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مفاجأة مدوية يف كأس 

العامل.. املاكينة األملانية 

تتعطل أمام كوريا وخترج

والترقّي  االتحاد  وعهد  حكومة  عودة  مالمح  إّن 
وإعادة أمجاد العثمانيين في المنطقة قد ظهرت في 
عهد العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وأّن الدولة 
التركيّة وحكومتها تعتمد في بقائها على إبادة بقية 
واللون  اللغة  عن  النظر  بغض  المنطقة  شعوب 
والدين، واإلبادة التي جرت بحق األرمن والسريان 
وما جرى  ذلك،  على  دليل  خير  العام 1915  في 

حينذاك عار على جبين اإلنسانيّة. 

افتتحت غرفة عملية جراحة عامة في مشفى 
أول  فيها  أجريت  حيث  الوطني،  الطبقة 
داعش  مرتزقة  قام  أن  بعد  عملية جراحية، 
المستلزمات  كافة  ونهب  وتخريب  بتدمير 
أدوات غرفة  بينها  المشفى ومن  في  الطبية 
يد  على  المدينة  تحرير  وبعد  العمليات 
مقاتالت ومقاتلين قوات سوريا الديمقراطية 
الصحة  لجنة  عملت  الماضي،  العام  في 
إعادة  على  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  في 

الخدمات الطبية إلى المدينة.
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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

عودة احلياة إىل طبيعتها يف الرقة
رسالة حزب االحتاد الدميقراطي إىل املنظمة 

االشرتاكية الدولية
في إطار حملة القضاء على الخاليا النائمة في الرقة والتي قام بها كل من 
قوات سوريا الديمقراطية وقوى األمن الداخلي في الرقة بعد اإلعالن عن 
إلى  تدريجياً  الطبيعية  الحياة  أيام؛ عادت  لثالثة  التي دامت  الطوارئ  حالة 
المدينة، وحفلت باألمان بعد محاولة قوى الظالم اإلخالل بأمنها وزعزعة 

االستقرار فيها.

أرسل حزب االتحاد الديمقراطي رسالة إلى 
المنظمة االشتراكية الدولية خالل اجتماعه 
المتحدة  األمم  في  انعقد  الذي  الدوري 
بجنيف، طالب فيها حّل القضية الكردية في 
األراضي  وحدة  يضمن  بما  سوريا  شمال 
ضرورة  مع  تجزئتها،  وعدم  السورية 
وضمان  لعفرين  التركي  االحتالل  إنهاء 

بعد  ديارهم  إلى  المهجرين  أهاليها  عودة 
على  والقضاء  فيها  واألمان  األمن  توفير 
انعقاد مؤتمر عاجل  ناهيك عن  المرتزقة، 
الدولية  االشتراكية  المنظمة  إشراف  تحت 
أن حزب  على  وأكد  عفرين،  حول وضع 
االتحاد الديمقراطي انتهج الخط الثالث في 

سوريا مع بدء األزمة فيها.

مركز قامشلو      052438341

0938374196

s.ronahi.555@gmail.com

شركة روناهي للتوزيع واإلعالن

مسد: تقرير دي مستورا حول عفرين جيانب احلقيقة
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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

لم يترجم تقرير 
المبعوث األممي إلى 

سوريا ستيفان دي 
مستورا حقيقة الواقع 
السوري وال سيما في 
عفرين، حيث لم يذكر 

التقرير الوضع المأساوي 
لما يعيشه أبناء عفرين، 

وكذلك المهجرين 
قسراً من منازلهم 

إبان االحتالل التركي 
لعفرين، عالوة على عدم 
التفاتها إلى اإلدارة الذاتية 

الديمقراطية في كونها 
النموذج األمثل لحل 

األزمة السورية؛ وبهذا 
الصدد؛ انتقد مجلس 

سوريا الديمقراطية ما 
جاء في تقرير المبعوث 

األممي إلى سوريا 
ستيفان دي مستورا فيما 
يتعلق بهذا الخصوص. 
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بدأت مديرية المحروقات في مقاطعة كوباني 
الغاز  أسطوانات  بطاقات  بتوزيع  ونواحيها 
شهر  من  السادس  منذ  التدفئة،  ومازوت 
حزيران العام الجاري، وبالتعاون مع مجالس 
توزيع  تم  حيث  والقرى،  األحياء  وكومينات 
الغاز  وأسطوانات  التدفئة  مازوت  بطاقات 
على جميع عائالت مقاطعة كوباني ونواحيها، 
لكل  المازوت  من  لتر   600 تخصيص  فتم 

غاز  وأسطونة  العائلة(،  دفتر  )كل  عائلة 
واحدة لكل عائلة في كل دفعة.

ضمن  المجتمعات  معظم  في  المرأة  تعيش 
والتقاليد  والعادات  المجتمعية  القواعد  بعض 
التي أصبحت كما يقال )سنة الحياة(، فالزواج 

أيضاً يعتبر من تلك القوانين واألعراف التي 
يلتزم بها المجتمع لضمان استمرارية الحياة 
وبناء األسرة ضمن تكوين المجتمع المثالي. 

رجب  والتنمية  العدالة  حزب  زعيم  سعى 
في  االنتخابات  إجراء  إلى  أردوغان  طيب 
في  الفوز  يضمن  كي  الطوارئ  قانون  ظل 

معه  المختلفين  زج  أن  بعد  االنتخابات،  هذه 
المعارضين  والصحفيين  والمعارضين 

لسياساته في السجون وفصلهم من الخدمة.

ويتواصل  العمل  يستمر  وساق  قدم  على 
سوريا  شمال  من  شبر  كّل  في  العطاء 
ُحّررت مؤخراً  التي  المناطق  في  وبخاصة 
الثقافّي  الواقع  وفي  منبج،  مدينة  ومنها 

فهي  الذائع  لمنبج صيتها  والفكري  واألدبّي 
مدينة الشعراء بامتياز، ومنها كانت عشرات 
كل  تطل  العظام  والشعراء  األدبيّة  القامات 

يوم.

توزيع املازوت يف كوباني

هل تتوقف حياة املرأة بوفاة الزوج؟

أردوغان.. ديكتاتورية وسياسات 
خاطئة وفساد عائلي ـ2ـ

مكتبة غزيل مبنبج تزدان
 بـ24 ألف كتاب 

تركيا تعادي الكرد أينما كانوا

أول عملية جراحّية في مشفى 

الطبقة الوطنّي
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روناهي/ الشهباءـ  وردةٌ حمراء جميلةٌ 
من  حمدي«  »فيان  الطفلة  رسمتها 
هذه  »أحببت  وقالت:  ميركان،  قرية 
لذا بدأت برسمها ألني  الوردة  كثيراً 
اشتقت كثيراً لها ولدي ذكريات كثيرة 
جداً  القريبة  العودة  وأود  األزهار  مع 
التي  فيان  الطفلة  وتبين  قريتي«،  إلى 
وردتها  أن  برخدان  مخيم  في  تقطن 
العودة  وتود  مخيلتها  تفارق  ال  هذه 

القريبة لالعتناء بوردتها.
كثيرة  أخرى  ولواحات  اللوحة  هذه 
حملت معان متعددة على قطعة قماشية 
خاللها  من  عبر  متراً   50 بطول 
أوجاعهم  عن  برخدان  مخيم  أطفال 
وشعورهم تحت اسم »بصمات األلم« 
عفرين  أطفال  أنامل  رسمتها  التي 
ومدنهم  قراهم  من  هجروا  الذين 
المقاطعة  التركي على  العدوان  نتيجة 
بهدف تعريف أطفال العالم على آهات 
وأوجاع أطفال عفرين، هذه اللوحات 
الفنية عبرت عم يجول في فكر األطفال 
وكيف أثر نزوحهم من عفرين المحتلة 
على برئتهم ونفسيتهم.جاءت فكرة هذا 
عفرين  فناني  من  عدد  من  المشروع 
التشكيلي  الفنان  بينهم  ومن  ومثقفيها، 
عبدو«  أردوا  والفنان  حمو  »حنيف 
بالتنسيق  عفرين  مثقفي  اتحاد  وتكفل 

بتنظيم  الكردي  األحمر  الهالل  مع 
المساعدة  وتقديم  المشروع  فعاليات 
أوجه  بسمة على  بهدف رسم  للفنانين 

األطفال.
المشروع  على  القائمون  ويهدف 
للوصول إلى كل طفل عفريني نازح 
رسم  بهدف  الشهباء،  مقاطعة  في 
الذي يدور في خلده  بصمته وشعوره 
بعد تهجيرهم من مدينتهم، وبدأت أولى 
برخدان  المشروع من مخيم  خطوات 
الذي شارك عدد كبير من اطفاله من 
الفئات العمرية المتفاوتة بين الخامسة 
وسيكمل  سنة،  عشرة  والخامس 
مشوارهم  المشروع  على  القائمون 
سردام  مخيم  في  عفرين  أطفال  مع 
العفرنيين. يقطنها  التي  القرى  وباقي 
بتقديم  »روماف«  وكالة  وتكفلت  هذا 
الدعم اللوجستي الكامل لهذا المشروع 
نوري  »روماف«  وكالة  مدير  وقال 
المشروع  لمثل هذا  عدنان أن دعمهم 
جاء من مبدأ دعم حقوق أطفال عفرين 
نتيجة  نفسية  ألزمة  تعرضوا  الذين 
تهجيرهم من مدينتهم، منوهاً أن فكرة 
التشكيلي  الفنان  من  جاءت  المشروع 
حنيف حمو، وأضاف: »ونحن بدورنا 
شيئاً  نقدم  أن  وأردنا  بالفكرة  أعجبنا 
عفرين  أبناء  ألن  عفرين،  ألطفال 

ى الصعوبات باألمل
ّ
حتد

الدورات التدريبية مستمرة يف أكادميية املرأة السورية بالطبقة
روناهي/ الطبقة - افتتحت أكاديمية المرأة السورية في الطبقة بتاريخ  
27 حزيران الجاري دورة جديدة حملت اسم الشهيدة »سارة«؛ بهدف 
زيادة الوعي والتدريب لدى المرأة والتعرف على حقيقة دورها الرائد 

في النهوض بالمجتمع والمشاركة في اإلدارة.
المؤسسات  عضوات  من  متدربة   20 حوالي  الجديدة  للدورة  وانضم 
واإلدارة المدنية الديمقراطية ومجالس المرأة في منطقة الطبقة والمجالس 
واحد،  الدورة شهر  مدة  الرقة،  منطقة  العضوات من  المحلية وبعض 
تتلقى المتدربات خالل الدورة محاضرات فكرية تشمل أهمية التدريب, 
وتاريخ المرأة، الحرب الخاصة واألمة الديمقراطية والنقد والنقد الذاتي 
بشكل  السوري  والشمال  عموماً  سوريا  تاريخ  عن  تتمحور  ودروس 
خاص، إضافة إلى دروس عن العدالة االجتماعية، والسلطة واإلدارة، 

والدفاع المشروع.
 وللعلم تعتبر هذه الدورة الرابعة في أكاديمية المرأة السورية في الطبقة 

وتخرجت من األكاديمية في وقت سابق عشرات اإلداريات.

مرتزقة  على  القضاء  في  ساهموا 
داعش على امتداد الجغرافية السورية 
لالحتالل«. مدينتهم  تعرضت  واليوم 
الطفل حيدر حسين رسم لوحة سماها 
حافلة  عن  عبارة  وهي  العودة  بلوحة 
المدرج  العلم  أعلها  في  تحمل  ملونة 
واألصفر  واألخضر  األحمر  بالون 
الطفل  وقال  الكرد،  لعلم  يرمز  الذي 
حافلة  هي  الحافلة  هذه  »إن  حيدر: 
تكون  أن  وتمنى  إلى عفرين«  العودة 
التحرير.ويقول  بعد  ولكن  جداً  قريبة 
أن  إبراهيم  أردو  التشكيلي  الفنان 
األطفال  يقوم  أن  األولى هي  الخطوة 
على  وخياالتهم  مشاعرهم  برسم 
فيديو  كميرة  وتوثق  القماشية  القطعة 
تعبيره عن رأيه  لوحة كل طفل عبر 

أمام  نكون  النهاية  وفي  رسمه،  وما 
أطفال  أبطالها  األفكار  متعددة  لوحة 
المشترك  الرئيس  وسيقوم  عفرين، 
أحمد  أسامة  عفرين  مثقفي  التحاد 
من  مستوحاة  شعرية  قصيدة  بتأليف 
لوحات أطفال عفرين تعبر عن فكرة 

المشروع النهائية.
أن  المشروع  على  المشرفون  ويشير 
هدفهم األخير هو إيصال رسالة أطفال 
اللوحات  عرض  عبر  للعالم  عفرين 
ويتم  والعالمية،  العربية  العواصم  في 
اللوحات  هذه  نقل  على  حالياً  العمل 
بعد  بيروت  اللبنانية  العاصمة  إلى 
عن  تعبر  أخرى  استكمالها.لوحة 
الخالبة،  العفرينية  القرى  طبيعة 
امتزج بصوت  اللوحة  لكن رسم هذه 

الطفلة خاليدة إبراهيم من قرية جقماقة 
التي أذهلت الحضور بصوتها العذب 
الممزوج بالحزن وغنائها عن عفرين 
جبل  رسمت  التي  خاليدة  الجريحة، 
وبجنابه  راجو  ناحية  في  الواقع  بليل 
تعرض  ريفياً  وبيت  الزيتون  أشجار 
بقذائف  إلصابة  األغنام  راعي  فيه 

العدوان التركي.
عن  عبرت  كثيرة  أخرى  لوحات 
عدة  معان  حملت  وكلمات  وجهوه 
رغم  األطفال  ترابط  عن  عبرت 
صغر سنهم بمدينتهم عفرين واأللوان 
الترابط  على  تدل  وكلمات  الكردية 
ولغتهم  بكرديتهم  لألطفال  القومي 
خالل  عفرين  في  تعلموها  التي  األم 

السنوات السبع الماضية. 
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سوريا  مجلس  وأصدر  ـ  األخبار  مركز 
موقعه  على  نشر  كتابياً  بياناً  الديمقراطية 
الرسمي بصدد تقرير مبعوث األمم المتحدة 
مستورا  دي  ستيفان  سوريا  إلى  الخاص 
األوضاع  بشأن  األمن  مجلس  إلى  المقدم 

اإلنسانية في سوريا.
تقرير  على  »عطفاً  البيان:  نص  في  وجاء 
المتحدة  األمم  مبعوث  مستورا  دي  ستيفان 
الجلسة  إلى  ِم  والُمقَدَّ سوريا،  إلى  الخاص 
بشأن  الدولي  األمن  لمجلس  المفتوحة 
والمسار  سوريا  في  اإلنسانية  األوضاع 
بتاريخ  المنعقدة  السورية  لألزمة  السياسي 
27-6-2018. فقد كان تقريره يتضمن القلق 
حيال المدنيين في جنوبي سوريا بما يجري 
في درعا، مشدداً بأنه يجب أال يتكرر ما حدث 
ذاته  اآلن  في  ملفتاً  حلب،  وفي  الغوطة  في 
على مخرجات سوتشي المتعلقة بتشكيل لجنة 

دستورية ودعم الدول )ضامني( سوتشي«.
وأضاف البيان: »كما اتبع تقييمه تقريراً من 
اإلنسانية في  العمليات  قبل جون كينغ مدير 
األمم المتحدة، حيث ذكر فيها بعضاً ما يخالف 
وبخاصة  األرض  على  يحدث  وما  الواقع 
بعودة حوالي  الزاعم  الدقيق  تقييمه غير  في 
تركيا  وبأن  عفرين،  إلى  شخص   5000
تبدي جهوداً حثيثة بهدف إيصال المساعدات 
في  إننا  عفرين.  في  األهالي  إلى  اإلنسانية 
الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية /
MSD/ في الوقت الذي نبدي دعمنا لكٍل جهٍد 
واألهالي  المدنيين  حماية  إلى  يفضي  دولي 
من شعبنا في درعا إّزاء التصعيد العسكري 
بانهيار  والمهدد  هناك  يحدث  الذي  األخير 
إاّل  التصعيد في جنوبي سوريا،  اتفاق وقف 
أننا نبدي تشكيكنا بما تم ذكره المتعلق بعفرين 
لِما  المزر  الحقيقي  الوضع  يعكس  ال  والذي 
أكثر  يعيشه  وما  عفرين،  في  شعبنا  يعيشه 
إبان  منها  نزحوا  الذين  من  ألف  مئتي  من 
احتالل الجيش التركي ومرتزقته لعفرين في 
18 آذار 2018، وبناء على ما تقدم. نقترح 
التقّرب  من  وفريقه  األممي  المبعوث  من 
عفرين،  في  ويحصل  حصل  لما  بمسؤولية 
وأنها كانت تدار بشكل مدني ديمقراطي من 
التنفيذي،  مجلسها  خالل  من  مكوناتها  قبل 
وبدالً أن يشيد دي مستورا بتلك اإلدارة التي 

خلقت مستوى متقدماً من األمن واالستقرار، 
الذاتية  اإلدارة  نموذج  خالل  من  وباتت 
األمثل  النموذج  عفرين  في  الديمقراطية 
من  المبذولة  والجهود  السورية  األزمة  لحل 
مليون  نصف  يقرب  ما  احتضان  في  قبلها 
بمن  تصنيفها  تم  مناطق  من  نزحوا  سوري 
يشيد بهم )ضامني األستانه( بمناطق خفض 
لقواتها  الكبير  الدور  إلى  إضافة  التصعيد، 
والمرأة  الشعب  بوحدات  المتمثلة  العسكرية 
محاربة  في  األسايش  وقوات  عفرين  في 
المرتزقة مثل داعش والنصرة والمجموعات 
عفرين  حّولت  التي  بها  المرتبطة  المسلحة 
وبتوجيه  التركي  النظام  أعين  وتحت  اليوم 
منه إلى مناطق نفوذ وغنائم مهددة بحياة كل 
سياسة  إلى  إضافة  بالخطر،  هناك  بقي  من 
عفرين  بحق  الممنهجة  الديمغرافي  التغيير 
يجب  حرب  جريمة  ذاتها  بحد  تعتبر  التي 
تضافر الجهود الدولية لوقفها ومحاسبة جميع 

الجهات المتورطة«.
على  الديمقراطية  سوريا  مجلس  بيان  وأكد 
الذاتية في  ضرورة إشراك مكونات اإلدارة 

بأن  نؤكد  أننا  »كما  الدستور:  إعداد  لجنة 
السوري  بالدستور  تتعلق  لجنة  أي  تشكيل 
شعب  مكونات  لكل  تمثيلها  عدم  حال  وفي 
سوريا وللقوى الفاعلة التي حاربت اإلرهاب 
الذاتية  اإلدارة  مكونات  منها  واالستبداد 
الديمقراطية في شمال وشرق سوريا نعتبره 
تأجيجاً في الحرب السورية ونقلها من مسار 
صفر  إلى  تؤدي  بالتأكيد  وأنها  آخر،  إلى 
النتيجة وتدفق المزيد من الدم السوري، وأنه 
ال بد من اتباع مسلكيات واضحة وصريحة 
األزمة  حل  إلى  تفضي  متسلسلة  وخطوات 
الدولية  القرارات  إلى  باالسترشاد  السورية 
الدولي  القرار  ضمنها  من  الصلة  ذات 
خطوة  الخطوات  هذه  بين  من  2254؛ 
على  وإننا  السوري.  الديمقراطي  الدستور 
للحل  قويمة  تهيئة  من  يلزم  ما  لكل  استعداد 
إلى وقف  المفضية  بمختلف سالله  السياسي 
وتأسيس  اإلرهاب،  منابع  وتجفيف  الحرب، 
وبشعبها  بسوريا  يليق  الذي  السياسي  النظام 
الرئاسية  الهيئة  المستباحة.  سيادتها  ويعيد 

لمجلس سوريا الديمقراطية«.

الـ  ـ أعلنت حالة طوارئ في  مركز األخبار 
23 من حزيران الجاري، بعد كشف خاليا 
الرقة،  مدينة  داخل  داعش  لمرتزقة  نائمة 
حفاظاً  التجوال  حظر  القوى  قررت  حيث 
على سالمة المدنيين، وانتهت حالة الطوارئ 
بعد ثالثة أيام من إعالنها، بعدما تم القضاء 
األمن  قوى  قبل  من  النائمة  الخاليا  على 

الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية.
قوى  قيادة  مع  هاوار  أنباء  مراسلو  والتقى 
وحصلوا  الرقة،  مدينة  في  الداخلي  األمن 
على المعلومات الكافية عّم حدث في المدينة.
هدف إعالن حالة الطوارئ وحظر التجوال، 
التابعة  النائمة  الخاليا  ضد  بحملة  للقيام 
وقوى  قسد  نظمت  حيث  داعش،  لمرتزقة 
وقضت  الخاليا،  ضد  حملة  الداخلي  األمن 
الخاليا  يمدون  كانوا  أشخاص  على  الحملة 
لشن  والمتفجرات  واألسلحة  بالمال  النائمة 
العملية  في  وشارك  انتحارية،  عمليات 
في  داعش  مرتزقة  خاليا  استهدفت  التي 
مدينة الرقة 3000 مقاتل من قوات سوريا 
الديمقراطية و1000 مقاتل من قوات األمن 
الخاصة  القوات  من  مقاتالً  و150  الداخلي 
التابعة لألمن الداخلي في مدينة الرقة، فتأتي 
مشاركة أكثر من 4100 مقاتل للحملة حفاظاً 
المدينة،  أمن  وعلى  المدنيين  سالمة  على 
اشتباك  ألي  استناداً  القوات  جهزت  حيث 
مرتزقة  وخاليا  األمنية  القوات  بين  يجري 
وتستعملهم  المدنيين  تستغل  التي  داعش 

كدروع بشرية.
األمن  لقوات  التمشيط  علمية  انطلقت 
بتاريخ  الديمقراطية  سوريا  وقوات  الداخلي 
 4:30 الساعة  بتمام  الجاري  حزيران   23
خاللها  من  القوات  هذه  وتمكنت  فجراً، 
كما  140مرتزق،  على  القبض  إلقاء  من 
السيطرة  من  الحملة  خالل  القوات  تمكنت 
على أسلحة منوعة وقنابل وأجهزة السلكية 

ومعدات الكترونية حديثه.
مع  هاوار  أنباء  وكالة  أجرته  لقاء  وخالل 
القيادي في قوى األمن الداخلي لمدينة الرقة 
الحالي  الوضع  حول  عليوي  علي  محمد 
لمدينة الرقة، قال: »إن الوضع األمني عاد 
بعد  كامل  بشكل  الرقة  مدينة  إلى  جديد  من 
أن استهدفت قواتنا كافة الخاليا المتواجدة في 
المدينة، وبعد فترة نهاية حظر التجول عادت 

الحياة الطبيعية للمدينة مرة أخرى«.
في  األمنية  القوات  حملة  أن  عليوي  وبيّن 
مدينة  أهالي  مناشدة  بعد  تأتي  الرقة  مدينة 
مرتزقة  خاليا  من  المدينة  لتنظيف  الرقة 
وقتل  بالفوضى  يتسببون  الذين  داعش 

المدنيين األبرياء.
أبو  الداخلي  األمن  قوى  في  القيادي  وناشد 
وائل أهالي مدينة الرقة لتقديم المساندة لقوى 
األمن الداخلي وقال: »نتمنى من أهالينا في 
األمن  قوى  مع  يتواصلوا  أن  الرقة  مدينة 
الداخلي في مدينة الرقة، في حال وجود أي 

خلل أو حالة غير طبيعية في المدينة«.
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االتحاد  حزب  شارك  ـ  األخبار  مركز 
الدوري  االجتماع  في   PYD الديمقراطي 
في  عقد  الذي  الدولية  االشتراكية  للمنظمة 
الحزب  ومثل  جنيف,  في  المتحدة  األمم 
الدكتور ابراهيم مسلم الذي ألقى كلمة باسم 
الرئاسة المشتركة للحزب حول الوضع في 
وبشكل  سوريا  وشمال  آفا  وروج  سوريا 
تركيا.  قبل  من  المحتلة  عفرين  في  خاص 
الكردية  القضية  االجتماع  في  ونوقش  هذا 
إعادة  على  باإلجماع  وقُرر  موسع  بشكل 
بيان  إصدار  وتم  الكردية,  اللجنة  إحياء 
خاص عن الشعب الكردي, جاء فيها »حول 
الدولية  االشتراكية  بأن  آفا  وروج  سوريا 
الكردي،  الشعب  لقضية  عادالً  حالً  تريد 
وذلك لضمان وحدة وسيادة سوريا في إطار 
الفيدرالية  لنموذج  وفقاً  الالمركزي،  الحكم 
عفرين  لوضع  بالنسبة  أماء  الديمقراطية«. 
اآلمنة  العودة  »ندعم  البيان:  في  فجاء 
تحت  عفرين،  لشعب  والكريمة  والمستقرة 
في  التركي  االحتالل  وإنهاء  دولي  إشراف 

المنطقة«.
التهاني  الديمقراطي  االتحاد  حزب  وقدم 
في  بنجاحة  الديمقراطية  الشعوب  لحزب 
االنتخابات التركية وطالب باإلفراج الفوري 
عن رئيس الرئيس المشترك السابق للحزب 
جميع  وعن  دميرتاس  الدين  صالح  حزب 
غير  بشكل  المحتجزين  السياسيين  السجناء 

قانوني في السجون التركية.
التركية  الحكومة  على  يجب  أنه  على  وأكد 
أن تسمح باستئناف الحوار السياسي والعودة 
حل  إيجاد  اجل  من  السياسية  العملية  إلى 

سلمي للمسألة الكردية.
الذي  الديمقراطي  االتحاد  حزب  وتوجه 
لمنظمة  الدوري  االجتماع  في  شارك 
المنظمة  إلى  برسالة  الدولي  االشتراكية 
ودعت في رسالتها بأن يصدر عن االجتماع 
تصوراً حيال حل قضية الشعب الكردي في 
سوريا بما يضمن وحدة سوريا وسيادتها في 
إطار الحكم الالمركزي في نموذج الفيدرالية 
الديمقراطية, كما طالب الحزب بأن يصدر 
دولي  وبإشراف  يلزم  ما  االجتماع  عن 
لشعب  وكريمة  ومستقرة  آمنة  عودة  في 
عفرين إلى أرضه وإنهاء االحتالل التركي 

ومرتزقته اإلرهابيين لعفرين.
وجاء في مضمون الرسالة: »السيد جورج 
الدولية  االشتراكية  منظمة  رئيس  باباندريو 
المحترم، السيدات والسادة الزمالء أعضاء 
المنظمة الموقرين، تحية لكم لمنظمتنا دور 
ال يستهان به في العالم. إْذ تعتبر أكبر تجمع 
للقوى واألحزاب والشخصيات المؤمنة بقيم 
على  بدورها  المرتكزة  الدولية  االشتراكية 
مفاهيم العدالة االجتماعية والمساواة والسالم 
اإلطار  هذا  في  وكعضو  العالمي.  واألمن 
فإن  سوريا؛  بلدنا  عن  وممثلين  العالمي 
انتمائنا لقيم هذه المنظمة تجعلنا نشعر بفخر 
القيم  بين  التكامل  إطار  في  يأتي  لما  وإباء، 
نتشارك  التي  العامة  العالمية وقيم اإلنسانية 
والثقافية  القومية  خصوصياتنا  وفق  بها 
مع  منسجماً  بدوره  يأتي  وهذا  والعقائدية. 
دور الفرد المنتمي لعائلة اإلنسانية واألسرة 
والجشع  االحتكار  أنماط  عن  بعيداً  الدولية 
أنواعها  ومختلف  أشكالها  بشتى  والهيمنة 

وفرض  والثقافية  واالقتصادية  العسكرية 
الثقافات  حساب  على  معينة  اجتماعية  قيم 

األصيلة.
الديمقراطي  االتحاد  حزب  حزبنا  إن 
 2003 أيلول   20 في  تأسيسه  تم  والذي 
ديمقراطي  مجتمع  تحقيق  أجل  من  يناضل 
في سوريا  جنسوياً  متحرر  سياسي  أخالقي 
وكردستان والشرق األوسط، ولقد قيّم األزمة 
السورية منذ بدايتها بمزيد من التعمق ورأى 
وسياسية  ومعرفية  بنيوية  األزمة  هذه  بأن 
ولم  النظام  مع  نكن  فلم  نفسه؛  الوقت  في 
المحسوبة  أو  التقليدية  المعارضة  مع  نكن 
على المعارضة؛ فارتأينا مع أحزاب وقوى 
آفا  روج  في  مجتمعية  وفعاليات  سياسية 
وشمال سوريا بتأسيس الخط الثالث، وعلى 
في  طليعي  دور  لنا  يزل  ولم  كان  أساسه 
تأسيس اإلدارة الذاتية الديمقراطية المعتمدة 
بدورها على ثالثية العيش المشترك وأخوة 
بخاف  وليس  مصيرها.  ووحدة  الشعوب 
حل  مثّلنا  سوية  بأننا  الموقرة  منظمتنا  على 
محاربة  جانب  في  إْن  السورية  األزمة 
اإلرهاب والمجموعات المرتزقة مثل داعش 
جانب  من  أو  بهما  والمرتبطة  والنصرة 
الديمقراطي حيال ماهية شكل  البديل  طرح 
النظام السياسي لسوريا المستقبل من خالل 
األمثل  الحل  وأنها  الذاتية  اإلدارة  نموذج 
لألزمة السورية حتى تكون سوريا بنظام ال 
مركزي ديمقراطي وأن تتوسع سوريا على 
كل السوريين بشعوبها وأديانها وفسيفسائها 
والقوميات  الثقافات  سوريا  نحو  الكبير. 
المركزي  النظام  سوريا  وليس  المتعددة 

التوليتاري الذي يعتمد على نمط قومي ولغة 
كعضو  اليوم  ووجودنا  واحد.  ودين  واحدة 
في هذه المنظمة يعني تحقيق االنسجام بين 
أجل  من  ونناضل  فيه  ونفكر  إليه  نرنو  ما 

تحقيقه«.
وتابعت الرسالة: »الرفيقات والرفاق األعزاء 
وحاضنة  وتنظيماً  فكراً  الفاعلين  من  كنا 
مجتمعية مؤثّرة في سوريا فأصبحنا شركاء 
األسرة الدولية ووجهنا سوية ضربات قاصمة 
أصبحنا  بأننا  اليوم  نبشركم  اإلرهاب.  نحو 
للقضاء على اإلرهاب  النهائية  المرحلة  في 
في سوريا كتنظيم ووجود؛ حينما نقول بأن 
يعني  ال  النهائية  مراحله  في  بات  اإلرهاب 
قد تم القضاء عليه نهائياً، فكما تعلمون بأن 
الفكرية  اإلرهاب وبخاصة  تجفيف مصادر 
الوقت  في  دعونا  لكن  األكبر.  النضال  هو 
معينة  إقليمية  جهات  بأن  نخبركم  أن  نفسه 
تحاربنا اليوم. نفتخر بالبيان المندد الصادر 
عن منظمة االشتراكية الدولية إزاء احتالل 
أنقرة لعفرين. عفرين التي كانت تدار وفق 
فيها  ممثلة  وإدارة  مدني  ديمقراطي  نموذج 
كل مكونات عفرين القومية والدينية، وألنه 
السوريين  النازحين  بلغ عدد  فقد  كان كذلك 
إلى عفرين حتى نهاية عام 2017 أي قبل 
العدوان التركي على عفرين بأقل من ثالث 
عدد  سوري.  مليون  نصف  حوالي  أسابيع 
سكان عفرين األصالء نصف مليون وعدد 
إليها نصف مليون. ولكن تعرض  الالجئين 
عملية  ألبشع  اإلداري  والنموذج  الشعب 
احتالل وتعرض المدنيين فيها لشتى جرائم 
واليوم  اللحظة.  والترويع حتى هذه  الحرب 

المخيمات  في  مشرداً  عفرين  شعب  بات 
وأغلبهم لم يقدم له رغيف خبز واحد وقطرة 
وما  المتحدة.  األمم  منظمات  قبل  من  ماء 
زالت جهودنا في اإلدارة الذاتية المتواضعة 
الحد  بتوفير  خاللها  من  نقوم  التي  الوحيدة 
التركي  النظام  لهم.  العيش  األدنى من سبل 
يعلن جهاراً نهاراً بأنه سيحتل باقي المناطق 
قبل  من  فقط  ليس  بنفسها  نفسها  تدار  التي 
والسرياني  العربي  وإنما  الكردي  الشعب 
اآلشوري والتركماني واألرمني والشركسي 
وإيزيديين.  والشيشاني؛ مسلمين ومسيحيين 
أخرى  مرة  بالتحية  نتوجه  فإننا  عليه  بناء 
ونتمنى ألعمال االجتماع االعتيادي النجاح، 
مقترحاتنا  االجتماع  هذا  يتبنى  أن  ونقترح 

وأن تعتبر بمثابة مقررات هذا االجتماع: 
حيال  تصوراً  االجتماع  عن  يصدر  أن   -
بما  سوريا  في  الكردي  الشعب  قضية  حل 
إطار  في  وسيادتها  سوريا  وحدة  يضمن 
الفيدرالية  نموذج  في  الالمركزي  الحكم 

الديمقراطية.
- أن يصدر عن االجتماع ما يلزم وبإشراف 
دولي في عودة آمنة ومستقرة وكريمة لشعب 
عفرين إلى أرضه وإنهاء االحتالل التركي 

ومرتزقته اإلرهابيين لعفرين.
تحت  عاجل  خاص  مؤتمر  عقد  نقترح   -
حول  الدولية  االشتراكية  المنظمة  إشراف 

وضع عفرين.
المشترك  الرئيس  واالحترام.  الشكر  لكم 
لحزب االتحاد الديمقراطي  شاهوز حسن«.

رسالة حزب االحتاد الدميقراطي إىل املنظمة االشرتاكية الدولية

إّن   ”Naturul Health medicine“ كتاب 
األعشاب أو األغذية التي تحتوي على المركبات 
السابقة هي أفضل شيء لعالج الصدفيّة والرجلة 
تُؤخذ  حيث  الغرض.  لذلك  األغذية  أفضل  هي 
الرجلة وتُطبخ على البخار مثل السبانخ ويؤكل 
مع  السلطة  مع  الصغيرة  السيقان  وتُستخدم 

الوجبات الغذائيّة.

– بقلة الملك 
عشبة حوليّة متسلقة يصل ارتفاعها إلى 30سم 
ذات  قرنفليّة  أنبوبيّة  وأزهار  مركبة  أوراق  لها 
رؤوس حمراء داكنة. تستعمل كل أجزاء النبات 
األيزوكينولين وعلى حمض  يحتوي على  الذي 
عبر  الصدفيّة  عالج  في  يُفيد  الذي  الفوماريك 
قماش  أو  قطن  بقطعة  الُمصابة  المنطقة  تدليك 

الماء  في  النبات  في مغلي مسحوق  تغميسها  تم 
المناطق  بها  وتُدهن  تبرد.  حتى  واالنتظار 
الملك  بقلة  أّن  كما  اليوم.  في  مرتين  المصابة 
نشاط  لتحفيز  واسع  نطاق  على  أيضاً  تُستعمل 
ويمكن  للبول  مّدرة  وهي  والمرارة،  الكبد 

استخدامها لعالج األكزيما.
– الالفندر 

جميلة  أرجوانيّة  أزهاره  معّمر  عشبّي  نبات 
ويستخرج  يحصد  عطريّة  رائحة  وله  وجّذابة 
الالونده  تحتوي  المشهور.  الالفندر  عطر  منه 
) الالفندر( على زيت طيّار حيث يُؤخذ الزيت 
وتُدهن به المناطق الُمصابة ثم يتبع بزيت اللوز 
للصدفيّة  إيجابيّة  نتائج  استعماله  يعطي  وقد 

ولألمراض الجلديّة األخرى.
– كعيب 

ويعرف أيضاً باسم الحرشف البرّي. وهو نبات 
شائك يصل ارتفاعه إلى حوالي مترين. له أوراق 
والجزء  ارجوانيّة  وأزهاره  مشوكة  بيضاء 
على  تحتوي  التي  البذور  هو  منه  المستخدم 
)Silymarin( والمعروف  السيليمارين  مركب 
عن هذا المركب تخفيفه ألعراض الصدفيّة. كما 
أّن الكعيب يحتوي على مركبات أخرى مضاّدة 

لاللتهابات الجلديّة.

نورا حسني 

من األعشاب التي تعالج بها الصدفيّة وتهدئتها: 
ــ البابونج

منه  المستخدم  والجزء  معمر  نبات عشبّي  وهو 
وأهم  طيار،  زيت  على  ويحتوي  األزهار،  هو 
كمازولين،  تدعى  مادة  الزيت  هذا  محتويات 
األوروبيّة  البالد  في  االستعمال  كثير  والبابونج 
الجلد،  وجفاف  والحساسيّة  للصدفيّة  وخاصة 
ويعد المعالجون باألعشاب أن وضع هذا النبات 
على الجلد أفضل من األدوية شائعة االستعمال 
البابونج يحتوي على  أّن  لعالج الصدفيّة، حيث 
وهي  الطيارة،  الزيوت  بجانب  فالفونيدات 
مضادة لاللتهابات، فإنّه يمكن عمل دهان طازج 
زيت  مع  الناعم  البابونج  أزهار  مسحوق  من 
عند  ليالً  المصابة  المناطق  به  وتدهن  الزيتون، 

النوم، ويداوم على ذلك حتى الشفاء.
– حشيشة المالئكة: 

مترين  إلى  ارتفاعها  يصل  معمرة  نبتة  وهي 
أزهار  ذات  جوفاء  سيقانها  زاهية  خضراء 

وشكل  خصالت  في  تتجمع  صغيرة  بيضاء 
الصيف.  موسم  في  وخاصة  جداً  جّذابة  أزهار 
ب  وفيتامين  كومازينات  على  تحتوي  وهي 
العينيّة  12وبيتاسيتو ستيرول. وحشيشة المالك 
هي العشبة المقوية الرئيسيّة للحاالت التي تعاني 
النساء  ماليين  تتناولها  العينية.  في  النساء  منها 
الحيض  تنظيم  في  وتساعد  منّشط  كمقٍو  يومياً 
وتقّوي الدم. كما أنّها تحّسن دوران الدم وتفريج 
عسر الهضم والرياح والمغص. تستعمل حشيشة 
المالك لعالج الصدفيّة حيث تُؤخذ طازجة وتُفرم 
ثم توضع على المناطق الُمصابة. أو يمكن عمل 
حساء منها، وبعد ذلك يتعّرض الشخص ألشعة 

الشمس واألشعة فوق البنفسجيّة.
– الرجلة 

نبات عشبّي حولي وهي غنية بفيتامين أ، ح، ه مع 
ويقول  الفارلينوكنييك  وحمض  السيلنيوم  معدن 
وأستاذ  باالعشاب  المهتم  ويل  أندرو  الطبيب 
ومؤلف  بتكسون  أريزونا  جامعة  الطب  بكلية 

الصدفية - 2

إعداد الصفحة - جوليا خلو

نهاية  عطالت  إحدى  في  فكرت  أن  لك  سبق  هل 
على  الحصول  تستطيع  وأخيراً  أنّك  األسبوع 
أسبوعك  خالل  خسرتها  التي  النوم  ساعات  جميع 
العصيب؟ تعويض ساعات النوم المفقودة يبدو لطيفاً 

لكنه ال يعمل تماماً كما تعتقد.
قال خبير النوم كريس برانتنر إلنسايدر: »ال يعتبر 
خالل  النوم  ويليه  األسبوع  طوال  القصير  النوم 
المدى  لصحتك على  مثاليّاً  نهاية األسبوع  عطالت 
الطويل. في الحقيقة ورغم أنك قد تشعر بتحّسن في 
يوم السبت إال أّن ذلك قد يفسد بقية أيام األسبوع«. 
أّن  هو  غالباً  يحدث  ما  »إّن  برانترنر:  وأضاف 
الناس بالكاد ينامون خالل أسبوع العمل، ثم ينامون 
محاولة  في  واألحد  السبت  أيام  متأخر  وقت  في 
المزيد من  للتعويض. حتى وإن كنت تحصل على 
ساعات النوم في عطلة نهاية األسبوع، فإّن طريقة 

النوم هذه تفسد جدولك بالكامل«.
وقال موضحاً: »إّن النتيجة هي أنّك ستواجه صعوبة 

في النوم مساء يوم األحد ما يهيئك ليوم اثنين شاٍق، 
ناهيك عن جدول نوم مشوش تماماً خالل األسبوع. 
وأوصى برانتنر بتحديد وقت النوم ووقت االستيقاظ 

طوال  به  لاللتزام  جهدك  قصارى  وبذل  لنفسك 
األسبوع بما في ذلك عطالت نهاية األسبوع«.

هل ميكنك تعويض ساعات النوم املفقودة 
يف عطلة نهاية األسبوع؟

المعدني  الحشو  استخدام  أن  إلى  علماء  توصل 
لألسنان يسرب مادة الزئبق إذا تعرض لفحص طبي 

باألشعة فائقة القوة.
المغناطيسي  الرنين  أشعة  تأثير  العلماء  ودرس 
تكنولوجيا  وسائل  أحدث  تعد  التي  القوة،  فائقة 
البحثية  المستشفيات  من  كثير  في  باألشعة  المسح 
في بريطانيا.وأظهرت الدراسة التي نشرتها دوريّة 
»راديولوجي« العلميّة أّن التعّرض لمدة 20 دقيقة 
بمادِة  محشوة  أسنان  من  ساّمة  مادة  تكفي إلطالق 

الزئبق الفضيّة.
وقال فريق العلماء: إّن ثّمة حاجة إلى إجراء المزيد 
المخاطر  إلى  التوصل  يكفل  بما  الدراسات  من 
على  الفائقة  األشعة  تقنيات  تستخدم  وال  الحقيقيّة. 

نطاق واسع، غير أنّها تساعد في البحوث الطبيّة.
مخاطر تسرب الزئبق

حالياً  استُبدل  المعدنّي  الحشو  أن  من  الرغم  على 
مازال  أنّه  إال  خزفيّة،  أو  بيضاء  مركبة  بحشوات 
الصحّي  التأمين  هيئة  أطباء  لدى  شيوعاً  األكثر 
الخلفيّة  األسنان  غالباً  األطباء  البريطانيّة.ويستخدم 
الحشو  يستخدم  حين  في  تماسكاً،  األكثر  ألنّها 

األبيض غالباً مع األسنان األماميّة المكشوفة.
إّن  األسنان  لطبِّ  البريطانيّة  الجمعية  وقالت 
وخضع  مستخدم  فهو  آمن،  بالزئبق  األسنان  حشو 
لدراسات مكثّفة خالل 150 عاماً كمادة تعويضيّة، 
المتعارف  األشياء  من  ومتانتها  سالمتها  أّن  كما 
من  للكثير  مالءمة  األكثر  المادة  وتظل  عليها، 

الحاالت المرضيّة داخل العيادات الطبيّة.
هذا  إزالة  يبّرر  ما  يوجد  ال  أنّه  الهيئة  وأضافت 

الحشو كإجراء احترازي، باستثناء المرضى الذين 
يثبت بالتشخيص السليم حساسيتهم للزئبق، وهي من 
الحاالت النادرة.وتوافق الهيئة على ضرورة إجراء 
المخاطر  إلى  التوصل  بغية  الدراسات  من  المزيد 
يتعلق  ما  السيما  أفضل  بشكل  الجديدة  المحتملة 

بالتعّرض لفحوص طبيّة باألشعة القوية.
ما الذي خلصت إليه الدراسة؟

زمالئه  من  وفريق  يلماظ  سيلمي  الطبيب  استطاع 
كمية  قياس  المتوسط  األبيض  البحر  جامعة  في 
وخضعت  انتزعت  سنّة   60 من  المتسّربة  الزئبق 
لحشو الزئبق مع وضعها في 60 وعاء منفصالً من 
محتوى  أّن  إلى  الفريق  الصناعّي.وتوّصل  اللعاب 
الزئبق جاء أعلى بواقع أربعة أضعاف في األوعية 
التي خضعت ألشعة الرنين المغناطيسّي فائقة القوة، 
التي  واألوعية  المحكمة  األخرى  باألوعية  مقارنة 

تعّرضت ألشعة رنين مغناطيسّي تقليديّة.
امتصاص  المعروف قدر  : »ليس من  يلماظ  وقال 

الجسم لهذا الزئبق المسّرب«.
ويمكن  لإلنسان  ساّمة  مادة  الزئبق  يعدُّ  سامة  مادة 
أن يسبّب آثاراً ساّمة في حالة الجرعات العالية بما 
لصالح  صّوت  قد  األوروبي  البرلمان  يكفي.وكان 
تقليل تدريجّي الستخدام الزئبق في األسنان لحماية 

البيئة بدالً من األسباب الصحية المباشرة.
وعندما يتعرض حشو األسنان بالزئبق للبيئة، فإّن 
مادة الزئبق المستخدمة يمكنها أن تتحول إلى ميثيل 
يمكن  كما  مائيّة.  ميكروبات  طريق  عن  الزئبق 
أن  ذلك  ويعني  غذائية،  سلسلة  في  ذلك  يتراكم  أن 
وأطعمة  ملوثة  أسماكا  يأكلون  الذي  األشخاص 

بحرية سيهضمونه.
للجمعية  العلمي  المستشار  والمسلي،  داميان  وقال 
البريطانية لطب األسنان : »تشير الدراسة إلى أّن 
أن  ينبغي  ال  الزئبق  حشو  لديهم  الذين  األشخاص 
يساورهم القلق حال احتياجهم إلى إجراء أشعة رنين 

مغناطيسي تقليدية«.
الوقت  مع  المشكلة  هذه  »ستتراجع   : وأضاف 
أن  غير  الزئبق(  حشو  استخدام  يتراجع  )عندما 
المغناطيسي  الرنين  بأشعة  المسح  أجهزة  تطوير 
اإلدارة  استخدامها  على  وافقت  التي  الفائقة، 
تحتاج  الماضي،  العام  األمريكيّة لألغذية واألدوية 

إلى مراجعة دقيقة.
ثّمة حاجة إلجراء  بأنه  الباحثون  : »اعترف  وقال 
المزيد من الدراسات فيما يتعلق بالمخاطر المحتملة 
ألشعة  الجديد  الجيل  أجهزة  استخدام  جانب  من 

الرنين المغناطيسّي الفائقة.
أشعة  إن  البريطانية  الصحي  التأمين  هيئة  وتقول 
الرنين المغناطيسّي التقليديّة غير مؤلمة وآمنة، رغم 
أنَّ بعض المرضى ال يصلحون الستخدامها، نظراً 
ألنَّ استخدام مجاالت مغناطيسية قوية خالل إجراء 
الفحص قد يؤثر على شرائح معدنية مزروعة داخل 

الجسم.
الرنين  بأشعة  الحديثة  الفحوص  وتستخدم 
بغية  أقوى  مغناطيسية  مجاالت  المغناطيسي 
تفصيالً.  األكثر  الصور  المزيد من  الحصول على 
استخدامها،  الطبيّة على  الرقابة  وقد وافقت أجهزة 

والتي تأخذ في اعتبارها معايير السالمة.

احلشو املعدني لألسنان خطر على الصحة

أثقل عنصر كيميائّي   )Oganesson( أوغانيسون
لكن خصائصه تظهر  الدورّي  الجدول  موجود في 
صعوبات في القياس منذ تصنيعه للمرة األولى عام 
تتواجد في  المصنعة عناصر ال  )العناصر   2002
الطبيعة ولكن يمكن الحصول عليها في المعمل في 
ظروف خاصة ولكن لعدم استقرارها تنحل وتتحول 

لعناصر أخرى خالل زمن بسيط(.
محاكاة حاسوبيّة متقدمة أجابت عن بعض األسئلة 
المحيّرة و أظهرت أّن هذا العنصر أغرب مما كان 
الذرّي )Og( يكون مختلفاً  متوقعاً، على المستوى 
مستويات  عدة  في  الخفيفة  العناصر  عن  تماماً 
أساسيات  حول  مهماً  تصّوراً  يوفّر  ما  أساسيّة 
أدارها  التي  الثقيلة.المحاكاة  العناصر  هذه  عمل 
 Og فريق عالمّي من العلماء أظهرت أّن مكّونات
تتبع  ال  ونيوترونات  وبروتونات  إلكترونات  من 
التي  النبيلة  الغازات  لها  التي تخضع  القواعد  نفس 
يشترك معها عنصر Og بنفس التصنيف الدورّي 
هذه  لتصرفات  فهمنا  على  كبيراً  تأثيراً  يظهر  ما 
القسم من الجدول الدوري.حسب  العناصر في هذا 
قول أحد الباحثين ” فيتك نازاراوفيتش” من جامعة 
الكتلة  حد  تمثل  جداً  الثقيلة  العناصر  ميشيغان:” 

المجهول  للجزء  تنتمي  وهي  النوويتين  والشحنة 
الكثير،  نعرف عنها  والتي ال  العناصر  من سلسلة 
تتصدر  جدا  الثقيلة  بالعناصر  المتعلقة  األسئلة 
والبحوث  والذريّة  النوويّة  الفيزياء  أبحاث  واجهة 
العناصر  في  للذرة  بور  نموذج  الكيميائيّة”.بحسب 
الخفيفة تكون الغازات النبيلة والتي ينتمي العنصر 
الدورّي،  الجدول  في  تصنيفها  لنفس  أوغانيسون 
اإللكترونات تتخذ عّدة مدارات أو مواقع حول النواة 
تحيط  التي  القشرة  منها  كّل  تشبه  مجموعات  في 
فيرميون  وظائف   ” بـ  المسماة  بالنواة.الحسابات 
 fermion localisation( الموقع”  لتحديد 
الطبقات  هذه  مكان  لمعرفة  تستخدم   )functions
الكهروستاتيكيّة  القوى  بسبب  ولكن  اإللكترونيّة، 
الكبيرة المولّدة عن طريق ذرة األوغانيسون تظهر 
المالحظة  تلك  أخذ  الخاصة.بعد  النسبيّة  تأثيرات 
من  معّدالً  شكالً  الباحثون  استخدم  الحسبان  في 
عليه  أطلقوا  و  الموقع”  لتحديد  فيرميون  “وظائف 
تسمية “وظائف تحديد الموقع لإللكترون” لحساب 
والذي  األوجانيسون،  عنصر  في  اإللكترون  موقع 
ال  العنصر  هذا  في  اإللكترونات  طبقات  أّن  أظهر 

يمكن التمييز بينها وهو ما جعلها تشكل ما يبدو كأنّه 
نوع من الغاز اإللكترونّي حول نواة هذا العنصر، 
بمعنى آخر يبدو أّن عنصر األوغانيسون ليس كبقية 
الغازات النبيلة كالزينون والنيون إطالقاً على أبسط 
المستويات.بيتر شفريتفيغر أحد الباحثين من جامعة 
ماسي في نيوزيالندا يقول: “على الورق توقعنا أن 
بقية  كحال  النبيل  للغاز  البنية  نفس  للعنصر  يكون 
الدورّي،  الجدول  في  المجموعة  العناصر من هذه 
لكن في حساباتنا تبيّن أّن العنصر يفقد بنيته الطبقيّة 
يشبه  فيما  المسارات  وتندمج  ما  بشكٍل  اإللكترونيّة 
الغريب  النظام  اإللكترونات”.هذا  من  المعجون 
لإللكترونات والذي يشبه المعجون أو الغاز ينطبق 
الثقيل  العنصر  نواة  داخل  النيوترونات  كذلك على 
وبحسب حسابات الباحثين فإن البروتونات أظهرت 
نتحدث  طبقات.هنا  شكل  في  التنظيم  على  الحفاظ 
ما  لكن  الكمية  الفيزياء  من  متقّدمة  مستويات  عن 
يعنينا أّن عنصر االوجانيسون ليس كبقية العناصر 
الخاص  الدورّي.التشكيل  الجدول  من  زمرته  في 
أكثر  العنصر  أّن  يعني  قد  ما  وهو  لإللكترونات 
المثال.كذلك  النبيلة على سبيل  الغازات  من  تفاعالً 
الممكن أن تتراكم ذرات عنصر األوغانيسون  من 

الغرفة  حرارة  درجة  في  الصلبة  المادة  في  كما 
عوضاً عن االرتداد عن بعضها كما يحدث عادة في 
حالة الغاز )أي يكون العنصر في حالة صلبة بدالً 
مثل  عليها  يكون  أن  المفترض  الغازيّة  الحالة  من 

بقية العناصر في مجموعته(.
محاكاة  كلها  هذه  أن  االعتبار  بعين  األخذ  يجب 
ليست  لكنها  جداً  معقّدة  كانت  وإن  حتى  حاسوبيّة، 
العنصر صعب  أّن  حيث  نفسه،  للعنصر  دراسات 
جداً في التصنيع ويدوم لفترة قصيرة وهذا بدوره ال 
يمكنُنا من اختباره في الحاالت الطبيعيّة، لكن اآلن 
لدينا هذه التنبؤات عن البنية و الخصائص للعنصر 
التجارب  وضع  اآلن  العلماء  118.يستطيع  رقم 
االختبار  تحت  الفرضيات  هذه  وضع  ومحاولة 
والتأكد منها، و هذه هي المرحلة القادمة من البحث، 
كيفية  معرفة  على  األفكار  هذه  تساعدنا  قد  وربما 
تصنيع ذرة أوجانيسون تدوم لفترة أطول من ميللي 

ثانية )1 جزء من األلف من الثانية(.
يقول شفريتفيغر:” الحسابات هي الطريقة الوحيدة 
لفهم سلوك العنصر باستخدام األدوات التي نملكها 

حالياً ولكنها أتاحت لنا اكتشافات مثيرة”.

 قياسها حىت اآلن
ّ
أثقل ذرة مت
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في مرحلة الزواج تعيش المرأة حياٍة تشاركية 
والتخطيط  أسرتها  ببناء  وتقوم  الرجل  مع 
للمستقبل والتكاتف والتعاون مع الزوج للعيش 
ويسودها  المشاكل  من  خالية  جميلة  حياة 
يتبدد  قد  ذلك  كّل  لكن؛  والستقرار.  األمان 
شريكها  الموت  يخطف  عندما  البصر  بلمح 
في  الحياة  مواجهة  في  نفسها  فتجد  )الزوج(، 
ظل الذهنية المجتمعية المتسلطة، ألن المجتمع 
يرى في المرأة األرملة الشخصية المستضعفة 
الشروط  بعض  عليها  ليفرض  المكسورة، 
بسبب  النفسي  بالضغط  فتشعر  وااللتزامات، 
الغمز واللمز من حولها والحكم والمواعظ من 
قبل المقربين، والنصائح وكلمات الشفقة. لكن؛ 
رفضاً  ترفض  زوجها  خسرت  التي  المرأة 
الضحية  نظرة  المجتمع  إليها  ينظر  أن  قاطعاً 
عاتقها  على  تأخذ  بل  أمرها،  على  المغلوب 
وتخلع  األوالد،  وتربية  الحياة  إكمال  مهّمة 
قوة  من  أوتيت  ما  بكّل  وتحاول  الثّكلى  ثوب 
يؤنس  شيء  فال  الجديد،  وضعها  مع  التكيّف 
وحدتها ويؤّمن لها االستقرار أكثر من عائلتها 

الصغيرة. 
مها صالح الدين من حي المصارف بقامشلو 
تروي  والتي  المضطهدة  المرأة  عن  مثاٌل 

جوالته  ستار  مؤتمر  وفد  يستكمل  األخبار-  مركز 
والمؤسسات  المنظمات  بزيارة  كردستان  باشور  في 
النسائية. وزار الوفد خالل جولته مقر الجبهة الشعبية 
بالرئيسة  والتقى  السليمانية  مدينة  في  الديمقراطية 

المشتركة شيرين مراد. 
وضم وفد مؤتمر ستار كالً من عضو اللجنة التدريبية 
العالقات  لجنة  وعضو  قالو،  ريحان  ستار  لمؤتمر 
الدبلوماسية للمؤتمر في عفرين فاطمة لكتو، وعضو 

لجنة المرأة لحزب االتحاد الديمقراطي زهرة آلدار.
وتحدث الوفد خالل اللقاء مطوالً عن اإلنجازات التي 
حققتها النساء في روج آفا والشمال السوري، من بناء 
جميع  في  المرأة  ومشاركة  المشتركة،  اإلدارة  نظام 

مناحي الحياة.
جيش  يمارسها  التي  االنتهاكات  إلى  الوفد  أشار  كما 
االحتالل التركي، بحق مواطني عفرين عامة والمرأة 
من  المئات  توطينهم  على  عالوة  خاصة،  العفرينية 
نواحي  في  التركية  للدولة  التابعين  المرتزقة  عوائل 
الديمغرافي.  التغيير  سياسة  واستمرار  عفرين، 
النسائية  التنظيمات  قيام  ضرورة  على  الوفد  وأكد 
ما  تجاه  وواجبها  بدورها  والعالمية  الكردستانية، 

تواجهه المرأة في عفرين، في ظل االنتهاكات التركية. 
ومن جهتها عبرت الرئيسة المشتركة للجبهة الشعبية 
وفخرها  إعجابها  عن  مراد  شيرين  الديمقراطية 

بإنجازات المرأة الكردية في روج آفا وشمال سوريا، 
آفا  روج  نساء  تشارك  أن  ضرورة  على  أكدت  كما 

تجاربهن النضالية مع نساء العالم.

شمال  في  الشابة  المرأة  اتحاد  عقد  الرقة-  هاوار/ 
شعار  تحت  الرقة  مدينة  لشابات  اجتماعاً  سوريا، 
العبودية«.  الذهنية  سنحطم  الشابة  المرأة  »بنضال 
المرأة  اتحاد  لترشيح شابات من أجل تشكيل  وذلك 
الشابة في الرقة وريفها.وحضر االجتماع عضوات 
السوري،  الشمال  في  الشابة  المرأة  اتحاد  من 
المحلية  المجالس  في  الرقة  نساء  إلى  باإلضافة 
وريفها  الرقة  مدينة  في  السورية  المرأة  ومجلس 
الفرات.بدأ  إلقليم  التابعة  عيسى  عين  وناحية 
االجتماع بالوقوف دقيقة صمت، بعدها ألقت عضو 

اتحاد المرأة الشابة في الشمال السوري ميديا محمد 
كلمة رحبت فيها بالحضور، وشرحت بشكل مسهب 
على  وركزت  المنطقة،  تشهدها  التي  التطورات 
دور المرأة الشابة في التصدي للهجمات التي تشنها 
مكتسبات  من  النيل  إلى  الهادفة  الرأسمالية  الدول 
وتنظيم  الشهداء،  دماء  بفضل  المحققة  الشعوب 
المجتمع.ولفتت ميديا بأن المرأة في الشمال السوري 
لخدمة  سخرتها  التي  السلطوية  األنظمة  من  عانت 
الرجل واحتكرت دورها في المنزل فقط، وخصت 
حقوقها  من  حرمت  والتي  الرقة  في  المرأة  بالذكر 
داعش.وللحديث  مرتزقة  ممارسات  بسبب  وذلك 
المقبلة  الفترات  في  تشكليه  سيتم  الذي  االتحاد  عن 
بالمرأة  خاصاً  االتحاد  هذا  »سيكون  ميديا:  قالت 
مثل  االتحاد  لجان ضمن  تشكيل  سيتم  كما  الشابة، 
اإلعالم،  لجنة  السياسة،  لجنة  والفن،  الثقافة  لجنة 
لجنة الرياضة، لجنة التدريب والتوعية والعديد من 
حيث  الترشيح،  باب  فتح  ثم  األخرى«.من  اللجان 
الفترات  وفي  لالتحاد،  نفسها  عضوة   20 رشحت 
نهاية  لالتحاد.وفي  العضوات  انتخاب  سيتم  المقبلة 
االجتماع تم عرض سينفزيون عن الظلم الذي عانته 
المرأة أثناء سيطرة مرتزقة داعش على مدينة الرقة 

وآخر عن دور المرأة وأهميتها في المجتمع.

اليت  والتقاليد  والعادات  اجملتمعية  القواعد  بعض  ضمن  اجملتمعات  معظم  يف  املرأة  تعيش 
أصبحت كما يقال )سنة احلياة(، فالزواج أيضًا يعترب من تلك القوانني واألعراف اليت يلتزم هبا 

اجملتمع لضمان استمرارية احلياة وبناء األسرة ضمن تكوين اجملتمع املثايل. 

وفد مؤمتر ستار يزور اجلبهة الشعبية
 الدميقراطية بالسليمانية

احتاد للمرأة الشابة يف الرقة

مفاجأة مدوية يف كأس العامل.. املاكينة األملانية تتعطل أمام كوريا وخترج

رياضة رميالن أمجل بدون متييز

أكرب املفاجأة اليت حصلت يف مونديال روسيا 2018م، كانت خبروج حاملة اللقب أملانيا بعد خسارهتا أمام املنتخب 
الكوري اجلنوبي وهبدفني بدون رد، بعد مستوى باهت قدمه أبناء املدرب لوف، والذي اعرتف يف تصرحيات للموقع 
الرمسي للفيفا بأن املنتخب األملاني كان يستحق اخلروج، واستطاع املنتخب الكوري االنتفاضة يف الدقائق األخرية من 

املباراة اليت مجعتهما على ملعب »كازان« ضمن منافسات اجلولة اخلتامية بدور اجملموعات للمونديال. 

يونج  كيم  الكوري  المنتخب  هدفي  سجل 
 ،)96( مين  هيونج  وسون   ،)92( جون 
ليتأكد تأهل السويد في الصدارة والمكسيك 
حيث  السادسة،  المجموعة  عن  كوصيف 
بهزيمة  السويدي  المنتخب  استطاع 
نظيفة،  وبثالثة  المكسيكي  المنتخب 
بست  المجموعة  السويد  وتصدرت 
نفسها  النقاط  بعدد  المكسيك  تلتها  نقاط 
بطلة  وأخيراً  نقاط  بثالث  كوريا  ثم  ومن 
بثالث  األخير  المركز  في  ألمانيا  العالم 
خروج  صدى  يبقى  وسوف  أيضاً،  نقاط 
المانشافت مبكراً من المونديال طاغياً على 
واسع  بشكٍل  واأللمانية  العالمية  الصحافة 
بيلد  صحيفة  كتبت  الفور  وعلى  وكبير، 
والتي هي واسعة االنتشار كلمة »خروج« 
خسارة  بعد  اإلنترنت،  على  موقعها  في 
حامل اللقب 2- صفر أمام كوريا الجنوبية 

ووصفت المباراة بأنها كابوس.
من  أفضل  نستحق  »لم  الصحيفة:  وقالت 
القدم  كرة  في  فضيحة  أكبر  إنها  ذلك، 
النهاية  هي  صفر   -2 الخسارة  األلمانية، 

المحرجة لدور مجموعات كارثي«.

المستشارة  عبرت  ببرلين،  لها  لقاء  وفي 
األلمانية أنجيال ميركل عن خيبة أملها بعد 
 »ESPN« الخروج المبكر، ويشير موقع
لها  تهديفي  معدل  أسوأ  حققت  ألمانيا  أن 
طوال تاريخها في البطولة، بعدما أحرزت 
وقال  المجموعات،  بدور  فقط  هدفين 
التواصل  موقع  على  الرسمي  الحساب 
ألمانيا  تعليق  »بدون  تويتر:  االجتماعي 
لمنتخب  يسبق  العالم«.ولم  كأس  خارج 
البطولة من دور  أن رحل عن  المانشافت 
1938م،  العالم  كأس  منذ  المجموعات، 
وبعدما استقبلت الشباك األلمانية 4 أهداف 
قد  تكون  الدور،  هذا  مباريات  أول  خالل 
تلقتها  التي  نفسها  األهداف  عدد  عادلت 
البرازيل  بمونديال  مبارياتها  جميع  في 
2014م، وذكر الحساب أن ألمانيا استقبلت 
4 أهداف ألول مرة في دور المجموعات 
كأس  منذ  المونديال،  في  واحدة  بنسخة 
أنها  كما  بالمكسيك،  1986م،  العالم 
خسرت مباراتين في نفس الدور ألول مرة 

في تاريخها.
البرازيلي  السامبا  منتخب  أكمل  بينما 

المهمة وفاز على المنتخب الصربي بثنائية 
باولينيو )36( وتياغو سيلفا  نظيفة سجلها 
مجموعتها  البرازيل  وتصّدرت   ،)68(
المكسيك  لمالقاة  لتتأهّل  نقاط،  برصيد7 
تعادل  بينما  السادسة،  المجموعة  ثانية 
بهدفين  وكوستاريكا،  سويسرا  منتخبي 
لكل فريق، وأحرز بليريم دزيمايلي«31« 
سجل  بينما  لسويسرا،   »88« ودرميتش 
كيندال واتسون »56« ويان سومر بالخطأ 

في مرماه »93«.
نقاط   5 إلى  سويسرا  رصيد  وارتفع 
لتتأهل  البرازيل،  خلف  الثاني،  بالمركز 
حققت  بينما  السويد،  وتواجه  الثاني  للدور 
كوستاريكا أول نقاطه في البطولة، ويودع 
األول،  الدور  من  المونديال  منافسات 
المجموعة  في  تخيب  لم  التوقعات  وهكذا 
التيني  لكالسيكو  موعد  مع  على  ولنكون 
بين البرازيل والمكسيك يوم االثنين القادم.

األطياف  بتعدد  رميالن  مدينة  تعرف 
بتظافر جهود  تقطنها وتتميز  التي  القومية 
كافة أبنائها باالرتقاء بحال المدينة في كافة 
المجاالت، وال سيما في المجال الرياضي، 
وقومياتهم  ألوانهم  بمختلف  ويمارسون 
تمييز  أي  دون  واحد  فريٍق  في  وأديانهم، 
لبقاء  جميعاً  تساعدوا  وقد  وعنصرية، 
الرياضة قوية ومستمرة رغم كل الظروف 
التي تمر بها البالد، وعلى صعيد لعبة كرة 
قبل  من  مرخصة  عديدة  فرق  هناك  القدم 
الجزيرة، ومن  إقليم  الرياضي في  االتحاد 
هذه الفرق فريق f16 فقد تحدث لنا مدربه 
بسام السهيان وقال: »الرياضة في المدينة 
الرياضي  المجلس  إشراف  تحت  تقع 
إلى  يتبع  وهو  ورميالن،  لكي  كركي  في 
االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة، والفريق  

يتكون من ثالث فئات، وهي فئات األشبال 
والناشئين والرجال، ونوه بأنهم قد شاركوا 
لقب  على  البطوالت وحصلوا  من  بالعديد 
بطولة لكرة قدم للسباعيات، وأضاف بأنهم 
المرخصة  الفرق  ببطولة  يشاركون  حالياً 
المباريات  في كركي لكي وفازوا في أحد 
للقاء  النهائي  للنصف  يحضرون  واآلن 
لديهم  بأنهم  وأشار  باور،  الشهيد  فريق 
يعتمد  الفريق  أن  رغم  صيفية  نشاطات 
فريقاً  شكلوا  وقد  الذاتي،  التمويل  على 
نسائياً لكرة القدم والطائرة ويسعون لتبادل 
المباريات مع الفرق األخرى لكسب الخبرة 

لالعبات.  
المتدربات  الالعبات  بإحدى  والتقينا  كما 
وحدثتنا  علي  ميديا   f16 لفريق  التابعة 
الرياضي،  المجال  في  »لدي شغف  قائلة: 

وأردت االنضمام إلى الفريق، وعلى وجه 
الخصوص ممارسة  لعبة كرة القدم، وأود 
أيضاً التنويع في الرياضة، لذلك انضممت 
وما  أيضاً،  النسائية  الطائرة  الكرة  لفريق 
والذي  الرياضة،  معترك  لدخول  دفعني 
لفت نظري هو االهتمام بالالعبين أياً كان 
األمام، هو  إلى  مما زاد حماستي ودفعني 
المجال  وإفساح  النسائية،  بالفرق  االهتمام 
أية  دون  والمشاركة  لالنخراط  للفتيات 
الفتيات  بدورها  ميديا  وناشدت  عوائق«، 
في المنطقة على التقدم واالنضمام لمن لها 
رغبة في ممارسة الرياضة، وذكرت بأن 

األبواب مفتوحة لهن ساعة يشأن.

كارولني فوزنياكي تطيح جوهانا 
بكونتا من بطولة إيستبورن

المصنفة  فوزنياكي،  كارولين  عدلت 
تأخرها  إيستبورن،  بطولة  في  األولى 
بمجموعة إلى انتصار على جوهانا كونتا، 
الثمانية،  دور  لتبلغ  و4-6،  و1-6   6-4
المرشحات  لالعبات  جيداً  يوماً  وكان 
للقب، حيث فازت أنجليك كيربر المصنفة 
كولينز،  دانييال  األمريكية  على  الرابعة، 
6-1 و6-1، لتضرب موعداً مع المصنفة 
السابعة داريا كاساتكينا، التي فازت على 

أنستاسيا سيفاستوفا، 6-4 و4-6.
وتفوقت ايلينا أوستابينكو المصنفة خامسة، 

بوزارنسكو،  ميخائيال  الرومانية  على 
البولندية أجنيشكا  6-1 و6-2، وستواجه 
رادفانسكا، التي تأهلت بانسحاب منافستها 
السابقة،  ويمبلدون  بطلة  كفيتوفا،  بترا 
بسبب إصابة في عضالت الفخذ الخلفية.

منافستها  إرسال  كونتا،  جوهانا  وكسرت 
وظلت  المباراة،  من  األول  الشوط  في 
لكن  األولى.  بالمجموعة  لتفوز  مهيمنة 
لتفوز  تماسكت  فوزنياكي  كارولين 
أن تكسر إرسال  قبل  الثانية،  بالمجموعة 

منافستها، وتتقدم 2-1 في الثالثة.
إرسال  لتكسر  كونتا  جوهانا  وردت 
التالي،  الشوط  في  الدنماركية،  الالعبة 
لتحقق  استفاقت  فوزنياكي  كارولين  لكن 
مع  موعداً  وتضرب  جيداً،  انتصاراً 
األسترالية آشلي بارتي، المصنفة الثامنة. 
»أحب  فوزنياكي:  كارولين  وقالت 
المالعب العشبية.. بعد المجموعة األولى 
أنا  أفضل،  بشكل  ولعبت  أدائي،  تحسن 

محظوظة للفوز في النهاية«.

األلمانية  الدراجات  سائقة  خضعت 
كريستينا فوجل لجراحة، عقب تعرضها 
الفقري،  العمود  في  بالغة  إلصابة 
دراجات  بسائق  كريستينا  واصطدمت 
المؤدي  الطريق  على  شاب  هولندي 
لمدينة كوتبوس، الواقعة في شرق ألمانيا، 
وتم نقلها إلى إحدى مستشفيات العاصمة 

األلمانية برلين.
وصرح جيفري كيميلس، المتحدث باسم 
الدراج  أن  للدراجات،  الهولندي  االتحاد 
الهولندي الشاب »على ما يرام وال يعاني 

من إصابات خطيرة«.
أن  27/عاماً/  لفوجل  كريستينا  وسبق 
لندن  دورتي  في  الذهبية  الميدالية  نالت 
عامي  األولمبيتين  جانيرو  دي  وريو 

2012 و.2016م.

إصابة سائقة دراجات أملانية 
يف العمود الفقري إعداد / جوان حممد

تقرير/ وليد زيدان

هل تتوقف حياة املرأة بوفاة الزوج؟
لصحيفتنا قصتها بعد وفاة زوجها قائلةً: »بعد 
وفاة زوجي بدأت العيش حياةً جديدة أنا وابنتي 
تتركني  ال  لكي  الزواج  ترفض  التي  الشابة 
وحيدة، أنا أعيش اآلن على ما تبقى من الراتب 

التقاعدي لزوجي«.
استطردت مها قائلةً: »كنا نعيش حياةً مستقرة 
نبذل قصارى  وكنا  عائلتنا  لبناء  معاً  ونتعاون 
لكن  الشتات،  من  العائلة  على  للحفاظ  جهدنا 
أخرى  مناطق  إلى  وذهبوا  تزوجوا  أوالدي 
بالكاد  أنهم  بحجة  اهتمام،  أي  دون  وتركوني 
هذا  في  اآلن  أعيش  وأنا  أمورهم،  يدبرون 
المنزل المتواضع، وأعاني من مرض السكري 
وبحاجة للرعاية الصحية والتغذية الجيدة، لكن؛ 
ال يتوفر لنا من الغذاء سوى ربطة خبز وبعض 

الطعام الذي يتبرع به بعض فاعلي الخير«.
وتابعت: »أقوم بتقسيم راتب التقاعد الذي قدره 
لكي  الشهر  أيام  على  فقط  ليرة  ألف  عشرين 
يسد جوعنا إلى أن يأتي موعد الراتب اآلخر، 
وأرتدي  وقيمة  قدٍر  ذات  امرأة  كنت  فبعدما 
اجتماعي،  مقاٌم  لي  وكان  الجميل  اللباس 
الثياب  وارتدي  الشفقة  موضع  اآلن  أصبحت 
الفقيرة،  العجوز  بالمرأة  وينعتونني  المهترئة 
المادية،  الحاجة  ثقب  سد  أستطيع  أعد  ولم 

وبحكم سني فأنا ال أستطيع العمل«.
واردفت مها: »صدمتني العديد من المفاجئات 
بعد وفاة زوجي، حيث؛ تبين لي أنه رهن كل 
لكنني  فيه،  نعيش  الذي  المنزل  ممتلكاته حتى 
بإرادتي القوية استطعت أن أتخلص من الرهن، 
وتقسيم  المنزل  بيع  أوالدي  يحاول  واآلن 
اإلرث فيما بينهم دون التفكير بي، أو أين يمكن 

أن أعيش!، كما تبين لي أن زوجي باع بعض 
األراضي التي كانت باسمي، والتي ورثتها من 
ورقة  على  بالتوقيع  خداعي  خالل  من  أهلي 
وكالة من دون أن استفسر على ماذا وقعت من 
باب الثقة، وألنني أمية وأجهل القراءة والكتابة 
ألغرق في دوامة من المشاكل واالستفهامات، 
التي قضيتها معه لم تكن  واكتشفت أن حياتي 
سوى وهٍم واستغالل. لكن؛ اآلن أحمد هللا رغم 
االستمرار  أحاول  أنا  وها  المعاناة،  هذه  كل 

بالحياة والتأقلم مع وضعي الجديد«.
بالتالي نجد أن هناك سلسلة من اإلشكاالت التي 
تقع بها المرأة األرملة، وقصص األرامل كثيرة 
الضغوطات  من  للعديد  وتتعرض  تنتهي،  ال 
االجتماعية إن كانت من األهل أو األقارب أو 
البيئة المحيطة بها، لكن هل تنتهي الحياة بنهاية 

حياة الزوج؟. 
كل امرأة تختلف عن األخرى من حيث القدرة 
صعاب  ومواجهة  الضغوطات  تحّمل  على 
الحياة، ويرجع ذلك إلى قوة ّشخصيّتها والتربية 
لكن  الحياة،  في  والتجارب  الحاضنة  والبيئة 
الظلم  قوقعة  من  الخروج  اليوم  المرأة  على 
بدون  أو  مع  الحياة  ومواجهة  واالستعباد 
تبني  التي  فهي  ذاتها  على  تعتمد  وأن  الرجل 
خلق  تستطيع  القوية  وبإرادتها  المجتمعات 

مجتمع سوي ومتحرر.

تقرير/ وفاء الشيخ   

متردت على العادات وجنت مثار كدها بالتنظيم

هاوار/ حلب - تمردت ضد القوانين التي تنكر وجود 
المرأة، وتأثرت بنهج ومبادئ األمة الديمقراطية التي 
إلى  انضمت  الحرية،  أجل  من  المرأة  نضال  تعزز 

نشاطات الشبيبة واختارت التنظيم أساساً لحياتها.
في  طالبة  عاماً،   23 قونيلي  فاطمة  العربية  الشابة 
في  وترعرعت  تربت  حلب،  بجامعة  التربية  كلية 
حياة  تقيد  التي  والتقاليد  العادات  عليها  تسيطر  بيئة 
قبل  مرة  ألف  التفكير  عليهن  إذ  جيلها،  من  الشابات 
المشاركة  أو  بموضوع  رأيهن  عن  التعبير  محاولة 
االئتالف  مرتزقة  سيطرة  ما.مع  عمل  على  واإلقدام 
على األحياء الشرقية زاد الوضع بؤساً، وشدد القيود 
المرأة  على  بخاصة  األهالي،  حياة  على  المفروضة 

من خالل وضع قواعد وقوانين تتجاهل وجود المرأة 
في المجتمع تحت ستار الدين، لذا اضطرت الخروج 
هناك. والعيش  مقصود  الشيخ  حي  إلى  عائلتها  مع 
لنشاطات  فاطمة  انجذبت  مقصود  الشيخ  حي  في 
الشابة  وبالفئة  الديمقراطية  األمة  وأفكار  المؤسسات 
والحياة  المرأة  وجود  تؤكد  التي  المرأة  وروابط 
واألديان  الثقافة،  بلغات،  المرسومة  معاً،  مشتركة 
قاموس  في  موجودةً  تكن  لم  التي  والمتعددة  المختلفة 
المجتمع الذي ترعرعت فيه، لذا وجدت أن الطريق 
في  المرأة  همشت  التي  القيود  كافة  من  التحرر  إلى 
فاطمة  واجهت  األمر  بداية  وشيكاً.في  بات  الحياة 
النشاطات،  هذه  في  بالمشاركة  أهلها  بإقناع  صعوبة 
النهاية واستطاعت  في  تقنعهم  أن  استطاعت  أنها  إال 
شخصيتها،  قوة  من  زاد  مما  جهدها  بكل  تعمل  أن 
رحبت  حتى  مجتمعها  قيادة  في  ريادياً  دوراً  ولعبت 
عائلتها بخطوة ابنتهم تلك.اختارت فاطمة العمل ضمن 
الفئة الشابة، وبعد فترة من العمل التنظيمي وتعرفها 
إدارة  في  مكانتها  اتخذت  الشبيبة،  مركز  هدف  على 
مركز اتحاد شبيبة روج آفا لحي الشيخ مقصود، على 
بين  التنظيمي  والفكر  الوعي  نشر  في  المساهمة  أمل 
الشباب، حيث وجدت العمل في تنظيم الجيل الصاعد 
بينهم  فيما  والتعاون  الجماعي  العمل  على  وتحفيزهم 
األمراض  من  خال  مجتمع  إلى  للوصول  السبيل  هو 

بين  والتفرقة  الجنسية  العنصرية  التفرقة  خلفت  التي 
مكونات المنطقة.أكدت فاطمة قونيلي أنها بعد تعرفها 
ومفاهيم  أوجالن  هللا  عبد  القائد  ومبادئ  أفكار  على 
تعرفت  والعائلة،  المجتمع  ضمن  المشترك  التعايش 
بإمكانها  وكيف  االجتماعية،  الحياة  معنى  على  أكثر 
هي  كانت  التي  الهاوية  في  الوقوع  المجتمع  تجنيب 
»قبل  الصدد:  بهذا  فيها.وتقول  الوقوع  وشك  على 
بطريقة  إليهم  أنظر  كنُت  الشابة  للفئة  انضمامي 
والعالقة  البعض  لبعضهم  احترامهم  لكن  سطحية، 
المتبادلة بين كل فتاة وشاب جذبني كثيراً إلى أن أكون 
بينهم، وفكرة الشبيبة ومبادئ العيش المشترك وتعزيز 
مكانة المرأة كلها مبادئ جديدة بالنسبة لي وأحببتها«.

شبيبة  اتحاد  في  وجودي  »أصبح  فاطمة:  وأضافت 
من  المجتمع تجنباً  الشباب في  تنظيم  آفا بهدف  روج 
االنحراف وتوجيههم إلى سبل النجاح هاماً، من خالل 
إعطاء المحاضرات التوعوية والتدريبات العملية بما 
يخدم المجتمع، بعدما تمكنت من معرفة ماهية التنظيم 
وأهمية تواجد فئة الشباب في كل مجتمع«.وفي ختام 
حديثها وجهت اإلدارية في اتحاد شبيبة روج آفا بحي 
الشباب  كافة  إلى  كلمة  قونيلي  فاطمة  مقصود  الشيخ 
حثتهم فيها على مواصلة عملهم ونشر الوعي بهدف 

الوصول إلى مجتمع واع وأخالقي.

نساء زركان «شعبنا واحد ولن نرضخ 
ملمارسات االحتالل الرتكي«

هاوار/ سري كانيه - استنكرت نساء بلدة زركان 
والممارسات  األعمال  كانيه  لمدينة سري  التابعة 
الفاشية  التركية  الدولة  ارتكبتها  التي  اإلجرامية 
األعمال  تلك  الشعب في عفرين واستمرار  بحق 
الدول  وطالبن  الشعب,  بحق  الغاشمة  العدوانية 
بالخروج عن صمتهم  اإلنسان  حقوق  ومنظمات 

والحد من هذه األعمال.
في إطار ما يجري في عفرين من هجمات الدولة 
عفرين  ألراضي  واحتاللها  الفاشية  التركية 
عدة  آراء  هاوار  أنباء  وكالة  مراسلة  استطلعت 
بدورهن  استنكرن  الالتي  زركان  بلدة  من  نساء 
دولة االحتالل  بها  تقوم  التي  األعمال اإلجرامية 
التركية الفاشية ومرتزقتها بحق الشعب, وتحدثت 
لبلدية الشعب في بلدة زركان  الرئيسة المشتركة 
من  التركية  الدولة  »خططت  قائلةً:  عبيد  نوفا 
خالل أعمالها اإلجرامية وهجماتها الوحشية بحق 
من  منبج  إلى  والتوجه  عفرين  الحتالل  الشعب 
مخططات  على  دليل  وهذا  أيضاً,  احتاللها  أجل 
مناطق  بجميع  وطمعها  القذرة  التركية  الدولة 

شمال سوريا«.

أو ال  التركية  الدولة  تعلم  نوفا: »قد ال  وأضافت 
تريد أن تفهم بأن الشعب في شمال سوريا بكافة 
بيد ولن يسمحوا  مكوناته وأطيافه متضامنين يداً 
للعدوان التركي باحتالل مناطقهم والتفرقة بينهم, 
ولها  المجتمع,  أساس  هي  المرأة  أن  سيما  وال 
عفرين  نساء  ذلك  على  مثال  وخير  قوية،  إرادة 
اللواتي قاومن وصمدن أما وحشية الدولة التركية 

الفاشية«.
بلدة زركان  لمجلس  المشتركة  الرئيسة  وأشارت 
التركية  الدولة  ممارسات  إلى  عبدو  ناريمان 
عفرين  في  الشعب  بحق  العدوانية  الفاشية 
والمجازر التي ارتكبها بحق الشعب من مختلف 
األعمار والمكونات واألطياف, واستنكرت بأشد 
يقوم  التي  الالإنسانية  الممارسات  هذه  العبارات 

بها أردوغان ومرتزقته.
الحقوقية  المنظمات  بمناشدة  حديثها  واختتمت 
هذه  من  والحد  صمتهم  عن  بالخروج  والدولية 
الممارسات والمجازر التي ترتكبها دولة االحتالل 

التركي ومرتزقته بحق شعوب المنطقة.
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كانت هزيمة داعش في منبج مجلجلة مدّويّة، 
إذ  أردوغان  بصواِب  أطاحت  قويةَ  وضربةً 
رغم  الريح،  مهبِّ  في  مخططاته  تجعل  أنّها 
كّل حرصه لتوفير كافة اإلمكانيّات لمرتزقته، 
والدعم  المساعدات  وتقديم  الهجمات  لتنفيذ 
اللوجيستّي لهم من كافة النواحي، إضافةً لتأمين 
انتقالهم عبر األراضي التركيّة لنقِل جبهة القتال 
بعد  والنتيجة  سوريا،  في  ألخرى  منطقة  من 
أّن المرتزقة يُهزمون أمام قوات  كّل الحرص 
التحرير  مساحاِت  وأّن  الديمقراطيّة،  سوريا 
المحّررة  المناطق  في  تملّكت  والناس  تتوّسع، 

إرادة حياتها وتدير شؤونها بنفسها، هو اندحاٌر 
لإلرهاب ومأسسةٌ للمجتمع والديمقراطيّة.

الموجودة في منبج ال  حالة االستقرار واألمن 
محاولة  في  نفسه  وتحدثه  ألردوغان،  تروق 
من  ليوّسع  أخرى  مّرة  لإلرهاب  الحياة  إعادة 
المناطق السوريّة مرة أخرى،  سيطرتهم على 
سوريا  شمال  في   العقد  واسطة  طريق  عن 
كانت  إذ  كذلك  هي  عفرين  في  والحالة  منبج. 
آمنة مستقرة فدفع بالمرتزقة وشذاذ اآلفاق إليها 
ولننظر  وطائراته،  وعتاده  بجيشه  وساندهم 
ال  اليوم؟  عفرين  في  الوضع  استحال  كيف 
شيء إال أّن من األهداف األساسيّة الستهداف 

منبج هو حلم أقرب للهوس باستعادة ما فقده في 
من  الديمقراطيّة  سوريا  قوات  يد  على  سوريا 
أردوغان تحويل  إليه  يتطلع  أبناء سوريا. وما 
منبج إلى نموذج على غرار  جرابلس وإعزاز 
ويفتح فيها معبراً للمرتزقة ويتّم من خاللها نقل 

األسلحة والذخائر والجنود.
من جهة ثانية يريد أردوغان بهذه الممارسات 
التستر على حقيقة األوضاع الداخليّة في تركيا 
واألزمة التي تعصف باالقتصاد والتي أطاحت 
بقيمة صرف الليرة التركيّة، بأن يحّول األنظار 
إلى سوريا ويعمل على إدامة أمد الصراع فيها 
تفاصيل  كلَّ  واستغّل  السياسّي.  الحّل  وتعطيل 
من  الهاربين  الالجئين  حتى  السوريّة  األزمة 
أهوال الحرب بالمساومة على حسابهم، خدمةً 
لمصالحه، وتجيير كّل شيٍء سياسيّاً وترجمته 
االنتخابات  في  ذلك  فعل  كما  فوٌز،  أنّه  على 
األخيرة، ليُظهَر نفسه بطالً قوميّاً، والحقيقة أنّه 
قيّد خيارات الناخبين واحتاج لحمالت إعالميّة 
وهجماته.وحدات  عدوانه  لتبرير  ضخمة 
حماية الشعب جّردت أردوغان حججه الواهية 
بأنّها  فترة  قبل  أعلنت  وقد  أالعيبَه،  وفضحت 
سحبت مستشاريها العسكريين من منبج بعدما 
بتحرير  المشاركة  في  الوطنيّة  مهامها  أّدت 
منبج  ألبناء  باإلمكان  أصبح  وبعدما  المدينة، 
يضطلعوا  أن  العسكرّي  ومجلسها  أهاليها  من 
أمنها.  على  والحفاظ  مدينتهم  حماية  بمهمة 
المسألة في منبج أنّها نموذٌج راٍق لحالة التغيّر 
الديمقراطّي  السوريّة والحّل  في مسار األزمة 
وترسم مالمح سوريا المستقبل، واليوم تجاوزنا 
السياسّي  الوضع  ألّن  األسئلة  طرح  مرحلة 
وبنفس  لألسئلة  واضحة  إجابة  هو  الراهن 
في  أنقرة  تورط  مدى  على  ثابتة  أدلة  الوقت 
األزمة  مجمل  في  وضلوعها  اإلرهاب  دعم 
السوريّة ومسؤوليتها عن سفك دماء السوريين. 
والردُّ الحقيقّي هو حالة الحياة في منبج، وأنّها 
والمجلس  المحليّة  اإلدارة  قبل  من  تُدار  اليوم 
المواقف  وفي  منبج،  أهالي  من  العسكرّي 
للهجمات والتدّخل  اليوميّة التي يبدونها رفضاً 
المناهضة  الفّعاليات  وينظمون  شؤونهم،  في 
لدخول تركيا ومرتزقتها إلى المدينة ويؤكدون 
قدرتهم على االعتماد على الذات، واستعدادهم 

لمواجهة زوبعة العبث بأمنهم واستقرارهم .

القوى الدولّية تتحمل مسؤولّية ما 
حيصل يف املنطقة.

ودورها  الدولية  القوى  فّعاليّة  مدى  وحول 
بشؤون  سافر  تدّخل  من  حصل  فيما  السلبّي 
التركيّة  الدولة  آنكين:  قال  المجاورة  الدول 
والمتطورة  الحديثة  األسلحة  أنواع  كافة  لديها 
جميع  تستعمل  وهي  العسكريّة،  والتقنيات 
صنوف األسلحة ضد الشعب الكردّي ووحداتهم 
الصمت  ظلِّ  في  يحدث  ذلك  وكّل  العسكريّة، 
الدولّي المقيت وبخاّصة في جنوب كردستان. 
وعلى ما يبدو أّن هناك نوع من االتفاقات حول 
ذلك بين الدول اإلقليميّة والقوى الدوليّة، ولذلك 
يتمُّ غضُّ الطرف عما يحصل على األرض في 
موافقة  هناك  أّن  معناه  الصمت  وهذا  الجنوب 
في  التركّي  للتدخل  الدوليّة  القوى  قبل  من 
الدوليّة  القوى  أّن  جميعاً  نعلم  ونحن  الجنوب. 
تفكر حسب مصالحها وأجنداتها وال تعير أيَّ 
لما  الموافقة  ولوال  الشعوب  لمطالب  اهتمام 
هذه  لشنِّ  اإلقدام  أردوغان وجيشه على  تجّرأ 
الهجمات على الجنوب، وهم يعلمون جيّداً أن 
ما يحدث هو انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق 
الشأن.وفيما  بهذا  المرتبطة  الدوليّة  والعهود 
تحدث  كردستان  إقليم  حكومة  صمت  يخصُّ 
األحزاب  على  البداية  في  قائالً:  آنكين  قاسم 
الكرديّة في إقليم كردستان أن تتحرك على كافة 
للوقوف  فورّي  بشكٍل  تتحرك  وأن  األصعدة 
التركيّة  واالعتداءات  الهجمات  هذه  ضد 

والحزب  كردستان،  جنوب  على  المتكررة 
موقفه  يبيّن  أن  عليه  الكردستانّي  الديمقراطّي 
وبشكٍل واضح ودون  الجنوب  في  يحدث  مما 
الكرد  تستهدف  تركيا  أّن  الجميع  وليعلم  لغط، 
جنوب  أراضي  من  جزء  احتالل  خالل  من 
المنطقة  وأمن  أمنهم  وتستهدف  كردستان، 
أن  مكان  كّل  وفي  الكرد  على  ولذلك  ككّل. 
يفهموا أّن الوحدة الوطنيّة من الواجب تحقيقها 
وفي أسرع وقت ممكن، والوحدة الوطنيّة هي 
من  يُحاك  ما  كلِّ  للوقوف ضدَّ  الوحيد  السبيل 
شعبنا.وختم  إرادة  من  النيل  تهدف  مؤامراٍت 
قاسم آنكين حديثه بالقول: على جميع األحزاب 
الكرديّة في جنوب كردستان أن تعيد حساباتها 
وتدرك معنى وحقيقة العدوان التركي، ولتعلم 
الديمقراطي  وبخاصة  الكردية  األحزاب 
الكردستاني أن عائلة المال مصطفى البرزاني 
عندما  العثمانيّة،  الدولة  قبل  من  أسرها  تّم  قد 
وبعد  وترابهم،  وطنهم  عن  يدافعون  كانوا 
ما  وأن  العراقيّة.  الدولة  إلى  تسليمهم  تّم  ذلك 
يبرهن  االستقالل  االستفتاء حول  أثناء  حصل 
العدالة  قبل حكومة  من  التاريخّي  العداء  على 
والتنمية الحاكم، وتؤّكد بأنّه ليس هناك أّي خير 
تقّدمه تركيا لجنوب كردستان، وهناك بالنسبة 
الكردّي  هو  الجيّد  الكردّي  أّن  التركيّة  للدولة 
ولذا  الميّت، وهذه قاعدة يعتمدون عليها دائماً 
ننتفض ضد هذه  أن  الكرد  يتوجب علينا نحن 
من  المنطقة  احتالل  تهدف  التي  المخططات 

اقترن جديد والنيل منها. حديث،  مصطلح  العالمّي  النظام 
شهدها  التي  والتقنية  العلم  بثورة  ظهوُره 
العشرين  القرن  منتصف  حوالي  عالمنا 
والتي أحدثت ثورةً في االتصال بين أنحاء 

العالم المختلفة.
 استخدمت في هذا المصطلح كلمةُ النظام 
التي يجري استعمالها في أكثر من علم، 
عامة  بصورة  اصطالحاً  تعني  وهي 
مجموعة القواعد واالتجاهات العامة التي 
بغيرهم  وتربطهم  ببعض  بعضهم  فيها 
ويقوم عليها بناء سياسّي أو اجتماعّي أو 
هذا  في  يجري  وما  ثقافّي،  أو  اقتصادّي 
المحّددة  والعالقات  تفاعالت  من  البناء 
كما  السياسيّة.  العمليّة  أداء  لطريقة 
استخدمت في هذا المصطلح كلمة العالمّي 
ويكون  كله،  العالم  إلى  النظام  لينتسب 

شامالً الكرة األرضيّة.
في مناخ االنتصارات العسكريّة والسياسيّة 
على االتحاد السوفياتّي السابق وشيوعيّته 
العالمي  النظام  تعبيُر  التداول  في  طرح 
طرحه  عند  التعبير  هذا  وكان  الجديد، 
ما  إذ  مبّررة  ظافريّة  يعكس  سحبه  وبعد 
المحقّقة  اإلنجازات  زاوية  من  إليه  نُظر 
مع  األعداء  التي حصدها  الهزائم  وحجم 
ما  الليبراليّة  الغرب  ثقافة  في  كان  ذلك 
التعبير  هذا  مثل  عن  التحفظ  على  يبعث 
فهو يشي بقدر من الخالصيّة واالنقالبيّة 
اللتين تدل إليهما كلمة »الجديد«، كما ينّم 
عن تسّرع  إنجازّي يكاد يكون سينمائيّاً: 
الح  إجماليّة  وبصورة  العالمّي  النظام 
يغفل  تبسيطاً  الجديد«  العالمّي  »النظام 
السابق  انهيار«النظام«  تعقيدات  عن 
الناشئة  التحّوالت  تتخذها  التي  والكيفيات 
نحواً  تنحو  ال  األحوال  سائر  في  وهي 

لولبيّاً صاعداً ومتفائالً.
ملحوظان:  تغيران  حصل  تدريجيّاً 
هذا  استعمال  يتراجع  بدأ  ناحية،  من 
والكتاب  السياسيين  ألسنة  على  التعبير 
ناحية أخرى  والصحفيين وغيرهم، ومن 
يتكون  استعماله  عند  المصطلح  راح 
فيطرح  ونسبيّة  وتجريب  باحتماليّة 
كفرضيّة، وغالباً ما يُوضع بين مزدوجين 
وأحياناً قبل عالمة استفهام أو حتى عالمة 

تعجب.
»النظام  لـ  األولى  الدوليّة  التظاهرة  ومع 
الجديد« في ريودو جاينرو ظهر  الدولّي 
أّن األمور تنطوي على قدر من التناقض، 

ظلِّ  في  تسمح  لن  المتحدة  فالواليات 
نقٍد  بأدنى  نظامها  يطال  أن  النظام  هذا 
وأدنى اعتراض، وجدت نفسها في القمة 
البرازيليّة عرضةً للنقد الدولّي الذي يكاد 
أن يكون مقاطعة، والنظام العالمّي الجديد 
»النظام  قديم  لشعار  شرعّي  غير  وريث 
االقتصادّي الدولّي الجديد« الذي طرحته 
هواري  لسان  على  االنحياز  عدم  حركة 
 .1974 عام  المتحدة  األمم  في  بومدين 
ولكن ألهداف ومضامين مناقضة لما يُراد 

منه اليوم.
 يُعرف النظام العالمّي الجديد بأنّه ما يقوله 
به  يُقصد  ما  أن  ذلك  األمريكّي،  الرئيس 

اليوم هو إقامة نظام عالمّي موّحد وتحت 
اقتصادّي  لنظام  يخضع  واحدة  قيادة 
وقد  واحدة،  وعسكريّة  سياسيّة  وإرادة 
المعسكر  انهيار  بعد  أصبح طرحه معلالً 
جرَّ  والذي  وسياسيّاً  اقتصاديّاً  السوفييتّي 
الثالث  العالم  لبلدان  تام  شبه  انهياراً  معه 
بحيث  الدوليّة  الساحة  على  سياسيّة  كقوة 
أّن مؤسسة عالميّة كحركة عدم االنحياز 
قد أخرجت من المعادلة الدوليّة مع سقوط 

المعسكر السوفييتّي 
مضامين النظام العالمّي الجديد في الرؤية 

االستراتيجيّة اإلمبرياليّة
بين  والتمايزات  االختالفات  تغيب  أوالً: 
األمم والقفز من فوقها دون دمج فعلّي لها 

في النظام العالمّي.

 اجلديد
ّ
النظام العاملي

قاسم آنكني: 

تركيا تعادي الكرد أينما كانوا

في حواٍر أجرته وكالة فرات لألنباء مع عضو 
الكردستانّي  العمال  لحزب  المركزيّة  اللجنة 
قاسم أنكين ترّكز حول الهجمات التركيّة على 
والمقاومة  قنديل،  مناطق  كردستان  جنوب 
مثل  من  والهدف  الكريال  قوات  تبديها  التي 
هذه الهجمات لحكومة العدالة والتنمية في هذه 
حكومة  عودة  مالمح  إّن  قال:  حيث  األوقات 
وعهد االتحاد والترقّي وإعادة أمجاد العثمانيين 
في المنطقة قد ظهرت في عهد العدالة والتنمية 
الحاكم في تركيا، وأّن الدولة التركيّة وحكومتها 
تعتمد في بقائها على إبادة بقية شعوب المنطقة 
بغض النظر عن اللغة واللون والدين، واإلبادة 
العام  في  والسريان  األرمن  بحق  جرت  التي 
1915 خير دليل على ذلك، وما جرى حينذاك 

عار على جبين اإلنسانيّة. 
على  تعتمد  التركيّة  الحكومة  أّن  إلى  وأشار 
ثقافة  وهي  الشعوب  وإبادة  الفاشية  السياسة 
معروفة لديه، وأّن محاوالت االحتالل التركّي 
لتنفيذ  إال  ما هي  احتالل جنوب كردستان  في 
البلبلة  وخلق  المنطقة  في  الديمغرافّي  التغيير 
منذ  المنطقة  بها  تمتاز  التي  الجغرافيا  وتغيير 

آالف السنين. 
اإلقليم  استفتاء  من  تركيا  موقف  أّن  وأوضح 
الكرد  تعادي جميع  تركيا  أّن  على  ليؤّكد  جاء 
من  موقفها  تغيّر  كيف  والحظنا  كانوا،  أينما 

االستفتاء بين ليلة وضحاها.

الدولة الرتكّية تهدف إىل 
إعادة أجماد السلطنة العثمانّية 

وإحيائها.

وحول الهدف من العدوان التركّي على جنوب 
قاسم  قال  الذاتّي  الدفاع  ومناطق  كردستان 
التركيّة في األساس ما هي  الفاشية  إّن  آنكين: 
ولكن  العثمانيّة  السلطنة  أوجه  من  وجه  إال 
تحقيق حلم  تحاول  بوجه جديد وحديث، وهي 
اإلمبراطوريّة الطورانيّة. وما تهديداتها لحلب 
إال  المناطق  من  والموصل وكركوك وغيرها 
أو  صدفة  محض  ليست  وهي  السبب،  لهذا 
الدولة  بها  تحلم  إنّما هي حقيقة  مجّرد حديث، 
وبشتّى  ذلك  تحقيق  تحاول  وهي  التركيّة 
على  التركيّة  والهجمات  الممكنة،  الوسائل 
جنوب كردستان في ظل المتغيرات التي تحدث 
االستفادة  تحاول  األوسط،  الشرق  منطقة  في 
أطماعها  وتحقيق  لمصلحتها  وتسخيرها  منها 
المخطط  وهذا  بأكملها،  المنطقة  في  التوسعيّة 
جنوب  في  الكردّي  الشعب  عموم  يستهدف 
األخرى.وتابع  كردستان  وأجزاء  كردستان 
الشعب  بالقول: على عموم  آنكين حديثه  قاسم 
الجنوب  في  وبخاصة  مكان  كّل  وفي  الكردّي 
لتلك  للتصّدي  االستعداد  أهبة  على  يكون  أن 

المحاوالت التي تحاول السيطرة على الجنوب، 
جنوب  في  التمدد  تحاول  التركيّة  الفاشية  وأّن 
عسكريّاً  التدّخل  أشكال  وبشتّى  كردستان 
وسياسيّاً واجتماعيّاً وكافة المجاالت األخرى، 
القضاء على جميع مكتسبات  وهي بذلك تريد 
الشعب الكردّي وبخاّصة في الجنوب. ونحن لن 
نقف مكتوفي األيدي إزاء هذا العدوان الغاشم 
وقواتنا وبكافة تشكيالتها تتصّدى لهذا العدوان 
ببسالة وإخالص وتكبد القوات التركيّة الخسائر 
الكبيرة كّل يوم، وسنتصّدى لمثل هذا االعتداء 
ومهما  الكردّي  الوجود  يستهدف  الذي  السافر 
الداخليّة  الجبهة  وبتماسك  ثمن،  من  ذلك  كلف 
ووقوف الشعب خلف الكريال سنحقّق ما نهدف 
أحد  ال  والكريال  الشعب  يتحد  وعندما  إليه، 
بمقدوره أن يقف أمام ثورتنا المحقّة وسننال ما 
لتحقيقها  إليه، ومطالبنا محقّة وسنسعى  نصبو 
كاملةً. أما على الصعيد السياسّي يجب أن يكون 
القنوات  كافة  على  العمل  وعلينا  عمليّاً  الردُّ 
الدبلوماسيّة لتشهير هذا االحتالل الغاشم، وهذه 
واألخر،  الحين  بين  تتكرر  التي  االعتداءات 
وتركيا ال تراعي أيّة حقوق للجيرة وهي تعتدي 
أن  الجماهير  وعلى  دائماً  الغير  أراضي  على 
ونحن  وزمان،  حين  كلِّ  في  الفاشية  تناهض 
الذروة  إلى  وسنوِصلها  مقاومتنا  من  سنرفع 
جديدة  مرحلة  هي  المقبلة  المرحلة  وستكون 
بكلِّ ما فيها، سننفذ من خاللها المطلوب للحفاظ 

على مكتسبات الشعب الكردّي. 

رامان آزاد

على  سنوات  سبع  من  أكثر  مرور  رغم 
أحداث الصراع السورّي وما آلت إليه من 
والداني،  القاصي  يعرفها  مأساويّة  نتائج 
الكتّاب  من  العديد  ومعالجة  فلسفة  فإّن 
العرب لما يدور في سوريا وفي األروقة 
واٍد  في  تهيم  تزال  ال  والدوليّة  اإلقليميّة 
الوضع  حقيقة  إلى  بعد  تصل  ولم  آخر، 
القلم  يفقد  فعندما  الواقعيّة.  وتفسيراته 
تحّزباً  نعمته:  ولّي  إلى  حريته، وينصاع 
تمليه  ما  يكتب  وماليّاً، عادة  وأيديولوجيّاً 
عليه مصالحه الضيقة وأهدافه المحدودة 
السورّي  المجتمع  بطبيعة  االهتمام  دون 
العرقّي واإلثنّي والدينّي  بالتنوع  المتميز 
الجغرافيا  سوريا  أّن  والمذهبّي.وبما 
والديمغرافيا والجيوسياسية أمست مجاالً 
الوالءات  اختالف  فيه  تترعرع  خصباً 
والدوليّة  واإلقليميّة  الداخليّة  والمصالح 
فإّن هذه الحالة ساعدت أكثر في انحراف 
الواقع عن مسارها  اتجاه أسهم  أو تغيير 
يثابر  من  حتى  الطبيعّي،  ومجراها 
ويصل لخبر أو حقيقة تغاير ما ترنو إليه 
بعيداً  وتفسيرها  عنقها  لَيَّ  فإّن  الوالءات 

في  ملحوظاً  أمراً  أصبح  محتواها  عن 
التحليالت والقراءات المرئيّة والمسموعة 

والمكتوبة.
لهذه  والخطيرة  السلبيّة  النتائج  ومن 
الحالة أّن الكثير من الحقائق تُحجُب عنا، 
هؤالء  وكأّن  الضوء،  عليها  يُسلّط  وال 
في  سوريا  ببقاء  ويتلذذون  يستمتعون 
الدموّي  واالحتراب  الصراع  ديمومة 
الداخلّي والتكالب الخارجّي لفرض واقع 
جديد يتوقون له، الستغالل نفوذ سياسّي 

واقتصادّي أكبر في سوريا الجريحة.
ال أقول إّن الكّل قد شمله هذا الوباء الضبابّي 
يرى  البعض  فهناك  التشتتّي،  الصخبوّي 
ويحلّل بعين اإلنصاف، لكن ال مساحة له 
تشكيل  أو  العام  الرأي  توجيه  زاوية  في 
تظلُّ  أفكاره  فإّن  ولذلك  الذهنيّة،  الحالة 
يجب  المحدود.ما  نطاقه  أو  عقله  حبيسة 
الحالة  في  أّن  ويدعمه  الجميع  يعرفه  أن 
قائمة،  حيويّة  تجارب  اآلنيّة  السوريّة 
تعمل بكلِّ ِجديّتها على أرض الواقع نحو 
السوريين،  لكّل  سوريا  جديدة،  سوريا 
ركائز  والمساوة  والحرية  العدالة  تكون 

السورّي،  الشعب  مكّونات  لكلِّ  أساسيّة 
دون  الديمقراطّي  التشاركّي  بالعمل 
إلى  بسوريا  للخروج  تمييز؛  أو  إقصاء 
بأسس  اإلنطالق  ذلك  بعد  ثم  األمان،  برِّ 
إيجابيّاً  الجديدة؛ لتكون نموذجاً  كينونيتها 
لباقي دول وبلدان الشرق األوسط، بعيداً 
عن شراسة االستبداد السياسّي المتسلط، 
الدموي،  الدينّي  التطرف  وقساوة 
وغيرها  المقيت،  الرأسمالّي  واالحتالل 
من ممارسات أنهكت منطقتنا ما يزيد عن 

قرن من الزمان.
إّن تجربة الشمال السورّي نموذٌج واضٌح 
بحياديّة،  معها  نتعامل  أن  مهٌم  أمامنا، 
يقّدم  لما  ومتابعة  ودعماً،  وتقويماً  تقييماً 
منذ سبع سنوات على الرغم من الظروف 
اإلرهاب  أمام  بها  مّر  التي  الصعبة 
والعداءات  الفصائلّي  والتناحر  الداعشّي 
وإيران،  تركيا  من  السيما  اإلقليميّة، 
الغربيّة نحو  المصالح  إلى تكالب  إضافة 
أو  الجديد  األوسط  »الشرق  أسّموه:  ما 
الكبير«.إّن مصلحتنا في الشرق األوسط 
كما المصلحة السوريّة ال انقطاع فيها وال 

عبر  وتواصل  تكامل  حالة  بل  انفصال 
أن  من  البد  ولذلك  والتاريخ،  الجغرافيا 
وتطوراتها  أحداثها  مع  أقالمنا  تتعامل 
بإنصاف وموضوعيّة تامة؛ ألّن إيجابيات 
األوسط  الشرق  على  تنعكس  ذلك 
بالضرورة مثلما تنعكس على بناء سوريا 
الحادي  للقرن  العالمّي  فالتوّجه  الجديدة، 
والعشرين ال يقتصر على سوريا وحدها، 
تلو األخرى ستكّرر  فبلداننا واحدة  وإال: 
ما اعتادت عليه في التاريخ: »أُكلُت يوم 

أُكل الثور األبيض«.

اب العرب مع التطورات يف سوريا
ّ
ت
ُ
فلسفة تعاطي الك

زوبعة تركية للعبث باستقرار منبج
من المفترض أن تكون منبج أولى المناطق في 
أولويات اهتمام أردوغان والدولة التركيّة لجهة 
سائر  في  كما  واستقراِرها  أمنِها  على  الحفاظ 
الواقع هو  الحدود، ولكن  الواقعة على  المناطق 
عكس ذلك تماماً، إذ سعت أنقرةً للعبِث بأمن هذه 
لإلرهاب  معابر  إلى  الحدوَد  وحّولِت  المناطق 
محتلةً  عبرها  ودخلت  والمرتزقة  والسالح 
مطمئنة  مرتاحة  أنقرة  سوريّة.كانت  مناطق 
منطقة  على  يسيطرون  المرتزقة  كان  عندما 
فيها،  الفظائع  ويرتكبون  بأمنها  ويعبثون  منبج 
طيلة عامين تقريباً خالل عام 2014ــ 2016، 
وكذلك على كامل مساحة منبج، ولم تبِد حكومة 
أنقرة أيَّ موقِف امتعاٍض أو تخّوٍف على أمنها 
القومّي حينها، ولنفهم بذلك معنى األمن القومّي 
الذي تتحدث عنه والذي تريده. ويتوّضح األمُر 
بدورهم  أبناء منبج  أكثر مع تحريِر منبج وقيام 
وانقالب  فيها  الحياة  وإدارة  المدينة  بحماية 
عن  يعبّر  أنقرة  في  الصوت  وارتفاع  الصورة 
وبعد  واليوم  ذلك.  إزاء  الرضا  عدم  موقف 
منبج  قبل مجلس  بنحو عامين من  منبج  تحرير 
الديمقراطيّة،  سوريا  قوات  ومساندة  العسكرّي 
تضع حكومة أنقرة منبج في صدارة اهتماماتها 
التركيّة.  للعمليات  هدفاً  عنها  تتحدث  وراحت 
وليس ثّمة شكٍّ بأّن أردوغان يريد الثأر لمرتزقة 
على  وإيجادهم  صنعهم  في  ساهم  الذين  داعش 
وممارسة  التوّسع  بأسباب  وإمدادهم  األرض 
اإلجرام، وأما أنّهم ُدحروا على يد قوات سوريا 
آخرها  كثيرة  ومناطق  منبج  في  الديمقراطيّة 
فالمسألة  كامالً،  الحسكة  ريف  تحرير  إعالن 
فأردوغان ال يرضى   بالنسبة ألنقرة،  نظر  فيها 
بهزيمة شركائه وأتباعه، وخسارة أدواته الطيّعِة 

في تنفيذ مخططه االستعمارّي في سوريا.
يتحدث  فراح  صوابه  السلطاَن  أفقدِت  الهزيمة 
اتفاقه  في  تفاصيل  ويفبرك  وشيك  تدخل  عن 
خاصة  حرباً  ويشّن  المتحدة،  الواليات  مع 
الحياة  وطبيعة  األهالي  معنويات  مستهدفاً 
بين  االستثنائيّة  والتعايش  التوافق  وحالة 
تحليالٍت  تحتاج  ال  والمسألة  المدينة،  مكونات 
صحفيّة،  تسريباٍت  أو  استخباراتيّة  ومعلوماٍت 

اليوميّة  بل هي غاية الوضوح في التصريحات 
أردوغان شخصيّة  أضحى  إذ  األتراك،  للساسة 
إعالميّة أكثر منه رجل دولة وسياسة، ويؤّكد أنّه 

تأتي  ثم  المرتزقة  يقود عصابات  مافيوّي  زعيم 
متابعة  اليسير  ومن  لتعليماته،  مطابقة  األحداث 
ما يحدث  العملّي لمخططاته من خالل  التطبيق 
في عفرين، منبج، عفرين، إدلب، شنكال وحتى 
إبعاد  أردوغان  يقبل  ال  هذا  جانب  قنديل.إلى 
على  وجودهم  حدوده، ألنَّ  داعش عن  مرتزقة 
السورّي  الشأن  في  التدّخل  له  يضمن  الحدود 
فقد  المناطق،  تلك  في  وجوده  واستمرار  أكثر 
النصرة  مرتزقة  مع  أوالً  متفقاً  إدلب  إلى  دخل 
وإذا  له.  شرعيّة  مظلة  أستانه6  أصبحت  بعدما 
باألمان  وتشعر  حدودها  تحمي  الدول  كانت 
أبنائها على  بوجود قواتها المسلّحة الوطنيّة من 
أكثر  باألمان  يشعر  أردوغان  فإّن  الحدود، 

بين  فرَق  ال  إذ  الحدود،  على  المرتزقة  بوجود 
الجيش التركّي والمرتزقة سلوكاً، فكالهما يأتمر 
بالتعليمات ذاتها، ويسترشد بالعقل الفاشي نفسه.

يحدُق  كبيراً  خطراً  أنَّ  أردوغان  أدرك  أن  بعد 
بمرتزقة داعش وهم على وشِك النهاية، يحاول 
رفضه  أعلن  ولطالما  الفناء،  من  ينقذهم  أن 
تحرير كري سبي/ تل أبيض والرقة وسواهما، 
وأعلن معارضته لتواصل مناطق شمال سوريا 
من  جرابلس  احتل  ولذلك  البعض،  ببعضها 
ومن  داعش  مرتزقة  مع  تذكر  مواجهات  غير 
ليُعِمل  عفرين  احتل  واليوم  الباب،  مدينة  بعدها 
معاوَل التقسيم اإلرهابيّة في الجغرافيا السوريّة، 
مستفيداً من صمت العالم نتيجة سياسة االبتزاز 
التي يمارسها، إذ يلّوح أردوغان بإمكانيّة ضخِّ 
المرتزقة واإلرهاب إلى دول أوروبا ومستثمراً 

ازدواجيّة معايير الغرب.

قائد 
وفلسفة
عبد الله أوجالن

ثقافة الشرق األوسط وهيمنة 

احلداثة الرأمسالية ـ4ـ
المدنيِة  على  العميِق  تركيزي  وراَء  األوليُّ  الدافُع 
في  خصوصاً  الرأسماليِة  الحداثِة  وعلى  عموماً، 
الُمَجلَّداِت األربعِة األولى من مرافعتي، كان يرمي 
لهذه  تحليٍل سوسيولوجيٍّ  القدرِة على صياغِة  إلى 
األخرى؛  وراء  واحدةً  الُمعاشِة  الكبرى  النكباِت 
أي إلى رفِع الكابوِس الهابِط على الحقيقِة الكرديِة 
السوداِء  الغيوِم  وبعثرِة  األخيَرين،  القرنَين  خالل 
التي تَعلوها.كما إّن الشعبَين والثقافتَين األعرَق في 
على  الكرِد  مع  بالتداخِل  عاشتا  واللتَين  المنطقة، 
إمضاءاتِهما  وتََرَكتا  الحضارّي،  التاريِخ  طوِل 
وبصماتِهما على أرقى ثقافاِت المنطقة؛ قد أصبحتا 
قرباناً لإلبادِة الجماعية في عصِر النكباِت الكبرى 
قُِضَي  حيث  والزوال.  التصفيِة  إلى  ضتا  تلك،فتََعرَّ
رِة ثالَث آالِف سنةً  كلياً على الثقافِة الهيلينيِة الُمَعمِّ
بأنفِسهم  الكرُد  وغدا  األناضول.  بالِد  في  بأكملِها 
الحرِب  يِد  على  والزواِل  اإلبادِة  أمام  لوجٍه  وجهاً 
من  مستورٍة  ثقافيٍة  ركيزٍة  على  الدائرِة  الخاصِة 
عليها  الُمبقى  القوى  أما  العرقّي.  التطهيِر  ركائِز 
دوالً قوميةً مسيطرة، فكأنها أَذابَت شعوبَها العربيةَ 
فاشياتِها  بوتقِة  في  وَصهََرتها  والتركيةَ  والفارسيةَ 
في  سعيُت  كنُت  والخضراء.  والسوداَء  البيضاَء 
على  الحرية«  بـ«سوسيولوجيا  المسماِة  مرافعتي 
وجِه الخصوِص إلى التبياِن بأّن الحداثةَ الرأسماليةَ 
وثمة  هذا  السياق.  هذا  عن  األصُل  المسؤوُل  هي 
الكثيُر والقليُل مما يجب إضافتُه إلى هذا المؤلَّف. 
حسَب  النواحي  بعِض  من  إتماِمه  على  لِنعمْل 
المهيمنةُ  األوضاِع ووفَق وجهاِت النظر. a- القوةُ 
الُمَعيِّنةُ في غضوِن القرنَين األخيَرين، هي الدولةُ 
القوميةُ اإلنكليزيةُ وإمبراطوريتُها. فبينما قاَمت هذه 
في  الكبرى  القوى  وإنهاِك  بإرهاِق  اإلمبراطوريةُ 
ها  وجرِّ البعِض،  بعِضها  على  تأليبِها  عبر  أوروبا 
القروِن  خالل  األوروبيِّ  البرِّ  داخَل  االشتباِك  إلى 
الثالثِة األخيرة؛فقد بََسطَت نفوَذها على مستعَمراِت 
َكَسَرت  أْن  بعَد  التجارية،  وطرقِها  القوى  تلك 
على  أَحَكَمت سيطرتَها  حين  في  خارجياً.  شوَكتَها 
آسيا  وشرقي  أمريكا  أَخَضَعت  كما  منها.  تبقى  ما 
لتغدَو  األساليب،  بنفِس  لَرقابتِها  الشرقيَّ  وجنوبَها 
وَشتَّتَت  هذا  الشمس.  عنها  تغيُب  ال  إمبراطوريةً 
ثقافةَ الشرِق األوسِط أيضاً بأساليب مشابهة خالل 
قومية،  ُدَويالٍت  إلى  َمتها  وقَسَّ األخيَرين،  القرنَين 
وأيديولوجياً.  اقتصادياً  احتكاِرها  بعجلِة  لتَربطَها 
في حين َدأَبَت اإلمبراطوريتان اإليرانيةُ والعثمانيةُ 
هَذين  يَُسّمىطيلةَ  حسبَما  بالحياِة  االستمراِر  على 
واألتراُك  واإليرانيون  العرُب  وانقَسَم  القرنَين. 
بالمستقلة،  يَت  ُسمِّ كثيرٍة  قوميٍة  دوٍل  إلى  الحقاً 
ليواصلوا استقاللَهم. بينما إذا ما ُحلَِّل الوضُع بكلِّ 
أعماقِه، فسياُلَحظُ في واقِع األمِر وبكلِّ سهولة، أّن 
جزءاً من السيادِة الممنهَجِة للنظاِم المهيمِن الوحيد، 
َق  والمنتشرِة في كافِة أرجاِء العالَم، قد نُشِّطَت وُسوِّ
لها ضمن الشرِق األوسِط أيضاً. وكنُت رَميُت إلى 
كشِف النقاِب عن هذا الواقع، عندما عالجُت نظريةَ 
بالتاريِخ  التفكيُر  ألحٍد  يُمِكُن  ال  المركزية.  المدنيِة 
على أنه أجزاٌء ثابتةٌ ومنفصلةٌ عن بعِضها بعضاً، 
والحقيقةُ  تمزيق.  شرَّ  َق  ُمزِّ قد  عقلُه  كان  إذا  إال 
حقيقة،  الكونيَّ  التاريَخ  أّن  أي  ذلك.  نقيُض  هي 
البعِض  ببعِضها  مترابطٍة  سلسلٍة  كحلقاِت  وهو 
إلى يوِمنا الراهن، أو إنه يَسيُل متدفقاً دون انقطاٍع 
لنظاِم  ُمنِشئةً  قوةً  إنكلترا  تبرُح  وال  األّم.  كالنهِر 
بوصفِها  سيرورتَه  نةً  وُمَؤمِّ المركزية،  المدنيِة 
القوةَ المهيمنةَ فيه، ولو ليس بالمستوى الذي كانت 
الشرِق  في  القوميةَ  الدوَل  تقييَم  إّن  سابقاً.  عليه 
سوف  النظام،  هذا  ضمن  والياٌت  بأنها  األوسِط 
الحقائِق االجتماعية. وَكوُن  إلى  بكثير  أكثر  بُنا  يُقَرِّ
الوالياِت جمهورياٍت مستقلةً أو َمملَكة، لن يُغيَر من 
وكثيٍر  التبعيِة  من  بقليٍل  القوُل  أما  شيئاً.  جوهِرها 
وَمن  هات.  وتُرَّ هُراٍء  محُض  فهو  االستقالل،  من 
ال يستوعُب هذه الحقيقة، لن يستطيَع فهَم االنهياِر 
عاماً،  سبعين  بعد  السوفييتيِة  روسيا  في  الحاصِل 
وال إدارةَ الفاشيِة البيضاِء في الجمهوريِة التركية، 
العربية،  القوميِة  الدوِل  في  السوداَء  الفاشيةَ  وال 
وال الفاشيةَ الخضراَء في كلٍّ من إيران وباكستان 
وأفغانستان. كما وسيظلُّ قاصراً في تحليِل حاالِت 
االنهياِر المباِغِت وتغييِر اللوِن لدى الدوِل المسماِة 
بالمستقلِة تماماً في أرجاِء المعمورِة قاطبةً، وكذلك 
قوٍة  إلى  كالصين  عمالقٍة  قوٍة  ِل  تحوُّ كيفيِة  تحليِل 

رئيسيٍة تَضخُّ روَح الحياِة في الرأسمالية.

حممد داوود داوود

د. حممود زايد 

ثانياً: نفي نظرّي ألّي تناقض في المصالح 
أم  إقليميّاً  أكان  النظام سواء  بين وحدات 

عالميّاً. 
على  والمحافظة  االستقرار  اعتبار  ثالثاً: 
الوضع القائم أموراً مطلقة أساسيّة بالنسبة 
والنظام  العولمة  مشروع  ألصحاب 

الجديدين.
المشاكل  أصل  مثل  قضايا  إّن  رابعاً: 
وحدات  وبين  داخل  وتطورها  ونشوئها 
وال  تطرح  ال  الكلّي  أو  اإلقليمّي  النظام 
الجديد.  النظام  مشروع  في  لها  وجود 
وتُعالج المشاكل من خالل مقوالت )األمن 
ويمنع طرح  والتنمية(  والتكيّف  والسالم 
أسئلة مثل: األمن لمن؟ والتنمية لمصلحة 

من وكيف؟ والسالم كيف ولمن ؟...إلخ.
»الشرق  اإلقليمّي  النظام  خامساً: 
الجديد  العالمّي  كالنظام  الجديد«  األوسط 
نجهل  إذ  الكبرى،  المفارقة  وهنا  مغلق، 
في  الوحدات  مستقبل  إّن  ثم  تغيّره  كيفية 
اإلقليميّة  الكتل  ومستقبل  اإلقليمّي  النظام 
»الواليات  الكلّي  النظام  رأس  يقّررها 

بتغيير  يُسمح  ال  إذ  األمريكيّة«،  المتحدة 
النظام  وحدات  بين  البنيويّة  العالقات 
القوى ما بين  اإلقليمّي فالتراتب وميزان 
داخل  والقيادة  وأبديان،  دائمان  الوحدات 
النظم اإلقليميّة أبديّة كالقيادة على مستوى 
المتحدة  الواليات  قيادة  هي  الكلّي  النظام 
واالستقرار  التغيير  عدم  أنَّ  كما  فقط، 
في  األساسيّة  القواعد  من  جوهريّة  مهام 
وشعار  الجديد  العالمّي  النظام  مشروع 

الشرق األوسط الجديد. 
لمنع  اإلسرائيليّة  التصرفات  كّل  سادساً: 
يدعمها  القوة  أسباب  امتالك  من  العرب 

ويبررها رأس النظام اإلمبريالّي.
النظام  وحدات  سيطرة  فقدان  سابعاً: 
اإلقليمّي على عالقاتها الخارجيّة والنظام 
العالمّي الجديد هو هيمنة اقتصاد السوق 

للقيم  وتسويق  المتوّحش  اإلمبرياليّة 
األرض  شعوب  لكافة  الغربيّة  الثقافيّة 

باعتبارها قيماً عالميّة وحيدة. 
  إنه نظام إلغاء التعدد الثقافّي والسياسّي 
من  للمواطنة  إفراٌغ  الجديد  والنظام 
مثل  لمفاهيم  معنى  يبقى  فهل  محتواها 
والدولة  والقوميّة  واالستقالل  السيادة 
أمام تعميم اقتصاد السوق؟ هل يمكن أن 
أم  أوروبيّة  أم  كانت  عربيّة  الدولة  تظل 
آسيويّة ذات سيادة إذا جّردت من التحّكم 
يخسر  من  وهل  الداخلّي  باقتصادها 

السيادة الداخليّة يبقى سيداً؟
فارٌغ،  بناٌء  اقتصاد،  دون  دولة  إّن    
بيضةٌ فاسدةٌ، ومعلوم أّن الليبراليّة معادية 
للحدود وأّن رأس المال ال وطَن له، هنا 
يمتزج االقتصاُد بالسياسة وبالثقافة وتبرُز 

خطورةُ عولمة اقتصاد السوق.
  إن اقتصاد السوق وعالميّته لم يبدأ مع 
النظام  والدة  عن  وإعالنه  بوش  جورج 
مع  السوق  هذا  ُولد  فقد  الجديد،  العالمّي 
تمّدد النظام الرأسمالّي والقبول باتفاقيات 
التجارة الدوليّة وفقاً لما تفرضه الشركات 
عن  الحديث  صار  حيث  القارات  عابرة 
عولمة االقتصاد يأخذ بعض المصداقيّة، 
للفضاءات  وانهيار  لالستقالل  إفراغ  إنّه 
الجهويّة  لالنتماءات  وتصاعد  السياسيّة 
والقبليّة والدينيّة ليس في بالد العرب بل 
إنّه فوضى  كافة،  الثالث  العالم  بلدان  في 
كّل  لدى  ثقافيّة  لردود  وإفراٌز  عالميّة 

مهمشي الكون حيث يؤدي إلى:
أوروبا  في  شوفينّي  قومّي  مشروع  ــ 
في  ثانويّة  عرقية  انفصاليّة  ومشاريع 

بلدان العالم الثالث.
البلدان  في   متعصب  دينّي  مشروع  ــ 

اإلسالميّة والمسيحيّة أيضاً.
ــ مشروع عرقّي – قبلّي في كافة الجهات. 
ــ إنّه إمبراطوريّة الفوضى، ألّن منطلق 
نظام  بناء  ليس  المتوّحشة  الرأسماليّة 
وليس مؤشراً على الرفاهية بل باعثاً على 
السياسيّة  والفوضى  االجتماعّي  التفكك 

والتفقير المعمم.
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عزل أو حوكم مدرسون وقضاة ومحامون، 
وألقي القبض على صحفيين، وأغلقت مواقع 

على اإلنترنت أو حجبت«.
وأضاف: »إن إعالن حالة الطوارئ بشكل 
حقوق  لتقويض  استخدم  تركيا  في  متعاقب 
اإلنسان بشكل حاد وتعسفي ضد عدد كبير 
التركية  السلطات  أن  وأكد  الناس«.  من 
حديثة  أو  حامل  امرأة  نحو 100  احتجزت 
احتجزن  النساء  بعض  أن  وأشار  الوضع، 
عنيف  بشكل  الفصل  تم  فيما  أطفالهن،  مع 
بين أخريات وأوالدهن. وقال زيد الحسين: 
»إن تلك الممارسات القاسية التي تبعث على 
الغضب، ال ترتبط بأي شيء يمكن أن يجعل 

تركيا أكثر أماناً«.

إغالق املؤسسات التعليمية 
واإلعالمية واعتقال الصحفيني

طرد  يستمر  الطوارئ  حالة  إعالن  منذ  
عملهم  تعليق  أو   – العموميين  الموظفين 
سالمة  تراعي  ال  مراسيم  بموجب   –
اإلجراءات، كما أن مئات المنافذ اإلعالمية، 
المستشفيات  المؤسسات،  الجمعيات، 
أغلقتها  التعليمية  والمؤسسات  الخاصة، 
اآلن،  إلى  مغلقة  بمراسيم، وظلت  الحكومة 
ويقال:  تعويض  دون  أصولها  وصودرت 
الدولة  صادرتها  التي  األصول  حجم  »إن 

وصل إلى 11 مليار دوالر«.
العدالة  حزب  حكومة  وافقت  ومؤخراً 
متخصصة  لجنة  إنشاء  على  والتنمية 
بموجب  اتُخذت  التي  القرارات  لمراجعة 
غير  اللجنة  هذه  أن  غير  الطوارئ.  حالة 
عينتهم  السبعة  أعضاءها  ألن  مستقلة 
عن  المسؤولة  والتنمية  العدالة  سلطات 
الحق  توفّر  ورغم  والغلق.  الطرد  قرارات 
االنتصاف  آليات  أن  إال  االستئناف،  في 
وفي  عدة.  سنوات  تستغرق  قد  والتعويض 
انتظار ذلك، ال يحق للمتضررين العمل في 
مجمدة  حساباتهم  وتبقى  العمومية،  الوظيفة 
وجوازاتهم مصادرة، فقد قّدم أكثر من 102 
لم  لكنها  اللجنة،  إلى  شكاوى  شخص  ألف 
مثل  قرارات،  أي  إصدار  في  بعد  تشرع 

إلغاء قرارات الفصل والغلق.
والتنمية  العدالة  حزب  سلطات  وأغلقت 
المعارضة  اإلعالمية  المنابر  من  العديد 
ألردوغان وسياساته أو التي تنتقد سياساته، 
ومن بينها صحيفة أوزغور كوندم، صحيفة 
األول  تشرين  من  الـ 29  وفي  جمهوريت، 
العدالة  حزب  حكومة  أمرت  2017م، 
الوسائل اإلعالمية  التركي بإغالق  والتنمية 
أنباء  وكالة  لألنباء،  دجلة  “وكالة  التالية 
المرأة، جريدة أوزغور كوندم، جريدة آزاديا 
جريدة  يوكسكوفا،  أخبار  جريدة  والت، 
جاكداش، جريدة بوستا، جريدة هابر، جريدة 
هابر،  برستيج  جريدة  اكسبريس،  جوني 
نين  تبه  كزل  جريدة  اورفاناتيك،  جريدة 
ساسي، مجلة تيروج، مجلة أفرنسل كولتر، 
مجلة أوزغورلك دونياسي”. واستمر أيضاً 
المحتويات  وإزالة  اإلنترنت  مواقع  حجب 

اإللكترونية.
من  العالم  في  األول  البلد  تركيا  وتعد 
الذين  واإلعالميين  الصحفيين  سجن  حيث 
إذ  ومحاكمات،  جنائية  تحقيقات  يواجهون 
يوجد حوالي 150 من هؤالء وراء القضبان 
جانب  إلى  الطوارئ،  حالة  إعالن  بدء  منذ 
التلفزيونية  والقنوات  الصحف  أغلب  افتقار 
دعم  على  مجبرة  كونها  االستقاللية،  إلى 

الخط السياسي الحكومي.

القمع ميتد ليشمل املدافعني عن 
حقوق اإلنسان

في عام 2017م، امتّد قمع األصوات الناقدة 
حزيران  ففي  الحقوقيين،  ليشمل  تركيا  في 
احتُجز تانر كيليش، رئيس الفرع التركي لـ 
»منظمة العفو الدولية«، وُوضع في الحبس 
مع جماعة  بصلته  الزعم  بسبب  االحتياطي 

فتح هللا غولن.
أثناء  حقوقيين   10 احتُجز  تموز  وفي 
اجتماع روتيني بإسطنبول واتُهموا بمساعدة 
الحبس  في   8 ُوضع  إرهابية،  منظمات 
منظمة  مكتب  مديرة  فيهم  بمن  االحتياطي، 
وعضوة  إيزر،  إيديل  بتركيا  الدولية  العفو 
»مجلس المواطنين« ومؤسسة فرع منظمة 
دالكيران،  أوزالم  بتركيا  الدولية  العفو 
الجنسيتين  يحمالن  آخرين   وحقوقيَّين 

األلمانية والسويدية.
أكثر  ُوضع  الطوارئ،  حالة  وبموجب 
الحبس  رهن  تركيا  في  محام   500 من 
آخرون.  ألف  فعلياً  وحوكم  االحتياطي، 
المحاكمة  يواجهون  الذين  المحامين  أغلب 
متهمون بربط صالت مزعومة مع جماعة 

فتح هللا غولن.
وإساءة  التعذيب  عن  إفادات  وانتشرت 
في 2017م، ال  واسع  نطاق  المعاملة على 
قانون  سيما من أشخاص احتُجزوا بموجب 
حول  تقارير  وانتشرت  اإلرهاب.  مكافحة 
وإخضاعهم  للمحتجزين  الشرطة  ضرب 
وتهديدهم  مطّولة  لفترات  مؤلمة  لوضعيات 
وعرقلة  المحامين،  وتهديد  باالغتصاب، 

الفحوص الطبية.

دالالت تقديم موعد االنتخابات

البرلمانية  االنتخابات  أردوغان  تقديم  إن 
تشرين  في  مقررة  كانت  التي  والرئاسية 
الثاني 2019م، إلى 24 حزيران 2018م، 
القاعدة  تراجع  أولها  كثيرة،  دالالت  له 
االنتخابية المؤيدة ألردوغان، وهذا ما كشفه 
التصويت على التعديالت الدستورية، إذ فاز 
بلغ  ضئيل  بهامش  االستفتاء  في  أردوغان 
حوالي 51.5 %، ولم تصوت له مدن كاملة.
ألردوغان  الذهنية  الصورة  تراجعت  كما 
السياسي  االستقطاب  حال  تصاعد  ظل  في 
ذلك  وبرز  التركي،  الداخل  في  والمجتمعي 
في اعتقال المناهضين للعدوان التركي على 
اإلعالم،  وسائل  تأميم  إلى  إضافة  عفرين، 
»دوغان«  وكالة  مؤسسة  إجبار  وآخرها 
على بيعها لرجل أعمال مقرب من أردوغان 
االنترنت  على  الرقابة  تعظيم  إلى  إضافة 
والمقروءة  المرئية  اإلعالم  ووسائل 

والمسموعة.
لعفرين  احتالله  استغالل  أردوغان  حاول 
إلى  االنتخابات،  في  لصالحه  وتوظيفه 
جانب استغالله لألوضاع في الدول العربية 
وتوظيفها  ربيعاً،  تشهد  التي  المجاورة 
لمصلحته، استناداً إلى ما يرفعه من شعارات 
تستدعى إرث العثمانية، وتستلهم الشعارات 
العقائدية، ومحاولته استثمار ذلك داخلياً بين 
ترتكز  زائفة  بطولة  لتعويم  التركي  الشعب 

على الدفاع عن المسلمين المقهورين.
وسعى أردوغان من خالل تبكير االنتخابات 
لتهميش قطاعات النخب والقواعد العلمانية، 
ال سيما في ظل توجهه نحو أسلمة المجتمع، 
والسعي  العثمانية.  الخالفة  أمجاد  واستعادة 
أن  إذ  األتراك،  على  سلطاناً  نفسه  لفرض 
االنتخابات المبكرة بعد التعديالت الدستورية 
عام  حتى  السلطة  في  البقاء  له  ستتيح 
2029م وبالتالي فإن تبكير االنتخابات يعني 
الممارسات  حساب  على  السلطوية  ترسيخ 
مقاس  على  المشهد  وتفصيل  الديمقراطية، 

طموحات أردوغان.
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قمع وسعي للدكتاتورية

خديعة  عبر  السلطة  إلى  أردوغان  وصل 
الشريحة اإلسالمية في البالد، وكذلك خديعة 
التي كان يطلقها من  الكرد عبر تصريحاته 
تركيا،  في  الكردي  الشعب  لحقوق  ضمان 
ولكنه سرعان ما نقض وعوده وعهوده، وبدأ 
بفرض سلطته وسطوته في البالد، بدءاً من 
قرار انتخاب الرئيس من قبل الشعب بشكل 
مباشر واالستفتاء عليه في 21 تشرين األول 
إلى فرض حالة الطوارئ  2008م وصوالً 
حصلت  التي  الفاشلة  االنقالب  محاولة  بعد 
لتحويل  استفتاء  وإجراء  2016م  تموز  في 

النظام في البالد من برلماني إلى رئاسي.

بعد أن أحكم قبضته على البالد 

بدأ بتصفية اخلصوم

منذ أن أصبح أردوغان رئيساً للوزراء عام 
2003م، سعى بشتى الوسائل لفرض سلطته 
على البالد، واستغل الحوادث التي تجري فيها 
من أجل تصفية خصومه، ففي 26 شباط من 
عام 2010م أطلق حملة سماها »المطرقة« 
معه  المختلفين  الجيش  قادة  بعض  استهدفت 
االنقالب ضد حزب  محاولة  كانت  والتهمة 
العدالة والتنمية عبر افتعال نزاع داخلي بين 
المحافظين والعلمانيين وافتعال مناوشات مع 

اليونان.
أردوغان  كان  الذين  المسؤولين  ولتحصين 
يوكلهم بمهام خاصة للقضاء على خصومه، 
شباط   12 في  والتنمية  العدالة  حزب  قدم 
2012م، إلى البرلمان مسودة قانون تقضي 
توكيلهم  تم  الذين  البيروقراطيين  بتحصين 
رئيس  أو  الوزراء  رئيس  قبل  من  بمهام 
الجمهورية، وبذلك أضاف أردوغان صبغة 

قانونية على ممارساته.

نكث العهود اليت قطعها للشعب 
الكردي

في طريقه إلحكام قبضته على البالد استغل 
أردوغان الشعب الكردي بعد مبادرة السالم 
هللا  عبد  الكردي  الشعب  قائد  طرحها  التي 
بالحوار  وبدأ  نوروز 2013م،  في  أوجالن 
إيمرالي،  جزيرة  في  المعتقل  أوجالن  مع 
لرئاسة  الترشح  ينوي  أردوغان  كان  إذ 

الجمهورية بعد أن أقر قرار انتخاب الرئيس 
من قبل الشعب بشكل مباشر واالستفتاء عليه 
كان  لذلك  2008م،  األول  تشرين   21 في 
لرئاسة  يصل  كي  الكرد  ألصوات  بحاجة 

الجمهورية.
وفي انتخابات 11 آب 2014م، فاز أردوغان 
كأول رئيس يختاره الشعب بشكل مباشر في 
كرئيس  أردوغان  انتهى عهد  وبذلك  تركيا. 
رئيساً  أردوغان  كان  وعندما  للوزراء، 
الكردي  الشعب  قائد  محامي  منع  للوزراء 
هذا  وما زال  به  اللقاء  من  أوجالن  عبد هللا 
أصبح  تموز 2011م، وعندما  منذ  مستمراً 
للجمهورية فرض عزلة مشددة على  رئيساً 
أوجالن ومنع اللقاء به بشكل شبه تام، ونكث 
عهوده فيما يخص عملية السالم وأنهاها في 
حزيران 2015م، وبدأ بشن الهجمات على 

الساسة الكرد في البالد.

تدمري ممنهج للمدن الكردية

السالم،  مفاوضات  أردوغان  إيقاف  عقب 
من  األمن  وقوات  التركي  الجيش  صّعد 
البالد.  في  الكردية  المدن  على  هجماته 
سلوبي،  نصيبين،  شرناخ،  مدن  فتعرضت 
سور آمد والعديد من القرى والمدن الكردية 
الذي  التركي،  الجيش  لهجمات  األخرى 
استخدم مختلف صنوف األسلحة في قصف 
تسببت  الهجمات  وهذه  وتدميرها،  المدن 
حتى  مدمرة  تزال  ما  والتي  المدن  بتدمير 
من  الهجرة  على  السكان  أجبر  كما  اآلن، 
في  يعيشون  منهم  العديد  زال  وما  منازلهم 
الخيم بمناطق مجاورة لمدنهم ويمنعهم حزب 
العدالة والتنمية من العودة وإعادة إعمار ما 

دمرته آلة الحرب العسكرية األردوغانية.

اعتقال النواب الكرد يف الربملان 
وفرض الوصاية على البلديات

العدالة  حزب  وأفعال  ممارسات  تتوقف  لم 
بل  الكردية،  المدن  تدمير  على  والتنمية 
اعتقلت  حيث  الكرد،  الساسة  استهدفت 
من  بأوامر  والتنمية  العدالة  حزب  سلطات 
حزب  من  األقل  على  نائباً   13 أردوغان، 
أنهم  بتهم  وذلك  الديمقراطي  الشعوب 
الرئيسين  بينهم  ومن  اإلرهاب،  يدعمون 
دميرتاش  الدين  صالح  للحزب  المشتركين 
وفيغن يوكسك داغ، وذلك منذ تشرين الثاني 

يوكسك  فيغن  السلطات  وجّردت  2016م. 
داغ من مقعدها النيابي في شباط 2017م.

والتنمية  العدالة  حزب  سلطات  ممارسات 
حزب  عن  النواب  اعتقال  على  تتوقف  لم 
أيضاً  استهدفت  بل  الديمقراطي،  الشعوب 
الرؤساء المشتركين للبلديات والذين انتخبهم 
إذ وضعت سلطات  االنتخابات،  الشعب في 
بلدية   89 على  يدها  والتنمية  العدالة  حزب 
الرؤساء  من  األقل  على   70 واعتقلت 
المشتركين لهذه البلديات، وفرضت الوصاية 
عليها وعينت أعضاء حزب العدالة والتنمية 

عليها مرتبطين مباشرة باألجهزة األمنية.

حالة الطوارئ كوسيلة لفرض 
السلطات والقضاء على املعارضني 

في 15 تموز 2016م، بدأ الحديث عّم يسمى 
محاولة انقالب فاشلة ضد نظام رجب طيب 
أردوغان  استغلها  الحادثة  هذه  أردوغان. 
البالد  على  سطوته  لفرض  كبير  بشكل 
عن  وذلك  له  المنافسين  كل  من  والتخلص 
طريق إعالن حالة الطوارئ في البالد والتي 

ما تزال مستمرة حتى اليوم الحاضر.
من  أقل  بعد  جاء  الطوارئ  حالة  إعالن 
قال  وحينها  االنقالب،  محاولة  على  أسبوع 
أردوغان: »إن إعالن حالة الطوارئ يهدف 
فعال  بشكل  المطلوبة  الخطوات  اتخاذ  إلى 
التهديدات  على  القضاء  أجل  من  وسريع 
ودولة  بلدنا،  في  الديمقراطية  الموجهة ضد 

القانون، وحقوق مواطنينا وحرياتهم«.
أتاح  الطوارئ  قانون  فإن  الحقيقة  في  ولكن 
في  البرلمان  تجاوز  وحكومته  ألردوغان 
الحقوق  وبتقليص  جديدة  قوانين  إصدار 
وتنفيذ  تجوال  حظر  وفرض  والحريات، 
السلطات  إلى  العودة  دون  اعتقاالت 

التشريعية والقضائية.
حالة  أردوغان  مدد  الوقت،  ذلك  ومنذ 
الطوارئ 7 مرات، وهي ما تزال مستمرة 
االنتخابات  أجريت  ظلها  وفي  اآلن،  حتى 
والباحث  األكاديمي  إليها.  التي دعا  المبكرة 
في الشؤون التركية ومدير مركز الدراسات 
محمد  الدكتور  بيروت  في  االستراتيجية 
لوكالة  سابق  حديث  في  قال  الدين،  نور 
لن  التركية  االنتخابات  »إن  هاوار:  أنباء 
تكون نزيهة وسليمة في ظل استمرار حالة 
دور  تحييد  تم  والتي  البالد  في  الطوارئ 

البرلمان فيها وبالتالي دور المعارضة«.

اعتقال 160 ألف شخص وعزل 152 
ألف من املؤسسات

للقضاء  الطوارئ  حالة  أردوغان  استغل 
على كافة خصومه السياسيين والمعارضين 
المراكز  في  له  الموالين  لتعيين  وكذلك  له، 
والئهم  ضمان  أجل  من  بالدولة  الحساسة 
محاولة  فبعد  البالد.  على  قبضته  وإحكام 
االنقالب استهدف أردوغان قادة الجيش غير 
واعتقلهم  والتنمية  العدالة  لحزب  الموالين 
وفصلهم من الخدمة وعيّن بدالً عنهم  ضباطاً 
الجامعات  إلى  ذلك  بعد  وانتقل  له،  تابعين 
وفصل األكاديميين ومنعهم من السفر خارج 
البالد، ثم إلى القضاء، المدارس، المؤسسات 
واعتقل  المستشفيات  الجمعيات،  اإلعالمية، 

وفصل عشرات اآلالف.
وفي تقرير صادر عن مكتب األمم المتحدة 
تركيا  في  الوضع  عن  اإلنسان  لحقوق 
نيسان   20 في  ونشر  2017م،  عام  خالل 
زيد  اإلنسان  حقوق  مفوض  قال  2018م 
إذ اعتقل  الحسين: »إن األرقام هائلة،  رعد 
ما يقرب من 160 ألف شخص خالل فترة 
موظف  ألف   152 وعزل  الطوارئ،  حالة 
مدني من وظائفهم، الكثير منهم تعسفياً. كما 
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سعى زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان إىل إجراء االنتخابات 
يف ظل قانون الطوارئ كي يضمن الفوز يف هذه االنتخابات، بعد أن زج املختلفني معه 

واملعارضني والصحفيني املعارضني لسياساته يف السجون وفصلهم من اخلدمة.
كدار  ثقافية  تجمعات  ضمن  تقع  المكتبة   «
مسرحي  عرض  صالة  تضم  التي  المسرح 
منبج،  في  المثقفين  واتحاد  فنية،  ومعارض 
مزودة  مطالعة  قاعة  تضم  فالمكتبة  وكذلك 
إرشاد  يتم  أن  باإلمكان  إلكتروني  بأرشيف 
أي شخص من خاللها الى الخزانة التي تضم 
كتابه المطلوب، وقسم للمطالعة مكيفة ومزودة 
بأساليب الراحة التامة, وقسم لإلدارة واإلعارة 
باألطفال،  خاص  قسم  الفتتاح  كذلك  ونطمح 
وغيرها  ومراسم  ومجالت  كتب  على  يحتوي 

من النشاطات الثقافية التي تهم األطفال«.
أجل  من  الزمن  المكتبة  على  القائمين  يسابق 
من  لفترات  طويت  التي  الكتب  تلك  تعود  أن 
الزمن إلى بهجتها باحتضانها بين يدي قرائها 
إلى  الكثيرين  لتروي عطش  وكذلك  ومحبيها، 
صديق،  خير  يعّدونه  زالوا  ما  الذي  الكتاب 
تبدع كل لحظة برسم  التي  وبخاصة في منبج 
كل  وتحتفل  جديدة  رائعة  شعر  قصائد  كلمات 

يوم بميالد شاعر.

على قدم وساق يستمر العمل ويتواصل العطاء 
في  وبخاصة  سوريا  شمال  من  شبر  كّل  في 
مدينة  ومنها  مؤخراً  ُحّررت  التي  المناطق 
والفكري  واألدبّي  الثقافّي  الواقع  وفي  منبج، 
الشعراء  مدينة  فهي  الذائع  صيتها  لمنبج 
القامات األدبيّة  بامتياز، ومنها كانت عشرات 

والشعراء العظام تطل كل يوم.
تقوم  المتواصلة  وجهودها  نشاطاتها  ضمن   
في  المدنية  لإلدارة  التابعة  والفن  الثقافة  لجنة 
المثقفين  اتحاد  من  وبالتعاون  وريفها،  منبج 
في  عامة  مكتبة  افتتاح  على  بالعمل  منبج  في 
منبج باسم »مكتبة محمد منال غزيل«، تخليداً 
وبعد  غزيل،  منال  المعروف  وابنها  لشاعرها 

اليوم  يتم  الئق  ومكان  مناسب  مبنًى  إيجاد 
بلوازمها  المكتبة  بتزويد  لالفتتاح  التحضير 
القراءة  قاعات  ولوازم  رفوف  من  األساسيّة 

وغيرها.
وبعض  وأقسامها  المكتبة  عن  أكثر  وللحديث 
التفاصيل االخرى تحدث لنا أمين المكتبة خالد 

حاج محمد:

» منذ شهور تستمر أعمال تأهيل المبنى بالقرب 
المؤسسات  من  عدد  يضم  ثقافّي  تجمع  من 
الصيانة  أعمال  من  وانتهينا  األخرى،  الثقافية 
وغيرها  والرفوف  الخزن  بتامين  اآلن  وبدأنا 
أكثر من »24  لدينا  اللوازم، وبشكل عام  من 
ألف« كتاب أغلبها من مكتبة المركز الثقافّي، 
أما من حيث المحتوى فهي متنوع، في الفلسفة 

المجاالت  وكّل  والثقافة  والفكر  والتاريخ 
كاملة  ومجلدات  لمستشرقين  وكتب  االخرى، 
في األدب والتاريخ العالمي، وكذلك للعديد من 
وكذلك  العلمية  كالموسوعة  العلمية  الدوريات 

مخطوطات كثيرة ومتنوعة«.
القائمين عليها  وعن أقسام المكتبة وطموحات 

أضاف خالد:

تقرير/ عبدالرمحن حممد

مكتبة غزيل مبنبج تزدان بـ24 ألف كتاب 

أوغاريت... األجبدية األوىل
عام  شمرا  رأس  من  فالح  محراث  علق  عندما 
التي  المذهلة  المفاجأة  كانت  ما  بشيء   1928
أماطت اللثام عن أهم المواقع االثريّة في الساحل 
بعدها  ليتابع  شمرا،  رأس  موقع  وهو  السورّي 
عالم اآلثار الفرنسي كلود شيفر رحلة المفاجآت 

في دراسته وتنقيبه للموقع منذ عام 1929.
الممالك  هذه  أهم  من  أوغاريت  اآلثاريون  ويعد 
العصر  منذ  السورّي  اإلنسان  سكنها  التي 
الحجري، وما تم الكشف عنه والوصول اليه من 
التخطيط  متميزة  لمدينة  آثار  عن  كشف  حقائق 
وعدت  والصناعة  العلوم  في  متقدمة  والمباني، 
تاريخ  في  أبجدية  أول  وموطن  اللغات  ملتقى 

البشر.
بممالك  وجدت  وثائق  في  اوغاريت  اسم  ورود 
كنعانية أخرى كـ »ماري ويمحاض« حيث ذكر 
وجود مدينة مزدهرة تقع بالقرب من موقع مدينة 
الالذقية الحالي، وكما هو الحال مع سائر المدن 
رأس  تسمية  وجاءت  االرض،  تحت  المدفونة 
الذي  الشمرا  نبات  من  أوغاريت  لموقع  شمرا 
كما  عليه،  توضعت  الذي  المرتفع  التل  يغطي 
اشتق اسم أوغاريت من كلمة أغارو التي تعني 

باللغة األكادية »الحقل«.
واشارت عمليات التنقيب في الموقع الى وجود 
 7500 عامي  بين  تمتد  أثرية  سويات  خمس 
يشير  ما  السويات  تلك  وأبرز  و1200ق.م، 
-1600 المتأخر  البرونز  عصر  الى  منها 
12200ق.م، حيث توصل من خاللها إلى حقيقة 
الشرق  ممالك  أهم  إحدى  كانت  أوغاريت  أن 
علوي؛  قسمين  ضمت  المدينة  أّن  كما  القديم. 
مرتفع ضم األبنية العمالقة كالمعابد والقصور، 
العاديين  الناس  بيوت  يتضمن  منخفض  وقسم 
كشف،  مهم  دفاعي  بسور  القسمين  كال  وأحيط 
ومؤمنة  بأبراج  ومدعوماً  عريضة  بقاعدة  كان 
بأبواب أربعة تُعرف باألبواب »الكّماشة«. كما 
أّن األبنية كانت تتألف من طابقين أو أكثر وكان 
أبنية  تحت  يقوم  الكبيرة  البيوت  في  العائلة  قبر 
بعناية  والمنحوتة  باألحجار  المرصوفة  السكن 
وحمامات  مياه  آبار  البيوت  هذه  احتوت  كما 
وتمديدات أخرى تنظم عملها أقنية وشبكة توزيع 

وتصريف دقيق للمياه.
القصر  يقوم  المدينة  من  الغربي  القسم  وفي 
بين  ما  إلى  تاريخه  يعود  الذي  الكبير  الملكي 
القرن الخامس عشر و الثالث عشر قبل الميالد 
الكنعانية  العمورية  القصور  أهم  أحد  وأصبح 
الرسالة  من  شهرته  على  واستدل  المشرق  في 
إلى  عدو«  »رب  جبيل  ملك  بها  بعث  التي 
فيها  يمتدح  الرابع«  »أمينوفس  مصر  فرعون 

الذي  الملكي  القصر  يضم  العظيم   القصر  هذا 
عشر  الخامس  القرنين  بين  لما  تاريخه  يعود 
خمس  حول  تلتف  غرفة   90 عشر،  والثالث 
باحات  وأربع  حديقة  بينها  مكشوفة  باحات 
األول  في  طابقين  من  ويتألف  مسقوفة  صغيرة 
إلى  إضافة  وملحقاتها  االستقبال  قاعات  قامت 
والمستودعات  والمخازن  والمكاتب  األرشيف 
األعلى  الطابق  بينما خصص  والخدم  والحرس 
الملكي  بالقصر  وجد  كما  الملكية  العائلة  لسكن 
عدد كبير من الوثائق الكتابية واللقى األخرى من 
بينها الرأس العاجي والطاولة واألسرة. وقد عثر 
على رسالة من ملك جبيل »رب عدو«  ارسلت 
يمتدح  الرابع«  »أمينوفس  مصر  فرعون  إلى 
فيها هذا القصر العظيم. كذلك  يوجد فيه قصرين 
شمال  لوقوعه  الشمالي  القصر  األول  آخرين 
أوغاريت  قصور  أقدم  وهو  الرئيسي  القصر 
ويتألف من 30 غرفة وصمم في القرن السادس 
الجنوبي  القصر  هو  والثاني  الميالد،  قبل  عشر 

متر   1600 مساحته  صغير  بناء  عن  عبارة 
مربع يقع جنوب القصر الرئيسّي عثر في بعض 
عن  عبارة  وثائقه  معظم  أرشيف  على  قاعاته 
نصوص تجارية متبادلة بين أوغاريت وقبرص 
الملكّي  الحي  إلى  باإلضافة  وفلسطين،  ومصر 
»بعل  لـ  ومعبدين  الشرقية  الشماليّة  الجهة  وفي 

ودجن« وبينهما بيت الكاهن األكبر.

اآلهلة والعبادات

اوغاريت  سكان  أّن   على  الملكيّة  الوثائق  تدل 

عبدوا آلهة بالد الشام وعلى رأسها »أيل وبعل 
مارسوا  معابد  لها  وبنوا  وعنات«  وعشتروت 
أربعة  التنقيبات عن  فيها طقوسهم حيث كشفت 
معابد في المدينة أكبرها معبد »بعل« الذي شيد 
الميالد. وكان على  قبل  الثاني  األلف  في مطلع 
مسافة  من  يرى  موقعه  بحكم  عاٍل  برج  شكل 
بعيدة في البحر فكان بمثابة نقطة عالم للبحارة، 
القادمين وإلى الجنوب الشرقي من معبد »بعل« 
بحجم  ولكن  لبعل  المشابه  »دجن«  معبد  يقوم 

أصغر. 

أجبدية رأس مشرا »أوغاريت«

للباحث  أثر«  الرؤى  في  »ولنا  كتاب  في  جاء  
األوغاريتية  األبجدية  أّن  القيم  علي  الدكتور 
وهي  الميالد  قبل  عشر  الرابع  القرن  إلى  تعود 
في  اآلن  حتى  مكتشفة  معروفة  أبجدية  أقدم 
العالم القديم، وكان استخدامها في الكتابة بمثابة 

اختصار إلشارات كانت تصل بين 600 و800 
ويعود  المقطعيّة  المسمارية  الكتابة  في  اشارة 
القديم  العالم  في  ونشرها  استخدامها  في  الفضل 
إلى سكان الساحل السوري في األلف الثاني قبل 

الميالد.
كبير  جهد  بعد  األوغاريتيّة  اللغة  رموز  وفُّكت 
المؤلّف من  األبجدّي  ويبين طابعها  العلماء  من 
على  تزيد  قلما  متتالية  كلمات  عالمة  ثالثين 
بعض  عن  بعضها  مفصولة  أحرف  أربعة 
بفاصل شاقولي وأول من نشر النصوص االولى 
»ادوار  وكذلك  فيرولو«  »شارل  العالم  كان 

وتشهد  الكتابيّة.  رموزها  فك  الذي  دورم« 
الوثائق الكتابيّة التي اكتشفت في أوغاريت على 
مملكتها  في  متداولة  كانت  لغات  ثماني  وجود 
والحثيّة  والحوريّة  واآلكاديّة  األوغاريتيّة  وهي 

واللوفيّة والسومريّة والمصريّة والقبرصيّة.
من  أوغاريت  تطّور  مستوى  قياس  ويمكن 
االكتشاف األهم فيها وهو األبجدية األوغاريتيّة 
فالقدرة  البشريّة  الحضارة  ركائز  أهَم  تُعدُّ  التي 
على  تدل  الطريقة  بهذه  اللغة  اختزال  على 

مستوى معرفّي راٍق جداً.
اكتشفت  التي  األوغاريتيّة  العبادة  أنشودة  أما 
عام 1948 في رأس شمرا على ُرقيم مسمارّي 
إلى  تاريخها  يعود  والتي  رموزها  عليه  نُقشت 
القرن الرابع عشر قبل الميالد ما زالت تستأثر 
باهتمام الباحثين والموسيقيين والمهتمين بشؤون 
مدونة  أقدم  وهي  اليوم  حتى  والموسيقا  التاريخ 
نحو  أّن  إلى  ويُشار  العالم.  في  ُوجدت  موسيقيّة 
أبجدية  العالم تدرس طالبها  خمسين جامعة في 

أوغاريت.
كما عثر في أوغاريت على مئات القبور الحجريّة 
والعديد من اللُقى األثريّة من بينها تماثيل اآللهة 
الذهب  من  المصنوعة  الحجم  صغيرة  المقّدسة 
والبرونز والحجر ومن أهّمها تمثاالن أليل وبعل 
مطليان بالذهب إضافة إلى تماثيل آللهة ولبشر 
وحيوانات وطيور مغشاة بالذهب من بينها الصقر 
وهو رمز اإلله المصرّي حورس. باإلضافة إلى 
مئات الرقم الطينيّة المسماريّة التي ُكتبت بلغات 
متعددة إضافة إلى مجموعة المجوهرات والحلي 
الزينة والعاجيات واألختام األسطوانيّة  وأدوات 
واألواني الفخاريّة والمعدنيّة فضالً عن عدد من 

األنصاب الحجريّة.

أوغاريت تقّدم وابتكار بال حدود

على  بالنقش  فنانيها  عبر  أوغاريت  عرفت 
الفنان  مهارة  أظهرت  التي  المعدنيّة،  األواني 
العاج  صناعة  ِحرفة  إلى  باإلضافة  الكنعانّي، 
وتطعيم  ترصيع  في  راٍق  كفٍن  استخدمت  التي 

عثر  حيث  منها،  منحوتات  األثاث وصنع  قطع 
على غطاء عاجي نقش عليه صورة سيدة جميلة 
أثاث  على  الملكّي  القصر  حديقة  في  عثر  كما 

مصنع من قطع عاجية.
المستخرج  »االرجوان«   تجارة  دّرت  كما 
اللون  لندرة  وافرة  أمواالً  البحري،  المحار  من 
األخرى  والصناعات  المناسبات  في  وأهميته 
وكتن ذلك سببا في إطالق اسم »الفينيقيين » على 
األوغاريتيين وهي تعني األرجوان باألغريقيّة. 

على  قادرة  كمدينة  بنيت  أوغاريت  أّن  وياُلحظ 
يحصل  أن  الممكن  من  الذي  التطور  استيعاب 
بحري  كمرفأ  موقعها  من  واستفادت  بعد  فيما 
خيراتها  ومن  وسيطة،  استراتيجية  نقطة  في 
الزراعية الوفيرة لتلعب دوراً تجارياً وحضارياً 
الشرق  في  بابل  حتى  تأثيرها  وليصل  متميزاً 
ومصر في الغرب مستفيدة من اسطولها البحري 

الضخم.
وصلت مساحتها الجغرافية إلى نحو 36 هكتاراً، 
حسب اآلثاريين والباحثين، ولم تكشف عمليات 
التنقيب حتى اآلن سوى عن 20% منها وبحسب 
العاصمة  أنها ضمت  تبين  فيها  الوثائق  ترجمة 
أوغاريت وأكثر من 350 قرية وبلدة ومزرعة 
أسماء مطابقة في معظمها ألسماء قرى  حملت 
وبلدات متواجدة في اغلبها حتى اآلن كـ »بسنادا 
أما  وغيرها.  وجناتا«  والعمرونية  وروضو 
اسباب اندثار عشار فيرجعها الكثيرين إلى كارثة 
طبيعة كالزلزال او ان شعوب البحر القادمة من 

البلقان وغيرها دمرتها.

املصادر: 
كنعان  سيدة  »أوغاريت..  سفان:  ايناس  ـ 

البحرية«
ـ ويكيبيديا املوسوعة احلرة.

آرين شنكايل



www.ronahi.netالعدد 519  

اخلميس
6/28/ 2018م

العدد 519   www.ronahi.net

اخلميس
6/28/ 2018م 7مجتمع وشبيبة اقتصاد وبيئة6

البلديات  لجنة  تستمر  ـ  ديرك  روناهي/ 
إقليم  في  ديرك  لمنطقة  التابعة  والبيئة 
الجزيرة  بحملة رش المبيدات الحشرية في 
ومخيمي  لها  التابعة  والقرى  ديرك  مدينة 
انتشار  لمنع  لالجئين  ونوروز  روج 
األمراض وبخاصة مع بدأ فصل الصيف؛ 
وذلك بهدف القضاء على الحشرات ومنع 

انتشار األمراض بين المواطنين .
وباشرت اللجنة برش المبيدات الحشرية في 

مخيم نوروز لالجئين ستستمر لمدة يومين 
الضارة  الحشرات  على  للقضاء  وذلك 

المسببة لألمراض وانتشار العدوى.
لبلدية  المشتركة  الرئاسة  نائب  وصرح 
»بدأنا  قائالً:  جوجو  المسيح  عبد  ديرك 
ما  منذ  الحشرية  المبيدات  رش  بحملة 
الحارات  رش  تم  حيث  الشهر،  يقارب 
لها  التابعة  والقرى  ديرك  مدينة  أحياء  في 
االنتهاء  حتى  مستمرة  الحملة  تزال  وما 

برش  وقمنا  والقرى.  األحياء  جميع  من 
إلى  وسنتوجه  نوروز  مخيم  في  المبيدات 
مخيم روج لالجئين القريب من كري رش.
ونقوم برش المبيدات الرزازية والضبابية 
لمنع  انتشار األمراض السارية  كالالشمانيا 
تسببها  التي  األمراض  من  وغيرها 
الحشرات حفاظاً على صحة المواطنين«.

التربية  مكتب  عقد  ـ  عيسى  عين  روناهي/ 
والتعليم بمجلس سوريا الديمقراطية اجتماعاً 
مكاتب  لكافة  2018/6/26م،  الثالثاء  يوم 
النهوض  شأنها  من  خطط  لوضع  التربية 

بالعملية التعليمية في العام الدراسي القادم. 
الديمقراطية  وعقد االجتماع بمجلس سوريا 
الرئاسة  حضره  عيسى،  عين  ناحية  في 
التابع  والتعليم  التربية  لمكتب  المشتركة 
دوكو  ونسرين  المشرف  رجب  للمجلس 
في  التربية  لمكاتب  المشتركة  والرئاسة 

الرقة, منبج, الطبقة، ودير الزور .
الشهرية  تقاريرها  المكاتب  وعرضت 
والمشاكل التي تواجههم ومنها نقص األثاث 
المدرسي والكادر التدريسي، وقدموا بعض 
بالعملية  للنهوض  والخطط  المقترحات 
التربوي،  المنهاج  تأمين  ومنها  التربوية، 
األثاث  وتأمين  المدارس،  ترميم  وإعادة 

المدرسي من مقاعد وألواح كتابة.
الرئيس  مع  لقاء  لنا  كان  الخصوص  وبهذا 
المشترك لمكتب التربية والتعليم في مجلس 
الذي  المشرف  رجب  الديمقراطية  سوريا 
افتتاح  تم  الماضي  العام  في   « قائالً:  حدثنا 
بعد أن  أبنائنا  لتعليم  المدارس بشكل طارئ 

بإمكانياتنا  سنوات  لعدة  التعليم  من  ُحرموا 
المحدودة«.

والتعليم  التربية  قائالً: »إننا مكتب  وأضاف 
نعمل جاهدين على تأمين المنهاج الدراسي، 
مدرسي  أثاث  من  اللوازم  بتجهيز  وقمنا 
وغيره من اللوازم األخرى متالفين نواقص 

الجديد  للعام  التالميذ  الستقبال  السابق  العام 
2019/2018م«.

التربية  لجان  كافة  أن  ذكره  الجدير  ومن 
عن  التدريسي  الكادر  بتأهيل  تقوم  والتعليم 

طريق دورات تدريبية صيفية.

حيث باشر المشفى باستقبال أول مريض له 
عملية  إجراء  وتم  15عاماً،  عمره  ويقارب 
أصبع  وتدعى  األصابع  لعظام  له  جراحية 
»المقداحين«، باإلضافة إلى عملية جراحية 

»فتاق« ألطفال بعمر السنتين و8 سنوات.
في  الصحة  للجنة  المشترك  الرئيس  وأشار 
الجراحية  العمليات  أن  مسلم  عبيد  الطبقة 
فيصل  الطبيب  قبل  من  أجريت  األولى 
والدكتور  العامة  الجراحة  مختص  الواصل 
العظمية  الجراحة  في  مختص  المطر  غانم 
للمساعدة  ومهيأين  متدربين  ممرضين  مع 
ويتم  تام  بنجاح  العمليات  وتمت  العملية  في 

استقبال حاالت أخرى.

غرفة  أن  مسلم  عبيد  أكد  أخرى؛  جهة  من 
العلميات بحاجة إلى بعض األجهزة والمواد 
الجراحة  ومستلزمات  كاألدوية  األولية 
دفع  لعدم  كبرى  جراحية  عمليات  إلجراء 
المدينة وإجراء عملياتهم  المرضى لمغادرة 
بساعات  المنطقة  عن  تبعد  أخرى  بمشافي 
مما يؤدي إلى دخولهم في حالة حرجة تؤدي 
بحياة المريض أو تعرضه للخطر ولحاالت 
إرهاق جسدية ونفسية بسبب طول الطريق.

كما نوه مسلم: »إن العمليات الجراحية التي 
المشفى خدمة  العمليات في  ستجريها غرفة 
مقابل،  وبدون  المنطقة  في  لألهالي  مجانية 

لتخفيف عبء التكاليف الباهظة عليهم«.

الجدير بالذكر أن المشفى افتتح بشكل رسمي 
الطبية  الخدمات  يقدم  كان  وقد  فترة  منذ 
النسائية  مختص  وقسم  األطباء  خالل  من 
الدم  لتبرع  مركز  إلى  باإلضافة  واألطفال، 

وفحصه بخدمات مجانية دائمة.

أول عملية جراحّية يف مشفى الطبقة الوطيّن
روناهي/ الطبقة ـ افتتحت غرفة عملية جراحة عامة يف مشفى الطبقة الوطين، حيث أجريت فيها أول عملية جراحية، بعد أن قام مرتزقة داعش 
العمليات وبعد حترير املدينة على يد مقاتالت ومقاتلني قوات  بينها أدوات غرفة  الطبية يف املشفى ومن  بتدمري وختريب وهنب كافة املستلزمات 

سوريا الدميقراطية يف العام املاضي، عملت جلنة الصحة يف اإلدارة املدنية الدميقراطية على إعادة اخلدمات الطبية إىل املدينة.

جملس سوريا الدميقراطية يناقش سبل
 تطوير العملية التعليمية

مقاطعة  في  المحروقات  مديرية  بدأت 
بطاقات  بتوزيع  ونواحيها  كوباني 
منذ  التدفئة،  ومازوت  الغاز  أسطوانات 
الجاري،  العام  السادس من شهر حزيران 
األحياء  وكومينات  مجالس  مع  وبالتعاون 
مازوت  بطاقات  توزيع  تم  حيث  والقرى، 
جميع  على  الغاز  وأسطوانات  التدفئة 
فتم  ونواحيها،  كوباني  مقاطعة  عائالت 
لكل  المازوت  من  لتر   600 تخصيص 
غاز  وأسطونة  العائلة(،  دفتر  )كل  عائلة 

واحدة لكل عائلة في كل دفعة.
ويوجد في في المقاطعة 23 مركزاً لتوزيع 
الغاز،  وأسطونات  المازوت  بطاقات 
ونواحيها،  بالمقاطعة  مجلس  كل  في  أي 
وافتتح بهذا الصدد قسماً يدير أعمال توزيع 
تخصيص  وتم  العائالت،  على  البطاقات 

كوباني  مدينة  لعوائل  بطاقة   45000
اآلن  حتى  البطاقات  وتوزعت  ونواحيها، 
والتوزيع  العائالت،  من   %60 بنسبة 
العوائل  استلمت جميع   وإن  مستمر حتى 

في المقاطعة بطاقات الغاز والمازوت. 
طريق  عن  بطاقاتها  العائالت  وتستلم 
الكومينات والمجالس التابعة لها في الحي 
بطاقة  عائلة  كل  استالم  وبعد  القرية،  أو 
المحروقات  محطة  إلى  تتوجه  المازوت 
المازوت  كمية  الستالم  لها  التابعة 
دفعة  أو  دفعات  لها من خالل  المخصصة 
صحيفتنا  أجرت  السياق  هذا  وفي  واحدة. 
لمديرية  المشتركة  الرئيسة  مع  لقاء 
جيندا  كوباني  مقاطعة  في  المحروقات 
كنجو وحدثتنا؛ قائلة: » في هذا العام غيرنا 
نظامنا في توزيع المازوت على األهالي، 

من  بالعديد  المنصرم  العام  في  مررنا  لقد 

توزيع املازوت يف كوباني

ترميم الطرقات يف عني ديوار

محلة نظافة ودهان 
احلدائق بكركي لكي

بلدية  باشرت  ـ  لكي  كركي  روناهي/ 
الشعب في كركي لكي بالتنسيق والتعاون 
مع جمعية كركي لكي الخيرية بحملة نظافة 
وتدهين الحدائق في كركي لكي, وتعهدت 
والعمال  اآلليات  بتقديم  لكي  كركي  بلدية 
تعهدت  كما  المكومة،  القمامة  لترحيل 

 90 بتقديم  الخيرية  لكي  كركي  جمعية 
الحدائق  وتنظيف  القمامة  لتجميع  عامالً 

وتدهينها.
والجدير بالذكر أن الحملة ستدوم لمدة 20 

يوماً وتشمل جميع أحياء المدينة.

افتتاح مركز جملس قرية الصبحة

ة يف خميم نوروز لالجئني
ّ
رش املبيدات احلشري

وكالة هاوار/ عين عيسى ـ ال شيء أسوأ 
واألصحاب،  األهل  وفقدان  النزوح  من 
الحالة  هذه  مكان،  كل  في  حل  الدمار 
محمد  النازح  ورسومات  لوحات  تجسدها 
التي  عيسى  عين  ناحية  مخيم  في  الحسن 
ألوان األمل: »أنا هنا  يقول فيها مستخدماً 
في  دارت  التي  أقاوم«.الحرب  زلت  وال 
الماضية  السبع  السنوات  خالل  سوريا 
مساحات  وتضررت  األهالي  حياة  غيّرت 
كبيرة من البنى التحتية وتسببت في نزوح 

اآلالف من األهالي ليقطنوا المخيمات.
النازحين، وال  الكثيرون بهوية  قد ال يهتم 
به  يعرفون  ما  كانوا،  وماذا  كانوا  كيف 
اآلن هي تسمية »نازحون« يعيشون على 
المنظمات  من  بعض  تقدمها  مساعدات 

ويملكون بعضاً من آمال العودة.
داخل مخيم عين عيسى الذي يحوي نازحين 
من مختلف المناطق السورية، وبين هؤالء 
المواهب  من  الكثير  اجتمعت  النازحين 
أسقف  تحت  خبأت  مواهٌب  واإلبداعات، 
والمعاناة،  اآلالم  من  بالكثير  تمتلئ  خيم 
بها.تحت  ويشعر  يراها  من  بانتظار  وهي 
خيمته التي رفع جوانبها كي يتخللها الهواء 
أمسَك بفرشاة التلوين ووضع علبة األلوان 
حال  هذه  كانت  بالرسم،  وبدأ  عينيه  أمام 
أعيننا  لمحته  عندما  حسن  محمد  النازح 
أثناء جولتنا داخل المخيم، هو وابنه أحمد 

يجلسان ويتشاركان الرسم والخيال.
يبلغ  الرقة  مدينة  سكان  من  حسن  محمد 
ألربعة  أب  هو  سنة،   46 العمر  من 
أطفال، ولدين وابنتين، محمد حسن وأثناء 
تواجده في مدينته كان يمتلك موهبة الرسم 
المرتزقة  أن  إال  العود  على  والعزف 
بينه  فرقت  للمدينة  دخولها  وأثناء  داعش 
عينيه. نصب  وضعها  التي  وطموحاته 
لمنزل  مداهمتها  وأثناء  داعش  مرتزقة 
حسن أحرقت كافة رسوماته ولوحاته التي 
عمل لشهور على إتمامها باإلضافة لكسر 
آلة العود الخاصة به وإحراق كامل منزله.
وبعد أن نزح محمد حسن لمخيم ناحية عين 
عيسى التابعة لمقاطعة كري سبي لم يقبل 
التخلي عن حلمه، بل استمر به، وما زال 
يعمل على تحقيقه، ولكن هذه المرة بتعابير 
إذ  قبل،  من  رسمها  عما  تختلف  وأشكال 
بات يُعبر اآلن عبر رسوماته التي يرسمها 
النازحين،  حال ووضع  المخيم عن  داخل 
الذي  الدمار  عن  أخرى  ورسومات 
باإلضافة  كافةً،  وبسوريا  بمدينتهم  حل 
واالشتياق  الفقدان  عن  تعبر  لرسوماٍت 

الزمن  فرقهم  الذين  واألصحاب  لألهل 
ورسومات لسياسات الدول الخارجية.

الرسومات  مجموعة  تقليب  أثناء  وتالحظ 
الرسومات  من  بعضاً  حسن  رسمها  التي 
طبعات  إليها  أضيفت  رسومات  المميزة، 
فيها  وكأن  زاهية  بألوان  لونت  مختلفة 
بأنه  تشير  ورسالة  باألمل  تبعث  عبارة 
من  بالرغم  يقاوم  ومازال  موجوداً  مازال 
كل شيء.محمد حسن وأثناء لقائنا به قال: 
أقضي وقتي  أرتاح عندما  أنا  الرسم  »في 
أمر  من  أتضايق  عندما  الرسم  في  كامالً 
في  بالرسم،  وأبدأ  وألواني  فرشاتي  أحمل 
كل لوحة ورسم لي هنالك رسالة أوجهها 
الصعبة  الظروف  بي«.وعن  يحيط  لمن 
التي يمر بها النازحون أضاف محمد حسن: 
واآلالم،  المعاناة  تجتمع  المخيم  في  »هنا 
التي  المساعدات  على  يعيشون  النازحون 
أمل  في  ولكننا  المنظمات،  لهم  تقدمها 
من  تحررت  أن  بعد  لمدينتنا  نعود  بأن 
قائالً:  طموحاته  عن  المرتزقة«.وتحدث 
يمكن  وال  موجودة  وطموحاتي  »حلمي 
أمٌل  لديه  بأن  وأشار  تدميرها«،  ألحد 
كبير في عودة األمن واالستقرار، وأيضاً 
بتحقيق هدفه بأن يكون للوحاته ورسوماته 
أن  وأيضاً  إعجاب،  محل  وتكون  مكانة 
تسمح له الفرصة بافتتاح معرض لعرض 
لوحاته.ال يستطيع محمد حسن العودة إلى 
ال  وهو  منزله  أحرق  داعش  ألن  الرقة 
يملك تكاليف إصالحه، لذا ما يزال ينتظر 
تحت خيمته بريق أمل ينبعث من المستقبل 

المجهول عله يساعد في تحسين حاله.
للموهبة  المالكين  أحد  من  حسن  محمد 
وما  النازحين  بين  من  الموجودة  واإلبداع 
وحسب  يرسم  ال  فهو  الكثير،  هنالك  زال 
هو  ويبقى  الشعرية،  القصائد  يكتب  وإنما 
فرصة  بانتظار  الموهوبين  من  وغيره 
أجمع وكي  للعالم  لهم كي يظهروها  تمنح 
تثبت بأن النزوح ال يمكن أن يقضي على 
أحالمهم وطموحاتهم التي وضعوها نصب 

أعينهم.

 ولن تستطيعوا
ً
ًسأعود يوما

 قتل طموحي أبدا

مجلس  افتتح  ـ  الزور  دير  هاوار/  وكالة 
الشهيد هاني الحسن لقرية الصبحة في ريف 
القرية،  في  له  مركزاً  الشرقي،  الزور  دير 
المدني  الزور  دير  مجلس  بإشراف  وذلك 
العشرات  حضرها  احتفالية،  مراسم  خالل 

من أهالي القرية والقرى المجاورة وإداريون 
من مجلس دير الزور المدني وأعضاء من 
سوريا  قوات  ومقاتلي  الداخلي  األمن  قوى 

الديمقراطية.
بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت تكريماً 

المشتركان  الرئيسان  ألقى  بعدها  للشهداء، 
العلي  عايد  الحسن  هاني  الشهيد  لمجلس 
وسناء االبراهي ، كلمات باركوا في بدايتها 
القرية  أهالي  على  المجلس  مركز  افتتاح 

وكافة الحضور.
وأكدوا بأنهما سيكونان على قدر المسؤولية 
بجد  سيعملون  وأنهم  عاتقهم،  على  الملقاة 
الخدمات لألهالي وحل  كافة  تقديم  أجل  من 
الشعوب  أخوة  مفهوم  وزرع  مشاكلهم 
والتعايش المشترك بينهم، كما ألقيت كلمات 
غالية  المرأة  دار  لعضوة  كلمة  منها  أخرى 
الشهداء  عوائل  مؤسسة  عضوة  الحمود، 
الغربي  الخط  الجالل، وعضو مجلس  وفاء 

لبلدة الصور خالد االبراهيم.
وباركت مجمل الكلمات األهالي على افتتاح 
المركز ودعتهم ألن يكونوا السند للمجلس، 
الحسن  هاني  الشهيد  أن  بالذكر  والجدير 
لتحرير  الفرات  غضب  حملة  في  استشهد 

الرقة وهو أول شهيد من قرية الصبحة.

والتأخر  المازوت  نقص  في  الصعوبات 
ووزعنا  األهالي،  على  توزيعه  بدء  في 
توزيع  فتم  الدفعات،  طريق  عن  المازوت 
دفعة  كل  في  المنصرم،  العام  في  دفعتين 
وزعنا 200 لتر، ولم تستلم بعض العائالت 
نقص  بسبب  الثانية  الدفعة  في  المازوت 

كمية المازوت«.
لمديرية  المشتركة  الرئيسة  وواصلت   

جيندا  كوباني  مقاطعة  في  المحروقات 
اعتمدنا  العام  »هذا  بالقول:  حديثها  كنجو 
نظام توزيع البطاقات الستالم المازوت«.

حتى  مشكلة  أي  نواجه  »لم  وأضافت: 
في  نقص  أو  المازوت  توزيع  في  اآلن 
كميته، فاألهالي راضون عن نظام وكمية 
المازوت التي خصصنها لهم، فالكمية التي 
حددانها تكفي لعدد العائالت الموجودة في 

المقاطعة وقراها وتزيد أيضاً«.

تقرير/ سالفا أمحد

البلديات  لجنة  باشرت  ـ  ديرك  روناهي/ 
التابعة لمنطقة  والبيئة في بلدة عين ديوار 
الجزيرة  إقليم  في  قامشلو  بمقاطعة  ديرك 
بفرش الطريق الواصل بين قرية زهيرية 
وذلك  المقالع  بقايا  بمادة  ديوار  وعين 
السياسي  الخط  على  السير  حركة  لتسهيل 
حدود  على   الواقع   ) الحدودي  )الخط 

باكور كردستان.
عين  بلدة  في  والبيئة  البلديات  لجنة  بدأت 
الطريق  فرش  من  الثانية  بالمرحلة  ديوار 
فترة  منذ   به  العمل  بدأ  الذي  الحدودي 
كيلو   15 الطريق  طول  ويبلغ  قصيرة 
متراً ويعتبر من الطرق الهامة كونه الخط 
السياسي وطريق المقالع ويمر عليه المئات 
القرى  التي تعمل في مقالع  الشاحنات  من 

التابعة للبلدة.
ويتم تنفيذ هذا المشروع بالتنسيق والتعاون 
المقالع في  ديوار  أصحاب  بلدة عين  بين 

ديركا برآف وشركة روج آفا للخدمات.
عين  لبلدة  المشترك  الرئيس  وصرح 
قائالً:  المشروع  ديوار شيروان خليل عن 
نقوم  لكننا  الضئيلة  إمكانياتنا  من  »بالرغم 
ما  بمبلغ  الطريق  فرش  مشروع  بتنفيذ 

يقارب تسعة ماليين ومئتا ألف ل.س«.
المشروع  »قسم  قائالً:  حديثه  خليل  وتابع 
عين  من  األولى  المرحلة  مرحلتين  إلى 
كيلو   8 بطول  برآف  ديركا  حتى  ديوار 
متر وتم فرش الطريق بالحجر المكسر و
شرف  جم  من  الثانية  والمرحلة    MCO
حتى قرية زهيرية بطول 7 كم يتم فرشه 

.MCO« بمادة البقايا و
على  المشروع  تنفيذ  »تم  خليل:  وأشار 
بين  والتعاون  بالتنسيق  الكومينال  نظام 
مدى  يؤكد  مما  المقالع  وأصحاب  البلدية 
تلك  في  والمواطنين  البلدية  بين  التقارب 
القرى وتأتي أهمية المشروع كونه يخدم ما 
يقارب 15 قرية من قرى بلدة عين ديوار 
وكذلك كونه يقع على الحدود الفاصلة بين 

روج آفا وباكور كردستان 
المشترك  الرئيس  شكر  حديثه  نهاية  وفي 
أصحاب  خليل  شيروان  ديوار  عين  لبلدة 
المقالع الذين كان لهم دور كبير في نجاح 
جميع  مصلحة  في  يصب  الذي  المشروع 
عين  لبلدة  التابعة  القرى  في  المواطنين 

ديوار.


