفير  في  يكمن 
لجنة  قبل  من  خطة  فوضعت  الرياضية، 
لن نرى  المنشآت وباشرت بعملها وطبعاً 
خالل  تتجهز  كلها  والصاالت  المالعب 
تطورات حقيقية على  ولكن سنشهد  شهر 
بسحب  القادمة  الفترة  في  المنشآت  واقع 
الشباب  هيئة  في  المعنيين  مع  تواصلنا 
والرياضة، باإلضافة لمكتب المنشآت في 
الوعود  وكانت  باإلقليم  الرياضي  االتحاد 
تأهيل  سبيل  في  لديهم  ما  كل  تسخر  بأن 
المقدمة  وفي  كافة،  والصاالت  المالعب 
صالة قامشلو، فهي من أهم المنشآت التي 
قضية  حلت  كما  قضيتها  تُحل  أن  يجب 
فهذه  آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  ملعب 
أن  بعد  2013م،  عام  في  دمرت  الصالة 
ضربتها العاصفة الثلجية وقتها، وما زالت 
من  الكثير  رغم  مؤهلة  غير  اآلن  حتى 
ولكن  الرياضي  االتحاد  من  المحاوالت 
نحن  واآلن  للحياة  إلعادته  جدوى  دون 
متفائلون بأن تقوم هيئة الشباب والرياضة 
الصالة  هذه  قضية  بحل  المنشآت  ومكتب 
قامشلو  لمدينة  الحياة  شريان  تعتبر  التي 
والمناطق القريبة منها وسوف تحل الكثير 
التي يعاني منها الرياضيون  من المشاكل 
توجد  وبالطبع  الطائرة،  لعبة  وبخاصٍة 
ترميم  ويجب  مختلفة  مدن  في  صاالت 
كل  إعادة  ويجب  كما  جميعاً،  وتأهليها 
والرياضة  الشباب  هيئة  بيد  ليست  منشأة 
إن كانت في سري كانيه أو أي مكان آخر 
المناسب  غير  فمن  واالتحاد،  الهيئة  إلى 
أن تعود رعاية وملكية أي صالة رياضية 
واضح  خرق  وهذا  رياضية  غير  لجهة 
لقانون اإلدارة الذاتية الذي ينص بأن تكون 
لالتحاد  عائدة  كافة  والصاالت  المالعب 
لن  والرياضة  الشباب  وهيئة  الرياضي، 
سواء  والصاالت  المالعب  تجاه  تقصر 
ألصحابها  إعادتها  أو  الترميم  ناحية  من 
بعض  ذلك  لكل  يلزم  ولكن  الطبيعيين 
والبلدات  للنواحي  انتخابات  فهناك  الوقت 
مجالس  لتشكيل  والمقاطعة  والمدن 
بكل  ذلك  وكل  أخرى،  وقضايا  رياضية 
تأكيد لن يمنع العمل على تأهيل المالعب 
ورؤيتنا  فيها  الروح  وبث  والصاالت 
إبداعها  تمارس  المواهب  كيف  جميعاً 

بداخلها وعلى أرضيتها.

املرصد 
الرياضي

لطالما كان رياضيو شمال سوريا بعد ثورة روج 
آفا بانتظار انعقاد اجتماٍع شامٍل يضّمً كل الفعاليات 
والمهتمين بالشأن الرياضي ليفكروا بصوت عاٍل 
استراتيجيّة  وضع  حول  الرؤى  ويتبادلوا  معاً 
رياضيّة ترسم مالمح مستقبل أفضل بحجِم الحلِم 
الذي  الفساد  من  طويلة  سنوات  نتيجةَ  المكبوت 
عشعش في كّل المؤسسات والهيئات ولم يستثِن 
الوصاية،  تحت  فأوقعها  العدوى،  من  الرياضة 
يومها كانت مناطق شمال سوريا تنضوي تحت 
عنوان التهميش والنسيان، وكّل الدعم الرياضّي 
كان من نصيب محافظات ومناطق محددة.اليوم 
البنيان  في  العمل  وانطالق  آفا  روج  ثورة  بعد 
الديمقراطّي أضحِت الكرةُ في ملعبنا، فهل نقعَد 
مقاعَد لوِم الماضي والفساد؟ ولإلجابة على هذا 
األول  االجتماع  النعقاد  الدعوة  تمِت  السؤال 
للرياضيين على مستوى شمال سوريا في ناحية 
عين عيسى، لتأسيس رياضة أجمل محّررة من 
نتائج  وتحقّق  والطائفيّة،  والعنصريّة  االحتكار 
االجتماع  وقع  ربما  الواقع.  أرض  على  إيجابية 

في مصيدة التسلل ولم يُحتسب الهدف!!

اجتماع هام ولكن..!!
عين  ناحية  إلى  الرياضيّة  الشخصياِت  توافدِت 
مستوى  على  األول  االجتماع  لحضور  عيسى 
سوريا  مجلس  برعاية  ُعقد  الذي  سوريا  شمال 

الرياضة  بواقع  االرتقاء  بهدف  الديمقراطّي؛ 
وإقامة دوري خاص بشمال سوريا، فماذا تحقق 

باالجتماع؟
الواقع أّن االجتماع ُعقد بمستوًى أقل من الطموح 
المنتظر ولم يكن بإمكانه أن يتصدى لكّل مشاكل 
الخبرات  غياب  لجهة  الرياضة،  وشجون 
وطغت  االجتماع،  إدارة  وطريقة  المطلوبة 
عنه  وغابت  أعماله،  انطالق  على  العشوائيّة 
شخصيات، ولم ترتِق االقتراحات لدرجة الفائدة 
وكذلك األطروحات التي ُعِرضت، وبالتالي لن 
الرياضي،  بواقعنا  فعليّاً  باالرتقاء  عليها  يعّول 
فحسب،  القدم  لكرة  دوري  إلقامة  العمل  وأما 
أمٌر غيُر كاٍف أبداً ألنّه يجب أن ننّمي المواهب 
ونجهّز الصاالت والمالعب في المدن والنواحي 
كافة وحينها يجب أن نفكر بدوري خاص بشمال 
غير  في  عبارات  يطلق  كان  فالبعض  سوريا؛ 
فإّما  مميزة،  الجزيرة  إقليم  رياضة  مثالً  مكانها 
هزيلة  تصبح  أو  مثلها  الرياضة  كّل  تكون  أن 
ما وصلنا من  المناطق األخرى، هذا  باقي  مثل 
أحد الحضور »بالحرف الواحد«، وكان الالفت 
لها  وليس  لها  باع  ال  شخصياٍت  حضور  أيضاً 
حتى  وال  الرياضّي،  المجال  في  بها  يُعتد  خبرة 

أّي صلة، وهذا األمر غير جائز. 
ليس من المهم أبداً  تبني قراٍر بإقامة دوري في 
شمال سوريا وتنفيذ ذلك فعالً، ال أبداً، لنبَق بدون 

 كبرية بأيدي املرأة
ٌ
 صغرية وأعمال

ٌ
ورشة

نادي األسايش بطال لدورة عامودا 
ة لكرة القدم

ّ
التنشيطي

توج نادي األسايش بلقب دورة عامودا التنشيطية 
األخوة  ناديي  قبل  من  نظمت  والتي  القدم  لكرة 
والسالم وأهلي عامودا وشارك إلى جانبهما في 
الدورة كلٌّ من ناديي األسايش وروج آفا، وكان 
ق نادي األسايش والذي لم يتلق أي  تفوُّ واضحاً 
خسارة خالل كل المباريات التي لعبها. وبهدف 
الجديد  الكروي  للموسم  األندية  استعدادات 
إقليم  في  القدم  لكرة  والثانية  األولى  للدرجتين 
األخوة  ناديي  قبل  من  الدورة  نظمت  الجزيرة 
منافسات  واحتضن  عامودا  وأهلي  والسالم 
بعامودا،  بالمساكن  شرموال  ملعب  الدورة 
ناديا  المنظمين  الناديين  إلى جانب  فيها  وشارك 
األسايش وروج آفا من قامشلو، وتوقفت الدورة 
األمطار  بسبب  يوماً   15 من  أكثر  دامت  لفترة 
التي هطلت في اإلقليم، وفي الختام استطاع نادي 
المباراة  في  فوزه  بعد  باللقب  الظفر  األسايش 
الختامية للدورة على نادي روج آفا بثالثية نظيفة 
ليؤكد بذلك، أحقيته في نيل اللقب ونادي األسايش 

المنصرم  العام  في  الجزيرة  دوري  بطل  هو 
الماضي  الدوري  وفي  أيضاً  للكأس  ووصيفاً 
الدوري  منافسات  طوال  خسارة  أي  يتلقَّ  لم 

لمرحلتي الذهاب واإلياب.
لترتيب  باإلضافة  بالكامل  الدورة  نتائج  وإليكم 

األندية:
األسايش 3×0 روج آفا

األسايش 4×0 أهلي عامودا
روج آفا 0×0 األخوة والسالم

أهلي عامودا6×2 روج آفا
األسايش1×0 األخوة والسالم 

األخوة والسالم 2×1 أهلي عامودا
ترتيب األندية:

1ـ األسايش 9 نقاط.
2ـ األخوة والسالم 4 نقاط.

3ـ أهلي عامودا 3 نقاط.
4ـ روج آفا 1 نقطة.

روناهي/ قامشلو

رودريغيز يطمح حلصد لقب نهائيات دبي لالسكواش
ميجويل  الكولومبي،  االسكواش  العب  يعود 
أنجل رودريغيز، المصنف 14 عالمياً، إلى دبي 
العالمية  أتكو  بطوالت  نهائيات  في  للمشاركة 
دبي  مجلس  من  بدعم  تقام  والتي  للمحترفين، 
للجولف  اإلمارات  نادي  ويستضيفها  الرياضي 

خالل الفترة من 5 إلى 9 حزيران الحالي.
نهائيات  في  سنة(،   32( رودريغيز  ويشارك 
دبي، بمعنويات مرتفعة عقب األداء العالي الذي 
في  له  لقب  أول  بانتزاع  وتوجه  أخيراً،  قدمه 
بطولة  وهي  العالمية،  السلسلة  بطوالت  إحدى 
عالم البريطانية المفتوحة، عقب إنزاله الهزيمة 
األول  المصنف  الشوربجي،  محمد  بالمصري 
عالمياً وتُعد هذه المشاركة الثانية لرودريغيز في 
دبي، بعد ظهوره األول قبل سنتين في نهائيات 
وعبر  خليفة،  برج  حديقة  في  أقيمت  التي  دبي 
الكولومبي عن اعتزازه بالمشاركة بهذا الحدث، 

صغيراً  كنت  فعندما  رائع،  أمر  »إنه  قائالً: 
أردت أن ألعب في البطولة، وأتذكر ثيري لينكو 
تلك  في  يتنافسان  كانا  عندما  شبانة،  وعمرو 
أن  صغيراً  كنت  عندما  حلمي  وكان  البطولة، 
العالمية« وأضاف  السلسلة  نهائيات  في  أشارك 
بهذه  والفخر  السعادة  في غاية  »أنا  رودريغيز: 
مواجهة  في  سهالً  األمر  يكن  ولم  المشاركة، 
من  أيضاً  بد  ال  وكان  مسعد،  وعمر  ماثيو  نك 
انتظار بقية النتائج أيضاً، ولكني نجحت في آخر 
المطاف« ويتنافس في نهائيات السلسلة العالمية 
المصنفين الثمانية األوائل، رجال وسيدات، على 
سلم الترتيب العام للسلسلة، والذين حصدوا العدد 
المؤهلة  الحدث  بطوالت  في  النقاط  من  األكبر 
رودريغيز  ويواجه  2018/2017م،  لموسم 
األولى،  المجموعة  في  القرعة  أوقعته  الذي 
األول  اليوم  في  الشوربجي  محمد  العالم  بطل 

في  المتبع  بالنظام  رودريغيز  وأشاد  للبطولة 
اللعب،  بنظام  »أنا معجب  وقال:  دبي،  نهائيات 
وأعتقد أنه مناسب لهذه البطولة، وبالتأكيد نحن 
بطوالت  في  أشواط  الخمسة  نظام  إلى  بحاجة 
على  تعتمد  االسكواش  فلعبة  العالمية،  السلسلة 
القوة والتكيف، وهذا أمر صعب، ولهذا السبب 
الثالثة،  األشواط  نظام  إلى  االنتقال  نستطيع  ال 
ألن المباراة ستكون قصيرة جداً« وتابع: »أحياناً 
الفوز  فرصة  تبقى   0-2 النتيجة  تكون  عندما 
ونظام  مختلف  األمر  دبي  في  ولكن  سانحة، 
إذ  الثالثة،  األشواط  لمباريات  ممتاز  المنافسة 
وتعد  نقاط،  إلى  تحتاج  وال  ختامية  البطولة  أن 
بمثابة مكافأة لمتصدري التصنيف الثمانية الذين 
تأهلوا إلى البطولة، وأنا سعيد بعودتي إلى دبي 

مجدداً«.

هيمنة مصرية على شطرنج إفريقيا

التي  للشطرنج  أفريقيا  بطولة  على  الستار  أسدل 
أقيمت في زامبيا، بمشاركة 50 العباً والعبة من 
12 دولة أفريقية، منهم 5 العبين والعبتان من 
في حصد  مصر  والعبات  العبو  ونجح  مصر، 
12 ميدالية، بواقع 5 ميداليات ذهبية، 5 فضية، 
سمير  باسم  المصري  توج  وبرونزيتين.حيث 
الشطرنج  منافسات  في  ذهبيتين  بميداليتين  أمين 
في  فضية  إلى  إضافةً  والخاطف،  الكالسيك 
شاهندة  نالت  كما  السريع،  الشطرنج  منافسات 
الشطرنج  في  ذهبيتين  ميداليتين  أيضاً  ناجي 
في  فضية  على  عالوة  والخاطف،  الكالسيك 

أحمد  الالعب  حصد  حين  في  السريع  الشطرنج 
عدلي ذهبية وحيدة في الشطرنج السريع، وأخرى 
عبد  توج  بينما  الكالسيك  الشطرنج  في  فضية 
الرحمن هشام بميدالية فضية وحيدة في الشطرنج 
الخاطف، وأخرى برونزية في الشطرنج السريع 
في  فضية  ميدالية  شريف  يحيى  أمينة  ونالت 
الجندي  عصام  وحصد  الخاطف،  الشطرنج 
وبهذه  الكالسيك  الشطرنج  في  برونزية  ميدالية 
ميداليات  أغلب  على  مصر  سيطرت  النتائج 
منافسات  في  وحيدة  ميدالية  باستثناء  البطولة 

الرجال، و5 ميداليات في منافسات السيدات.

رسالة إىل رياضيي مشال سوريا
لطاملا كان رياضيو مشال سوريا بعد ثورة روج آفا بانتظار انعقاد اجتماٍع شامٍل يضمًّ كل الفعاليات واملهتمني بالشأن الرياضي ليفكروا بصوت عاٍل معًا ويتبادلوا الرؤى حول وضع 
اسرتاتيجيّة رياضيّة ترسم مالمح مستقبل أفضل حبجِم احللِم املكبوت نتيجَة سنوات طويلة من الفساد الذي عشعش يف كّل املؤسسات واهليئات ومل يستثِن الرياضة من العدوى، 

فأوقعها حتت الوصاية، يومها كانت مناطق مشال سوريا تنضوي حتت عنوان التهميش والنسيان، وكّل الدعم الرياضيّ كان من نصيب حمافظات ومناطق حمددة.

االقتصادية  اجملاالت   
ِّ
كل يف  كبريًا  دورًا  سورية,  ومشال  آفا  روج  يف  املرأة  لعبت 

نت من احتالل مكاهنا بالصفوف  االجتماعية والثقافية، وبإرادهتا وتصميمها متكَّ
والفعاليات،  النشاطات  بكل  الفعالة  املشاركة  خالل  من  مكان  كل  يف  األمامية 

وخباصة يف املؤسسات املدنية واالجتماعية.

تقرير/ وفاء الشيخ

لباس املرأة العربية الرتاثي... أصالة وعراقة

 وهوية غيبتها احلداثة والتطور
في  للمرأة  العربي  اللباس  يعتبر  ـ   عيسى  عين 
بالعامية  يسمى  ما  أو  وريفها  عيسى  عين  ناحية 
المتوارثة من اآلباء  الثقافات  )ثياب العرب( من 
واألجداد. ويتصف لباس المرأة العربية بالحشمة 
المتحضرة،  المرأة  لباس  عن  ويتميز  واألناقة 
وهو يعكس فطرية المرأة، ويعتبر اللباس العربي 
هذا  تفصيل  ويأتي  والتراث،  األصالة  من  نوعاً 
العربية،  للمنطقة  الجغرافيا  طبيعة  من  اللباس 
السهليَّة والمنبسطة الذي يتناسب مع هذا اللباس. 
السن على  الكبار في  العربيات  النساء  وحافظت 
هذه الثقافة، بالرغم من التطور الحضاري الذي 
شهدهُ اللباس في وقتنا الراهن، والذي شهد تطوراً 
القديم  اللباس  وأصبح  تقريباً،  وجذرياً  ملحوظاً 
من  ويعتبر  خاصة،  ومناسباٍت  أوقات  في  يلبس 
أيضاً؛  وتقاليد  طقوٌس  العربي  وللباس  التراث.  
في  الفتيات  وكانت  به،  المرأة  تتباهى  كانت  فقد 
األعراس يلبسن ثياب العرب من نوع »الزري« 
المذكور،  القماش  نوع  اسم  يحمل  لباس  وهو 
ويتميز بألوانه المختلفة والزاهية، وكانت المرأة 
العربية تلبس اللباس األسود في األحزان، وأحياناً 
تأخذ عهداً على نفسها بلبسه مدى الحياة بحسب 
مكانة الشخص على قلبها, ويتألف اللباس العربي 
الملفع،  »القصيرة«  الثوب،  الزبون«   « من 
الهباري.ويدل اللباس العربي على الثراء بالنسبة 
بالجوخ  يسمى  ما  تلبس  الغنية  فالمرأة  للنساء، 

فتلبس  الفقيرة  المرأة  أما  غناها،  على  يدل  الذي 
مريح  العربي  واللباس  »ليقرا«،  و  »برلول« 
لباس  أنَّه  إلى  بالحركة باإلضافة  ويعطي سهولة 
للمرأة  محتشم، وله هيبة ويعطي األنوثة والرقة 
العوامل  من  يحمي  أنَّه  إلى  باإلضافة  العربية، 
الجوية من برودة وحرارة لكونه مؤلف من عدة 
طبقات من القماش المتنوع وفوق بعضها البعض، 
من  مصدره  مخمل  بالغالب  يكون  و«الزبون« 
األقمشة  وبعض  العربي،  الخليج  ودول  الكويت 
اآلتية من بالد الهند وباكستان عن طريق التبادل 
)دانيت,  أقسام:  أربعة  فله  الثوب  أما  التجاري، 
»للقصيرة«  وبالنسبة  زري(،  ليقرا،  جرجيت, 
الرأس  غطاء  أما  »الكودري«،  نوع  من  تكون 
وأما  »جرجيت«،  فهو  »بالملفع«  المعروف 
التجار  وكان  العراق،  من  فمصدرها  الهباري 
والرقة  حلب  تجار  مع  يتبادلونها  العراقيون 
بهذا  النسوة  وتتغنى  السوري،  الشمال  ومناطق 
اللباس في األغاني الشعبية فتقول األغنية الشعبية 
هباري  بو  يا  ليا،  رد  ردين  بو  »يا  المشهورة 
وتقاليد  عادات  من  هو  العربي  عراقية«.اللباس 
من  وهو  واألجداد،  اآلباء  من  المتوارثة  العرب 
الثقافات العربية التي يتمسكون بها إال أنَّ الحداثة 
والتطور أخذت شوطاً كبيراً في تغيير هذا اللباس 
بيت،  كل  إلى  التلفزيونية  القنوات  دخول  مع 
الثقافات األخرى تغزو عقول وقُلوب  وأصبحت 

اإلعالميّة  الماكينات  هذه  غزو  ولألسف  الناس، 
والُمسلسالت على الفضائيات العربيَّة أوحى إلى 
في  يَكمن  والتخلف  للجهل  المقياس  أنَّ  األجيال 
الحديث والمتطور هو دليل  اللباس  اللباس، وأنَّ 
بالدرجة  القنوات  تلك  فكان هدف  وتطور،  ثقافة 
للدول  االستعمارية   المخططات  تنفيذ  األولى 
للمرأة  التراثي  اللباس  وأصبح  الثقافي،  بالغزو 
تدريجي  وبشكل  االنقراض  وشك  على  العربية 
النساء  بعض  عند  إال  المرحلة  هذه  إلى  وصل 
ويرفضن  عليه،  حافظن  الالتي  السن  في  الكبار 

لبس اللباس الحديث ويعتبرنَّ لبسه معيباً.

خطط اقتصادية جمللس املرأة بالطبقة

الطبقة ـ تتفاعل المرأة السورية  في المجتمع 
من خالل إعداد الكثير من األعمال المنزلية 
عملها،  مكان  في  لها  رزق  مصدر  ليكون 
وهذا ما تخطط له المرأة في مجلس المرأة في 
الطبقة من خالل الخطة اليومية التي ترسمها 
في شهر رمضان والعيد، وتأمل بتطبيقها في 
المستقبل ليكون وسيلة للكسب والدخل اليومي 

لمجلس المرأة.
ومن هذه المشاريع التي تنظمها المرأة »بيت 
طريق  في  تحول  نقطة  ويعتبر  المونة« 
العمل  العديد من فرص  لها  يفتح  المرأة ألنه 
خارج المنزل وداخله ويزيد في توسيع آفاق 
في  وذلك  العاملة،  المرأة  لدى  المنتجات 
االقتصادي  واإلنتاج  العمل  سوق  دخولها 
المنتج  تبيع  أن  يمكن  حيث  الحي،  ضمن 
لجيرانها أو يفتح لها أبواب لتصريف المنتج 

في السوق المحلية والمجاورة لمنطقتها.

إنتاجي  مشروع  هو  المونة  بيت  مشروع 
الهام  دورها  تفعيل  بواسطته  المرأة  ترغب 
وتصريف  لبيع  ودائم  جيد  مصدر  لتأمين 
)الخيار  كتخليل  المخلالت  من  اإلنتاج 
وبعض  المكدوس(  وصنع  والجبن  والفليفلة 
أنواع الحلويات التي تلقى رواجاً في المنطقة 

كالبسكويت والكعك.
وتعمل المرأة الطبقاوية الفتتاح دار لحضانة 
األطفال وروضة تهتم بشؤون الطفل ورعايته 
التي  للمرأة  العمل  فرص  زيادة  أجل  من 
ترغب في دخول هذه المجاالت، حيث يعتبر 
المرأة  تتقنه  ما  أهم  من  الطفل  رعاية  مجال 
وقد  الصغار.  األطفال  تربية  بصلب  ويدخل 
سبق للمرأة تفعيل مشغل الخياطة في المدينة 
المحلي  السوق  على  اإلنتاج  بتوزيع  وتقوم 

والمناطق األخرى.

إلى أن نشهد رياضة حقيقية  دوريات عام آخر 
في المدن والبلدات والنواحي كافة وحينها يكون 
وبشكٍل  دوريات  إقامة  بساطة  وبكل  باإلمكان 
الفرديّة  األلعاب  ولسائر  القدم  لكرة  دوري 
ببوصلة  نتجه  وهكذا  أيضاً  منها  والجماعيّة 
باالقتصار  الصحيح، ال  الطريق  الرياضة على 
من  فرق  عّدة  بين  قدم  كرة  ولعب  دوري  على 
مختلف المدن في األقاليم والمقاطعات المختلفة.

تكون  أن  نرجو  المستويات  متعددة  رسالة  هي 
رياضتنا  ألّن  والمهتمين،  للمعنيين  وصلت  قد 
لتحقّق  لها  ومتينة  قوية  بنية  لتأسيس  بحاجة 
التي  التضحيات  بحجم  تليق  ومفيدة  جيدة  نتائج 
تقّدم في شمال سوريا. باختصار لدينا اإلمكانات 
ومشكلتنا بسوء االستثمار!! ونستحّق أن نتطور، 

وال بد من تكامل الحلم والتنفيذ.
روناهي/ قامشلو

مؤمتر ستار... إدارة جديدة متحو السلطة
حيث  وآخر،  مجتمع  بين  اإلدارة  شكل  يختلف 
نشوء  منذ  مختلفة  بمراحل  اإلدارات  هذه  مرت 
فيها  التنظيم  شكل  يختلف  وكان  المجتمعات، 
المجتمع،  في  الفاعلة  المنتجة  القوى  حسب 
بمرحلة  البشرية  من  األولى  المجتمعات  ومرت 
المجتمع  شؤون  تدير  كانت  التي  المرأة  إدارة 
آالف  مدى  على  استمرت  التي  الكالنات  عبر 
السنين. وتبين في هذه المرحلة أنَّها األكثر نجاحاً 
لم  حيث  والسلطة،  االحتكار  عن  بعدها  بسبب 
التي  المراحل  أما  بعد.  السلطة  نشأت  قد  تكن 
السيد  بين  األساس  الصراع هو  كان  والتي  تلتها 
والعبد، بين العامل ورب العمل، فقد تفاوت شكل 
اإلدارة بين كل من الطبقتين المتصارعتين أو ما 
كل  تشير  ولكن  والمستبدين،  المضطهدين  بين 
السلطة  ظل  في  اإلدارة  أن  على  اإلحصاءات 
والدولة تعمل دائماً في خدمة المستبدين واألنظمة 
الحاكمة، حتى أن االتحادات والنقابات والمنظمات 
التي تدعي الدفاع عن حقوق اإلنسان تعمل بشكل 
النفوذ  وأصحاب  األغنياء  خدمة  في  بآخر  أو 
األوجالني  الفكر  كان  وقد  والدولة.  السلطة  مثل 

ووضعها  صحيحاً  تفسيراً  اإلدارة  فسر  من  أول 
المجتمع  في مسارها الصحيح، والذي هو خدمة 
وعلى  فوقية  قوة  ليست  وأنها  األولى،  بالدرجة 
الجميع الطاعة وتنفيذ قراراتها. فمسؤولية اإلدارة 
هي من أصعب األمور التي تتم ممارستها، كونها 
تخدم مصالح المجتمع عامة، وقد كانت ثورة روج 
آفا التي اعتنقت الفلسفة األوجالنية واتخذتها نهجاً 
لتكون معرفة  الثورات،  باقي  يميزها عن  ما  لها 
ميزت  التي  السمات  أهم  من  واإلدارة  األسلوب 
الثورة فيها وبخاصة من ناحية المرأة التي وجدت 
المرأة  بها  تتميز  وسمات  خصائص  اإلدارة  في 
ككل والمرأة الكردية بشكل خاص، وتعد من نتاج 
وضعت  فقد  الكالنات.  عهود  منذ  المدبرة  األم 
عليه  واعتمدت  اإلدارة  ألسلوب  األساسية  اللبنة 
للسير في خدمة المواطن عبرها. علماً أن الشكل 
والدولة،  القومية  األنظمة  اعتمدته  الذي  األخير 
وكان يعتمد على أسلوب المؤسسات البيروقراطية 
عن  تعبر  ال  التي  الفردية  القرارات  وإصدار 
سوى  همٌّ  لهم  ليس  وكان  المجتمع،  مصالح 
حولهم  ومن  الكراسي  على  والجلوس  المناصب 

الخدم والحشم. وفي خطوة ثورية وشجاعة بادر 
خطوة  وفي  الحسكة،  مقاطعة  في  ستار  مؤتمر 
اإلدارة،  من  جديد  شكل  اتخاذ  إلى  منها  نوعية 
حيث تم إلغاء ما يوحي إلى السلطة ليتم استبدالها 
بالعمل وفق اإلدارة الجماعية بحيث ال يعلم الزائر 
حيث  هناك،  العامل  أو  المسؤول  هو  من  هناك 
وتتم  األساس،  الخدمة هي  أن  الجميع على  يتفق 
وفي  المراجعين،  مع  األساس  هذا  على  المعاملة 
هذه المؤسسة تختفي كل أشكال السلطة اإلدارية 
والديكتاتورية، وإن دل هذا الشيء من الممارسة 
وصلت  التي  الذهنية  عن  يعبر  فإنما  اإلدارة  في 
الحسكة،  مقاطعة  في  إليها  ستار  مؤتمر  إدارة 
الفكر  من  الراقي  المستوى  على  الثناء  كل  ولهم 
ليست غريبة  والتي  إليها،  التي وصلت  والذهنية 
مدى  على  واخترعت  أبدعت  التي  المرأة  على 
التاريخ وحافظت على استمرار الوجود البشري، 
في  المؤسسات  لجميع  ونموذجاً  أساساً  ولتكون 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية وفي مختلف المناطق.

دالل جان 
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فوزة اليوسف

التغيري الدميغرايف هو 
مشروع التقسيم

واإلقليمية  الدولية  القوى  أن  من  بالرغم 
أنه يجب حماية  دائم على  تركز وبشكل 
الواقع  أنَّ  إال  السورية،  األراضي  وحدة 
ممارستها  يتم  التي  والسياسات  العملي 
تؤكد على أنهم يعملون على تقسيم سورية 
إلى مناطق نفوذ وإلى مناطق ملحقة بدول 
أخرى مثلما صار سابقاً، ومن مؤشرات 
هذه السياسة الخطيرة هي مسألة التغيير 
الديمغرافي الممنهج الذي يتم تطبيقه منذ 
أن تم نقل الموالين للجيش الحر من حلب 
ديمغرافية  تغيير  يتم  واليوم  إدلب  إلى 
ليست  المسالة  هذه  الحقيقة  في  عفرين. 
بل  البعض،  يظنها  كما  عشوائية  مسالة 
إلى  تهدف  لعينة  للعبة  يُعدُّون  بذلك  إنَّهم 
أن يعمل السوريون لقتل بعضهم البعض 
وبذرالعداوة بينهم إلى األبد؛ وذلك لسببين 
أولهما: ألن هذا التغيير يعتمد على ناحية 
قومية ومذهبية، وهو تعميق الفتنة الدائمة 
من  فالهدف  والشعوب،  المكونات  بين 
في  المتطرفة  السنية  القوى  كل  جمع 
إدلب وإعزاز وجرابلس والباب  كل من 
أن هذه  يؤكد على  المناطق  وغيرها من 
لداعش  بؤٍر  إلى  إما  ستتحول  المناطق 
هذه  ألن  بتركيا؛  إلحاقها  سيتم  أو  جديد 
سترفض  بحيث  نفسها  ستنظم  القوى 
اآلخرين  السوريين  مع  العيش  مستقبالً 
نتيجة انقطاعهم التام عن النسيج السوري. 
السبب الثاني: هو أن التغيير الديمغرافي 
على أساس التطهير القومي مثلما يتم في 
شعب  إبادة  أمام  الطريق  يفتح  عفرين؛ 
وهو تحريم هذا الشعب من أرضه وثقافته 
ويهدف إلى إثارة الفتنة وبشكل دائم بين 
المكونين العربي والكردي بحيث تتحول 
هذه المنطقة إلى بؤرة لنشر العداوة بين 
الطرفين وأيضا القيام بالتحضير مستقبالً 
إللحاق هذه المنطقة أيضا بتركيا. األمر 
اآلخر المتعلق بهذه القضية هو أن كل هذه 
السياسات تخدم دولة واحدة وهي تركيا. 
فتركيا محترفة من ناحية التتريك وإلحاق 
ممنهج  وبشكل  تعمل  فهي  بها،  المناطق 
ضرب  وهو  االستراتيجية  هذه  لتطبيق 
واالستفادة  البعض  ببعضهم  السوريين 
من هذا الشيء تحت اسم حماية العرب، 
السنة.  حماية  أو  التركمان  حماية  أو 
ولكن؛ كلها غبار لذر العيون؛ فالهدف هو 
اقتطاع أجزاء من سورية وضمها لتركيا 
وذلك بالتعاون مع سوريين باعوا أنفسهم 
الدول  بعض  مع  وبتواطئ  أموال  مقابل 
وإنما  سورية  في  الوضع  يهمها  ال  التي 

المهم هو المحافظة على مصالحها. 
يتم  ال  ولألسف  الخطير  المشروع  هذا 
نفسه  يسمي  من  قبل  من  وبشدة  رفضه 
بالترويج  يقوم  من  قبل  من  بالمعارضة، 
اليومي بأنهم ضد التقسيم، المكونات في 
هي  الكردية  األحزاب  و  سورية  شمال 
يومياً  وطرحها  القضية  بإثارة  تقوم  فقط 
كقضية خطيرة، وهذه غفلة كبيرة من قبل 
القوى السورية بما فيها النظام الذي يؤكد 
يومياً على أن وحدة سورية أمٌر ال يمكن 
الوقوف  يتم  لم  إذا  ولكن؛  به.  التفريط 
كل  تستهدف  التي  القضية  هذه  ضدَّ  معاً 
ومن  ستتقسم  سورية  فإن  السوريين، 
النصف بحيث ستقوم تركيا بخلق شريط 
وستعمل  جرابلس  حتى  إدلب  من  يبدأ 
على إطالة وتوسيع هذا الشريط، وليعلم 
تركي  قدم عسكر  إذا وطئت  أنَّه  الجميع 
إلى  سيتحول  المكان  هذا  فإن  ما،  لمكان 

مستعمرة تركية. 

إضاءات
العدوان،  من  تركيا  أهداف  عن  النظِر  بصرِف 
العالُم  التزَم  لماذا  مباشراً  فعفرين طرحت سؤاالً 
الجهاديّة  مع  والتعامل  للقبول  أقرَب  صمتاً 
لمشروع  وتنّكر  اإلرهاب  مع  وانحاز  المتطرفة 
الحلِّ الديمقراطّي؟ سؤاٌل ملحٌّ إذ أنّه في المستوى 
المستوى  وفي  العالم،  نفاق  يُعّري  األخالقّي 
يجيز  عالٍم  في  باألصدقاء  يعّرف  السياسّي 
المساومة على كلِّ شيٍء حتى الدماء والمصائر. 

مشروٍع  أّي  على  الطريق  قطَع  أنقرةُ  أرادت 
سياسٍي ديمقراطّي يمنح الكرَد حقوقهم بأّي درجة، 
بحّجة إنهاء الوجوِد العسكرّي لقوة تعتبرها غير 
المشروع  الدفاع  مهمة  تؤدي  أنّها  رغم  شرعيّة، 
إرهابيّة  لفصائِل  المهمة  فأسندِت  النفس،  عن 
ويجب  شرعيّة  غير  أنّها ضالة  على  العالم  يتفق 
فاتخذ  العالم  أخرسِت  المصالَح  ولكن  اجتثاثها، 
اإلرهاُب  كان  فيما  األخالقيّة،  البطالة  مقاعد 
أنواع  كّل  ويرتكب  اآلمنين  األهالي  يستهدف 
الممتلكات،  مصادرة  السرقة،  )القتل،  الجريمة 

التهجير الممنهج، واالستيطان(. 
وهي  وحدها  أنقرة  أجندةُ  عفرين  على  العدوان 
المصابة بفوبيا الكرد، فعفريُن منقطعةُ الصلِة عن 
ال  وقد  وتداعياتها.  أسبابها  في  السوريّة  األزمة 
المبالِغ  وخوفَها  أنقرة  حقِد  حجَم  الكثيرون  يدرك 
فيه من الكرد، وتبنّيها سياسةَ االستعالِء القوّمي، 

وتتريَك اإلنسان واألرض.
اتّسم موقف الكرد منذ بداية األزمة بالمناعة ضدَّ 
الذي  الصراع،  أتوِن  إلى  االستدراج  محاوالت 
أّن  ورغم  والعنصريّة.  التطرِف  في  استغرق 
إال  ومناطقهم،  الكرد  عبر  يمرُّ  ال  النظام  إسقاط 
أنّهم كانوا عرضةَ لالستهداِف المسلّح من قبل كّل 
األمر  مسمياتها،  اختالف  على  اإلرهاب  فصائل 
الذي رتَّب على األهالي مهمة الدفاع عن الذات. 
وباتت عفرين والمقاومة عنواناً واحداً، مضمونه 
اإلنسان وإرادة الصمود، واستعداده للبذل والعطاء 
فيما  واألرض.  الوجود  سبيل  في  الفدائيّة  درجة 
مضمونه  واحداً  عنواناً  واإلرهاب   AKP كان 

العدوان واالحتالل والقتل وأنواع اإلجرام. 

العثمانّية اجلديدة مرياُث عداوة

وغياب  السالح  بفوضى  السوريّة  األزمة  تمثلت 
المؤسسات الخدميّة. وبمرور الوقت تمّكن الكرد 
وحدات  باسم  العسكرّي  العمل  ومأسسة  تنظيم 
حماية الشعب والمرأة YPG وYPJ وتوالت من 
بعد ذلك خطوات تنظيم المجتمع وإحداث هيئات 
خدميّة وتعليميّة ومجتمعيّة تحت عنوان »اإلدارة 
الذاتيّة الديمقراطيّة«،  فيما استمرت تركيا بدعم 

المرتزقة لضرب الكرد على طول الحدود.
الديمقراطّي  الفيدرالّي  المشروع  كان  بالمجمل 
لفكرة األمة الديمقراطيّة واعتبار  تجسيداً مباشراً 
الرأسماليّة  الحداثة  ابتدعتها  التي  القوميّة  الدولة 
المشيّدة  االشتراكيّة  وأّن  البشريّة.  مآسي  سبَب 
نمط  وأنّها  الشعوب،  قضايا  حّل  في  فشلت 
انتخابات  مرحلتا  فأُجريت  االستبداد،  من  آخر 
للمشروع الفيدرالّي )الكومينات ومجالس البلدات 
على  التركّي  العدوان  جاء  فيما  والمقاطعات(، 

عفرين قبل المرحلة الثالثة.
انغالقِها  على  تأكيٌد  عفرين،  على  أنقرة  عدوان 
الحديثة  جذورها  تعود  فاشية  قومويّة  نزعة  في 
الثورة  بعد  الكرد  على  األتاتوركّي  االنقالب  إلى 
الوطنيّة، وأخذت حكومات أنقرة المتعاقبة منحًى 
أحاديّاً في كّل سياساتها الداخليّة واعتمدت التتريك 
الكرديّة  الثورات  على  بقسوٍة  وقضت  المطلق، 
المطالبة بالحقوق، وال تزال تخوض حرباً شرسةً 
ضد الكرد، سّوت خاللها آالف القرى مع األرض، 
وجودهم  ضدَّ  اإلبادة  ثنائيّة  سياسة  ومارست 
التنمويّة  المشاريع  واستغلت  ولغتهم،  وثقافتهم 
الكرديّة،  بالمناطق  الديمغرافّي  التغيير  إلجراء 
وجنّدتهم ضد  الكرد  من  كبيرةً  أعداداً  واستمالت 
وعنجهيتها  صلفها  أنقرة  وتستمدُّ  الكرد.  أخوتهم 
قبيل  العثمانيّة.ومن  تاريخ  من  السلطنة  ووهم 
االستعراض األخالقّي صدر قرار مجلس األمن 
والذي  2018م  شباط   25 في   2401 الدولّي 
ودعا  سورية،  في  النار  إطالق  وقف  على  نصَّ 
الكامل  والتنفيذ  االلتزام  إلى  األطراف  جميع 
القوي  التزامه  قراره  في  األمن  وأّكد مجلس  به، 
وسالمة  ووحدتها  واستقاللها،  سورية،  بسيادة 
بقبول  األعضاء  الدول  أّن  على  وشّدد  أراضيها. 
قرارات المجلس جميع األطراف بوقف األعمال 
كفالة  في  فوراً  واالشتراك  إبطاء،  دون  العدائيّة 
التنفيذ الكامل والشامل لهذا الطلب، وأكد على أّن 
العمليات  على  ينطبق  ال  العدائيّة  األعمال  وقف 
والقاعدة،  )داعش(،  مرتزقة  ضد  العسكريّة 
من  بهما  المرتبطة  والكيانات  النصرة،  وجبهة 
األمن.  مجلس  حّددها  كما  اإلرهابيّة،  الجماعات 
للقرار  تهتم  ولم  العدوان  واصلِت  أنقرة  ولكّن 

األممّي االستعراضّي.

عفرين اختباٌر أخالقّي فشل 
العامل فيه

العالقة  ذات  واإلقليميّة  الدوليّة  األطراف  تدرُك 
باألزمة السوريّة أّن حجَج أنقرة للتدخل العسكرّي 
أّي  تشّكل  لم  وأنّها  ومفبركة،  واهية  عفرين  في 
مثّلت  أنقرة  إّن  بل  التركّي،  القومّي  لألمن  تهديد 
مجاميع  دعم  عبر  عفرين  على  دائماً  خطراً 
اإلرهابيين واستهدافها، ومواصلة الجيش التركّي 
وقلع  النار  بإطالق  الحدود  عبر  تعدياته  لسنوات 
لمشاركة  معطاّلً  دوراً  تركيا  لعبت  كما  الشجر. 

الكرد بمباحثات الحّل المفترضة في جنيف.
الضوء  العدوان  أعطت  التي  روسيا  تدرُك 
األخضر بالعدوان أّن أنقرة تقوم بتدويِر استخداِم 
اإلرهاِب، وأّن عفرين كانت منطقة آمنة، وحاضنة 
وصول  خشية  أوروبا  وصمتت  الطبيعيّة.  الحياِة 
عناصر إرهابيّة إليها، ولم تهتم أين يتّم توجيهها. 
فشل  أخالقيّاً  اختباراً  كانت  القول عفرين  ويمكن 
وخياراتها  للمقاومة  اختباراً  وكانت  العالم.  فيه 
السياسيّة وسطّر فيها األهالي لوحة مقاومة نادرة 

وبمسؤوليّة عالية.
 ، المدينة  إلى  العدوان  الداخلّي خالل  النزوح  بدأ 
المهّجرين  بدأت مأساة األهالي  المدينة  وباحتالل 
وبلدتي  الشهباء  في  اآلمنة  والبلدات  القرى  في 
نبل والزهراء، والتي ال تستوعب مئات اآلالف، 
فكاَن العراُء المالَذ الوحيد وال غطاَء وال وطاَء، 
فبُنيت الخياُم على عجٍل إليوائهم، في غياٍب للجهد 
الدولّي اإلغاثّي. كما جرت عمليات سرقة البيوت 
والمحالت، وبذلك فإنَّ ما حدث لعفرين استثنائّي 
بتوافٍق  فوضى  إلى  اآلمنة  الحياة  بانقالب  تماماً، 

وصمٍت دولّي.
جداً  صعبة  ظروفاً  عفرين  أهالي  يعيش  اليوم 
وتمَّ  البيوت  على  استولوا  الجدد  فالمستوطنون 
معرٌض  بيته  إلى  عاد  أو  بقي  ومن  تسليحهم، 
إلى  االنتماء  وهي  جاهزة،  والتهمةُ  لالعتقال 
اإلدارة السابقة أو PYD، وبهذا فإّن اآلالف من 
المعيشة  السابقة على سبيل  الهيئات  في  العاملين 
نوايا إضافية لالحتالل،  يثبت  ما  باتوا مالحقين، 
وأما حمالت التفتيش والمداهمة فعشوائيّة ال يمكن 
التكهُّن بها، وكذلك اإلساءة لألهالي رجاالً ونساًء.
وسوء  جداً  طويلة  النزوح  من  العودة  رحلة 
المعاملة، تستغرُق أياماً في العراء، وقد اصطحب 
تراِب  في  لدفنها  جنازاٍت  معهم  العائدين  بعض 
الحاجز،  على  ووالداٌت  وفياٌت  ووقعت  عفرين، 

وهكذا عاد كثيرون كما خرجوا مشياً بال أمتعة. 
إلرضاء  الدولّي  التوافق  صنعها  عفرين  مأساة 
علمنا  وإذا  زوراً،  الغوطة  على  المتباكية  أنقرة 
بعضاً مما جرى بالغوطة ألصابنا الذهول، )ذبح، 
حرق، خطف، أقفاص، قذائف وصراع مسلّح...(. 
عن  بعيٍد  وغير  باإلرهابيين،  إليهم  يُشار  وكان 
الذاكرة اعتراُف جيش اإلسالم باستخدام عناصره 
»بالخطأ«  مقصود  بالشيخ  الكيماوّي  السالح 
وصمَت.  العالم  يتحرك  لم  يومها  2016/4/9م 
واليوم باتوا مجّرد »مسلحين«، أركبوهم حافالت 
تريد  حيث  توجيههم  وتّم  احترام  بكّل  »بيضاء« 

تركيا )إدلب، جرابلس، عفرين(.

التغيرُي الدميغرايّف هدُف العدوان

التغييُر الديمغرافّي ليس استمراراً للعدوان التركّي، 
بل هدفُه األساسّي، فأنقرةُ تعلُم أّن التوافَق الدولّي 
الذي فّوضها باحتالل عفرين سيطالبُها بالخروِج 
ال  لالنسحاِب  وتحضيراً  قادٍم،  تفاهٍم  أّي  في  منه 
يّدخر االحتالل التركّي جهداً في إجراءات توطين 
كامل  من  وتستفيُد  الحدود،  على  لها  الموالين 
الدولّي  للتوافق  تأكيٍد  وفي  لها.  الممنوح  الوقت 
في  تعاونه  بسبب  ألردوغان  بالشكر  بوتين  تقّدم 
إنجاز السيطرة على الغوطة خالل القمة الثالثيّة. 
ولنتيقن أّن توازَي معارك الغوطة وعفرين لم يكن 

أبداً صدفة.
واالستيالء  الديمغرافّي  التغيير  عملية  وتستمّر 
و«تقشيط«  السرقة  عمليات  لتبدو  البيوت،  على 
ويتواصل  بها.  بالمقارنة  بسيطة  جنحاُ  البيوت 
ريف  من  المبعدين  حافالت  من  قوافل  دخول 
دمشق على مدار اليوم، ويتمُّ إسكانهم في البيوت. 
وال يعدم المرتزقة حّجةً لتبرير عمليات االستيالء 
حزب  إلى  واالنتماء  سياسيّاً  أصحابها  باتهام 
العمل في مؤسساته، كما  الديمقراطّي أو  االتحاد 
لو  حتى  الملكيّة،  تثبت  بأوراق  األهالي  يُطالُب 
إلى  اللجوُء  ليتمَّ  لها،  اعتباَر  فال  الوثائق  توفّرت 

القوة والتهديد إلخراج الناس من البيوت.
كان  العائدين  األهالي  أمام  العودة  طريق  إغالُق 
وكسِب  أتوا.  حيث  من  للعودة  لدفعهم  متعمداً، 

ال  دوما،  من  المبعدين  إلسكان  الوقت  من  مزيٍد 
لساعات  يغيبوا  أن  يجرؤون  ال  األهالي  إّن  بل 
فاالحتالُل  عليها،  االستيالء  خشية  بيوتهم  عن 
أمٍر  لفرِض  الديمغرافّي  التغيير  يستعجل  التركّي 
أردوغان  رّد  وقد  بعد.  فيما  تغييره  واقٍع يصعُب 
الروسّي الفروف  الخارجية  على تصريح وزير 
ستُعاد  عفرين  بأّن  التركيّة،  الخطة  على  تأكيداً 
إلى »سكانها األصليين« وأنَّ القرار يعوُد ألنقرة 

وحدها.
اليوم مع التسوية بالحجر األسود واستعادة الجيش 
والسيطرة  الشرقيّة،  الغوطة  لكامل  السورّي 
على  فالنظام  وجيرود،  الضمير  بلدات  على 
وشك إعالن سيطرته الكاملة على ريف دمشق، 
وبالتالي فإّن أعداداً كبيرة ينتظرهم الترحيل، وقد 
التغيير  يتواصل  وبذلك  عفرين.  وجهتهم  تكون 
الديمغرافّي وفق مخطط تقسيم سورية إلى مفيدة 
إدلب معلّق مع تمرّكز  فيما مصير  وغير مفيدة، 

آالف المرتزقة فيها تحت الحماية التركيّة.

إسقاُط التوصيِف الكردّي 
والوطيّن عن عفرين

ليكون  االحتالَل،  يتجاوُز  اليوم  عفرين  واقُع 
معالم  وإنهاَء  للمنطقة،  كاملةً  استباحةً 
فيه،  المبالغ  والتعريب  بالتتريك  خصوصيّتها، 
وتقنيُن  األهالي،  صبر  استنزاُف  والمطلوُب 
وبسرعة،  تماماً  تغيّرت  فعفرين  الحياة،.  إمكانية 
بسكاٍن جدد، وسلوكيّات مختلفة، وبات واقع اليوم 
القريب  األمس  تفاصيل  من  تبقى  ما  كّل  يالحُق 
تكفي  ملفقٍة  تهمٍة  ومجّرد  ويحاكمه،  ويعتقله 
وآالف  الحياة.  وحتى  واألمالك  البيِت  لمصادرِة 

القصص
عفريُن حّولها اإلرهاُب إلى سجٍن كبيٍر، كلُّ شيٍء 
فيها تغيّر السكان، مالمح الحياة، األعالم، ولم تعِد 
الكرديّة لغة الحياة اليوميّة وال اللوحات اإلعالنيّة. 
للضرورة  للشارع  األهالي  يخرج  المدينة  وفي 
بدونها،  أو  بشبهٍة  يُوقفون  بحذٍر،  ويتحّركون 
البيت تكفي لسرقته أو  وساعات غياب قليلة عن 
االستيالء عليه، وال يعلُم الناُس متى تُداهَُم بيوتُهم، 
جديدة من  أنماطٌ  السوق  في  أّي شيٍء،  عن  بحثاً 
المحال التجاريّة والمطاعم. وفي القرى والبلدات 
لساعات  الساحات  في  لالجتماع  األهالي  يُدعى 
لم  فجأة  مجّدداً.  ُسرقت  وقد  بيوتهم  إلى  ليعودوا 
ال  بيوت،  ال  شيئاً،  يملكون  عفرين  أهالي  يعد 
أشجار زيتون، ال آليات، وال يأمنون حياتهم. وفي 
ُرفع  السوريّة  الوطنيّة  للهوية  مباشٍر  استهداٍف 
العلُم األحمر ذو الهالل على المؤسسات والمرافق 
اللوحات  وكتابة  المؤسسات،  أسماء  تغيير  مع 

اإلعالنيّة باللغة التركيّة،.
ويقضي  مغلقاً،  إلى عفرين  العودة  الزال طريق 
العائدين  ومعظم  الحواجِز،  على  أياماً  األهالي 
نساٌء وكباُر السن وأطفاٌل، بينما توّزع المهّجرون 
من عفرين في مناطق الشهباء حتى المسلمية على 
مغامرة،  حلب  إلى  النزول  فيما  االنتظار،  جمِر 
الموِت، قضت خاللها عوائٌل  رحلةٌ على حواِف 
من  الطريق  سماسرةُ  نشط  فيما  األلغاِم،  بانفجاِر 

المهّربين.
إسقاط  عملية  أمام  فإنّنا  الصورة  وبتجميِع 
التوصيف الكردّي والوطنّي عن عفرين وإجراء 
فضاق  السكانيّة،  التركيبة  في  جوهرّي  تغييٍر 
بالمتغيرات،  ذرعاً  العربيّة  العوائل  من  األهالي 
وإذا ما علمنا أّن العدوان على عفرين وفتح جبهة 
الغوطة تّم ضمن توافق دولّي، فإّن ما يجري في 

عفرين ال يخرج عن هذا عن التوافق.

حتضرياٌت للعدوان بانتظار
 التوافق الدولّي

لعفرين رغم صغر مساحتها خصوصيّة كرديّة، 
كوباني  بين  الجغرافّي  الوصل  قطُع  كان  فقد 
وعفرين هاجَس أنقرة، فبادرت الحتالل جرابلس 
تركيا  احتالل  وكان  الوصل.  لمنع  والباب 
لجرابلس بدون معارك في 2016/8/24م خالل 
مرتزقة  مع  الوثيقة  أنقرة  لعالقة  تأكيداً  ساعات 
أنقرة، وترّدد  بايدن في  داعش، وقتها كان جون 
توافق  أّي  أّن  والمراقبين  السياسيّة  األوساط  في 
دولّي بالمنطقة لن يتجاهل مصالح تركيا وسيكون 
كركوك  وكانت  بالكرد،  التضحية  حساب  على 

رسالة أخرى أكثر وضوحاً.
نتائج  برفض  االنقالبّي على هولير  أنقرة  موقف 
لسيطرة  تأييدها  ثم  ومن  االستقالل،  استفتاء 
كركوك  على  الشعبّي  والحشد  العراقّي  الجيش 
وسائر المناطق المتنازع عليها 2017/10/22م 
خارج  كردّي  مشروٍع  أّي  رفَض  التزامها  أّكد 
الكبرى عن رفضها  الدول  كما عبّرت  حدودها، 

لالستفتاء.
دوليّة  مواقف  حشد  على  حثيثاً  أنقرة  عملت 
والتهديد  االبتزاز  سياسة  عبر  عدوانها،  لصالح 
وأّن  الهجرة،  أقنيِة  بفتح  أوروبا  لدول  المبطن 
الالجئين  بإرجاع  خطتها  حيال  الصمت  عليها 
أنّهم  واّدعت  أعدادهم  في  وبالغت  أرضها،  على 
التغيير  المنطقة األصالء في إشارة لخطة  سكان 
نفّذت  أستانه  اجتماعات  الديمغرافّي، ومن خالل 
وموسكو،  طهران  موقفي  لكسِب  االنعطاف 
في  اإلرهابيّة  الفصائل  مع  التوافق  إلى  وبادرت 

إدلب تحت طائلة التهديد بإزالتها. 
فصائل  تجميع  فكانت  األهم  العمليّة  الخطوة  أما 
مختلفة في ريف حلب وإعادة تدوير بقايا مرتزقة 
ما  وتشكيِل  الفرات«  إلى »درع  داعش وضّمهم 
شكليّة  وحكومة  الوطنّي«  سورية  »جيش  ُسّمي 
وبذلك  العسكرّي،  التدّخل  شرعيّة  منها  تستمّد 
كانت كلُّ خطواِت أنقرة تُنبئ عن خطوة عسكريّة 
قادمة ضد الكرد في عفرين، إال أن تكون مسألة 
تؤّكد  األتراك  المسؤولين  زيارات  وكانت  وقت. 

على التنسيق، 

من حماربة اإلرهاب إىل استثماره

تدويُر اإلرهاب أساُس المشكلة السوريّة، ولم يكن 
العسكرة  لوال  السوريّة  األزمة  خلُق  الممكن  من 
فصائل  فتعّددت  والدعم  التمويل  أطراف  وتعّدُد 
اإلرهاب المسلّحة، إال أّن دور تركيا كان األكثر 
تميّزاً إذ دعمت كلَّ فصائل اإلرهاب واستقدمتهم 

ودّربتهم ومّررتهم عبر الحدود.
عن  المزمعة  اإلرهاب  محاربة  جهوُد  تسفر  لم 
إنهائه، وإنّما أّدت إلى انتقاله من منطقة ألخرى، 
لتجميع  مظلة  أستانه  وشّكلت  دولّي،  توافق  وفَق 
خفض  مناطق  عنوان  تحت  إدلب  في  اإلرهاب 
تفاصيل  لكلِّ  المكثّفة  الجغرافيا  لتكوَن  التوتر، 
الضفة  من  تركيا  اقتربت  وبموجبها  األزمة، 
وعسكريّة،  اقتصاديّة  اتفاقيات  وعقدت  الروسيّة 
بتجميع  قامت  بعدما  أحدها،  عفرين  احتالل  كان 
والنصرة،  داعش  فيهم  بما  المرتزقة  بقايا 
وتشكيل جيش من الموتورين والقتلة واللصوص 
خطة  سياِق  في  استخدامهم  ليُعاد  والمنحرفين، 

أنقرة لحرب الكرد عبر الحدود.
القادر  الوحيد  الطرَف  أنقرةَ  أّن  موسكو  وترى 
الواجهة  وأنّها  اإلرهابيين،  وقيادة  التحّكم  على 
ذلك  في  وتستند  للتفاوض،  الرسميّة  السياسيّة 
حلب  من  اإلرهابيين  بإخراج  سابقة  تجربة  إلى 
الشرقيّة.  الغوطة  واليوم  إدلب،   إلى  وترحيلهم 
وبذلك نتأكد أنَّ جهود موسكو وطهران في حرب 
اإلرهاب لن تسفر عن نتائج ملموسة ما لم تنفتحا 
كيفما  قيادته  على  القادرة  الوحيدة  أنقرة  على 
تشاء، إذ لوالها الستمرت معارك حلب والغوطة 
الشرقية أمداً أطول. وأهم ما في الحراك السياسّي 
موقفها  لتغيير  أنقرة  دفع  هو  الروسّي-اإليرانّي 
من دمشق، وتأكيد وحدة األرض السوريّة، وبهذا 
عن  ناهيك  واشنطن  إلى  رسالة  الحليفان  وجه 
أنقرة نفسها، التي تقود فصائل إرهابيّة في عدوان 

»غصن الزيتون«. 
المسميات  على  تتوقف  ال  السياسيّة  البراغماتيّة 
عينيها،  نصَب  الهدَف  تضع  بل  والمصطلحات، 
مستفيدةً  ثمن،  بأّي  مرادها  إلى  للوصول  وتعمُل 
من متغيرات الواقع. بذلك انتقلت موسكو من ضفِة 
استثماره. وتعّمدت فرَض  إلى  اإلرهاب  محاربة 
شروط تعجيزيّة على الكرد لتدفعهم للرفض، كما 
عرقلت دخول الجيش السورّي إلى عفرين ليؤّدي 
مهمته الوطنيّة. وعمليّاً أُريد عبر احتالل عفرين 
الحّل  وعرقلة  الكردّي،  بالصف  شرٍخ  إحداث 
الديمقراطّي، وليبقى الحّل رهَن التجاذب الدولّي، 

لترتفع أصواٌت ال وزَن لها هنا وهناك. 
سياسة موسكو الجديدة أملت عليها التغاضي عن 
كارلوف  أندريه  سفيرها  واغتيال  قاذفتها  إسقاط 
باتفاقات  أنقرة  وربطت  2016/11/24م 
أستانه  تكن  ولم  بالجملة.  وعسكريّة  اقتصاديّة 
محطات لحّل األزمة بل منصة االنعطاف التركّي 
باتجاه موسكو، فيما سوتشي تأكيٌد لحصريّة الدور 

الروسّي في سورية.
عفرين لم تنتِه والمأساة مستمرة، ولكن مع التعتيم 
الدمار  صور  نشر  مرحلة  انتهت  فقد  الكامل، 
والسرقة علناً، وبدأت مرحلة جديدة غير محّددة 
زمنيّاً، عفرين فيها سجٌن كبيٌر، الحياة فيه معقّدة، 
وكذلك  مستمرة،  الخطف  وعمليات  فالمداهمات 
يُساق  أين  يعلم  أحَد  وال  البيوت،  على  االستيالء 
مخيمات  سكان  وأما  مصيرهم!!  وما  المعتقلون 
والدعم  الدولّي  االهتمام  عن  فمغيّبون  الشهباء 
باأللغام  الهاربين  الموُت  يحصد  فيما  اإلغاثّي، 

المزروعة في األراضي الزراعيّة.

عفرين مأساة صنعها توافق املصاحل الدولية 

رامان آزاد

فواصل
آلدار خليل

قراءة يف منعكسات 
االنتخابات الرتكية القادمة

باتت تركيا وبعد حوالي سبع سنوات من األزمة 
في سورية العباً مهماً حينما نتناول ونشرح أبعاد 
أنَّ  بحكم  سورية  في  اإلرهاب  وتطور  الفوضى 
اإلرهاب  وتفعيل  الفوضى  لخلق  اإلمداد  خطوط 
أو  المباشر  بالدعم  المتعلقة  النواحي  في  سواء 
عمليات الفيتو والتدخل غير القانوني على بعض 
تحاول  التي  الوطنية  والمواقف  الطروحات 
بعمق  االستقرار  تحقيق  نحو  التوجه  تزال  وال 
مكونات  خالل  من  سورية  في  وباستراتيجية 
شمال  مكونات  يمثل  سورية  وطنية  وشرائح 

سورية في مقدمتهم.
وتراجع  انحسار  في  بات  التركي  الدور  أهمية 
بخاصة بعد أن طفت على السطح كلُّ المخططات 
بل  ال،  تركيا  قبل  من  الصادقة  غير  والغايات 
الموقف  من  أبعد  مواقف  الطفوة  تلك  وفضحت 
التركي حيث التقارب الروسي مع تركيا وموضوع 
الحرب على عفرين ساهمت في إحداث تغييرات 

جديدة على كل الصعد محلياً وإقليمياً. 
هذه  في  وبالتحديد  تركيا  تعاني  الذي  الوقت  في 
الفترة من توتُّر في العالقات مع أمريكا وتداخل 
األمور وتفاقمها مع روسيا - غير العلني - وابتعاد 
ساحة  عن  األوربي  لالتحاد  االنضمام  ملف 
التفاوض مع أوروبا والصدام اللفظي مع إسرائيل 
والتصارع مع إيران في المد والنفوذ والخالفات 
مع اليونان حول الجزيرة القبرصية في ظل كل 
هذه المجريات والوقائع تركيا تتجه نحو انتخابات 
من  والعشرين  الرابع  في  ورئاسية  برلمانية 
حزيران الجاري والتي تمثل مرحلة مهمة لتركيا 

وللمنطقة، فمن أين تأتي األهمية؟.
عن  أتحدث  وبالتحديد  تركيا  في  قادم  هو  ما 
االنتخابات ليس بشيء اعتيادي أو إجراء عادي 
حيث أن الموضوع ال يكمن في أنَّ هناك اقتراع 
الزمني  االستقدام  موضوع  تناولنا  لو  فحسب، 
سنجد  االنتخابات  موعد  عن  المبكِّر  اإلعالن  أو 
من  حالة  وجود  من  تأِت  لم  اإلسراع  دوافع  أن 
االستقرار وغياب التوتر وحدوث هدوء سياسي، 
بل على العكس هناك ما يثير األمور ويزيد من 
القالئل نتيجة سياسات أردوغان في المنطقة ومن 
قنا إليه آنفاً حينما تناولت  نتائج ذلك العلنية ما تطرَّ
شرح حالة الخناق على تركيا والتوترات الواضحة 
بينها وبين محاور إقليمية، بالمقابل الحرب على 
هو  ما  تعدَّى  فضح  عملية  في  ساهمت  عفرين 
حت بعض  خفي في تركيا وأحرج روسيا وتوضَّ
تركيا وروسيا ومن معهما  التي ساهمت  األمور 
في إخفائها عن السوريين واستمرارهم قبل عملية 
إلى  والهادفة  الحسنة  النوايا  إبراز  في  الفضح 

االستقرار في سورية- حسب زعمهم بالطبع-.
االنتخابات القادمة في تركيا عامل مهم ومؤثر في 
وفي  حيث  القادمة  للمرحلة  كثيرة  مالمح  تحديد 
تابعة ألردوغان وفشله في  قوائم غير  حال فوز 
تطورات  حدوث  يعني  هذا  الرئاسية  االنتخابات 
النواحي  جميع  في  جديدة  عوامل  وظهور  الفتة 
الذمم-  وشراء  التزوير  إلى  لجوئه  حال  في  أما 
وهذا شيء وارد بقوة- سيكون أردوغان أمام دفع 
مرحلة  أمام  وسيكون  لسياساته  حسابات  فاتورة 
صعبة وال يستطيع الخالص من تبعات سياساته 
حتى  األوسط  والشرق  العراق  وفي  سورية  في 

العالم.
المراقبة  على  والعمل  االنتخابات  في  المشاركة 
هدف  ووضع  والتركيز  القوى  وتجميع  بشدة 
ومشروع  واجب  األعين  أمام  أردوغان  هزيمة 
ضروري لما سينتج عنه من أحداث بدايتها تكمن 
في المساهمة بأحد األشكال في تحرير عفرين - 
في سورية  أردوغان  دور  كعامل دعم- وتراجع 
وظهور مواقف جديدة تكون إيجابية من النواحي 

كافة. 
في روج آفا وشمال سورية ننظر إلى االنتخابات 
مؤثرة  ستكون  أنها  من  يقين  على  ونحن  بأهمية 
وستنعكس بنتائجها علينا، في جميع األحوال نحن 
اآلن  أولوياتها  تكمن  والتي  أهدافنا  في  ماضون 
حراكنا  األساس  هذا  وعلى  عفرين  تحرير  في 
في  مستمر  والتنظيمي  والدبلوماسي،  السياسي، 
موضع  سيكون  والذي  نفسه  والمنحى  التوجه 
وتحقيق  عفرين  تحرير  حتى  الدوام  على  أولوية 

الحل الديمقراطي في سورية عامة.

في لقاء خاص لصحيفتنا مع عضو اللجنة 
الديمقراطّي  المجتمع  حركة  في  التنفيذية 
االحتالل  تشمل  محاور  حول  الحديث  دار 
التركّي لعفرين وما المطلوب لعودة أهالي 
المحتملة  والتغيُّرات  بيوتهم،  إلى  عفرين 
بمنطقة الشرق األوسط، ومسار آستانا الذي 
الذي  السياسّي  للحل  المظلمة  البقعة  يشّكل 
والمخاطر  سورية،  لتقسيم  أساساً  يهدف 
التي تواجه إيران، ومسائل تتعلق بالوضع 

العام في سورية والمنطقة:

 - إلى أين تتجه سورية والشرق األوسط 
السوريّة،  األزمة  على  أعوام  ثمانية  بعد 

بتصوركم؟
الوضع السورّي الحالي متغيّر وغير ثابت، 
تُغير في  أّي  وبالتالي يمكن أن يطرأ عليه 
أّي وقت، وهذا ال يتوقف على سورية فقط، 
بل ربما يشمل بعض دول الشرق األوسط 
أيضاً، والسبب هو ضمان استمرار مصالح 
الدول الغربية، إذ لم تعد هذه الدول القوميّة 
العظمى.  القوى  قادرة على حماية مصالح 
وأزمة الشرق األوسط هي نتيجة الصراع 
والدينيّة  القوميّة  الدولة  بين  الحاصل 
الدول  تريد  الذي  للحكم  اآلخر  والشكل 
يضمن  بحيث  المنطقة  في  إحداثه  العظمى 
المرحلة  على  والحفاظ  هيمنتها،  استمرار 
الماليّة  الرأسماليّة  المتمثلة بمرحلة  الجديدة 
جديدة،  نُظٍم  عن  البحث  منها  تتطلب  التي 
وهذه المرحلة بدأت مع هجمات 11 أيلول 

في أمريكا. 
حسين  صدام  إعدام  إلى  أنظر  شخصيّاً 
كان  أنّه  على  السابق  العراقي  الرئيس 
بمثابة إعدام الدولة القوميّة، ويمكن تشبيهها 
بإعدام لويس السادس عشر في فرنسا التي 
نقلت فرنسا وأوروبا إلى مرحلة جديدة. في 
أي  بالوكالة  الحرب  انتهت مرحلة  سورية 
لتنفيذ  المختلفة  المسلحة  الفصائل  استخدام 
هناك  دول،  حرب  اليوم  وباتت  أجنداتها 
عشرات الدول التي تحمل أجندات متناقضة 
في سورية، وبالتالي ستدوم هذه التناقضات 
لعدم وجود رؤية واضحة للحل، بل هناك 
إدارة لألزمة ورغبة كل دولة االستفادة من 

هذه الفوضى.

ـ عقدت مؤتمرات واجتماعات عدة إليجاد 
تقيمون  كيف  سورية،  في  السلمّي  الحل 

هذه االجتماعات؟
بهدف  عقدت  التي  المتعددة  االجتماعات 
إيجاد حل لألزمة السوريّة، بدءاً من جنيف 
ذر  نتائُجها  تتعَد  لم  وسوتشي،  آستانه  إلى 
السورّي إليهامهم  الشعب  أعين  في  الغبار 
بالمقابل  مصلحتهم،  تريد  الدول  هذه  أن 
المعارك  وتيرة  كانت  اجتماع  كّل  وبعد 
الذي  آستانا  اجتماعات  وبالتحديد  تشتّد، 

يهدف إلى تقسيم سورية.
فرض  تحاول  دول  بين  اتفاقات  فهناك 
رأسها روسيا  وعلى  المنطقة،  في  أجندتها 
التي  اإلقليميّة  الدول  وبعض  وأمريكا 
تناقضات  وبالتالي هناك  فلكهما،  تدور في 
وهناك  القوتين،  هاتين  بين  واتفاقات 
هذه  على  اللعب  تحاول  التي  الدول  بعض 
إحدى  تعتبر  التي  تركيا  ومنها  التناقضات 
إلى  تركيا  ووصلت  الناتو،  حلف  دول 
الواليات  من  كثيراً  تستفيد  لن  أنّها  قناعة 
بدأت  السبب  لهذا  األمريكيّة،  المتحدة 
االتفاقات  بالتقّرب من روسيا وعقد بعض 
معها، وبالتحديد بعد انقالب 15 تموز في 
الحكم  في  أردوغان  أقدام  ثبّت  الذي  تركيا 
الذي  االنقالب  كشف  في  روسيا  وساعدته 

قالت بعض المصادر أّن أردوغان هو مْن 
دبّره بنفسه.

تَسبَّب في  التركّي  ــ  الروسّي  التقارب  هذا 
المشروع  لتقابل  السوريّة،  األزمة  تأزيم 
د الشيعّي  اإليرانّي الذي يرمي إلى دعم التمدُّ
الداعم  التركّي  المشروع  مع  سورية  في 
التي  يأتي دور روسيا  السنّي، وهنا  للتمّدد 
على  وعملت  المشاريع،  هذه  تدعم  كانت 
ألسباب  تركيا  وبين  بينها  المسافة  تقريب 
حلف  في  شرخ  إيجاد  محاولة  منها  عّدة 
الموجودة  المسلحة  الفصائل  ضبط  الناتو، 
الشمال  إلى  جميعاً  ونقلها  سورية  في 
من  الغاز  نقل  مشروع  تنفيذ  السورّي، 
أذربيجان عبر تركيا إلى أوروبا، سحب يد 
التي كانت تشكِّل  القوقاز  تركيا من منطقة 
يمكن  وبهذا  السوفييتي.  االتحاد  من  جزءاً 
المتعاقبة في خانة  وضع اجتماعات آستانا 
)االجتماعات المظلمة التي تهدف إلى تقسيم 

سورية وتقاُسم النفوذ(. 
تنازالت روسيّة في  وبالمقابل كانت هناك 
شمال سورية بدأت من جرابلس إلى إدلب 
المجال الجوّي لتركيا  لصالح تركيا، وفتح 
في شمال سورية، وإعطاء الضوء األخضر 
في  الديمقراطي  المشروع  لضرب  لتركيا 
هي  روسيا  أن  جيداً  ونعلم  سورية،  شمال 
القوة  هذه  وجود  في  ترغب  ال  األخرى 
الديمقراطية بشكٍل قوي في سورية وكانت 
أن روسيا هي  بالتقسيم رغم  تتهمنا مراراً 
سورية،  وقسمت  الحدود  رسمت  التي 
عفرين ضمن  على  العدوان  ويمكن وضع 

هذه االتفاقات.

- ماذا استفادت القوى المختلفة من احتالل 
تركيا لعفرين؟

من  المختلفة  القوى  فوائد  إيجاز  يمكن 
روسيا  التالية:  بالنقاط  عفرين  احتالل 
الفرات من  أرادت أن تخلي منطقة غربي 
الوجود الكردي وبالتالي إعطاء القوة للنظام 
ه مستقبالً لدعوة تركيا للخروج من  والتوجُّ

عفرين!!.
التواصل  منع  في  يستفيد  السوري  والنظام 
الجغرافي للشمال السوري وبالتالي ضرب 
الوجود  وإضعاف  الفيدرالية  مشروع 
الكردي العام، وكذلك األمر مرتبط بإيران 
أيضاً ألن أي انتصار في سورية سينعكس 
التركية.  باليد  حدث  هذا  وكل  إيران  على 
أنَّ  للُكرد  تظهر  أن  أيضاً  رغبت  أمريكا 
لن  هي  ولكن  خانتهم  التي  هي  روسيا 
تخون الكرد وهذا المنطق غير سليم أيضاً، 
وبالنسبة ألوروبا فالدول األكثر تأثيراً على 
وبريطانيا،  ألمانيا  هما  األوروبي  القرار 
وبدأت هاتان الدولتان بتقوية عالقاتهما مع 
تركيا، وأورد عدد من المحللين أن بريطانيا 
موعد  لتقديم  أردوغان  وجهت  التي  هي 
االنتخابات ألن الوضع التركي االقتصادي 
أردوغان  قام  لذا  سيتدهور،  والسياسي 
بتقديم موعد االنتخابات وعقد عالقات قوية 
الضوء  بريطانيا  وأعطت  بريطانيا،  مع 
تنفيذ  بهدف  حالياً  ألردوغان  األخضر 
األوسط،  الشرق  في  الغربي  المشروع 
الرأي  كبير على  تأثيٌر  وألمانيا  ولبريطانيا 
السياسي األوروبي والعدوان التركي على 
عفرين أظهر ذلك، عبر الصمت األوروبي 
التصريحات  بعض  على  اقتصر  الذي 
في  األخرى  األحزاب  وبعض  فرنسا  من 
الفاتيكان ألردوغان  بابا  أوروبا، واستقبال 
كان  عفرين،  على  التركي  العدوان  أثناء 

بمثابة الموافقة المطلقة. 
   

داعش  مرتزقة  من  الزور  دير  تحرير   -  
سيُؤثِّر  كيف  االنتهاء،  على  شارف 
ومرحلة  السوري  المشهد  على  تحريرها 

ما بعد داعش؟ 
مع  ستتغير  الحالية  والتحالفات  التوازنات 
قامت  إذ  داعش،  من  الزور  دير  تحرير 
تحرير  األولى  حمالت،  بثالث  أمريكا 
االنسحاب  والثاني  داعش  من  الزور  دير 
إيران،  مع  النووي  االتفاق  من  األمريكي 
والثالثة هي الضربة الغربية الثالثية لمواقع 
سياسية  رسالة  لبعث  هدفت  والتي  للنظام 
أكثر من كونها عسكرية، إلى روسيا للقول: 
إنه ثمة قوة غربية تستطيع التأثير في الملف 
االستراتيجيين  الحلفاء  وضرب  سورية 
للروس وهم اإليرانيون. هذا التغيير سيعيد 
مسار الحل السياسي في سورية إلى مسار 
في  سوتشي ووضعه  مسار  وتحييد  جنيف 

إطار الرؤى األمريكية.

 - هل هناك ترابط بين تحرير دير الزور 
من داعش والتصعيد األمريكي ضد إيران؟
بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  زيارة 
التفاهم  مدى  أظهر  روسيا  إلى  نتنياهو 
الروسي اإلسرائيلي وكذلك التفاهم الروسي 
األمريكي ضد النفوذ اإليراني في سورية، 
النفوذ  تحجيم  أمريكا  تحاول  وبالتالي 
اإليراني في سورية وكذلك في العراق عبر 
خطوات عسكرية بالقصف المباشر لمواقع 
عسكرية، وربط هذه التطورات معاً يظهر 
أن األزمة الحالية في سورية سيتم توجيهها 
روسيا  أن  وأتوقع  اإليراني،  الداخل  إلى 
لضمان  إيران  حماية  من   يدها  ستسحب 
عبر  للعيان  ظاهراً  ذلك  وكان  مصالحها، 
الصمت الروسي على الهجمات اإلسرائيلية 
على المواقع اإليرانية، وهذا الشيء سيؤثر 
مسار  نسف  عبر  السوري  الملف  على 
آستانا أوالً، وإعادة بعض الدول النظر في 
سيؤثر  إيران  وإضعاف  الحالية.  تحالفاتها 
على  وكذلك  عامة  السوري  الملف  على 
تضغط  مترابطة  ملفات  هناك  ألن  تركيا، 
بها أمريكا على تركيا وإيران كملف رضا 
الضراب رجل األعمال التركي من أصول 
الحصار  كسر  تركيا  ومحاولة  إيرانية، 
أخرى  وملفات  إيران  على  المفروض 
ستؤثر على تركيا واقتصادها بشكٍل مباشر.

 - مما سبق هل نستطيع القول: إنَّ مسار 
الحل في سورية، سيعود إلى جنيف لعدم 

قبول األطراف الغربية بمسار آستانا؟
مختلفاً  سيكون  عقد،  إن  جنيف  مؤتمر 
من  سبق  عما  والمضمون  الشكل  في 
اجتماعات، ألن المعارضة فقدت الكثير من 
نفَّذها  التي  التصفية  سياسة  نتيجة  أوراقها 
يمكن  ما  هناك  يبَق  لم  وبالتالي  أردوغان، 

تسميته بالثورة.
والقوى  النظام  هناك  سيكون  وبالنتيجة 
الواقع  في  سورية،  شمال  في  الديمقراطية 
ال توجد معارضة فعلية وإن أراد المجتمع 
فاألولى  المسلحة  الفصائل  تمثيل  الدولي 
بتركيا أن تحضر عنهم، وإذ لم تدعى القوى 
الديمقراطية في الشمال السوري إلى مؤتمر 
المجتمع  لدى  نية  هناك  يكون  لن  جنيف 

الدولي لحل األزمة السورية سلمياً. 

 - كلنا نعلم حجم المؤامرة التي حيكت ضد 
عفرين، ما الذي يمكنكم عمله اليوم لعودة 

أهالي عفرين وتحريرها؟
كبيرة  مقاومة  كانت  عفرين  في  المقاومة 
ألن  عسكرياً  تسقط  لم  عفرين  وتاريخية، 

التكنولوجيا  أنواع  كل  استخدمت  تركيا 
قاوم  ذلك  من  الرغم  وعلى  العدوان،  في 
وتوّجه  الطائرات،  بأجسادهم  المقاتلون 
بالعودة،  آملين  الشهباء  إلى  عفرين  أهالي 
الشعب  حماية  وحدات  أبدت  عسكرياً 
والمرأة موقفها الصريح باستمرار المقاومة 
العسكرية حتى تحرير عفرين. ودبلوماسياً 
تحت  العودة  مسار  على  العمل  يتم  أيضاً 
مظلة األمم المتحدة وسحب القوات التركية 
مشروعية  ال  التي  عفرين،  من  المحتلة 
تركيا  روجت  نعم  عفرين،  في  لوجودها 
أثناء احتالل عفرين فكرة محاربة وحدات 
حماية الشعب، لكن اليوم ال وجود لوحدات 
حماية الشعب هناك، إًذاً يجب أن تنسحب. 
في  البقاء  عفرين  شعب  على  يتوجب 
الشهباء، وتنظيم نفسه على أساس العودة. 

 
القوات  بسحب  رسمياً  روسيا  طالبت   -  
االحتالل  ودولة  عفرين،  من  التركية 
موقف  سيكون  ماذا  رفضت؛  التركي 

الجانب السوري من ذلك؟
لتركيا  المخفية  األهداف  يعلمون  الروس 
وبالتالي  سورية،  من  أجزاء  اقتطاع  وهي 
إلى  الروسي  التركي  االتفاق  هذا  يدوم  لن 
في  والمحلية  الدولية  التغيرات  نتيجة  األبد 
سورية، فالمصالح هي التي تحكم المنطقة، 
المستقبل  في  تغيراً  نشهد  ربما  وبالتالي 
األخيرة  الروسية  والتصريحات  القريب. 
من  األجنبية  القوات  لخروج  دعت  التي 
سورية تهدف إلضفاء الشرعية على النظام 
الدعم  لوال  سيزول  كان  الذي  السوري 
الروسي، لكن هذه القوى األجنبية المتواجدة 
لن تنسحب بسهولة، وإن  في سورية حالياً 
قوى  وراَءها  ستترك  بالتأكيد  انسحبت 
سياسية وعسكرية تحمي وتنفذ أجندات تلك 

الدول.

االنتخابات  بعد  تركيا  ستتجه  أين  إلى   -  
على  نتائجها  ستؤثر  وكيف  المبكرة 

المنطقة؟
بعد االنتخابات ستحدث تغيرات كبيرة في 
تركيا إن نحج أردوغان في االنتخابات أو لم 
م الوضع السياسي التركي  ينجح، نتيجة تأزُّ
مع عدد كبير من بلدان العالم ودعمه العلني 
للمجموعات المتطرفة في سورية ومناطق 
االقتصادي  الوضع  م  لتأزُّ إضافة  أخرى، 
واالنخفاض الكبير في قيمة الليرة وفي حال 
استمرار هذا االنخفاض سيقود تركيا نحو 
الهاوية، وبهذا ستكون تركيا أمام خيارين، 
االنتخابات  في  أردوغان  فشل  حال  في 
تركيا،  في  الحقيقية  الديمقراطية  ستعزز 
الفاشية  ستعزز  أردوغان  نجاح  حال  وفي 
والوضع  التركي،  الشعب  معاناة  وتزداد 
السوري  الوضع  على  سيؤثر  التركي 
ألن  عامةً،  األوسط  والشرق  وكردستان 
التي تعادي القضية الكردية في  تركيا هي 
هنا  السؤل  لكن  األربعة،  كردستان  أجزاء 
تحمل  التركي  الشعب  سيستطيع  متى  إلى 
سدة  على  أردوغان  لبقاء  السلبية  النتائج 
ألمانيا  بأن  الجزم  أستطيع  وهنا  الحكم. 
حالياً،  تركيا  تدعم  التي  هي  وبريطانيا 
بين  اليوم  تجري  التي  المسرحية  وكذلك 
تركيا وإسرائيل يستثمرها أردوغان لكسب 
عدنا  وإذا  اإلسالمي،  التركي  العام  الرأي 
للخلف في االنتخابات الماضية أيضاً كانت 

هناك قصة سفينة مرمرة وحصار غزة.

حوار/ باهوز أمحد ـ إدريس حنان

حسن كوجر: 

»مع حترير شرق الفرات ستتغري التحالفات 

والتوازنات باملنطقة«
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حكيم صفقان...من يعش حتت مساء الوطن أصدق يف أدبه وفنه وقوله

منبج...عراقة املاضي وروعة احلاضر 

على  مّر  ما  كثيراً  اسم  صفقان  حكيم 
طالما  ثوري  جهورّي  وصوت  أسماعنا، 
أحببناه وحرك فينا مشاعر الحب والغضب، 
ثائرة، وإطاللة واثقة  وكلمات شعر رقيقة 

على شاشات التلفزة الكرديّة. 
بين  بوطان  فرقة  وعضو  قامشلو  ابن 
عامي 1987 –1990م. انتقل إلى أوروبا 
لينضم إلى »فرقة برخودان«  ويساهم في 
بروزها على ساحة الفن الكردي في أوربا، 
الكردية في  الثقافة  افتتاح مركز  ساهم في 
تي  )َمد  تلفزيون  وافتتاح  وتأسيس  روسيا 
القنوات  من  وغيره   )MED-TV في 
وكتب  الكردية،  الفضائية  التلفزيونية 
عشرات المقاالت في الصحف والمجالت 
الكردية التي صدرت في الخارج والداخل، 
وكذلك عمل معداً ومقدماً ومسؤوالً للعديد 
الفنية  والفعاليات  التلفزيونية  البرامج  من 
مدن  عدة  في  الفنية  والحفالت  والثقافية 
الحوار  هذا  معه  لنا  كان  أوربية.   وبلدان 

القصير.

الدور  ما  أوروبا منذ سنوات  ـ كمقيم في 
أوربا  في  والموسيقا  الفن  لعبه  الذي 

بالنسبة للقضية الكردية؟
 نظراً للقمع والمنع الذي كان يطال كل ما 
والسياسية  والقومية،  بالكردايتية  صله  له 
ومازالت  متبعة  كانت  التي  الشوفينية 
أجزاء  كل  في  المستبدة  األنظمة  قبل  من 
الفنانين  من  العديد  هاجر  كردستان، 
والمثقفين والمطربين إلى الخارج، وأولئك 
صوتهم  إليصال  وفرصة  متنفساً  وجدوا 
الموسيقا  وكانت  للعالم،  وثقافتهم  وفنهم 
أقوى  من  األدب  جانب  إلى  واألغنية 
وبخاصة  الكرد  بها  ناضل  التي  األساليب 
الشوفينية  استبداد  وفيما يخص  أوربا،  في 
التركية بحق الكرد، كما كانت دول الَمهجر 
ساحات إلظهار المواهب الفنية والموسيقية 
والثقافية الرائدة. التي لعبت ومازالت تلعب 

دوراً ريادياً.

وما  الخاصة  أعمالك  عن  تحدثنا  لو  ـ 
أنجزت منها حتى اآلن؟

البومات  وثالثة  لي مجموعتان شعريتان  
غنائية، وألنني أقيم في أوروبا وهناك العديد 
اهتممت  ولذلك  والموسيقيين،  الفنانين  من 
الملتزم وتعاونت مع  الغنائي  أكثر بالشعر 
ولي  الموجودين،  الفنانين  من  الكثيرين 
كتابان في ذلك لم أنشرهما حتى اآلن، وكل 
لعمل  وثمرة  ألعمالي  أرشيفا  أعتبره  ذلك 

عشرات السنين.

ـ عملت لفترة ضمن فرقة برخودان كيف 
تقيم دور الفرقة وأين أصبحت اآلن؟

وأبرز  أولى  من  برخودان  فرقة  كانت 
في  تأسست  التي  الثورية  الفنية  الفرق 
أوروبا وعملُت فيها، بل إنها كانت صوت 
في  رائداً  دوراً  ولعبت  وصداها،  الثورة 
الوعي  وإيقاظ  الكردستانية  التحرر  حركة 
الفن  مجال  في  وكذلك  الثوري،  والحسِّ 
ضمنها  العمل  شرف  لي  كان  والموسيقا، 
ومنذ ست سنوات لم أعد أعمل كعضو دائم 
فيها؛ لكنني ما زلت أتواصل معها ونتعاون 
في مجاالت عدة، وأعتقد أن الفرقة بحاجة 
لمركز  لتعود  جديدة  خطوات  تخطو  ألن 
الصدارة بين الفرق الكثيرة الموجودة على 
الساحة اليوم وبخاصة في ظل المتغيرات 

الكثيرة اليومية.

ـ إلى أي مدى استطاعت األغنية الثورية 
الكردستانية  التحرر  حركة  في  التأثير 

وماذا قدمت لها؟
 في بداية انطالق حركة التحرر الكردستانية 
الثمانينات  وبداية  السبعينات  نهاية  وفي 
بالضبط، لعبت األغنية الثورية دوراً هاماً 
بل دوراً أساسياً وكانت السبب في انضمام 
السياسي  الكفاح  إلى  المئات  بل  العشرات 
التحرر  حركة  صوت  وكانت  والمسلح، 
ذلك  تلعب  تعد  لم  اليوم  لكنها  الكردستانية 
والبد  كثيراً  تغيرت  الظروف  ألن  الدور 
والتوجه  واألداء  األسلوب  في  التغيير  من 
أننا  ورغم  والثورية،  السياسية  باألغنية 
نشاهد العشرات من األغنيات تحت مسمى 
األغنية الثورية في الحدث اليومي، إال أن 
ويرتقي  التسمية  هذه  يستحق  منها  القليل 
إليها، ويقوم بذلك الدور والتأثير المرتجى 
تشرح  مقاالت  المجال  هذا  في  ولي  منها، 

األسباب والنتائج بهذا الخصوص.

اآلن  األغنية  تلعبه  الذي  الدور  ما  ـ 
الداخل  في  اليومي  الحراك  في  وتأثيرها 

والخارج؟
كانت  خطوة  تخطو  الثورة  كانت  كلما 
اإلعالم  دور  تلعب  سنوات  قبل  األغنية 
والدعاية والتعريف بها في الخارج ودعمها 
األمام  إلى  الخطوات  وكانت  الداخل،  في 
تتزامن على الصعيد السياسي في الخارج 
الجبهات،  في  المسلح  والكفاح  والمقاومة 
كانت األغنية بمثابة بيانات سياسية، واليوم 

أيضاً تساهم وسائل التواصل واإلعالم في 
التعريف بالنضال واالطالع عليه ومعرفته 
سياسة  من  يجري  بما  العالم  وتعريف 

وكفاح ونضال على كلِّ الصعد.

كابن روج آفا وسورية كيف تنظر إلى ما 
يجري في سورية وفي شمالها باألخص؟

والشرق  سورية  في  ويجري  جرى  ما 
الثوابت  من  الكثير  غيَّر  األوسط 
فاألطماع  الواقع،  أرض  والمعطيات على 
تظهر من جديدن وكذلك التدخالت الدولية 
سورية  تحيل  التي  والعسكرية  السياسية 
والمقاومة  فالبطولة  دولية،  لساحة صراع 
الملحمية في كوباني وعفرين غيرت الكثير 
الكرد ووجودهم  العالمية عن  المفاهيم  من 
التقارير  وعشرات  وثقافتهم،  وبطوالتهم 
هذه  عن  والعالم  أوروبا  في  نراها  اليوم 
البطوالت واإلنجازات في روج آفا وشمال 
سورية، ما يتغير ويحدث كبير ومهم كما 
حدث في تحرير كوباني واحتالل عفرين، 
وأقول هنا إن من حرر كوباني قادر ومؤكد 
الزيتون  مدينة  وستعود  عفرين،  سيحرر 
ألهلها، لن تعود سورية كما كانت وستتغير 
عهود  إلى  الكرد  يعود  لن  وكذلك  كثيراً، 
العبودية واالستسالم بعد كل هذه البطوالت 

والتضحيات واإلنجازات العظيمة.

فيما نشهده  المرأة  إلى دور  تنظر  ـ كيف 
من تغيُّرات شاملة اليوم؟

المرأة بحاجة إلى الحرية أكثر من الرجل، 
وهي التي تصنع الثورة وتحرر الشعوب، 
العظيمة  االنتصارات  صنعت  من  المرأة 

ثورة  وفي  الكردستانية  التحرر  في حركة 
اوجالن  عبدهللا  األممي  والقائد  آفا،  روج 
مجال  في  المرأة«،  ثورة  »ثورتنا  قال: 
األدب ما تزال  الخطوات خجولة ألنها ما 
تزال رهينة العادات والتقاليد، أما في مجال 
الفن من موسيقا ورسم ومسرح وفي أغلب 
جوانبه فإن المرأة  متقدمة في هذا المجال 
على الرجل وإذا سنحت لها الفرص أكثر 
يستحق كل  ما  أكثر وستنجز  فإنها ستبدع 
وخطت  وقررت  رسمت  المرأة  تقدير، 
التي  وهي  عليها،  الثناء  تستحق  خطوات 

تقود المجتمع وبكل ثقة.

الشاعر  يقول  ماذا  أخيرة  كلمة  في  ـ 
والفنان حكيم صفقان لمحبيه؟

سمات  أبرز  ومن  متالزمان  واألدب  الفن 
ونحن  والذهني،  الفكري  والتحرر  التقدم 
وتقدم  تطوير  في  مباركة  خطونا خطوات 
مجتمعنا، وأخص هنا من يقيمون في داخل 
كردستان بأجزائها األربعة، ومن يعيشون 
في  واألساس  األصل  أنتم  ترابها،  على 
والثورة  الحدث  يعيش  فمن  خطوة،  كل 
األرض  على  يتفاعل  ومن  واالنتفاضة 
هو  واللوحة  واللحن  بالكلمة  والواقع 
ونتكلم  نٌنظِّر  كنا  ربما  واألوفى،  األصدق 
األجمل  وللغد  للكثير،  ونخطط  ونرسم 
الخارج  في  وغيرها  أوروبا  أحالم  لكن 
وعنفوان  وإحساس  طموح  إلى  ترتقي  لن 
من يثبت خطاه على أرض الوطن، وينعم 

بالحب والسالم تحت سمائه المباركة .

التاريخ  أرض  مدينتي،  جميلة  هي  كم 
أرض  والفداء،  البطولة  أرض  واألدب، 
المحبة واإلخاء، أرض الخضرة والجمال، 
بكرم  بعطائها،  جزيلة  بتربتها  خصبة 
النِظرة  شامخة  شعبها،  وعطاء  أهلها، 
عزيزة النفس، متطلعة للعيش الكريم فقط.

الحاضر،  رائعة  الماضي،  عريقة  منبج 
في كّل خطوة ترى عظمة التاريخ وقدسيّة 
المنظر،  أينما أمعنت النظر ترى الحاضر 

الطيبة  منبج،  مدينة  إنَّها  التاريخ  يعانق 
الشامخة  بمحبتها،   األصلية  بأهلها، 
بعّزتها، ترى بيوتها ترنو إليك بعين ملؤها 

المحبة واألخوة.
ترى آثارها شامخة صامدة عبر العصور، 
ففيها  الزمان  لتدلَّ على مكانتها في سالف 
عظمتها،  على  الشاهدة  التاريخية  األوابد 
لعهود  ترجع  التي  والمدافن  الكنائس  فيها 
يلتف  الذي  وسورها  القدم،   في  موغلة 

حولها ليحميها من طمع الغزاة والمحتلين، 
كسوار يحيط بزند حسناء،

النهضة  ذاته  الوقت  في  حولك  ومن 
ضخمة  مباٍن  من  الحديثة،  العمرانية 
متطّورة  خدميّة  ومرافق  واسعة  وشوارع 

ومشاٍف حديثة كلها لخدمة أبنائها.
أواصر  تربطهم  أخوة  إنَّهم  مدينتنا؛  إنَّها 
المحبة واإلخاء، تعايشوا على مر األزمان 
كجسد واحد وما زالوا أحبة كرماء يجمعهم 
المشترك  المصير  ويوحدهم  الوطن،  حب 
فترى  الرأس،  مرفوعي  بكرامة  والعيش 
ق بين  أنَّها تضم تآلفا من الشعوب، ال تفرِّ
إنّها  اآلخر،  على  أحداً  تفّضل  وال  أحٍد 
مدينة التعايش السلمّي وكانت مثاالً للمحبة 
وستبقى كما عرفناها أرض محبة،  ونبع 

عطاء.
مياهها  ووفرة  بخضرتها  اشتهرت  لقد 
وتربتها الخصبة التي تعودت أن تعطي بال 
العناية،   من  القليل  إال  تطلب  وال  حدود،  
من  إلى  تنظر  فارعة  خضراء  أشجارها 
عطاًء  تعطيهم  لكي  حنونة،   بعين  حولها 
ذات  أرض  في  نبتت  ألنها  محدود،  غير 
تكفي  وفيرة  محاصيلها  عالية،   خصوبة 
كطيبة  طيب  حلو  مذاقها  وتزيد،   أهلها 

سكانها.

شامخة  عهدناها  كما  ستبقى  اليوم  وهي 
مستعدة للدفاع عن نفسها ضد أي عدوان، 
ويدها ممدودة إلى أبناء الوطن كافة للوقوف 
معاً ودرء األخطار ولتحيا حياة حرة أبية.

أما أدباؤها فهم كثر كما خيراتها وجمالها 
وأوابدها، وال يمكن الحديث عنهم جمعياً، 
وال  واألدب  الشعر  في  بصماتهم  تركوا 
فمنهم  ذلك  عليهم  ينكر  أن  أحد  يستطيع 
البحتري وأبو فراس الحمداني وأبو ريشة 
يوسف  وأحمد  غزيل  منال  محمد  ومنهم 

الذي قال فيها :
واألدِب           الشعِر  أرُض  منبَج  أرُض  ذي 

أرُض المعارِف واألقالِم والكتِب
وهكذا  أنا،  عرفتها  كما  مدينتي  هذه 
طفولتي  عشت  حيث  وقلبي،  بعيني  أراها 
عشقتها  لقد  حضنها،   في  وترعرعت 
ألبنائها،  الدافئ  الحضن  ألنها  وأحببتها، 
أرضها  وستبقى  جميلة  وستبقى  كانت 
معطاء. أما شعبُها فرمٌز للتعايش األخوي 

والرقي الثقافي والمعرفي.

حاوره/ عبدالرمحن حممد

زيتونة يف القلب

تاريخ  في  لحظاٌت  إنها  أقول  زلت  ما 
األوفياء،  تاريخ  في  وقروٌن  السفهاء، 
وجرٌح في قلوبهم ودمعة في أعين الفقراء، 
عفرين  مدخل  من  جدتي  خروجِك  لحظة 
الزيتون  لشجرات  فراقك  لحظة  متعثرةً, 
زيتون  ولشجرات  الكئيب,  بستانك  في 
في أرض دارك, كم كانت تثور في وجه 
الشمس  لحرارة  تتصدى  القدر،  قساوة 
وتعاند  تحبين،  من  كل  تلم  ظالً  لتكون 
لحظات  وزيتوناً،  زيتاً  لتهديك  الجوع 
الغسق تهديك الدفء في أيام البرد القارس 
عفواً  موسيقا  فتعزف  األحبة  تجمع  ناٌر 
سيمفونية رائعة, لحظات احتراق أغصانك 
سقف  دارك،  زيتونة  وتغطي  الراحلة، 
وتحميها  تارة،  بتحملها  المهدوم  منزلك 
تارة أخرى، وعندما يشتد بك األلم يا جدتي 

يسعفك زيتها، ليُعيد إليك لحظات النشوة.
حتى تنورك الصغير بات يتألم بجانب قن 
قادرة  تعد  لم  الجريحة،  الخائفة  دجاجاتك 
يعشق  بات  الصغير  تنورك  البيض،  على 
النار  لتداعب ألسنة  بقايا أغصان الزيتون 
عفرين،   سهول  من  القادمة  العجين  كتل 
أبيضاً  رغيفاً  الجوع  على  وتتمرد  فتثور 
األحبة  كل  رائحته  يجمع  حنطياً،  ُمحمراً 
الصباح  نسيم  مع  الخبز  رائحة  وتنساب 

وتعود دون تكليف.
فراقك  جدتي؛  قاسية  لحظات  أنها  أعرف 
الفرح  يقاسمك  كان  الذي  زوجك  لقبر 
والترح، وأنت تتذكرين كالمه عندما كان 
الشهيرة »كّل شيء سيزول  يردد عبارته 
وهو  باقية«  الزيتونة  هذه  إال  سيموت 
وأنت  ترابها،  يحرث  يقلّمها...  يسقيها... 
شاركك  من  الزيتونة،  زرع  من  تتذكرين 
الصغير  المهدوم  بيتك  لبنات  بناء  في 
ابنك  لصورة  احتضانك  لحظات  الكبير، 
تارة؛  ترفعينه  العبودية،  لقصور  الرافض 
وتقبلينه تارة أخرى، وأنت تتهامسين معه 
قطرات  ماسحة  والبكاء  التمعن  لتكرري 
الراحل  صورة  زجاج  فوق  من  دمعك 
زيتوناتك  في  تمعنك  لحظات  الشهيد، 
المحروقة، حتى البقرة حزينة تركتيها في 
الخوار،  على  تقوى  تعد  لم  الدار،  أرض 
تالشت،  بل  فيه  النيران  بردت  والتنور 
فارق من كان يحب من نسوة يجتمعن كلَّ 
صباح مع روايات ما كان يخبِّئه ظالم الليل 
المصنوعة  أتأملك وعكازتك  بين طياته،  
شريكك  عفواً  زوُجك  زرعها  زيتونة  من 
وسقاها أطفالك ماًء تارة ودماً تارة أخرى.  
خلف  هناك  موجود  هو  ما  إلى  نظراتك 
مبعثرة  أشالٌء  مهدمة،  أطالل  األفق... 
الجرحى  صوت  وأنين  دخان  ودماء، 
يتالقى مع أنين صوت المَعذبين... فتزداد 
فيزداد  فأكثر،   أكثر  انتقاماً  نظراتك 
العائدة،   الراحلة  الجدة  أيتها  لك  احترامي 
إرادتي  أستمدُّ  دمعك،  أمسح  يديك،  أقبل 
مزار  إلى  نظراتك  للماضي،  عشقك  من 
تلك  تقبلين  للحقيقة وأنت  الشهداء، عشقك 
بعكازتك  تضربين  ترفعينها،  الصورة 
وكأنك  مكانها  تركت  صغيرة  صخوراً 
صوتك  نبرات  وتزداد  االنتقام،  تريدين 
إلى  عفرين،  إلى  النظر  أمعنت  كلما 
األطالل, إلى صورة ابنك الشهيد، نبرات 
صوتك أيَّتُها الجدة وأنت تكررين سنعود... 
سنعود... سنعود يا عفرين يداوي ما تركه 
األوغاد من جرح في جسدي وفكري فألملم 
أكثر  وأنا  عفرين  تراَب  وأُقبِّل  وريقاتي 
ر ما قلته... يا  إصراراً على االنتقام وأكرِّ
لها من لحظات في تاريخ السفهاء وتاريخ 

طويل في قاموس الشرفاء.
ويصدُح  جبّاٌر،  ويموت  طاٍغ،  يرحل 
ويتردد  التالل  خلف  من  مغٍن  صوُت 
صوته في الوادي العميق، ويبقى زيتونك 
وضحكتك  خبزك  ورائحة  العطاء،  رمز 

تشبع الروح. 

تأمالت

أزهر أحمد

مجعة احليدر

أطفال  لرعاية  مركز  لكي  كركي  في  افتتح 
النسوة،  من  مجموعة  قبل  من  التوّحد 
أربع  هّن  ومعنوياً.  مادياً  بسيطة  وبإمكانيات 
والنفسية،  االجتماعية،  الناحية  من  مختصات 
تطّوعن من أجل إلحاق مجموعة من األطفال 
الذين يعانون من متالزمة التوّحد بعجلة الحياة 
الطبيعيين.  األطفال  من  أقرانهم  غرار  على 
الذي  المرض  وهذا  الهام،  المركز  هذا  حول 
العالم  بلدان  أغلب  في  متفشياً  داًء  أضحى 

أعددنا التقرير التالي:

د؟ ما هو التوحُّ

عادةً  العقل،  بنمو  متعلقة  إعاقة  هو  د:  التوحُّ
من  األولى  الثالث  السنوات  خالل  تظهر 
عمر الطفل، وتنتج عن اضطراب في الجهاز 
المخ على  قدرة  يؤثر على عدم  مما  العصبي 
القيام بوظائفه من حيث استيعاب المعلومات، 
روزين  أفادتنا  التعريف  بهذا  ومعالجتها!. 
»هناك  قائلةً:  وأّكدت  المرض  هذا  سلو حول 
منا  وسعياً  مناطقنا،  في  للتوحد  كثيرة  حاالت 
في  رغبنا  وتشجيعه  عي  التطوُّ بالعمل  للقيام 
من  الشريحة  لهذه  والمساعدة  العون  يد  تقديم 
وهو  المركز؛  هذا  جهَّْزنا  فبدايةً  األطفال، 
سمايل  جمعية  لنا  قدَّمتها  غرفة  عن  عبارة 

للتنمية البشرية«. 
المركز  في  المتواجدين  األطفال  عدد  وعن 
أوضحت روزين أن عددهم أربعةُ أطفاٍل من 
عليهم  ويشرف  متفاوتة،  وبأعماٍر  الجنسين 
وأكدت  بينهن،  من  وهي  مختصات  أربع 
على أنهّن قد حّضرَن أنفسهّن بشكٍل جيٍد لهذه 
المراكز  بالعديد من  المهمة، وقالت: »اتصلنا 
هذا  في  خبراتهم  من  واستفدنا  المختصة 
المجال، كما اعتمدنا على العديد من المراجع، 
مستفيضة  وحواراٍت  ونقاشاٍت  تدريٍب  وبعد 
األطفال  باستقبال  باشرنا  شهر،  من  ألكثر 

المتوحدين«.

مؤشرات اإلصابة بالتوحد

إصابة  على  تدل  التي  المؤشرات  وحول 
األطفال بمتالزمة التوحد تقول أفين مجد الدين 
طفلة  بمعالجة  وتقوم  تربوية  أخصائية  وهي 
تبلغ من العمر اثنتي عشر ربيعاً: »إْن الحظت 
األم أن طفلها ال يبتسم ابتسامات عريضة، وال 
السعادة على محياه، وهو بعمر  تظهر تعابير 
أكثر، وال يستجيب لألصوات،  أو  ستة أشهر 
وال يرد على المالطفات، وتعابير الوجه التي 
يقوم بها اآلخرون، أو انعدام صدور حركات 
محاولة  أو  التلويح،  أو  والخلف،  األمام  إلى 

الطبيعي  من  والتي  ما،  شيٍء  إلى  الوصول 
هذه  فإن  الطبيعيين،  األطفال  عن  تصدر  أن 
الطفل  إصابة  إلى  تشير  وغيرها  المؤشرات 

د«.  بمرض التوحُّ

د سلوك طفل التوحُّ

االجتماعية  األخصائية  أكَّدت  جانبها؛  من 
د  التوحُّ أنَّ سلوك طفل  ابراهيم: »على  شادية 
الطبيعيين«،  األطفال  سلوك  عن  يختلف 
من  أكثر  حركياً  الطفل  يكون  »قد  وأشارت: 
احتياجاته  عن  يعبر  أن  يستطيع  وال  المعتاد، 
من  والبالغ  أعالجه  الذي  كالطفل  الخاصة 
»أحياناً  شادية:  وبينت  سنوات«،  ست  العمر 
أو  بالحائط  رأسه  ضرب  إلى  المتوحد  يلجأ 
في  نقص  وهناك  واضح،  سبب  دون  يعض 
أنه ال  كما  لديه،  االبتكاري  أو  التلقائي  اللعب 
في  يبدأ  أن  يحاول  يقلد حركات اآلخرين وال 
عمل ألعاب خيالية أو مبتكرة، ويلجأ إلى اللعب 
بسيارة  يلعب  كأن  والدمى  األشياء  بأجزاء 
طبيعية،  غير  وبصورة  متكرٍر  بشكٍل  معينة 
وفي  أخرى،  سيارٍة  إلى  التغيير  محاولة  دون 
بعض الحاالت قد يظهر الطفل سلوكاً عدوانياً 
تجاه اآلخرين، أو تجاه ذاته، وبصورٍة عامة؛ 
في  واضٍح  نقٍص  من  يعاني  التوحد  طفل  إن 

د بكركي لكي... بسمة أمل يف رحاب الطفولة
ُّ
«مسايل« ملرضى التوح

إىل  حيتاج  ال  واإلنساني  النبيل  فالعمل  اآلخرين،  إسعاد  أجل  من  ويعملون  ذواهتم،  ينكرون  الذين  أولئك  هم  قلًة 
تصريح للعمل ممن ميتلكون إرادة فعل اخلري، ال سيما اخلري الذي يتمثل يف زرع وصياغة البسمة على حميا األطفال، 

فاألطفال هم فاكهة احلياة ورونقها، وبسعادهتم تكتمل أفراحنا وبتعاستهم تنهار قيمنا.

تقدير األمور المعتادة«.

التوعية والعالج

أما األخصائية النفسية سهيلة حسو والتي تعالج 
طفالً عمره تسع سنوات، فأوضحت لنا: »هناك 
بالذكر  وأخّص  المجتمع،  من  واسعةً  شريحةً 
التشخيصية  الثقافة  إلى  يفتقدن  فهّن  األمهات 
ألطفالهّن حول هذا المرض. لذلك؛ حتى تكون 
األمهات أكثر دراية وإلماماً بهذا المرض، فقد 
لكي ومحيطها،  كركي  في  توعية  بحملة  قمنا 
وعقدنا  المنشورات،  من  العديد  ووزعنا 
أجل  من  النسوة  مع  القرى  في  لقاء  من  أكثر 
تعريفهن بهذا المرض ألخذ التدابير الالزمة«. 
وأضافت سهيلة: »ال يوجد اكتشاف، أو عالج 

والتدخل  المبكر  الكشف  لكن  للتوحد،  طبي 
التشخيص  تأخر  فإذا  النتائج،  من  يخففان 
هذا  »إن  وتابعت:  ستنعدم«.  العالج  فإمكانية 
المرض هو داٌء خطير، فالدراسات تشير إلى 
ارتفاع نسبة المصابين بالتوحد وهو واحٌد على 
األقل من بين 150 طفالً من الجنسين، وهي 
نسبةٌ مخيفةٌ جداً، وإّن الذكور هم أكثر عرضةً 
د أربعة أضعاف اإلناث. لذلك؛  لإلصابة بالتوحُّ
فالموضوع هام جداً، ويحتاج إلى لفتٍة إنسانيٍة 
الفئة  لهذه  المناسبة  الخدمات  لتقديم  وماديٍة 

والشريحة من المجتمع«.  

 قيمة
ٌ
مشفى الفرات مبنبج خدمات طبية جمانية وجهود

منذ ساعات الصباح الباكر يشهد مشفى الفرات 
أقسام  كلِّ  لألهالي على  كثيفاً  توافداً  منبج  في 
المجاورة  والقرى  منبج  مناطق  من  المشفى 
المشفى  على  الكبير  اإلقبال  هذا  ويأتي  لها. 
الكادر  يبذلها  التي  الحثيثة  الجهود  بفضل 
الطبي رغبةً منه في خدمة المواطنين، وكسراً 
الحتكار أسعار المعاينات والعمليات واألدوية 

في السوق الحرة.
منبج  في  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  أولت 
قطاع الصحة اهتماماً كبيراً منذ بداية تأسيسها 
بتاريخ 2017/3/12م، كون هذا القطاع يشكل 
ازداد  كلما  وبالتالي  للبالد،  الحقيقية  الواجهة 
مقياس الصحة بها، ازداد النهوض االجتماعي 
واالقتصادي، حتى أنه ينعكس ببعض جوانبه 
على طابع الحياة السياسية للمجتمع. وللتعرف 
قامت  منبج،  في  الصحي  الواقع  على  أكثر 
عديدة  جوانب  على  الضوء  بتسليط  صحيفتنا 
بهذا القطاع من خالل عمل مشفى الفرات في 

منبج.

أكثر املراكز خدمًة وتقدميًا 
للرعاية الصحية

الفرات  مشفى  تدشين  تم  1995م  عام  في 

يحتوي  كان  حيث  آنذاك،  الوطني(  )المشفى 
على 175 سريراً، ومزوداً بكلِّ االختصاصات 
الطبية المختلفة الستيعاب المرضى من منبج 
الرقة.  ريف  من  وجزٍء  وكوباني  وجرابلس 
الخارجية  العيادات  قسم  للمشفى  يتبع  حيث 
وبنك الدم؛ وبذلك يقدم المشفى خدماٍت إسعافية 
والتي  السير  حوادث  استيعاب  وكذلك  جليلة، 
كانت تكثر على طريق حلب - قامشلو مروراً 
بحلته  الفرات  مشفى  أهمية  وتأتي  بمنبج. 
الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  عهد  في  الجديدة 
في  الوحيد  المجاني  المشفى  كونه  من  بمنبج 
ذي  المواطن  بوسع  ليس  وأن  بخاصٍة  منبج، 
الخاصة  للمشافي  الذهاب  المحدود  الدخل 

جداً  باهظة  تكاليفها  تعتبر  والتي 
مقابل ما يقدمه مشفى الفرات من 
خدماٍت طبية ومعاينات وعمليات 
جراحية وأدوية متنوعة مجانية. 

تأهيل احلديقة وبعض 
الطوابق

من  العديد  الفرات  مشفى  يضم 
الحراجية  الزراعية  األحواض 
البهجة  من  طابعاً  تضفي  والتي 

الخارجي من خالل  المشفى  والنقاء على جو 
بادرت  حيث  المتنوعة،  وأشكالها  أحجامها 
لجنة  مع  والتنسيق  بالتعاون  المشفى  إدارة 
إدارة  باشرت  كما  تأهيلها،  بإعادة  البلديات 
ذاتها  اللجنة  مع  والتنسيق  بالتعاون  المشفى 
بإعادة ترميم الطابقين الثاني والثالث للمشفى؛ 
المؤسسات الصحية في مدينة  كونها أحد أهم 
الخدمات  جودة  مستوى  رفع  بغية  منبج 
العالجية، حيث تعرض هيكل المشفى ألضراٍر 
جسيمٍة بسبب هجمات مرتزقة داعش، كما أن 
من  األضرار  تلك  إصالح  على  جاٍر  العمل  
وتهيئة  التالفة  والشبابيك  األبواب  إزالة  خالل 
باإلضافة  والمهدمة،  المحروقة  الجدران 

لتركيب السيراميك الجديد لألرضيات في كال 
الطابقيين، وسيتم تجهيز هذين الطابقين ليكونا 
في خدمة االختصاصات )النسائية - المخاض 
القريب  في  بالخدمة  وسيكون  األطفال(   -

العاجل.

سعي إلجياد اللوازم الضرورية

شهد المشفى ازدياداً ملحوظاً وتوافداً لألهالي 
متنوعة  عالجية  خدماٍت  من  تقدمه  ما  بسبب 
بخاصٍة في القسمين اإلسعافي والجراحي، حيث 
قامت منظمة الهالل األحمر الكردي في مدينة 
مجهزة  إسعاف  سيارة  بتقديم  مؤخراً  قامشلو 
للمشفى  يتسنَّى  للمشفى؛ حتى  المعدات  بكامل 
األمثل ضمن خدمة  بالشكل  المواطنين  خدمة 
الخطيرة  اإلسعافية  للحاالت  السيارة  استدعاء 

عند الحاجة. ويتوفر في السيارة لوازم إسعافية 
الصدمات  )جهاز  بـ  مزودة  سريعة 
المفرزات،  سحب  جهاز  الكهربائية، 
جهاز رذاذ، وجهاز األوكسجين( وتجدر 
الكردي  األحمر  الهالل  أن  إلى  اإلشارة 
إسعاف  بسيارة  المشفى  زود  وأن  سبق 
في وقت سابق ليصبح عددهما سيارتين 

اثنتين موضوعتين تحت الخدمة.

أقسام جديدة 

الكثير  تتطلب  الصحية  الرعاية  وألن 
توفير  مع  وتمشياً  والجهد،  العطاء  من 
أفضل الخدمات ضمن النهضة الصحية 
الشاملة في القطاع الصحي بمنبج؛ قامت إدارة 
المشفى باستحداث قسٍم جديٍد لألنف والحنجرة 
المرضية  الحاالت  ازدياد  بسبب  وذلك 
فصل  في  ينتشر  ما  عادةً  والذي  القسم،  بهذا 
األنسجة  تصيب  التي  البرد  موجة  في  الشتاء 
الفيروسات  نشوء  وبالتالي  باألنف  المخاطية 
في  يعرف  والذي  األنفلونزا  لمرض  المسببة 
أجرت  المزيد  ولمعرفة  بالكريب.  مجتمعاتنا 
المشفى  في  اإلدارية  مع  حواراً  صحيفتنا 
فاطمة حمو حول هذا الموضوع، حيث قالت: 
»تم استحداث هذا القسم لتخفيف المعاناة عن 
األهالي وخدمةً للمواطنين الذين ال يستطيعون 
ل عبء تكاليف وثمن أدوية الكريب وللحد  تحمُّ
المشافي  في  الطبية  الخدمة  ظاهرة غالء  من 

الخاصة«.

إغالق الصيدليات املخالفة

النفوس  بعض  »تحاول  حمو:  فاطمة  وأكدت 
باستغالل  وذلك  والربح،  الكسب  الضعيفة 
واجبهم اإلنساني واألخالقي في عملهم بالقطاع 
الصحي، بعيداً عن رقابة الضمير الحي، من 
بها  المسموح  غير  األدوية  بعض  بيع  خالل 
المختص. حيث  الطبيب  إال من خالل وصفة 
الجهات  مع  بالتعاون  المواطنون  بعض  يقوم 
الداخلي  واألمن  الصحة  لجنة  في  المختصة 
بالحد من هذه التجاوزات. وقامت لجنة الصحة 
بإغالق  مؤخراً  الداخلي  األمن  مع  بالتعاون 
الحال  هو  كما  المخالفة،  الصيدليات  من  عدٍد 
في إغالق صيدلية »كابرجا« التي تقع جنوبي 
من  الصادر  الداخلي  للنظام  لمخالفتها  منبج؛ 
المجلس  من  والمصدق  الصحة  لجنة  قبل 

التشريعي في منبج«.

زيارات لدعم املشفى

قامت لجنة المرأة بعقد لقاءات مع العامالت في 
المشفى، باالطالع على عملهن، حيث عقدت 
الرئاسة المشتركة للجنة الصحة والمرأة منى 
بالعامالت.  اجتماعاً  محمد  وانتصار  زكي 
العامالت  اقتراحات  بعض  مناقشة  وتمت 
في  بافتتاح حضانة  المشفى، حيث طالبن  في 

المشفى وتأمين المواصالت لهن.

تقرير/ خضر اجلاسم 

تقرير/ ليكرين خاني
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أبناء  ف عكيد على عدد كبير من  هناك تعرَّ
اختطافهم  تم  الذين  المجاورة  والقرى  قريته 
ف على قصص  في فترات متقاربة، كما تعرَّ
للتعذيب  تعرَّضوا  الذين  المختطفين  بعض 

بشكٍل وحشي.
والذي  هذا،  المرتزقة  سجن  »في   : يقول 
تُشرف عليه االستخبارات التركية، وعرفت 
ذلك نتيجة وجود عدد من األتراك هناك أثناء 
التحقيق والتعذيب، في تلك الفترة التي مكثت 
الـ700  يتجاوز  المختطفين  عدد  كان  فيها، 
ومسنين،  ورجال  نساء  بينهم  من  شخص، 
وقد  هناك  موجوداً  كان  قريتنا  مسني  أحد 
تعرَّض لتعذيب شديد، تمثَّل بالضرب وكسر 
على  قادر  غير  بات  حتى  اليدين،  أصابع 

المشي أليام«.
ويروي عكيد قصصاً وفظائع متعددة عاناها 
على  شاهداً  بات  الذي  السجن  ذلك  مختطفو 
اإلنسان،  لحقوق  التركية  الدولة  انتهاكات 
بمعتقالت  السجن  هذا  نُشبِّه  تجعلنا  لدرجة 
النازيَّة وسجن غوانتناموا، ويقول عكيد: »إن 
أشكال التعذيب التي عاناها المختطفون هنا، 
أجزاء  لجميع  ح  المبرِّ الضرب  بين  تنوعت 
الجسم، والصعق الكهربائي، وتعليق الشباب 
التعذيب  وممارسة  السقف  إلى  أقدامهم  من 

النفسي والجسدي«.
ويُوثِّق عكيد حال أحد الرجال الذي فقد وعيه 
تزن  التي  الغاز  أسطوانة  إسقاط  بعد  تماماً 
يشكل  وهذا  رأسه،  على  كغ   20 من  أكثر 
ينتهجها  التي  الوحشية  التعذيب  أشكال  أحد 
لتوثيق  إضافة  التركي،  االحتالل  مرتزقة 
نتيجة  واألطراف  األضالع  لتكسير  حاالت 
تحت  حياتهما  شخصان  فقد  كما  التعذيب، 
في  المختطفون  تناقله  ما  بحسب  التعذيب 

المعتقل.
اليوم الشاب الجامعي الذي قضى حياته بحثاً 
عن العلم، يعود إلى قريته وهو مثقل بالجراح. 
لكنه؛ عاد لالعتناء بأشجار األجاص والتفاح، 
تنعم  كانت  مدينة  في  عاناه  ما  تنسيه  لعلها 
باألمان، وباتت اليوم محتلة، ويبحث الشاب 
الحال  تغيَّر  كيف  يصدق  ال  زال  ما  الذي 
بقريته ومدينته عن طريٍق للهروب من الواقع 
التركي،  االحتالل  يفرضه  الذي  المرير 

والمقاومة لهمجيته وممارساته.
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قفزة آب الثانية... إرادة 
نثرت األمل

لم تكن خطوة اعتيادية، وإنما كانت قفزة 
مناضلين  حياة  في  نوعية  نقلة  أحدثت 
وتمردوا  الحقيقة  درب  في  المضي  آثروا 
على الظلم والطغيان والرتابة المجتمعية.. 
كانت قفزة أشبه بقفزة آب حين أصبح البدء 
بالكفاح المسلح ضرورة ال بّد منها، كانت 
قفزة الكرامة والدفاع عن الوجود والهوية 
واإلرادة القوية التي لم ترض إال أن تكون 
حرة، غير مستسلمة.. إنها قفزة األول من 
حزيران عام 2004م في استئناف الكفاح 
ضّد  الكردستانية  ر  التحرُّ لحركة  المسلح 

االحتالل التركي... 
أبداً  السلَم  التركي  االحتالل  دولةُ  تُِرد  لم 
الشرق  في  الطويل  تاريخها  مّر  على 
المنطقة  شعوب  اضطهاُد  وكان  األوسط، 
عينيها  نصب  وضعتها  هدفاً  وإبادتها 
للتحكم بهم وممارسة سياستها االستبدادية 
وتتريك  المنطقة  ديمغرافية  وتغيير  عليهم 
التركية؛ وهذا  بالقومية  سكانها والنهوض 
ما فعلته مع الشعب الكردي بشكل خاص، 
التحرر  حركة  على  القضاء  إلى  فسعت 
القمعية  بالوسائل  وحاربتها  الكردستانية 
بحقهم  المجازر  وارتكاب  قتل  من  كافة 
أشد  وممارسة  معتقالتها  في  وتعذيبهم 
على  والجسدي  النفسي  التعذيبين  أنواع 
معتقليها. وعلى الرغم من استجابتها للهدنة 
الكردستانية  التحرر  حركة  أعلنتها  التي 
في  الكردية  القضية  لحل  1999م  عام 
لخمس  وامتدت  وتركيا  كردستان  باكور 
سنوات، إال أنها خرقت تلك الهدنة بحبك 
شتى  بوسائل  إلبادتها  ضدها  المؤامرات 
منها بث الفتنة بين الكرد أنفسهم وتحريض 
الـ الديمقراطي  االتحاد  حزب  بيشمركة 
YNK  في باشور كردستان على محاربة 
ما  لها  وكان  الكردستانية  التحرر  حركة 

أراد.
عام  حزيران  من  األول  قفزة  أحدثت 
في  أخرى  نوعية  ونقلة  ثورة  2004م 
التسلح والدفاع عن المبادئ والقيم وكانت 
بمثابة امتداد لقفزة آب،  حين ارتأت حركة 
التحرر أنَّ البدء بالكفاح المسلح ضرورة 
1984م،  عام  آب   15 في  عنه  فأعلنت 
صحبت  تاريخها  في  نوعية  نقلة  فكانت 
وعدم  الظلم  من  والحماية  النضال  معها 

االستسالم.
الكردستانية  التحرر  حركة  تأبه  لم   
القمعية،  التركي  االحتالل  لممارسات 
عديدة؛  مرات  ذلك  بعد  الهدنة  فأعلنت 
بينهما،  السلم والوصول لحل  بغية تحقيق 
من  الوافدة  السالم«  »مجموعة  وأرسلت 
كلٍّ من جبال كردستان وأوروبا ومخمور 
باعتقالهم  قامت  ولكنها؛  معها.  للتفاوض 
أيَّةَ خطوٍة  هم في السجون، ولم تخطُ  وزجِّ
إيجابية لحل القضية الكردية سلمياً، وآثرت 
المشترك  والعيش  الشعوب  أخوة  ضرب 

عرض الحائط. 
قفزة  حزيران  من  األول  قفزة  كانت 
بأن ال سبيل  الوجود واإليمان  الدفاع عن 
للخالص إال بالتسلح والنضال ضد نظام ال 
يقبل باآلخر وال يجد في ذاته سوى المركز 
يتخذ  وإنما  والمناقشة  الحوار  ويرفض 
العنف سالحاً له لإلبادة وارتكاب المجازر 
دون رحمة أو شفقة وحبك مؤامرة واسعة 

ضد الكرد وشعوب المنطقة أيضاً.
لقد أحيت هذه القفزة الحياة في روح حركة 
الدروب  وأضاءت  الكردستانية  ر  التحرُّ
واالعتقاد  واإلرادة  اإليمان  بنور  المعتمة 
حزيران  من  األول  غدا  الخنوع.  بكسر 
تاريخ نضال شعب أبى الخنوع وإن كان 
قوة  إلى  النظر  دون  السالح  من  أعزَل 
العدو وعدته، وكانت انطالقة نحو التغيير 
التمرد  إلى  اإلذعان  حالة  من  والتحول 

فالثورة والخالص.  

سوزان علي

كاميرة صحيفتنا  الخصوص؛ سلطت  وبهذا 
واقع  برصد  الحصاد  موسم  مع  بالتزامن 
الالزمة  والتحضيرات  العمل  وآلية  الحصاد 
المزارعون  يالقيها  التي  والصعوبات 
الموسم،  في  والعمال  الحصادات  وأصحاب 
أشهر  أكثر  يعتبر من  الحصاد  فشهر موسم 
السنة أهمية وذلك لوفرةً فرص العمل بالنسبة 
الموسم  يوفر  حيث  الجزيرة  إقليم  ألهالي 
المقاطعة؛  في  العاملة  لأليدي  عمل  فرص 
العتماد غالبية أهالي اإلقليم  في دخلهم على 
جانب  إلى  والعتالة  العمال  وهم  الزراعة، 
إلى أصحاب  العامالت في األرض، إضافةً 

األرض والحصادات.
وتأتي زراعة الحبوب وأهمها القمح بالدرجة 
األولى، حيث تعرضت المحاصيل ألضرار 
في  وهطولها  األمطار  تأخر  نتيجة  كبيرة 
غير مواعيدها مما تسببت في خسارة كمية 

وجودة الحبوب هذه السنة.
وتغيير  بتصليح  الحصادات  أصحاب  وقام 
لتكون  عام  بشكٍل  وصيانتها  الغيار  قطع 
صاحب  واشتكى  كما  للعمل،  جاهزة 
ونقص  ارتفاع  من  فيصل  حسين  الحصادة 
الحصاد  إلى موسم  الميكانيكية، وأكد  القطع 
مضاعفة  من  للمصاريف  هائل  دفع  يرافقه 

أجور العمال واالفتقار إلى العمال في بعض 
األحيان، إضافة إلى أعطال الحصادة؛ بسبب 
عملها المستمر وعدم يباس المحاصيل حتى 
الوقت الحالي وهذه تعتبر عوائق وصعوبات، 
وأضاف: »إن هطلت األمطار وقت الحصاد 
نضطر إلى توقف عملية حصاد المحصول 

إلى حين جفاف المحاصيل«.
القمح  حصاد  موسم  »بدأ  فيصل:  وأكد 
والشعير في إقليم الجزيرة منذ أكثر من أسبوع 
وباشرت الحصادات بجني المحاصيل، كما 
اإلنتاج  بخصوص  السنة  هذه  التوقعات  أن 
لن يكون وفيراً بسبب األمطار الغزيرة التي 

تعرض  وبالتالي  األخيرة  اآلونة  في  هطلت 
هذا  وفي  للخسارة؛  المحاصيل  من  الكثير 
الموسم لن تلتئم جراح الفالحين والمزارعين 
الحراثة  وصعوبات  تعب  تنسيهم  ولن 
األراضي  في  وضعت  التي  والمصاريف 

الزراعية«.
ونوه حسين فيصل إلى أن إنتاج هذا الموسم 
بـ 2  إنتاجية تقدر  ضعيف فكل دونم يعطي 
دونم  لكل  كان  المنصرم  العام  ففي  شوال، 

واحد 20 شواالً.

محاصيله  نقل  في  صعوبة  المزارع  ويجد 
المدن  في  األساسية  المراكز  إلى  الزراعية 
ال  بشكٍل  النقل  أسعار  غالء  من  ويشكون 
سائقي  وتحكم  المراكز  بعد  نتيجة  يصدق 

الشحن باألسعار.

تقرير/ برييفان محي

واقع موسم احلصاد يف إقليم اجلزيرة 

استعدادات املركز الزراعي 
يف ديرك الستقبال املوسم

يعاني الفالحون أثناء الموسم من صعوبات 
مراكز  إلى  محصولهم  تسويق  عند  عديدة 
وتالعب  مضايقات  من  )الصوامع(  الشراء 
في الدرجات واألسعار وغيرها من األمور. 
لذا؛ قررت هيئة الزراعة والمراكز الزراعية 
استالم  الجزيرة  إقليم  ومقاطعات  المدن  في 
محصول القمح من الفالحين وبأسعار جيدة، 
في  الزراعية  األراضي  أغلب  وأن  بخاصة 
رت من قلة األمطار في هذا  هذه السنة تضرَّ

الموسم.
وأعرب المركز الزراعي في ديرك بمقاطعة 
لشراء  استعداده  عن  الجزيرة  بإقليم  قامشلو 
الموسم  لهذا  الفالحين  من  القمح  محصول 
مشوالً  كان  سواء  والقاسي  الطري  بنوعيه 

)جوال( أو دوكمة.
وحول تجهيز مراكز الحبوب واستقبال القمح 
للجنة  المشترك  الرئيس  أفاد  الفالحين  من 
حمزة  صالح  الحيوانية  والثروة  الزراعة 
مراكز  ثالثة  تجهيز  »تم  قائال:  لصحيفتنا 

ديرك  مركز  من  كل  في  الحبوب  لشراء 
)دوكمة ومشول(، مركز تل زيارات ومركز 
مجهزة  المراكز  وهذه  )دوكمة(،  بروج 
بطاقم العمل من الخبراء والفنين والمرقمين، 
وخضعت جميعها لعدة دورات للقيام بعملية 
الشراء، حيث كان لهم في الموسم المنصرم 
دور فعال في متابعة شؤون موسم األهالي«.
صورة  إحضار  ضرورة  على  حمزة  وأكد 
استكماالً  الكومين  من  وورقة  الهوية  عن 

لإلجراءات واألوراق المطلوبة. 

تحديد سعر مناسب للقمح للموسم الحالي

ونوه صالح حمزة بأنه تم تحديد سعر القمح 
بدرجاته الثالث على الشكل التالي: »الدرجة 
من  الواحد  للطن   )175000( األولى: 
القمح، أما الدرجة الثانية )173250( للطن، 
وبالنسبة  للطن،   )171500( بـ  والثالثة 
الرابعة تحسم 1,25 ل.س عن كل  للدرجة 

الدرجة  في  محدد  هو  كما  إجرام،  زيادة 
الثالثة باإلضافة إلى أنه سيتم استرجاع  ثمن 
أكياس القمح للفالحين بمعدل 9 أكياس لكل 
طن من الوزن الصافي بمبلغ )600( ل.س.
وأضاف صالح حمزة بأن المركز الزراعي 
على  الجديد  الخيش  أكياس  توزيع  بصدد 
الفالحين حيث يعطى لكل دونم من األراضي 
الزراعية البعلية كيسين، والزراعة المروية 

)4( أكياس وبسعر )650( للكيس الواحد.
لديهم ترخيص من  الذين  للفالحين  وبالنسبة 
على  اعتماداً  األكياس  سيستلمون  الزراعة 
ترخيصهم، أما غير المرخصين فيحضرون 
المساحة  عليه  يدون  الكومين  من  ورقة 
)مروية  الزراعة  نوعية  وتحديد  المزروعة 

أو بعلية(.

تقرير/ عصام عبد اهلل

إصالح إسعايف لطرق ناحية
 عني عيسى

محلة مكافحة املواد منتهية الصالحية يف تل كوجر

عيسى  عين  ناحية  في  الشعب  بلدية  قامت 
األخيرة  اآلونة  في  األعمال  من  بالكثير 
الطرق  على  الحفر  من  عدد  تعبئة  ومنها 
عين  ناحية  مداخل  على  المتواجدة  العامة 
عيسى بطول 2 كم، ويأتي هذا العمل كحل 
تسببها  التي  المشاكل  من  للتخفيف  إسعافي 
هذه الحفر على السيارات، وذلك بفرش مادة 
األماكن  في  الحفر  في  البيضاء  »الكرابية« 
للسائقين  والمشاكل  بالحوادث  تتسبب  التي 

العابرين على طريق الناحية.
ويأتي هذا العمل كحل اسعافي لهذه الطرق 
التي تضررت وتحتاج إلى ترميم جزئي أو 
وريفها،  الرقة  مدينة  إلى  ممتدة  وهي  كلي 
الشمالي  للريف  امتدادها  إلى  باإلضافة 
عدة  بعد  تضررت  والتي  للناحية،  والغربي 

سنوات من اإلهمال والتخريب من المرتزقة.
في  الشعب  لبلدية  المشترك  الرئيس  وأفاد 
ناحية عين عيسى أنور عويد: »قامت لجنة 
الحفر  من  عدد  تعبئة  البلدية  في  الخدمات 
بطول 2كم، وقمنا برفع ميزانية للطرق التي 
رفعناها بعد الكشف إلى مجلس المقاطعة في 

كري سبي«.

بها  قامت  التي  الحملة  ظل  في  كوجر-  تل 
لجنة حماية المستهلك لمكافحة المواد منتهية 
بعض  تم ضبط  الفاسدة؛  والمواد  الصالحية 
المواد  كل  سلم  كما  المخالفات ومصادرتها، 
أصحاب  بعض  قبل  من  الصالحية  المنتهية 
والتعاون  المستهلك،  حماية  للجنة  المحالت 

معهم بغرض إتالفها.
التي تمت مصادرتها  المواد  وجمعت بعض 
مسبقاً من بعض المحالت في بلدة تل كوجر 
المواد  بعض  جمع  إلى  باإلضافة  وقراها؛ 
)السوق  األسبوعي  السوق  من  األخرى 
الشعبي( النتهاء صالحيتها وتأثيرها السلبي 

على المواطن في حال استعمالها.
المواد  تلك  إتالف  تم  أنه  ذكره  والجدير 
الضابطة  بإشراف  إتالف  ضبط  بمحضر 

والصحة في البلدية.

من  أكثر  وجود  عن  خاصة  مصادر  أفادت 
700 شخص بينهم نساء وكهول وشباب في 
أحد السجون بريف إعزاز، والذي تستخدمه 
والتعذيب  لالعتقال  كمركٍز  التركيّة  الدولة 
في  المختطفون  بها  يمر  تحقيقاٍت  فترة  بعد 
التي  االختطاف  رحلة  وعفرين.  تركيا 
تمّر عبر  في عفرين  المدنيون  لها  يتعرَّض 
مراحل عدة، يتعرَّض فيها الشخص لموجة 
تعذيب متفاوت القسوة وإهانات كبيرة بحسب 

التهمة الُملفَّقة له.
ذي  )عكيد(  العفريني  الشاب  قصة  إليكم 
اختاره  الذي  اللقب  وهو  ربيعاً  الثالثين 
الذي  الصريح  اسمه  ذكر  من  خوفاً  لنفسه، 
حياة  كانت  مجدداً.  لالختطاف  يعرضه  قد 
فترة  قضائه  بعد  مستقرة،  الجامعّي  عكيد 
شبابه في قريته الريفية، مارس مهنة التعليم 
الزراعة  في  عائلته  مساعدته  جانب  إلى 
التي  المتنوعة  الفاكهة  بأشجار  واالعتناء 
جعلت من منطقة عفرين جنة من جنان هللا 
الزيتون  على األرض، واليوم أضحت جنة 
محتلة من قبل »منافقي السلطان العثماني«.

مقاطعة  تعرض  بعد  قصته  عكيد  يروي 
عفرين للعدوان التركي، واضطراره للخروج 
والتوجه إلى ناحية شيراوا، والمكوث هناك 
أيام عدة، حتى باتت المقاطعة تحت االحتالل 
قبل  من  شهرين  دامت  مقاومة  بعد  التركي 
الشعب  حماية  وحدات  ومقاتلي  األهالي 
عكيد  ليعود  الديمقراطية،  سورية  وقوات 
إلى  وأخوته  وزوجه  المسنين  والديه  برفقة 
القرية، ويقول عكيد: »دخلنا عبر قرية كيمار 
المرتزقة  رحب  وهناك  شيراوا،  ناحية  إلى 
بنا، ولوهلة ظننت أن األمور ستتحسن نحو 

األفضل وال خوف من العودة«.
منزلهم  في  فقط  أيام  عدة  العائلة  قضاء  بعد 
داهمت  أثاثه،  بعض  لسرقة  تعرض  الذي 
المنزل  الشام  أحرار  مرتزقة  من  مجموعة 

أحد  إلى  األكبر  وشقيقه  عكيد  واقتادوا 
تعرَّض  وهناك  عفرين،  في  المعتقالت 
فترة  ودامت  النفسي،  للتعذيب  الشقيقان 

اعتقالهما أسبوعاً كامالً.

ض لالعتقال  العودة تعين التعرُّ
والتعذيب

يعانيها  التي  الترهيب  قصة  أن  عكيد  ظن 
لكن  الطريقة،  بهذه  تنتهي  قد  عفرين  أهالي 
عين  إلى  والنظر  المنزل  إلى  عودته  لدى 
والده المقعد الذي كان ينتظر عودته بشوق، 
جعل الخوف يتسلل إلى قلبه، وأوجز عكيد 
ما شاهده خالل أسبوع االعتقال في عفرين 
عمري،  في  األقسى  األسبوع  »كان  قائالً: 
حاولوا إلصاق عدة تهم بنا، وبالنهاية لم يبَق 
واجب  خدمة  أديت  أنني  سوى  شيٌء  لديهم 
فالواجب  الذاتي في مقاطعة عفرين،  الدفاع 
الشباب  بها  يعتقل  تهمةً  بات  المرتزقة  عند 

ويقتلون بسببها أحياناً«.
عكيد  عودة  على  واحد  أسبوع  يمض  لم 
المرتزقة  عاود  حتى  القرية،  إلى  وشقيقه 
نيسان  شهر  بداية  في  مجدداً  اختطافهما 
المرة  هذه  االختطاف  لكن رحلة  المنصرم، 

كانت مختلفة وأطول.
القرية،  من  إخراجنا  »بعد  عكيد:  استطرد 
مكان  إلى  واقتادونا  أعيننا،  بعصب  قاموا 
االعتقال في عفرين، هناك الحظنا أن السجن 
عدد  حقق  المدينة،  في  مدرسة  عن  عبارة 
من المرتزقة معنا، وبالطبع كانت اإلهانات 
هي  والتهم  له،  تعرضنا  ما  أول  والضرب 
ذاتها، أنت عضو في وحدات حماية الشعب، 
عفرين،  على  الهجوم  أثناء  السالح  حملت 
الحظنا  إرهابي،  أنت  الحر،  الجيش  قتلت 
وجود بعض األشخاص من ضمن المرتزقة 

يشبهون في أشكالهم ولباسهم مرتزقة النصرة 
وداعش، إذ يلبسون قمصاناً طويلة وسراويل 

فضفاضة، إضافة للحاهم الطويلة«.
عكيد  فيه  مكث  الذي  عفرين  سجن  في 
عفرين،  أبناء  من  العشرات  مع  وشقيقه، 
اآلخرين  المختطفين  بعض  على  تعرفوا 
من  مختلفة  قرى  من  اختطافهم  تم  الذين 
هت للجميع،  أرياف عفرين والتهم ذاتها ُوجِّ
وتعرَّض المختطفون هناك للتعذيب الجسدي 

الذي ال يستثني مسناً أو شاباً.

ضباط أتراك يشرفون على 
التحقيق

نقلهم  تم  اختطافهم،  األول من  األسبوع  بعد 
مجدداً إلى مدينة إعزاز، لكن غيَّرت العربات 
وجهتها وتم عصب أعين المخطوفين مجدداً، 
ليجد عكيد ومْن معه أنفسهم في أحد السجون 
لم  حيث  التركية،  األراضي  ضمن  التركية 
هناك  بالضبط،  هم  منطقٍة  أي  في  يعلموا 
معهم  بالتحقيق  األتراك  الضباط  بعض  قام 

والتقاط الصور لهم وأخذ البصمات.
أكَّد عكيد: »في السجون التركية؛ تعرضت 
للتعذيب الجسدي أيضاً، والتهم التي حاولوا 
العمال  لحزب  االنتماء  هي  بنا  إلصاقها 
ألن  خائفاً،  كنت  الواقع  وفي  الكردستاني، 
فور  بالضرب  علينا  انهالوا  األتراك  الجنود 
وصولنا إلى السجن، وظننا أننا لن نخرج أبداً 
منه. بعد أيام من التحقيق المستمر، والتعذيب 
الجسدي وبطرق مختلفة، تم نقل المختطفين 
السورية،  األراضي  ضمن  آخر  سجٍن  إلى 
من  التركي  االحتالل  مرتزقة  عليه  يشرف 
التابعة  مراد  السلطان  وكتيبة  الشام  أحرار 
لالستخبارات التركية، وهذا السجن يقع في 

إحدى القرى الواقعة شرقي مدينة إعزاز«.

احتالل جنة األرض وتعذيب مالئكتها.. لن يثنيهم عن املقاومة
للتعذيب والضرب واإلهانة، وانُتهكت حقوُقهم وكرامتهم، لدرجةٍ بات التعذيب اجلسديّ  تعرَّض مئات املدنيني 
أبناء مقاطعة عفرين احملتلة، بتوجيهات  النفسيّ، باإلضافة إىل حال الرعب اليت يعيشها  التعذيب  فيها أهون من 
مباشرة من جهاز االستخبارات الرتكي، حيث تقوم الفصائل املرتزقة مبختلف مسمياهتا بعمليات اخلطف اليوميّة 

للمدنيني العائدين إىل عفرين، ويف الكثري من األحيان يطلبون فديًة ماليّة مقابل إطالق سراحهم.

تشكل الزراعة عصب االقتصاد يف مشال سورية وتعد أكرب مصادر الرزق لسكان املنطقة ويعترب إقليم اجلزيرة 
الزراعية االسرتاتيجية من )قمح، وشعري، وقطن، وكل احملاصيل األخرى  ناحية حماصيلها  الغذائية من  السلة 
كالعدس، احلمص، والكمون...إخل(، وغالبية احملاصيل البعلية تعتمد على مياه األمطار، ومن املعلوم أن موسم 
احلصاد يبدأ يف كل عام عمليًا يف األيام األخرية من شهر أيار وينتهي يف منتصف شهر حزيران. ولكن؛ هذا العام 

وبسبب قلة األمطار يف أواهنا واهلطوالت املطرية الغزيرة يف غري مواعيدها أثر على موعد احلصاد.

األطفال واإلنرتنت رحلة حافلة باملخاطر فهل يعلم األهل ذلك؟!
في  السريع  التكنولوجي  التطور  ظل  في 
اختراُع  يوٍم  كل  في  وظهور  األخير،  العقد 
فإن  العادة  وكما  جديدة،  وسيلة  أو  آلٍة 
الشعوب الشرق أوسطية تستخدم الكثير من 
الوسائل بشكل سلبي، ومنها وسيلة اإلنترنت 
يبَق  لم  التي  االجتماعي  التواصل  وشبكات 
جواٌل من الطراز الحديث إال ويحمل حساباً 
الحسابات  من  العديد  يحمِل  لم  إن  لصاحبه 
الكمبيوتر،  ألجهزة  بالنسبة  نفسه  واألمر 
ولكن األمَر الهام والخطير في هذه المسألة 
ون ويُنشئون  هم األطفال فقد أصبحوا يتصفحُّ
حسابات شخصية خاصة بهم في ظل انشغال 
األهل بمشاغل الحياة أو من باب أنَّها عائلة 
متحررة، فيتركونهم على هواهم وسط هذه 
االجتماعي  التواصل  شبكة  الفوضى ضمن 
وباألخص )الفيس بوك(، والتي تحتوي على 
صفحات تدمر الكبار فكيف الحال بالصغار. 

األطفال يف دائرة اخلطر واألهل 
هم السبب!!!

أمر  اإلنترنت  لعالم  األطفال  دخول  عملية 
الكثير  وجود  وسط  الخطورة،  غاية  في 
الطفل  إليها  يصل  قد  التي  السلبيات  من 
ذكرنا  وكما  األهل،  علم  بدون  والمراهق 

والعمل،  الحياة  بمشاغل  انشغالهم  ظل  في 
متحررة.  عائلة  بأنهم  التباهي  إلى  إضافةً 
ولكن؛ هذا المفهوم خطير فال يجوز منحهم 
ما  وفعل  مراقبة  بدون  وتركهم  الحرية 
األهل  بمقدور  أن  نعلم  أن  وعلينا  يشاؤون. 
قدرات  تنمية  في  الوسيلة  هذه  استغالل 
بجانبهم  ويكونوا  يُجالسوهم  بأن  أطفالهم 
وضرورة  الوسائل،  لهذه  استخدامهم  وقت 
ووطنهم  أجدادهم  بتاريخ  دائماً  تذكيرهم 
ضد  قواتهم  ومقاومة  شهدائهم  وتضحيات 
المحتلين والمرتزقة، والقضية ليست فرض 
أيديولوجيا معينة على عقول األطفال. ولكن؛ 

أماناً  أكثر  طرق  ، هناك  ةً ئد فا و
باستعمال  وذلك 

نت  نتر إل ا
حساب  من 

مشاهدة  في  األطفال  لمساعدة  واألب  األم 
وبالمقابل  المفيدة  والثقافية  العلمية  المواد 
إلبقائهم تحت أعين أهليهم، أما قضية تركهم 
بهم  خاصة  شخصية  وبحسابات  يتصفَّحون 
وبدون أي مراقبة فهذا األمر خطير جداً وقد 

يخلق لدينا جيالً مدمراً أخالقياً. 

األمراض والتأثريات السلبية 
الستخدام األطفال للجوال

إلى أن  وتشير الكثير من الدراسات مؤخراً 
طويلة،  ألوقات  للجوال  األطفال  استعمال 
كبيراً  خطراً  يشكل 
حياتهم،  على 
أثبتت  حيث 

أن  مؤخراً،  الطبية  واألبحاث  الفحوصات 
نسبة  بزيادة  كبيرة  صلة  لها  الذبذبات  هذه 
سرطان  بمرض  والرضع  األطفال  إصابة 
الطفل  بجانب  الموبايل  ترك  أن  كما  المخ، 
على  خطراً  ويشكل  خطير  أمر  الرضيع 
لألم  كبيرة  بنسبة  استعماله  وكذلك  حياته 
للوصول  وسيلة  هو  الجوال  وطبعاً  الحامل 
إنشاء  يتم  الحجة  وبهذه  وتصفحه  لإلنترنت 
العائالت  من  الكثير  قبل  من  حسابات 
ألطفالهم وذلك عبر الجوال والذي يولد أيضاً 
مرض رقبة الموبايل وهو يبدأ بصداع قوي 
للرقبة  متواصل  وشد  طويلة  أليام  ويستمر 
وعدم  للدوران  المطاف  به  يصل  أن  إلى 
كلها  القدمين،  على  الوقوف  على  القدرة 
أمور يجب أخذها على محمل الجد من قبل 
أنهم  على  ألنفسهم  ينظرون  الذين  األهالي 
بهذه األعمار  ليس  عائالت متحررة، ولكن 
الدائم  واإلرشاد  للمراقبة  يحتاجون  ألنهم 
جيد  هو  ما  إلى  وإرشادهم  المعاملة  وِطيب 
اإلنترنت  واستعمال  مصلحتهم  في  ويصب 
لفترة معينة وتحت المراقبة وفي أمور ذات 
فائدة لهم، ال تركهم يسرحون ويمرحون كما 
تمتُّ  ال  ألفكاٍر  ضحيةً  ليصبحوا  يشاؤون 

ألخالقنا وتربيتنا بأية صلة.

تقرير/ جوان حممد

تقرير/ باهوز أمحد


