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«لغة احلوار هي الوحيدة للوصول 
للحلول السياسية لألزمة السورية«

رمضان قامشلو.. حييا 
بأسعار ملتهبة

إعالن مناقصة بالظرف املختوم
مشروع صرف  لتنفيذ  المختوم  بالظرف  مناقصة  إجراء  عن  لكي  كركي  بلدية  تعلن 

صحي. 
ـ اسم المشروع: صرف صحي كركي لكي عام 2018م.

ـ المكان: كركي لكي.
sn4 ـ نوعية القساطل المستخدمة: بولي إيتيلين

ـ قيمة الكشف التقديري: 17184643 ل.س سبعة عشر مليوناً ومائة وأربع وثمانون 
ألفاً وستمائة وثالث وأربعون ليرة سورية.

تقدم الطلبات الى ديوان البلدية اعتباراً من 2/6/2018 إلى 17/6/2018م.
عشر  الحادية  الساعة   18/6/2018 لـ  المصادف  االثنين  يوم  العروض  فض  موعد 

صباحاً.
الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في كركي لكي

أفين عباس  ـ  سليمان حسن

روناهي  مؤسسة  عن  تصدر  عامة  ثقافية  سياسية  صحيفة  روناهي: 

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

وخلق  نشر  إىل  وتتطلع  منطقتنا  يف  والتعددية  الدميقراطية  وأسس 

ثقافة دميقراطية بيئية إنسانية حرة أساسها االعرتاف واالحرتام املتبادل 

املنطقة  األقالم احلرة يف  تفعيل  بني مجيع مكونات اجملتمع من خالل 

العلل  مكامن  إىل  يتطرق  واقعي  حتليلي  فكري  نقاش  أسس  وتأمني 

الصحيفة صفحاتها  تفتح  األساس  هذا  وعلى  املناسبة هلا  احللول  وطرح 

احلضارات  مهد  األوسط  الشرق  منطقة  مستقبل  على  الغيورين  لكل 

الفكر  وتنشيط  وتطبيق  ترسيخ  يهمهم  من  ولكل  عامة.  البشرية 

الدميقراطي التعددي الذي يقبل التنوع واالختالف ويعتربه غنى ملنطقتنا.

r.ronahi2011@gmail.com

rojnama ronahi

مركز قامشلو     0938541707

423165

صحيفة روناهي

اقليم الجزيرة- قامشلو )مكتبة سعدو- فرع )1( شارع زكي األرسوزي- جانب البلدية 425997- فرع )2( الشارع العام، مقابل جامع الشالح 452081/ مكتبة آواز- طريق عامودا 439154/ مكتبة 
الحرية- الشارع العام 421360/ مكتبة سومر- الشارع العام 424037/ مكتبة الراوي فرع )1( شارع الكورنيش، تجمع محالت الراوي 444028 - فرع )2( مقابل الصيدلية العمالية 445820/ مكتبة 
الزهراء- دوار البشيرية 460699ـ مكتبة الجواهري 443742/ مكتبة دار القلم - الشارع العام 452714 - مكتبة األنوار شارع عامودا 438207. كركي لكي: مكتبة الحرية هاتف 753997 - مكتبة 
الرسالة الشارع العام هاتف 745733-0966278457ـ  المكتبة الرئيسية - كركي لكي- 754416 عامودا )مكتبة هجار 731466( درباسية ) مكتبة سما 711410( جل آغا )مكتبة وائل 755551( 

تربه سبيه )مكتبة الجهاد 470618(

مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

وفد التحالف الدويل 
يوضح خارطة الطريق

منبج... فجر 12 آب تاريخ 

لن ينساه أبناء املنطقة ـ4ـ

ر ثالث قرى وسبع مزارع
ّ
ّعاصفة اجلزيرة: حتر

 الوطني
ُ
حكمت حبيب «احلوار

ة« 
ّ
 لألزمة السوري

ٌّ
بخطواٍت منتظمة ثابتة وخطة محكمة يتقدم مقاتلو سورية الديمقراطيّة اليوم، فبعَد استئناِف عملياتِها العسكريّة لتحرير ريف  حل

الحسكة الجنوبّي وما تبقى من ريف دير الزور، والهدف المرحلي تحرير بلدة الدشيشة شرق الحسكة حيث تقّدم المقاتلون على 
محوَريِن ُمتزامنَيِن شرقاً وغرباً؛ تقّدم مقاتلو قوات سورية الديمقراطية مسافة 7 كم باتجاه بلدة الدشيشة، وليحّرر المقاتلون 3 

تأكيداً قرى و7 مزارع. كما أّدت االشتباكات إلى مقتل 46 مرتزقاً بينهم 4 أمراء منذ بدء الحملة. الديمقراطّي  المشروع  إعالن  كان 
وإذا  الحوار،  آلية  الوطنّي واعتماد  للخيار 
توافق  محّل  لألزمة  السياسّي  الحّل  كان 
بآلياته وخضوعه  كّل األطراف، فالمشكلة 
التنظير  يغادر مواقع  لم  بالتالي  للضغوط، 
تذويب  محاولة  ثّمة  واليوم  والشعارات، 
شمال  في  الجواب  فكان  الحوار،  لجمود 
سورية: إنَّنا جاهزون ألّي حوار وطنّي لحّل 
األزمة. وقد أعرب عضو الهيئة الرئاسيّة 
لمجلس سورية الديمقراطيّة حكمت حبيب، 
عن االستعداد لزيارة دمشق إلجراِء حواٍر 
إلى أّن زيارة وفود  وطنّي سورّي، منّوهاً 
من دمشق للشمال السورّي كانت إيجابيّة، 
وأّن الحوار السورّي هو طريق حلِّ األزمة 
في  تعقد  التي  االجتماعات  وأّن  الخارج تتدخل فيها قوى ودول لها أجنداتها.السوريّة، 

مركز قامشلو      052438341

0938374196

s.ronahi.555@gmail.com

شركة روناهي للتوزيع واإلعالن

منبج- بهدف توضيح اللغط الدائر حول بنود 
والوقوف  األخير  األمريكّي  التركّي  االتفاق 
منبج  في  السياسيّة  األوضاع  على مستجدات 
مستقبالً. زار وفد من التحالف الدولّي؛ اإلدارة 
المدنيّة الديمقراطية في منبج وريفها. وجرت 
المباحثات بين الجانبين على خارطة الطريق 
تشمل  ال  كونها  بنودها،  وتوضيح  األخيرة؛ 
األمر  السوري،  الشمال  في  أخرى  مناطق 
الساحة  مستوى  على  بجديد  يأت  لم  الذي 
المنظور  في  للمدينة  والتنظيمية  اإلداريّة، 

البعيد.

من  متعددة  عصور  مر  على  منبج  شهدت 
بظاللها  ألقت  هامة  تحوالت  نشأتها  تاريخ 
االستراتيجي  لموقعها  عامة  المنطقة  على 
يوم  كان  التحوالت  هذه  إحدى  ومن  الهام، 
تحررت  حيث  2016م،  عام  آب  12من  الـ 

المدينة وقراها من مرتزقة داعش.

خانة  في  تصب  التي  اإلطار  ضمن 
أجل  من  السوريين  بين  الحوار 
لألزمة  النهائية  الحلول  إلى  التوصل 
أبناء  تواصل  وضرورة  السورية، 
المزيد  حقن  أجل  من  الواحد  الوطن 
الدماء ووقف نزيفها، زار مدينة  من 
قامشلو وفٌد رفيع المستوى من الجبهة 

الديمقراطية السورية.

رمضان  شهر  يفرض  أن  الطبيعي  من 
المبارك نوعاً من التسابق للشراء بالنسبة 
للكثيرين من المواطنين، ولكن من غير 
من  العظمى  النسبة  تكون  أن  الطبيعي 
أغلب  شراء  عن  عاجزين  المواطنين 
عرفناه  لطالما  الذي  الشهر  مستلزمات 

بالكريم.

«تركيا خترق مقررات 
اجتماع إجنرليك«

أسايش املرأة تأكيد
 لإلرادة احلرة

اجتماع لدعم اجلانب 
الصحي واخلدمي 

يف دير الزور

منبج  مجلس  لقوات  الرسمّي  الناطق  أّكد 
حملة  أّن  على  درويش،  شرفان  العسكرّي 
تحرير مدينة منبج كانت في إطار تفاهمات 
ترّوج  التركيّة  الدولة  أّن  إلى  دوليّة، مشيراً 
أنجرليك  قاعدة  اجتماع  في  ترد  لم  ألمور 
منبج  مجلس  فيه  شارك  الذي  التركيّة 
العسكرّي. فقد شهدت األيام األخيرة تصعيداً 
بخصوص  األتراك  المسؤولين  لتصريحات 
وأنّه  بمخرجاته  والتوسع  منبج  في  التوغل 

يأتي في سياق تفاهمات دوليّة.

أن  األسايش  قوات  في  المرأة  استطاعت 
تلعب دورها وبشكل ريادي وإثبات نفسها في 
انتصارات  حققت  حيث  العسكري,  الميدان 
عظيمة ووقفت في وجه المرتزقة ورفضت 
الذكورية  والذهنية  للعبودية  الرضوخ 
المجتمع  قيود  من  والتخلص  شجاعة  بكل 

التقليدي.

عقد مكتب التنمية والشؤون اإلنسانية في مجلس 
المنظمات  لكلِّ  اجتماعاً  الديمقراطية  سورية 
األعمال  لبحث  السوري  الشمال  في  العاملة 
التي قامت بها، وتم التركيز على دعم الجانب 
الصحي والخدمي في دير الزور وبحضور كلٍّ 
من الرئاسة المشتركة لمكتب التنمية والشؤون 
موحد،  القادر  وعبد  علوش  زوزان  اإلنسانية 
سورية  لمجلس  الرئاسية  الهيئة  في  والعضو 
الديمقراطية جهاد عمر، والمنظمات العاملة في 

الشمال السوري كافة.

اإلدارة املدنية مبنبج توضح الوضع الراهن 

الواقعة  السلحبية  صومعة  تستعد   - الطبقة 
منطقة  في  30كم  بنحو  الطبقة  مدينة  شرق 
وذلك  القمح  محصول  الستقبال  الجزيرة 
الالزمة  التجهيزات  الستكمال  بالتحضير 
في  األعطال  واصالح  قبان  استبدال  من 
محصول  الستقبال  استعداداً  الصومعة 

الفالحين في المنطقة.
وفي زيارة لصحيفتنا إلى صومعة السحلبية؛ 
التقينا خبير التعقيم محمد المحمود والذي أكد 
على أن الصومعة تتألف من )12( خلية سعة 
الكلي  واالستيعاب  )1200( طن،  خلية  كل 
ما بين )60 – 80( ألف طن من القمح وهي 

خاليا معدنية.
ستستقبل  قريباً  الصومعة  أن  محمد  وذكر 
قبان  استبدال  بعد  الفالحين  محصول 
قبل  من  للتخريب  تعرض  الذي  للصومعة 
القمح،  شراء  وإجراءات  داعش  مرتزقة 
برقم  الشاحنات  من  القمح  استالم  يتم  حيث 
اآللية، شهادة المنشأ من قبل المجالس المحلية 
القمح،  من  عينة  وأخذ  والبلدات،  القرى  في 

درجات  تحديد  وبعدها  والتسعير،  والتحميل 
رفض  اآلن  ويتم  درجات  ثالث  التصنيف 
الشوائب،  من   %20 بعد  الرابعة  الدرجة 
ومن المتوقع صرف ثمن القمح خالل )15( 
يوماً من دخول القمح الصومعة، وتم تسعير 
حسب  وذلك  ل.س،  ألف   )175( بـ  القمح 
الدرجة  من  تبدأ  للصنف  المحددة  الدرجات 
 )171.5( بـ  وتنتهي  ل.س   )175( االولى 
ل.س للدرجة الرابعة، ويكون فيها حسميات 
الرابعة،  الدرجة  في  الشوائب  نسبة  حسب 
ويتم استقبال القمح بدون أكياس أو ما يسمى 

)الدكمة(.
القمح  وضع  بعد  أنه  إلى  المحمود  وأشار 
لمنع  وتحريكها  تدويرها  يتم  الخاليا  في 
القمح  بحفظ  ويقوم  القمح،  وتهوية  الرطوبة 
أثناء  األلمنيوم  فوسفيد  بمادة  التعقيم  بعملية 
التدوير بإشراف ثالثة عناصر ورئيس فريق 
الخلية  حجم  حسب  التعقيم  ويكون  التعقيم، 
كل  الخلية  على  الدوري  الكشف  يتم  كما 
أشهر  ثالثة  كل  بالتعقيم  ونقوم  يوماً،   )15(

تتواجد  يمكن  التي  اإلصابات  عن  للكشف 
وأنواع  عينات،  باستخدام  الصومعة  في 
)غربة  هي  القمح  تصيب  التي  الحشرات 
وحشرة(،  انسالخ  وجلود  ويرقات  وبيوض 
)خابرة  حشرة  هي  اإلصابات  هذه  وأخطر 
حال  وفي  والثاقبة(،  والخنفساء  الحبوب، 
تتسبب  الحبوب  طحن  وتم  لها  االنتباه  عدم 
نتيجة  اإلصابة  هذه  وتنتج  معوية  بأمراض 
الرطوبة وكثرة الشعير مع القمح، ووضعها 
بتعقيم  االهتمام  وعدم  المظلمة  األماكن  في 

الصومعة.

صومعة السلحبية.... تستعد الستقبال حمصول القمح
2»

2»

4»

عقدِت اإلدارةُ المدنيّة في منبج اجتماعاً في المجلس التشريعّي، حضره أعضاء اإلدارة المدنيّة الديمقراطيّة في منبج وريفها، وأعضاء من المؤسسات 
واللجان التابعة لها من كومينات وإدارات. وجاء االجتماع لتوضيح الخطوط العريضة التي يتضمنها االتفاق التركّي األمريكّي األخير، والذي تّم تداوله 
بكثير من اللغط على المستوى المحلّي واإلقليمّي، وتحدَّث عنه اإلعالم التركّي بصورة التعميم، وأراد التالعب في اإلشارة إليه وتحميله ما ال يحتمل، 
في سياق البروباغندا الدعائيّة واالنتخابيّة، وتأتي حساسيّة القضية لجملة من األسباب، وفي مقدمها أّن الواليات المتحدة األمريكيّة رضخت لالبتزاز 

«2التركّي، كما رضخت موسكو قبلها بموضوع عفرين.

2»2»
3»

5»

6»

7»

عدسة روناهي - قامشلو
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ـ اجتمع أعضاء المجلس التشريعّي  مركز األخبارـ 
والمؤسسات  الديمقراطيّة  المدنيّة  اإلدارة  في 
االتفاق  تفاصيل  على  لالطالع  المحليّة  واللجان 
شبلي  فرهاد  وتحدث  األخير،  األمريكّي  التركّي 
منبج؛  في  الديمقراطيّة  المدنيّة  اإلدارة  عضو 
خالل االجتماع عن اللغط الكبير الذي حدث حوله 
على المستويين اإلقليمّي والمحلّي، وأّكد على أّن 
العسكرّي خالل حملة تحرير منبج  مجلس منبج 
الشهداء، وسيكون موقف مجلس  من  الكثير  قّدم 
الدفاع  هو  االدعاءات؛  هذه  من  العسكرّي  منبج 
المشروع عن المدينة التي ارتبطوا بها من خالل 

ارتباطهم بالشهداء وثقة الشعب بهم. 
ونّوه فرهاد شبلي: »إلى أنَّ هذه االتفاقات لن تغيّر 
التي  السياسيّة،  أو  العسكريّة،  الناحية  من  شيئاً 
ستتخذ  التي  القرارات  جميع  وأّن  نسير صوبها. 
التي  منبج  إدارة  من  ستكون صادرة  منبج  بحّق 

يديرها أبناؤها«. 
أّن هناك فصائل عسكريّة  فرهاد شبلي  وأوضح 
من درع الفرات، وبعض السياسيين المحسوبين 
يتكلمون  يتمركز في تركيا.  الذي  على االئتالف 

دولة  قبل  من  مدعومون  وهم  منبج  أهالي  باسم 
يتصادمون  وأحياناً  التركّي.  االحتالل  مخابرات 
ومن  المدينة،  يخصُّ  بما  قراراتهم  اتخاذ  حول 
بينهم  فيما  عليها  يتناحرون  التي  النقاط  أبرز 

:«لماذا ال نتدخل عسكريّاً في منبج«. 
أن  على  تدّل  تصادمات  هناك  أّن  على  أّكد  كما 
بأمور  للتدخل  صالحيّة  أو  دور  أّي  لديهم  ليس 
في   لديهم،  العسكريّة  القوة  استغالل  أو  المدينة 
تأكيٍد لمهمة الحماية والدفاع عن المنطقة، وليس 
لها صالحية تحديد مسار األمور المدنيّة بنفسها. 
التركّي«   - »األمريكّي  باالتفاق  يتصل  وفيما 
التركيّة؛  الخارجيّة  لسان  على  جاء  ما  وبحسب 
مدينة  حدود  تأمين  شأنها  من  نقاط  أربع  على 
منبج. استعرض فرهاد شبلي بنود االتفاق بنقاطها 
األساسيّة التي تمحور حولها. وفيما يخّص النقطة 
د من  األولى من أنّه وخالل عشرة أيام سيتّم التأكُّ
مستشارون  وهم  الشعب  حماية  وحدات  خروج 
منبج  مجلس  نحو  مهامهم  أتموا  عسكريون 
ل مسؤولياته  العسكرّي الذي أضحى بمقدوره تحمُّ
المنطقة  وشؤون  أمور  وينظّم  تامة،  بجهوزيّة 

وأهلها جيداً، واتخاذ القرارات السديدة بخصوص 
منبج.

وتابع شبلي فيما يخصُّ النقطة الثانية من االتفاق: 
من  د  التأكُّ يتم  أيام   10 بعد  أنه  على  نصَّ  »لقد 
حيث  منبج.  من  العسكريين  المستشارين  خروج 

من المفترض؛ أن تُسيَّر دوريات أمريكيّة- تركيّة 
الدوريات  وهذه  المدينة.  حدود  على  مشتركة، 
ستسير من طرف درع الفرات. أي من المناطق 
الواقعة بعد نهر الساجور. والواقعة تحت سيطرة 

االحتالل التركّي ومرتزقته من درع الفرات«. 

نقطتان  ستُشّكل  أنه  الثالثة  النقطة  في  وجاء 
للعمليات المشتركة بطرف درع الفرات. واعتبر 
مدينة  لصالح  أهمية  له  االتفاق  أّن  شبلي  فرهاد 
من  الحدود  لضبط  العسكريّة؛  الناحية  من  منبج 
الناحية األمنيّة، وكي تستطيع قوات مجلس منبج، 
من طرف  هجوٍم  ألّي  المبادرة،  بزمام  تأخذ  أن 
في  ألنّها  المدينة  حدود  على  التركّي  االحتالل 

النهاية تعتمد على قوتها، وجاهزيّتها العسكرية.
وأّكد شبلي على أّن النقطة الرابعة؛ حول تشكيل 
وأنّها  الصّحة.  عن  عاٍر  هو  لمنبج،  بديلة  إدارة 
ستبقى كما هي. ولن يدور اتفاق حول هذه النقطة 
مشاركة  بصدد  وتركيا  الدولّي  التحالف  بين 
االئتالف في اإلدارة المدنيّة لمنبج. فأبناء منبج لن 
يسمحوا أن يشاركهم اإلدارة، من ال يُمثِّل رغبات 

أبنائها، ومفاهيمهم، ومعتقداتهم.
أما بالنسبة لقوات األمن الداخلي في منبج، فهي 
المسؤول المباشر عن ضبط األمن وال يحقُّ ألحٍد 
التدّخل بهذه األمور. ونفى فرهاد شبلي ما توارد 
بخصوص سحب السالح الثقيل من قوات مجلس 
منبج العسكرّي؛ ألّن التحالف الدولّي لم يزّود أيّاً 

من قسد، أو مجلس منبج بأّي سالح ثقيل.
وأّكد على أنّهم سيواجهون تركيا إلنهاء احتاللها 
وأّن كّل البنود المتفق عليها بين الجانبين مكاسب 
التهديدات  وأّن  حدودها.  تأمين  في  منبج  لصالح 
المتحدة  والواليات  صحيحة.  غير  التركيّة 

األمريكيّة تفعل ذلك لتجنُّب هجوم عسكرّي.

وكالة أنباء هاوار- جاءت تصريحات حكمت 
الرئاسية لمجلس سورية  الهيئة  حبيب عضو 
التي  التصريحات  على  تعقيباً  الديمقراطية 
أدلى بها رئيس الحكومة السورية بشار األسد 
المعلم، حول استعداد  ووزير خارجيتها وليد 
دمشق لفتح باب المفاوضات مع قوات سورية 

الديمقراطية.
بعد  »إنَّه  حديثه:  مستهل  في  حبيب  وقال 
ومحافظة  الثامن  لعامها  األزمة  وصول 
البنى  على  السوري  الشمال  في  المكونات 
الديمقراطية  سورية  مجلس  وتقديم  التحتية 
السورية  األزمة  لحل  ووثيقة  خارطة طريق 
بعد فشل المؤتمرات التي تهدف لحل األزمة 
هناك  كان  خارجية،  أجندات  تحمل  لكونها 
حول  السورية  الحكومة  قبل  من  تصريحات 

االستعداد لفتح الحوار«.
عن  بعيدين  يوماً  نكن  لم  »نحن  وأضاف 
الحوار بل كنا دوماً مع لغة الحوار السياسي 
وكل القوى الوطنية، ولدينا تواصل مع القوى 
بعض  ومع  السوري  الداخل  في  الوطنية 
سورية  مجلس  مكونات  من  الشخصيات 
والالذقية«.  دمشق وحمص  من  الديمقراطية 
وأشار إلى أنهم في مجلس سورية الديمقراطية 
عدٌد  بها  يُتاجر  كالتي  الشعارات  يُردِّدون  ال 
من أطراف المعارضة دون تطبيق شيٍء منها 
على األرض، بل يسعون إليجاد حلول إلنهاء 
الصدد:  بهذا  وتابع  السوري،  الشعب  معاناة 
معينة  شخصيات  مع  غايات  لنا  توجد  »ال 

وتغيير  سورية  إدارة  تغيير  األساسي  وهمنا 
فيه  ليتساوى  سورية  دستور  وتغيير  الذهنية 

الجميع في الحقوق والواجبات«.
إليها  تشير  التي  التهديد  لغة  يخصُّ  وفيما 
حبيب:  قال  األزمة،  لحل  األطراف  بعض 
»لغة التهديد أثبتت أنها ال تجلب سوى القتل 
كفى  نقول:  ونحن  السوري،  للشعب  والدمار 
دماراً وكفى قتالً للشعب السوري، فقد دمرت 
البنى التحتية وقتل األطفال وتشرد الماليين، 

وحان الوقت للعمل بجدية إلنهاء المأساة«.
 وأّكد حبيب على الجاهزية لعقد حوار وطنّي 
في أي مكان على الجغرافبا السوريّة: »نحن 
لدى  جدية  هناك  كانت  إن  للحوار  مستعدون 
وجاهزون  معها،  سنتحاور  التي  األطراف 
الجغرافيا  في  مكان  وأي  لدمشق  للذهاب 

مشروع  لدينا  فنحن  ذلك،  ألجل  السوريّة 
وطنّي ويمكن الحوار على ذلك األساس«.

وفوٍد  زيارة  أّن  إلى  أشار حكمت حبيب  كما 
منحت  سورية  لشمال  مؤّخراً  دمشق  من 
مؤشراً إيجابيّاً، وشدَّد على أّن الحوار الوطنّي 
سورية  على  سيحافظ  الذي  هو  السورّي 
تنعقد  التي  المؤتمرات  وليست  وشعباً  أرضاً 
في الخارج وتتدخل فيها قوى فشلت في رسم 
األعوام  طيلة  األزمة  لحل  طريق  خارطة 
المنصرمة. وأكد على أنه ال جدية للمؤتمرات 
عن  عبارة  وهي  الخارج  في  جرت  التي 
مضيعة للوقت وهدفها تقاسم النفوذ والمصالح 
الدولي  المجتمع  أصبح  وقد  فقط،  الدولية 
القضاء على داعش دون  بعد  بوضع محرج 

إيجاد الحل لألزمة.

قال   ،ANHA أنباء  وكالة  مع  لقاء  في 
درويش: »الجانب التركّي يتحجج بالنازحين 
في  االستقرار  ويحقّق  مدنهم  إلى  ليعيدهم 
أن  أيضاً،  وتركيا  الجميع  يعلم  فكما  المدينة 
مدينة منبج هي مدينة آمنة ووضعها مستقر، 
فقبل أن تتحدث الدولة التركيّة عن مدينة منبج 
مناطق  على  تتحدث  أن  يجب  واستقرارها 
المناطق  وباقي  وعفرين  والباب  جرابلس 
األخرى التي تحتلها مع مرتزقتها والتي تشهد 
واشتباكات  ونهب  سلب  حاالت  يومّي  بشكل 
داخليّة فيما بينهم وتتسبب تلك الخالفات إلى 

إراقة دماء المدنيين وتشريدهم«.
مدينة  تحرير  حملة  أن  إلى  شرفان،  وبيّن 
منبج كانت في إطار تفاهمات دوليّة وإقليمية 
وكانت تركيا جزءاً من تلك التفاهمات، وهي 
اآلن ترّوج ألمور لم ترد في تلك االتفاقات، 
في  انعقد  الذي  االجتماع  قرارات  وتخرق 

قاعدة إنجرليك بتركيا.
منبج،  على  تركّي  محتمل  هجوم  أّي  وحول 
منبج  مجلس  قوات  أّن  إلى  درويش  شدد 
على  غاشم  هجوم  أّي  على  ستردُّ  العسكرّي 
بكلِّ  ستقاوم  قواتهم  أّن  على  مؤّكداً  المدينة، 

المنطقة.  واستقرار  أمن  على  للحفاظ  قوتها 
ولفت االنتباه إلى أّن قيادة قواتهم ستجتمع مع 
واستطرد  الخصوص.  بهذا  الدولّي  التحالف 
قوات  مع  بالتنسيق  »قواتهم  بأّن  حديثه،  في 
وتوجد  منبج  مدينة  يحمون  الدولّي  التحالف 

الدولي  التحالف  قوات  بين  دوريات مشتركة 
ومجلس منبج العسكري في الخطوط األمامية 
لذا يستبعد أن يتكرر سيناريو عفرين  أيضاً، 
د على االستمرار بالعمل  في مدينة منبج، ويؤكِّ

مع التحالف الدولي«.

خاص روناهي ــ قام وفد من التحالف الدولّي 
منبج  في  الديمقراطيّة  المدنيّة  اإلدارة  بزيارة 
وريفها. وأوضح الجانب األمريكّي؛ أنّه يدرك 
منظمةً،  منبج  في  اإلدارة  بقاء  قيمة  تماماً 
وقادرة في المحافظة على أمن واالستقرار في 
سيطرة  مناطق  في  المتأججة  النزاعات  ظل 

المحتل التركي، ومرتزقته. 
دعم  نيته  عن  التحالف  أعرب  الصدد  وبهذا 
قوات مجلس منبج العسكري ماديّاً، وعسكريّاً، 
األمنيّة  األمور  ضبط  في  قدرته  خلفية  على 

بجاهزية تامة.
كما أوضح الوفد من جانبه عن نية واشنطن 

بعدم رغبتها بدخول قوات درع الفرات لمدينة 
منبج، إدراكاً منه لعظمة اإلنجازات العسكريّة 
العسكرّي،  منبج  مجلس  لقوات  واألمنية 
اإلرهاب،  قادر على مواجهة  أنّه  أثبت  الذي 
ومحاربة المتطرفين خالل عامين من الحرب 
التي قادتها قوات مجلس منبج العسكرّي بدعٍم 

من التحالف في سوريا.
هذا وكشف الجانب األمريكّي؛ خالل مباحثاته 
منبج؛  في  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  مع 
استفتاء  إجراء  على  المستقبل  في  عزمهما 
األخيرة  حكم  في ظل  األهالي  توجه  لمعرفة 

في منبج. وما قدمته من أمن وأمان لهم.
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شرفان درويش: «تركيا خترق مقررات اجتماع اجنرليك«
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ّ
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خارطة الطريق

وكالة أنباء هاوار- أصدر المركز اإلعالمّي 
على  نشر  بياناً  الديمقراطيّة  سورية  لقوات 
حملة  نتائج  فيه  كشفت  الرسمّي  موقعها 
عاصفة الجزيرة التي استأنفت أعمالها القتاليّة 
المركز  وأّكد  الجاري.  الشهر  من  األول  في 
مرتزقاً   46 يقل  ال  ما  مقتل  على  اإلعالمّي 

وتحرير 3 قرى و 7 مزارع.
وفي المعطيات الميدانيّة قال البيان: »تقّدمت 
قواتنا مسافة 7 كم من محور منطقة الشدادي 
كليب  )المرجان،  قرى  تحرير  واستطاعت 
بهذه  ملحقة  مزارع   7 و  الُخويرة  تحتاني، 

القرى(. 
وذكر البيان أّن اشتباكات عنيفة قد اندلعت في 
الفرديّة  األسلحة  أنواع  بمختلف  الكليب  قرية 
المرتزقة،  من  العديد  لمقتل  أدَّت  والثقيلة، 
يستخدمها  كان  ناريّة  دراجات  واستهداف 
اكتشاف  إلى  وأشار  تنقالتهم.  في  المرتزقة 
قرية  في  األلغام  من  واسعٍة  لشبكٍة  المقاتلين 
مرجان، حيث قامت فرق الهندسة العسكريّة 

أنفاٍق  اكتشاف شبكة  تّم  بتفكيكها جميعاً، كما 
من  ها  ُخلوِّ من  د  والتأكُّ عليها  الكشف  تم 
اإلرهابيين بعد أن الذوا بالفرار من القرية«.

جاء  الهول  محور  على   الحملة  تقّدم  وعن 
لمسافة  ماً  تقدُّ حقّقت  قواتنا  أّن  البيان  في 
مقاومةً  اإلرهابيون  يُبدي  ال  حيث  كم،   7.5
معهم،  مباشرة  اشتباكات  تُسجل  ولم  تُذكر، 
الهاون،  بقذائف  مدفعيٌّ  قصٌف  هناك  لكن 
تقّدمنا«.  إيقاف  خالله  من  المرتزقة  يُحاول 
شارك  الدولّي  التحالف  أّن  على  البيان  وأّكد 
نفَّذ 21 غارةً جويّةً  بفّعاليٍة، حيث  وبراً  جواً 
كات اإلرهابيين، كما اُستهدفت  استهدفت تحرُّ
و  مرةً،   47 الثقيلة  بالمدفعية  تحصيناتهم 
 - أرض  بصواريخ  صاروخيّة  هجمات   3
رباعي  دفع  سيارتين  لتدمير  أدَّت  أرض. 
ودراجة نارية واحدة، كما تمَّ تدمير تَحصينَيِن 
أرضيّيِن كان اإلرهابيون يتَّخذونهما متاريَس 

لهم، ومقتل 46 إرهابياً بينهم 4 أُمراء«.

تولد واحدة من بين خمسة آالف امرأة من 
الرحم  استئصال  يجري  بينما  رحم،  دون 
يقول  السرطان.  بسبب  أخريات  لدى 
يخططون  الذين  البريطانيون  الجراحون 
لزرع أول رحم في بريطانيا إنهم »يأملون 
عام  نهاية  قبل  العمليات  هذه  بإجراء 
2018م«. وقال ريتشارد سميث، الطبيب 
إنهم  الرحم  لزرع  أبحاث  على  المشرف 
بصدد استخدام رحم متطوعين أحياء. وفي 
بريطانيا  في  األطباء  عام 2015م حصل 
لزرع  عمليات  أول  الموافقة إلجراء  على 
متبرعات  قبل  كانت من  إال  أرحام  عشرة 

متوفيات.
استخدام  على  اليوم  الطبي  الفريق  ويعمل 
على  زلن  ما  متبرعات  قبل  من  األرحام 
منهن،  المتوفيات  من  وكذلك  الحياة  قيد 
االستشاري  النساء  طبيب  سميث،  وقال 
وتشيلسي  شارلوت  الملكة  مستشفى  في 
في لندن: »إن سبب اتخاذ هذا القرار يعود 
حي  متبرع  من  الرحم  نقل  عملية  أن  إلى 
أضحت بسيطة وآمنة أكثر من قبل، إذ أن 
وقت الجراحة انخفض من 12 ساعة إلى 

4 ساعات«.
بريطانيا  في  األرحام  زراعة  مركز  وقال 
لثالثة  المالية  النفقات  تحمل  يستطيع  إنه 
إلى  تحتاج  أنها  إال  أرحام،  زرع  عمليات 
اإلسترلينية  الجنيهات  من  اآلالف  مئات 
إلتمام 15 عملية لزرع الرحم- 5 منهم من 

متبرعات أحياء.
وتولد واحدة من بين خمسة آالف امرأة من 
الرحم  استئصال  يجري  بينما  رحم،  دون 
لدى أخريات بسبب السرطان. وكتب فريق 
من العلماء في اليابان في الدورية العالمية 

ألطباء النساء والتوليد إنه في الوقت الذي 
تمنح عمليات زرع الرحم أمل كبير للنساء 
اللواتي ولدن من دون أرحام، إال أن األمر 

ما زال في مراحله التجريبية.
دول  في 10  األرحام  تمت عمليات زرع 
السعودية وتركيا والسويد والواليات  هي: 
والبرازيل  والتشيك  والصين  المتحدة 
وألمانيا والصرب والهند. في عام 2014م 
السويد  في  عاماً( طفالً   36( سيدة  أنجبت 
في  رحم  زرع  عملية  أول  أجرت  أن  بعد 
العالم. وقد تلقت الرحم من قبل صديقة لها 
في الستينات من عمرها. وفي عام 2017م 
أنجبت سيدة في داالس طفالً في أول عملية 
المتحدة، 420  الواليات  في  الرحم  لزرع 
لزرع  بعمليات  قمن  العالم  حول  سيدةً 
إجراء  بعد  ولدوا  أطفاٍل   110 األرحام، 
عمليات زرع األرحام منهم 5 في السويد.

املخاطر اجلراحية

في  يقلق  ما  أكثر  هو  الجراحي  الخطر 
عملية زرع الرحم بسبب صعوبة الحصول 
طول  على  تمتد  التي  الرحم  عروق  على 
قاع الحوض. واستغرق متوسط نقل الرحم 
 11 نحو  السويد  في  حية  متبرعة  من 
ساعة ونصف وحوالي 4 ساعات ونصف 

للمتلقية.
نقل  عملية  الصين  في  طبي  فريق  وقلل 
األعضاء إلى 6 ساعات باستخدام الروبوت 
في إجراء الجراحة. وأضاف: »إن بعض 
مستعدات  أقارب  لديهن  السيدات  هؤالء 

للتبرع بأرحامهن«.
الرحم  لنقل  الجديدة  »الطريقة  أن  وأردف 
من متبرعة حية أضحت أكثر آمناً«، مضيفاً 
أن زرع الرحم يعتبر عملية جراحية كبيرة 
الجلطات وتلف أعضاء  لكن خطر تكوين 

الحوض تقلَّص إلى حد كبير«.

أغنية  أن  برشلونة  جامعة  أطباء  أكد 
المصابين  إنقاذ حياة  تساعد على  ماكارينا 
الدموية.وقال  واألوعية  القلبية  بالجلطات 
لوس  لفرقة  ماكارينا  أغنية  »إن  األطباء: 
مرضى  تنقذ  أن  يمكن  اإلسبانية  ريو  ديل 
إجراء  عند  اإلسعافية  الحاالت  في  القلب 
مساج غير مباشر للقلب، ألن إيقاعها سجل 
مع  يتوافق  ما  الدقيقة،  في  103 ضربات 

عدد نبضات القلب في الدقيقة«.
متطوعاً  طالباً   164 التجربة  في  وشارك 
األولى  إلى ثالث مجموعات،  تقسيمهم  تم 
إيقاع  بحسب  عليه  وتضغط  القلب  تمسج 
أغنية ماكارينا، والثانية تضغط على القلب 
وفقا لجهاز »رقاص اإليقاع«، والمجموعة 
الثالثة لم تستخدم أي وسيلة مساعدة لضبط 

دقات القلب.
تجربة  من  دقيقتين  بعد  األطباء  ووجد 
التدليك القلبي أن أفضل النتائج كانت لدى 
»رقاص  جهاز  استخدموا  الذين  الطالب 
اإليقاع« وحافظوا على الوتيرة الصحيحة 
الواحدة  الدقيقة  في  نبضة   )120-100(

الثانية  المرتبة  في  وجاء   .%91 بنسبة 
بنسبة  ماكارينا  أغنية  غنوا  الذين  الطالب 

نجاح وصلت إلى %71. 
الثالثة فكانوا األسوأ  أما طالب المجموعة 
المطلوب  النبض  الحفاظ على  واستطاعوا 
معدو  واستنتج  الحاالت.  من   %21 في 

الدراسة أن طالب المجموعة الثانية الذين 
استخدموا أغنية ماكارينا هم األكثر نجاحاً 
المرضى  وإنقاذ  القلب  دقات  ضبط  في 
ألنهم استخدموا إيقاع األغنية السهل، وألن 
وجود جهاز »رقاص اإليقاع« لم ولن يكن 

في المتناول في أغلب الحاالت الطارئة.

الطفل يكون قد شارف أن يدخل مرحلة اإلدمان 
على اإلنترنت والموبايل بشكل تقريبي أو أنه قد 

دخلها حقاً عندما تظهر عليه األعراض التالية:
يكون  عندما  والغضب  باالضطراب  اإلصابة  ـ 
الموبايل بعيداً عنه، والسهر لساعات في  جهاز 

استخدام الموبايل.
استخدامه  أثناء  الوقت  بمضي  الشعور  فقدان  ـ 

الموبايل.
ـ استخدامه في أوقات الطعام والجلسات العائلية 
فقدان  أو  وضعف  األصدقاء،  وجود  وأثناء 
االهتمام باألنشطة األخرى كالرياضة والمطالعة 

وغيره.
يتعلق  فيما  عديدة،  أنواع  اإلنترنت  وإلدمان 
بإدمان األطفال فيكون على األغلب على مواقع 
المحادثة  تطبيقات  أو  االجتماعي  التواصل 
المباشرة أو ألعاب اإلنترنت أو مشاهدة األفالم، 

لجهازه  استخدامه  يكون  وقد 
يشمل كل هذا، ولكن يكثر 

من استخدام تطبيق أكثر 
يفضل  لذا؛  اآلخر.  من 
على  اآلباء  يتعرف  أن 

أطفالهم  استخدام  طرق 
وبأي  للموبايالت 

هم  االستخدام  أنواع 

منشغلون.
وكذلك يجب أن يدرك كل أب وأم أنه ال يمكن 
أجهزتهم  استخدام  من  أوالدهم  منع 
من  شكل  بأي  قطعياً  منعاً 
إعادة  يمكن  لكن  األشكال، 
استخدامهم  على  السيطرة 

ضوابط  ووضع 
وحدود، كالتالي:

موقف  اتخاذ  على  واألم  األب  بين  التفاهم    -
واحد، واتباع إجراءات موحدة دون أي تعارض 
تجاه أطفالهم، وأن يكون األولياء  القدوة الحسنة 
يقضوا   وأن  المحمول،  استخدام  في  ألطفالهم، 

معهم أوقاتاً ممتعة. 
- عدم النهي عن أمر أنت تقوم به أمامهم، فهذا 
لن يجدي أبداً، بل يؤدي إلى ردود فعل سلبية ألنَّ 

فاقد الشيء ال يعطيه. 
- التحدث حول إيجابيات التوجه إلى الممارسات 
واألنشطة الممتعة التي كان يحبها ويفضلها قبل 
أن يتعلق بجهازه أو طرح أفكار ألنشطة جديدة 

ممكن أن تنال إعجابه.
منع  تنص على  بشروط  األطفال  مع  التفاهم    -
استخدام الموبايل في غرفة النوم وغرفة الطعام، 
استخدام  يمنع  المساء  في  محددة  ساعة  ووضع 

الموبايالت بها.

إدمان الطفل على املوبايل واإلنرتنت 

إعداد الصفحة - جوليا خلو

أول عملية زرع رحم يف بريطانيا بنهاية عام 2018م

تأخذ كل امرأة وقتها في الصباح للتمعن في 
المرآة، ولتطبيق المكياج والعناية بالجمال. 
لكن، ما تعلمه هو أن مكياج العيون تحديداً 
الصحي.  وضعها  عن  الكثير  يخفي  قد 
لذلك غداً، لن تنظري إلى نفسك بالطريقة 
ذاتها في المرآة، عندما تتعرفين إلى بعض 

اإلشارات التي تشي بأمراض مختلفة.

تعانني ضغط الدم املرتفع

الدم  ضغط  ارتفاع  على  يطلق  ما  عادة 
يؤدي  ألنه  الصامت«،  »القاتل  الشرياني 
الدموية،  واألوعية  القلب  أمراض  إلى 
معالجته  تتم  لم  إذا  الدماغية،  السكتة  أو 
أعراض  له  ليس  المناسب.  الوقت  في 
فهو  العينين،  خالل  من  سوى  واضحة، 
الصغيرة  الدموية  األوعية  بتضيق  يتسبب 
العيون  طبيب  لك  ذكر  فإذا  الشبكية،  في 
هذا األمر، فال تتأخري عن أخذ موعد مع 

طبيب القلب.

A نقص فيتامني

الرؤية خالل  في  تجدين صعوبة  كنت  إذا 
الليل، فإن هذا، إشارة إلى احتمال حاجتك 
بالخضروات،  غني  غذائي  نظام  إلى 
أجل  )من  والصفراء،  البرتقالية  والفواكه 
الدهنية  واألسماك  كاروتين(،   – البيتا 
هذا  ونقص   .)A »أ«  فيتامين  أجل  )من 
صبغي  عامل  زوال  يسبب  الفيتامين، 
بالطريقة  يتحكم  يدعى رودوبسين، والذي 
والحل:  الضوء.  أعيننا  بها  تالحظ  التي 
والسبانخ  الحلوة،  والبطاطا  الجزر  تناولي 

والمانغو...

مرض التهابي

وعيناك  تستيقظين  وأنت  أسبوع  منذ 
أن  دون  من  بالدم،  ومحتقنتان  مؤلمتان 

دون  من  بطوله  الليل  أمضيت  قد  تكوني 
األلم وهذا االحمرار يشير على  نوم؟ هذا 
القزحية،  في  التهاب  وجود  إلى  األرجح 
والتهاب العين قد يشير في الغالب إلى وجود 
مرض  الجسم.  من  آخر  مكان  في  التهاب 
الروماتويدي  المفاصل  والتهاب  كرون 
االلتهابية  األمراض  بين  من  الصدفية،  أو 
العوارض في عيني  التي تحدث مثل هذه 

الشخص الذي يعاني هذه األمراض.

خلل يف الغدة الدرقية

انظري جيداً إلى صورك الفوتوغرافية، أو 
صور السيلفي، إذا تكون لديك االنطباع أن 
نظرتك تشبه نظرة حيوان، تفاجأ بأضواء 
ذلك  أن  األرجح  فعلى  األمامية،  سيارتك 
الدرقية.  الغدة  في  خلل  وجود  إلى  إشارة 
الغدة  أن  إلى  تشير  قد  المنتفخة  العيون 
تنتج  وبالتالي  مفرط،  بشكل  تعمل  الدرقية 
في  واألنسجة  العضالت  تهاجم  هرمونات 

محيط العين.

احلساسية

حول  سوداء  هاالت  وجود  تعانين  هل 
أو  الليل  طوال  النوم  يستطيع  لن  العينين، 
على  تعانين  أنت  ؟  إخفاءها  مكياج  جلسة 
األرجح الحساسية األنفية. وفي واقع األمر، 
أو  الطلع،  حبوب  أو  الغبار  استنشقت  إذا 
أخرى  عوامل  أية  أو  الحيوانات،  شعر 
أن  ذلك  شأن  من  فإن  الحساسية،  تسبب 
يطلق تدفق الدم )وردود فعل أخرى(، إلى 
على  ذلك  مالحظة  ويمكن  العينين.  تحت 
يكون  المنطقة  هذه  عند  الجلد  ألن  الفور، 
أكثر رقة بكثير من باقي الجسم. استشيري 
أخصائي األمراض الجلدية ليساعدك على 
الحساسية،  لك  تسبب  التي  العوامل  تحديد 
وسوف يصف لك دواءاً مضاداً للهستامين، 
تحت  السوداء  العالمات  هذه  يزيل  سوف 

العينين.

- االطالع على طرق الحماية واألمان للتطبيقات 
السالمة  بإجراءات  قم  أطفالك،  يستخدمها  التي 

والحماية التي يقدمها الجهاز لألطفال. 
- شجع طفلك على األنشطة االجتماعية في حياة 
مثل  لهم،  المحببة  الهوايات  وممارسة  الواقع 
المشاركة في األندية الرياضية، الرسم واألشغال 

اليدوية، األلعاب الجماعية.
طفلك  مع  باالتفاق  صعوبة  وجدت  حال  في   -
شخص  مساعدة  اطلب  للموبايل  استخدام  حول 
العائلة  أو صديق  الصف  معلمة  مثل  له  مقرب 
أو الخال أو العم مثال للمشاركة في الحل االمثل.

د. حسن مهوس 

أمراض خطرة عن العيون!

أغنية مشهورة قد تنقذ حياة الكثريين!

عاصفة اجلزيرة: حترر ثالث قرى وسبع مزارع 
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الوطن  هذا  تراب  بالدفاع عن  المرأة  قامت 
مسرح  على  وخرجت  لديها،  ما  بأغلى 
الحرة  بهويتها  الثورة  مرحلة  في  التاريخ, 
غير  لنفسها,  وتنظيمها  الخاص  وطابعها 
تقف ضمن  لم  سورية  شمال  في  المرأة  أن 
إلى  الوصول  فقط، بل حاولت  نفسها  حدود 
األخرى,  الشعوب  من  األخريات,  النساء 
العالم  في  امرأة  أي  قضية  أن  وجدت  ألنها 
المجتمع  تجعل  أن  محاولة  قضيتها,  هي 
والثقافة  واإلدراك  الوعي  من  مستوى  في 
وخالصها من كل شوائب الرجعية والتخلف. 
قيادة  في  الرئيس  الدور  تلعب  نجدها  لذلك؛ 
المجتمع, فأصبحت ثورة روج آفا هي ثورة 
المرأة، وكل ذلك نتيجة فلسفة وتحليالت القائد 

لقوله:  عبد هللا أوجالن حول المرأة وتأكيداً 
أثبتت  المجتمع«.  حرية  هي  المرأة  »حرية 
جنباً  والمقاومة  النضال  في  وجودها  المرأة 
إلى جنب مع الرجل، وها هي »هيفاء عبدو« 
معبرة  األسايش  قوات  في  تناضل  زالت  ما 
عن حبها ألرض الوطن ومقاومتها ووقوفها 
إلى جانب رفيقاتها. وحدثتنا عن دور المرأة 
قائلةً: »علينا  األسايش؛  قوات  في  وأهميتها 
الوطنية  وهي  الصفات  ببعض  نتحلى  أن 
تكون  وأن  الذات,  وتنظيم  الحرة  واإلرادة 
فعالة في مجمل المجاالت اإلدارية والمهنية، 
وأن تشارك بفعالية مع قوات األسايش العام، 
فقط  محصوراً  ليس  األمني  الجانب  كون 
المجتمع،  في  الرجولي  الجانب  أو  بالرجال 

بصمة
امرأة

حنان عثمان

غربة  وطنها  داخل  اللبنانية  األم  تعيش 
وإجحافاً، وفي قلبها غّصة وغضب؛ ألّن 
األساسي،  حقّها  سلبها  اللبناني  القانون 
كانت  متى  ألبنائها  إعطاء جنسيتها  بعدم 
أّن  بذريعة  لبناني،  غير  من  متزوجة 
القوانين تمنح األبناء جنسية األب وليس 
األم، ورغم أنها تنتفض على هذا الواقع 
وترفع  تظاهرات  في  وتخرج  المرير، 
في  أبنائها  بحق  لتنادي  عالياً  صوتها 
وطن أمهم، لكن ال أحد يسمع، والوضع 
تفتقد  ببساطة  ألنها  عليه،  هو  ما  على 
والسياسة  المال  ثالثية  الثالثية،  هذه  إلى 
الحياة  رافقت  لطالما  التي  والمحسوبيات 
ذلك  على  واألمثلة  لبنان،  في  السياسية 
في  اليوم  تجلت  التي  العالقة  كثيرة، هذه 
حيث  بأمره،  المشبوه  التجنيس  مرسوم 
اللبنانية  الّساحة السياسيّة المحليّة  مؤخراً 
وضمنها الشعبيّة مؤخراً بفضيحة تكشف 
عن توقيع رئيس الجمهوريّة العماد ميشال 
سعد  الوزراء  رئيس  مع  بالتعاون  عون 
الحريري، ووزير الداخلية نهاد المشنوق 
مرسوم التجنيس ألكثر من 400 شخص 
من عرب وأجانب، يطغى عليهم أصحاب 
من  ومنهم  األعمال  رجال  من  الثروات 
السلطة،  أصحاب  ودعم  برضى  يحظى 
إلى مكاسب ماديّة ضخمة  إشارة  وهناك 
في  أيديهم«  وضعوا  »من  عليها  حصل 

صفقة البيع والشراء للجنسية اللبنانية. 
فيما المرأة اللبنانية التي عاشت وعايشت 
الشهداء،  وقّدمت  واألزمات  الحروب 
أطفالها  وأرضعت  االحتالل،  وقاومت 
محرومة  ليومنا  زالت  ما  الوطن،  حب 
والمواطنة  األمومة  حقوق  أبسط  من 
يعتبر  لبنان  أن  من  الرغم  على  الكاملة. 
والمتقدمة  الليبرالية  العربية  الدول  من 
بالمساواة  نسبياً، لكن عندما يتعلق األمر 
طويالً  الطريق  يصبح  الجنسين،  بين 
المسؤولون  لتحقيق ذلك. يعترض بعض 
اللبنانيون على منح المرأة الحق في منح 
جنسيتها ألطفالها وزوجها، حيث يقولون: 
إن توسيع هذا الحق ليشمل المرأة قد يخل 
بالتوازن الديموغرافي في البالد، لكن يبدو 
أن األم اللبنانية والفقراء النازحين هم فقط 
من يشكلون خطراً على الديموغرافيا، أما 
الجنسية،  فيستحقون  النازحين  األثرياء 
جيوب  المتالء  فداًء  اإلقامة،  فقط  وليس 
المسؤولين الذين ال يشبعون. يدعون أنه 
من حقهم منح الجنسية اللبنانية لمن يرونه 

مناسباً، في إشارة إلى الرئيس الفرنسي.
نعم قبل بضعة أيام منح الرئيس الفرنسي 
الفرنسية  الجنسية  ماكرون  إيمانويل 
خدمة  قّدم  ألنه  شرعي،  غير  لمهاجر 
جليلة وتضحية كبيرة عبر إنقاذ طفل من 
الجمهورية  لرئيس  يحق  طبعاً  الموت. 
اللبنانية  الجنسية  يمنح  أن  عون  ميشال 
لكل إنسان قدم خدمات وتضحيات جليلة 
أين  لكن  ذلك،  في  جدال  وال  للوطن 
المرسوم  في  وردت  التي  األسماء  تلك 
التضحيات؟ ولماذا حفظ  الحالي من هذه 
المرسوم، وإبقاؤه سرياً، وعدم نشره في 

الجريدة الرسمية؟.
هذا المرسوم باختصار فضيحة سطرتها 
مادية، وعلى  السلطة من أجل مكتسبات 
الفعل  وردود  االستغراب  كل  من  الرغم 
هذا  عن  انحياز  هناك  ليس  العاصفة، 
األم  حق  أين  نتساءل  حين  في  القرار! 
أليس  ألبنائها؟  جنسيتها  بمنح  اللبنانية 
هذا  بمثل  أحق  اللبنانية  المرأة  أطفال 

المرسوم؟.

صفقة التجنيس.. 
 اللبنانية أحق!

ّ
األم

أسايش املرأة تأكيد لإلرادة احلرة

تأثرت المرأة الشابة بمنبج بالمرأة الرياضية 
بروج آفا والتي أصبحت تمارس لعبة كرة 
القتالية  واأللعاب  والطائرة  والسلة  القدم 
والتايكواندو، ومن  الكاراتيه  المختلفة مثل 
الرياضي  االتحاد  به  قام  زيارات  خالل 
بمنبج وريفها إلقليم الجزيرة، كان واضحاً 
الزيارات وبخاصة على صعيد  تأثير هذه 

صاحبة  أصبحت  والتي  الرياضية  المرأة 
إرادة وتصميم أكثر من ذي قبل؛ للنهوض 
بواقعها الرياضي تاركة خلفها كل األقاويل 
التي تقال عنها من أنه ال يجوز لها ممارسة 
نسائية  وفرق  نواد  وتشكيل  الرياضة 
لأللعاب الرياضية المختلفة، وها هي اآلن 
والطائرة،  السلة  رياضتي  على  تتمرن 

رياضية  ألعاب  لتفعيل  تطلعات  وسط 
القادمة، وإقامة بطوالت  الفترة  أخرى في 
ببطوالت  االشتراك  أو  بمنبج  بها  خاصة 

خارج المدينة.

القادم دورة تنشيطية كروية بعامودا الكروي  للموسم  االستعداد  بهدف 
الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  وبرعاية 
وإشراف المجلس الرياضي بعامودا، تنطلق 
يوم األحد القادم بطولة لكرة القدم لفئة الرجال 
ثمانية  وبمشاركة  شرموال«،  »بطولة  باسم 
أندية قسمت على مجموعتين وكانت كالتالي:
ـ المجموعة األولى: عمال الجزيرة - خبات 

- األخوة والسالم - االتحاد.
ـ المجموعة الثانية: األسايش - أهلي عامودا 

- التحرير - جوانن باز.
واليكم جدول المباريات:

ـ األحد 10 / 6 / 2018م
عمال الجزيرة ×خبات 

ـ االثنين 11 / 6 / 2018م
االتحاد × األخوة والسالم 

ـ الثالثاء 12 / 6 / 2018 م
األسايش × أهلي عامودا

ـ األربعاء 13 / 6 / 2018م
جوانن باز× التحرير

أرضية  على  البطولة  مباريات  جميع  تقام 
الخامسة  الساعة  بعامودا  شرموال  ملعب 

عصراً.
روناهي/ قامشلو

فاجأ يواخيم لوف، مدرب المنتحب األلماني، 
سيتي،  مانشستر  نجم  باستبعاده  الجميع، 
»المانشافت«  تشكيلة  من  ساني،  ليروي 
النهائية، التي ستشارك في مونديال روسيا، 
الساحرة  اليُسرى  القدم  خاصة وأن صاحب 
يتمتع »بموهبة ضخمة«، بحسب قول لوف 
أنَّ  كشفت  صحفية،  تقارير  أنَّ  نفسه.إال 
سلوك نجم مانشستر سيتي، حرمه من الدفاع 
نهائيات  في  األلماني،  المنتخب  قميص  عن 
كأس العالم وقدَّم ساني، موسماً رائعاً برفقة 
نقاط  عدة  القتناص  وقاده  سيتي،  مانشستر 
ثمينة، في سباقه نحو التتويج باأللقاب، وهو 
ما جعل إسقاطه من الئحة المنتخب األلماني 

تقارير  أن  غير  الدهشة  من  الكثير  يُثير 
صحفية كشفت عن السر الحقيقي وراء قرار 
المدرب لوف وفي هذا الشأن، أوضح موقع 
مدرب  أنَّ  البريطانية،  صن«  »ذا  صحيفة 
استبعد  لوف،  يواخيم  األلماني  المنتخب 

»المانشافات«،  تشكيلة  من  ساني  ليروي 
في  الالعب  سلوك  بسبب  باألساس 
الموقع  وأضاف  األخير،  المنتخب  معسكر 
سيتي،  مانشستر  نجم  أنانية  إنَّ  البريطاني: 
أكبر  في  المشاركة  من  حرمته  التي  هي 
عرس كروي عالمي، وليس أداُؤه الضعيف 
الودية  المباراة  خالل  النمسا،  منتخب  أمام 
أن  إلى  »ذا صن«،  الموقع  وأشار  األخيرة 
العب  أفضل  بجائزة  مؤخًرا،  ساني  فوز 
صاعد بالدوري اإلنكليزي الممتاز غيّر من 
المنتخب  نجوم  الالعب، حيث الحظ  سلوك 
تصرف  طريقة  في  تغيير  حدوث  األلماني 
صاحب القدم اليُسرى.يذكر أنَّ منتخب ألمانيا 

يتواجد بالمجموعة السادسة بالمونديال، إلى 
جانب المكسيك، والسويد، وكوريا الجنوبية، 
إذ تنتظر »المانشافات« مهمة صعبة للحفاظ 
على لقبه العالمي، الذي أحرزه في 2014م، 

على حساب األرجنتين.

املرأة الشابة مبنبج تكسر القيود ومتارس موهبتها حبرية

الكشف عن السر احلقيقي وراء استبعاد سانيرئيس االحتاد األرجنتيني: إلغاء ودية القدس مبادرة سالم
االتحاد  رئيس  تابيا  كالوديو  كشف 
إلغاء  سبب  عن  القدم،  لكرة  األرجنتيني 
اإلسرائيلي،  المنتخب  أمام  الودية  المباراة 
والتي كان من المزمع إقامتها، السبت المقبل 
نقلها  تصريحات  في  تابيا  وقال  القدس  في 
اتخذنا  :«باألمس  األرجنتيني  االتحاد  موقع 
القرار بعدم السفر ولعب المباراة الودية مع 
المنتخب اإلسرائيلي، أريد أن أعتذر لجميع 
الذين يعيشون هناك، وألولئك  األرجنتينيين 
المنتخب  ليشاهدوا  التذاكر  اشتروا  الذين 

الوطني«.
كانوا  الذين  من  أعتذر  أن  :«أود  وتابع 
التي  اإلجراءات  من  جزءاً  سيصبحون 
التي  المباراة  خالل  عقدها  المقرر  من  كان 
كرة  السالم،  في  مساهمة  عن  عبارة  كانت 
تبدأ  بحيث  كرياضة  تفسر  أن  يجب  القدم 

وتنتهي في الملعب، وال عالقة لها بالعنف« 
 70 استغرق  واقعاً  »نواجه  تابيا:  وواصل 
قادتنا  لقد  عامة،  أمور  هو  نعرفه  ما  عاماً، 
الخبرة خالل 72 ساعة إلى اتخاذ قراٍر بعدم 
يوجد  فال  لالتحاد  رئيساً  وبصفتي  السفر، 

أحد« واختتم:  أي  أي شيء ضد  من جانبنا 
»من هذه اللحظة، أريد من الجميع أن يدرك 
عملية  في  كمساهمة  القرار  هذا  اتخذنا  أننا 
األديان  تتجاوز  القدم  كرة  العالمي،  السالم 
واألجناس، ويجب أن نستخدمها ككرة قدم«.

ال شيء صعب يف زمن املقاومة اليت تتنامى داخل النفس لكسر القيود اليت تفرض عليها من قبل اجملتمعات اليت كانت تطغى 
عليها الذهنية الذكورية، وترى الكثري من اجملاالت حكرًا على الرجل فقط، ولكن اليوم بعد أن أصبحت املرأة الشابة يف سورية 
ذات شأن وخباصًة يف الشمال السوري، وهي اليت تدير نفسها واجملتمع كذلك، فقد استطاعت املرأة الرياضة يف منبج يف اجملال 

الرياضي بكسر القيود املفروضة عليها، وذلك من خالل التدريب على لعبيت السلة والطائرة.

الكشف عن املدرب األقرب خلالفة زيدان
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن المرشح 
األقرب لقيادة لاير مدريد في الموسم المقبل، 

خلفاً للمستقيل زين الدين زيدان، بعد خروج 
كلوب،  ويورغن  بوكيتينو،  ماوريسيو 

وماسيمليانو أليجري، من السباق.
»موندو  صحيفة  نشرته  ما  وبحسب 
ديبورتيفو« الكتالونية، فإنَّ اإليطالي أنطونيو 
كونتي، سيذهب لقيادة لاير مدريد بعد اإلقالة 
من تدريب تشيلسي في األيام المقبلة وشدَّدت 
الصحيفة على أن إدارة لاير مدريد تريد جلب 
التحضير  أجل  من  أسرع وقت،  في  مدرب 
للموسم الجديد وفترة اإلعداد للفريق المقرر 

سيمونا تنتصر على أجنليك يف مباراة 
نارية بروالن غاروس

األولى  المصنفة  هاليب،  سيمونا  تخطت 
عالميا، مواجهة شرسة أمام أنجليك كيربر، 
في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعد فوزها 
مع  موعدا  لتضرب  6-7و6-3و2-6، 
النهائي  قبل  الدور  في  موجوروزا  جاربين 
وخسرت  ببطء  اللقاء  هاليب  سيمونا  بدأت 
التي   12 المصنفة  أمام  أشواط  أربعة  أول 
الالعبة  لكن  فعالة  أرضية  ضربات  سددت 
أشواط  بثالثة  لتفوز  انتفضت  الرومانية 
في  التحكم  الالعبتان عن  متتالية، وعجزت 
اإلرسال في مجموعة أولى نارية، وتفوقت 
الفاصل  الشوط  في  كيربر  أنجليك  األلمانية 
المجموعة  في  قواها  استجمعت  هاليب  لكن 
الخط  من  قوية  ضربات  وسددت  الثانية 
وفي  التعادل  إلدراك  طريقها  في  الخلفي 
هاليب  سيمونا  حطمت  الفاصلة  المجموعة 

سيمونا  وقالت  الدفاع  في  منافستها  صمود 
»من  الملعب:  داخل  مقابلة  في  هاليب 
الصعب دوما اللعب ضدها، بعد المجموعة 
أستسلم«،  ولم  بقوتي  احتفظت  األولى 
في  النقاط  من  الكثير  »أهدرت  وأضافت: 
ثم غيرت  أقصى جهد  بذل  البداية وحاولت 

أسلوبي وأتى هذا بثماره«.

تقرير/ جوان حممد

الواليات  في  المقبل  تموز  منتصف  لها 
يملك  »كونتي  وتابعت:  األمريكية  المتحدة 
بعدما  مدريد،  لقيادة لاير  الالزمة  الخبرات 
قاد يوفنتوس، والمنتخب اإليطالي وتشيلسي، 
لكن ما يعاب عليه هو شخصيته القوية التي 
تجعله يدخل في صراعات مع النجوم، مثلما 
حدث مع دييجو كوستا«، وأبرزت الصحيفة 
تقريرها أن كونتي االسم األقرب  نهاية  في 
لتولي زمام األمور في لاير مدريد بالموسم 
المقبل. يذكر أنَّ تشيلسي يُخطط إلقالة كونتي 
لوران  الفرنسي  وتعيين  المقبلة،  األيام  في 
اإليطالي  المدرب  بين  الخالفات  بعد  بالن، 
وإدارة النادي في الموسمين الماضيين حول 

الصفقات.

يف  نفسها  وإثبات  ريادي  وبشكل  دورها  تلعب  أن  األسايش  قوات  يف  املرأة  استطاعت 
ورفضت  املرتزقة  وجه  يف  ووقفت  عظيمة  انتصارات  حققت  حيث  العسكري,  امليدان 

الرضوخ للعبودية والذهنية الذكورية بكل شجاعة والتخلص من قيود اجملتمع التقليدي.

بأكمله،  بالمجتمع  تتعلق  عامة  قضية  إنها 
طالما نكافح من أجل بناء مجتمٍع ديمقراطي 
والتحرر الجنسوي، ال يمكن تحقيق ذلك إال 
من خالل المشاركة الفعالة للمرأة، وعلينا أن 
وجه  في  السالح  ونحمل  مناطقنا  عن  ندافع 
وشعوب  شعبنا  كرامة  من  النيل  يحاول  من 
هناك  »إن  بالقول:  هيفاء  المنطقة«.وأكدت 
األسايش ألن  رجال  وبين  بيننا  ودية  عالقة 
الشدائد،  عند  فنتكاتف  اآلخر  يكمل  منا  كل 
ومن خالل ممارستي للعمل شعرت بوجودي 
من  بها  القيام  أستطيع  التي  القدرات  ومدى 
أجل المجتمع، وسوف أعمل قصارى جهدي 
لنيل الحرية والعيش بسالم، وأتمنى من كل 
وطننا  عن  الدفاع  ألن  إلينا  تنضم  أن  امرأة 
نقدم  أن  النساء  واجب علينا، وبإمكاننا نحن 
من  والتخلص  المجتمع  لنهوض  الكثير 
أكبر  الشهيدات  من  العديد  واستشهاد  قيوده، 
دليل على الشجاعة والتضحيات التي تقدمها 
الحرية«.  على  الحصول  أجل  من  المرأة 
وبالتالي نجد أن المرأة في شمال سورية ما 
تنير  التي  النضال  تبقى شعلة  زالت وسوف 

دربنا ورمزاً للوفاء والتضحية.

تقرير/ وفاء الشيخ

مسرية مقاومة يف عفرين والشهباء
لم  الشهباء-   الحرة/  المرأة  أنباء  وكالة 
التي  فهي  يوماً؛  عفرين  في  المرأة  تستسلم 
هجمات  وجه  في  شهرين  طوال  صمدت 
مقاومة  وأبدت  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
وها  أجمع،  للعالم  أوصلت صداها  تاريخية 
تم  أن  بعد  والنضال  بالكفاح  مستمرة  هي 
تهجيرها قسراً من ديارها في عفرين وتبقى 

المثال األوضح في التضحية والمقاومة.
نضالها  قصة  تروي  امرأة  ابراهيم  عائشة 
االحتالل  دولة  تهجير  جراء  عانته  وما 
التركي لها ولشعبها من عفرين, وتؤكد على 
الظروف  ومواجهة  بالنضال,  ستستمر  أنها 
المعيشية الصعبة, عائشة التي اتخذت مكاناً 
تكافح  أقرانها،  مع  الشهباء  مخيم  في  لها 
على  عملها  خالل  من  عيشها  سبل  ن  وتؤمِّ
تعبير  هي  المرأة  هذه  الصغيرة,  بسطتها 
واضح عن قصة مقاومة المرأة في عفرين.

عائشة ابراهيم مواطنة من قرية جقالة شيه 
العمر  من  تبلغ  عفرين,  لمقاطعة  التابعة 

تعمل  وصغير,  وحيد  ولد  ولديها  سنة,   46
الشهباء,  مخيم  ضمن  صغيرة  بسطة  على 
للمساهمة في إعالة عائلتها في ظل الظروف 
لم  الذي  زوجها  بجانب  الصعبة,  المعيشية 
تفصح عائشة عن اسمه وعمله للضرورات 

جقالة  قرية  في  تعيش  عائشة  األمنية.كانت 
االحتالل  دولة  لكن  وسالم,  أمان  بكل  شيه 
بأن  األمان  لهذا  تسمح  لم  الفاشية  التركي 
يستمر, وبدأت بحملة سمتها بغصن الزيتون 
جميع أنواع األسلحة الثقيلة والمحرمة دولياً, 

ولم تستهدف تلك األسلحة المواقع العسكرية, 
بل استخدمت ضد المدنيين بشكل مباشر.

توالي  بعد  عائلتها  مع  عائشة  خرجت 
التي  المواطنين,  على  التركية  الهجمات 

نحو  واتجهت  صغيراً،  أو  كبيراً  ترحم  لم 
مخيم  ضمن  اليوم  تعيش  وهي  الشهباء, 
كل  من  وتعاني  )المقاومة(,  برخدان 
المعيشي,  الصعيد  على  سواء  الصعوبات 
من  الرغم  وعلى  والغذائي,  والصحي, 
جميع الظروف التي تعرضت لها لم تستسلم 
عائشة؛ وقامت بافتتاح بسطة صغيرة, تبيع 
لتشارك  واأللبسة,  التجميل  أدوات  عليها 

زوجها في تأمين لقمة العيش.
تعمل عائشة من الساعة الـ 8 صباحاً وتستمر 
بالبيع حتى الـ 8 مساًء, وهي تقوم بفريضة 
واجباتها  أداء  عن  تتقاعس  وال  الصيام 
من  أرضها  تتحرر  بأن  أمل  وكلها  الدينية، 
إلى  لتعود  ومرتزقته,  التركي  االحتالل 

ديارها بعفرين.
الغزاة,  من  أرضها  بتحرير  عائشة  تطالب 
وأن تقوم القوى الدولية والمنظمات اإلنسانية 
الفترة  هذه  طوال  الصمت  التزمت  التي 
تدعي  التي  الدول  »أين  وقالت:  بمهامها, 
مساعدة  أي  منهم  نريد  ال  نحن  اإلنسانية, 
مرتزقة  بإخراج  فقط  نطالبهم  بل  مادية, 

أردوغان من أرضنا«. 

املرأة املعلمة
المرأة هي المعلمة األولى التي تقوم بتدريب 
وتعليمه  ورعايته  للحياة،  قدومه  منذ  الطفل 
اللغة األم، والعادات والتقاليد، وتعرفه على 
ثقافة المجتمع الذي تريد ترسيخه في ذهنه، 
والمرأة هي الموجهة األولى والمدربة، وهي 
وأحاسيسه  الطفل  أفكار  ي  وتُنمِّ تقوي  التي 
المسار  نحو  وقدراته  وسلوكه  ومشاعره 
الصحيح والنور، والمرأة المعلمة هي صانعة 
ومن  وارتقائهم،  مهم  تقدُّ وسبب  األجيال 
متمسكة  مثقفة  واعية  أجياٍل  تنشئة  مهامها 
وهي  الحميدة،  واألخالق  والمبادئ  بالقيم 
سبيل  في  نهاراً  ليالً  تسهر  التي  المضحية 
التفوق  قمة  إلى  ليصلوا  أوالدها وتالميذها، 
والنجاح وتنير الدرب أمامهم، وتساعدهم في 
تحقيق أحالمهم وأهدافهم للوصول إلى جيل 
واٍع مؤمن بأهداف وطنه وأمنه واستقراره، 
بالقلم  سواء  وسيلة  بكل  عنه  ويدافع  ويعمل 
والفكر أو بالسالح والتضحية بدمه من أجل 
تراب وطنه، وتزرع فيه ثقافة؛ أن الشرف 
وليس  الوطن  أرض  حماية  في  والكرامة 
أنَّ  من  المجتمع  به  اقتنع  ما  على  مقتصراً 
المرأة هي شرف العائلة والمجتمع، والمرأة 
بناء  على  القادرة  المعلمة  هي  المتدربة 
ويعتمد  بنفسه  نفسه  إدارة  على  قادر  وطن 
على ذاته وعلى أبنائه وإمكانياته وال يتسلق 
ما؛  مجتمع  تقييم  نريد  وعندما  غيره،  على 
م المرأة فيه ووعيها وعلمها  ننظر لمدى تقدُّ

القدم  منذ  المتدربة  والمرأة  وأخالقها، 
والمعرفة  العلم  تنشر  الحالي  عصرنا  حتى 
الخيرة  والمبادئ  الحميدة،  واألخالق 
وهي  شكوى  أو  مقابل  دون  المجتمع  في 
تعب  دون  وتفرح  وتبتهج  األولى  المضحية 
نراه  وما  ووطنها،  أبنائها  أجل  من  ملل  أو 
تقوم  وما  آفا وشمال سورية  في روج  اآلن 
به المرأة وتقديمها للتضحيات بحبها وعطفها 
وحنانها حتى تقديم دمائها لوطنها ولشعبها، 
المثقفة  المعلمة  المرأة  من  اكتسبته  ذلك  كل 
اإلرهاب  ووقوفها ضد  القديم  تاريخها  عبر 
أسرتها  ورعاية  الحقوق  لنيل  والظلم، 
في  الكبيرة  وأسرتها  المنزل  في  الصغيرة 
المؤسسات التي تعمل فيها، على الرغم من 
تبقى  أنها  إال  والتعب  العمل  وصعوبة  ثقل 
سعيدة بعطائها، ودائماً نجدها مبتسمة للحياة 
ووطنها  ألبنائها  أفضل  بمستقبل  واألمل 
أحد  يستطيع  وال  للسالم،  والمحب  المشرق 
تدافع  فهي  وطموحاتها،  عزيمتها  من  النيل 
وتثابر في تحقيق طموحاتها وال يوجد شيء 
بأن  مؤمنة  فهي  لديها،  بالنسبة  مستحيل 
والكفاح  الدؤوب  بالعمل  يتحقق  شيء  كل 
إلى تحقيق  والنضال والجهد، وأنها ستصل 

اآلمال المرجوة منها باإلرادة واإلصرار.

ليلى بوجنغ

افتتاح  فرن عشتار 
اخلاص باملرأة يف احلسكة

الفرن  هذا  اليوم  االقتصاد  هيئة  افتتحت 
من  العشرات  مراسم حضرها  خالل  وذلك 
نساء مدينة الحسكة، بدأت المراسم بالوقوف 
بعدها  الشهداء،  أرواح  على  صمت  دقيقة 
ألقت اإلدارية  في هيئة االقتصاد هيفدا عبد 
عشتار  فرن  افتتاح  فيها  باركت  كلمة  هللا 
افتتحنا جمعية  النساء، وقالت: »  على كافة 
واالعتماد  العمل  من  المرأة  لتمكين  تعاونية 
المرأة  قدرات  تنمية  نفسها«.بهدف  على 
واالعتماد على الذات ومبدأ االكتفاء الذاتي، 
الحسكة  مدينة  في  االقتصاد  هيئة  افتتحت 

جمعية  شكل  على  بالمرأة  خاصاً  فرناً 
في  المشاركة  األسهم  عدد  ويبلغ  تعاونية، 
هذا الفرن 8 أسهم، وستعمل في هذا الفرن 
3 نساء من المشتركات. وفي نهاية المراسم 
قصت والدة الشهيدة ميديا جمال عيسى التي 
استشهدت في مدينة الحسكة، شريط االفتتاح 
ليتجول الحضور في الفرن. ومن المقرر أن 
يعمل الفرن خالل شهر رمضان من الساعة 
13:00 حتى اإلفطار وبعدها سيعمل الفرن 
من  الساعة الـ5:30 حتى ساعات الظهيرة.



www.ronahi.netالعدد 507  

اجلمعة
6/8/ 2018م

العدد 507   www.ronahi.net

اجلمعة
6/8/ 2018م 9سياسة آراء4

الحوار  خانة  في  التي تصب  اإلطار  ضمن 
بين السوريين من أجل التوصل إلى الحلول 
النهائية لألزمة السورية، وضرورة تواصل 
المزيد  حقن  أجل  من  الواحد  الوطن  أبناء 
من الدماء ووقف نزيفها، زار مدينة قامشلو 
الديمقراطية  الجبهة  المستوى من  وفٌد رفيع 
اإلعالمية  الناطقة  من   ً كالَّ ضمَّ  السورية؛ 
كريدي،  ميساء  الجبهة  باسم  والرسمية 
التأسيس  قيد  الغد  سورية  حزب  ورئيس 
فوزي تقي الدين، ونائب األمين العام للجبهة 
مؤسسة  عام  ومدير  داوود،  العزيز  عبد 
السالم  حزب  ورئيس  للدراسات  الرضى 
األيام  خالل  التقت  حيث  الخوري،  هاني 
واألحزاب  المنصات  من  بعدد  الماضية 
المنطقة  قضايا  حول  النقاش  وتم  السياسية 
الوفد  عقد  ولذلك  خاص.  بشكٍل  وسورية 
واألهداف  بالوفد  التعريف  حول  اجتماعاً 

التوصل  وكيفية  أجلها،  من  جاءت  التي 
القضايا  حول  واالتفاق  الحوار  خالل  من 
وإيجاد  السورية،  األطراف  جميع  تهم  التي 

الحلول لها. 

لغة احلور أبلغ من لغة السالح
بسرد  داوود  العزيز  عبد  البداية  في  تحدث 
من  حاضرة  كانت  التي  المحطات  بعض 
الجبهة  ضمن  »يوجد  وقال:  الجبهة  عمر 
أحزاب مؤسسات  من  ثماٌن وعشرون جهة 
دورهم  لهم  ومثقفين  وطنية  وشخصيات 
لقد  والعامة،  السياسية  الحياة  في  الهام 
األولى  بنسختيه  القاهرة  مؤتمر  حضرنا 
والثالث  الثاني  جنيف  ومؤتمر  والثانية 
ومؤتمر سوتشي في روسيا ورحب بالجميع 
نائب  السالم  لمحمود  الكلمة  أعطى  ثم  ومن 
الداخل  معارضة  في  للجبهة  العام  األمين 
بدء  حيث  الوطني  الحوار  ملتقى  عضو 
وأثنى على  الحضور  لجميع  ترحيبية  بكلمة 
جهودهم في الحضور، تم وقف الجميع دقيقة 
ضحوا  الذين  الشهداء  أرواح  على  صمت 
الوطن  عن  الدفاع  سبيل  في  بأرواحهم 
واألرض ومن تم تحدث قائالً: »أتينا إلى هنا 
إيماناً منا بأن لغة الحوار أقوى وأبلغ من لغة 
الرصاص، وهي اللغة الوحيدة للوصول إلى 
الحلول السياسية لألزمة السورية، والحوار 

وحده هو الذي سيوصلنا إلى سورية موحدة 
على  التأكيد  من  بد  وال  السوريين.  ولجميع 
المسألة األكثر أهمية بالسبة لنا وهي مسألة 
اإلرهاب ووجوده ومحاربته، اإلرهاب الذي 
الرجل  بيد  ونفذ  األطلسي  الحلف  من  مول 
من  نعلم  وكلنا  وحزبه،  أردوغان  األرعن 
أين جاء اإلرهابيون وعن طريق من أليست 
تركيا من فتحت لهم أبوابها، وقدمت لهم كل 
وارتكاب  ألرضنا  لدخولهم  الممكنة  السبل 
مجازرهم بحق الشعب السوري. وعلينا أن 
الصائب  التنويري  بالفكر  اإلرهاب  نواجه 
التي  الموت،  ثقافة  ضد  الحياة  ثقافة  ونشر 
هناك  ألن  والوهابية  الصهيونية  تنشرها 
تحالفاً وتآلفاً بينهم، ونحن في الجبهة الوطنية 
إلى  ونقف  بسوريتنا وشعبنا  نؤمن  السورية 
هناك  نعم  السورية،  الوطنية  الدولة  جانب 
اختالف في وجهات النظر بيننا وهذه نعتبرها 

حالة صحية وطبيعية وعلينا أن نحارب على 
المختلفة كالفساد واإلرهاب ونحن  الجبهات 

جميعاً نعتز بسوريتنا«. 

مجيع الدول اليت تدخلت 
يف سورية جاءت من أجل 

مصاحلها
المرعي  لمحمود  الحديث  أعطى  ثم  ومن 
األمين العام لهيئة العمل الوطني الذي تحدث 
بينكم  أكون  أن  يشرفني  البداية  »في  قائالً: 
في مدينة قامشلو التي تمتاز بتنوعها وهذا ما 
أراه من خالل التواجد في هذه المكان، وهذا 
دليل التكاتف والتعايش بين جميع المكونات 
وهذا  وآشور،  وسريان  وكرد  عرب  من 
الديمقراطية  الجبهة  في  نحن  إليه  نصبو  ما 
إلى  سالم  رسالة  معنا  ونحمل  السورية. 
وبدون  فيها  السياسية  القوى  وكل  قامشلو 
القوى واألحزاب  بعدد من  استثناء، والتقينا 
السياسية  القوى  للقاء  عمل  برنامج  ولدينا 
وكل  كافة  والكردية  العربية  والعشائر 
المكونات. والجبهة الديمقراطية لديها أسس 
ومبادئ تعتمد عليها في برنامجها ومنها هو 
إيمانها بوحدة سورية أرضاً وشعباً، وال نقبل 
بأي حالة انفصالية في الجسد السوري ومن 
خالل لقاءاتنا مع األخوة الكرد أكدوا لنا على 

أنهم مع الحالة الوحدوية لسورية وليسوا مع 
أي نوع من أنواع التقسيم، وهذا الكالم هام 
الجد.  محمل  على  يؤخذ  أن  ويجب  ومقبول 
ولذلك فمن األهمية بمكان أن تتحاور القوى 
الوطنية السورية المعارضة في الداخل وبين 
الدولة السورية هو الذي سوف يخرج سورية 
أثبت  العسكري  والحل  الراهنة،  أزمتها  من 
ال  وأيضاً  الماضية،  السنين  مر  على  فشله 
حلول خارجية في األفق من قبل األمريكان 
محمود  وأضاف  غيرهم«.  أو  الروس  أو 
الدول  جميع  أنَّ  نعلم  »كلنا  وقال:  المرعي 
المتداخلة في المشكلة السورية جاءت لتنفيذ 
أطماع  لها  تركيا  يعني  إال،  ليس  مصالحها 
أهلنا  وهجرت  عفرين  واحتلت  سورية  في 
لهم،  مالذاً  حلب  ريف  من  واتخذوا  هناك 
ونحن في الجبهة ضد جميع أنواع االحتالل 
للكرد من مدينة عفرين،  القسري  والتهجير 

ونقف ضد أي نوع من أنواع التهجير في أي 
منطقة كانت من سورية، ولكن بنفس الوقت 
كل  على  السورية  الدولة  سيطرة  مع  نحن 
الجغرافيا السورية، ونحن ال ننكر أنَّ هناك 
خطراً من قبل الدولة التركية على المناطق 
التي احتلتها وعلى المناطق األخرى. ولذلك  

نرى بوجوب سيطرة الدولة على المؤسسات 
أردوغان  تحت  من  البساط  ستسحب  كافة 
تعتبر  التركية  والدولة  الواهية،  وذرائعه 
األمريكي  التواجد  ضد  ونحن  محتلة  دولة 
والفرنسي وغيرها على األراضي السورية. 
بالطبع هذا ال يعني أن النظام السوري ليس 
والنظام  السوري،  الشعب  مع  مشاكل  لديه 
الفرد  بحكم  ويمتاز  استبدادي  السوري 
من  التي  هي  الحوار  وطاولة  والشمولية، 
األمور  هذه  جميع  نناقش  أن  يمكننا  خاللها 
أجل  من  ونعمل  السورية.  الدولة  مع  فيها 
الحقيقية  المواطنة  ودولة  السياسية  التعددية 
لألحزاب  عصري  قانون  وجود  خالل  من 
هو  اآلن  به  المعمول  والقانون  السياسية، 
مفصل على مقاس النظام، وتعديل الدستور 
السوري من األولويات التي نعمل من أجلها 
الشعب  يخدم  بما  دستور  وجود  يجب  ألنه 
بالحوار  نؤمن  ونحن  السوري،  والمواطن 
والتعددية ويجب أن يكون هذا التنوع وهذه 

الفسيفساء مصدر غني لنا جميعا«. 
في  »نحن  بالقول:  حديثه  المرعي  وأنهى 
التي  المؤتمرات  جميع  حضرنا  الجبهة 
الحلول  وإيجاد  السوري  الشأن  تخص 

لألزمة السورية، ونعمل على انعقاد المؤتمر 
في  وليس  دمشق  في  السوري   – السوري 
أي مكان آخر، ألننا متأكدون من أن األزمة 
وحلها يكمن في الحوار بين السوريين وعلى 

األرض السورية«.
باسم  اإلعالمية  الناطقة  تحدثت  ذلك  وبعد 
الجبهة ميس كريدي وقالت: »نحن في الجبهة 
الديمقراطية السورية ومن خالل االسم نمثل 
سورية،  في  الداخلية  الوطنية  المعارضة 
ونسافر من مطار دمشق الدولي وهذا معناه 
وفي  السوري.  العلم  راية  تحت  نعمل  إننا 
القوى  مع  لقاءات  عدة  عقدنا  وبعد  الحقيقة 
أتأسف  والمثقفين  والشخصيات  السياسية 
لهذا الخطاب ألنه ال يعبر عن سبع سنوات 
من عمر األزمة السورية، لوجود هذه اللغة 
الخشبية التي سمعتها من الكثيرين ألن هناك 
بعيد  الحقيقة هو  وفي  بالوطنية  يتظاهر  من 

هي  اآلخر  قبول  مسألة  أن  عنها.  البعد  كل 
التي أدت بنا إلى ما نحن عليه اآلن ولم تتوفر 
لها األرضية المناسبة، وبعد سبع سنوات من 
عمر األزمة السورية ونحن ننادي بالثوابت 
الوطنية ولم نفهمها بعد فهذه مشكلة، والوطنية 
كيف  وشاهدنا  الناس  قلوب  في  غرسها  يتم 

في  بأنها  رأت  عندما  الوطن  من  الناس  فر 
توحدت  عندما  كانت  الوطنية  وقمة  خطر، 
في العام 1973م«. واختتمت ميس كريدي 
حديثها قائلة: »الغاية والهدف من مجيئنا هنا 
سوري  وطني  مؤتمر  موضوع  نطرح  كي 
القوى  جميع  تحضره  دمشق،  في  يعقد 
الفعاليات  وكل  المدني  والمجتمع  السياسية 
السورية من أجل الوصول إلى حل سياسي 
اإلقليمية  الخارجية  التدخالت  ودون  شامل، 
والدولية، على أن تكون سورية دولة مواطنة 
ولكل السوريين بمختلف انتماءاتهم وأديانهم 
من  سوري  أي  تهميش  ونرفض  ولغاتهم 

المسار السياسي والحل الذي نسعى إليه«.

نعيش يف سورية أزمة هوية 
بكل معنى الكلمة

الخوري  هاني  الدكتور  تحدث  ثم  ومن 
رئيس حزب السالم قائالً: »بعدما عقدنا عدة 
الحقيقية  اإلرادة  لمسنا  ومشاورات  لقاءات 
لدى الجميع بما يخص العموميات، من حيث 
ولكن  والمؤسسات  السورية  األرض  وحدة 

ما الذي أدى إلى فتح الباب أمام هذه األزمة 
أوالً  سورية؟  في  حصلت  التي  والمشكلة 
ومنذ أن رسمت الحدود السورية والمواطن 
العربي لن يستورد فكرة حقيقة الدولة، لذلك 
التي  المكونات  كل  ومن  اآلخر  قبول  يجب 
السنين، ولهذا نعيش  منذ آالف  نتعايش معاً 
أزمة هوية سورية بكل معنى الكلمة. واإلدارة 
التي تدير الدولة ال تنصف الشعب في توزيع 
من  اآلخرين  بحقوق  تعترف  وال  الثروات، 
كبير  شرخ  هناك  ولذلك  األخرى.  الشعوب 
بانه  يحس  الشعب  ألن  والدولة  الشعب  بين 
مهمش ومتطلباته ال تتم تحقيقها، ويجب ان 
في مصيرها وال  قرارها  منطقة  لكل  تكون 
تعتمد على مركزية الدولة التي تسببت فيما 
القرار  في  والالمركزية  األمور،  إليها  آلت 
حالة صحية وتؤدي إلى التقدم واالزدهار«. 
»إن  مضيفاً:  الخوري  هاني  وأوضح 
الذي  الحكم  نوع  في  مفاهيمنا  تتطور  لم 
ان  ذاتها مشكلة، ويجب  بحد  فهذه  سيحكمنا 
يكون هناك فصل للسلطات كالقضائية مثالً 
هل هناك حكم يصدر من دون التدخل األمني 
في ذلك، وهناك اختالفات كبيرة في سورية 
والشعب،  الحاكمة  السلطة  بين  الهوة  نتيجة 
وعلينا أن نتخطى هذه الحدود الضيقة لنصل 
معاً إلى ما يجب أن نكون عليه ونحن جميعاً 
لطالما لدينا رغبة في الحوار البناء، سيكون 
التفاهمات  من  نوع  التوصل  في  أمل  هناك 
الوصول  في  عليها  االعتماد  يمكن  التي 

للحلول المنطقية لألزمة السورية«.
رئيس  الدين  تقي  فوزي  الدكتور  وتحدث 
حزب الغد حيث قال: »القاء معكم هو مصدر 
فرح والظروف تحتم أن تكون هناك نوع من 

تماماً، ما كل  نقدرها  المشحون ونحن  الجو 
ما أقوله هو عين الصواب وليس كل ما يقوله 
جميعاً  نحن  ولكن  أيضاً،  صحيح  اآلخرون 
لدينا من الصواب جزئيته وما هذه الجلسات 
إال لتالفي األخطاء التي نقع فيها جميعاً. لقد 
جئنا إلى الجزيرة حاملين رسالة من الجبهة 
مفادها إنهاء الوضع القائم في سورية نتيجة 
سنوات،  سبع  من  أكثر  منذ  القائم  الصراع 
الكردية  القوى  بلقاء  قمنا  الزيارة  هذه  وفي 
والسريانية،  والعربية  المدني  والمجتمع 
الوطن  التعاون من أجل  الجميع  وطلبنا من 
وال أحد يشك في انتمائنا السوري والمزاودة 
بإمكاننا  وكيف  اإلطار،  هذا  في  مرفوضة 
الذي  السوري  الدم  نزيف  لوقف  نسعى  أن 
هو  األساسي  وهدفنا  ساعة.  كل  في  يهدر 
السعي للحفاظ على ما تبقى من سورية من 
يتطلب  والواقع  والتدمير،  والخراب  الدمار 
أن نتعاون ونتكاتف في سبيل الوصول إلى 
التي  الحرب  هذه  تنهي  التي  للحلول  رؤيا 
أنهى  الكلمات  وبهذه  كل شيء«.  على  أتت 
»جميع  حديثه:  الدين  تقي  فوزي  الدكتور 
نفسها  بالسوية  عندنا  هي  السورية  المدن 
وال فرق بين عفرين ودرعا والحسكة ودير 
الزور، ونحن يدنا ممدودة للجميع بما يخدم 
ونحن  وشعبها،  العامة  السورية  المصلحة 
هي  ولكن  الفيدرالي  الطرح  نعارض  ال 
بحاجة إلى التوافق السوري حولها وبحاجة 
والديمقراطيات  حولها،  الدستور  إقرار  إلى 
لدينا  السالح  ولغة  الحوار  خالل  من  تبنى 
لها  الخارجية  القوى  وكل  لدينا،  مرفوضة 
أهداف وأطماع في وطننا، ونحن اآلن علينا 
الجزئية  يتخلى عن  منا  وكل  ان نجلس معاً 
حتماً  سنصل  عنها  التخلي  يمكننا  التي 

ألهدافنا وتطلعاتنا«.
بعض  هناك  كانت  الملتقى  نهاية  وفي 
أن  على  أكدت  الحضور  من  المداخالت 
سيؤدي  الذي  هو  وحده  البناء  الحوار 
وإمكانية  المأزق،  هذا  من  الخروج  إلى 
التوصل لحل األزمة السورية يرضي جميع 

األطراف.

استطالع / رفيق ابراهيم 

اجلبهة الدميقراطية السورية:   

»احلوار سبيل حل األزمة السورية«

عبد العزيز داوود فوزي تقي الدين حممود مرعي ميس كريدي هاني اخلوري

.)EMU( االقتصادّي والنقدّي
المعاهدة األوروبيّة في 320 صفحة  تقع وثيقة 
هذه  بنود  أهم  يلي  وفيما  فصول   6 وتتضمن 

الوثيقة:
المجموعة  إلى  ترتكز  األوروبيّة  الوحدة   -1
كلمة  عن  تخلي  يخت  ماستر  نص  األوروبيّة 
االقتصادية الموجودة في المجموعة االقتصادية 
في  مشتركة  سياسات  تكملها  التي  األوروبيّة 
العالقات  مجاالت  في  وبخاصة  عديدة  مجاالت 

الخارجية والقضاء والشرطة
الوريثة  هي  األوروبيّة  المجموعة  هذه   -2
عام  أنشئت  التي  المشتركة  للسوق  المباشرة 
في  جديدة  رمزية  مرحلة  وشهدت  1957م 
األول من كانون الثاني 1992م مع إقامة السوق 
الموحدة التي ألغت الحدود بين دول المجموعة 

االثنتي عشرة.
على  المعاهدة  تنص  األوروبيّة:  المواطنيّة   -3
سيتمتع  التي  األوروبّي  االتحاد  مواطنية  إنشاء 
الدول  إحدى  جنسية  يحمل  شخص  كل  بها 
في  مواطن  كل  بإمكان  وسيكون  األعضاء 
حيث  العضو،  الدولة  داخل  يصوت  أن  االتحاد 
يقيم عاماً على أقل تقدير لالنتخابات الصالحيات 
األوروبيّة  المجموعة  هذه  تتمتع  الجديدة: 
بصالحيات جديدة فيما يتعلق بالدخول لألجانب 
وبات  أوروبا  عبر  اتصاالت  شبكات  وإقامة 
الذي كان شأناً وطنياً  التنمية  التعاون في مجال 

من اختصاص المجموعة
4- العملة الموّحدة.

من  للتقليل  محاولة  في  االقتصادّي  التكامل   -5
اختالف مستوى التطور بين المناطق.

التخاذ  إجراء  وضع  األوروبّي  البرلمان   -6
الوزراء  مجلس  بين  مشترك  بشكل  القرار 
حق  الوزراء  لمجلس  سيكون  لكن  والبرلمان 

وعلى  والمحتلون  المتسلطون  الحكام  نجح  لقد 
مرِّ التاريخ في فهم وتحليل طبيعة الشعوب التي 
الدوافع  عن  بالبحث  فيقومون  احتاللها  ينوون 
والعقائديّة  الدينيّة  العواطف  وتر  على  واللعب 
بغية غزو الشعوب من الداخل والتمهيد الحتاللها 
على مبدأ حصان طروادة المعروف »الغزو من 
الداخل«، هذا ما قام به نابليون بونابرت عندما 
همَّ بغزو مصر ال من أجل مصر والحباً بالشعب 
المصري، بل أراد أن يَغزو مصر من أجل تَأمين 
تَُجوب  التي  الفرنسيَّة  التجاريَّة  للقوافل  طريق 
للتَهديد من  المتوسط والُمعرَّضة  البحر األبيض 
اإلنكليز العدو اللدود لفرنسا آنذاك، باإلضافة الى 

تَأمين َموطئ قدٍم لها في شمالي أفريقيَّا.
إلى  رسالة  بإرسال  الوقت  ذلك  في  نابليون  قام 
هللا  بسم  بعبارة«  وابتدأ  العربية  باللغة  مصر 
وإيهامهم  المصريين  لخداع  الرحيم«  الرحمن 
ومؤازرة  لُمساندة  »جاَء  بل  غازياً،  يأِت  لم  أنَّه 
جاَء  أنّهُ  المصريين  وإيهام  المصري«،  الشعب 
النتشالهم من الواقع المتردي التي كانوا يَعيشونهُ، 
وفعالً نَجحت خطة نابليون في غزو مصر بهذه 
الطريقة، واستطاع أن يُؤمن ُموطئ قدم لفرنسا 
اإلنكليزي  النفوذ  حساب  على  المنطقة  تلك  في 

د الُسفن  التجاريَّة الفرنسيَّة.  الذي كاَن يُهدِّ
وهذا ما ينوي فعله أردوغان في هذه الفترة من 
بمظهر  والظهور  الدينيَّة  العمامة  لبس  خالل 
الذي  الُمخلِّص للشعب السوري من هذا الجحيم 
يعيشه واللعب على الوتر الديني وتصوير الوضع 
منها،  المستهدفون  وهم  ضدهم  حرب  أنَّه  على 
الشعور  هذا  من  االستفادة  أردوغان  واستطاع 
بعد المجازر التي َحدثت في العراق ضدَّ الُسنة، 
دة التي  والحقيقة أنَّه هو الذي دعم الفصائل المتشدِّ
وارتكبت  السوريَّة،  األرض  على  فساداً  عاثت 
السوري،  الشعب  بحقِّ  والمذابح  المجازر  أبشع 
واآلن وفي ظلِّ التغيرات السياسيَّة والعسكريَّة، 
المحتلة  الدول  مع  صفقة  بعقد  أردوغان  قام 
لألرض السورية، وتم سحب الفصائل المسلحة 
ذات التوجه اإلسالمي في سوريا كجبهة النصرة 
وداعش وغيرهما ممن دعمهم أردوغان وجلبهم 
إلى الشمال السوري، بعد فشل خططه التي كان 
داعش  وآخرها  السورية،  الشعوب  يُحيكها ضد 
ونَهبت  السوريين  وقتلت  البلد  َدمرت  والتي 

الثروات.
أردوغان الذي تصطدم كّل مرة آماله وطموحاته 
لدى  الحياة  وإرادة  المقاومة  بصخرة  العريضة 

الشعوب السورية، لم يفهم أن األرض السورية 
واآلن  ومشاريعه،  خططه  لتنفيذ  مكاناً  ليست 
المشروع  هذا  َمضجعه  ويقضُّ  يُغيظُهُ  ما  أكثر 
السوري،  الشمال  في  النموذجّي  الديمقراطّي 
الذي نجح في رّص الصفوف والتعايش المشترك 
جديد  من  بناء سوريا  أجل  من  الدؤوب  والعمل 
أردوغان،  سياسة  من  األمرين  عانت  والتي 
وغيرهُ ممن ال يُريدون الخير للشعب السوري، 
منطلق  من  السوري  الشعب  رؤيَّة  ويَرفضون 
الشعب  إلى  ينظرون  دائماً  بل  وأخالقّي  إنسانّي 
وقع  الذي  الجمل  أو  الفريسة  أنَّهُ  على  السورّي 
أي  يريدون  وال  لحِمه،  وتقاُسم  افتراسه  ويجب 
فُرصة لتحقيق السالم واألمان لسوريا بل يعملون 
على استمرار الحرب واستمرار القَتل، لم تنطِل 
حيلة أردوغان على الُشعوب السوريّة، وبخاصة 
المسلمين »السنة« منهم فلم يلتحق بفصائل القتل 
ِضعاف  من  قِلَّة  سوى  دعمها  التي  والتدمير 
هي  هذه  والُمرتزقة  الَمأجورين  والقَتلة  النُفوس 
الحقيقة، واآلن وبعد االتفاق بينه وبين الدول التي 
عنهم  التخلي  قرارهُ  كان  سوريا،  تقاسم  تحاول 
السوري،  النظام  قوات  بيد  سائغة  لقُمة  وتَركهم 
أما اآلخرين الذين أقلتهم الحافالت الُخضر إلى 

العمامة واللعب على الوتر الطائفي الديني، لن ينطلي على شعوب سوريا

معاهدة ماسرت خيت
طالما  الذي  االسم  ماستريخت  عن  نعرف  ماذا 
يتردد في األخبار والحوادث ويعّد حدثاً استثنائيّاً 

في تاريخ أوروبا؟
ماستريخت اسم بلدية وعاصمة مقاطعة ليمبورخ 
الهولنديّة. تقع المدينة في الجزء الجنوب الشرقي 
من هولندا ما بين بلجيكا وألمانيا، وعدد سكانها 
السابع من شباط فبراير  150 ألف نسمة. وفي 
المجموعة  دول  حكومات  وقعت  1992م 
األوروبيّة الـ12 على معاهدة الوحدة األوروبيّة 
التي هي في حقيقتها برنامج عمل محدود لتحويل 
سياسيّة  كتلة  إلى  اقتصاديّة  من  المجموعة 
واقتصاديّة ومن تجّمع اقتصادّي إلى قوة عظمى 

حقيقية لها سوق واحدة على الساحة الدوليّة

االحتاد األوروبّي

االتحاد  أساس  ماستريخت  معاهدة  شّكلت 
عالقات  في  جديدة  مرحلة  ومثّلت  األوروبّي، 
التكامل  أمام  المجال  وفتحت  األوروبّي  التكامل 
االتحاد  كيان  خلق  إلى  أّدى  ما  السياسّي، 
رئيسة  أركان  ثالثة  من  يتألف  الذي  األوروبّي 

هي: 
بالسياسات  يتصل  وفيما  األوروبيّة:  الجماعات 
ستة  في  الجماعة  سياسات  المعاهدة  تضع 
األوروبيّة،  الشبكات  هي:  جديدة  مجاالت 
التعليم  المستهلك،  حماية  الصناعيّة،  السياسة 
والتدريب المهنّي، الشباب، الثقافة. ومن أمثلتها 

 )ECSC( والصلب  للفحم  األوروبيّة  الجماعة 
واألوروبيّة للطاقة الذريّة والتي تتعلق بالمجاالت 
من  لسيادتها  األعضاء  الدول  في  تشترك  التي 
خالل مؤسسات المجتمع المحلّي. تُعرف العملية 
الصدد،  بهذا  تنطبق  التي  الجماعة  باسم طريقة 
واعتماده  األوروبيّة،  المفوضية  من  اقتراح  أي 

من قبل المجلس والبرلمان األوروبّي
واألمن  الخارجية  السياسة  الثاني  الركن 
في  عليه  النّص  تّم  ما  وفق  وتحّدد   ،)CFSP(
األوروبّي.  االتحاد  معاهدة  من  الخامس  الباب 
ولهذا يحّل محّل أحكام القانون األوروبّي الموّحد 
اإلجراءات  التخاذ  األعضاء  للدول  ويتيح 
الخارجيّة. ويشمل  السياسة  المشتركة في مجال 
الحكومّي  القرار  صنع  عملية  في  الركن  هذا 
اإلجماع  على  كبير  حد  إلى  يعتمد  الذي  الدولّي 
. اللجنة والبرلمان يلعبا دوراً محدوداً، فيما ليس 

لمحكمة العدل رأي في هذا المجال.
العدالة  مجال  في  للمخاوف  الثالث  التعاون 
عليها  المنصوص   ،)JHA( الداخليّة  والشؤون 
في الفصل السادس من معاهدة االتحاد األوروبّي. 
المشترك  بالعمل  االتحاد  يقوم  أن  المتوقع  ومن 
وذلك بتقديم المواطنين األوروبيين على مستوى 
واألمن  الحريّة  مجال  في  الحماية  من  عاٍل 
عملية  أيضا  هي  القرار  صنع  عملية  والعدالة. 
تابعة للحكوميّة الدوليّة.كما أدخلِت المعاهدة إلى 
عّزز  الذي  األمر  األوروبيّة،  المواطنة  مفهوم 
صالحيّات البرلمان األوروبّي، وأطلقت االتحاد 

قائد 
وفلسفة
عبد الله أوجالن

ثقافة الشرق األوسط وهيمنة 

احلداثة الرأمسالية )1(
أفضى ولوُج ثقافِة الشرِق األوسِط تحت نيِر 
بصدِد  كارثيٍة  نتائج  إلى  الرأسماليِة  الهيمنِة 
الوقائِع والحقائِق االجتماعية. ذلك أّن التضادَّ 
مع ثقافِة الشرِق األوسِط يحتلُّ المكانةَاألهمَّ 
قد  كنا  الرأسمالية.  الهيمنِة  إنشاِء  في منطِق 
تناَولنا في الفصوِل السابقِة كيف أّن اإلسالَم 
– الذي هو آخُر ثقافٍة شرِق أوسطيٍة كبرى 
– َشكََّل تهديداً كبيراً على أوروبا )من القرِن 
سواًء  عشر(،  السادِس  القرِن  إلى  الثامِن 
 ، وسيشيليا  إسبانيا  طريِق  عن  الغرِب  من 
األناضول.  بالِد  طريِق  عن  الشرِق  من  أم 
َرت الهيمنةُ الرأسماليةُ رداً على هذا  وقد طُوِّ
الشرِق  تناقِض  وبإضافِة  المحدق.  الخطِر 
سيُدَرُك  ذلك،  إلى  أيضاً  التقليديِّ  الغرِب   –
بنحٍو  وفحواها  الجديدِة  الغرِب  هيمنِة  َكنَهُ 
أفضل. إذ ما كان للهيمنِة الرأسماليِة الغربيِة 
النهِش  دوِن  من  تترسخ،  أو  تتصاعَد  أْن 
الحروُب  وما  األوسط.  الشرِق  ثقافِة  في 
وموسكو  مصر  على  نابليون  َشنَّها  التي 
سوى  عشر،  التاسِع  القرِن  مستهلِّ  في 
أما  تلك.  الهيمنِة  لحملِة  جادٍة  تجربٍة  أوُل 
اإلمبراطوريةُ اإلنكليزيةُ التي انتَزَعت زماَم 
ريادِة الهيمنِة مع هزيمِة نابليون، فقد بسطَت 
َزتها  نفوَذها على ثقافِة الشرِق األوسط، وعزَّ
الحملةُ  هذه  كانت  وقد  الوقت.  مروِر  مع 
الغربيِة على  المدنيِة  نظاُم  حقَّقَه  أكبُر غزٍو 
وجِه  على  األوسِط  والشرِق  عموماً  الشرِق 
التخصيص، منذ عهِد اإلسكندر، بما في ذلك 
غزواُت العهَدين الرومانيِّ والبيزنطيِّ أيضاً. 
هيمنةً  نفِسها  بذاِت  الرأسماليةُ  ُصيَِّرت  وقد 
راسخةً بُغيةَ التمكيِن لهذا الغزو. محاٌل علينا 
تحليُل مجرياِت القرنَين األخيَرين في الشرِق 
األوسط، ما لَم نَقرْأ التاريَخ بعيٍن سليمة. فما 
جرى لَم يَُك فتحاً شبيهاً بفتوحاِت العثمانيين 
مدنيٍة  أيِة  أو  جنكيزخان،  أو  اإليرانيين  أو 
إلى  تستنُد  اإليجاز. حيث  أخرى على وجِه 
مجدَّداً  المتمأسِس  المركزيِة  المدنيِة  نظاِم 
وعسكرياً.  وسياسياً  واقتصادياً  أيديولوجياً 
أوروبا  إحكاُم  هو  هنا  الحديِث  موضوُع 
الغربيِة قبضتَها على نظاِم المدنيِة المركزية، 
الطراِز  وفق  إياه  تشييِدها  على  بناًء 
من  )اعتباراً  هيمنتَه  وتأسيِسها  الرأسمالّي، 
القرِن السادِس عشر(؛ وذلك بَعَد محاوالٍت 
حثيثٍة دامت ألَف سنٍة بحالِها )بدءاً من أولى 
الحرِب  إلى   1906 في  الصليبيِة  الحروِب 

العراقيِة األخيرِة في 2003(.
األوسِط  الشرِق  ثقافِة  كيفيةُغزِو  تزاُل  ال 
بعيداً  موضوعاً  األخيَرين  القرنَين  خالل 
استخالُص  وبِوسِعنا  والفهم  االستيعاِب  عن 
َصّدام  مأساِة  من  شفافيةً  حاالتِه  بأكثِر  ذلك 
حسين. فما يُزَعُم أنها »حروُب االستقالل«، 
القرنَين  غضوِن  في  َرحاها  دارت  والتي 
لَفِيّة(  األخيَرين، سواًء باسِم اإلسالمويِة )السَّ
مجدَّداً، أم باسِم القومويِة العلمانية؛ هي في 
الهيمنِة  تطويِر  إلى  ترمي  حروٌب  حقيقتِها 
هذان  َر  طُوِّ حيث  غير.  ال  الرأسمالية، 
األسلوبان )اإلسالموية، القوموية( كنسختَين 
االستشراقية،  األيديولوجيا  من  مشتَقَّتَين 
الذاِت  احتالِل  على  تأسيساً  واستُخِدما 
أنّه،  أي  الرأسمالية.  اسِم  تحت  بالذات 
الريادية،  الحروِب  من  بضعٍة  خال  وفيما 
في  ه  ونموَّ توسَعه  المهيمُن  النظاُم  حقََّق  فقد 
ثقافِة  في  النخبويِة  الشرائِح  بِيَِد  األمِر  واقِع 
الشرِق األوسِط بذاِت نفِسها، عن طريِق تلك 
األجهزِة األيديولوجيِة والسياسية )السلطة(. 
هذه النقطةُ عاليةُ األهمية. ومن دوِن فهِمها 
أو  تحليُل  بالمقدوِر  يَُكوَن  لن  ينبغي،  كما 
أو  األوسط.  للشرِق  الراهِن  الوضِع  حلُّ 
تتخبطُ  المنطقِة  على  فسيُبقى  باألحرى، 
النظاِم  مشاريِع  عبر  الفوضى  معمعاِن  في 
المهيمن )الشرق األوسط الكبير(، سعياً إلى 
المصالِح  خلفيِة  على  بنائِها  وإعادِة  تفكيِكها 

الجوهريِة للنظام.

حسام امساعيل

إعادة  يبدو  ما  على  يريد  فهو  السوري  الشمال 
معارك  في  استخدامهم  بغية  جديد  من  تدويرهم 
جديدة يُخطِّط لها ألنَّ مسألة التآمر على الشعوب 
الُخطط  وحيَّاكة  نظرِه،  وجهة  من  مستمرة 
والمكائد بحق الشعوب السورية مستمرة، ولكن 
وسوَف  جيداً،  األالعيب  هذِه  تُدرك  الُشعوب 
وقتلة  بالجالدين  والتَشهير  فَضحها  على  تَعمل 

الُشعوب فدروس التاريخ تثبت ذلك.    

حممد داوود داوود

السوق  قضايا  ببعض  يتعلق  فيما  الفيتو  النقض 
الداخلية والثقافية والقضاء. 

7- السياسة الخارجيّة واألمن المشترك: سيكون 
أن  في  البدء  االثني عشر  الوزراء  على مجلس 
المجلس  توجهات  قاعدة  على  باإلجماع  ر  يقرِّ
ستكون  التي  المسائل  هي  ما  القمة  األوروبّي 
للعمل المشترك كما سيكون عليه أن يحّدد  هدفاً 
األغلبية  قرارات  بشأنها  تتخذ  التي  المسائل 
وستكون القرارات التي تتعلق بمجال الدفاع من 
يضم  ال  الذي  الغربية  أورووبا  اتحاد  صالحية 

الدانمارك وإيرلندا واليونان. 
لقواعد  خاضعة  الداخلية  والشؤون  القضاء   -8
قرار  ألي  تخضع  ال  الحكومات  بين  التعاون 
وسيشمل  عشر  االثني  مجلس  قبل  من  قسري 
اللجوء وسياسة  مثل حقوق  التعاون مسائل  هذا 
الهجرة ومكافحة اإلدمان والتهديد على المستوى 

الدولي.
بالمعاهدة هيئات االتحاد  بيان ملحق  9- ويدعو 
تحديد  لدى  بالحيوان  للرفق  أهمية  إيالء  إلى 

سياستها.

ما عدا بعض االستثناءات التي ال تتجاوز أصابع 
ورجال  واألنبياء  والمفكرين  الفالسفة  كل  اليد، 
العلم وقعوا في نفس الخطأ وسلكوا نفس المنهج 
ووصلوا إلى نفس النتيجة! هذا المنهج الخاطئ 
إعطاء  هو  الوجود  طبيعة  مع  والمتناقض 
الشرعية لثنائية التناحر الهدام والقائم على  إنكار 
وبالتالي  البعض  لبعضها  أو تصفيتها  الفروقات 
النظر إلى ثنائية القوي والضعيف كأمر شرعي 
المعادلة هي من طبيعة األمور  . كأن مثل هذه 
مع العلم بأن هذه الثنائية الهدامة، هي من صنع 
المدنيّة.  وأرستقراطيتهم  السومريين  الرهبان 
ومؤسساتياً  ذهنياً  الثنائية  هذه  هيمنة  تصاعدت 

مع توسع نفوذ الدولة أفقياً وعمودياً.
الرأسمالي  والقن،  االقطاعي  والعبد،  السيد 
والرجل  الخاضعة  المرأة  والبروليتاري، 
الحاكم، الحاكم والمحكوم، المؤمن والكافر ،....
المختلقة  التناحرات  هذه  كل  والمفعول،  الفاعل 
والمصطنعة ليست طبيعية وليست منسجمة مع 
جوهر الكون والمجتمع والوجود برمته. الذرات 
عن  تعبر  والفوتونات  والجزيئات  والجسيمات 
التنوع والتعدد واالنسجام والتناغم وليس التناحر 
والعبودية واإلنكار والتصفية. طبيعة الحياة هي 
الحرية، والحرية ليست هدامة، بل على العكس 

تماماً، الحرية هي االنسجام والتكامل في إطار 
الوحدة الكونية.

كل  بين  فيما  وترابط شامل  هناك وحدة   طالما 
الظواهر والحوادث بشكل مرئي أحياناً وبشكل 
هناك تكامل  إذاً  لنا أحيان األخرى،  غير مرئي 
وتناغم فيما بين الفروقات واالختالفات الطبيعية. 
الفروقات واالختالفات  إليه هو  أشرنا  ما  ولكن 
المتناقضة مع طبيعة المجتمع والكون والطبيعة 
ألن  الحرية؛  جوهر  مع  المتناقضة  والثنائيات 
الهويات  بين  فيما  واالختالفات  الفروقات 
في  طبيعي  بشكل  ظهرت  واللغات  والثقافات 
مصطنع.  بشكل  وليس  المجتمع  تطور  مسيرة 
إلى طبقات وفئات حاكمة  المجتمع  تقسيم  ولكن 
ومحكومة هو تقسيم وتصنيف غير طبيعي وغير 
الوجود  وحقيقة  جوهر  مع  ومتناقض  شرعي 
والدولة  السلطة  ظهور  أن  كما  االجتماعي، 
والطبقة الحاكمة أمر غير طبيعي وغير شرعي، 
ال توجد في الذرة الكترون أو نترون أو بروتون 
حاكم و اخرى محكوم، بل هناك الكترون إيجابي 
ونترون أو بروتون سلبي كأمر طبيعي يعبر عن 

التناغم فيما بين أجزاء الذرة. 
هو  والطاقة  المادة  أو  والمعنى  المادة  ثنائية    
ألن  والتكامل؛  واالنسجام  التنوع  عن  انعكاس 

الثنائية اهلدامة
أكثر،  مادي وحتى  ما هو  بقدر  الوجود معنوي 
طاقة  طياتها  في  تحمل  عندما  معنى  لها  المادة 
الحياة  جوهر  تمثل  المعادلة  هذه  متدفقة.  فعالة 
والوجود، المادة لها معنى مع الروح التي تمثل 
القائمة  التشاركية  الصفة  الكون،  وعقل  الطاقة 
على اإلرادة الحرة والتوازن والمساواة هو صفة 
طبيعية وجوهرية للذرة والجزيئات والجسيمات 
والفوتونات والموجة الضوئية وخاليا اإلنسان.  

اإلنسان  لذهن  المعقدة  البيولوجية  البنية  حتى 
تتجسد في العمليات العقلية المنسجمة مع بعضها 
عن  تعبر  وكمعرفة  وكعاطفة  كخيال  البعض 
العالقة فيما بين المادة والطاقة في أرقى أشكالها 
التي تمثلها مخ األنسان. طبيعة المخ كوانتومي, 
ال تستطيع أيه قوة أن تتحكم بعملية تطور الوعي 
والتحليلي.  العاطفي  للذكاء  كنتاج  والمعرفة 
الموجية  طاقتها  وخصوصية  الذهن  طبيعة  ألن 
للمطلقية  الرافض  والتعدد  والتنوع  الحرية  هي 
الطاقة  موجات  ألن  القدرية؛  أو  والحتمية 
المسبقة  المشاريع  وال  الحدود  تقبل  ال  المعرفية 
تتدفق  الموجات  هذه  الجمود!  تقبل  وال  الصنع 
التنوع والتعدد وال تقبل لون واحد أو  في إطار 
طاقة  فيها  شيء  كل  واحدة،  مطلقة  خصوصية 
العلموي  التقسيم  تقبل  ال  الحقيقة  هذه  وروح، 

لألشياء على أساس جامد وحي.
ال يوجد شيء جامد، بل كل الموجودات تحوي 
في داخلها طاقة )روح( فّعالة تمثل جوهر ذلك 
الموجود. من هذا المنطلق فإّن ثنائية الجامد غير 
أّن  كما  الحقيقة.  تجسد  ال  الفّعال  والحي  الفّعال 
الفّعال  غير  والعبد  العاقل  الفّعال  السيّد  ثنائية 

 الشهيد حسني شاويش

والجاهل ال تمثل الحقيقة. ثنائية الحاكم والمحكوم 
سيرورة  تمثل  وال  تاريخيّة  ضرورة  ليست 
مسيرة  في  انحراف  بل  الطبيعيّة،  المجتمع 

المجتمع البشرّي. 
إلى  الوصول  من  أوجالن  عبد هللا  القائد  تمّكن   
النتائج التي توضح عدم وجود الضرورة لظهور 
الدولة والسلطة من خالل انتقاداته الجذريّة لهذه 
الثنائية الهدامة التي قّسمت المجتمع إلى طبقات 

وفئات معادية ومتناحرة ومتحاربة.
بدالً من هذه الثنائية السلبية التي فرضتها العلموية 
األسطورة  ميراث  على  باالعتماد  األوربية 
ثنائية  أوجالن  القائد  قدم   ، السومرية  الرهبانية 
والمتجانسة  والمتناغمة  المتعددة  والطاقة  المادة 
في إطار التشاركية الطبيعية دون أن ينفي أحداً 
بعد  جديدة  أطروحة  أساس  على  اآلخر  منها 
العلموي  والمنطق  الشرقية  الدوغمائية  تجاوز 

الغربي.
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شهدت  متصرفية  فيه  كانت  الذي  الوقت 
شهدت  أنَّها  كما  واالهتمام،  م  التقدُّ بعض 
ومنذ  1930م.   عام  مصرف  أول  افتتاح 
القطن  زراعة  عرفت  الخمسينات  بداية 
وكان  الري،  في  المحركات  واستعمال 
قريبة  حقول  في  والغاز  البترول  الكتشاف 
منها التأثير الكبير في االنتعاش االقتصادي، 
من  العديد  وإقامة  الملح،  اكتشاف  كذلك 
واألجنبية  المحلية  والمؤسسات  الشركات 
المتميزة  المحلية  األسواق  فانتعشت  فيها، 
الصناعية  واألسواق  التجارة  وراجت 
الخفيفة  والصناعات  والزراعية،  والحرفية 
والتحويلية، باإلضافة الى تنظيم الزراعة بعد 
إقامة  الفرات عقب  نهر  مياه  انتظام جريان 
سد الفرات، باإلضافة إلى تطور الزراعات 
المواشي  الحيوانية وتربية  األخرى والثروة 

واألبقار والدواجن.
معالم ثقافية من دير الزور

الذي بُني عام 1925م.  المعلق  كان الجسر 
إبان االنتداب الفرنسي، كداللة رمزية عرفت 
بها دير الزور، وكان كعالمة فارقة في هويتها 
الحديثة، والذي تعرَّض للتدمير وكذلك تمثال 
دمر  الذي  الفراتي  محمد  الكبير  الشاعر 
للمنطقة  العريق  التاريخ  إلى  إضافة  أيضاً، 
والتي تعود لما يقارب من األلف التاسعة قبل 
بممالك  التاريخ  الميالد، وعرفت على مدى 
كان لها شأنها الكبير فيما حولها ومنها مملكة 
ماري، آثار حلبية وزلبية وكذلك موقع دورا 
أوروبوس األثري، وكذلك األسواق الشعبية 
المرصوفة  وبأرضياتها  المغطاة  الواسعة 
ومتحف  الوطنية  الكتب  ودار  بالحجارة، 
محيط  في  والمتنزهات  والمقاهي  المدينة، 

النهر ومناطق سياحية اخرى.

املصادر:
ويكيبيديا- املوسوعة احلرة .

موقع اكتشف سوريا.

داعش  ممارسات  من  الرغم  على 
تنكسر  لم  الخانق،  والحصار  الترهيبية 
على  متمردين  فظلوا  منبج،  أبناء  شوكة 
الواقع الذي صنعه داعش، وصل الحال 
فقط،  التباع طريقين  منبج  مدينة  بأهالي 
وما  بشرف،  الموت  أو  خنقاً  الموت  إما 
كان ألهالي منبج سوى االستنجاد بمجلس 
منبج العسكري الذي تأسس في 2 نيسان 
2016م من أبناء وبنات منبج، لتخليصهم 
من ظلم وبطش المرتزقة.وفي 1 حزيران 
العسكري  منبج  مجلس  أطلق  2016م، 
الشمال،  شمس  ”كتائب  من  يتألف  الذي 
وثوار منبج، وتجمع ألوية الفرات، ولواء 
شهداء  كتائب  وتجمع  الحرمين،  جند 
الفرات، ولواء القوصي، وكتيبة تركمان 
مدينة  تحرير  حملة  باسم  حملة  منبج” 
منبج وريفها من مرتزقة داعش، وفي 5 
انطالقاً  الحملة  بدأت  2016م،  حزيران 
من جبهتين )جبهة جسر قرقوازق وجبهة 

سد تشرين( وأربعة محاور.
تمت الحملة على شكل مرحلتين، األولى 
المرتزقة  من  منبج  وريف  قرى  لتحرير 

والثانية لتحرير كامل المدينة.

املرحلة األوىل

واتخذ  منتظم،  بشكٍل  الحملة  تقدمت 
المدنيين  تحرير  العسكري  منبج  مجلس 
أولويات  من  داعش  وبطش  ظلم  من 
خاصة  فرقاً  المجلس  شكل  لذلك  حملته، 

مهامها إنقاذ المدنيين، وفرقاً خاصة 
لكسر دفاعات مرتزقة داعش.

2016م  حزيران   5 وفي 
وأثناء تقدم قوات مجلس 

العسكري  منبج 
معاقل  صوب 
داعش  مرتزقة 
منبج،  شرقي 
استشهاد  وإبان 
العام  القائد 
شمس  لكتائب 
فيصل  الشمال 
أبي ليلى، تمت 
الحملة  تسمية 
باسم حملة القائد 
فيصل  الشهيد 

لتحرير  ليلى  أبي 
وفاًء  وريفها  منبج 

واحتراماً  لذكراه 
ثورة  خالل  لبطوالته 
روج آفا وشمال سورية.

الحملة  استمرت  االنتقام  وبروح 
العسكري  منبج  مجلس  مقاتلو  وباشر 

والمحيطة  التابعة  القرى  كامل  بتحرير 
داعش،  مرتزقة  يد  من  منبج  بمدينة 
الغربية،  الشرقية،  األربعة  الجهات  من 
زمنية  فترة  وخالل  والشمالية،  الجنوبية 
منبج  مجلس  مقاتلو  تمكن  بشهر  تقدر 
 200 من  أكثر  تحرير  من  العسكري 
قرية في الجهات األربع. وقُتل خاللها ألفا 
مرتزق؛ جثث أكثر من 1600 وقعت بيد 
مقاتلي مجلس منبج العسكري. كما حرر 
من  أكثر  العسكري  منبج  مجلس  مقاتلو 
75 ألف مدني من ظلم وبطش المرتزقة، 
وتم تأمينهم في أمكان وقرى تحت سيطرة 

المجلس.
استطاعت قوات المجلس خالل مدة زمنية 

القرى  من  العشرات  تحرير  قصيرة، 
العشرات  وقتل  الريف،  في  والمزارع 
مقارهم  وتدمير  داعش  مرتزقة  من 
التحالف  بطائرات  مدعومة  وآلياتهم، 
الدولي، ضمن تنسيق سهل ودقيق وعلى 
مدار الساعة بين الطرفين. وتمكن مقاتلو 
الحملة  انطالق  من  شهر  خالل  المجلس 
متر  كيلو   1200 مساحة  تحرير  من 
مربع، بدءاً من جسر قره قوزاق وانتهاًء 
بمشارف منطقة الباب. وبعد تحرير كامل 
القرى المحيط بمدينة منبج وقطع مقاتلو 
اإلمدادات  طرق  العسكري  منبج  مجلس 
كافة؛ القادمة لمرتزقة داعش من منطقي 
مجلس  مقاتلو  باشر  وجرابلس،  الباب 
من  الثانية  بالمرحلة  العسكري  منبج 

الحملة.

املرحلة الثانية حلملة

 حترير منبج

بعد إطالق قوات مجلس منبج العسكري 
المدينة  تحرير  لحملة  الثانية  المرحلة 
التقدم  أصبح  2016م،  تموز   1 في 
الكثيرة  للتحصينات  نظراً  أبطأَ  الميداني 
األحياء  مداخل  في  داعش  وضعها  التي 
مغادرة  من  المدنيين  منعه  مع  السكنية، 
كدروع  إياهم  واستخدامه  المدينة، 

للتحالف،  الجوي  للقصف  تفادياً  بشرية، 
جانب  من  الثقيلة  باألسلحة  والقصف 

قوات مجلس منبج العسكري.
على  تقتصر  القوات  هجمات  وكانت 
عمليات خاصة ودقيقة من جانب الوحدات 
الخاصة )الفرق الخاصة بتحرير المدنيين 
المرتزقة(  دفاعات  خطوط  كسر  وفرق 
داعش  خطوط  القوات  تلك  واقتحمت 
بشكل  عناصره  وأصابت  مباغت  بشكل 
فردي، وغالباً ما كانت تستخدم الوحدات 
والقناصات،  الخفيفة  األسلحة  المهاجمة 

تفادياً إللحاق الضرر بالمدنيين.

افتتاح المدارس وحمالت تشجير، وازدهاراً 
عمرانياً شمل المباني وافتتاح الشوارع، حتى 
نشوب الحرب العالمية األولى ومن ثم بدأت 
حملة »مذابح السيفو« من قبل السلطنة ضد 
األرمن واآلشوريين والسريان، والتي كانت 
الزور  دير  أيار 1915م وكانت  في  قمتها 
طالهم  ذلك  مع  منهم  اآلالف  لمئات  مالذاً 
الزور  دير  تعرف  واليوم  واإلبادة،  القتل 
بالنسبة  خاص  طابع  ذي  ومكان  كمحج 
آرام  الكاثوليكوس  أعلنها  أن  بعد  لألرمن، 
األول عام 2002 م محجاً لألرمن. كما أنَّها 

تضم كنيسة ومتحفاً خاصاً بهم.
بعد أن وضعت الحرب أوزارها، وانسحب 
العثمانيون من دير الزور كان البدَّ من رادع 
المبادرة من  العامة، وكانت  الفوضى  للجم 
العبود«  الوطنية »الحاج فاضل  الشخصية 
عالقاته  وبحكم  للبلدية  رئيساً  كان  الذي 
العشائر  تحالف  كسب  استطاع  وتواصله 
معه وكبح جماح الفوضى وتشكيل حكومة 
مدنية لضبط أمور األمن والشؤون المدنية، 

ُعرفت فيما بعد بـ حكومة الحاج فاضل. 
الحاصل  الفراغ  بريطانيا  استغلت 
واستطاعت احتالل دير الزور في 11كانون 
الثاني1919م. ولكنها لم تستطع البقاء فيها 
سوى أقل من عام بفضل المقاومة ورفض 
االحتالل اإلنكليزي رغم أنَّها حاولت كسب 
وعملت  المدارس  وافتتحت  المواطنين  ودِّ 
واالهتمام  االقتصادية  الحياة  إنعاش  على 
في 27  الدير  من  وخرجت  البلدية  باألمور 

كانون االول 1919م.

مع  كان  العثمانيين  مع  الحال  كان  وكما 
في  الدير  فرنسا  دخول  فمنذ  الفرنسيين 
تشرين الثاني 1921م. اندلعت االحتجاجات 
فرنسا  واعتقلت  وجهها،  في  والمظاهرات 
سجن  وأودعته  العبود«   فاضل  »الحاج 
باإلضافة  اعتقاله  ر  وتكرَّ حلب،  في  القلعة 
إلى عدٍد من الشخصيات المعروفة، وتشكَّلت 
أولى المجموعات الثورية لمقاومة المستعمر 
ومنها  الموجعة  الضربات  وكانت  الفرنسي. 
البو  عين  منطقة  في  فرنسيين  ضباط  قتل 
جمعة، على طريق دير الزور الرقة، لتقوم 
وارتكبت  بالطائرات  القرى  بقصف  فرنسا 
مجازر وحشية بحق األهالي في ذلك الوقت.
الثوار  بحق  الفرنسية  المحاكمات  كانت  كما 
منهم،  العديد  عائالت  بنفي  انتهت  والتي 
على  بالرصاص  رمياً  باإلعدام  والحكم 
ومجموعة  العياش«  »محمود  المناضل 
1925م.  أيلول   15 في  آخرين  مناضلين 
المنفي  الحاج  عياش  المجاهد  اغتيال  كذلك 
إلى جبلة هناك، وكان لدير الزور حضورها 
ودورها في إضرابات عام1936م، وكانت 
ثورة القمح ختام التظاهرات حتى نيل سوريا 

استقاللها عام 1946م.

املوارد االقتصادية يف دير الزور

 أهملت المدينة اقتصاديا في فترات متقطعة 
سكانياً  انتعاشاً  إليها  األرمن  لهجرة  وكان 
في  والتقدم  البشرية  الكثافة  وازدياد  للمدينة 
وفي  والحرفية،  اليدوية  واألشغال  المهن 

منبج... فجر 12 آب تاريخ لن ينساه أبناء املنطقة ـ4ـ
بظالهلا  ألقت  هامة  حتوالت  نشأهتا  تاريخ  من  متعددة  عصور  مر  على  منبج  شهدت 

على املنطقة عامة ملوقعها االسرتاتيجي اهلام، ومن إحدى هذه التحوالت كان يوم الـ 

12من آب عام 2016م، حيث حتررت املدينة وقراها من مرتزقة داعش. 

وكان 
قة  تز مر

السنوات  طيلة  داعش 
الحتاللهم  الثالث 
بنوا  قد  منبج، 
العسكرية  القواعد 
في  والتحصينات 
المدينة، وأنشؤوا فيها 
تدريب  معسكرات 
واليافعين  األطفال 
إلى  ساقوهم  الذين 
»الدورات  وإلى  التجنيد 
وجلبوا  الشرعية«، 
المناطق  من  منهم  الكثير 
فيها  وارتكبوا  احتلوها  التي 
قضاء  مثل  المروعة،  المجازر 
داعش  مرتزقة  هاجمه  الذي  شنكال، 
داعش  جلب  كما  2014م،  آب/   3 في 
أطفال اإليزيديين بغية إخضاعهم للتجنيد 
إضافة  الشرعية«،  »الدورات  في 
للفتيات اإليزيديات اللواتي سباهن، للبيع 

واالسترقاق في المدينة.
استمرت الحملة بهذه الوتيرة حتى 2 آب، 
حيث كسرت قوات مجلس منبج العسكري 
واألمامية  الدفاعية  الخطوط  كامل 
في  تمركزهم  ونقاط  داعش  لمرتزقة 
المدينة،  من   %  80 وحررت  المدينة، 
وتم تشتيت قوات داعش ونظامهم ضمن 

المدينة.

جملس منبج املدني رديفًا 
للمجلس العسكري

وحررت قوات المجلس العسكري خالل 
 50 للحملة  الثانية  المرحلة  من  شهر 
إخراجهم  وتم  المدينة.  من  مدني  ألف 
منبج  مجلس  إلى  وتسليمهم  المدينة  من 
المدني الذي ُشكل في 5 نيسان 2016م، 
ناحية  في  كبير  اجتماع جماهيري  خالل 
أهالي  من  المئات  حضره  صرين، 
منبج. وتم خالله انتخاب 43 عضواً في 
المجلس يمثلون مختلف مكونات المنطقة 
الدينية.ولعب المجلس خالل الحملة دوراً 
وإيجاد  والقرى  األهالي  تنظيم  في  مهماً 
خطوط  من  تحريرهم  يتم  للذين  مالجئ 
والخدمات  الغذاء،  وتقديم  الجبهات، 
الطبية والتكفل بأمور تنظيمهم على أكمل 
قام  حيث  الحملة،  انتهاء  حين  إلى  وجه 
المجلس بمؤازرة مقاطعة كوباني بافتتاح 
تجاوزت  الذين  للنازحين،  مخيمات   3
اإلدارة  وأشرفت  ألفاً،  الـ 150  أعدادهم 
كوباني  مقاطعة  في  الديمقراطية  الذاتية 
على رعايتهم بشكل مباشر وقدمت الدعم 

الالزم لهم.

خلع السواد وإشراق نور احلرية

وبعد 73 يوماً من التقدم المستمر وتدمير 

صفوفه،  واقتحام  داعش  تحصينات 
وبتمام الساعة الـ 12.00 من يوم الـ12 
من آب قام مقاتلو مجلس منبج العسكري 
بالهجوم األخير على فلول مرتزقة داعش 
السرب،  حي  شوارع  في  المتواجدين 
والذين كانوا يستخدمون المدنيين ممن تم 
أسرهم كدروع بشرية، وفي تمام الساعة 
من  المجلس  مقاتلو  تمكن   ،17.05 الـ 
كسر خطوط المرتزقة األمامية وتحرير 
كامل المدنيين، والقضاء على المرتزقة.
من  بتخليصهم  منبج  أرجاء  الفرح  عم 
النسوة وهن  داعش، حيث شوهدت  ظلم 
فيه  ويضرمن  األسود  النقاب  ينزعن 
ذقونهم،  يحلقون  وهم  والرجال  النيران، 
والتعبيرات المختلفة عن الفرحة والسعادة 
بالتخلص من نير السّواد والظالم، على يد 
قوات مجلس منبج العسكري حيث الحرية 
في القول والعيش.وفور سماع الخبر بدأ 
وتفقد  مناطقهم  إلى  بالعودة  منبج  نازحو 
بعض  إلى  الحياة  عادت  بينما  دورهم، 

أحياء المدينة وفتحت المتاجر أبوابها.

قصم ظهر داعش

قوات  قصمت  منبج  منطقة  بتحرير 
مرتزقة  ظهر  الديمقراطية  سورية 
انهياره في سورية،  بداية  داعش وكانت 
كبير  انتصار  تحقيق  تم  منبج  وبتحرير 
التي  المدينة  حيث حررت  داعش،  على 
والمعقل  سورية  في  قالعه  إحدى  كانت 
وطريق  األجانب  للمرتزقة  الرئيس 
وأثبت  تركيا،  من  اللوجستي  إمداداتها 
الشريك  بأنها  الديمقراطية  سورية  قوات 
والحليف األقوى واألكثر تنظيماً للتحالف 
وإنها  »داعش«،  لمناهضة  الدولي 
الدولية  بالمعاهدات  وملتزمة  منضبطة 
المدنيين وأسرى  التي تنص على حماية 
الحرب. وأثبتت أنَّها تراعي أمن األهالي 
وال تعرض حياتهم للخطر حتى ولو أدى 
ذلك إلى تأخر النصر والتضحية بالمزيد 
مقاتليها.والخطوة األهم خالل عملية  من 
الدولة  مخطط  تهاوي  كان  منبج  تحرير 
العازلة«،  »المنطقة  بناء  في  التركية 
وتضعضع  الحمر،  الخطوط  وسقوط 
داعش وتقهقره، وهو كان الرهان األقوى 
ضمن  والتنمية  العدالة  لحزب  واألخير 
الكرد  تصفية  في  االستراتيجي  مخططه 
فيدرالية  من  والنيل  سورية  شمال  في 
ضد  المكونات  وتأليب  السوري  الشمال 

بعضها البعض.

حتقيق/ أكرم بركات

دير الزور... عروس مدن الفرات

التسمية: 

 على ضفاف الفرات وتحت تلة اصطناعية 
الكثير من  العتيق« مازال  عرفت بـ »الدير 
التاريخ مدفوناً، وما يظهر منه يُعرف بمدينة 
التاريخ  عبر  عرفت  التي  الزور«  »دير 
فكانت »القا« في عهد مملكة  بأسماء عدة، 
ماري اآلمورية في األلف الثاني قبل الميالد، 
ثم »آزدرا« في عهد الرومان، وكانت ضمن 
لتدمر، ومن  إبان حكم زنوبيا  فيدرالي  حكم 
العرب  وأسماها  بصير«،  »دير  تسمياتها 
وكذلك  النهري،  المرفأ  وتعني  »الفراض« 
ودير  والدير،  الرمان،  دير   « بـ  سميت 
ودير  الرحبة،  دير  و  جديرة،  البصير، 
الشعار« وفي العهد العثماني غلب عليها اسم 
»زأرة«  لـ  البعض  يعيده  الذي  الزور  دير 
يعيدها  فيما  المنطقة  في  كانت  التي  األسود 
آخرون إلى »ازورار« النهر وانعطافه عند 

موقع المدينة.

املوقع والبيئة اجلغرافية واملناخ 

الفرات  نهر  وعلى  صحراوي،  محيط  في 
الزور كبرى  تقع مدينه دير  شريان سورية 
مدن الشرق السوري وأبرزها، وتبدو كواحة 
وحجر  جصية  وصخور  خصيبة،  خضراء 
كلسي بازلتي في بعض مناطقها، حيث آثار 
بركانين خمدت منذ عصور في منطقتي تل 
450كم  مسافة  وتبعد  عياش،  وتل  بروك 
320كم  مسافة  وكذلك  دمشق  شرق  شمال 

شرق مدينة حلب.

الغطاء النباتي والبيئة السائدة هي بيئة ونباتات 
والحولية  المعمرة  النباتات  ومنها  البادية، 
وغيرها،  والخزامى  والشيح  كالصفصاف 
وفيما  النهر،  ضفاف  على  النامي  والقصب 
يساهم النهر في تغيير كبير في مناخ المدينة 
قاٍس  صحراوي  مناخ  بها  يحيط  ما  أنَّ  إال 
نوعاً ما بسبب تفاوت درجات الحرارة بين 
والشتاء،  الصيف  بين  وكذلك  والنهار  الليل 
النهرية  الحيوانات  من  عدداً  فإن  وكذلك 
الكثير  أنَّ  رغم  فيها  يتواجد  والصحراوية 
والغزالن،  واألسود  كالفهود  انقرض  منها 
ومازالت بعض الضواري تعيش في بعض 
كالصقور  الطيور  لبعض  إضافة  مناطقها 

والنسور والهدهد والحجل والدوري.

دير الزور .... عبق التاريخ
 ومثال الوطنية

في  العثماني  الحكم  إبان  الزور  دير  كانت   
وكانت  السلطنة،  عيون  في  شوكة  المنطقة 
أولى االنتفاضات المميزة ثورة عام 1858م 
ثم  ومن  الفرات،  مناطق  أغلب  عمت  التي 
وتحويل  وقمعها  1865م  عام  تمرد  كان 
دار  فيها  واُنشئت  قائمقامية،  إلى  المدينة 
وسوقاً  ومشفى  عسكرية  وثكنة  السرايا، 
أورفا  مدن  من  السكان  بعض  إليها  وقدم 
دير  تحولت  أعوام  ثالثة  وبعد  وغيرها، 
الزور إلى متصرفية ترتبط مباشرة بالصدر 
التي  الفترة  تلك  في  وازدهرت  األعظم، 
تشمل  وكانت  قرن،  النصف  حوالي  امتدت 
مناطق الرقة والحسكة، وشهدت المتصرفية 

حممد كين... صوت من زمن أصيل
إذا كان الغناء جزءاً من الثقافة  والفلكلور 
من  جزٌء  فإنّه  المتعددة  الثقافات  في 
التاريخ وأرشيف له في المجتمع الكردّي 
الفنون  بين  مرموقة  مكانة  الغناء  ويحتل 
الكرديّة ومن أبرزها، ذلك أنَّه كان حافظة 
الموروث الشعبي الفلكلوري، وكذلك نقل 
جوانب من العادات والتقاليد حتى األزياء 
الشعبية في أزمنة متعددة وكذلك الجانب 
»األغنية  بـ  يتعلق  فيما  وبخاصة  الهام 
التفصيل  من  بشي  نقلت  التي  الملحمية« 
بعضها  كان  وأحداث  تاريخية  وقائع 

فاصالً في التاريخ الكردي.
الذين  الكبار  المطربين  من  العشرات 
عرفوا بـ »دنك بيج« عرفوا في بقاع شتى 
سلو  علي،  دمر  أمثال:«  كردستان  من 
كورو، عبدلو، حسين فاري، عبدالرزاق 
جروة.... وغيرهم« ومازال البعض منهم 
الحية  الكنوز  من  ويعتبرون  بيننا  يعيش 
المغني  ومنهم  الكردي  والغناء  الفن  في 

المعروف » محمد كني«.
تنحدر عائلة الفنان محمد كني من مناطق 
كربوران في باكور، ويناهز التسعين من 
معروفة  كردية  عائلة  وهي  اآلن،  العمر 
الموسيقا  عشق  وتأصل  الوطني  بحسها 

الغناء  محمد  توارث  وقد  فيها،  والغناء 
عن والده وجده الذي كان من األصوات 
عبر  العائلة  وكانت  وقته،  في  المعروفة 
األغنيات  عشرات  تنقل  السنين  عشرات 
في  مواهبها  وتطلق  شفاها  الملحمية 
الفنيّة  واللقاءات  والمضافات  الجلسات 

التي كانت أحياناً كمبارزة بين المغنين.
ومغني األغنية الملحميّة التي تعد من أهم 
سماته,  من  وسمة  الكردّي  الغناء  نماذج 
من  ودرجٍة  وفطنة  بديهة  إلى  يحتاج 
ومقدرة  الكالم،  ونظم  الشعر  في  التمكُّن 
وانتقاء  والتعبير  الوصف  على  فائقة 
المفردة المالئمة، فهي تنقل على األغلب 
أو نزاعاً  قد يكون معركة أو خالفاً  حدثاً 
أو تفاصيل قصة حب ملحميّة في منطقة 
من  يتمكن  أن  أيضا  عليه  ويجب  معينه، 
الغناء  من  متمكناً  يكون  وأن  االرتجال 
الموضوعات  وفي  مسبق  تحضير  دون 
البديهة،  المالحظة وسرعة  والدقة  كافة، 
لألغنية  الصادق  والنقل  السريع  والحفظ 
وأسماَء  وأحداثاً  حقائق  تحمل  ألنَّها 
عند  الحذر  توخي  من  البدَّ  أشخاٍص 

تناولها.
وبالعودة إلى الفنان القدير محمد كني، فقد 

غنى وهو ابن عشر سنوات، وكان 
والده يعلمه ويدربه على ذلك كما 
القليلة  الحوارات  بعض  في  يقول 
أن  يتمنى  كان  إنه  ويقول:  معه، 

يستمر الغناء كصفة وموروث 
في عائلته لكن أبناَءه لم يسلكوا 

هذا الطريق و هذا ما يقلقه.
كالعشرات من المطربين الشعبيين 
يحتفظ محمد كني بمئات األغنيات 

التي تغنى في األفراح والمناسبات 
لكنه  الملحمية،  األغنيات  وكذلك 
وما  يكتبها،  ولم  منها  أيَّاً  ن  يُدوِّ لم 
يبدع  التي  الكمنجة«   « آلة  زالت 

ويبثها  ترافقه  عليها  العزف  في 
قلبها  من  وتبثه  قلبه  خفق  من 
تمتد  عمر  لعشرة  الوفاء  لحن 

عشرات السنوات.
لمحمد كني دور كبير في توجيه 
العديد من المطربين وتدريبهم 
وإرشادهم كما يقول كالفنانين 

محمود  المعروفين« 
محمد  شاكر،  علي 

رمضان  شيخو، 
 ، ميسي هر
عيسى،  أحمد 
كاباري،  سعيد 
القادر  عبد 

سليمان...« وغيرهم.
يقول كني تعبيراً عما يخالجه عندما يغني 
هاوار«:  »وكاله  في  مقابالته  إحدى  في 

وثقافتنا.  تاريخنا  هو  الشعبي  »الغناء 
رحاب  في  نفسي  أجد  أغني  عندما 
سواء  أقولها  كلمة  بكل  وأشعر  التاريخ  
في الحزن أم الفرح ألن الحلقة األولى في 
األحداث  مع  التماهي  هو  الشعبي  الغناء 
والمواقف والشعور بها، وهذا ما يضفي 
الجمال على الصوت. عندما تضع يدك 
بذلك  فإنك  بالغناء  وتبدأ  أذنك  على 

تظهر التاريخ المخفي«.
كني  محمد  الفنان  يقلق  ما 
عن  العزوف  هو  اليوم 
األصيل  التراثّي  الغناء 
القديم، واألغنية الملحميّة 
األجيال  تناقلتها  التي 
وأمنيته  السنين،  لمئات 
بها  االهتمام  يبقى  أن 
والتواصل ودعم ممن 
يهتمون بها ويغنُّونها 
ألنَّ األغنية الشعبيّة 
من  أساسيٌّ  ركٌن 
وفلكلور  تراث 
يمتدُّ  شعبّي 
آالف  بل  لمئات 

السنين.

آرين شنكايل

عبد الرمحن حممد
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تأثري سليب

إقليم  في  الذاتي  االكتفاء  تحقيق  من  وبالرغم 
بعض  الستيراد  يضطر  أنه  إال  الجزيرة، 
البضاعة أو المواد الغذائية من الداخل السوري 
على  ما  نوعاً  يؤثر  مما  كردستان؛  باشور  أو 
مالك  حدثنا  الصدد؛  وبهذا  األسعار،  ارتفاع 
حسن  قامشلو  في  التجارية  المحالت  أحدى 
المواد  باستيراد  »نقوم  قائالً:  الدين  شمس 

ويتم  كردستان،  باشور  من  الغذائية 
بالدوالر، وارتفاع سعر  التعامل معهم 
الغذائية  المواد  على  يؤثر  الدوالر 
لالستيراد  بالنسبة  األمر  وكذلك  أيضاً، 
إلى  السوري كدمشق، إضافة  الداخل  من 
بعض مناطق شمال سورية مثل منبج؛ مما 
الشحن، وفي بعض  أجور  تكلفة  علينا  يترتب 
إلى  شاحنة  من  حمولة  تبديل  يتم  األحيان 

تذبذب  ضريبة  يدفع  المواطن  أخرى«.ويبقى 
وال  األسباب  كانت  مهما  وارتفاعها  األسعار 
وتلبية  الزراعة  على  يعتمدون  ال  للذين  سيما 

احتياجاتهم اليومية منها.

متطلبات  أهم  أحد  االقتصادية  التنمية  تُعتبر 
وال  عليها،  الوقوف  من  بد  ال  التي  العصر 
سيما للمجتمعات التي تمتلك مقومات االقتصاد 
الناجح كافة، لكن تفتقر إلى كيفية االستفادة من 
المجتمعات على  تتغلب  المقومات، ولكي  تلك 
تتمسك  أن  عليها  االقتصادية  التنمية  معوقات 
التغلب  من  تمكنها  التي  واألدوات  بالوسائل 
تكتسب  فالمجتمعات  المفروض،  الواقع  على 
الناحية  من  فعالة  تكون  عندما  الرقي  صفة 

االقتصادية وتمتلك اقتصاداً متيناً.
وفي خطوة تعتبر عملية نحو تطوير االقتصاد 
الزراعة،  هيئة  من  كل  تسعى  المجتمعي 
مكاتب  فتح  إلى  االقتصادية  التنمية  ومركز 
شمال سورية  كامل  في  والتعاونيات  للزراعة 

بناء  في  المساهمة  فرد  لكل  يتسنى  حتى 
وتطوير اقتصاد المجتمع. وحول هذه الخطوة 
قامت صحيفتنا بإعداد التقرير التالي عن افتتاح 
مكتبي الزراعة والتعاونيات في بلدة تل كوجر.

مقاومة آثار احلروب 

والحرب  والدمار؛  الفوضى  تخلق  الحرب 
السورية أثرت على المجتمع والبيئة ولم يسلم 
تكون  الحروب  آثار  ومقاومة  أي شيء،  منها 
االقتصادية  المؤسسات  ببناء  سيما  وال  بالبناء 
وبهذه  الحروب؛  مخلفات  لتفادي  ورعايتها 
الزراعة في كركي  افتتح رئيس لجنة  الكلمة؛ 
والتعاونيات  الزراعة  مكتبي  دلي  شفان  لكي 

أهالي  لكل  االفتتاح  هذا  وبارك  تل كوجر  في 
البلدة قائالً: »تُعتبر هذه البلدة ومحيطها منطقة 
زراعية بامتياز، وكمساعدة ألهالي تل كوجر 
ارتأينا أنه من الضروري القيام بهذه الخطوة«

هذا  قبل  والمزارعين  الفالحين  أن  إلى  ونوه 
اليوم كانوا يالقون صعوبة في الحصول على 
ووقود  تراخيص  من  الزراعية  المستلزمات 
الثروة  مستلزمات  بتأمين  يتعلق  أمر  أي  أو 
صيدلية  فتح  المثال  سبيل  على  الحيوانية، 
زراعية، أو عيادة بيطرية، فقد كانوا يقصدون 
اختلف  اآلن  ولكن  قامشلو،  أو  لكي  كركي 
الوضع، فافتتاح مكتب الزراعة في تل كوجر 
الثروة  ومربي  المزارعين  خدمة  في  سيكون 
وسوف  ومحيطها،  البلدة  كامل  في  الحيوانية 
يكون هذا المركز مقراً من أهم مقرات تطوير 

اقتصاد المجتمع.

إرساء مبدأ التشاركية
 يف العمل

ومن جانبها؛ أكدت اإلدارية في اتحاد التعاونيات 
أجل  »من  قائلةً:  يوسف  ليلى  )الكوبراتيفات( 
إرساء مفهوم التعاون والعمل المشترك نسعى 
الحياة  في  التعاونية  الجمعيات  مفهوم  لنشر 
نرغب  حيث  جديد،  مفهوم  وهو  االجتماعية، 
ثقافة  إلى  الجماعي  العمل  يتحول  أن  في 
شاملة، ومن هذا المنطلق نرمي إلى فتح دور 
المقاطعة،  وأرياف  مدن  كامل  في  للتعاونيات 
كوجر  تل  في  التعاونيات  دار  افتتاح  ويأتي 

تطبيقاً للخطة التي وضعناها في االتحاد«.
األساس  هو  المجتمع  إنَّ  ليلى:  وأضافت 

على  تعتمد  التي  الكوبراتيفات  تنشئة  في 
العمل  خالل  من  المواطنين  احتياجات  تلبية 
على  يستند  الكوبراتيف  فمبدأ  الجماعي، 
التعاضد والتكاتف في تأمين الحاجات األساسية 
الذاتية  اإلدارة  أساس  على  والعمل  للمجتمع، 
وأشارت  المشاريع،  إدارة  في  والتشاركية 
إلى أن من أهم أهدافهم المتمثلة في افتتاح هذا 
من  والحد  والطبيعة  المجتمع  خدمة  هو  المقر 
على  والحفاظ  الفردية  والرأسمالية  االحتكار 
اإلرث التاريخي لالقتصاد االجتماعي والعمل 

على تطويره ونشره بين المجتمع. 

مشاريعنا حتقق
 العدالة االجتماعية

أما اإلداري في دار تعاونيات تل كوجر وائل 
حامد فلم يخفي سعادته في افتتاح هذا المكتب 
بقوله: »أنا سعيد جداً وإنها لَبُشرى سارة لجميع 
قاطني تل كوجر. إن إنشاء مثل هذه الدار في 
بلدتنا سوف تكون ملتقى لجميع أهالي المنطقة، 
وكل فرد لديه أفكار لتطوير الحياة االقتصادية 
في المنطقة، فإّن أبوابنا مفتوحة أمام الجميع«.

المجتمع  يستطيع  »حتى  حامد:  وائل  وأردف 
أن  عليه  االقتصادي  الكمال  إلى  يصل  أن 
تخدمه«،  التي  مشاريعه  على  بنفسه  يشرف 
ه إلى أن تل كوجر منطقة زراعية؛ إضافةً  ونوَّ
تل  »في  وأكد:  الحيوانية،  بالثروة  غناها  إلى 
أجل  ومن  كوميناً،   )122( من  أكثر  كوجر 
المكتب  افتتاح  قبل  قمنا  تشاركي  مجتمع  خلق 
التشاركية  بالحياة  للتعريف  توعية  بحملة 
في  ودورهما  التعاونية،  الجمعيات  ومبدأ 
وتابع  وتطويره«،  المجتمعي  باالقتصاد  النمو 
المجتمع،  شرائح  بمعظم  االلتقاء  »بعد  حامد: 
متطلبات  تعرفنا على  معهم  النقاشات  وإجراء 
المواد  من  انطالقاً  وذلك  األساسية،  المجتمع 
األهالي  رغبة  وحسب  المتوفرة،  األولية 
خدمية  بمشاريع  القيام  أعيننا  نصب  وضعنا 
إقامة  كمشاريع  المنطقة  أبناء  كل  منها  يستفيد 
األفران، ومشاريع اآلمبيرات، وإنشاء مصنع 
طاقتنا  بكل  نسعى  وسوف  واألجبان؛  لأللبان 
المجتمع ويحقق  يخدم  أي مشروع  افتتاح  إلى 

العدالة االجتماعية«.

 دعم االقتصاد اجملتمعي وخلق فرص العمل بتل كوجر

تقرير/ نزهان حممد

رمضان قامشلو.. حييا بأسعار ملتهبة
من الطبيعي أن يفرض شهر رمضان المبارك 
نوعاً من التسابق للشراء بالنسبة للكثيرين من 
تكون  أن  الطبيعي  ولكن من غير  المواطنين، 
عن  عاجزين  المواطنين  من  العظمى  النسبة 
لطالما  الذي  الشهر  مستلزمات  أغلب  شراء 
مدينة  في  األسواق  بالكريم.تشهد  عرفناه 
الغذائية،  المواد  أسعار  في  ارتفاعاً  قامشلو، 
حيث يتكرر السيناريو الرمضاني في كل عام 
تفوق  والتي  وارتفاعها  األسعار  تذبذب  من 
أصحاب  سيما  وال  الشرائية  المواطن  قدرة 
سلطت  الخصوص؛  المحدود.وبهذا  الدخل 
)موسم  العيد  اقتراب  مع  بالتزامن  كاميرتنا 
العيد( كما يسميها أصحاب المحالت؛ فتلمسنا 
ارتفاعاً ملحوظاً وتذبذباً في األسعار بفروقات 
كبيرة من محالٍّ إلى أخرى وكل هذا يثقل كاهل 

المواطن.

ارتفاع يف أسعار
 اخلضروات والفواكه

بمدينة  الخضار  سوق  في  جولتنا  خالل  ومن 

أسعار  في  ملحوظاً  ارتفاعاً  الحظنا  قامشلو 
المواد الغذائية والخضار والفواكه حتى لحظة 
كيلو  سعر  تراوح  حيث  التقرير،  هذا  إعداد 
ليرة  الواحدة ما بين )200 - 350(  البندورة 
سورية، والباذنجان بين )200 - 300( ل.س، 
أما الخيار فتراوح سعره بين )200 - 400(، 
الفواكه  أسعار  أما  ل.س،   )300( والبطاطا 
حيث  االرتفاع،  من  حصتها  فنالت  أيضاً 
 )500  -  400( بـ  للموز  الواحد  الكيلو  يباع 
ل.س، وكيلو البرتقال بـ )250( ل.س، وأيضاً 
والجانرك  ل.س،   )300( بـ  يباع  كان  التفاح 

بالذكر  والجدير  ل.س.   )200( بـ  )علوجة( 
الشيء  بعض  منخفضة  األسعار  هذه  أن 
مقارنة مع الرمضان المنصرم.ومن خالل 
أنَّهم  تبين  المواطنين  مع  السريعة  لقاءاتنا 
الغذائية  المواد  شراء  على  قادرين  غيُر 
دخلهم  مع  تناسبها  لعدم  نظراً  يومي  بشكٍل 

المحدود. لذا؛ يتطلب من المهتمين والمتابعين 
القوة  معرفة  التموينية  الرقابة  في  والمعنيين 
بما  األسعار  وتحديد  للمواطنين  الشرائية 

يتناسب مع هذه القوة. 
تقرير/ برييفان محي ـ إيفا ابراهيم

اختبار املتقدمني ملسابقة قسم املالية
تأمني مادة السماد بالدين 

ملزارعي إقليم اجلزيرة
إقليم  في  والبيئة  البلديات  هيئة  أجرت  ـ  قامشلو 
قسم  على  لالختبار  للمتقدمين  مسابقة  الجزيرة 
التابعة  والمديريات  الهيئة  مستوى  على  المالية 

لها؛ وذلك إلكمال النظام المالي فيها.
فيها  طُلبت  مسابقة  عن  اإلعالن  بعد 
وإدارة  االقتصاد،  في  )إجازة  االختصاصات: 
تجارية،  ومعاهد  المصرفي،  والمعهد  األعمال، 
تقدَّم  اختصاصاتها(،  بكلِّ  البكلوريا  وأيضاً 
)42( متقدماً من أبناء المقاطعة لتقديم االختبار 

التحريري في مبنى الهيئة.
وفي هذا السياق صرح مسؤول القسم المالي في 
المسابقة  »إنَّ  قائالً:  حيدر  بلباز  البلديات  هيئة 
المالي  القسم  في  الشواغر  ملء  بهدف  أجريت 
العام  والمرآب  زاغروس  وشركة  بالهيئة 
الخطوة  كان  التحريري  واالختبار  للبلديات، 

تأهيل  يتم  سوف  وبذلك  المسابقة،  من  األولى 
الناجحين إلى المقابلة الشفهية«.

وعن األسئلة أضاف حيدر قائالً: »األسئلة كانت 
وأسئلة عامة،  المالي  باالختصاص  متعلقة  منها 

وكذلك ضمن قوانين اإلدارة الذاتية الديمقراطية، 
عمل  فرص  توفير  المسابقة  من  الهدف  وكان 

جديدة والتوظيف لكلٍّ حسب اختصاصه«.

القطن  محصول  لزراعة  دعماً  ـ  قامشلو 
إقليم  لمزارعي  المادية  للظروف  ومراعاة 
في  التسميد  عملية  ألهمية  ونظراً  الجزيرة 
العامة  اإلدارة  تعلن  القطن  محصول  زراعة 
الحيوانية عن موافقتها على  للزراعة والثروة 
الزراعي  للموسم  بالدين  السماد  مادة  إعطاء 

2018م، وذلك وفق اآللية التالية:
 ـ أن يتقدَّم المزارع بطلبه عن طريق كومين 
القرية الموجود فيها مصدقاً من المجلس مبيناً 
عن  بصورة  مرفقاً  المزروعة  المساحة  فيه 

البطاقة الشخصية.
اللجنة  قبل  من  الحسي  الكشف  يتم  أن  ـ 
الزراعية في المنطقة وبعد التأكد من المساحة 
المزروعة يحصل المزارع على مذكرة تسليم 

مواد بالكمية المطلوبة.

ـ أن يتعهد المزارع خطِّياً لدى اللجنة الزراعية 
بتسليم إنتاجه لإلدارة الذاتية.

ـ يتم منح كمية )30( كغ سماد يوريا لكل دونم.
وبدون  قرضاً  المسلمة  األسمدة  قيمة  تعتبر  ـ  
الذاتية  لإلدارة  المحصول  بيع  حين  إلى  فوائد 

واستالم الفاتورة.

التي  والمشاريع  األعمال  المجتمعون  وناقش 
العام  من  أيار  شهر  في  المنظمات  بها  قامت 
الجاري كافة، والمعوقات التي اعترضت عملهم 
دير  منطقة  في  األمني  والوضع  األلغام  كوجود 
والخدمي  اإلنساني  العمل  يعيق  الذي  الزور، 
الذي تقوم به وركز المجتمعون على سبل دعم 

الزور  دير  مدينة  في  والنازحين  المواطنين 
الصحية،  المراكز  كدعم  الصحي  الجانب  من 

والخدمية من مياه وخبز وغيرها.
بصفتنا  »إنَّنا  بالقول:  علوش  زوزان  وأفادت 
مكتب للتنميَّة والشؤون اإلنسانيَّة، حاولنا تسليط 
للمنظمات  الزور  دير  منطقة  على  الضوء 

اإلنسانية واإلغاثية العاملة بشكل خاص، والتي 
الصحيَّة،  والرعايَّة  الخدمات  نقص  من  تُعاني 
مما أدى إلى انتشار األمراض وبخاصة في هذِه 

الفترة من الصيف الحار«.

دعم اجلانب الصحي واخلدمي بدير الزور
 املنظمات 

ِّ
روناهي/ عني عيسى ـ عقد مكتب التنمية والشؤون اإلنسانية يف جملس سورية الدميقراطية اجتماعًا لكل

العاملة يف الشمال السوري لبحث األعمال اليت قامت هبا، ومت الرتكيز على دعم اجلانب الصحي واخلدمي يف دير الزور 
والعضو يف  القادر موحد،  اإلنسانية زوزان علوش وعبد  والشؤون  التنمية  املشرتكة ملكتب  الرئاسة  من   

ٍّ
كل وحبضور 

اهليئة الرئاسية جمللس سورية الدميقراطية جهاد عمر، واملنظمات العاملة يف الشمال السوري كافة.

تعزيز العملية الرتبوية بدورات صيفية للمعلمني

سورية  مجلس  سلم  ـ  عيسى  عين  روناهي/ 
اختطفهم  ممن  إيزيديين  طفلين  الديمقراطية 
مرتزقة داعش إبان سيطرتهم على شنكال منذ 
خمس سنوات، وتم تحرير الطفلين في معارك 
حملة  إطار  في  األخيرة  الزور  دير  ريف 
سورية  قوات  تُشنها  التي  الجزيرة«  »عاصفة 
داعش  جيوب  آخر  على  للقضاء  الديمقراطية 
تحرير  استطاعت  والتي  المنطقة،  تلك  في 

العديد من اإليزيدين خالل المعارك.
 9 العمر  من  البالغ  نزار  الطفلين  تسليم  وجاء 
سنوات، وهناء البالغة من العمر 20 سنة، بعد 
الزور  دير  ريف  في  »السوسة«  قرية  تحرير 
مجلس  قبل  من  تسليمهما  وتم  المرتزقة،  من 
في  اإليزيدي  البيت  إلى  الديمقراطية  سورية 
في  ذويهم  إلى  لتسليمهم  تمهيداً  الجزيرة،  إقليم 

شنكال.

التربية  لجنة  تنظم  ـ  لكي  كركي  هاوار/  وكالة 
تأهيل  دورات  الديمقراطي  للمجتمع  والتعليم 
تعزيز  بهدف  والطلبة  للمعلمين  صيفية  وتقوية 
العملية التربوية وإعداد معلمين أكفياء واالستفادة 
من تجارب السنوات السابقة مضى شهر تقريباً 
مقاطعات  مدن  في  الدراسي  العام  انتهاء  على 
بالنسبة  التربوية  العملية  أن  إال  الجزيرة،  إقليم 

للمعلمين لم تنته.

تالف ألخطاء السنوات السابقة

نظراً ألن المناهج الدراسية تتغير بشكل مستمر 
المعلمين  فإن  المناهج،  هذه  تطوير  يضمن  بما 
متواصل  وتأهيل  تدريب  إلى  بحاجة  بالتالي 
لمواكبة المناهج من جهة ولالستفادة من تجارب 

السنوات السابقة وتالفي األخطاء والنواقص.
للمجتمع  التربية  لجنة  بادرت  اإلطار  هذا  وفي 
تنظيم  إلى  لكي  كركي  ناحية  في  الديمقراطي 
دورات صيفية لتأهيل وتقوية المعلمين، والهدف 

تالفي  هو  المسؤولين  بحسب  الدورات  هذه  من 
العام  خالل  تظهر  التي  والنواقص  األخطاء 
الدراسي، وتقوية وتحسين كفاءة وأداء المعلمين 

في مختلف المواد الدراسية.
الدورة األولى التي افتتحت قبل أيام تضم حالياً 
حوالي 30 معلماً ومعلمة، على أن تفتتح دورات 
أخرى تضم مئات المعلمين بعد شهر رمضان، 
للعلوم  باز  الشهيد  معهد  في  الدورات  وافتتحت 
وتشمل  المعهد،  إدارة  مع  وبالتنسيق  التربوية 
طرائق  حول  ودروس  محاضرات  الدورة 
المناهج  وتدريس  واالختصاصات،  التدريس، 
المناهج إحسان  الجديدة.اإلداري في لجنة إدارة 
الدورات  هذه  خالل  من  »نسعي  قال:  شبلي 
العام  خالل  والنواقص  األخطاء  تجاوز  إلى 
تشكل  الدورات  هذه  أن  إلى  ونوه  الدراسي«، 
وفرزهم  المعلمين  مستويات  لتحديد  فرصة 

بحسب الكفاءة واالختصاص.

تعزيز لغة التواصل
 بني الطالب واملعلمني

وتتضمن دروس الدورات الصيفية أيضاً تعزيز 
كفاءة المعلمين في طرائق التدريس يما يضمن 
الحوار  أسلوب  إلى  التلقين  أسلوب  من  االنتقال 
ما  بحسب  والطالب  المعلمين  بين  والتواصل 
كل  »في  وقالت:  بركات،  هيفا  اإلدارية  أكدت 
للصفوف  جديدة  مناهج  إضافة  يتم  دراسي  عام 
الدراسية، فخالل العام المنصرم تم إضافة منهاج 

علينا  يرتب  ما  اإلعدادية،  المرحلة  صفوف 
تدريس  على  القادرين  األكفياء  المعلمين  تأهيل 
إلى  أنَّنا نسعى  إليها كما  المناهج، ويضاف  هذه 
كسر القوالب المتبعة في طريقة التدريس، يما ي
المعلومات  تلقين  أسلوب  من  التخلص  ضمن 
وتعزيز أسلوب الحوار والتواصل المباشر بين 
الطالب  مصير  ربط  وعدم  والطالب،  المعلم 
باالمتحانات النهائية، بل اعتماد مستوى الطالب 

منذ اليوم األول لبدء العام الدراسي«.
كما وحدثنا تيسير الباز وهو محاضر في معهد 
الشهيد باز: »وضعنا برنامج الدورات الصيفية 
المعلمين  تقوية  هو  والهدف  أشهر،  ثالثة  منذ 
كل  ونبذل  النواقص،  وتالفي  األخطاء  وتقويم 
ما بوسعنا إلنجاح العملية التربوية في روج آفا، 
وحالياً نقوم بتهيئة كادر تدريسي يناسب المناهج 

الجديدة«.

دورات جمانية لطالب 
املرحلة الثانوية

الديمقراطي  للمجتمع  التربية  لجنة  تشرف  كما 
تقوية  دورات  تنظيم  على  باز  الشهيد  ومعهد 
افتتحت  حيث  الثانوية،  الشهادة  مرحلة  لطالب 
تعويض  من  لتمكينهم  للطالب  مجانية  دورات 
ما فاتهم من دروس، مما يخفف األعباء المادية 
المجانية  التقوية  دورات  الطالب،  عوائل  على 
في  الجاري  حزيران  شهر  بداية  منذ  بدأت 
مدرسة الجالء وتم تعيين معلمين مختصين لكل 

مادة لتدريس الطالب.

تسليم طفل وشابة إيزيديني إىل البيت اإليزيدي

مؤسسة الشؤون الدينية يف الطبقة تقدر زكاة الفطر
روناهي/ الطبقة ـ حددت مؤسسة الشؤون الدينية 
رمضان  لشهر  الفطر  زكاة  الطبقة  مدينة  في 
الثلث  الكريم  رمضان  شهر  دخول  مع  الحالي 
األخير، وألن زكاة الفطر هي صدقة فطر واجبة 
العيد،  قبل صالة  أداؤها  ويجب  مسلم  كل  على 
وتقدر بصاع والصاع هو 4 حفنات بكفي رجل 
معتدل الخلقة، وتقدر وزناً حوالي 2ونصف كيلو 

من قوت البلد.
أول  من  إخراجها  بجواز  الفطر  زكاة  وتخرج 
العيد  صالة  قبل  ما  إلى  الكريم  رمضان  شهر 

واألفضل قبل صالة العيد بيومين، ويقدر مقدار 
لهذا العام بـ  400ل.س قياساً  زكاة الفطر ماالً 

على سعر الحنطة في المنطقة.
إلى  رمضان  أول  في  الفطر  زكاة  إخراج  ويتم 
لمن  الفطر  زكاة  وتعطى  العيد،  صالة  قبل  ما 
الثمانية  األصناف  وهم  المال  زكاة  يستحقون 
والمساكين  »الفقراء  وهم:  القرآن  في  المذكورة 
وابن السبيل والمؤلفة قلوبهم واليتامى وعابري 

السبيل والعاملين عليها وفي الرقاب«.
وال يجوز إعطاء زكاة الفطر لألصول والفروع 

والحسن  الحنفية  وأجاز  واألبناء،  اآلباء  وهم 
البصري وسفيان الثوري وعمر بن عبد العزيز 
أن تعطى نقداً و وافقهم على ذلك البخاري وهو 
أنفع لمصلحة الفقير، ومن أراد أن يخرجها مواد 
عينية يجوز له ذلك، وال تخرج زكاة الفطر عن 
وللعلم  العيد،  صالة  قبل  أمه  تلده  لم  ما  الجنين 
أخرها  ومن  العيد  بعد صالة  تأخيرها  يجوز  ال 

حسبت له صدقة من الصدقات.

 الصيف تزيد معاناة نازحي 
ّ
حر

منبج

وكالة هاوار/ منبج ـ تتفاقم معاناة النازحين في 
درجات  ارتفاع  ظل  في  الشرقي  منبج  مخيم 
فشيئاً، ومع دخول فصل الصيف  الحرارة شيئاً 
يعيش النازحون في مخيم منبج الشرقي الواقع في 
قرية رسم األخضر أمام تحٍد جديد مع الدخول في 
أول أيام الصيف، حيث بات تواجدهم في الخيم 
وال  الجو  من حرارة  بسيط  بشكل  ولو  تقيهم  ال 
حتى من برودة الشتاء عند حلوله, بينما تتجاهل 
الصعد  كل  على  الواقع  ذلك  المعنية  المنظمات 
أم اإلغاثية، واقتصار مساعداتها،  الطبية كانت 
التي ال  الغذائية  السالل  وإن قدمتها على بعض 

تكفي أصغر أسرة في المخيم لعدة أيام.
المواطن عبد الباسط محمد من بلدة مسكنة تتألف 
الشرقي  مخيم  في  يقطن  أفراد   7 من  عائلته 
الواقع في قرية رسم األخضر يقول: »نعاني من 
تقينا  أداة تبريد  الجو، حيث ال نملك أي  حرارة 
المنشفة  نبلل  صائمين  كوننا  الجو,  حرارة  من 

ونضعها على رؤوسنا«.
معاناةً،  األكثر  هم  األطفال  إنَّ  محمد:  وأضاف 
فضالً عن إصابتهم بمرض اللشمانيا )حبة حلب( 

في هذا الحر الشديد، إذ أن لدى عبد الباسط محمد 
نفسه،  بالداء  مصابون  ومعظمهم  أطفال  خمسة 
من  تحميهم  ال  الخيمة  كون  من  اشتكى  محمد 
حر الصيف وال برد الشتاء, وقال موجهاً حديثه 
»نناشد  المساعدات:  بتقديم  المعنية  للمنظمات 
أن تساعدنا وأن  اإلنسانية والحقوقية  المنظمات 

تقدم لنا أقل شيء وهو الدواء لألطفال«.
وبالرغم من أن إدارة منبج تقدم بعض الحاجات 
ضعف  أن  إال  المخيم،  ألهالي  األساسية 
يحول  والحصار  الهجمات  ظل  في  اإلمكانيات 

دون تأمين كامل احتياجات األهالي.
فاطمة الحسين من بلدة المهدوم التي تقع جنوب 
غربي مدينة منبج، تقطن في المخيم وتشتكي هي 
إنَّ  وتقول:  الحرارة،  درجات  ارتفاع  من  أيضاً 
الجو،  حرارة  من  يعاني  الوالدة  الحديث  طفلها 
وأشارت  بسببها،  مرة  من  أكثر  مرض  حيث 
في  انتشر  والحشرات  الذباب  »إن  فاطمة: 
المخيم, وهو ما يجلب األمراض لألطفال, حيث 
أي  قبل  من  المخيم  في  طبية  مراقبة  توجد  ال 

منظمة صحية«. 


