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شبيبة مشال سوريا تنتفض من أجل باشور
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

وجهاء العشائر العربية مبنبج: «نرفض 
تسليم منبج لالحتالل الرتكي«

أهايل الباب تناشد قسد باخلالص
تستمر مرتزقة االحتالل التركي بممارساتها الالأخالقية في مدينة الباب السورية، كما تفعل في عفرين 
بالوقت نفسه، حيث استاء أهالي الباب كثيراً من هذه الممارسات؛ فاستنجدوا بقوات سوريا الديمقراطية 
التي حررت مناطق عدة من الشمال السوري وأعادت الحياة إليها وحافظت على األمن واألمان فيها 

وصانت كرامة وحياة أهلها بعد أن سلمتها إليهم بأن تنقذهم من هذه المجموعات.

بروح الشبيبة المتجددة والثائرة على البالي 
والمحطمة  للذل  والرافضة  العادات  من 
لقيود العبودية واالستعمار، والتي ال تحدها 
الحدود المصطنعة التي وضعها االستعمار 
فرض  إلى  الساعي  السلطوي  الفكر  وال 
شبيبة  من  اآلالف  توجه  عليهم؛  العبودية 

باشور  إلى  الثالث،  بأقاليمها  سوريا  شمال 
كردستان عبر معبر سيمالكا للتنديد بهجمات 
كردستان  باشور  على  التركي  االحتالل 
في  وذلك  قنديل؛  الخصوص  وجه  وعلى 

إطار حملة »انتفضوا« بمرحلتها الثانية.

مركز قامشلو      052438341

0938374196

s.ronahi.555@gmail.com

شركة روناهي للتوزيع واإلعالن

رفض شيوخ ووجهاء عشائر منبج وريفها 
للجيش  المستمرة  واالعتداءات  التهديدات 
االحتالل التركي ومرتزقته بالدخول لمدينة 
منبج، وأكدوا بأن أبناء منبج هم من يديرون 
أنفسهم وسيقفون صفاً واحداً ضد أي شكل 
من أشكال االحتالل، وأكدوا أن أردوغان 

يقطع  داعش  كان  عندما  الصمت  الذ 
رؤوس أبناءهم، واليوم يود التدخل؛ ما يدل 
وتساءلوا  للمرتزقة،  أردوغان  دعم  على 
أردوغان عندما كان  متعجبين: »أين كان 

داعش يقطع رؤوس أبناءنا؟!!«. 

العربيّة  الشعوب  حرض  أردوغان   »:
ولم  العثمانيّة،  الدولة  إحياء  بهدف 
االستعماريّة ضد  تتغير جوهر سياساته 
الشعب العربّي والكردّي، وسبب ذهاب 
هو  المبّكرة  االنتخابات  إلى  أردوغان 
الظفر بالوقت ألّن كّل سياساته الخارجيّة 
مسدود،  طريق  إلى  وصلت  والداخليّة 
يدور  ما  حول  جديدة  تفاصيل  وكشف 
خلف الكواليس في تركيا وما يجري من 

مؤامرات في المنطقة. 

جوهر سياسة أردوغان عفرين تتظاهر ضد مرتزقة االحتالل الرتكي
 العرب 

ُ
وحكومته عداء
والكرد

عطل سد الفرات سبب انقطاع املياه 

مركز رابطة املرأة 
املثقفة... منزل 

املثقفات

في  قامشلو  مدينة  أحياء  بعض  عاشت 
اآلونة األخيرة حالةً يُرثى لها من الفوضى 
في  والقمامة  األوساخ  باتت  إذ  واإلهمال، 
غير  منظراً  تشّكل  واألحياء  الشوارع 
والموارد  البيئة  حماية  وبهدف  الئٍق؛ 
األهالي؛  صحة  على  والحفاظ  الطبيعية 

مع  عقداً  والبيئة  البلديات  هيئة  وقعت 
مجموعة من المهندسين المختصين إلنشاء 
شركة لمعالجة النفايات في مدينة قامشلو، 
حيث تعد البيئة النظيفة أساس المجتمعات 
أساس  وتعد  كما  والمتحضرة،  المتقدمة 

مجتمع سليم خال من األمراض.

المقابر  من  نموذج  الكهفيّة  المقابر 
بدايات  منذ  ُعرفت  تدمر،  في  الخاصة 
المدافن  وتتوزع  العشرين،  القرن 
تدمر  في  المتعددة  وتصنيفاتها  بأشكالها 
يعرف  فيما  فيها  األثريّة،  وبالمدينة 
والمعروفة  الغربيّة،  المقابر  بمنطقة 
اقدم  فيها  ويتواجد  القبور  بوادي  أيضاً 
القبور  بعد  تدمر،  في  المعروفة  القبور 
بالقرب من معبد  تتواجد في مدفن  التي 

»بعل شمين«.

الحالِي  بمفهومها  المثقفة  المرأة  إنَّ 
العلِمي  المفهوم  فكرة  تتعّدى 
المعرفة  حيث  واالختصاصي؛ 
في  تتعلمهُ  ما  فقط  ليست  الّشخِصية 
الجامعات والمؤسسات التعليمية، وقد 
مجاالت  في  المعرفة  المرأة  اكتسبت 
بداية  منذ  أنواعها  بمختلف  الحياة 
لتنال  البشرية، وبذلت كل ما بوسعها 
قدراً من الثّقافِة التي تساعدها على أداِء 
الّشعوب،  إعداد  في  العظيمة  مهمتها 
عقيدتِها  عن  للّدفاع  أيضاً  وتؤهلها 
ومباِدئها، وال بّد لها من تطوير نفسها 
أنواع  ومختلف  المزيد  واكتساِب 

الثّقافات. 
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 واقتناء الكتب

مرتزقة  تمارس 
التركي  االحتالل 
أعمال تعسفية بحق أهالي 
المدينة  في  بقي  ممن  عفرين 
واختطاف  ونهب  سرقة  من 
حيث  واغتصاب،  واعتقاالت 
من  ودعمها  أوامرها  تتلقى 
مباشرة؛  التركي  االحتالل  دولة 
عفرين  بأهالي  دفع  الذي  األمر 
إلى الخروج في تظاهرة ضدهم 
الممارسات  هذه  لمناهضة 
من  بالخروج  منهم  والطلب 
قيام  بعد  سيما  وال  عفرين، 
سامي  المواطن  بقتل  المرتزقة 
العميرات  عشيرة  من  قوج 
أمام  مقاومته  إثر  العربية 
أقدموا  الذين  المرتزقة 
سيارته  سرقة  على 
وأغراض منزله.
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العمارة اجلنائزي

الصرف  مياه  تهدد  ـ  سبي  كري  هاوار/ 
بانقطاع  عيسى  عين  بمخيم  الصحي 
الجزيرة  إقليم  بين  الواصل  االوتوستراد 

يخزن  الذي  المستنقع  تشكل  نتيجة  ومنبج 
عدم  ظل  في  الطريق،  جانبي  على  المياه 
توافر اإلمكانيات لدى بلدية الشعب بالناحية 

التي قدمت بعض الحلول المؤقتة.
في مخيم عين  القاطنون  النازحون  ويستمر 
في  سبي  كري  لمقاطعة  التابعة  عيسى 

تصريف مياه الصرف الصحي إلى المستنقع 
الجنوبية.  الجهة  من  المخيم  يجاور  الذي 
ويتشكل المستنقع من مياه الصرف الصحي 
المنظمات  إحدى  عملت  والذي  للمخيم، 
للصرف  شبكات  تمديد  على  فيه  العاملة 
الحل  إيجاد  على  تعمل  لم  لكنها  الصحي 
المياه  تجمع  فشكل  المياه،  من  للتخلص 
 2000 مساحته  تجاوزت  والذي  مستنقعاً، 
إلى  المستنقع  مشكلة  مربع.وعادت  متر 
الواجهة من جديد، وتسببت المياه المتسربة 
أرضيته،  في  بهشاشة  الطريق  جانبي  على 
مع  وبخاصة  انهياره  خطر  إلى  يؤدي  مما 
عبور اآلليات الثقيلة فوقه. وما زاد من خطر 
انهيار الطريق هي السيول التي تعرضت لها 
تحته.وباشرت  من  عبورها  نتيجة  المنطقة 
بلدية الشعب في الناحية بسحب مياه المستنقع 
المجاور لمخيم النازحين كحالة إسعافية في 
دون  للحيلولة  المنصرم  أيار  منتصف شهر 
تزايد  بعد  عنه  تنجم  قد  بأضرار  التسبب 
تسبب  األمطار.كما  هطول  نتيجة  مساحته 
المستنقع  من  تصدر  التي  الكريهة  الروائح 
الناحية،  وأهالي  للنازحين  كبيراً  إزعاجاً 
باإلضافة إلى انتشار األمراض لكونه بؤرة 
انتشار  إلى  تؤدي  التي  الحشرات  لتجمع 

األمراض.
للجنة  المشترك  الرئيس  يقول  الشأن،  وبهذا 

»إن  بوزان:  عثمان  البلدية،  في  الفنية 
المنطقة التي يتم تصريف المياه إليها منطقة 
منخفضة ويمر بجوارها الطريق العام الذي 
وإقليم  منبج،  عيسى،  )عين  مناطق  يربط 
المياه  الجزيرة( في شمال سوريا، وتخزين 
على طرفي االوتوستراد جعل األرض هشة 
وأدى لتصدع الطريق الذي من المحتمل أن 

ينهار إن لم تتم معالجته«.
وتابع: »نعمل حالياً على سحب مياه المستنقع 
ونقلها إلى مناطق أخرى، وهو ما استطاعت 
ضمن  إسعافي  كحل  تقديمه  الشعب  بلدية 

اإلمكانيات الموجودة«.
مخيم  للجنة  المشترك  الرئيس  دعا  بدوره 
في  المدني  للمجلس  التابعة  عيسى  عين 
اإلغاثية  المنظمات  العياف،  جالل  الناحية، 
ظل  في  بواجبها  للقيام  المخيم  في  العاملة 
من  تجاهل  وسط  عليهم  النازحين  شكاوى 
مشروع  أن  إلى  اإلشارة  قبلهم.وتجدر 
عليه  تشرف  المخيم  في  الصحي  الصرف 
منظمات دولية عاملة فيه والتي تقاعست عن 
إقامة محطة معالجة والتي تعتبر حالً جذرياً 

لمشكلة المستنقع.

املستنقع حياصر خميم عني عيسى

دوري الشهيد عمر علوش

عدسة روناهي

»الشهيد  دوري  انطلق   - عيسى  عين 
الثالثاء  يوم  القدم  لكرة  علوش«  عمر 
6/19/ 2018، بملعب ناحية عين عيسى 
الناحية  من  رياضياً  فريقاً   16 بمشاركة 
الناحية  بملعب  المباريات  وستقام  وريفها، 
حتى  الرابعة  الساعة  من  يومي  بشكل 
السادسة مساًء .وبحسب القرعة؛ فإن الفرق 
أربع  على  توزعت  المشاركة  الرياضية 
بين  المباراة األولى  مجموعات، وانطلقت 
فريقي: الدروبية، وقوات حماية المجتمع، 
وانتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق.
لق،  لق  الهيشة،  هي:  المشاركة  والفرق 
المجتمع،  حماية  قوات  الدروبية، حزيمة، 
شباب  المخيم،  رجال  آرين،  الشهيدة 
أسايش  الصداقة،  الوحدة،  كرك،  المخيم، 
كراك.  الشر  أحيمر،  خرزه،  أبو  جلبية، 
والرياضة  الشباب  لجنة  عضو  وأشار 
عباس  الكريم  عبد  المدني  الرقة  بمجلس 
الى أن الهدف من إقامة الدوري هو انتقاء 
فريق من الناحية ليمثلها في الدوري الذي 
سيقام على مستوى الشمال السوري خالل 

الفترة القادمة.
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عفرين  مدينة  أهالي  تظاهر  ـ  األخبار  مركز 
التركي  االحتالل  وانتهاكات  بممارسات  تنديداً 
ومرتزقته، وبعد إقدام المرتزقة على قتل المواطن 
سامي قوج  من عشيرة العميرات العربية صباح 

يوم األربعاء.
وحول تفاصيل الحادثة والتظاهرة أفاد مصدر من 
عفرين بأن عدداً من مرتزقة تركيا اقتحموا صباح 
فجراً   5:00 الساعة  حوالي  في  األربعاء  يوم 
منزل المواطن سامي قوج؛ بهدف سرقة المنزل، 
وسرقة سيارته من نوع »سرفيس« ولدى محاولة 
المغدور منع المرتزقة من سرقته أقدموا على قتله 
داخل منزله، باإلضافة إلى إصابة شقيق المغدور 
بطلق ناري لدى توجهه إلى منزل أخيه بعد سماع 

صوت الرصاص فيه.
المغدور أخذوا  وأضاف المصدر ذاته أن أقرباء 
جثته إلى مركز ما يسمى األمن التابع لتركيا في 
الشعبي  الغضب  من  أجواء  مدينة عفرين، وسط 
من انتهاكات مرتزقة تركيا. وعليه تجمع المئات 
من أهالي مقاطعة عفرين من كرد وعرب وسط 
بممارسات  تنديداً  مظاهرة  في  وخرجوا  المدينة 
وانتهاكات جيش االحتالل التركي ومرتزقته بحق 
لخروج  تدعو  التي  الشعارات  مرددين  األهالي، 

االحتالل التركي ومرتزقته من عفرين. 
التركي ومرتزقته  الجيش  أنه ومنذ احتالل  يذكر 
لمقاطعة عفرين، أقدموا على نهب وسلب وسرقة 
كل شيء، بدءاً من الدجاج والمواشي، وصوالً إلى 

ومحتويات  وأثاث  الزراعية  واآلليات  السيارات 
المنازل.

المرتزقة  بدأ  الزراعية  المواسم  بدء حصاد  ومع 
المحاصيل  وسلب  بنهب  التركي  واالحتالل 
التعسفية  االعتقاالت  عن  فضالً  أيضاً  الزراعية 
المواطنين  طالت  التي  التعذيب  وعمليات 
الرافضين لتلك االنتهاكات. هذا وما يزال مصير 
من  النساء  وحتى  والرجال  الشبان  من  المئات 
مجهوالً.  المختطفين  عفرين  مقاطعة  أهالي 
عفرين  على  ومرتزقته  التركي  العدوان  ونتيجة 
خرج اآلالف من أهالي مقاطعة عفرين قسراً إلى 
من  خوفاً  شيراوا  ناحية  وقرى  الشهباء  مقاطعة 

ارتكاب المجازر بحقهم.

ممارسات  من  ذرعاً  الباب  أهالي  ضاق 
التركية،  للدولة  التابعة  المرتزقة  المجموعات 
الديمقراطية  سوريا  قوات  ناشدوا  الذين  األهالي 
قالوا:  المجموعات،  هذه  من  وإنقاذهم  للتدخل 
بين  المتواصلة  واالشتباكات  الخالفات  »إن 
والدولة  باألهالي،  تضر  المرتزقة  المجموعات 

التركية تغض النظر عن هذه الممارسات«.
البحوث  مركز  أن  هاوار  أنباء  وكالة  عن  ونقالً 
خبراً  األربعاء  نشر  الكردستانية  االستراتيجية 
ومناشدة  الباب  في  األحداث  مجريات  عن 
األهالي لقوات سوريا الديمقراطية لتحريرهم من 

المرتزقة. وجاء في نص الخبر
ممارسات  من  الباب  منطقة  أهالي  يعاني 
التركية،  للدولة  التابعة  المرتزقة  المجموعات 
والسرقة  الخطف  أعمال  استمرار  مع  بخاصة 
والنهب والسلب والتعذيب وغيرها، وسط صمت 
األهالي  وناشد  التركية.  الدولة  قبل  من  متعمد 
وتحريرهم  بالتدخل  الديمقراطية  سوريا  قوات 
فإن  المعلومات؛  وبحسب  المجموعات.  هذه  من 
خالفات ومواجهات يومية تنشب بين المجموعات 
المرتزقة في الباب، حول توزيع مناطق السيطرة 
والسرقة.  والنهب  بالسلب  تتعلق  خالفات  وكذلك 
ذرعاً  األهالي ضاقوا  أن  أيضاً  المعلومات  وتفيد 
الفدية،  وطلب  الخطف  أعمال  استمرار  جراء 
أن  األهالي  وأكد  والتعذيب،  والسرقة  والنهب 
الممارسات  هذه  بجميع  علم  على  التركية  الدولة 

لكنها تغض الطرف عنها.
خالفات  تقريباً  يومي  بشكل  المنطقة  وتشهد 
جراء  المجموعات  هذه  عناصر  بين  ومواجهات 
السلب  وأموال  الغنائم  توزيع  على  الخالف 

والسرقة.
المواطن أحمد أوصمان، وهو أحد أهالي الباب، 
المجموعات  عناصر  ممارسات  حول  تحدث 
مسلحة  مواجهات  تسع  أن  وأكد  المرتزقة، 
خالل  المرتزقة  المجموعات  عناصر  بين  نشبت 

الشهرين األخيرين: »في البداية يسرقون وينهبون 
ويخطفون المدنيين ويطلبون الفدية من عوائلهم، 
ومن ثم يختلفون على توزيع الغنائم المنهوبة. وهذه 
الخالفات تتحول إلى مواجهات مسلحة مما يسفر 
القول  نستطيع  المدنيين.  من  ضحايا  وقوع  عن 
إن الشهرين األخيرين شهدا حوالي 9 مواجهات 
مسلحة ما أسفر عن فقدان 15 مدنياً، بينهم ثالث 
نساء وأربعة أطفال. وكمثال عن هذه الموجهات 
بين  ومواجهات  خالف  من  أيام  قبل  حدث  ما 
مرتزقة أحرار الشرقية وعائلة الواكي، وأسفرت 
تلك  من  أفراد  أربعة  مقتل  عن  المواجهات  هذه 
الخالف  أسباب  فإن  المعلومات  وبحسب  العائلة. 

كانت تتعلق بالخطف وبمسائل أخالقية«.
تحدث  السفيري  محمد  ويدعى  آخر  مواطن 
الباب  أهالي  »إن  وقال:  الموضوع  حول  أيضاً 
المجموعات  هذه  ممارسات  من  ذرعاً  ضاقوا 
الدولة  مسؤولي  »إن  قال:  السفيري  المرتزقة«. 
بكل هذه  الباب على علم  الموجودين في  التركية 
الممارسات، وأحياناً يحرضون عليها أيضاً. ونوه 
يتعمدون عدم  األتراك  المسؤولين  أن  إلى  أيضاً  
التدخل وغض الطرف عن هذه األعمال، ليكون 
أهالي الباب بحاجة إليهم على الدوام، وليستنجد بهم 
الكاملة  سيطرتهم  فرض  لهم  يضمن  بما  األهالي 
على المدينة«. وأكد السفيري أن أهالي الباب باتوا 
على قناعة كاملة أن ما يحدث في الباب هي لعبة 
مدبرة من الدولة التركية نفسها، كما ناشد السفيري 
بالتدخل؛ قائالً:  الديمقراطية  مقاتلي قوات سوريا 
»ندرك جيداً أن مقاتلي قسد هم أبناء هذا الوطن، 
والتعذيب  والسرقة  النهب  أعمال  يمارسون  وال 
واألعمال الالأخالقية. كما أن األهالي يعلمون إن 
قوات سوريا الديمقراطية تسلم المناطق المحررة 
إلى أهلها، ولذلك فإننا نطالب بتحرير مدينة الباب 
القديمة من هذه المجموعات المرتزقة والوحشية 

وتسليمها إلى أهالي الباب«.

في  كردية  ودعا وجهاء عشائر  ـ  األخبار  مركز 
مقاطعة كوباني، الشعب الكردي وسائر الشعوب 
المتعطشة للحرية والديمقراطية في باكور )شمال 
الشعوب  لحزب  لمنح صوتهم  كردستان( وتركيا 
حزيران   24 انتخابات  في   HPD الديمقراطي 
الجاري، وعدم االنخداع بسياسة أردوغان الهادفة 

إلعادة إحياء السلطنة العثمانية من جديد 
في  الكردية  العشائر  وجهاء  تصريحات  وجاءت 
مقاطعة كوباني، خالل لقاءات أجرتها معهم وكالة 
أنباء هاوار، حول االنتخابات البرلمانية والرئاسية 
من   24 الـ  يوم  تركيا  في  ستجرى  التي  المبكرة 
شهر حزيران الجاري. وجيه عشيرة كيتكان في 
كوباني، مسلم حسن، قال: »على الشعب الكردي 
وأن  حزيران،  من   24 الـ  في  إرادته  ينتخب  أن 
تحاك  التي  السياسات  حيال  متيقظاً  شعبنا  يكون 
ضدنا«، مشيراً إلى أن الحكومة التركية تاريخها 
الكردي  الشعب  بحق  والدمار  بالمجازر  حافل 
األنظار  أمام  وأرضه ومقدساته وآخرها مازالت 

وكانت مدينة السالم »عفرين«.
باكور:  في  الكردي  الشعب  مخاطباً  وأضاف 
أال  شعبنا  يا  وعليكم  األبواب،  على  »االنتخابات 
ثقتكم  لكسب  أردوغان  بتصريحات  تنخدعوا 
واضحة  أردوغان  فسياسة  له،  صوتكم  لتمنحوا 
وهي اضطهاد الشعب الكردي، وأكبر دليل على 
يمثلهم  الذي  الكردي  الشعب  مرشح  اعتقال  ذلك 
الشعوب  حزب  عن  البرلمانية  االنتخابات  في 
اآلن  يقبع  دميرتاش،  الدين  صالح  الديمقراطي 
ديكتاتورية  هذه  أليست  السجن،  قضبان  خلف 

فاشية ال تعرف القانون؟«.

من   HPD الـ  الديمقراطي  الشعوب  حزب  ويعد 
وتركيا،  كردستان  باكور  في  الهامة  األحزاب 
بالتنوع  ويتميز  كبيرة،  جماهيرية  قاعدة  وله 
حزب  ويمارس  لألقليات،  وتمثيله  مرشحيه  بين 
العدالة والتنمية القمع بحق قياديه وبرلمانيه، حيث 
والمرشح  للحزب  السابق  المشترك  الرئيس  يقبع 
لالنتخابات الرئاسية صالح الدين دميرتاش خلف 

القضبان منذ شهر تشرين الثاني 2016.
مقاطعة  في  بيجان  وجيه عشيرة  قال  ومن جهته 
كوباني وعضو لجنة الصلح العليا بإقليم الفرات، 
بوزان مختار، بأن هذه االنتخابات المبكرة يحاول 
أردوغان من ورائها فرض ديكتاتوريته وهيمنته 
أكثر على السلطة. وأشار مختار، إلى أنه بسبب 
الدبلوماسية الهزيلة والهزيمة السياسية ألردوغان 
وضع  بات  التركية،  الليرة  سعر  تهاوي  ظل  في 
الحكومة ال يحسد عليه، األمر الذي دفع بأردوغان 
وحكمه.  سلطته  لتوسيع  االنتخابات  هذه  إلجراء 
ودعا وجيه عشيرة بيجان، الشعب الكردي وسائر 
في  والديمقراطية  للحرية  المتعطشة  الشعوب 
باكور كردستان لمنح صوتهم ألنفسهم من خالل 

االنتخاب لحزب الشعوب الديمقراطي.
التركي  والتنمية  العدالة  حزب  زعيم  وأعلن 
رجب طيب أردوغان، إجراء انتخابات تشريعية 
أي  الجاري،  حزيران   24 في  مبكرة  ورئاسية 
المحدد  موعدها  من  أشهر  و5  عام  حوالي  قبل 
في تشرين الثاني 2019 في خطوة لتحويل تركيا 
أردوغان  أن أجرى  بعد  الواحد  الرجل  إلى دولة 
شخص  في  السلطة  تركز  الدستور  في  تغييرات 

رئيس الدولة وتلغي البرلمان.

11أخبار صحة وعلوم2
أهايل الباب تناشد قسد باخلالصعفرين تتظاهر ضد مرتزقة االحتالل الرتكي

 

وجهاء عشائر كردية: على شعبنا يف 
HDP باكور كردستان التصويت لـ

انطلقت  »انتفضوا«  شعار  وتحت  قامشلو  ففي 
سيمالكا  معبر  صوب  قامشلو  مقاطعة  شبيبة 
جيش  هجمات  لوقف  وذلك  باشور؛  إلى  للتوجه 
االحتالل التركي على باشور  كردستان، وقالوا: 

»بروح آفستا وآرين سننتفض ضد االحتالل«. 
المسيرة:  في  المشارك  بوتان  بري  الشاب  وقال 
الكرد  بين  تفرق  ال  التركي  االحتالل  دولة  »إن 
»على  وتابع:  الجميع«،  على  هجمات  وتشن 
الوجه الخصوص يريدون تحطيم إرادة المجتمع. 
لذلك سننتفض ضد االحتالل التركي، يجب على 
وآفيستا،  آرين  بروح  ينتفضوا  أن  الكرد  الشبيبة 
نناشد كافة الشبيبة وعلى الوجه الخصوص شبيبة 

باشور أن ينتفضوا في وجه االحتالل.

»نتوجه  وقال:  باالحتالل  سردار  الشاب  وندد 
إلى باشور لكي نقف أمام االحتالل التركي، نحن 

جاهزون ألن نقف أمام االحتالل«.
إلى  الفرات  إقليم  شبيبة  من  المئات  وتوجه  كما 
الراجلة  المسيرة  في  للمشاركة  الجزيرة،  إقليم 
كردستان،   باشور  إلى  للحدود  العابرة  للشبيبة 
وفي إطار المرحلة الثانية من حملة »انتفضوا« 
التي يقودها اتحاد شبيبة روج آفا YCR، تحت 
عفرين«،  وحرروا  وقاتلوا  »انتفضوا  شعار 
للدفاع عن األراضي الكردستانية في ظل توغل 
الكيلومترات  لعشرات  التركي  االحتالل  جيش 
يقابلها صمت من  باشور كردستان  من أراضي 

الحكومة العراقية وحكومة باشور كردستان. 

الشابة رودين بوزان قالت: »نحن كشبيبة مقاطعة 
كوباني نشارك في هذه التظاهرة لمساندة أهالي 
انتهاكات  وجه  في  والوقوف  كردستان  باشور 
الدولة  »على  وأضافت:  التركي.  االحتالل 
التركية أن تعي بأننا ال نعرف الحدود المصطنعة 
كردستان  أجزاء  في  هجماتها  وجه  في  وسنقف 

األربعة«. 
انتهاكات  تل غزال،  الشاب علي  استنكر  بدوره 
كردستان،  باشور  أراضي  على  التركية  الدولة 
يد  نحن  تواجدوا  أينما   الكردية  »الشبيبة  وقال: 
واحدة ولن يقف أي شيء عائق أمامنا وسنواجه 
جسدنا  في  دم  قطرة  آخر  حتى  هجمات  هذه 

والنصر سيكون حليفنا«.

شبيبة مشال سوريا تنتفض من أجل باشور

ناحية  أهالي  من  المئات  خرج  سبيه؛  تربه  وفي 
تربه سبيه بكافة مكوناتهم من كرد وعرب وسريان 
والمؤسسات  السياسية  األحزاب  عن  وممثلون 
على  التركي  بالهجوم  منددة  مسيرة  في  المدنية 
»خيارنا  وقالوا:  سوريا،  شمال  واحتالل  قنديل 

المقاومة والنصر«.
وتجمع المئات من أهالي ناحية تربه سبيه وريفها 
صباح  المدينة،  شرق  ستار  مؤتمر  مركز  أمام 
الخميس؛ حاملين صور قائد الشعب الكردي عبد 
هللا أوجالن والفتات كتب عليها »خيارنا المقاومة 
والنصر، ال لالحتالل التركي« وذلك للمشاركة في 

مسيرة جماهيرية مناهضة لالحتالل التركي.
ترديد  وسط  المركزي  السوق  المسيرة  وجابت 

هتافات تندد باالحتالل التركي على مناطق باشور 
وفي  سوريا،  شمال  ومناطق  كردستان(  )جنوب 
المتظاهرون  وقف  المدينة  غرب  السوق  نهاية 
هناك دقيقة صمت بعدها رحب سليمان بدر باسم 
وأكد  الحضور  بكافة  سبيه  تربه  ناحية  مجلس 
من  مكوناتهم  بكافة  سبيه  تربه  أهالي  خروج  أن 
التركية  للدولة  رسالة  أكبر  وسريان  وعرب  كرد 
تقف  لن  سوريا  شمال  شعوب  وأن  ومرتزقتها، 
حريتهم.  يهدد  تهديد  أي  إزاء  األيدي  مكتوفة 
الكردي في  الديمقراطي  الحزب  باسم  كلمة  تالها 
سوريا ألقاها اإلداري عباس حسين دعا فيها كافة 
»عقد  بضرورة  كردستان  في  السياسية  األحزاب 
التدخل  لمواجهة  الكردستاني  الوطني  المؤتمر 

التركي في كردستان.«
ـ  الكردستاني  الديمقراطي  البارتي  حزب  كلمة 
سوريا ألقاها جوان سكو وأكد من خاللها أن هجوم 
الدولة التركية على قنديل هو محاولة لثني الكرد 
عن المطالبة بحريتهم ومنع قيام سالم في باشور 
ألقى  الديمقراطي  االتحاد  كردستان. وباسم حزب 
نوه من  كلمة  سليمان حسين  الحزب  في  اإلداري 
خاللها إلى أن الدولة التركية وبعد إفالسها داخليا 
تحاول نقل أزمتها إلى الخارج »بهدف تمديد سلطة 
أردوغان  سياسة  وأن  الدكتاتورية«  أردوغان 
ستفشل.  المنطقة  في  الشعوب  ألخوة  المعادية 
المقاومة  تحي  التي  بالشعارات  المسيرة  وانتهت 

وتندد باالحتالل التركي.

األربعاء،  منبج،  أهالي  نظم  ـ  األخبار  مركز 
التركية  التهديدات  للتنديد ورفض  تظاهرة حاشدة 
المدنية  »اإلدارة  شعار  حملت  والتي  منبج،  على 
الحقيقي إلرادة  الممثل  وريفها  لمنبج  الديمقراطية 
التظاهرة تحدث عدد من  الشعب«، وعلى هامش 

وجهاء عشائر منبج لكاميرة وكالة أنباء هاوار.
أدان  الجابر،  إبراهيم  بطوش،  البو  عشيرة  وجيه 
وكافة  منبج  على  ومرتزقتها  التركية  التهديدات 
بأنه على تركيا الكف  األراضي السورية، مشيراً 
بنتائج  عليها  ستعود  »وإال  العدائية  سياساتها  عن 
وخيمة ال تتصورها«. هذا واحتل مرتزقة داعش 
مدينة منبج وريفها في كانون الثاني 2014 وبقيت 
أهلها  عانى  حيث  سنوات،  ثالث  سيطرتها  تحت 
ويالت الظلم وذاقوا األمرين من المرتزقة، وسط 
صمت ومرأى أردوغان وحكومته إلى أن تحررت 

على يد مقاتلي مجلس منبج العسكري.
في  أردوغان  التركي  الرئيس  صمت  سياق  وفي 
الجابر:  تساءل  منبج،  في  المرتزقة  تواجد  فترة 
يقطع  داعش  كانت  عندما  أردوغان  كان  »أين 
الطرقات  في  ويعلقونها  منبج  مدينة  أبناء  رؤوس 

وتقاطعات الشوارع الرئيسية؟«.
هو  أردوغان  »إن  الجابر:  ابراهيم  الشيخ  وقال 
عسكرياً  لهم  الداعم  وهو  األول  اإلرهاب  راعي 
وسياسياً«، ونوه بأن منبج تحررت بفضل أبناءها 
قدمت  وأنها  العسكري  منبج  مجلس  مقاتلي  من 

وأكد  تحريرها،  سبيل  في  قرابين  أبناءها  خيرة 
باألمن  يعيشون  منبج  مدينة  أهالي  بأن  أيضاً 
واحدة  وقفة  سيقفون  وأنهم  واالستقرار  واألمان 
في وجه اعتداءات وتهديدات أردوغان ومرتزقته. 
منبج تحررت في 15  بأن مدينة  بالذكر  والجدير 
آب 2016 على يد مقاتلي مجلس منبج العسكري 
بمساندة وحدات حماية الشعب والمرأة بعد معارك 

دامت 73 يوماً.
وبدوره قال الشيخ رمضان االبراهيم من عشيرة 
الجبور: »نرفض التدخل التركي في منبج رفضاً 
تاماً، ونحن كعشائر منبج وريفها نرفض االعتداء 

التركي على مدينتنا بكافة أشكاله«.

محمد  البوبنة،  عشيرة  وجيه  أوضح  حين  في 
الجدعان، بأنهم خرجوا في التظاهرة ضد االحتالل 
إمبراطوريته  يعيد  أن  يريد  الذي  الغاشم  التركي 
هو  رافضاً  قرون،  أربعة  دامت  التي  العثمانية 
وأردف  المدينة.  على  المستمرة  التهديدات  أيضا 
وجه  في  ستقف  منبج  عشائر  »نحن  الجدعان: 
أردوغان حتى آخر قطرة دم في أجسادنا«، مشيراً 
لإلرهاب  األكبر  الراعي  هو  أردوغان  أن  إلى 
شرد  التي  عفرين  مدينة  ذلك  على  برهان  وخير 
وسلبوا  ونهبوا  أهلها  أردوغان  ومرتزقة  جيش 

ممتلكاتها.

أهايل تربه سبيه: خيارنا املقاومة والنصر

وجهاء العشائر العربية مبنبج: «نرفض تسليم منبج لالحتالل الرتكي«

إلى اللثة.
وتحدث  النفسيّة،  بالمشاكل  الطفل  إصابة  ــ 
عند التقدم في العمر نتيجة لمالحظة اختالف 
ويصبح  صوته  وتغيّر  زمالئه  وبين  بينه 

أخنف.
بها  تقوم  التي  الخاطئة  البيئيّة  العوامل  من 
الشفة  ظهور  وتحفز  الحمل  فترة  أثناء  األم 

األرنبيّة ما يلي:
ــ تدخين أثناء الحمل.

عالج  أدوية  مثل  األدوية  بعض  تناول  ــ 
الصرع، السرطان، االلتهابات الروماتيزميّة 

وحب الشباب.
ــ إصابة األم بمرض السكرّي.

ــ إصابة األم بالسمنة.
تعليمات العناية بالطفل

ــ استخدام أدوات رضاعة خاصة تعمل على 
الفم وذلك لصعوبة  إيصال الطعام إلى آخر 
المص لدى الطفل ولتجنب خروج اللبن من 

األنف.
ــ متابعة نمو أسنان الطفل مع طبيب مختص 
تتطلب  إذا  المعوّجة  لألسنان  تقويم  وإجراء 

األمر.
على  العام  في  مّرة  السمع  اختبار  إجراء  ــ 
حاّسة  على  االطمئنان  بهدف  ذلك  األقل 

السمع لدى الطفل.
التخاطب  في  متخصصين  مع  المتابعة  ــ 

لعالج أّي مشاكل تتعلق بالتكلم لدى الطفل.
في  متخصصين  نفسيين  أطباء  مراجعة  ــ 
ضغط  أّي  حدوث  لتجنّب  األطفال،  حاالت 
عصبّي للطفل أو اإلصابة بأّي مشاكل نفسيّة 

من الممكن أن يتعّرض لها الطفل.
تخصُّ  مشكلة  أيّة  في  التهاون  عدم  يجب 
به  والعناية  بالطفل  واالهتمام  األطفال 
ومراجعة الطبيب المختص عن الحالة. وال 
ولكنها  خطيراً  مرضاً  األرنبيّة  الشفة  تعتبر 
المظهر  وإرجاع  عالجيّة  خطة  إلى  تحتاج 
الطبيعّي للطفل كباقي األطفال، بدون وجود 

أّي مشاكل أو عيوب خلقيّة.
الوقاية من الشفة األرنبيّة لألم الحامل:

ــ تجنب التدخين.
ــ االمتناع عن شرب الكحوليات.

ــ تجنب األدوية التي تضّر بالجنين.
ــ تناول الفيتامينات التي يوصي بها الطبيب 
وحمض   B12 فيتامين  مثل  الحمل  في 

الفوليك.
وجود  حالة  في  جينيّة  اختبارات  إجراء  ــ 

حالة مماثلة في العائلة. 

بوجود  األطفال  بعُض  يُولد  األرنبيّة:  الشفة 
عيٍب خلقّي في منطقة الفم يصل إلى مقدمة 
يسبّب  ما  األرنبيّة  الشفة  عليه  يطلق  األنف 
على  خوفاً  الوالدين  لدى  والتوتر  القلق 
أطفالهم، وهاجساً من أن يكبروا بذلك العيب 

الخلقّي.
الحمل  مرحلة  في  األرنبيّة  الشفة  تحدث 
قبل  الطبيب  يكتشفها  أن  ويمكن  المبكرة 
تعتبر  فهي  السونار،  طريق  عن  الوالدة 
نقص  نتيجة  األطفال  به  يُولد  خلقيّاً  عيباً 
والفم،  الوجه  لمنطقة  المكّون  النسيج  كمية 
حدوث  لعدم  نتيجة  تحدث  أن  الممكن  ومن 
علي شكل  فيظهر  النسيج،  في  كامٍل  التحاٍم 
شقٍّ أو فتحة في الشفة العليا من الفم فتشبه 
بالشفة  التسمية  األرنب وهذا هو سبب  شفة 

األرنبيّة.
جانب  في  األرنبيّة  الشفة  تحدث  أن  يمكن 
وتختلف  معاً،  الجانبين  أو  الفم  من  واحد 
عبارة  يكون  الحاالت  بعض  ففي  درجته. 
عن شقٍّ بسيٍط، وفي حاالت أخرى يمتد إلى 
اللثة ومنها إلى قاعدة األنف. يمكن أن تظهر 

الشفة  في  أو  فقط  الشفة  في  األرنبيّة  الشفة 
وسقف الحلق معاً، ومن الممكن أن تظهر في 
cleft palate وال تظهر  الحلق فقط  سقف 

أيّة مشكلة في الوجه.
يصاب  التي  النادرة  الحاالت  بعض  توجد 
وتغطيه  الحلق  سقف  من  اللين  الجزء  فيها 
بسهولة  يكتشف  النوع ال  الفم، وهذا  أنسجة 

من بين الحاالت األخرى.
أعراض و مخاطر 

ال تعتبر الشفة األرنبيّة عند األطفال مرضاً 
خطيراً، حيث تتركز صعوبتها تتركز على 
صعوبة البلع وصوٍت ينتج من األنف، يجب 
إلى  تؤّدي  العالج حتى ال  عدم اإلهمال في 

مخاطر ومضاعفات مثل: 
الرضاعة  صعوبة  بسبب  التغذية  سوء  ــ 
الطبيعيّة وصعوبة البلع مع احتماليّة حدوث 
من  وخروجها  واألطعمة  للسوائل  ارتجاع 

أنف الطفل.
بصفة  الوسطى  األذن  في  عدوى  حدوث  ــ 

مستمّرة تصل أحياناً إلى فقد السمع.
ــ مشاكل في التسنين في حاالت امتداد الشق 

ة
ّ
الشفة األرنبي

إعداد الصفحة - جوليا خلو

بالدم،  التبرَع  الناس  من  الكثيُر  يخشى 
فالبعض يخافون من وخِز اإلبر، والبعض ال 
يحبُّ النظَر إلى اللون األحمر للدم. ويخشى 
أو  الدم  من  الكثيَر  يفقدون  قد  أنّهم  آخرون 
المثيرة  األمور  ولكن، من  عليهم.  يُغمى  قد 
للدهشة، أّن هناك العديد من الفوائد الصحيّة 
للتبرع بالدم، بحسب مقال تّم نشره في موقع 
فيما  سنذكرها  بالصّحة،  المعني   »2 »كير 

يلي:
بأمراض  اإلصابة  خطر  من  الوقاية   -1

القلب:
من المعروف أّن أمراض القلب هي السبب 
بما  العالم،  العديد من دول  للوفاة في  األول 
فيها دول الغرب المتقدم علميّاً وطبيّاً. لذلك، 
هذا  للحّد من  به  القيام  يمكننا  أّي شيء  فإّن 
الخطر يعتبر عامَل وقايٍة وحمايٍة له أولوية 
الجنسين، تكون عوامل خطر اإلصابة  بين 
بسبب  أقل  المرأة  على  القلب  بأمراض 
سنوات  خالل  الحديد  مستويات  انخفاض 
اإلنجاب. وبما أّن الرجال ال يحيضون، فإّن 
مخزونهم من الحديد عادة ما يكون أعلى، ما 
يضعهم في خطر متزايد لإلصابة بأمراض 
أّن  أظهرت  الدراسات  إحدى  القلب.ولكن 
تقّل  أن  يمكن  الرجال  من  المدخنين  غير 
عندهم مخاطر اإلصابة بأمراض القلب عن 
خالل  من  ألنّه  وذلك  بالدم،  التبرع  طريق 
التبرع بالدم، يمكن للرجال خفض مستويات 

الحديد ودرء مخاطر تصلّب الشرايين.
أقل  يكون  ما  الحديد عادة  أّن مخزون  وبما 
عند النساء، فمن األفضل التحّدث مع طبيبك 

قبل أن تتبرعي.
2- تجديد كرات الدم الحمراء

التبرع  يمكنك  بالدم،  للتبرع  زيارة  كلِّ  في 
الدم  فقدان  الدم. يؤدي  لتر من  بنحو نصف 
تعود  التجديد.  عملية  في  العظام  بدء  إلى 
ولكن  ساعة،   24 خالل  الدم  في  البالزما 
األمر يستغرق من 4 إلى 6 أسابيع إلعادة 
خاليا الدم الحمراء.ويبلغ متوسط دورة حياة 
خاليا الدم الحمراء حوالي 115 يوماً. ومن 
الدم  خاليا  تمّرر  فإنّك  بالدم،  التبرع  خالل 
تكوين خاليا  وتشّجع جسمك على  الحمراء 
دم حمراء جديدة، كّل ذلك في منتصف دورة 
الحياة. ويثمر ذلك عن استعادة الدم مستوياته 

الُمثلى.
3- تحسين تدفق الدم:

هرمون_ وتعاطي  الحمل،  منع  حبوب  إّن 
األستروجين والراحة في الفراش أو الخمول 
والسرطان  والسمنة  والسكرّي  وااللتهابات 
عوامل  جميعها  تعدُّ  العمر  في  والتقّدم 
كثيفاً  الدم  يصبح  أن  بسببها  يمكن  مشتركة 

وبطيئاً. وهذا يمكن أن يؤّدي إلى زيادة خطر 
الدماغيّة  السكتة  أو  قلبيّة  بأزمة  اإلصابة 

نتيجة لتكوين جلطات الدم.
عند التبرع بالدم ينخفض حجم الدم. وتتجدد 
البالزما في 24 ساعة وتضاف السوائل مرة 
تسبّبها  التي  اللزوجة  بدون  الدم  إلى  أخرى 
خاليا الدم الحمراء. وبمرور الوقت، تتجّدد 
الجسم في  استمرَّ  الحمراء، وإذا  الدم  خاليا 
تحمل هذه الضغوط نفسها، فإنّه سيعود إلى 

حالة الثخانة والبطء. 
4- تقليل مخزون الحديد الضار:

ما  كثيراً  بل  ضار.  الحديد  أّن  تظن  ال  قد 
النباتات  )آكلو  النباتيون  األشخاص  يكافح 
مخزونهم  لتجديد  فقط(  والخضراوات 
على  للحفاظ  النساء  تسعى  أو  الحديد  من 

مستويات مناسبة خالل سنوات اإلنجاب.
ولكن األطباء كثيراً ما يقترحون عدم تناول 
مكمالت الحديد من دون وصفة طبيّة، إال إذا 
كان هناك ضرورة للقيام بذلك. إّن الكثير من 
الحديد في الجسم يمكن أن يؤّدي إلى مشاكل 
وأيضا  الكبد،  في  وأمراض  القلب،  في 
األفراد  بعض  الحظ،  لسوء  السكرّي.هناك 
تقوم أجسامهم بطبيعة الحال بتخزين الحديد 
الزائد. ويسّمى هذا المرض الموروث ترسب 
األصبغة الدمويّة. وبالنسبة لهؤالء األفراد، 
يستخدم األطباء التبرع بالدم كوسيلة لتفريغ 

الحديد الزائد.
5- تقليل مخاطر اإلصابة بالسرطان:

خاليا  في  الهيموغلوبين  على  الحديد  يعلق 
جميع  إلى  األكسجين  ويحمل  الحمراء  الدم 
على  الحديد  يعلق  ال  عندما  الجسم.  أنحاء 
الدم،  مجرى  في  يطفو  فإنّه  الهيموغلوبين 

ويسبب تطّور الجذور الحّرة.
تعتبر الجذور الحرة جزءاً طبيعيّاً من خلق 
التوازن،  عن  تخرج  عندما  ولكن  الطاقة. 
من  أجزاء  وتكسير  األكسدة  تسبّب  فإنّها 
الذي  األنسجة  انهيار  يعني  وهذا  الجسم. 
وتكوين  المارقة  الخاليا  ظهور  يسبب 
الدراسات  تشير  الحظ،  السرطان.ولحسن 
بالدم  يتبرعون  الذين  المشاركين  أّن  إلى 
الفرصة  لديهم  الحديد  مخزون  من  ويقللون 

ليكونوا بمنأى عن اإلصابة بالسرطان.
إذا لم تكن من النوع القلق الذي يسبب لنفسه 
لم تكن تمانع في أخذ اإلبر،  المرض، وإذا 
خطوة  يكون  أن  يمكن  بالدم  التبرع  فإّن 
فأنت  ذلك،  إلى  باإلضافة  جيدة.  صحيّة 
تساعد من هم في حاجة له، ما يعّزز لديك 
نتيجة  النفس  مشاعر االرتياح والرضا عن 

للقيام بعمل جيد وطيب.

قها عند التربع 
ّ
مخس فوائد حتق

جامعة  أجرتها  التي  الدراسة  توّصلت 
كوليدج لندن إلى أّن البيئة المنزليّة تعدُّ سبباً 

رئيسيّاً لتناول الطعام بدافع انفعالّي.
خلصت دراسة حديثة إلى أّن إفراط األطفال 
في تناول الطعام أو تراجع شهيتهم بسبب 
ضغوط عصبيّة أو حاالت ضيق هو مجّرد 

وأضافت  وراثيّاً،  وليس  يتعلمونه  سلوٍك 
اآلباء  سلوك  إلى  يرجع  ذلك  أّن  الدراسة 
يعانون من حاالت  الذي  األطفال  وإعطاء 

ضيق طعاماً مفّضالً للتخفيف عنهم.
المعنية  الخيريّة  »بيت«  جميعة  وقالت 
باضطرابات الطعام: إنّه ال يجب إلقاء اللوم 

على اآلباء فيما يتعلق باضطرابات الطعام 
لدى أطفالهم.

على  المشرفين  الباحثين  كبيرة  وقالت 
الطعام  تناول  إّن  ليولين:  كلير  الدراسة، 
غير  عالقة  إلى  »يشير  انفعالّي  بدافع 

صحيّة بالطعام«.
وأضافت: »إنّهم يستخدمون الطعام كبديٍل 
أكثر  استراتيجيات  إلى  التوّصل  عن 
إّن  وتابعت:  انفعاالتهم«.  لتنظيم  إيجابيّة 
استجابة  الطعام  من  المزيد  لتناول  »الميل 
يسبّب  عامالً  يكون  قد  سلبيّة  النفعاالت 
السمنة، قد يكون اإلفراط في تناول الطعام 
أو العزوف عنه بدافع انفعالّي سبباً لإلصابة 
الشهية  فقدان  مثل  األكل  باضطرابات 

العصبّي أو اإلفراط في تناول الطعام«.
عمل  كيفية  فهم  أّن  على  الدراسة  وأّكدت 
األهميّة،  بالُغ  أمٌر  السلوكيّة  النزعات  هذه 
نصائح  إسداء  في  الباحثين  يساعد  ألنّه 
وتحديد  السلوك  تغيير  أو  بالحماية  تتعلق 

نقاط تركز البحوث عليها في المستقبل«.

دوريّة  نشرتها  التي  الدراسة،  حللت 
السمنة عند األطفال، نتائج دراسة أخرى 
تتعلق بالنمو المبّكر للتوأم وشملت 398 
توأماً في بريطانيا يبلغون من العمر أربع 

سنوات.
التوائم  أّن نصف  إلى  الدراسة  وخلصت 
من  اآلباء  فيها  يعاني  أسر  أبناء  هم 
إصابتهم  مخاطر  يعّزز  ما  وهو  السمنة، 
أنفسهم بالسمنة، كما أّن النصف اآلخر هم 

أبناء آلباء يتمتعون بوزن صحّي.
وأشارت دراسات سابقة إلى أن سلوكيّات 
تناول الطعام األخرى في مرحلة الطفولة 
الجينات  كبير من  لتأثير  المبّكرة تخضع 

الوراثيّة.
وميل  سلوك  عن  تقارير  اآلباء  وكتب 
انفعالّي،  بدافع  الطعام  لتناول  أطفالهم 
يرغب  هل  مثل  أسئلة  عن  اإلجابة  وكذا 
الطفل في تناول المزيد من الطعام عندما 
يكون عصبيّاً أم يقلّل الطعام عندما يكون 

حزيناً؟
االستبيان  بيانات  الباحثون  وقارن 
المتشابهة  وغير  المتشابهة  التوائم  بين 
انفعالّي،  بدافع  الطعام  تناول  ومعدالت 
طفيفة  اختالفات  وجود  إلى  وتوصلوا 
بين التوائم سواء كانوا متشابهين أو غير 

فرضية  يعزز  الذي  األمر  متشابهين، 
الجينات  دور  من  أكبر  دوراً  البيئة  لعب 

الوراثية.
وأشارت دراسات سابقة إلى أن سلوكيات 
تناول الطعام األخرى في مرحلة الطفولة 
الجينات  كبير من  لتأثير  المبكرة تخضع 

الوراثية.
الجديدة  دراستهم  إن  الباحثون  وقال 
»مهمة« ألنها تضيف ثقالً لنتائج دراسة 
أكبر أُجريت العام الماضي وشملت عينةً 

مختلفةً تماماً من التوائم.
بدافع  الطعام  تناول  إن  الباحثون  وقال 
انفعالّي هو »سلوك دائم« يمكن أن يستمرَّ 

طوال حياة الشخص.
وقالت ليولين: »ننصح اآلباء بعدم محاولة 
أطفالهم  عن  للتخفيف  الطعام  استخدام 
وعندما يشعرون بالضيق، يمكن محاولة 

استخدام استراتيجيات أخرى فّعالة«.
وأضافت: »يعتمد ذلك على عمر الطفل، 
معهم  والحديث  الجلوس  مجّرد  لكن 
يمنحهم  به  يشعرون  ما  بشأن  بأريحيّة 

االطمئنان«.
بدافع  الطعام  تناول  إّن  الباحثون:  وقال 
انفعالّي هو »سلوك دائم« يمكن أن يستمرَّ 

طوال حياة الشخص.

على  المشرف  هيرل،  موريتز  وأما 
بحوث  إجراء  فقال: »سنواصل  الدراسة 
على العوامل البيئة المنزليّة التي قد تلعب 
دوراً في تناول الطعام بدافع انفعالّي، مثل 
بعض ممارسات التغذية من جانب اآلباء 
أو الضغط العصبّي حول مائدة الطعام«.

األكل  »اضطرابات  الجمعية:  وأضافت 
وليس  المعقّدة  العقليّة  األمراض  من  تعد 

لها سبٌب واحٌد«.
أّن  السابقة  الدراسات  »تظهر  وقالت: 
بعض  لدى  الوراثّي  التكوين  بعض 
لإلصابة  عرضة  أكثر  يجعلهم  الناس 
لهؤالء  وبالنسبة  األكل.  باضطرابات 
الناس، قد يكون اإلجهاد أو االضطراب 

االنفعالّي بمثابة عامل محفّز«.
وأضافت الجمعية: »من المهم أن نتذكر 
أّن األسرة غالباً ما تقّدم دعماً حيويّاً لمن 
وينبغي  األكل،  اضطرابات  من  يعانون 
أال تدفع هذه الدراسة أحداً إلى إلقاء اللوم 
تمكيٍن  إلى  تحتاج  فاألسُر  اآلباء،  على 
معلومات  أطفالها وإعطاء  يكفل مساعدة 
عن اضطرابات األكل ومصادر الدعم«.

د. حممد عويد النشريان 

« سلوك يتعلمه األطفال
ّ
األكل «بدافع انفعايل

التوائم املتشابهة وغري املتشابهة
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حنان عثمان

عدت إلى السيدة وقلت لها لن يسمح ألحد 
بالدخول ألن عدد الشهداء كبير والقصف 
شديد، فتوسلت إلي أن أذهب وأضع الحنة 
على أنامل فقيدها ألنه عريس، وعليه أن 
يحنَّى قبل أن يوارى الثرى. ووضعت في 
يدي القليل من معجونة الحنة وقالت لي: 
بالدخول  لك  يسمحوا  سوف  أنت  اذهبي 
التي  المعجونة  إلى  نظرت  ضيفة.  ألنك 
الدموع  وبدأت  إليها  ونظرت  يدي  في 
السيدة  بدأت  بغزارة.  عيوني  من  تنهمر 
تصف لي جمال فقيدها من أجل أن أتعرف 
عليه بين الشهداء، أحكمت قبضتي على 
بثمن  بمال وال  تقدر  التي ال  األمانة  تلك 
الحشد  بين  أخرى  مرة  المرور  وحاولت 
المتألم، حيث صيحاتهم وبكائهم. وصلت 
بتردد  وطلبت  أخرى  مرة  الحارسة  عند 

وخوف األذن بالدخول. فأدخلتني!.
بدوار  شعرت  طويالً،  البقاء  أستطع  لم 
وأن  نفسي  أتمالك  أن  حاولت  رأسي  في 
نظرت  بالغثيان،  وشعرت  أتهاوى،  ال 
ماذا  أدري  ال  وأنا  الحناء  معجونة  إلى 
أفعل بها. لففتها جيداً ووضعتها في جيب 
معطفي، وحاولت الخروج مثل الغاطس 
إلى سطح  للخروج  قاع بحٍر، يسرع  في 

الماء ألخذ جرعة من األوكسجين.
كانت بانتظاري. وضعت كلتا يديها على 
تنهمر  والدموع  تقبلني  وبدأت  وجهي 
بصوت  لي  وقالت  البائس،  وجهها  على 
مبحوح: »هل وضعت الحنة على إصبع 
ولدي؟ هل تعرفت على ولدي الجميل؟«، 
بدأت أهز رأسي مجيبة بنعم، وأنا أحاول 
أن أُهدئ من حزنها. بينما ذرفت عيناي 
كانت  التي  الكلمات  وطأة  تحت  الدموع 
تخرج من القلب، فجأة شعرت بيد تمسك 
كانت  الحشد،  لخارج  وتشدني  ساعدي 
كانت  التي  سعاد  الفلسطينية  يد صديقتي 
لنذهب من  تبكي بحزن شديد، قالت لي: 
هذا المكان لقد تذكرت وكنت شاهدت مثل 
هذا المشهد المأساوي لشعبي الفلسطيني، 
وكأن التاريخ يعيد نفسه!. بعد قليل بدأت 
الوطنية  األهازيج  وسط  التشييع  مسيرة 
تارة، وصرخات األمهات المحترقة والتي 
تطالب المشيعين أن يعيدوا أوالدهن إلى 
إلى  ضمهم  من  تتمكنَّ  حتى  أحضانهن، 

صدورهن تماماً كما حين كانوا أطفاالً.
القويات  الشامخات  األمهات  رأيت 
سبيل  في  ولٍد  من  أكثر  قدمن  اللواتي 
يتحدثن  بدأن  عفرين،  مدينة  عن  الدفاع 
بعباراٍت  تغِزلن  أبنائهن، شهدائنا،  بلسان 
بالتضاؤل  تُشعرنا  الوطن،  نسيج  قوية 
قوتهن،  أمام  بالضعف  تضحياتهم،  أمام 
كان  الفطري،  وعيهن  أمام  بالجهل 
رٍد  أعظم  الشهداء،  أمهات  بعض  حديث 
أين  من  العالم  يحير  الذي  السؤال  على 
للكردية والكردي هذه العزيمة والشجاعة 
هذه  من  اإلجابة  لتأتي  القتالية؟!، 
أحشائها  في  نبتت  التي  الطيبة،  األرض 
األسر  هذه  من  واللبوات،  األبطال  أجنة 
الوطنية، آباء وأمهات غرسوا في أطفالهم 

بذور المقاومة وحب الوطن. 
بعد أن وصلنا إلى المقبرة كانت نظراتي 
كانت  التي  الحنة«  األم »صاحبة  تالحق 
التشييع،  لموكب  األمامية  الصفوف  في 
الذي  القبر  داخل  جسدها  إلقاء  لتحاول 
تعاتبه  كانت  الذي  لنجلها  خصيصاً  أعد 
 yawrum min :بكلمات بريئة، وتقول
tene nehele . أي »يا حبيبي ال تدعني 

وحيدة«. 

رحلتي إىل
 عفرين -2-

برعاية هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة 
في  المثقفة  المرأة  رابطة  مركز  افتتاح  تم 
بتاريخ21/ 2018/6م، وبعد  قامشلو  مدينة 
الشهداء،  الوقوف دقيقة صمت على أرواح 
والفن   الثقافة  لهيئة  المشتركة  الرئيسة  ألقت 
بيريفان خالد كلمةً قالت فيها: »بدايةً أرحب 

بالضيوف من كل المكونات لمشاركتنا فرحتنا 
المثقفة، كخطوة أولى  المرأة  بافتتاح رابطة 
الثقافي،  الفكر  وتنشيط  المرأة  ثقافة  إلحياء 
قدراتها، وضم  وتشجيعها على إظهار كافة 
جميع النساء المثقفات من كاتبات وشاعرات 
على  والعمل  الرابطة  هذه  ضمن  وفنانات 

المكونات وإثبات  المرأة من كافة  قلم  إحياء 
دورها في المجتمع«.

المثقفة  المرأة  رابطة  رئيسة  ألقت  ثم  من 
آهين محمد كلمة شكر للحضور وأوضحت 
تقدم  في  فعال  دوٌر  لها  المثقفة  المرأة  أن 
كافةً  المثقفات  النساء  وعلى  الحضارات 
داعماٍت  ليمن  الرابطة  هذه  ظل  في  العمل 

للثقافة النسوية. 
ومن جهتها تحدثت الرئيسة المشتركة التحاد 
إلى  فيها  أشارت  كلمة  منبج  في  المثقفين 
الخطوة العظيمة التي خطتها المرأة بافتتاح 
المرأة  أن  وأكدت  المثقفة،  المرأة  رابطة 
قد  السوري  الشمال  مناطق  كل  في  المثقفة 
فعلن دورهن بشكٍل جيد وفي كل المجاالت، 

وأثبتن ذاتهن على كل المستويات.
كما ألقت الرئيسة المشتركة التحاد المثقفين 
افتتاح  فيها  هنأت  كلمة  الفرات  إقليم  في 
أن  مؤكدةً  بقامشلو  المثقفة  المرأة  رابطة 
في  دورهن  تعزيز  على  عازمات  المثقفات 
المجتمع من خالل أقالمهن وكتاباتهن وفنِّهن 

وأشعارهن.
لكي  كركي  من  آلينيا  فرقة  قدمت  ذلك  بعد 
على  البهجة  رسمت  التي  األغاني  أجمل 

قص  ثم  ومن  المشاركات،  النساء  وجوه 
رابطة  مديرة  قبل  من  الوردي  الشريط 
المرأة المثقفة آهين محمد في جٍو من البهجة 
وفي  الحار،  التصفيق  ووسط  والسرور 
حديث لها مع صحيفتنا عبرت رئيسة مجلس 
المرأة السورية لينا بركات عن رأيها قائلةً: 
»نحن اليوم نشارك من كل قلبنا بهذا االفتتاح 
النساء  ألن  الكثير،  لنا  تعني  الخطوة  وهذه 
والثقافية،  الحضارية  الرسالة  حامالت  هّن 
وال تنحصر بمفهوم معين كالقراءة والكتابة، 
بل الثقافة هي عادات وقيم وسلوك وأخالق، 
العولمة  زمن  في  ذلك  على  الحفاظ  ويجب 
بتوجه  الثقافات  تذويب  على  يعمل  الذي 
معين من الرأسمالية والدول العظمى، فيجب 
المكونات،  الحفاظ على هويتنا وثقافتنا بكل 
الرابطة،  هذه  المرأة  تفتتح  أن  ويسعدنا 
هذا  في  وتبدع  الحواجز،  جميع  وتتخطى 
بشكٍل  ذاتها ومجتمعها  ولتعبر عن  المجال، 

أفضل«.
هي  المجتمعات  أركان  أهم  أن  نجد  بالتالي 
ثقفت  قد  تكوُن  تثقُف رجالً،  فعندما  المرأة، 
فرداً واحداً، وعندما تثقُف امرأةً؛ فإنما تثقُف 

مجتمعاً بأكمله.
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العالقات  لجنة  استنكرت  روناهي-  ديرك/ 
الدبلوماسية لمؤتمر ستار في ديرك انتهاكات 

االحتالل التركي بحق األهالي في عفرين.
في  النسائية  المنظمات  من  عدد  وشاركت 
ستار  بمؤتمر  الدبلوماسية  العالقات  لجنة 
في المرحلة الثانية من حملة »انتفضن من 
أجل عفرين«، حيث تم إصدار بيان مشترك 
ممثلة  السرياني،  النسائي  )االتحاد  قبل  من 
مجلس  ديرك،  منطقة  مجلس  في  األرمن 
المرأة  العربي، وقفة  المكون  ديرك،  كلدان 
في  التركية  للوحشية  استنكاراً  العربية( 
شعوب  ضد  الممنهجة  العدوانية  ممارستها 

المنطقة.
لجنة  في  اإلدارية  قبل  من  البيان  قرأ 
جتو،  وهيبة  بديرك  الدبلوماسية  العالقات 
يخفى  »ال  يلي:  ما  البيان  نص  في  وجاء 
التركي  االحتالل  ممارسات  أحد  على 
ومرتزقته وبمؤامرة دولية واتفاق بين عدة 
دول، وبدعم واضح من روسيا في احتالل 
عفرين وتغيير ديمغرافيتها، وممارسة أبشع 
األساليب  وبمختلف  العنصرية  الهجمات 

الوحشية ضد أهلنا في عفرين«.
الطوراني  الكيان  همجية  البيان  واستنكر 
بالجيش  يسمون  الذين  ومرتزقته  التركي 

الذين  التركمان  من  اآلفاق  وشذاذ  الحر 
المجازر  أبشع  يمارسون  يزالون  ال 
بحق  واغتصاب  قتل  من  واالنتهاكات 

المدنيين العزل في عفرين.
هذه  من  المتضررين  بأن  البيان  ونوه 
هم  الوحشية  والممارسات  االنتهاكات 
األطفال والنساء، حيث تعرضن لالغتصاب 
والقتل اليومي، وتم إجبار الشباب والشابات 

على العمل معهم تحت التهديد.
والنسائية  الدولية  المنظمات  البيان  وناشد 
في  األمن  ومجلس  الدولي  والمجتمع 
عودة  أجل  من  وآمنة  دولية  بحماية  العالم 
الطوراني  المحتل  وإخراج  المهجرين، 
وجه  في  والوقوف  عفرين،  من  ومرتزقته 
االحتالل  يمارسها  التي  الممارسات  هذه 
التركي في عفرين بكل أنواع العنف النفسي 
تشكيل  إلى  البيان  دعا  كما  والجسدي، 
لمعرفة  عفرين  داخل  الحقائق  تقصي  لجنة 
أوضاع األهالي الذين يعانون من ممارسات 
انتهاكات  من  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
الخطر  من  وحمايتهم  واغتصاب  وقتل 
المحدق بهم وتقديم الدعم اإلنساني لهم من 

جميع النواحي.

العادات  ذات  المجتمعات  في  المرأة  تواجه 
قوية،  اجتماعية  ضغوطاً  البالية  والتقاليد 
من  كثير  في  تفقدها  القبضات،  متعددة 
ونفاذ  صبرها  وقوة  بنفسها  ثقتها  األحيان 
االستمتاع  وعدم  تصرفها  وحسن  ذكائها، 
منها  نعد  كثيرة  الضغوط  وتلك  بحياتها، 
ونشير  نفصلها،  وال  ونجملها  نعددها،  وال 
تحتاج  ألنها  كاملة،  نشرحها  وال  إليها 
قبل  من  ورحابة  تفهماً  أكبر  مساحة  إلى 
لدى  الضعف  يولد  فالضغط  اآلخرين، 
بالتالي  عالجه،  يصعب  والضعف  المرأة، 
الضغوط  تلك  وأهم  الكآبة،  عالم  في  تدخل 
الفتاة  هي  المرأة  تواجه  التي  االجتماعية 
التي  الضغوط  وهي  الزواج«،  »سن  في 
من  وتخوفها  الزواج  بسرعة  عليها  تلح 
بالنظرات  أعصابها  وتتلف  العنوسة،  شبح 
والتلميحات والتساؤالت المباشرة والفضول 
القاتل من قبل اآلخرين، فإذا تزوجت نتيجة 
الزوج  قبل  من  والضعف  الضغط  هذا 
أوالداً  بالطبع  تنجب  سوف  والمجتمع 
منهم  يأتي  ال  البراءة  من  خالين  مزعجين 
إال البؤس والقلق والتوتر والعجز عن اتخاذ 
االستمتاع  عدم  عن  فضالً  السليم،  القرار 
بالحياة التي ذهبت في خبر كان، ومن أهم 
المقوالت التي تتوجه وبشكل مباشر للمرأة 
تتزوجي  لم  لماذا  مشاعرها،  مراعاة  دون 
زواج  بال  المرأة  تصلح  اآلن؟؟!،هل  حتى 
في  البنات  الطير!  رماه  ما  خير  فيها  لو  ؟ 
سنك لهّن أوالد وبنات، بايرة، حظها واقف، 
قبل  اليوم  يزوجونها  بدهم  )أهلها  مسكينة 
التي  االجتماعية  الضغوط  فهذه  بكرة(، 
كصب  الزواج  سن  في  المرأة  على  تصب 
تفقدها  الرأس،  على  المغلي  الرصاص 
وتزعزع  بنفسها،  ثقتها  تفقدها  صوابها، 
القرار  اتخاذ  قدرتها على  توازنها، وتعطل 
السليم في الكثير من األحيان، ونتيجة لذلك؛ 
تقبل بزوج ال يليق بها كقبول الغريق باللوح، 

إلى  بحاجة  وليست  غريقة  ليست  أنها  مع 
اللوح ولكن بسبب هذه الضغوط االجتماعية 
المتواصلة، حتى من األم نفسها مع األسف، 
تجعلها تتصور نفسها غريقة في بحر الحياة 
تتالطمها األمواج فتقبل ولو بلوح! ويصبح 
تفكير  أي  عن  النظر  بغض  هدفاً  الزواج 
عميق أو دراسة متأنية أو معرفة دقيقة بمن 
سوف تتزوجه، هنا كثيراً ما توقع الضغوط 
الفتاة في زواج سيء، والتأخر  االجتماعية 
أفضل  الزواج  عدم  بل  بكثير،  منه  أفضل 
الفتاة  لحصلت  الضغوط  هذه  ولوال  منه، 
على فرصة أفضل وأجمل، فهي التي أفقدتها 
قدرة المقاومة وقوة الصبر، وأنستها جميع 
أحالمها  كل  ودمرت  ومتطلباتها  شروطها 
دمرت  التي  الضغوط  تلك  المؤسف  ومن 
الرجال  من  ال  النساء  قبل  من  تكون  الفتاة 
بالكلمات،  ضغوط  األحوال،  معظم  في 
بالنظرات، بالهمسات وباللمز والتساؤالت، 
بباطنها  ولكن؛  والرحمة!  الشفقة  وبإظهار 
تختار  الفتاة  هذه  نجعل  ال  فلم  العذاب، 
الزوج الذي يليق بها؟ لكي تنعم بحياة جميلة  
مرتسمة  والبسمة  األبيض  الثوب  وترتدي 
والدموع  العبوس  من  بدالً  وجهها،  على 
من  تسقط خشيةً  أن  دون  عينيها  تمأل  التي 
لديها  المرأة  بأن  مؤمنة  ولكنني  عائلتها، 
تسمح  القوية  وإرادتها  التحدي  على  القدرة 
لها أن تفعل ما تشاء! لكن؛ الذهنية الذكورية 
في المجتمع يكتم على أنفاسها ويقيدها. هنا 
حريتها  إلى  المرأة  تعود  سوريا  شمال  في 
الداعمة  والمنظمات  المؤسسات  خالل  من 
انتشالها  على  تعمل  والتي  المرأة،  لحقوق 
قدراتها  وتنمية  المجتمع،  ذهنية  براثن  من 
تريد،  ما  اختيار  في  حقوقها  عن  والدفاع 
يضطهدها،  من  كل  بحق  عقوبات  ووضع 

فاألنثى أمانة وما خلقت لإلهانة!.

مؤمتر ستار يستنكر 
املمارسات الرتكية 

روناهي/ قامشلو- إنَّ املرأة املثقفة مبفهومها احلايِل تتعدّى فكرة املفهوم العلمِي واالختصاصي؛ حيث املعرفة الشّخصِية ليست فقط ما تتعلمهُ يف اجلامعات 
واملؤسسات التعليمية، وقد اكتسبت املرأة املعرفة يف جماالت احلياة مبختلف أنواعها منذ بداية البشرية، وبذلت كل ما بوسعها لتنال قدرًا من الّثقافةِ اليت تساعدها 
على أداءِ مهمتها العظيمة يف إعداد الشّعوب، وتؤهلها أيضًا للدّفاع عن عقيدتِها ومبادِئها، وال بدّ هلا من تطوير نفسها واكتساِب املزيد وخمتلف أنواع الّثقافات. 

وفاء الشيخ

الضغط االجتماعي على املرأة

وكانت الصدمة األولى جاءت للمنتخبات العربية 
مباراة  خسر  الذي  السعودي  المنتخب  عبر 
االفتتاح للعرس الكروي العالمي والمقامة حالياً 
نفسه  الروسي  المنتخب  من  وكان  بروسيا، 
بغلت  ثقيلة  وبخسارة  للمونديال  المستضيف 
للمنتخب  اآلمال  لتنتقل  نظيفة  أهداف  خمسة 
المنتخب  الذي خسر بهدف وحيد من  المصري 
األورغواي وجاء قبل النهاية بدقيقة واحدة سجله 
المنتخب  نال  وبعدها  خيمينيز،  ماريا  خوسي 
وكانت  األخيرة  الدقائق  من  نصيبه  المغربي 
بدل  الممنوحة كوقت  الخامسة واألخيرة  الدقيقة 
ضائع قاتلة للمنتخب، عندما سجل العبهم عزيز 
بنقاط  إيران  ولتفوز  مرماه  في  هدفاً  بوهدوز 
التونسي  المنتخب  قدم  بعدها  الثالث،  المباراة 
أمام  الصمود  واستطاع  بها  بأس  ال  مباراة 
تحقيق  واستطاع  اإلنكليزي  المنتخب  هجمات 

التعادل حتى الدقيقة 90 من المباراة لينال هدفاً 
كوقت  الممنوحة  األولى  الدقيقة  في  أيضاً  قاتالً 
المباراة،  من   91 الدقيقة  في  وذلك  ضائع  بدل 
وتجددت  واحد،  هدف  مقابل  بهدفين  وليخسر 
عندما  وجماهيره  المصري  المنتخب  آمال 
نادي  نجم  والعب  المصري  الكرة  نجم  شارك 
ليفربول اإلنكليزي أيضاً محمد صالح والجميع 
إيجابية  نتيجة  الفراعنة  منتخب  يحقق  أن  توقع 
وخسروا  فشلوا  ولكنهم  الروسي  المنتخب  أمام 
ليكون  واحد،  هدف  مقابل  أهداف  وبثالثة 
المونديال  في  منتخب  أول  المصري  المنتخب 
خسارة  بعد  خروجه  تأكد  ولكن  حسابياً  يودع 
رد  بدون  بهدف  األورغواي  أمام  السعودية 
سجله لويس سواريز، ليخرج المنتخبين العربين 
واألورغواي  الروسي  المنتخبين  ويتأهل  سوياً 
ودع  نفسه  المنوال  وعلى  المجموعة  هذه  عن 

بعدما خسر  الكروي  العرس  المغربي  المنتخب 
سجله  رد  بدون  بهدف  البرتغالي  المنتخب  أمام 
الالعب كريستيانو رونالدو، وهكذا ودعت ثالثة 
منتخبات عربية المونديال بيوم واحد، وبحوزتها 
خسارتين فقط كانت كافيةً إلخراجهم من الدور 
األول، وبسرعة البرق، ويبقى المنتخب التونسي 
مع  السبت  غداً  الثانية  مباراته  سيعلب  الذي 
بنما  الذي قسى على منتخب  البلجيكي  المنتخب 
وهزمه بثالثية نظيفة في مباراته األولى، وبكل 
على  آمالها  تعلق  العربية  الجماهير  األحوال 
بلجيكا  مع  مباراته  ولننتظر  التونسي  المنتخب 
والتي ستوضح مالمح قدرته للمواصلة والتأهل 

أم ال.

سعادتها  عن  جابر  أنس  التونسية،  الالعبة  عبرت 
بالحصول على بطاقة دعوة من اللجنة المنظمة لبطولة 

ويمبلدون، لدخول الجدول الرئيس مباشرة. 
ببطولة  تُوجت  أن  »بعد  ل:  تصريح  في  أنس  وقالت 
مانشستر األحد الماضي، يأتيني اليوم الخبر السعيد«.

على  ويمبلدون  بطولة  تنظيم  لجنة  »أشكر  وأردفت: 
منحها لي بطاقة دعوة، وهذا يعتبر شرف لي وللتنس 

التونسي«.
أسعدني  مانشستر  بطولة  على  »حصولي  وتابعت: 

كثيراً، بعد بداية صعبة في هذا العام«.
مدربي  إشراف  تحت  كبير  بعمل  »أقوم  وأكملت: 
الفرنسي برتران بيرات، وبفضل العمل المتكامل الذي 
أقوم به استعدت كامل إمكاناتي ونجحت في كسب 47 

مركزاً في التصنيف العالمي الجديد«.
التي  لكلير  بطولة  في  حالياً  »أشارك  وواصلت: 

سأحرص على الذهاب فيها بعيداً«.
مفاجأة  تحقيق  في  »أطمح  قالت:  طموحاتها،  وعن 
أنني  ألؤكد  التونسي  التنس  بها  أشرف  بويمبلدون 

أستحق هذه الدعوة«.
الخمسين  نادي  دخول  إلى  أطمح  »كما  واختتمت: 

ألفضل 50 العبة في العالم قبل نهاية العام«.

جنل العب برشلونة السابق 
يوقع لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، عن هروب موهبة جديدة 
بنادي برشلونة  الخاصة  أكاديمية ال ماسيا،  من 
أن  الكتالونية،  »سبورت«  صحيفة  وذكرت 
جوديونسون،  إيدور  األيسلندي  نجل  دانيال 
تجديد عقده مع  السابق، رفض  برشلونة  العب 

البلوغرانا، لينضم للغريم التقليدي لاير مدريد.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي الكتالوني، 
شقيق  جوديونسون،  أندريه  فاوضت  أن  سبق 

سنة   18 تحت  فريق  مع  يلعب  الذي  دانيال، 
في إسبانيول، لكن الصفقة لم تكتمل، لتتجه كل 
المؤشرات إلى لحاقه بشقيقه، في النادي الملكي.
المواهب  من  عاماً،   11 الـ  ذو  دانيال  ويعد 
الكبيرة في ال ماسيا، حيث كان البارسا قد وضعه 
في  عليهم  االعتماد  سيتم  الذين  الالعبين،  كأحد 

المستقبل

فوزاً  إسبانيا  منتخب  حقق 
اإليراني،  على نظيره  صعباً 
المباراة  في   )0-1( بنتيجة 
على  اليوم  جمعتهما  التي 
ضمن  أرينا،  كازان  ملعب 
دور  من  الثانية  الجولة 
كأس  بنهائيات  المجموعات، 

العالم روسيا 2018م.
كوستا،  دييجو  أحرز 
الهدف  الحظ،  بمساعدة 
الدقيقة  في  للماتادور  الوحيد 
ثالث  لفريقه  ليضمن   ،54
خوض  قبل  مهمة  نقاط 
األخيرة.وارتفع  الجولة 
اإلسباني  المنتخب  رصيد 
ويتشارك   ،4 النقطة  إلى 
التي  البرتغال  مع  الصدارة 
بنفس  المغرب  على  فازت 
إيران  تحتل  فيما  النتيجة، 
توقف  بعدما  الثالث  المركز 
نقاط. ثالث  عند  رصيدها 
إلى  كارفاخال  داني  وعاد 
إلسبانيا  األساسية  التشكيلة 
بعد تعافيه من اإلصابة، كما 

شارك إنييستا في الوسط، في حين دفع المدرب 
فرناندو هييرو بلوكاس فاسكيز كجناح أيمن.

انطلق اللقاء بوتيرة هادئة من الجانبين، حيث 
استحوذ اإلسبان على الكرة خالل العشر دقائق 
الذي  اإليراني،  الجانب  نبض  لجس  األولى، 

تمركز جيداً في الخطوط الخلفية.
ولكن  الكرة  على  اإلسبانية  السيطرة  استمرت 
الحارس  على  حقيقي  تهديد  أو  فرصة  دون 
تبادل  في  العبوه  أخذ  حيث  اإليراني، 
إحداث  أمل  على  عرضي  بشكل  التمريرات 
دون  ولكن  إيران،  ودفاع  وسط  بين  فجوات 
كما  دفاعياً،  للغاية  منظمة  إيران  جدوى.بدت 
لم يترك العبوها فرصة إلنييستا أو سيلفا للقيام 
خلف  أو  المدافعين  بين  الكرات  تمرير  بمهام 
لالبتعاد عن  إيسكو  األظهر، في حين اضطر 
منطقة الجزاء لتفادي الكثرة العددية من العبي 
على  إسبانيا  محاوالت  أولى  إيران.ظهرت 
نفذها  مباشرة  حرة  بضربة  المنافس  مرمى 
دافيد سيلفا ولكنها خرجت بعيداً عن المرمى، 
خلفية  بضربة  مجدداً  السيتي  نجم  حاول  ثم 

مزدوجة ولكنها كانت أعلى من العارضة.
حاول منتخب إسبانيا تفعيل سالح التسديد من 
الفشل  مصيره  كان  حيث  المرمى،  على  بعيد 
الممثل  اعتمد  فيما  اإليرانية،  التكتالت  أمام 

املنتخبات العربية.. تودع املونديال بسرعة الربق

صدفة كوستا تقود إسبانيا الخرتاق الفوالذ اإليراني

أنس جابر.. طموحي دخول نادي اخلمسني

إعداد/ جوان حممد

خيبت املنتخبات العربية آمال مجاهريها وغادرت سريعًا املونديال، رغم الزخم والدعم اإلعالمي واملادي املقدم من دول 
السعودية ومصر ومغرب وتونس للخروج بوجه مشرف من البطولة، ولكن كانت لعنة الدقائق األخرية من املباريات األوىل قاتلة 

للحلم العربي باحلصول على دافع قوي للمباريات الثانية، ولكنهم فشلوا بتحقيق ذلك، وودعوا املونديال مبكرًا.

اآلسيوي بشكل أساسي على الضربات الحرة 
والركنية لصنع الخطورة.زادت شراسة إسبانيا 
في الشوط الثاني منذ الدقائق األولى، وظهرت 
األيسر كما زادت  الجانب  إيسكو على  فاعلية 
كوستا  دييجو  تمكن  األمام.  في  إسبانيا  سرعة 
لصالح  التقدم  بهدف  اللقاء  نتيجة  افتتاح  من 
الظهير  حاول  بعدما   ،54 الدقيقة  في  إسبانيا 
األيمن إليران رامين رضائيات تشتيت الكرة، 
مدريد  أتلتيكو  بمهاجم  اصطدمت  ولكنها 
سريعاً،  اإليرانيين  رد  جاء  الشباك.  وسكنت 
العب  استطاع  مباشرة  حرة  ضربة  ومن 
التعادل،  هدف  إحراز  عزت  سعيد  الوسط 
ولكن الحكم األوروجواياني كونا، ألغى الهدف 

بداعي التسلل، بعد العودة لحكم الفيديو.أجرى 
بخروج   71 الدقيقة  في  تبديالته  أول  هييرو 
من  إيران  تحرر  بعد  كوكي،  ودخول  إنييستا 
االلتزام الدفاعي والبحث عن هدف التعادل، ثم 
أشرك ماركو أسينسيو بدالً من لوكاس فاسكيز، 
ميالد  كيروش الشراك  كارلوس  اضطر  فيما 
المصاب،  صافي  حاجي  من  بدالً  محمدي 
أنصاري ودخول جاهانباخش.  وخروج كريم 
كاد البديل جاهانباخش أن يحرز هدف التعادل 
كرة  استغل  بعدما   ،83 الدقيقة  في  القاتل 
عرضية متقنة، ليرتقي فوق الجميع، ولكن أتت 

رأسيته فوق مرمى الحارس دي خيا.
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جيوشاً  كان  أياً  لإلرهاب  مقبرة  ستكون 
قهروا  الذين  فالبواسل  مرتزقة،  أو  نظاميّة 
مستمرون  معاقله  وأسقطوا  داعش  مرتزقة 
في نضالهم.وغذا كانت الحملة االنتخابيّة قد 
افادت من متغيرات الوضع اإلقليمّي والدولّي 
أن  المسموح  غير  فمن  االبتزاز،  وسياسة 
السوريّة ودماء  تكون على حساب األرض 
وتركمانه  وعربه  بكرده  السورّي  الشعب 
االنتماء  ومشاعر  وطنيتهم  حساب  وعلى 
الطائفيّة  الفتنة  ليثير  بها  يتالعب  التي 
بينهم، فهذه الشعوب توافقت من أجل الحياة 
وانحراف  العمى  مشكلة  ولكنها  والحريّة، 
نحو  دوماً  لتتجه  أنقرة  في  الحاقدة  البوصلة 
الكرد فال ترى سواهم.ال سبيَل اليوم لتجديد 
أردوغان  أجداد  تاريخ  وإعادة  األوهام 
االنكشاريين والطورانيين والفاشيين، تاريٌخ 
عن  قصصه  تتحدث  الشعوب  بدماء  ُكتب 
جبين  لها  يندى  ومنكراٍت  وويالت  مآسي 
والسرقة  التجويع  جرائم  عن  اإلنسانيّة، 
والقهر والقتل الجماعّي وحتى القتل الطائفّي.

في  وجوٌد غريٌب  المرتزقة  ومعه  االحتالل 
عفرين  لتراب  يمكن  وال  عفرين،  أرِض 
وليرجع  لهم،  مقبرة  يكون  أن  إال  يقبلهم  أن 
التاريخ  إلى  والغاصب  المحتل  أردوغان 
يوم دخل أجداده بلدنا محتلين وخرجوا منها 
صاغرين، ولو بعد طول زمن، والحقيقة أنّنا 
أمام حالتي تعطٍّش، أنَت وعسكرك من العبيد 
المتعطشون لإلجرام واالحتالل وقد أعماكم 
الحقد والكراهية، ونحن المتعطشون للسالم 
والديمقراطيّة والعدالة واإلنسانيّة وقد أنارت 
يا  تخافنا  ولذلك  قلوبنا،  والحق  المحبة  قيم 
وتحاول  الوسائل  بكل  وتحاربنا  أردوغان 
طمس الحقيقة، التي أن تنجلي يوماً وستكون 
الخاسر األكبر، واأليدي الملطخة بدماء أهل 
عفرين وقطعت أشجار الزيتون ستبتر، ولن 
ولن  ولمرتزقتك،  لك  يوماً  عفرين  تكون 
وهوائها  عفرين  بماء  لتهنأوا  يوماً  تُتركوا 
أبناء  وترابها وزيتونها، هو قسٌم وعهٌد من 
البعض،  ليندَم  الزمن  يطول  ولن  عفرين، 
فيما لن يلحق البعُض أن يندَم فالزمن قصير 

وقيامة عفرين بدأت تباشيرها. 

حزيران،  من  والعشرون  الرابع  اقترب 
تحقيَق  أردوغان  عليه  علّق  الذي  الموعُد 
العثمانيّة،  السلطة  أمجاد  إعادة  في  حلِمه 
أمجاد القتل والدمار والتهجير والتعذيب وكّل 
أنواع الظلم بحقِّ الشعوب، فالتاريخ يقول إنّه 

حيثما مّر العثمانيون كان الخراُب. 
لم ينتظر أردوغان الموعَد المقّرر لالنتخابات 
الحركة  مع  متحالفاً  موعدها،  بتقديم  فقام 
السياسيّة  التوّجهات  في  شريكته  القوميّة 
لتكريس  مرحلة  هي  واإلقصائيّة،  الفاّشة 
الكرد  الحرب على  الديكتاتوريّة، ومواصلة 
في روج آفا بغطاء قانونّي يشّرعه كما يريد 

ويسند تنفيذها لمرتزقة حزبه الداعشّي.
شمال  شعوب  حقّقتها  التي  اإلنجازات  كّل 
التركّي،  االستهداف  مدى  في  بات  سوريا 
سواٌء ما تحقّق في المستوى السياسّي وتنظيم 
المجتمع أو االنتصارات العسكريّة وتطهير 
بات  الذي  داعش  إرهاب  دنس  من  المنطقة 
يلفظ أنفاسه األخيرة بعد تحرير بلدة الدشيشة 
تقترب  وبذلك  معاقلهم،  آخر  الحسكة  بريف 
وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا 
الديمقراطيّة من تحرير شمال سوريا وشمال 
شرقها من إرهاب داعش، ويتم ضمان البيئة 
اآلمنة لحياة الناس وحماية مكتسبات الثورة، 
ركائز  تأكيد  الذاتيّة  اإلدارة  تواصل  فيما 

االستقرار واألمان شمال سوريا.
لإلدالء  وحكومته  أردوغان  دفع  هذا  كّل 
يدرك  وكاذبة  وهميّة  قوية  بتصريحات 
أن  يصرُّ  ولكنه  تتحقق،  لن  أنّها  بنفسه  هو 
على  والمسيطر  القوي  بمظهر  نفسه  يظهر 
مع  لألحداث.  األوحد  والمحّرك  المنطقة 
هذه  ازدادت  االنتخابات  موعد  اقتراب 
اإلعالم  على  يظهر  يوم  وكّل  التصريحات 
ويتوّعد  ومسؤولوه  خارجيّته  وزير  أو  هو 
ويهّدد  الديمقراطّي  ومشروعهم  الكرد 
وحدات حماية الشعب التي دحرت اإلرهاب 
ويتقمص  باإلرهاب،  وبهتاناً  زوراً  وينعتها 

الجميع  أّن  رغم  المخلص،  شخصية  كذباً 
دعمها  ومدى  التركّي  الدور  حجم  يعلم 
واحتضانها لإلرهابيين من كل أنحاء العالم، 
وحديث أردوغان عن »تحرير شمال سوريا 
كما  وباشور(  ديريك  حتى  وكوباني  )منبج 
عملية  عن  عبارة  هو  عفرين  تحرير  زعم 
بإخراج  ممنهج،  ديمغرافّي  وتغيير  تهجير 
مكانها،  آخرين  وإحالل  األرض  أصحاب 
الحقيقة  وضوح  ويأتي  االستيطان،  عبر 

يزعم  التي  سوريا  شمال  شعوب  كون  من 
تعيش  الخالص،  منه  وتطلب  تناديه  أنّها 
حالة استثنائيّة من األمان واالستقرار  واقعاَ 
والحياة الكريمة، وال يمكن أن تطالب بقدوم 
ليخربوا  والموتورين  والمرتزقة  اللصوص 
الحياة ويفسدوها كما فعلوا بعفرين الجريحة 
وسلب  ونهب  وسرقة  قتل  جرائم  وارتكبوا 
العثمانّي  التعريف  أّن  الواضح  من  ودمار. 
حديثه وجديده لمعنى التحرير مختلف تماماً، 
فالتحرير العثمانّي للبلدان يعني تحرير المدن 
من أصحابها الحقيقيين وتوطين غرباء فيها 
الناس،  وإشاعة الخوف والرعب في نفوس 

واللصوص  والقتلة  المرتزقة  مع  والعالقة 
عضويّة  وحدة  بل  شراكة  مجّرد  ليست 
عن  والحديث  والممارسة.  والفكر  بالمنهج 
لكسب  كاذبة  انتخابيّة  التحرير مجّرد دعاية 
التعريف  يتجاوز  ال  حقيقته  وفي  األصوات 
العثمانّي.الضوء األخضر الذي أعطته روسيا 
المصالح  عالقات  سياق  ضمن  جاء  ألنقرة 
الشعوب  مصالح  تتجاهل  والتي  المشتركة 
وحقّها الطبيعّي في الحياة، ولن يتسنّى لتركيا 

أن تحظى بآخر في منطقة أخرى في شمال 
سوريا، وما حدث في عفرين لم يأخذ صيغته 
الحالي  للوضع  أحٌد  يضمن  ولن  النهائيّة 
المقاومة  انتقاٌل  هي  فالمسألة  يستمّر،  أن 
الدولّي  فالصمت  أخرى،  إلى  مرحلة  من 
اإلرهاب  جانب  إلى  العالم  من  انحيازاً  كان 
تنّكر  إذ  فيها  في معادلٍة ال نصيب لألخالق 
المصالح.   صفقات  وعقد  الشعوب  لمصائر 
من  ذرة  وكّل  الوطن  تراب  بين  مفاضلة  ال 
تراب هذه األرض ُسقيت بدماء أبناءها وال 
القزم  العثمانّي  وسيعلم  فيها،  التفريط  يجوز 
أّن هذه األرض مباركة مقّدسة ألهلها لكنها 

أّن  العسكريين  المؤرخين  من  كثيٌر  يؤّكد 
السبَب في معظم الهزائم الكبرى التي فنيت 
فيها جيوش كانت تحظى بكثير من االحترام 
والمتميز  الجيّد  أدائها  من  النابعين  والتقدير 
جانب  في  يرجع  إنّما  المعارك  ميادين  في 
المعلومات  غياب  إلى  منه  وأساس  كبير 
والمعلومات  المناسب  التوقيت  في  السليمة 
قيمته  تتغير  ال  الذي  الوحيد  الشيء  هي 
أو  الظروف  بتغيّر  الحرب  في  وأهميته 
األوضاع. فمثالً لو كان نابليون بونابرت في 
معركة واترلو حزيران 1815 يعلم بوجود 
عشرين  على  حجمها  يزيد  بروسيّة  قوات 
ألف رجل على جناحه األيمن لكان ساند قائَده 
الجنرال ناي بالقوات الفرنسيّة اإلمبراطوريّة 
ولكن افتقاد هذه المعلومة الثمينة في الوقت 
المناسب جعل نابليون يحجم عن اتخاذ مثل 
ذلك القرار فكانت النتيجة أّن انهزم نابليون 
هزيمة تسببت في القضاء على مستقبله كقائد 
من  عام  مائة  وبعد  وكإمبراطور.  عسكرّي 
تؤّكد  لكي  المعلومات  عادت  المعركة  تلك 
أنّها بمثابة الخصم الذي ال يقهر بالنسبة ألّي 
قائد يتخلّى عن حرصه الذي ينبغي أال يدانيه 
في  معلوماته  وتحديث  تأكيد  على  حرص 
األولى  المارن  معركة  في  وذلك  لحظة  كّل 
فون  الجنرال  بقيادة  ناحية  من  ألمانيا  بين 
ألف   900 فيها  قواته  حجم  وكان  مولتكه 
جندي وقوات الحلفاء فرنسا وبريطانيا بقيادة 
الفيلد مارشال جوزيف جوفريه وكان حجم 
الوقت  وفي  جندي  ألف  و80  مليون  قواته 
الذي كانت فيه تطورات المعركة تسير في 
القوات  وكانت  وقواته  مولتكه  فون  صالح 
فيما  دفاعّي  خط  إلى  تنسحب  البريطانيّة 
وراء نهر السين والجيش السادس الفرنسّي 
فإذا  باريس  حماية  لتدعيم  لالرتداد  يتأهّب 
والحاسم  الخطير  دورها  تلعب  بالمعلومات 

طائرات  من  الواردة  التقارير  أفادت  حيث 
من  بدالً  األلمانيّة  القوات  أّن  االستطالع 
لها فإنّها  لما مخططاً  أن تتحرك غرباً طبقاً 
تتحرك شرقاً وبذلك عرضت جانبها لقوات 
الحلفاء وبعد تردد قامت قوات الحلفاء بشنِّ 
هجوم مضادٍّ على الجانب المعرض للقوات 
األلمانيّة وأوقعت بها خسائر فادحة وتحّول 
المعلومات  بسبب  ذلك  كان  الذي  االنتصار 
وفي  مناسبة  لحظة  في  لهم  وردت  التي 
المعلومات  أصبحت  المعاصرة  الحروب 
ازدادت  كما  الجيد  التدريب  لقيمة  مساوية 
متخصصة  عناصر  على  االعتماد  أهّمية 
أصبحت  أن  بعد  وذلك  المعلومات  لجميع 
مصادر  من  أساسيّاً  مصدراً  المعلومات 
المعركة وفي  نسبيّة في ميدان  تحقيق ميزة 
عام  بشكل  الحرب  وفي  العمليات  مسرح 
تكنولوجيا  عصر  البشريّة  دخلت  أن  وبعد 
المعلومات /عصر ما بعد الصناعة/ أصبحت 
وبصفة  بذاته  قائماً  عالماً  تشّكل  المعلومات 
شقين  على  المعلومات  حرب  تشتمل  عامة 
كّل  تحقيق  على  الحرص  ينبغي  أساسيين 
الشقين  نحو متوازن وأول هذين  منها على 
الخاصة  واألعمال  األنشطة  بجميع  يختص 
الثاني  والقسم  المعلومات  على  بالحصول 
ما  الحصول على  الخصم من  بمنع  يختص 

يريده من معلومات.
الغربيّة  المصادر  تُعرف  هذا  على   
»األمريكيّة بصفة خاصة« حرب المعلومات 
العدو  حرمان  إلى  يهدف  عمٍل  كلُّ  بأنّها: 
كّل  وإفساد  المعلومات  على  الحصول  من 
جمع  أنشطة  تنظيم  إلى  تهدف  التي  خططه 
حماية  إلى  باإلضافة  وذلك  لديه  المعلومات 
جميع األنشطة التي تقوم بها قواتنا واستغالل 
نتائج عمليات المعلومات التي تقوم بها تلك 
حرب  تشتمل  األوقات  جميع  في  القوات 

قائد 
وفلسفة
عبد الله أوجالن
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تأثَر الواقُع الكرديُّ بِِحدٍة من هذه المستجداِت 
فبينما  مسودة.  شكِل  على  لتبيانِها  سَعينا  التي 
بالتحالِف  العثمانيةُ  اإلمبراطوريةُ  نََكثَت 
الكرد،  مع  أَبرَمته  كانت  الذي  التقليديِّ 
الروُس  عمَل  التامة؛  السيادِة  وراَء  ت  وانَجرَّ
مستخدمين  الشمال،  في  نفوِذهم  بسِط  على 
حين  في  الُعليا.  األرمنيةَ  الشريحةَ  ذلك  في 
في  الجنوب،  ريانَفي  السُّ إنكلترا  استَثَمَرت 
سعٍي منها للتحكِم بكردستان وبالعراِق الُمزَمع 
البورجوازيِة  مؤازرةُ  لعبَت  وقد  تأسيسه. 
مبكٍر  بشكٍل  الُمتََرْسِملَِة  والسريانيِة  األرمنيِة 
دوراً هاماً في ذلك. لقد كانت ثالُث قوى هامٍة 
تُعيُد اقتساَم كردستان ثانيةً. لكّن الديناميكياِت 
إزاء  األيدي  مكتوفةَ  تَقْف  لَم  للكرِد  الداخليةَ 
الشريحةُ  رأت  فعندما  المستجدات.  هذه  كلِّ 
من  التقليديِة  السيطرِة  زماِم  انفالَت  العليا 
يِدها، باشَرت بالتمرِد في هذا المكاِن أو ذاك. 
وتحولَت كردستان إلى ميداِن انتفاٍض وتمرٍد 
مؤهٍَّل لالنتشاِر على طوِل القرِن التاسِع عشر 
المبتدِئ عاَم 1806  العصياِن  فسياُق  برمتِه. 
في إقليِم صورانبأقاصي الجنوِب بزعامِة قبيلِة 
بدرخان  َوَصَل ذروتَه مع عصياِن  قد  بابان، 
باألراضي  بوطان  إقليِم  في  عاَم 1842  بيك 
الوسطى.ومع هزيمِة بدرخان بيك، كان عهُد 

اإلماراِت الكالسيكيِة يأفُل ويَخبو نجُمه.
األمراِء  َمكاَن  الُمقامةُ  الَمشيَخِة  مؤسسةُ  أما 
قياديٍة  كقوٍة  الوسِط  إلى  فظهَرت  البيكوات، 
الشيخ  أعلَنَه  الذي  فالتمرُد  جديدة.  اجتماعيٍة 
اإلمبراطوريتَين  على   1878 في  هللا   ُعبَيُد 
إال  يُقَمْع  لَم  معاً،  آٍن  في  واإليرانيِة  العثمانيِة 
بَعَد دعِم إنكلترا لِكلتا اإلمبراطوريتَين. كذلك، 
عاَم  سعيد   الشيخ  ابتدأَها  الذي  فالتمرداُت 
ت في آغري  عام 1930،  1925، واستمرَّ
سيد  بزعامِة  ديرسم  في  مرٍة  آلخِر  َب  لتَُجرَّ
انتهَت  قد  و1938؛   1937 عاَمي  رضا  
التمرداُت  واتَّسَمت  كما  والفشل.  بالهزيمِة 
الحاصلةُ في العشرينياِت من القرِن العشرين، 
البرزنجي   محمود  من  كلٌّ  تََرأََّسها  والتي 
في  شكاكي   وسمكو  كردستان  جنوِب  في 
وعجَزت  مشابه،  بطابٍع  كردستان؛  شرقي 
عن الخالِص من الهزيمة. وقد لعبت إنكلترا 
هذه  في  ومصيرياً  ُمَعيِّناً  دوراً  أخرى  مرةً 
الهزائِم أيضاً.أما تجربةُ جمهوريِة مهاباد  في 
الحكِم  وحركةُ  عاَم 1946،  إيران  كردستاِن 
الذاتيِّ المتصاعدةُ بزعامِة مصطفى البارزاني  
فطََوت  –1975؛   1960 أعواِم  بين  فيما 
صفحةَ عهِدها األوِل بالفشِل الذريع، لِتُفتََح بعَد 
ذلك صفحةُ عهٍد جديٍد حتى يوِمنا الحالّي.حيث 
المؤلَّفةُ  الديمقراطيةُ  أَطَلَّت الحركاُت الوطنيةُ 
بالغالِب من المتنورين وأبناِء الشعِب بتأثيِرها 
البارِز في السياِق الجديد، بَعَد هزيمِة حركاِت 
واألغواُت  البيكواُت  َمها  تََزعَّ التي  التمرِد 

والشيوُخالكالسيكيون.
سيَكوُن مفيداً اإلمعاُن عن كثٍب في خصائِص 
األخيَرين  القرنَين  خالل  الكرديِّ  الواقِع 
عليه  كان  عما  والمتشابهِة  المختلفِة  ومزاياه 
كان  تَسبقُهما.  التي  التاريخيِة  المراحِل  في 
كةً للتاريِخ الكونيِّ في  الكرُد األوائُل قوةً ُمَحرِّ
لوالدِة  مهداً  وكانوا  البهّي.  النيوليتيِّ  العصِر 
األولى،  العصوِر  في  المركزيِة  المدنيِة  نظاِم 
كانوا  كما  وتغذيتِه.  تنشئتِه  في  وأّماًحاضنةً 
المدنيِة  لنظاِم  والطليعيِة  القويِة  األقواِم  أحَد 
المركزيِة في العصوِر الوسطى، أي لإلسالم. 
أما في العصِر الحديث، أي في عصِر هيمنِة 
الرائُع  الواقُع  هذا  يكاُد  الرأسمالية،  الحداثِة 
األوسِط  للشرِق  والكادُح  والجريُئ  والعظيُم 
الزواِل والنزوِل من  أمام  لوجٍه  يصبُح وجهاً 
مسرِح التاريخ. وكأنه، ال بل إنه انهاَر كابوٌس 
وطأتِه.  بكلِّ  الكرديِّ  الواقِع  على  حقيقيٌّ 
الكبرى«  لـ«النكباِت  التوالي  على  َض  فتَعرَّ
إلى  اإلشارِة  في  يُستَخَدُم  لَطالَما  كتعبيٍر 
حفاِظه  من  الرغِم  وعلى  الجماعية.  اإلباداِت 
على وجوِده، إال إنه ليس وجوداً حراً، بل يمرُّ 

من الصراِط المستقيِم فوق جهنّم السعير.

نسرين آكري  

مشال سوريا وانتخابات أردوغان

حرب املعلومات

األهرام  بوابة  معه  أجرته  حوار  خالل 
في  التنفيذيّة  الهيئة  عضو  قال  المصريّة 
ومسؤول  الكردستانّي  العمال  حزب 
آلتون:«  رضا  الخارجيّة  العالقات  لجنة 
بهدف  العربيّة  الشعوب  حرض  أردوغان 
جوهر  تتغير  ولم  العثمانيّة،  الدولة  إحياء 
العربّي  الشعب  االستعماريّة ضد  سياساته 
إلى  أردوغان  ذهاب  وسبب  والكردّي، 
االنتخابات المبّكرة هو الظفر بالوقت ألّن 
وصلت  والداخليّة  الخارجيّة  سياساته  كّل 
إلى طريق مسدود، وكشف تفاصيل جديدة 
حول ما يدور خلف الكواليس في تركيا وما 

يجري من مؤامرات في المنطقة. 

 -كيف ترون تهديدات أردوغان المستمرة 
باقتحام قواته شمال العراق بحجة القضاء 

على حزب العمال الكردستانّي؟
أردوغان  وهجمات  تهديدات  تقييم  يجب   
منطقة  على  والتنمية  العدالة  وحكومة 
قنديل وشمال العراق في إطار سياساته في 
وليس  عام،  بشكل  األوسط  الشرق  منطقة 
عنها.  منعزلة  حالة  وكأنّها  مجّرد،  بشكل 
الشعوب  خرجت  عندما   2011 عام  في 
العربيّة  البلدان  في  وخاصة  الساحات  إلى 
معقولة،  كانت  لكنها  مختلفة،  بمطالب 
يحّرضون  وحكومته  أردوغان  كان 
الدولة  إحياء  بهدف  العربيّة  الشعوب 
األساس  هذا  وعلى  جديد،  من  العثمانيّة 
في  المتطرفة  اإلسالميّة  المجموعات  دعم 
مصر وليبيا، وساهم في انتشار التنظيمات 
قصيرة  فترة  في  وداعش  النصرة  كجبهة 
دعم  كان  حيث  أيضاً   2014 عام  من 
إطار  في  يصبُّ  لهم  وحكومته  أردوغان 
أردوغان.  يتبعها  كان  التي  السياسة  نفس 
وكانت أولوية أردوغان وحكومته في هذه 
الفترة فرض هيمنتهما على الشرق األوسط 
المنظمات  هذه  أفريقيا عن طريق  وشمال 
تصفية  كان  الثاني  هدفه  أما  وبالقوة،  
مع  لكن  الكرديّة،  الوطنيّة  التحرر  حركة 
وليبيا،  مصر  في  السياسات  هذه  انهيار 
واتخاذ العالم قرار الحرب على المنظمات 
وداعش،  النصرة  جبهة  مثل  اإلرهابيّة 
السياسات. وحصل عكس  كّل هذه  أفلست 
ما تمنّى أردوغان وحكومته لم يتم تصفية 
أدواراً  نالوا  العكس  بل على  أيضاً،  الكرد 
داعش  مرتزقة  ضد  الحرب  في  مهمة 
أّدى  ما  كبيرة،  مكاسب  على  وحصلوا 
لخططهم،  وحكومته  أردوغان  تغيير  إلى 
هو  الكرديّة  التحرر  حركة  تصفية  فكان 
الهدف األول في مطلع 2015 بينما أصبح 
هو  األوسط  الشرق  على  الهيمنة  فرض 
الهدف الثاني. في الحقيقة لم تتغير جوهر 
العربّي  الشعب  االستعماريّة ضد  سياساته 
في  التسلسل  كان  فقط  تغيّر  ما  والكردّي، 
العرب  استهداف  يريد  كان  فقط،  األولوية 
أوالً ومن ثم الكرد من عام 2011 حتى عام 
2015، ومنذ ذلك الحين أصبح الكرد هم 
فالتهديدات  العرب،  ثم  األول ومن  الهدف 
عفرين  على  أو  بالعراق  قنديل  جبل  على 
بسوريا هي نتاج لهذه السياسات، والهدف 
سوريّة  أراٍض  احتالل  الكرد،  تصفية  هو 
وعراقية وبقاؤه فيها وفرض الهيمنة على 
األراضي العثمانيّة القديمة خطوة بخطوة. 

العراقيّة  الحكومة  صمت  في  رأيكم  ما 
إزاء تصريحات أردوغان باقتحام الحدود 

المشتركة مع العراق؟
ليست  العراقية  الحكومة  إّن  الحقيقة،  في 

صامتة حيال الهجمات، حيث صّرح العديد 
بينهم  ومن  الحكومة  في  المسؤولين  من 
اعتداء  هي  الهجماِت  بأّن  الوزراء  رئيس 
وبأنّه  العراقيّة  واألراضي  السيادة  على 
بما  العراقّي  والشعب  مقبول،  غير  أمٌر 
فيهم القوى السياسيّة على دراية كاملة بأّن 
ألردوغان وحكومته دوراً كبيراً في األزمة 
 ،2014 عام  منذ  العراق  بها  يمّر  التي 
من  وبعض  الداخليّة  مشاكلهم  لديهم  لكن 
يمكنهم  ال  السبب  ولهذا  المعضالت، 
قوات  فعلّي، وأن  بشكل  األمر  في  التدخل 
متواجدة  العراقيّة غير  المركزيّة  الحكومة 
القوات  فيها  توغلت  التي  األماكن  في 
الكرديّة  القضية  وأيضاً  أساساً،  التركيّة 
اآلونة  في  جرى  الذي  واالستفتاء  المعقّدة 
األخيرة أقلقت الدولة العراقيّة. لهذا ال تريد 
مواجهة الدولة التركيّة مباشرة، وترى بأن 
التهديدين  بين  الوسط  من  العصا  تمسك 
التهديد  ضد  فتجدها  والكردّي،  التركّي 
الكردّي  التهديد  وضد  الكرد  مع  التركّي 
جداً  رفيع  خط  ثّمة  لكن  التركمان،  مع 
على الدولة العراقيّة رؤيته، فتركيا بالذات 
هي من هيأت األرضيّة لحركة البارزانّي 
العراق،  عن  االنفصال  موضوع  في 
إرادة  عن  بعيداً  معهم  النفط  اتفاق  وأُبرم 
الحكومة المركزيّة. وتركيا وضعت قواتها 
وعاملتهم  العراق  شمالي  في  العسكريّة 
كدولة مستقلة تقريباً، تركيا فعلت كّل هذا 
الكردستانّي،  الديمقراطّي  الحزب  لجرِّ 
والعراق  الكردستانّي  العمال  حزب  ضد 
تريد  التركيّة  والدولة  الوقت،  نفس  في 
من  الكرديّة  األحزاب  من  بعض  استغالل 
جهة، وتحتل أراضي كردستان العراق من 
جهة أخرى. وفي كلتا الحالتين تركيا تتبنى 
ليسوا  هم  فالكرد  للعراق،  معادية  سياسة 
العدالة  حكومة  بل  العراق،  على  الخطر 
عليها  الخطر  هم  وأردوغان  والتنمية 
بسياساتها العثمانيّة، لهذا يجب على العراق 
احتضان الكرد في إطار الدستور، كما أن 
بين  بالتوافق  سيتم  العراقيّة  السيادة  حماية 

العرب والكرد معاً. 

الشمال  الذي يحدث على األرض في  -ما 
العراقّي وخصوصاً في منطقة جبل قنديل؟ 
توغل  التركّي  والجيش  أشهر  ثالثة  منذ 
في منطقة »برادوست« الواقعة في شمال 
شرقي العراق والتي تبعد عن قنديل حوالي 
لم  الفترة  هذه  وخالل  كم،   80 إلى   70
تسيطر قوات الجيش التركّي إال على بعض 
الجناح  »الكريال«  وقواتنا  التالل،  من 
تنفّذ  الكردستانّي  العمال  لحزب  المسلّح 
هذه  على  مستمر  بشكل  عسكريّة  عمليات 
المحاور، وألحقت أضراراً كبيرة بالجيش 
التركّي والميليشيات الموالية لها، وتّم نشر 
العمليات،  هذه  الفيديوهات عن  من  بعض 
أما بالنسبة لقنديل والمناطق األخرى فهناك 
مستمر،  بشكل  عليها  للطائرات  قصف 
ولكن ال توجد أّي قوة عسكريّة تركيّة فيها. 

في  التركيّة  العسكرية  القواعد  عدد  ما   
في  تأثيرها  مدى  وما  العراقّي،  الشمال 
وقوات  العمال  حزب  بين  الدائرة  الحرب 

أردوغان؟
قاعدة   20 حوالي  التركيّة  الدولة  لدى   
ومعسكر للقوات العسكريّة واالستخباراتيةّ 
أغلبها  وتتمركز  العراق،  شمالي  في 
ماسي،  وكاني  بامرنا،  مثل  مناطق  في 
وبعشيقة،  وشيالدزي،  وزاخو،  وباتوفا، 

شتى  وفيها  المعسكرات  وهذه  وبابشين، 
ويتّم  العسكريّة،  والمعدات  األسلحة  أنواع 
العسكريّة  العمليات  شتّى  في  استخدامها 
واالستخباراتيّة حتى اآلن، وبعض األحيان 
قواتنا  قبل  من  القواعد  هذه  استهداف  يتم 
منعت  سياستنا  اآلن  وحتى  »الكريال«، 
لكن  العراقية،  األراضي  إلى  الحرب  لجر 
األراضي  عمق  التركيّة  القوات  استهداف 
إلى  القواعد  هذه  يحول  سوف  العراقية 

ميدان لالشتباكات بشكل مؤكد. 

 ما هو تعليقكم على سير العملية االنتخابيّة 

في تركيا وكيف تقيّمون حظوظ أردوغان؟
»  انتخابات 24 يونيو الجاري لها أهمية 
األوسط،  والشرق  لتركيا  بالنسبة  كبيرة 
لهما،  بالنسبة  مهم  طرق  مفترق  وتشّكل 
خارجيّاً  وحكومته  أردوغان  سياسات  ألّن 
وداخليّاً خالل السنوات األخيرة، كانت سبباً 
في  األطراف  وتخندق  كبيرة  حروب  في 
الشرق األوسط. ولدى أردوغان وحكومته 
دور في كّل الحروب التي جرت في ليبيا، 
مصر، سوريا والعراق، وكان العائق أمام 
وفي  والعراق.  سوريا  في  الحلول  إيجاد 
الداخل التركّي يطبق سياسة االستبداد ضد 
جميع معارضيه وعلى رأسهم الكرد، وإنَّ 
مفتوحاً.  سجناً  باتت  فتركيا  الكالم  صح 
إليها  يُنظر  يونيو   24 فانتخابات  ولذلك 
الوضع،  هذا  من  للخالص  فرصة  بمثابة 
يحّس  بات  المجتمع  من  كبيٌر  وجزٌء 
اليوميّة  حياتهم  تعترض  التي  بالمشاكل 
الخاطئة  أردوغان  حكومة  سياسات  نتيجة 
الكثيرين  لهذا يالحظ أن  وداخليّاً،  خارجيّاً 
من  التخلص  يريدون  التركّي  الشعب  من 
يخاطب  أردوغان  وحزبه،  أردوغان 
لم  إن  ويخيفهم  ويرهبهم  الناس  مشاعر 
ينجح بأن البالد ستتجه نحو المجهول، في 
انتخابات 2015 خاطب أردوغان الشعب 
واستمّر بهذا الخطاب حتى اآلن، الشعب ال 
بل  اآلن  بعد  المخاوف  مع  يعيش  أن  يريد 

يريد السير نحو األمل. 

 ما تقييمكم لفرص صالح الدين ديمرتاش 
في االنتخابات وإذا ما فاز في االنتخابات 

سيبقى خلف القضبان؟
في  واضح  وغير  وشائك  معقّد  الوضع   

كبيرة  مطالٌب  هناك  التركيّة،  االنتخابات 
من الشعب للتخلص من أردوغان وحزب 
ديمرتاش  الدين  والتنمية، وصالح  العدالة 
من  عديدة  فئات  من  كبيرة  شعبيّة  يملك 
يخوله  وقوي  كبير  دعم  ولديه  الشعب، 

للبقاء للجولة الثانية. 

باالنتخابات  أردوغان  تعجيل  سبب  -ما 
الرئاسية في تركيا؟

االنتخابات  إلى  أردوغان  ذهاب  سبب   
اآلني  الغد  من  الخوف  هو  المبكرة 
بعد  يوماً  تسوء  التي  الداخلية  واألوضاع 

يوم، ألن كل سياساته الخارجية والداخلية 
تشتت  حيث  مسدود،  طريق  إلى  وصلت 
المجتمع بشكل كبير جداً في الداخل، وفي 
حال عدم إجراء أي تغييرات على هذه الحالة 
ال مفر من الصراعات والنزاعات الخطيرة 
الحروب  سياسة  أن  كما  المجتمع،  في 
والتالعب التجارّي أدت باالقتصاد التركّي 
األزمة  هذه  ولتفادي  اإلفالس،  نقطة  إلى 
رفع  سياسة  لتطبيق  سيضطر  االقتصادية 
وفي  الشعب.  على  والضغط  الضرائب 
السياسة الخارجية وخاصة في سوريا بات 
بين روسيا والواليات األمريكية  منحصراً 
المتحدة، وعليه أن يختار أين مكانه خاصة 
في إدلب، وعفرين والباب وجرابلس، كل 
الخناق  لتضييق  المسائل ستكون سبباً  هذه 
قرر  لذا  جدي.   بشكل  أردوغان  على 
خوض االنتخابات المبكرة لتوطيد وتأمين 
بسياساته  االستمرار  ثم  ومن  أوالً  سلطته 
القديمة من جديد، ألن التعامل مع المجتمع 
ستشوه  لسياساته  الحالي  بالشكل  وحلفائه 
عالقته بهم أكثر بكثير مما هو عليه اآلن، 
العثور  أردوغان  على  جداً  الصعب  ومن 

على حلفاء جدد يثقون به. 

في  الكردي  الصوت  قوة  مدى  -ما 
االنتخابات التركيّة المقبلة؟

عن  تزيد  تركيا  في  الكرد  أصوات  نسبة   
20% تقريباً، وهناك ضغوطات كبيرة على 
الكرد من قبل الدولة، فنظام الحكم هو نظام 
إقصاء  تّم  حيث  الحدود،  أبعد  إلى  فاشّي 
للبلديات  المشتركين  الرؤساء  من   103
المنتخبين من الكرد من مناصبهم وتّم الزج 
الكرد  النواب  إّن  كما  السجون.  في  بهم 

معتقلون في سجون الدولة، مع قرابة 10 
آالف سياسّي كردّي، وال شكَّ بأّن كّل هذه 
ونتائج  الكرد  على  تؤثّر سلباً  الضغوطات 
الصناديق، لكن بالرغم من كل هذا ما يزال 
الكرد يقاومون ويدافعون عن إرادتهم بقوة. 

انتشال  أردوغان  بمقدور  سيكون  هل 
االقتصاد التركّي من الغرق خصوصاً بعد 
مواقفه  بسبب  العربية  األسواق  فقدانه 

العدائية؟
عميقة  تركيا  في  االقتصاديّة  المشاكل 
على  متوقف  تركيا  اقتصاد  ألن  وبنيوية، 

طريق  عن  يتزايد  اإلنتاج  وكان  اإلنتاج، 
السيولة المالية التي كانت تدخل تركيا، هذا 
ما كان يجعل من المنتجين يشعرون باألمن 
دخلت  التي  االشتباكات  لكن  واالستقرار، 
فيها تركيا داخليّاً وخارجيّاً قضت على هذا 
وسياسات  المحدودين.  واالستقرار  األمن 
إلى  أّدت  الميتة  البناء  ومشاريع  الحروب 
ولك  التركّي،  االقتصاد  في  كبيرة  نكسة 
الزراعة  بلد  كانت  التي  تركيا  أن  تعلم  أن 
والموارد الحيوانيّة أصبحت تستورد القمح 
والشعير وكّل شيء من الخارج، باختصار 
من  تركيا  في  االقتصادّي  الوضع  تحسن 

جديد يتطلب مرحلة طويلة األمد.

هل ترون في األفق ما ينهي معاناة الشعب 
الكردّي؟

فليس  تحديًدا  النقطة  هذه  توضيح  يجب 
أو  االنتخابات  في  أردوغان  فاز  إن  مهماً 
خسرها، ألن تحرر الكرد بات قريباً وليس 
في  أردوغان  إصرار  حال  وفي  ببعيد، 
سياساته هذه، فإن تركيا ستشهد تصدعات 
الداخلية  مشاكلها  في  كبيرة  وانكسارات 
التي  التركيّة  الدولة  وحال  والخارجية. 
في  النموذجيّة  الدولة  بمثابة  للبعض  كانت 
والرئيس  أعوام  قبل 10  األوسط،  الشرق 
وواضحة  مكشوفة  باتت  النموذجّي، 
والحرب  الكرد  مع  والعداء  ومفضوحة، 
الحال،  هذه  إلى  أردوغان  أوصل  عليهم 
لهذا، فإن اختياره لنفس األساليب الخاطئة 
ستؤثر  التي  النتائج  إلى  به  يؤّدي  سوف 
بشكٍل كبير على مستقبل السياسة في تركيا.

رضا آلتون: 

جوهر سياسة أردوغان وحكومته 
عداُء العرب والكرد

المعلومات على ثالث مهام أساسيّة:
الحصول  من  الخصم  منع  األولى:  المهمة 
على المعلومات أو السيطرة على المعلومات 
االستغالل  منها  متاح  هو  ما  كّل  واستغالل 
تتمُّ فيه حماية  األمثل وذلك في الوقت الذي 
بها  تقوم  التي  المعلومات  جمع  عمليات 

القوات الصديقة من أّي هجوم عليها.
كسالح  المعلومات  استغالل  الثانية:  المهمة 

هجومّي.
إلى  القوات  كفاءات  تعظيم  الثالثة:  المهمة 
واستخدام  أقصى حّد ممكن من خالل جمع 
من  مجموعة  على  اعتماداً  المعلومات 

المصادر العالميّة.
التفسير األمريكّي لحرب المعلومات:

الباحثتان  أصدر  الخليج  حرب  انتهاء  بعد 
»الحرب  بعنوان  كتاباً  توفلر  وهايدي  ألفين 
واسع  باهتمام  حظي  المضادة«،  والحرب 
األمريكيّة  العسكريّة  المؤسسة  قبل  من 
في  الرئيسيّة  فكرته  على  اعتمدت  التي 
حرب  على  القائم  العسكرّي  مذهبها  بلورة 
المعلومات تقوم فكرة الكتاب على افتراض 
أّن الحرب ما هي إال انعكاٌس لنمِط اإلنتاج 
أّن قوة  السائد في حقبة تاريخيّة معينة غير 
أبعاد  ضغط  عنها  سينتج  المعلومات  ثورة 
بسبب  أضيق  هامش  في  والمكان  الزمان 
انتقال الحرب إلى الشبكة األمر الذي سيؤدي 
التي  والمكانيّة  الزمانيّة  الحدود  انهيار  إلى 
بحيث  الثالثة  الحروب  مستويات  حكمت 
تتضاءل المسافات الفاصلة بينهم هذا الدمج 
انتقال  سهولة  يعكس  الحرب  مستويات  بين 
إلى  التكتيكّي  المستوى  من  األحداث  أثر 
المستوى االستراتيجّي والعكس كذلك كما أّن 
والعملياتي  التكتيكّي  المستويين  بين  الفارَق 
يكاد ينعدم بحيث يصعب التفريق بينهما ومن 
ثم تتحول الحرب إلى عمل عسكرّي متصل 
ينتقل فيه أثر األحداث عبر مستوياتها الثالثة 
العالم  يشهد   العصر  هذا  فائقة.في  بسرعة 
تكنولوجيا  مجال  في  هائالَ  نوعيّاً  تطوراً 
وتخزين  ونقل  والتّواصل  االتصال 
المعلوماِت  نقُل  أضحى  وقد  المعلومات، 
اآلنية،  لدرجة  والسرعة،  السهولة  غاية  في 

لحظيٍّاً  العالم  حول  األحداث  مواكبة  ويمكن 
وبوسائل النقل المباشر عبر النقل التلفزيونّي 
البصريّة،  واأللياف  االلكترونيّة  والمواقع 
وسواها. وقد أّدت هذه الطفرة إلى تغييرات 
كبيرة في نموذج الحياة والعالقات االجتماعية 
واالقتصاديّة واالنتاجية وكذلك على وسائل 
واالقتصاد  والصناعة  والمواصالت  النقل 
والتسويق وأسواق البورصة والعمالت.  فكان 
من الطبيعّي أن تكون ميدان الحروب وأحد 
العنكبوتيّة  الّشبكة  أهمية  زيادة  أدواتها.ومع 
وتكنولوجيا االتصال، ودورها الكبير لم يعد 
عمل  تنظيم  في  عنها  االستغناء  بالمقدور  
المجاالت الحيويّة وشبكات الكهرباء والمياه، 
والتعامالت المصرفيّة، وأدق تفاصيل الحياة 
اليوميّة، ناهيك عن الهواتف النقالة والبرامج 
تعاظم  إلى  أّدى  ما  عليها،  المحّملة  الحديثة 
دائرة  واتساع  المعلومات،  حرب  أهمية 
المجال.  بهذا  المعنية  واألبحاث  الدراسات 
وبرزت هذه األهمية في سياق الحروب غير 

التقليديّة والمواجهات الالمتماثلة.
على  العمل  مواصلة  بمكان  األهميّة  من 
الميادين  في  التقنيّة  التطّورات  مواكبة 
المعلومات  أنظمة  وبخاصة  المختلفة 
العسكرّي  المجال  في  واالستخدامات 
المعلومات  وجمع  األمنيّة  والمؤسسات 
ثقافة  خلق  يتطلب  الذي  األمر  واألدلة، 
بفهم  يتصل  فيما  عاّمة،  اجتماعيّة  معرفيّة 
طرأت  التي  والتطورات  الحديثة  الحروب 
عليها، ومن بينها حرب المعلومات، للحّد من 
التقنيّة«  العدو على استخدام »المقدرة  قدرة 
الستهداف  النفسيّة  حربه  في  أساسيا  سالحاً 
يمكن  للمواطنين.أخيراً  المعنويّة  الروح 
مالحظة السلوك السياسّي والتدفق اإلعالمّي 
وما  وتصريحات  بيانات  من  يصدر  وما 
لمعرفة  الصحفيّة  بالتسريبات  يصطلح عليه 
أنقرة  فحكومة  به،  تقوم  الذي  الدور  حجم 
من  هائل  بكم  المبكرة  االنتخابات  استبقت 
نظر  وجهة  على  للتأثير  اإلعالمّي  الضخ 

الناخب.

حممد داوود داوود
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أوسي. مجيد  فاضل  الطفلة  احتجاز  داوود، 
تنفيذ  عليه،  اقترح  فلودي  أن  الشيبان  يقول 
عملية قتل بحق المدعو صالح، لكنه رفض 
ابنة  خطف  عملية  تنفيذ  واقترح  تنفيذها، 
مقابل  عائلتها  وابتزاز  »وضحة«  صالح؛ 
دفع مبالغ مالية كون صالح يربطه بالشيبان 
»كلفت  الشيبان:  عائلية.وأضاف  عالقة 
بمهمة  داوود  الحق  وعبد  علي  الرزاق  عبد 
االختطاف،  عملية  وتنفيذ  المنزل  مهاجمة 
عالء  طريق  عن  سيارة  بتأمين  وقمت 
يكن  لم  لكنه  الخلية،  عناصر  أحد  جربوع 
جدوع  خليل  وأوكلت  العمل،  بتفاصيل  يعلم 
مهمة مراقبة منزل الضحية، ومعرفة ساعة 

خروج رب المنزل«.
عبد الحق محمد معشوق داوود أشار إلى أنه 
أثناء تواجده مع عبد الرزاق في منزل محمد 
خير، اتصل الشيبان بمحمد خير وتحدث عن 

أيام  أربعة  وبعد  الطفلة،  تنفيذ عملية خطف 
انسحب محمد خير منها.

وأضاف عبدالحق قائالً: »ذهبت مع محمود 
وأرسلتهم  الرزاق،  عبد  منزل  إلى  الشيبان 
إلى محل لبيع األلبسة األوروبية المستعملة، 
بصدريات  شبيهة  صدريات  يؤمنوا  لكي 

الهالل األحمر«.
أن  اعترافاته  خالل  الرزاق  عبد  وقال 
اإلغاثية  المواد  بعض  لهم  أحضر  الشيبان 
مرسوم عليها إشارة اليونيسيف وعلب حليب 
المنظمات  بزي  شبيهاً  أطفال وسيارة، وزياً 
ورب  فارغ  »المنزل  لهم:  قال  ثم  اإلغاثية، 
المباشرة  ويمكنكم  موجود  غير  المنزل 
يراقب  عناصرنا  من  أحد  وهناك  بالعملية، 

المنزل«.
أضاف الشيبان عن تفاصيل العملية بالقول: 
بصدريات  الشبيهة  الصدريات  »جهزنا 
عبد  اشتراها  والقبعات،  األحمر  الهالل 
الحق من السوق، وأجرينا بعض التعديالت 
من  عدد  بتجهيز  قمنا  كما  فيها،  البسيطة 
طلبت  ثم  إغاثية،  سالل  أنها  على  السالل 
إلى  المنزل  في  عنده  الفتاة  إبقاء  فاضل  من 
ابتزاز  مقابل  األموال  على  الحصول  حين 
أوسي  مجيد  فاضل  ذلك  وأكد  العائلة«. 

الملقب بأبو ريان.
وأكمل الشيبان حديثه: »أبلغني عالء سليمان 
السيارة  أن  هللا  عبد  بأبو  الملقب  جربوع 
راقب  جربوع  وخليل  جاهزة،  أصبحت 
المنزل وحصل على توقيت الخروج في يوم 
تنفيذ  عند  أنه  الشيبان  العملية«.وذكر  تنفيذ 
عملية االختطاف كان عمر الطفلة وقتها سنة 
التنفيذ تكفل فلودي أن  واحدة، وأثناء عملية 
يشغل والد الطفلة في حال حّس على وجود 
عملية االختطاف، عبر صدم سيارته بسيارة 

صالح، وتابع قائالً: »جلب عالء السيارة إلى 
منزل عبد الرزاق، وتنكر عبد الرزاق وعبد 
الحق على هيئة موظفي المنظمات اإلغاثية، 
وأخذوا البضاعة معهم في السيارة إلى موقع 
الهدف«.ودخل عبد الحق في تفاصيل العملية 
قائالً: »انطلقنا  الرزاق،  نفذها مع عبد  التي 
أنا وعبد الرزاق إلى منزل صالح متنكرين 
المبنى  دخلنا  إغاثية،  منظمة  هيئة  على 
وطرقنا باب المنزل، ثم فتحت زوجة صالح 
الباب وكان معها طفلتها، قلنا لها أننا منظمة 
األهالي،  على  األطفال  حليب  نوزع  إغاثية 
وطلبنا منها إحضار دفتر العائلة لكي نسجل 

المعلومات الالزمة.
بها،  فلحقنا  الداخل  إلى  الزوجة  توجهت 
وقام  فمها،  على  يدي  كف  بوضع  وقمت 
بعدها  يديها،  في  القيود  بوضع  الرزاق  عبد 
وضعنا الزوجة في إحدى الغرف، ووضعنا 

رسالة على طاولة مفادها خطف الطفلة. بعد 
عند  توقفنا  بالسيارة  المنزل  من  خرجنا  أن 
الشيبان وعالء  إلينا  الدهام، ثم جاء  صيدلية 
وقمنا بتغيير السيارة وابتعدنا عن األنظار«.
تابع: »طلب الشيبان من عالء سيارة سوداء 
أخرى  وسيارة  فيرنا«  »هيونداي  نوع  من 
المخصصة للعملية، وتوجه الشيبان بالسيارة 
إلى مكان العملية، ثم ترك السيارة في مكان 
توجها  بعدها  بالسيارة،  ما وركب مع عالء 
وقاموا  هناك،  وانتظرا  الكورنيش  حي  إلى 
الحق  وعبد  الرزاق  عبد  مع  السيارة  بتبديل 

ومعهم الطفلة، وغادروا المكان«.
شهرياً  راتباً  تقاضى  الذي  فاضل  وبيّن 
خالل  المنزل  في  عنده  الطفلة  إخفاء  مقابل 
أحضروا  المجموعة  أن عناصر  اعترافاته؛ 
الجمعة  يوم  الساعة 11 من ظهر  في  الفتاة 
وبعد  المال،  من  مبلغاً  وأعطوه  منزله،  إلى 
فترة طلب منه الشيبان، تصوير عدة صور 
الطفلة  بتصوير  فقام  تبكي،  وهي  للطفلة 

واضعاً قدمه على بطنها.
 6 حوالي  عنده  الفتاة  بقيت  فاضل  وبحسب 
يوم  ذات  الشيبان  به  اتصل  أن  إلى  أشهر، 
وقال: »اقترب الموعد لنحصل على المال«، 
بوجود  علموا  الذين  »األشخاص  وأضاف: 
الطفلة عندي كان عديلي محمد ناجي، ومن 
ثم عصام الذي يعمل جزاراً في الحارة قبل 
اعتقالي بيوم واحد من قبل قوات األسايش«.
الخطف  تنفيذ عملية  بعد  أنه  الشيبان  وأشار 
والد  من  وطلبوا  فاضل،  عند  الفتاة  وضعوا 
دوالر  ألف   35 قدره  مالي  مبلغ  الطفلة 
أمريكي في البداية، وبناًء على تعليمات من 
بالتوجيه، رفع سقف  يقوم  الذي كان  فلودي 
أمريكي، وطلب  ألف دوالر  إلى 50  المبلغ 
من  للطفلة  مؤلمة  صور  التقاط  فاضل  من 

والحصول  األب،  بعواطف  التالعب  أجل 
على المال المطلوب وبسرعة.

وادعى محمد ناجي أنه لم يعلم سبب اختطاف 
عن  وفاضل  الشيبان  حديث  رغم  الطفلة، 
الموضوع في منزله، وتابع قائالً: »بعد مدة 
ذهبت إلى منزل فاضل ورأيت طفلة هناك، 
فاضل  لدى  فتيات  توجد  ال  أنه  أعلم  وأنا 
فسألته من هي؟ فأجاب أنها تلك الطفلة التي 

تحدث عنها الشيبان«.
خالل  االبراهيم  الحميد  عبد  عصام  وقال 
لقاءه  وأراد  به  اتصل  فاضل  أن  اعترافاته: 
طفلة  وجود  عن  وتحدث  موضوع،  بصدد 
يتقاضى  وهو  له،  الشيبان  أحضرها  لديه 
بقائها في  الشيبان من أجل  من  راتباً شهرياً 
منزله، وسأله عصام لماذا قبل األمر، فأجاب 

أنه يتقاضى راتباً على ذلك.

ملف حماولة تشليح صراف يف 
مدينة قامشلو يف شهر آب عام 

2016م

بناًء  للعملية  والتجهيز  التخطيط  جرى 
بحق  تشليح  عملية  بتنفيذ  فلودي  طلب  على 
الصراف فكرت والذي يعتبر أحد أصدقائه، 
المرتزقة  الخلية  عناصر  تنكر  عبر  وذلك 
الذين  واألشخاص  األسايش،  قوات  بزي 
عبد  هم  والتشليح  االختطاف  بعملية  تكلفوا 
حين  في  داوود،  الحق  عبد  علي،  الرزاق 
المراقبة  بمهمة  جنوي  جدوع  خليل  كلف 
المسروقات  من  جزء  على  الحصول  مقابل 
سليمان  وأّمن عالء  العملية،  نجاح  في حال 

جربوع السيارات للبدء بالعملية.
تفاصيل  إلى  حديثه  خالل  الشيبان  ودخل 
العمليات  إلى  »بالنسبة  وقال:  العملية 
األخرى قمنا بتنفيذها، وهي عملية اختطاف 
وتشليح الصراف فكرت«، الذي يملك محل 
صرافة في سوق مدينة قامشلو، وكان صديقاً 
لفلودي، اتصل بّي فلودي وقال: »يوجد لدينا 
عنه  التفاصيل  جميع  وأعرف  سهل  هدف 
متى يخرج من المنزل ومتى يعود إليه، وهي 
عملية اختطاف فكرت صراف لديه محل في 
بعد  عملياتنا  تمويل  أجل  من  وذلك  السوق، 

سرقة األموال التي بحوزته.
اتصلت بمسعود بطال الذي يعمل في جبهة 
النصرة »تفتيت وموضوعات«، وكنا نعمل 
في مجموعة عمليات مع أحرار الشام ثم بايعنا 
هذا  بصدد  إليه  وتحدثت  بعد،  فيما  النصرة 
الموضوع. وقال مسعود نفذوا العملية بدون 
عملية قتل واسرقوا األموال فقط، لكن فلودي 
أصر على عملية القتل ثم وضعنا خطة لتنفيذ 

العملية، حيث سيقوم عناصر الخلية بالتنكر 
فكرت  من  ويطلبون  األسايش،  قوات  بزي 
لتنفيذ  خصصت  سوداء  سيارة  في  الركوب 
العملية، وأشرف فلودي على عملية احضار 

زي الشبيه بزي قوات األسايش«.
طلب  الشيبان  أن  علي  الرزاق  عبد  وأشار 
وتشليح  اختطاف  عملية  في  المشاركة  منه 
الصراف فكرت مع عبد الحق، عبر التنكر 
في  خرجوا  أنهم  على  األسايش  قوات  بزي 
دورية اعتيادية، وأمن لهم السالح، وقال لنا 
الشيبان: »إن الصراف يمتلك المال والسالح 
وهاتفاً محموالً، وبعد أن تضعوه في السيارة 
اقتادوه إلى مقبرة المسيحيين الواقعة بين حي 

كورنيش وحي السياحي«.
اعترافات  إلى  داوود  الحق  عبد  وأضاف 
عبد الرزاق، أن الشيبان أحضر لهم، بدالت 
وسيارة  األسايش  قوات  ببدالت  شبيهة 

عبد  منزل  في  الخطة  لهم  وشرح  سوداء، 
الرزاق، وكان سيشارك في العملية شخص 
عليهم  أن  الشيبان:  وقال  سليمان،  يدعى 
وأثناء  الصباح،  في  المنزل  أمام  الوقوف 
اإلقدام  يجب  الفترة  تلك  في  فكرت  خروج 
لكن عبد  على اختطافه وسرقة ما بحوزته، 
الرزاق اقتراح إطالق رصاصة في ركبته، 

كي يبقى في المنزل وينسى وجوههم.
قائالً:  العملية  عن  حديثه  الشيبان  وأنهى 
الرزاق إطالق رصاصة على  »اقترح عبد 
إلى  القدوم  يستطيع  ال  كي  الصراف،  ركبة 
وجوه  وينسى  أكثر،  أو  شهر  مدة  السوق 
المشاركين في عملية الخطف وسرقة أمواله، 
لكن العملية لم تنفذ ألن قوات األسايش ألقت 

القبض علينا«.
وبحسب  2016م  األول  كانون   11 في 
جهاز  بها  قام  التي  والتحريات  التحقيقات 
داهمت  األسايش،  لقوات  التابع  العام  األمن 
لقوات  التابعة   )HAT( الخاصة  القوات 
اسكندر  فلودي  المرتزق  منزل  األسايش، 
قاوم  أنه  إال  عليه،  القبض  إللقاء  ابراهيم 
إلى االشتباك  أدى  بسالح كالشينكوف، مما 
معه واستشهاد عضو القوات الخاصة جودي 

اسماعيل.
فلودي  المرتزق  االشتباكات  إثر  على  وقتل 
األسايش  قوات  ابراهيم، وصادرت  اسكندر 
كما  متفجرة،  ومواد  أسلحة  من  بمنزله  ما 
إثر  المرتزق محمد خير عبدو خليف  توفي 

سكتة قلبية تعرض لها أثناء فترة اعتقاله.

ألّي  يمكن  وهل  مالية،  ضائقة  عن  كانت  فهل 
هذا  يبعد  وما  يريد؟  كما  مدفنه  يبني  أن  شخص 
االحتمال هو وجود قانون ينظّم ويشرف على هذه 
هذا  عشر،  االثني  األلواح  قانون  يدعى  الشؤون 
القانون شمل ضمن بنوده موضوع الموتى ومنع 
دفنهم داخل أسوار المدينة، وبالتالي فعلى األرجح 
التقاليد  مخالفة  يحظر  قانون  أيضاً  هناك  كان 
المتبعة في عمل المدافن والدفن، كما هو األمر في 
كّل شعب عادات  لدى  نجد  الراهن، حيث  الوقت 

وتقاليد أو قوانين ال يمكن تجاوزها. 
تعتبر  التي  الجنائزيّة  األبراج  أّن  المعروف  ومن 
أكثر قدماً مؤرخة من عام 9 ق.م وحتى 128م، 
أما المدافن األرضيّة فهي مؤّرخة من 87 وحتى 
عام  بالظهور  بدأت  المنزليّة  والمدافن  232م، 

143 م وآخر مدفن مؤرخ في العام 253م.
 وفيما يخصُّ األبراج الجنائزيّة فإنَّ بناءها توقف 
في العام 128م ويتوافق هذا مع زيارة اإلمبراطور 
»هادريانوس« إلى تدمر، وربما كان لهذه الزيارة 
انتشار  التاريخ  ذلك  بعد  يعّم  ثم  ومن  بذلك.  دور 
ظهور  معه  يبدأ  الذي  األرضيّة  المدافن  نموذج 
ومن  قليل  بشكل  لكن  الكهفيّة«  »المدافن  نموذج 
المدافن  بعده  لتظهر  النموذج  هذا  بناء  يتوقف  ثم 

أسباب  هناك  كانت  األرجح  وعلى  المنزليّة، 
نجهلها أجبرتهم على هجر هذا النموذج، فربما لم 
تؤِد الوظيفة المبتغاة، أو يمكننا أن نفترض وجود 
طبقة معينة من المجتمع تبنت هذا النموذج وتخلت 
عنه فيما بعد نتيجة لظهور نموذج المدافن المنزليّة 

األكثر ثراًء وأبهة مقارنة مع النماذج األخرى.
ال يزال األمر يتطلب المزيد من الدراسة والتقّصي 
عن حقيقة هذا النموذج، وما أوردناه يمثل الخطوة 
بعض  في  النظر  إلعادة  ّجديّة  النطالقة  األولى، 
ال  التدمريّة،  الجنائزيّة  بالعمارة  المتعلقة  المسائل 
تقدم  علها  تكتمل  لم  األثريّة  االكتشافات  أّن  سيما 

إيضاحات أكثر وإجابات أشمل وأدق.

املصادر:
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والفن  الثقافة  جودي  رستم  الكاتب  الشهيد  يتناول 
الذي  )األيديولوجيا(  كتابه  في  واسع  نطاق  على 
أكاديمية  قِبل  من  العربيّة  إلى  الكرديّة  من  تُرِجم 
مطبعة  في  االجتماعيّة  للعلوم  أوجالن  هللا  عبد 

الشهيد هركول - ديرك 2017
يشعر  الكتاب  هذا  يقرأ  من  كّل  أن  يُقال  الحق 
عنه،  التحدث  أراد  إن  تلخيصه  عن  عاجز  بأّنه 
مقصرٌّ  أنه  سيشعر  منه  عنصراً  أهمل  إن  و 
بحقه، وسنحاول النفاذ إلى  فصل إنشاء المجتمع 

األخالقّي والسياسّي من الكتاب.
في  الثقل  من  بالكثير  يُوحي  الكتاب  عنوان  لعل 
المعنى والمغزى في الكتاب« االيديولوجيا«، هذا 
الجهد الكبير الذي سكبه الشهيد رستم جودي من 

روحه ليخرج لنا عمالً إبداعيّاً.
ليست  الثقافّي  الكفاح  موضوعات  أو  جوهر  إنَّ 
الحوادث والوقائع في الروايات والقصص, وال في 
التمثيل  المسرحيات على خشبة المسرح, وال في 
على الشاشات, وال في األغاني، كّل ما سبق ليس 
بذي قيمٍة إنّما القيمة تكمن في األشعة الجديدة التي 
يسلّطها  أن  الشاعر  أو  الفنان  أو  الكاتب  يستطيع 
من هيكل تلك الموضوعات, أي خلق روح الكفاح 
يقول  حيث  وتيرتها؛  وتصعيد  المقاومة  وتشجيع 
الكفاح  نتناول  أال  )يجب  المجال:  هذا  في  الكاتب 
الثقافّي في إطار أغنية مسرحيّة أو الظهور على 
خشبة المسرح إن الكفاح الثقافّي هو خلق الروح 
أي الروح هي تلك الروح التي أغلقت نفسها تجاه 
وتشجيع  الكفاح  روح  هي  واالحتالل  الرأسماليّة 

المقاومة وتصعيد مستوى المقاومة(.
  ثم يبدي الكاتب الشهيد رستم استغرابه واندهاشه 

من اإلنسان المحايد والذي  يبقى صامتاً ومكتوف 
وإبادة  احتالل  من  لشعبنا  يجري  ما  تجاه  األيدي 
ثقافيّة وتاريخيّة وتراثيّة ويقول في ذلك: )المحايدة 
موجوداً  العدو  يكون  عندما  مقبول  غير  موقف 
ال  اإلبادة(،  اإلمحاء,  االحتالل,  علينا  ويفرض 
السياسّي  الخط  عن  بعيدين  نكون  أن  نستطيع 
واأليديولوجّي، كما يدعو الكاتب الشهيد رستم إلى 
والكاتب  واأليديولوجّي  السياسّي  الخط  في  السير 
أولئك  ومن  النخبة  أهل  من  قيادّي  شخص  هو 
الذين أناروا لنا الدرب المظلم، متخليّاً عن وسائل 

وأساليب الرفاهية وبذخ العيش.
أجل  الثقافيّة من  الكاتب تسخير ذخيرتنا  ويطالب 
جميع  في  بعناية  يحظى  أن  يجب  الذي  شعبنا 
الظروف وأن تكون تلك الذخيرة أداة تحّرٍر وفضٍح 
الشريرة، ألّن  القمعيّة وروحه  لالحتالل وأساليبه 
الثقافة أسلوٌب وتكامٌل لحياة المجتمع الذي يشّكل 
المجتمع  بناء  في  حيوّي  ودورها  أساسه  اإلنسان 
إنسانيٍّ  هدٍف  إلى  والوصول  والمتآخي  المقاوم 
والمواطن  الوطن  ومنفعة  خدمة  وهو  أال  نبيل 
واإلنسانيّة: )ثمراتنا الثقافية والفنية يجب أن تخدم 
الشعب في تنظيمه, في تعزيز الروح  الجماعيّة, 
في أخالق المجتمع, في المقاومة, في فضح هيمنة 
االحتالل وشجب سياسة اإلنكار واإلبادة والرجعية 
واغتصاب حقوق المرأة، فضح كافة االعتداءات 

التي تُنفَّذ على الكرد(.
اإلعالم  الحديث عن  إلى  الشهيد  الكاتب  ينتقل  ثم 
الفتّاك والفّعال في الصراع اإلنسانّي  هذا السالح 
فيدعو إلى صناعة إعالم بديل عن ذلك الموجود 
ذلك  لمصالحه  وفقاً  العالم  يوجه  والذي  حالياً 

العصابات  إلى  األقرب  والملّوث  المنظم  اإلعالم 
وإنشاء  اإلعالم  هذا  عرش  إسقاط  يجب  حيث 
إعالم حقيقي يخدم الشعب ويقوم بتعميم منجزات 
ذاكرة  في  يُخلَّد  ما  وتقديم  اإلنسانيّة  الحضارة 
التاريخ وتأصيل معطيات شعبنا. يقول الشهيد في 
ه العالم في إطار  هذا: )المجموعات اإلعالميّة توجَّ
مصالحهم، لذلك نحن بأمّس الحاجة لإلعالم البديل 

المختلف عن اإلعالم الموجود(.
المرئيّة  االعالم  وسائل  كّل  الكاتب  يدعو  كما 
مساحات  بتخصيص  والمقروءة  والمسموعة 
التي  والممارسات  الشعب  قضايا  لمناقشة  واسعة 
تطبّق بحقه وتقديم تلك القضايا بأسلوب حضارّي 
الشعب  مصالح  يخدم  إطاٍر  في  ومتقصٍّ  تحليلّي 

ويقف في وجه العدو.
يقول الكاتب في ذلك: »يجب أن يخّصص اإلعالم 
مساحة واسعة لحقيقة الشعب وآالمه والممارسات 
لصالح  التحليل  يكون  أن  يجب  بحقه  تطبق  التي 

الشعب ومضاداً للعدو«.
ثم يتحّدث الكاتب الشهيد عن هموم ومشاكل كوادر 
الثقافة والفن واإلعالم مبدياً عدم رضاه عن أدائهم 
وتأثرهم بالحداثة الرأسماليّة وأنّهم يتحركون بدون 
تنظيم ومعايير وأيديولوجيا، وكأنّه يدعو إلى إجراء 
عمل جراحّي لكوادر الثقافة واإلعالم الستئصال 
الرأسماليّة،  الحداثة  وسموم  واألنانيّة  الفرديّة 
ليعودوا إلى حيويتهم ويعملوا تحت سقف التنظيم 
مشاكل  »هناك  فيقول:  واأليديولوجيا  والمعايير 
اإلعالم   وكوادر  والفن  الثقافة  كوادر  في  جدية 
في  الفرديّة  الرأسماليّة  بالحداثة  متأثّرون  أيضاً 
وبدون  تنظيم  بدون  إعالم  إنّه  المستويات.  أعلى 

أيديولوجيا وبال معايير«.
بقوله:  اإلعالم  في  األخطاء  بتجنب  طالب  كما 

»المهم أن نتخلص من أخطائنا بأسرع وقت«.
لتوفير سبل  الترّسبات  كّل  التخلّص من  يجب  إذاً 
يكون  وأن  الثقافيّة،  النهضة  إنجاز  في  اإلسراع 
لغةٌ  ، وتُعتمَد  للثقافة والفن واإلعالم موقٌف علميٌّ
واقعيّة قادرة على مخاطبة أوسع الجماهير وتوجيه 
الفكر وقيادة الرأي العام وصناعة األحداث وقيادة 

الجماهير. الثقافة غاية والتعليم وسيلة.

فليكن في متناول  العصرّي،  اإلعالم هو اإلنجاز 
والمجتمع  الثورة  مصالح  خدمة  وفي  الجميع 
أن  الشهيد: »يجب  الكاتب  ويقول  النص،  لتحقيق 
يعيش المرء في سبيل القضية، وأن يتناول حياته 
وكّل شيء متعلق به وفقاً لمصالح الثورة والشعب 

والمجتمع(.
من كتاب )األيديولوجيا( للشهيد: رستم جودي 

في  الخاصة  المقابر  من  نموذج  الكهفيّة  المقابر 
تدمر، ُعرفت منذ بدايات القرن العشرين، وتتوزع 
تدمر  في  المتعددة  وتصنيفاتها  بأشكالها  المدافن 
وبالمدينة األثريّة، فيها فيما يعرف بمنطقة المقابر 
القبور ويتواجد  بوادي  أيضاً  الغربيّة، والمعروفة 
القبور  بعد  تدمر،  في  المعروفة  القبور  اقدم  فيها 
»بعل  معبد  من  بالقرب  مدفن  في  تتواجد  التي 

شمين«.
السفليّة  األجزاء  ضمن  الكهفيّة  المدافن  وتتركز 
الحسينيّة  لجبل  والشمالّي(  الجنوبّي  )السفحين 
بجانب األبراج الجنائزيّة، وهي محفورة في الجبل 
وتطل مداخلها على الوادي، وفي الجهة المقابلة لتلة 
الحسينيّة تتوضع تلة أخرى تدعى »تلة أم بلقيس« 
لم يتم العثور فيها على أّي مثال عن هذه المدافن، 
األخرى  التالل  من  مجموعة  وجود  عن  فضالً 
المحيطة بالمقابر التدمريّة األخرى إال أنّها خالية 
هذا  في  تواجدها  ويرّجح  المدافن؟  تلك  من  أيضاً 

ن  لمكا ا
رغبة  في 

تكون  أن  منشئيها 
مرئية بشكل جيد، فالدارسون يكادون أن يجِمعوا 
أن سكان تدمر كانوا يتفاخرون بوجود مقابرهم في 
القوافل  طريق  على  كانت  المقابر  وكون  الجوار 
واجهات  وكانت  بالمنطقة.  تمرُّ  التي  التجاريّة 
المقابر تطلُّ على تلك الطريق التجاريّة، لتدلَّ على 

الترف والغنى والمكانة االجتماعيّة العالية.

املوقع والتسمية 
تتواجد هذه النماذج من القبور 
الذي  الحسينيّة  جبل  في 
القبور  وادي  على  يطّل 
المدافن  عن  بشكلها  تختلف 
نموذج  وهي   األخرى، 
معروف  غير  جديد  ونوع 
الجنائزيّة  األبنية  من 
نتيجة  جاءت  التدمريّة 
للدراسة الميدانيّة لمدافن تدمر، 
وهي مدافن في مستوى األرض، 
ومن  الجبل،  جسم  في  محفورة 
الكهفيّة  المدافن  تتشابه  اخرى  ناحية 
مع األبراج الجنائزيّة بأنّها ظاهرة للعيان، 
وهي معّرضة دوماً للنهب والتخريب، مداخلها 
من  خالية  سواكف  تعلوها  حجريّة،  بقطع  مبنية 
النقوش الكتابيّة والزخارف وأغلب النقوش الكتابيّة 
التي تتعلق بتاريخ تأسيس المدفن والتنازالت كانت 
الحال  هو  كما  المدفن  بوابة  ساكف  على  تتوضع 
أما  إيالبل وعتنتان وبورفا... وغيرها،  في مدفن 
حيث  جنائزيّة  حجرات  عدة  إلى  فمقسم  داخلها 
تستقر رفات المتوفين. ويرجح العلماء أّن المدافن 

بُنيت على ثالِث مراحَل هي االنتقاء ومن ثم حفر 
الكهف وأخيراً تقسيمه وتزيينه من الداخل.ويذكر 
الباحث »غافليكوفسكي« أنّها مدافن أرضية وكان 
كما  كهفيّة، وهي  اسم«مدافن  إليها تحت  أشار  قد 
في  المعروفة  المدافن  أشكال  عن  تختلف  يذكر 
المقابر التدمريّة وأنّها فريدة بشكلها. وتُعد تطّوراً 

وجانباً هاماً في العمارة الجنائزيّة التدمريّة.
افترضنا وجود نوع آخر من  بناء على ما سبق   
المدافن لم يسلط عليه الضوء، وهذا النوع في رأينا 
يشكل حلقة في سلسة تطور العمارة الجنائزيّة في 
تختلف  فريدةٌ  وفكرةٌ  مبتكٌر  أسلوٌب  وهو  تدمر، 
المدافن  حفرت  التي  األفكار  من  غيرها  عن 
بمساواة  الجبل  حفر  الى  وعمدت  االرض  تحت 
االرض، ووجد أّن تاريخ البعض منها يعود لعام 
وتنازٍل  بيٍع  عمليات  أن  والالفت  ميالدي،   138
ومقايضاٍت تّمت على أجزاء من المدافن في عام 

179 ميالديّة.

أسباب اللجوء
 للمقابر الكهفّية

سبب  عن  كثيرة  وتأويالت  عّدة  ترجيحات  هناك 
اللجوء للحفر في الجبل وعمليات البيع والتنازل. 

ملف اغتيال املقاتل يف صفوف 
وحدات محاية الشعب لقمان جولي 

عام 2014م
اغتيال بحق  تنفيذ عملية  الشيبان عن  تحدث 
العضو في وحدات حماية الشعب لقمان جولي 
الحميدي  جمعة  زكي  محمد  »اقترح  قائالً: 
وفلودي اسكندر ابراهيم عملية اغتيال عضو 
عبر  جولي،  لقمان  الشعب  حماية  وحدات 
بعد  الخاصة،  في سيارته  ناسفة  لصق عبوة 
أن جمعا معلومات مفصلة حول موقع المنزل 
جولي،  يستقلها  التي  السيارة  ولون  ونوع 
وفراس  غريب  أحمد  العملية  في  وشارك 
في  العبوة  وخيرو  فلودي  جهز  حيث  عمر، 
منزل فلودي، وحّضرا جهازين السلكيين من 
أجل تنفيذ العملية، وقام أحمد غريب بالتنكر 
بزي المتسولين واستقل دراجة هوائية وتوجه 
إلى الموقع المطلوب، وألصق العبوة الناسفة 

بالسيارة حوالي الساعة 3.30 فجراً«.
مراقبة  بمهمة  كلفه  الشيبان  أن  فراس  قال 
جولي،  لقمان  الشعب  حماية  وحدات  عضو 
وأعطاه الشيبان عنوان منزل جولي المتواجد 
على شارع الحزام بالقرب من أحد المخابز 
اآللية، وطلب منه مراقبته بحجة شراء الخبز 
إلبعاد  المنزل  بجانب  الواقع  المخبز  من 

الشكوك عنه.
عملية  من  فترة  بعد  أنه  إلى  فراس  وأشار 
خروج  موعد  تحديد  من  تمكن  المراقبة، 
جولي من المنزل صباح كل يوم، إذ أن موعد 
وقبل  و9.00،   8.30 فترة  بين  ما  خروجه 
جهاز  الشيبان  سلمه  العملية  تنفيذ  من  يوم 

الالسلكي الخاص بتفجير العبوة.
موقع  إلى  توجه  التالي  اليوم  صباح  وفي 
منزل  من  بالقرب  سيارته  وركن  الحدث، 
اآللي  المخبز  بجانب  الواقع  جولي  لقمان 
يراقب  قامشلو وبقي  الحزام في  على شارع 
في  تأخر  الهدف  أن  إلى  ولفت  الهدف، 
الخروج من المنزل األمر الذي أثار الشكوك 
االبتعاد عن  إلى  مما اضطره  األهالي،  لدى 

المكان وإبالغ الشيبان باألمر.
وأكمل الشيبان اعترافاته حول عملية محاولة 
الجهاز  أعطى  أنه  وذكر  جولي،  اغتيال 
بسرعة إلى محمد عبد الصمد بعد أن أصبح 
فراس موضع الشك بسبب بقائه لمدة طويلة 
عبد  محمد  أشار  حين  الحدث.في  موقع  في 
الصمد إلى أنه، توجه إلى موقع الهدف وبقي 
على بعد مسافة 150 متراً منه، وأثناء خروج 
لسيارته،  وركوبه  منزله  من  جولي  لقمان 
ضغط على زر التفجير إال أنه لم تستجيب، 
العبوة  السيارة سقطت  وبعد مسافة من سير 
وسط الشارع، ثم قام الشيبان وأحمد غريب 
أنه ال يوجد أحد  العبوة، عندما رأوا  بتفجير 

بالقرب منها.

ملف خطف الطفلة وضحة صالح 
وابتزاز أهلها يف شهر أيار سنة 

2016م

وضحة  الطفلة  اختطاف  عملية  تنفيذ  بدأ 
الشيبان،  فلودي على  اقترحها  صالح عندما 
مقابل الحصول على مبالغ مالية طائلة عبر 
ابتزاز عائلتها.ووضع فلودي والشيبان خطة 
مدروسة بدقة لتنفيذ عملية االختطاف، حيث 
وزعا األدوار على عناصر المجموعة على 
جدوع  خليل  المنزل  مراقبة  التالي:  النحو 
جنوي، تأمين السيارات عالء جربوع، تنفيذ 
عملية الخطف عبد الرزاق علي وعبد الحق 

اعرتافات خلية إرهابية مرتبطة باالستخبارات الرتكية تكشف حقائق جديدة ـ3ـ
استكمااًل مللف االعرتافات للخلية 
اإلرهابية املرتبطة باالستخبارات 
عن  املسؤولة  كانت  واليت  الرتكية 
عمليات االغتيال واالختطاف يف 

عدة مناطق.

حتقيق/ روج موسى - سيدو إيبو

»دور الثقافة والفن يف إنشاء اجملتمع األخالقي والسياسي«

قاسم عباس ابراهيم  

عبدالرمحن حممد

العمارة اجلنائزّية  يف 
املدافن الكهفّية التدمرية

معرض الكتاب يف روج آفا

قامشلو- برعاية هيئة الثقافة في اقليم الجزيرة، 
المثقف  الستشهاد  الثانية  الذكرى  وبمناسبة 
والقيادّي حسين شاويش »هركول« يفتتح في 
آفا  الكتاب في روج  القادم معرض  20 تموز 
بمدينة قامشلو، ويستمر أربعة أيام، والمعرض 
الفائت  العام  افتتح  أن  بعد  الثانية  النسخة  هو 
االعالم  مكتب  في  التاريخ.المسؤولة  بنفس 
قالت:  جمال«  »ليالن  والفن  الثقافة  لهيئة 
الشهيد  والمثقف  الكاتب  استذكار  أجل  »من 

» حسين شاويش- هركول«، سيُقام المعرض 
بعد أن تّمت تسمية لجنة تحضيريّة للمهرجان 
مشّكلة من سبعة أعضاء، وتّمت دعوة الكتّاب 
وكذلك  للمشاركة  والمؤسسات  والمثقفين 
وسوريا  آفا  روج  من  والطباعة  النشر  دور 
هو  المهرجان  هذه  من  والهدف  والخارج، 

إحياء ثقافة القراءة والمطالعة واقتناء الكتاب.
وأضافت ليالن: »آخر موعد لقبول المشاركات 

هو األول من تموز«.
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في  قامشلو  مدينة  أحياء  بعض  عاشت 
اآلونة األخيرة حالةً يُرثى لها من الفوضى 
في  والقمامة  األوساخ  باتت  إذ  واإلهمال، 
الشوارع واألحياء تشّكل منظراً غير الئٍق؛ 
الطبيعية  والموارد  البيئة  حماية  وبهدف 
وقعت  األهالي؛  صحة  على  والحفاظ 
مجموعة  مع  عقداً  والبيئة  البلديات  هيئة 
شركة  إلنشاء  المختصين  المهندسين  من 
حيث  قامشلو،  مدينة  في  النفايات  لمعالجة 
المجتمعات  أساس  النظيفة  البيئة  تعد 
أساس  وتعد  كما  والمتحضرة،  المتقدمة 

مجتمع سليم خال من األمراض.
وبهذا الصدد؛ التقت صحيفتنا بنائبة الرئاسة 
إقليم  في  والبيئة  البلديات  لهيئة  المشتركة 
قائلة:  حدثتنا؛  التي  عمر  بيريفان  الجزيرة 
حماية  هي  المشاريع  هذه  من  الهدف  »إن 
المنظومة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة 
من خالل تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية 
تعاني  التي  البيئية  المشكالت  بحل  الكفيلة 
هذا  من  األساسي  والهدف  المنطقة.  منها 
بعد  النفايات  تدوير  إعادة  هو  المشروع 
تضخم حجمها والتي تعتبر من أهم مشاكل 

كبيرة،  أضرار  وتسبب  البيئي  التلوث 
فوجود النفايات في منطقة لفترة معينة تسبب 
مشاكل عدة منها أنها تصبح مركزاً لتراكم 
وإصدار  النفايات  هذه  حول  الحشرات 
روائح غير محببة ومصدراً للتعفن وتسبب 
لطبقات  وتسربها  األمراض،  من  العديد 
كما  الجوفية،  المياه  تؤذي  وبالتالي  التربة 
من  القريبة  لألهالي  أذى  يسبب  حرقها  أن 

هذه المناطق وأضراراً بيئية وغير ذلك«.
طرق  كانت  الفائتة  األيام  »في  وأضافت: 
وهذه  الحرق  أو  بالطمر  النفايات  معالجة 

هذه  جميع  ولتفادي  بيئية  غير  الطرق 
المشاكل بطريقة أخرى قامت هيئة البلديات 
المشروع  أولى من  بإنشاء شركة كمرحلة 
المّولدة  المخلفات  معالجة  أجل  من  وذلك 
بشكل يومي للحفاظ على حماية البيئة، حيث 
جاء ذلك بعد إعداد دراسة شاملة للمشروع 
المهندسين  من  مجموعة  مع  والتعاقد 
كالمهندسين  الخبرة  ذوي  من  المختصين 
إضافة  والبيئة(،  الزراعيين  )المدنيين، 
إلى ذوي الخبرة ممن يجيدون العمل على 
االقتصاد  في  المختصين  وكذلك  اآلليات، 

المالية، وآخرون إلدارة  للعمل في األمور 
هذا المشروع«.

 وحول تأجيل هذا المشروع؛ قالت بيريفان: 
منذ ثالث سنوات.  الفكرة  نمتلك هذه  »كنا 
توفر  عدم  بسبب  العقد  إجراء  يتم  لم  لكن؛ 
هذا  في  الوعي  وغياب  الالزمة  اإلمكانات 
لتلقي  المجال، وتم مناقشته قبل ستة أشهر 
الشكاوي من عدد كبير أهالي المنطقة وبعد 
البلدية  لعدد من أعضاء هيئة  إجراء جولة 
الجوانب كافة من  المشروع من  تم دراسة 
قبل بلديات قامشلو لضمان نجاح المشروع 
وتطبيقها بعد ذلك في مدن وبلدات الجزيرة 
في  النفايات  مشكلة  لحل  وكذلك  كافة، 
قامشلو وكيفية التعامل مع المخلفات اليومية 
النفايات  ردم  في  أساليب صحية  باستخدام 
المشاريع  من  أولى  كخطوة  واعتبارها 
البيئة من  بها من أجل حماية  القيام  المراد 
على  كبيرة  خطورة  تمثل  التي  النفايات 
يعتبر  حالياً  العقد  وتوقيع  األهالي.  صحة 
المقبلة  األيام  وفي  تنفيذه،  في  أولى  خطوة 
المختصين  المهندسين  بين  اجتماع  سيعقد 
النفايات  ستزال  ثم  ومن  لتنفيذه،  والخبراء 

سابقاً  الموجودة  وليست  اليومية  المتراكمة 
سيتم  وبعدها  مكب  في  جمعها  وسيتم 
وليس  منها  جزء  تصنيع  وإعادة  فرزها 
البالستيك  على  وستقتصر  النفايات  كامل 
والمواد العضوية وباقي المواد سيتم فرزها 

وتصريفها في األسواق«. 
والحفاظ  جميعاً،  أعناقنا  في  أمانةٌ  البيئة 
التعاون معاً  عليها واجٌب علينا. لذا؛ يجب 
من أجل الحفاظ على سالمة البيئة، وحماية 

صحة اإلنسان من األمراض.
بعض  هناك  أن  إلى  مشيراً  المجتمع«، 
الثغرات التي تكبل فكر األهالي في المنطقة 
وتنظيمية  اجتماعية  آثاراً  يترك  ما  وهذا 
المهمة  إتمام  دون  يحول  بالغة  سلبية 

الحقيقية للمجلس«.         
واختتم الرئيس المشترك لمجلس تل حوذان 
الخالص  »إن  قائالً:  حديثه  األحمد  حسن 

من هذه المشكلة تكمن في إقامة المزيد من 
المجلس  قبل  من  والمحاضرات  الندوات 
أكثر،  وتدريبهم  توعيتهم  بغية  للمواطنين 
تقيمها  التي  الدورات  حضور  جانب  إلى 

األكاديميات في هذا المجال«. 

المشترك  الرئيس  حدثنا  الصدد؛  وبهذا 
تل  مجلس  »يضم  األحمد:  حسن  للمجلس 
الواقعة  والمناطق  القرى  كافة  ي  حوذان 
سميت  وقد  الخفسة،  ـ  منبج  طريق  على 
بهذا االسم نسبة للتل األثري الواقع بالقرب 
منه ويمتد على طول الخط الجنوبي لمدينة 
حتى  الحبوب  صوامع  مديرية  من  منبج 
منطقة الخفسة، علماً أن كافة القرى الواقعة 
على هذا الخط كانت في بادئ األمر تتبع 
لمجلس أبو قلقل قبل أن يستقل تل حوذان 
إذ كان يضم وقتذاك 92 قريةً، مما أثر سلباً 
على تقديم الخدمات للمواطنين بسبب اتساع 
المجلس بحسب قوله، وأكد األحمد:  رقعة 
»إن تأسيس المجلس كان رغبةً من أهالي 
الديمقراطي،  النهج  ممارسة  في  المنطقة 
إضافةً إلى تنظيم أنفسهم أكثر، األمر الذي 

ينجم عنه آفاق جديدة في ممارسة عملهم«.
 وبحسب النظام الداخلي للمجالس في شمال 
فإن  األولى،  المادة  بموجب  سوريا، وذلك 
ديمقراطية  سياسية  مؤسسة  هو  المجلس 
المجتمع  مقومات  إحدى  العتبارها  نظراً 
وأعضاء  فالرئاسة  وبالتالي  الديمقراطي، 
الذين  المواطنين  من  مكون  المجلس 
انتخبوا من خالل انتخاب حر ديمقراطي، 
باقتراع  ديمقراطية  شعبية  مرجعية  وعبر 
الصناديق في كافة القرى، وممثلي منظمات 
المجتمع، وتابع حسن األحمد حديثه: »إن 
لجان  عدة  يضم  الجديد  حوذان  تل  مجلس 
الخدمات  ولجنة  الصلح  لجنة  منها  فاعلة، 
فترة  خالل  عملها  أنجزت  والتي  وغيرها 
إذ  التنظيمي،  المستوى  من  بدءاً  قصيرة، 
ساهم إلى حد كبير في تلبية كافة الخدمات 

تم  حكومية  معامالت  من  للمواطنين، 
إنجازها بالسرعة القصوى، وتسهيل كافة 
العقبات  لذلك، وتذليل  الالزمة  اإلجراءات 
لنشر  التي تحول من دون تنفيذها، إضافةً 
والذي  المجتمعية  الديمقراطية  الثقافة 
أكد  كما  المنطقة«،  في  األثر  بالغ  له  كان 
دأب  التي  اإلنجازات  أهم  »إن  األحمد: 
تكمن  2018م  مطلع  في  المجلس  عليها 
المواطنين،  على  التدفئة  مادة  توزيع  في 
بدءاً  مراحل  ثالثة  على  تقديمه  تم  إذ 
تاريخ  وحتى  2017/12/4م  تاريخ  من 
زمنية  فترة  تعتبر  حيث  2018/2/24م، 

قصيرة«.
ويرى األحمد: »إن أهم اآلفاق التي يتطلع 
تكمن  تحقيقها  إلى  ويعزو  المجلس،  إليها 
في بلورة مفاهيم األمة الديمقراطية ضمن 

شرق  الواقع  المسحر  حي  أهالي  يشتكي 
منذ  الشرب  مياه  انقطاع  من  الطبقة  مدينة 
عشرة أيام. ولالطالع على أسباب انقطاع 
مديرية  روناهي  صحيفة  زارت  المياه؛ 
المديرية أن  المياه في الطبقة، حيث أكدت 
وبعض  المسحر  عن  المياه  انقطاع  سبب 
المناطق األخرى في المدينة؛ بسبب تعطل 
سد  في  الموجودة  المياه  مضخات  إحدى 
الفرات واحتراق محركها؛ ما سبب ضعف 

ضخ المياه لتلك المنطقة أو في ضخها ساعة 
الفرات  سد  في  وتوجد  الليل.  من  متأخرة 
أربع مضخات تعمل على ضخ المياه باتجاه 
التصفية ومنها إلى شبكة المياه في المدينة 
وهذه المضخات هي حوالي 1200 مكعب 
فقط،  مضخات  ثالث  وتعمل  الساعة  في 
عن  المياه  قطع  في  الرئيسي  السبب  وهو 
حال  في  أنه  إلى  المديرية  وأشارت  الحي 
المياه  ستعود  المعطلة  المضخة  إصالح 

إلى الحي.ونوهت المديرية إلى أنها اتبعت 
نظام التقنين لتوزيع المياه بشكل عادل بين 
المياه  وارد  بسبب ضعف  واألحياء  القرية 
من السد، وظهرت هذه المشكلة أيضاً خالل 
المياه  استهالك  زاد  حيث  رمضان،  شهر 
في  إلى حوالي2000م مكعب  كبير  بشكل 

الساعة.
إصالح  من  المياه  مديرية  واستطاعت 
دوار  منطقة  في  جزئي  بشكل  العطل 
وتعمل  المنطقة  ارتفاع  بسبب  العدهان 
المديرية على دعم الشبكة في تلك المنطقة 

من شبكات أخرى.
األعطال  أكثر  أن  إلى  المديرية  ونوهت 
هي في منطقة القرية؛ ألن شبكة المياه في 
األحياء مصممة بشكل جيد أكثر من القرية 
وأن تصفية مياه األحياء مجهزة وال توجد 
مباشر  بشكل  القرية  مياه  لتصفية  محطة 
من مضخات السد باتجاه التصفية وشبكات 

القرية مباشرة.

 روناهي/ الجرنية - تعمل وحدة مياه بلدة 
إيصال  الشعب على  لبلدية  التابعة  الجرنية 
تعرض  بعد  وبخاصة  األهالي  إلى  المياه 
وطنيرة  طاوي  في  الرئيسية  المضخات 
للتعطل نتيجة ارتفاع وانخفاض توتر التيار 
وطنيرة  طاوي  محطة  الكهربائي.وتعتبر 
غربي الجرنية على ضفاف بحيرة الفرات 
أربع  تضما  اللتين  الرئيسيتين  المحطتين 
مضخات لضخ المياه لمحطة الجرنية والتي 

تزود قرابة الـ100 قرية بمياه الشرب.
في  المضخة  تعرضت  سابق  وقت  وفي 
والتي  الطنيرة  قرية  طاوي ومضختان في 
األعطال  لبعض  حصان   60 استطاعتهما 
الكهربائي  التوتر  وارتفاع  انخفاض  نتيجة 

بشكل مفاجئ.
وفي لقاء مع الرئيس المشترك لوحدة مياه 
قائالً:  أكد  عثمان  عبيد  محمود  الجرنية 
»تعرضت ثالث مضخات لبعض األعطال 
ضخ  عملية  على  أثرت  التي  الكهربائية 
إضافة  الضخ،  الساعات  في  ونقص  المياه 

إلى قطع الدولة التركية مياه نهر الفرات«.
في  لنقص  قرية   40 الـ  قرابة  وشهدت 

ساعات الضخ نتيجة عطل المضخات.
بالعمل  الورشة  »قامت  عثمان:  وأضاف 
ليالً ونهاراً لتصليح المضخات وإعادة ضخ 
المياه لألهالي وبحسب القدرة واإلمكانيات 
مضخة  تصليح  تم  الورشة  لدى  المتواجدة 
واحدة في محطة الطنيرة وعادت إلى العمل 
خاصة  ورشة  إلى  مضختان  إرسال  وتم 
كبير  بشكل  الحتراقها  نظراً  إلصالحها 

خارج قدرة ورشة المياه«. 
وحول ساعات ضخ المياه؛ أضاف عثمان: 
الضخ  لساعات  محدد  برنامج  يوجد  »ال 
ولكن نقوم بضخ المياه بشكل أسبوعي لمدة 
لقلة  نظراً  وذلك  قرية  لكل  يومين  أو  يوم 

ساعات الكهرباء ونقص منسوب المياه«.
ونوه الرئيس المشترك لوحدة مياه الجرنية 
محمود عبيد العثمان أنه خالل األسبوعين 
إصالح  من  االنتهاء  سيتم  القادمين 

المضختان وإعادتهما ضمن شبكة المياه.

املراحل األوىل من مشروع معاجلة النفايات بقامشلو تل حوذان تتبنى فلسفة األمة الدميقراطية

دورة إعداد املعلمني يف الطبقة
روناهي/ الطبقة ـ تعمل لجنة التربية والتعليم 
لعام  واإلعداد  بالتحضير  الطبقة  منطقة  في 
دارسي جديد بعد انتهاء العام الماضي، وذلك 
من خالل التحضير لدورة إعداد معلمين من 
والمسلكية  والنفسية  الفكرية  النواحي  كافة 
على  قادر  معلم  إعداد  أجل  من  والمنهجية 
الناحية  من  الطالب  إلى  المعلومة  إيصال 

الفكرية والنفسية والمنهجية.
بمنطقة  المراكز  جميع  في  الدورة  وبدأت 
الطبقة  وتشمل  20حزيران،  بتاريخ  الطبقة 
صحيفة  وزارت  والجرنية.  والمنصورة 
فيها  تقام  التي  فايز منصور  روناهي مركز 
لقاء مع اإلداري  التدريبية، وأجرينا  الدورة 
على  والمشرف  الطبقة  مدارس  إدارة  في 
المراكز محمد الحمد والذي أكد بدء دورات 
بأربع  الطبقة  مدينة  في  للمعلمين  اإلعداد 
وعمر  وقرطبة  منصور  فايز  وهي  مراكز 

 42 لمدة  وستستمر  والجاحظ،  المختار 
فكرية  دروساً  المعلمون  فيها  يتلقى  يوماً، 
مسلكية  دروساً  يومأً  و27  أيام  عشرة  لمدة 
جميع  في  التدريس  طرائق  تشمل  ومنهجية 
الصف  في  للطفل  المعلومة  وإيصال  المواد 
وسلوك المعلم في المدرسة وأسلوب تعامله 
وقدراتهم  أعمارهم  باختالف  األطفال  مع 
العقلية والذكاء وإعداد المعلم نفسياً، وخمسة 
التعيين  ويكون  المعلم،  تقييم  فيها  يتم  أيام 
في الموسم الدراسي المقبل على أساس هذا 

في  حصلت  التي  األخطاء  لتدارك  التقييم، 
العام الماضي.

الملتحقين  المعلمين  عدد  »إن  الحمد:  ونوه 
لهذه الدورة في مدينة الطبقة هو 670 معلمة 
الدروس  في  المحاضرين  وعدد  ومعلماً 

المنهجية حوالي30 محاضرة ومحاضراً«.
لهذه  التحضير  التربية  لجنة  بدأت  وللعلم 
اختيار  من خالل  شهر،  حوالي  منذ  الدورة 
قاعات  وتجهيز  والمنهاج  المحاضرين 

توجد  حيث  المعلمين،  الستقبال  المركز 
مدرسة  وهي  مراكز  ثالثة  الجرنية  في 
المحمودلي  قرية  ومدرسة  الرملة  قرية 
بحضور  الجرنية  في  االبتدائية  والمدرسة 
المنصورة  أما  حوالي  368معلمة ومعلماً، 
فتضم خمسة مراكز، وهي مدرسة النهضة 
في  نور  محمد  ومدرسة  هنيدة،  قرية  في 
ومدرسة  السحل  قرية  ومدرسة  المنصورة 
قرية رطلة ومدرسة حبيب العبد هللا في قرية 
كسرة فرج بحضور 705 معلمة ومعلماً.   

تقرير/ خضر اجلاسم

تقرير/ ايفا ابراهيم

تقرير/ مصطفى السعيد

عطل سد الفرات سبب انقطاع املياه 

مياه اجلرنية جهد إلصالح املضخات رحلة حياة صعبة مع اإلعاقة والنزوح
من  النازح  الخليل  أحمد  يعيش  هاوار/ 
عيسى  عين  مخيم  في  الزور  دير  ريف 
للنازحين في ظروف معيشة صعبة، إذ أنه 
بات يقارع مصاعب الحياة طريح األرض 

إلعاقته التي حرمته من الكثير. 
يأوي قرابة  الذي  داخل مخيم عين عيسى 
الرقة  مدينة  من  معظمهم  نازح  ألف   13
ودير الزور، آالف القصص التي ما تزال 

بحاجة لمن ينفض الغبار عنها.
من  النازحين  أحد  هو  الذي  الخليل  أحمد 
ريف دير الزور نتيجة العمليات العسكرية 
مع  المعارك  أثناء  النظام  قوات  وبطش 
تلفها  لكن قصته  له قصة  داعش،  مرتزقة 
نظره  في  الحياة  سبل  باتت  إذ  المعاناة 

مقطعة.
ومعظم  عاماً،   44 العمر  من  أحمد  يبلغ 
في  إعاقة  من  يعاني  أطفال،  العائلة  أفراد 
أصيب  بعدما  سنوات  سبع  منذ  الظهر 
أثناء عمله في مجال اإلعمار، حيث سقط 
ظهره  في  وتلقى ضربة  مرتفع  مكان  من 

اضطر لعالجها عبر وضع صفائح معدنية 
من  منعه  الذي  األمر  )دسك(؛  الظهر  في 

العمل طيلة السنوات السبع الماضية.
األب  مع  أفراد  ثمانية  من  عائلته  تتألف 
واألم فاطمة حمد، لديه ثالثة شباب، وثالث 
فتيات صغار في العمر، االبن األكبر جراد 
10 سنوات، وسلطان 8 سنوات، وابراهيم 
 8 وروعة  16سنة،  ورجاء   سنوات،   4

سنوات، ابتسام سنتان.

كان أحمد الخليل يعمل في مجال اإلعمار 
لنهر  الجنوبية  الضفة  التبني على  بلدة  في 
الفرات بريف دير الزور، قبل أن تحصل 
شقيقه  تكفل  إصابته  وبعد  اإلعاقة،  معه 
بتأمين مصاريفه  الحال  ميسور  كان  الذي 
عملية  أثناء  تفارقا  لكنهما؛  وعائلته.  هو 
النزوح، وبات منذ أن وصل إلى مخيم عين 

عيسى يعتمد على مساعدة المنظمات.
يستطيع  يعد  لم  بأنه  الخليل  أحمد  يقول 
ما منعه من العمل  التحرك والمشي كثيراً 
أستطيع  »ال  وأضاف:  سنوات.  لسبع 
يعيلني  من  لدي  وليس  شيء،  أي  حمل 
العمر  في  صغار  ألنهم  عائلتي  أفراد  من 
الخليل  وناشد  العمل«،  يستطيعون  وال 
المنظمات وفاعلي الخير بأن يقدموا له يد 

العون والمساعدة.
وتبقى قصة أحمد واحدة من آالف القصص 
التي ما تزال تخبئ معاناة وآالم أبناء وطن 

شتته الحرب في األعوام األخيرة.

انطالقًا من فلسفة األمة الدميقراطية ومدى تغلغلها باحلياة االجتماعية، وكون بيئتنا وجمتمعنا حاضنة هلا، ابتداءً بالكومني الذي هو 
أصغر الوحدات االجتماعية يف اجملتمع وأكثرها فعاليًة وممارسًة للدميقراطية لقربه من املواطنني، وانتهاءً باجمللس الذي خيدم املناطق 
كافة وعلى امتداد رقعة الشمال السوري، حيث كانت لصحيفتنا وقفة ألحد هذه اجملالس الفاعلة يف ريف مدينة منبج وهو جملس تل 

حوذان، لنتعرف أكثر على مسامهته يف تنظيم اجملتمع املدني الدميقراطي وعلى أبرز اخلدمات اليت يقدمها للمواطنني.

فوج إطفاء الطبقة يفتتح دورة غواصني

حوض  منطقة  تشهد  ـ  الطبقة  روناهي/ 
الفرات الواقعة على نهر الفرات والبحيرات 
النهر  على  المقامة  السدود  المتشكلة خلف 
في  السباحة  نتيجة  مستمرة،  غرق  عملية 

النهر والبحيرات.
شهر  فترة  خالل  الطبقة  إطفاء  فوج  وقام 
بانتشال ثالث جثث في حاالت غرق بنهر 
الفرات واحدة في جزرة البو حميد في دير 

البليخ  بقناة  الرشيد  مزرعة  وفي  الزور 
وآخرها غرق لشاب في بحيرة الفرات.

وفي لقاء مع اإلداري في فوج إطفاء الطبقة 
انتشل  الفوج  »إن  أكد:  المبروك  اسماعيل 
خالل فترة شهر ثالث جثث نتيجة الغرق 
أهالي  أن  المعروف  الفرات ومن  نهر  في 
ضفاف  على  ويسبحون  ينتجعون  المنطقة 

الفرات في فصل الصيف«.
الطبقة  في  اإلطفاء  فوج  »إن  إلى  وأشار 
الغواصة  وأدوات  وسائل  لكافة  يفتقد 
واإلنقاذ في حاالت الغرق، حيث أن الفوج 
كشاف  وبيل  غوص  زعانف  إلى  بحاجة 
تحت الماء وأسطوانات أوكسجين وبدالت 
الفوج  يضم  حيث  لهم،  خاصة  غوص 

غواصين اثنين«.
دورة  افتتاح  بصدد  الفوج  »إن  وذكر: 
في  الغرق  من  إنقاذ  وعمليات  غواصين 
قبل  بالدورة  البدء  يتم  ولن  جعبر،  منطقة 
للتدريب  واإلنقاذ  الغوص  عدة  تأمين 

عليها«.

مشروع إنشاء دوارين يف جل آغا
روناهي/ كركي لكي ـ من ضمن مشاريع 
الشعب  بلدية  أنهت  آغا  جل  ناحية  تجميل 
على  دوارين  إنشاء  مشروع  آغا  جل  في 
في  الفني  المكتب  وقام  العام،  الشارع 
بلدية الشعب بجل آغا باإلشراف على هذا 
في  أحدهما  بإنشاء  قامت  المشروع، حيث 
مركز مدينة جل آغا واآلخر في بدايته من 
الجهة الغربية, بأشكال مختلفة دوار ناعورة  
الليلية  باألضواء  وتزيينها  جرة,  ودوار 

إشراف  تحت  للدوارين  المياه  وتوصيل 
وجاء  الدوارات,  بإنشاء  مختص  مصمم 
الدوارين من ضمن سلسلة  مشروع إنشاء 
مشاريع تجميل ناحية جل آغا, واألهم من 
وحضارية  جميلة  مناظر  إلضفاء  ذلك 
على الناحية, وأنهت البلدية مشروع إنشاء 
بتاريخ 2018/6/18م  بعد مدة  الدوارين 
دامت شهر بكلفة بلغت حوالي 950000 

ل.س.


