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من  كل  أكَّد  ـ  عيسى  عين  روناهي/ 
وعائشة  الشيخ  الكريم  عبد  المتخرجين 
الرجب، أنهم استفادوا كثيراً من الدروس 
المغلقة  التدريبية  الدورة  التي تلقوها في 
الديمقراطي في عين  المجتمع  بأكاديمية 
عيسى، والتي بدأت بتاريخ 4/7/2018م. 
أكدوا  الذين  المتخرجين  وبحسب 
أهمية  تعلَّموا   “ أنَّهم  على  لصحيفتنا 
التدريب في تطوير الفرد للنهوض أكثر 
بعمله، باإلضافة الى تعلُّم التنظيم وكيفية 
المتخرجين  عدد  وبلغ  المجتمع”،  إدارة 
في  انتهت  التي  التدريبية  الدورة  من 
المذكورة  باألكاديمية  24/7/2018م 

آنفاً 32 عضوةً وعضواً من مدينة الرقة 
من  الزور،  دير  مدينة  وريف  وريفها 

أعضاء الكومينات والمجالس المحلية.
الدورة  على  المشرف  مع  لقاء  وفي 
أن  “نرجو  قائالً:  حدثنا؛  عفرين  خبات 
الدورة  من  تعلموه  ما  الُمتدربون  يُطَبِّق 
ضمن  عملهم  مجال  في  التدريبية 
المجالس والكومينات لالرتقاء بالمجتمع 

وتَنظيمه”.
وعن الدروس التي تلقوها أشار عفرين 
أهمية  عن  الدروس  مجمل  أنَّ  إلى 
والمرأة  الديمقراطية  واألمة  التدريب 

والمجلس والكومين.

احلسكة تشهد انعقاد كونفرانس 
مؤمتر ستار األول

 من مواد منتهية 
ّ
جوالت احلد

الصالحية مستمرة بقامشلو

اآلثار  تربط ثقافة  املاضي باحلاضر 

انطالق أول دوري ناشئني لكرة 
القدم يف اجلزيرة

تستمر فعاليات الكونفرانس األول لمؤتمر 
شعار  تحت  الحسكة  مقاطعة  في  ستار 
ثورة  نجعل  العصر,  مقاومة  »بروح 
المرأة ثورة مجتمعية« في صالة بيلسان 
مندوبة   350 بحضور  عامودا.  بناحية 
من أعضاء مؤتمر ستار لنواحي وبلدات 

مقاطعة الحسكة كافة.

 في اآلونة األخيرة وخالل فترة الصيف 
تتعرض المواد الغذائية للتلف وفي بعض 
المحالت أدت النتهاء صالحيتها ومع ذلك 
يتم بيعها للمواطن للتخلص من كل المواد 

لديهم وال يهتمون ألمرها.

اآلثار امتداد الماضي وارتباط بالحاضر، 
القديمة  الثقافات  مجمل  نقلت  التي  وهي 
التي عاشها اإلنسان خالل مراحل الحياة، 
منذ القدم إلى اآلن، وهي التي دلَّت على 
كافة الحضارات التي مرت بها البشرية، 
يعتمد  التي  الثوابت  أهم  من  اآلثار  وتعد 
منطقة  هوية  تحديد  أجل  من  العلم  عليها 

جغرافية والشعوب التي عاشت فيها.

للفئات  الدوريات  توقف  من  سنوات  بعد 
المنصرم  العام  في  بها  والبدء  العمرية 
يكمل  العام  هذا  في  و  الشباب،  بدوري 
مكتب كرة القدم هذه الخطوة، فبعد إقامة 
فيه  اختُتمت  والذي  األشبال  لفئة  دوري 
مرحلة  منافسات  وبدأت  الذهاب  مرحلة 
اإلياب أيضاً في األسبوع الماضي ينطلق 
اليوم الخميس المصادف 2018/7/26م، 
أول دوري رسمي لكرة القدم لفئة الناشئين 

ألندية إقليم الجزيرة.

روناهي  مؤسسة  عن  تصدر  عامة  ثقافية  سياسية  صحيفة  روناهي: 

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

وخلق  نشر  إىل  وتتطلع  منطقتنا  يف  والتعددية  الدميقراطية  وأسس 

ثقافة دميقراطية بيئية إنسانية حرة أساسها االعرتاف واالحرتام املتبادل 

املنطقة  األقالم احلرة يف  تفعيل  بني مجيع مكونات اجملتمع من خالل 

العلل  مكامن  إىل  يتطرق  واقعي  حتليلي  فكري  نقاش  أسس  وتأمني 

الصحيفة صفحاتها  تفتح  األساس  هذا  وعلى  املناسبة هلا  احللول  وطرح 

احلضارات  مهد  األوسط  الشرق  منطقة  مستقبل  على  الغيورين  لكل 

الفكر  وتنشيط  وتطبيق  ترسيخ  يهمهم  من  ولكل  عامة.  البشرية 

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

ة
ّ
حسني عثمان: «ال صحة لالدعاءات الرتكية«حقوقنا مشروعة يف إطار وحدة األراضي السوري

الرسميّة ستبدأ  والمفاوضات  اللقاءات  بأّن  للكثيرين  أوحى  ما حدث 
بين الكرد وإدارتهم الذاتيّة وبين ممثلي الدولة السوريّة في المستقبل 
القريب، وسيكون هناك اتفاق بينهم على نقاط للحّل تعترف بموجبه 
كخطوة  للكرد  واإلداريّة  الثقافيّة  الحقوق  ببعض  السوريّة  الحكومة 

أوليّة يمكن البناء عليها مستقبالً وتطويرها.

للحياة  منوذجًا  منبج  أصبحت 
بها  االقتداء  جيب  اليت  التشاركية 
اجلغرافية  كامل  على  وتطبيقها 
حياة  اليوم  تعيش  حيث  السورية، 
املدنية  اإلدارة  بفضل  تشاركية؛ 
أبنائها  وترابط  فيها  الدميقراطية 
ورد  عنها،  والذود  وتالمحهم 
االحتالل...  ورفض  عليها  االعتداءات 
الوطين  التحالف  عضو  أكده  ما  وهذا 
عثمان؛  حسني  السوري  الدميقراطي 
دخوهلا  يف  الرتكية  االدعاءات  نافيًا 

منبج... 
2»
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ة
ّ
تفجريات لن تنال من إرادة شعوب أبي

إىل مىت تستمر معاناة نازحي خميم عني عيسى؟!

7»

8»
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دورة للرؤساء املشرتكني جملالس وكومينات عني عيسى

نشاط ترفيهي ألطفال تل متر

مركز  اختتَم  ـ  تمر  تل  روناهي/ 
النفسية  لالستشارات  أمارة  الشهيدة 
الجزيرة  إقليم  في  المرأة  لهيئة  التابع 
تعليمياً  ترفيهياً  ـ فرع تل تمر نشاطاً 
بلدة تل تمر، واستمر  تربوياً ألطفال 
النشاط لسبعة أيام متتالية وفق برنامج 
تضمَّن  حيث  األنشطة،  من  ع  ُمنوَّ
من  عدٍد  بممارسة  ترفيهية  أنشطة 
األلعاب والمسابقات، وأنشطة تعليمية 
األطفال,  توعية  إلى  تهدُف  تربوية 

وتنمية قدراتهم العقلية، وإنماء ذكائهم.
بإقامة حفلة حضرتها  النشاط  واختُتم 
في  واإلدارية  اآلغا،  والء  النائبة 
خالت  والتنمية  التخطيط  مكتب 
شيخموس، ولجنة المرأة في مقاطعة 
قامشلو، وتنوعت نشاطات الحفلة من 
األطفال  قّدَم  كما  الدبكة،  حلقات  عقد 
عرضاً مسرحياً، وفقرات غنائية من 
الفلكلور الكردي، وفي نهاية الحفل تّم 

توزيع الهدايا على األطفال.

كلما تكسرت شوكة مرتزقة داعش 
في جبهات القتال؛ تقوم بإحداث 

التفجيرات اإلرهابية في مدن ومناطق 
متعددة، فبعد انهزاماتها المتكررة 
أمام قوات سوريا الديمقراطية في 

حملة عاصفة الجزيرة لتحرير الريف 
الشرقي لدير الزور؛ قامت بإحداث 

تفجيرين إرهابيين في كل من مدينة 
السويداء السورية وناحية الشدادي 

في شمال سوريا لبث الرعب في 
نفوس أبناء الشعب السوري.. إال أن 

مساعيها ومخططاتها تذهب أدراج 
الرياح، ولن توهن من عزيمة شعوب 
آمنت بالديمقراطية ودافعت عن نفسها 

باإلرادة الحرة... 

3»

أو  حكراً  ما  يوٍم  في  المجتمعية  الثقافة  تكن  لم 
ملكاً ألحد، وبخاصة في الفترة التي عاشت فيها 
المجموعات واألقوام البشرية في ظل ثقافة الثورة 
الزراعية حتى نهايات تل حلف في األلف الرابع 
الثقافة  تلك  كانت  ذاته  الوقت  وفي  الميالد،  قبل 
ع أو قوم أو أثنوس. بمثابة ذهنية مشتركة لكل تجمُّ

عين  مخيم  نازحو  يعاني   
جراء  األمرين  عيسى 
الحرارة  درجات  ارتفاع 
في ظل نقص المياه، األمر 
معاناتهم،  يضاعف  الذي 
المعنية  الجهات  مطالبين 

بإيجاد الحلول.

5»6»

األمة الدميقراطية ثقافة اجتماعية أم 
ذهنية جمتمعية!!

عدسة روناهي

2»
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قد نضطر في بعض األوقات لشراء اللحوم 
الُمصنّعة بسبب الجوع وضيق الوقت أو عدم 
القدرة على القيام بإعداد الطعام بشكٍل مناسب, 
فتعتبر اللحوم الُمصنّعة من المأكوالت سهلة 
ودخولها  أيضاً  لذيذة  أنها  بجانب  التحضير 
في العديد من الوجبات اليوميّة, ولكن بالرغم 
من هذا ال نعلم مقدار الخطورة الّتي نتعرض 
لها عند القيام بأكل اللحوم الُمصنّعة, فقد قام 
أبحاث  عن  والمسؤول  العالمّي  الصندوق 
السرطان مؤّخراً باستعراض 7000 دراسة 
والسرطان,  الغذائّي  بالنظام  تتعلّق  سّرية 
وأوضحْت هذه الدراسات أّن اللحوم الُمصنّعة 
على  كبيراً  خطراً  تشّكل  وغيره  كالاّلنشون 

احتماليّة  من  ترفع  أنّها  بجانب  الفرد  صّحة 
اإلصابة بمرض سرطان األمعاء.

بيان األضرار الّتي تسببها اللحوم الُمصنّعة
الُمصنّعة  اللحوم  أّن  الدراسات  أوضحْت 
الُمقدَّد,  اللحم  المقليّة,  النقانق  على:  تشتمل 
المعلّبة  اللحوم  أنواع  جميع  و  السجق 
والمجّمدة, فعند القيام بتصنيعها تُضاف مواد 
مسرطنة تُعرف باسم نترات الصوديوم الّتي 
اللحوم  على  األحمر  اللون  إلضفاء  تُستخدم 

لتبدو طازجة.
مقارنة بين اللحوم الطازجة والُمصنّعة

التفريق  العديد من األشخاص ال يستطيعون 
أمٌر  أنّه  الطازجة والُمصنّعة مع  اللحوم  بين 
ُعولجت  لحوٌم  هي  الُمصنّعة  اللحوم  سهل. 
بإضافة مواد كيميائية للحفاظ عليها من التعفّن 
أُخرى  ومواد  ملّونة،  موادٍّ  إلى  باإلضافة 
بها  االحتفاظ  ويمكن  معيّنة،  نكهة  إلعطائها 
لفتراٍت طويلة, أّما اللحوم الطازجة ال تحوي 
وعمرها  نهائيّاً،  إضافيٍّة  مكّوناٍت  أيِّة  على 
المجّمدة  اللحوم  من  بكثير  أقّل  المفروض 

ألنها تُحتفظ على رفٍّ ما.
بيان ببعض المواد الكيميائيّة الّتي تُضاف إلى 

اللحوم الُمصنّعة
لجميع  تُضاف  الّتي  الصوديوم:  نترات   
ولتحافظ  طازجة،  لتبدو  الُمصنّعة  اللحوم 
على لونها األحمر, ومن المعروف أّن نترات 
الصوديوم هي من المواد الساّمة، فقد حاولت 
هذه  تحظر  أْن  األمريكيّة  الزراعة  وزارة 
مصنّعّي  من  القرار  هذا  نُقَض  ولكّن  المادة 

المواد الغذائيّة لعدم وجود أّي بديٍل لها.
بوتيل  و  االنيسول  هيدروكسي  بوتيل 
هيدروكسي تولوين: مسؤولتان عن المحافظة 
بجانب  التعفّن  من  الُمصنّعة  اللحوم  على 
الحماية الُمقّدمة من مواد طبيعيّة موجودة في 

اللحوم؛ فهي من مضادات األكسدة.
من  وهي  األحادّي:  الصوديوم  جلوتامات 
أنواع  عّدة  داخل  ُوجدْت  الّتي  المواد  ضمن 
كيميائيّة  مادة  وهي  الُمصنّعة  اللحوم  مْن 
ومن  النكهة,  تحسين  على  تعمل  خطرة, 
المعروف أنّها دائماً تكون مرتبطة بالصداع، 
على  السيطرة  وفقدان  النصفّي،  والصداع 
الشهيّة بجانب السمنة المفرطة، والعديد من 

األمراض األُخرى.

عاصفة  لحملة  الرسمية  الناطقة  قالت 
الجزيرة، ليلوى العبد هللا، أن قواتهم حررت 
الثانية  المرحلة  خالل  كم2   3100 مساحة 
وبين  بينهم  التنسيق  أن  وأكدت  الحملة،  من 
الحدود  لتأمين  مستمر  العراقية  القوات 

العراقية السورية. 
عاصفة  لحملة  الرسمية  الناطقة  لفتت 
هو  لقواتهم  المقبل  الهدف  أن  الجزيرة، 
تحرير بلدة الشعفة وهجين, أبو الخاطر, أبو 
تصريح  في  ذلك  وجاء  والسوسة،  الحسن 
عاصفة  لحملة  الرسمية  للناطقة  خاص 
الجزيرة، ليلوى العبدهللا، لوكالة أنباء هاوار 

عن آخر األوضاع والتطورات الحملة.
عاصفة  حملة  »إن  العبد هللا:  ليلوى  وقالت 
الجزيرة لتحرير الريف الشرقي لمدينة دير 
صحراء  باقي  تحرير  حتى  مستمرة  الزور 
سوريا  بين  الفاصلة  الحدود  لتأمين  المدينة, 

والعراق ودحر مرتزقة داعش فيها«.
وأشارت ليلوى: »إن قواتنا حررت مساحة 

الصحراء  تحرير  الستكمال  كم2   3100
مركدة  )محور  محاور  ثالثة  من  وذلك 
وفي  الهول(,  ومحور  الشدادي,  ومحور 
تلك المساحة تم تحرير 50 قرية ومزرعة, 

واالستيالء على عدد كبير من األسلحة«.
ونوهت ليلوى، بأن قوات سوريا الديمقراطية 
المئات  حررت  القرى  تلك  تحرير  وخالل 
مرتزقة  ظلم  من  وأنقذوهم  المدنيين  من 
داعش، وذلك عبر فتح ممرات آمنة، حيث 
بشرية  كدروع  يستخدموهم  المرتزقة  كان 

إلبطاء الحملة.
عاصفة  لحملة  الرسمية  الناطقة  وأكدت 
دائماً  ستتصدى  قواتهم  بأن  الجزيرة، 
أمن  استفزاز  يحاول  ومن  داعش  لمرتزقة 
المنطقة والمدنيين، وأضافت: »قواتنا ستقف 
أحداً  ندع  لن  األعداء،  لكافة  بالمرصاد 
يعبث بأمن وسالمة المدنيين والمناطق التي 

حررتها قواتنا«.
وعن التنسيق بين قوات سوريا الديمقراطية 

والجيش العراقي قالت ليلوى: »التنسيق بيننا 
وضع  لدرجة  عميق  العراقية  القوات  وبين 
غرفة عمليات على الحدود العراقية السورية 
للتنسيق وتأمين الحدود من المرتزقة وبغطاء 

جوي من التحالف الدولي«.

الجزيرة،  لعاصفة  الرسمية  الناطقة  وبيّنت 
الدشيشة ستتوجه  تحرير صحراء  وبعد  أنه 
تحت سيطرة  تقع  التي  المناطق  إلى  قواتهم 
الشعفة  كبلدة  لتحريرها  داعش  مرتزقة 

وهجين, أبو الخاطر, أبو الحسن والسوسة.
لحملة  الرسمية  الناطقة  قالت  الختام؛  وفي 
عاصفة الجزيرة، ليلوى العبد هللا: »نطمئن 
تم  التي  األراضي  نسلم  لم  بأننا  شعبنا 
شهدائنا  ودماء  مقاتلينا  بجهود  تحريرها 
لن  السياسي  الحل  بأن  ونؤكد  الطاهرة، 
- سوري  بدون حوار وطني سوري  يكون 
وبرعاية دولية وهو السبيل لوضع حد لهذه 

األزمة ولجم مؤججيها«.
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مركز األخبار ـ كّذب عضو الهيئة التنفيذية للتحالف 
عثمان  حسين  السوري  الديمقراطي  الوطني 
وقال  منبج،  مدينة  بخصوص  التركية  االدعاءات 
للقوات  أبنائها وال وجود  قبل  تدار من  المدينة  بأن 
جاء  االدعاءات  تلك  سبب  موضحاً  فيها،  التركية 
منبج،  مدينة  أبناء  من  وهو  عثمان،  حسين  حديث 
منه  توضيحاً  هاوار  أنباء  وكالة  أجرته  لقاء  في 
لصحة االدعاءات التركية التي تزعم دخولها لمدينة 
منبج والوصول إلى تفاهمات مع اإلدارة األمريكية 

بشأنها.
للتحالف حسين عثمان  التنفيذية  الهيئة  وقال عضو 
بأن االتفاق األخير بين أمريكا وتركيا »اتفاق سياسي 
دعائي« استعمله أردوغان في حملته االنتخابية في 
انتصار  إيجاد وهم  و  لنفسه  منه »الترويج  محاولة 

في مدينة منبج«.
بأن  يدرك  »أردوغان  بأن  عثمان  حسين  وأكد 
شعبه  إيهام  حاول  لكنه  أبنائها،  قبل  من  تدار  منبج 
اإلعالم«.  عبر  منبج  في  سياسياً  نصراً  حقق  بأنه 
وغالباً ما تروج وسائل إعالم تركية موالية للحكومة 
للجيش التركي بأنه دخل إلى مدينة منبج ويجري مع 
بغرض  عسكرية  دوريات  هناك  األمريكية  القوات 

االستطالع.
وهو  العسكري،  منبج  مجلس  أكد  ما  وكثيراً 
المؤسسة العسكرية التي تحمي منبج، بأن دوريات 
الجيش التركي تسير في مناطق درع الفرات التي 
تحتلها تركيا، أي خلف نهر الساجور داخل أراضي 

جرابلس المحتلة، وفي منبج لم يتغير شيء.
وهذا ما أكده عثمان الذي قال: »تركيا تدعي دائماً 

داخل  نحن  منبج.  مدينة  في  لهدفها  وصلت  بأنها 
الواقع،  في  تغير  أي  يتم  ولم  فيها  ونعيش  المدينة 
ولم  هنا  تزال  ما  العسكرية  وقواتها  المدينة  إدارة 
يتغير شيء. المدينة ما تزال تدار من قبل أبنائها من 

كافة النواحي سياسياً وعسكرياً«.
وأضاف عثمان الذي يسكن اآلن في منبج: »تعتبر 
القوى  بسبب  استراتيجية  منطقة  اليوم  منبج  مدينة 
التاريخية  وألهميتها  حدودها  على  الموجودة 
سوريا.  في  أماناً  المناطق  أكثر  وتعتبر  العريقة. 
فيها  يتواجد  التي  المناطق  من  نزوحاً  تشهد  لذلك؛ 
اإلدارة  حسن  على  يدل  وهذا  التركي  االحتالل 
واألمان المتواجد بفضل أبنائها الذين يسهرون على 

أمانها«.
الوطني  للتحالف  التنفيذية  الهيئة  عضو  وشدد 
أهمية  على  عثمان  حسين  السوري  الديمقراطي 
وأضاف:  سوريا،  جميع  على  منبج  تجربة  تعميم 
بداية  هي  التجربة  هذه  تكون  أن  الممكن  »من 
لذلك نحن  السوري لألزمة,   - السوري  للحل  ثمرة 
منطق  بأن  نجد  ديمقراطي سوري  وطني  كتحالف 
الحل السوري يجب أن ينطلق من مبدأ الحوار بين 
بين  ما  حقيقي  تفاوض  هناك  يكون  وأن  السوريين 
السوريين أنفسهم وذلك بعد خروج جميع المحتلين 

منها«.
العودة  الخارج  في  منبج  أبناء  عثمان  حسين  ودعا 
التي تتسع للجميع، وقال: »عودوا إلى  المدينة  إلى 
التي زرعتها  والخالفات  ودماراً  قتالً  كفانا  رشدكم 
أن  يجب  البعض  نفوس  في  الخارجية  األجندات 

تكون هذه األجندات بعيدة عن الوطن السوري«.

لوحدات  اإلعالمي  المركز  أكد  ـ  األخبار  مركز 
حماية الشعب بأن مدنيان ومقاتل للوحدات أصيبوا 
التركي  االحتالل  جيش  استهداف  خالل  بجروح، 
)األربعاء(.  أمس  بالرصاص  كانيه  سري  ناحية 
وأشار المركز بأن مقاتلي الوحدات ردوا على جنود 

االحتالل بقوة. 
الشعب  حماية  لوحدات  اإلعالمي  المركز  أصدر 
ومقاتل  مدنيان  بأن  فيه  قالت  العام  الرأي  إلى  بياناً 
االحتالل  جنود  استهدف  نتيجة  أصيبوا،  للوحدات 
من   25 الـ  »في  البيان:  في  وجاء  لهم.  التركي 
استهدف  الساعة 7:30 صباحاً  وبتمام  تموز  شهر 

جنود االحتالل التركي منازل المدنيين بالرصاص 
علي  المدنيان  أصيب  ذلك  ونتيجة  مباشر.  بشكل 
ابراهيم  ناجي وموسى عبيد بجروح. وأراد مقاتلنا 
سرابي انقاذ المدنيين المصابين، لكن جنود االحتالل 
استهدفوه وهو أيضاً أصيب بجروح. جنود االحتالل 
تلقوا  المنطقة،  أمن  يحاولون ضرب  الذين  التركي 
رداً قوياً من قبل وحداتنا. مقاتلو وحداتنا ردوا على 
الحدود  على  المتواجدين  التركي  االحتالل  جنود 

بالمثل«.

من  الرابعة والنصف عصراً  الساعة  انفجر بحدود 
اللجنة  لقطاع  عائد  منزل  في  لغم  )الثالثاء(  يوم 
الشعبية السابعة ببلدة تل رفعت؛ مما أدى إلى جرح 
امرأة تناهز الخمسين من العمر واسمها جميلة علي 
في  »نقيم  ذلك:  بصدد  عبدو  شيراز  وقالت  العلي، 
قطاع اللجنة الشعبية السابعة، قمت اليوم أنا وزوجي 
تمام  ففي  لتنظيفه،  المنزل  ذلك  إلى  جميلة  بصحبة 
بإخراج  نقوم  كنا  وحين  والنصف  الرابعة  الساعة 
القمامة مع قريبتي جميلة أنا وزوجي وولدها كانت 
كانوا  ألنهم  المنزل  ساحة  في  بحرقها  تقوم  جميلة 
النار  أشعلت  أن  وبعد  المنزل  في  السكن  يريدون 
وقامت برمي القمامة أكثر من مرة، سمعنا صوت 
انفجار قوي داخل المنزل ثم لم أرى إال أن جميلة 
من  كثيف  بشكل  يسيل  الدم  وكان  »يدي«  تنادي 
يدها وقام زوجي مباشرة بطلب اإلسعاف فحضرت 

سيارة إسعاف عائدة للهالل األحمر الكردي«.
 وقال اإلداري في الهالل األحمر الكردي بمقاطعة 
الشهباء رشيد إيبش: »تم إخبارنا عن حادث انفجار 
لغم فقمنا بالتوجه إلى موقع الحادث ولم تكن سوى 

من  الخمسين  تناهز  امرأة  وهي  واحدة  حالة جرح 
بنقلها  فقمنا  األولية  اإلسعافات  إجراء  وبعد  العمر 
إلى مشفى آفرين العائد لقرية فافين وتبين من خالل 
الفحوصات والتصوير الشعاعي بوجود كسر رأس 
عضضي من الطرف األيسر مع وجود جرح كبير 
الخامسة  الحادثة  أنها  ويذكر  العضلة  في  وعميق 
األلغام  انفجار  فيها  تتم  التي  رفعت  تل  بلدة  في 

األرضية«.
الشعبية  اللجنة  قطاع  في  »نقيم  حسين:  فاتح  وقال 
وقد  المزروعة  األلغام  من  العديد  هنالك  السابعة، 
ينفجر بأي إنسان، نخاف على أطفالنا وما نريده هو 
المنطقة  لفحص  األلغام  بنزع  لجنة مختصة  مجيء 
هنالك  حياتنا،  تهدد  زالت  ال  التي  العبوات  وفك 
العديد من العبوات التي رأيناها وما زالت موجودة 

في القطاع تهدد حياتنا وحياة أطفالنا«.
 وبحسب اإلحصائيات التي قامت بها منظمة الهالل 
في  األلغام  انفجار  حوادث  عن  الكري  األحمر 
مقاطعة الشهباء فهنالك 17 شهيداً و27جريجاً حتى 

تاريخ 2018/7/20م«.       

حسني عثمان: «ال صحة 
لالدعاءات الرتكية«

االحتالل الرتكي استهدف مدنيني
 يف سري كانيه

انفجار لغم أرضي مبنزل يف تل رفعت 
وجرح امرأة مخسينية 

الحلويات وسلطات الفواكه.
للتقلّصات  مضاّدة  خصائص  له  البابونج: 
حرقة  تقليل  على  يساعد  ما  وااللتهابات؛ 

من  كيٌس  يُضاف  حيث  وتهدئتها،  المعدة 
المغلّي  الماء  من  كوٍب  إلى  البابونج  عشبة 
ويمكن  دقائق،  لمّدة عشر  ويُترك  يُغطّى  ثم 
أو  الليمون  عصير  من  قليلة  كميّة  إضافة 
حيث  المزيج،  هذا  إلى  العسل  من  ملعقة 

يُشرب من مّرتين إلى ثالث مّرات يوميّاً بين 
الوجبات. 

الزنجبيل: الّذي يحتوي على مكّونات نشطة 
مثل الجنجيرول )نبات من فصيلة الزنجبيل(، 
كما  البطن،  انتفاخ   إزالة  على  يساعد  ما 
خمُس  تُوضع  حيث  األمعاء،  التهاب  يعالج 
قطٍع رقيقة من الزنجبيل في كوٍب من الماء 
المغلّي ثّم يُغطّى، ويُترك لمدة عشر دقائق، 
بعد ذلك تُضاف ملعقةٌ من عصير الليمون، 
تناوله  ويتّم  المزيج،  إلى  العسل  وملعقة من 

ثالث مّراٍت يومياً.
الجهاز  تشنّجات  من  يُخفّف  الذي  النعناع: 
يمتاز  أنّه  كما  المرارة،  تحديداً  و  الهضمي 
تصيب  التي  للتقلّصات  مضاّدٍة  بخواٍص 
وذلك  الهضمّي؛  للجهاز  الملساء  العضالت 
تُمضغ  حيث  المنثول،  زيت  على  الحتوائه 
ويمكن  الوجبات،  تناول  بعد  النعناع  أوراق 
كأٍس  إلى  الُمجفّف  النعناع  من  ملعقة  وضع 
من الماء المغلّي، يُترك المزيج لعشِر دقائق، 
في  مّرات  ثالث  إلى  مّرتين  من  ويُشرب 

اليوم.

أسباب انتفاخ البطن:
الهواء،  الماء أو  التوتّر، احتباس  التدخين،   
لدى  الشهريّة  الدورة  انقطاع  الهضم،  عسر 
نقص  بالقرحة،  اإلصابة  اإلمساك،  النساء، 

الشهيّة، أو اإلكثار من تناول الطعام.
بشكٍل  المنزل  في  للعالج  الطبيعيّة  الطرق 

سريع:
الليمون والماء الدافئ: يُخلط عصير الليمون 
مع كمية من الماء الدافئ ويُستخدم كمشروٍب 
إزالة  في  المحلول  هذا  يُسهم  حيث  يومّي، 
وذلك  الهضم،  عمليّة  وتسهيل  الجسم  سموم 
الكربوهيدرات  على  الليمون  الحتواء 
فيتامين  مثل  والفيتامينات  والبروتينات 
الفسفور  إلى  إضافة  سي،  وفيتامين  ب 

والكالسيوم والمغنيسيوم.

بذور الشمر: التي تساعد على إزالة االنتفاخ 
تشنّجات  وتقليل  البول  إدرار  على  لقدرتها 
الهضمي  الجهاز  تُصيب  التي  العضالت 
فضالً عن خواصها المضادة للجراثيم، حيث 
توضع ملعقة من بذور الشمر في كوب من 
تتراوح  لمّدة  يُغطّى ويُترك  ثّم  المغلي  الماء 
من خمٍس إلى عشرة دقائق، بعد ذلك يُصفّى 
مّراٍت  ثالث  أو  مّرتين  ويُشرب  المزيج 
يوميّاً، كما يمكن مضغ كميّة قليلة من بذور 

الشمر بعد تناول كّل وجبة.
الغنيّة  المصادر  من  يُعتبر  الّذي  الموز: 
باأللياف الّتي تساعد في تقليل انتفاخ  البطن 
وإزالته، كما أنّه غنيٌّ بمعدِن البوتاسيوم الّذي 
يُنظّم السوائل في جسم اإلنسان، حيث تُؤكل 
ثمار الموز بشكٍل ُمنتظم، ويمكن إضافته إلى 

إعداد الصفحة - جوليا خلو

عالج انتفاخ البطن باألعشاب

نورا حسني 

مراحل منو الضفدع

ات القلب
ّ
أسباب زيادة دق

عة
ّ
صن

ُ
أخطار اللحوم امل

خماوف من تداعيات خطرية لرتاجع
 االهتمام مبكافحة األيدز

حدوث  بسبب  القلب  نبضان  تسارع  يحدث 
خلل يتسبّب باضطراب اإلشارات الكهربائيّة 
الّتي تتحّكم في ُسرعة الضّخ الدموّي للقلب. 
ظهور  في  تُساهم  أو  تسبّب  عديدة  أموٌر 
نذكر  للقلب،  الكهربائّي  النّظام  في  مشاكل 

منها:
قلبّي،  لمرٍض  نتيجةً  القلبيّة  األنسجة  تلف 
القلبّي)خلٌل  الكهربائّي  السلوك  اضطرابات 
بمتالزمة  اإلصابة  مثل  الوالدة،  منذ  يحدُث 
عيب  أو  مرض  وجود  الطويلة(،  تي  كيو 

خلقّي في القلب، فقر الدم، ارتفاع أو انخفاض 
ضغط الدم، التدخين، الُحّمى، تعاطي الكحول 
الحاوية  المنتجات  وتجّرع كميّات كبيرة من 
على الكافيين، تناول بعض أنواع األدوية؛ إذ 
تزداد دقّات القلب كعرٍض جانبّي لها، تعاطي 
مثل  قانونيّاً  الممنوعة  أو  الترويحيّة  العقاقير 
المعدنيّة  المواد  نسبة  اتّزان  عدم  الكوكايين، 
الكهربائيّة،  النبضات  لتوصيل  الضروريّة 
من  المعاناة  أو  الدرقيّة  الغّدة  نشاط  فرط 

أمراٍض معيّنة تُصيب الرئتين.

قد  خطيرة  تداعيات  من  جديد  تقريٌر  حّذر 
التمويل  مستوى  زيادة  عدم  جراء  تحدث 
لدعم مكافحة فيروس عوز المناعة المكتسبة 
مستوى  بقاء  أّن  خبراء  قال  فقد  )األيدز(. 
التمويل على ما هو عليه منذ أعوام قد يؤّدي 
وحّذروا  جديد.  من  المرض  انتشار  إلى 
دورية  نشرته  الّذي  المذكور،  التقرير  في 
»النست« أّن العالم قد ال يشهد نهاية الوباء 
من  عليه  ُمتفّق  هدٌف  وهو   ،2030 بحلول 
وطالب  المتحدة.  باألمم  األعضاء  الدول 
بضرورة  الشأن  هذا  يخّص  فيما  الخبراء 
مع  بها  التعامل  يتم  الّتي  الطريقة  تغيير 

الفيروس والسيطرة عليه.
تراجع أعداد المصابين

أو  باأليدز  المصابين  المرضى  عدد  يبلغ 
 37 حوالي  المكتسبة  المناعة  عوز  مرض 
اإلصابات  عدد  يُقّدر  كما  مريض،  مليون 
يُقارب 1.8 مليون حالة سنويّاً.  بما  الجديدة 
الفترة  في  المصابين  أعداد  تراجعْت  حيث 
األخيرة، وأوضحْت مبادرة النسيت كوميشن 
ببطء  يسير  المصابين  عدد  في  التناقص  أنَّ 
شديد إلى حدٍّ يحول دون تحقيق الهدف األممي 
الّذي يرمي إلى تقليل عدد اإلصابات الجديدة 
إلى 500 ألف حالة سنوياً. وعلى الرغم من 

تراجع أعداد المصابين بصفة عاّمة، إاّل أنّه 
ال يزال هناك ارتفاٌع في ُمعّدل اإلصابة بين 
النساء  -خاصة  والشباب  الُمهمَّشة،  الفئات 
منهم- وفي الدول النامية وغيرها من الفئات 
الّتي تواجه صعوبةً في الوصول إلى العالج، 
وفقاً للمبادرة. حيث توقّف ُمعّدل تمويل جهود 
مليار  مستوى 14.7  عند  الفيروس  مكافحة 
 5.4 بمقدار  يقّل  ما  وهو  إسترليني،  جنيه 
المطلوبة  المبالغ  إسترليني عن  مليار  جنيه 
الّتي تحتاجها جهود المكافحة لتحقيق أهداف 
األمم المتحدة، وقالْت ليندا غايل بيكر، رئيسة 

واألستاذة  االيدز،  لمكافحة  الدوليّة  الجمعيّة 
»رغم  أفريقيا:  جنوب  في  كيبتاون  بجامعة 
التقّدم الملحوظ في مكافحة الفيروس؛ عانْت 
هذه الجهود من حالة من الجمود في السنوات 
حاجة  »هناك  وأردفْت  الماضية.«  العشرة 
صّحة  ألّن  المجال  هذا  في  العمل  إلنعاش 
ورفاهيّة ماليين الناس تتوقّف على مواجهة 
كوميشن  النسيت  وطالبت  التحّدي«.  هذا 
في  العاملين  بين  التعاون  من  بالمزيد  أيضاً 
قطّاع الصّحة من أجل العمل على السيطرة 

على الفيروس القاتل في دائرة تخّصصهم.

عندما يصل الضفدع لسّن البلوغ، يقّرر التزاوج، 
فتبدأ عملة الزواج بين الضفدع الذكر مع األنثى، 
بالقرب من المياه، حيث تفضل الضفادع التزاوج 
بنفس مكان والدتها، وتمّر مرحلة نمّو الضفادع 

بأربع مراحل أساسيّة وهي:
مرحلة وضع البيض: تقوم الضفادع بعد التزاوج 
الماء  داخل  البيوض  ووضع  اإلخصاب  بعملية 
العذب، ويتميّز البيض بأنّه مغطّى بطبقة جيالتين 
تسّمى بالسرد، ويكون على شكل عناقيد مكّونة 
 1000 من  عددها  يصل  البيوض،  اآلالف  من 
وتتّم عملية تخصيب  بيضة،  إلى 9000  بيضة 

البيض بالحيوانات المنويّة للضفدع الذكر. 
البيض،  يفقس  الشرغوف:  خروج  مرحلة 
ويخرج حيوانات صغيرة، أو يرقات أبو ذنيبه، 
أو الشرغوف، وله ذيل طويل وخياشيم ليتمّكن 
وشكله  عنق،  أو  أرجل  له  وليس  التنفس  من 
قريب من السمك، ويساعده الذيل في الحصول 

على الغذاء والسباحة.

يبدأ  المرحلة  هذه  في  االنتقاليّة:   المرحلة   
الشرغوف باالختفاء ليحّل محله الضفدع البالغ، 
وتتكون  تدريجيّاً،  بالظهور  األرجل  تبدأ  حيث 
بعدها  ويتمكن  الخياشيم،  وتختفي  الرئتان، 
على  والعيش  للسطح  الخروج  من  الضفدع 
اليابسة، ويتقلّص ما تبقى من الذيل، وتبدأ عيناه 

بالتباعد ليتمكن من رؤية أوسع.
ويختفي  الضفدع  أرجل  تنمو  البلوغ:  مرحلة   
حتى  الهضمّي  الجهاز  ويتغيّر  تماماً،  الذيل 
غذاء  يصبح  فهنا  الجديد،  الطعام  نوع  يناسب 

الضفدع البالغ الحشرات.
 في أغلب األحيان تبقى الضفادع بجانب بيوضها 
لحمايتها، حيث أنّها تخاف عليها من الحيوانات 
المفترسة، لذلك تقوم بحملها على ظهرها طوال 
الوقت حتى تفقس، أو تحملها على أرجلها وتبقى 
فمها،  داخل  أو  رطبة،  لتظّل  المياه  من  قريبة 
حيث إّن حجم الشرغوف ال يتجاوز 1سم عندما 

تفقس البيضة.

مركز األخبارـ  نظمت ندوة في مركز النادي 
الطوائف  عن  واشنطن  في  لإلعالم  الدولي 
في  الديمقراطي  والنظام  عفرين  في  الدينية 
ممثلة  حضرتها  سوريا،  وشمال  آفا  روج 
مجلس سوريا الديمقراطي في واشنطن سينم 
محمد، وأقيمت الندوة في سياق االجتماعات 
الوزارية التي تنظم باسم الحريات الدينية في 
الخارجية األمريكية. وحضر الندوة أعضاء 
القانون  منظمة  مديرة  جوبيلي،  منظمة 
والحريّة المحامية لورن هومر مختصة في 
حقوق المسيحيين واألقليات، وممثلة مجلس 
سوريا الديمقراطية في واشنطن سينم محمد، 
إسحاق،  بسام  السرياني  المجلس  ورئيس 
من  المسؤولين  من  العديد  إلى  باإلضافة 
منظمات المجتمع المدني وعضو الكونغرس 
أديرت  اإلعالم.  وسائل  من  والعديد  السابق 
الندوة من قبل سينم محمد، حيث ألقت كلمة 
سوريا  في  األوضاع  على  فيها  ركزت 
ثماني  أن  إلى  بشكل خاص، وأشارت سينم 
سنوات من عمر األزمة السورية ولم يصل 
العديد  يوجد  »ألنه  وقالت:  حل،  إلى  أحد 
السبب  إلى  ننظر  دعونا  ولكن  األسباب  من 
العديد  هناك  أن  وهو  أال  والرئيسي،  األول 
وعقائد  الفصائل حملت مسميات عديدة  من 
البعض تحت  مختلفة والتي حاربت بعضها 
لكن  الحر«،  السوري  »الجيش  مسمى 
انتهجت  الفصائل  هذه  من  العديد  لألسف 

اإلسالم الراديكالي«.
وأن  اختفت  الفصائل  تلك  بأن  سينم  وأكدت 
»خير مثال على ذلك ما حصل في حلب وما 
يحدث في جنوب سوريا«، ونوهت سينم إلى 
أن من حرر كوباني من مرتزقة داعش ومن 
حرر سري كانيه من جبهة النصرة وأن األهم 
من ذلك من حرر عاصمة الخالفة المزعومة 
الرقة هم قوات سوريا الديمقراطية المكونة 
»ما  وأضافت:  وسريان.  وعرب  كرد  من 
أجل  من  تحارب  القوات  هذه  أن  قوله  أود 
اإلنسانية وقيمة اإلنسانية في سوريا والعالم 

كافة«.
سوريا  قوات  أن  إلى  سينم  وتطرقت 
الديمقراطية التي حررت العديد من المناطق 
أال  سياسية،  مظلة  لها  داعش،  مرتزقة  من 
والذي  الديمقراطية  سوريا  مجلس  وهو 
وتابعت:  سوريا،  كافة  من  أعضاء  يتضمن 
مدة،  منذ  الثالث  المجلس  مؤتمر  عقد  »وتم 
السورية  المناطق  من  ممثل   300 حضره 

كافة«.
المؤتمر  في  الحضور  »وكافة  وتابعت: 
ركزوا على حاجتهم بسوريا ديمقراطية، ال 

مركزية، تعددية لكافة األطياف واألديان«.
الديمقراطية  بأن  وأكدت سينم خالل حديثها 
»في  وتابعت:  سوريا،  شمال  في  تطبق 
والتي  الديمقراطية  تطبيق  تم  سوريا  شمال 
في  مكانها  المكونات  كافة  باتخاذ  تمثلت 

مبدأ  تطبيق  تم  كما  واإلدارات،  المؤسسات 
في  والمرأة  الرجل  بين  المشتركة  الرئاسة 
المؤسسات والهيئات كافة«. وأردفت: »لكن 
والتي  الرأسمالية  القوى  من  العديد  ظهرت 
في  حدث  وما  الديمقراطية  هذه  حاربت 
التركي  الجيش  قبل  من  واحتاللها  عفرين 
احتلت  والتي  المرتزقة  والمجموعات 
المنطقة تحت مسمى الجيش السوري الحر، 

يدل على ذلك«.
التركي  االحتالل  جيش  بأن  سينم  وأكدت 
الذي هاجم عفرين لمدة 58 يوماً، قتل أكثر 
صمت  وسط  عفرين  في  مدني   300 من 
دولي وعالمي لم يحرك ساكناً: »لذا اضطر 
األهالي في عفرين ألن يخرجوا من عفرين 
ظروف  وسط  الشهباء  في  يستقروا  وأن 
زالوا  وما  قاوموا  لكنهم؛  صعبة.  معيشية 
يقاومون ولم يرضخوا ألحد«. وقالت سينم: 
عند  تقف  لم  التركي  االحتالل  دولة  »إن 
هذا الحد، بل باشرت بأعمال القتل والسلب 
والنهب واختطاف المدنيين، وما زالت هذه 
اللحظة دون أن  األعمال مستمرة حتى هذه 

يحرك أحد ساكناً«.
وناشدت سينم محمد في نهاية حديثها الدول 
العالمية والتي تتدعي الديمقراطية بأن تضع 
حداً لهذه االنتهاكات وإخراج الجيش التركي 

من عفرين.

ة
ّ
تفجريات لن تنال من إرادة شعوب أبي

ندوة بعنوان «احلريات الدينية« يف اخلارجية األمريكية

داعش  مرتزقة  هاجم  ـ  األخبار  مركز 
)األربعاء(  أمس  انتحارية،  هجمات  عّدة 
وقام  السويداء،  مدينة  الجاري  تموز   25
أنفسهم  بتفجير  األقل  على  انتحاريين  ثالثة 
بالقرب  ناسفة،  بأحزمة  المدينة،  أبناء  بين 
ودوار  المشنقة  ودوار  الخضار  سوق  من 
 50 من  أكثر  ذلك  إثر  على  قتل  النجمة، 
 50 من  أكثر  لجرح  باإلضافة  شخص، 
آخرين. الهجوم االنتحاري لعناصر مرتزقة 
عبوات  تفجير  مع  بالتزامن  جاء  داعش 
أخرى  ومناطق  نفسها  المناطق  في  ناسفة 
عنيفة  هجمات  مع  وبالتزامن  المدينة،  في 
لسيطرة  الخاضعة  القرى  على  للمرتزقة 
النظام في ريف السويداء الشمالي الشرقي. 
مرتزقة  فإن  الواردة؛  المعلومات  وبحسب 
داعش تمكنوا من السيطرة على قرى دوما 
شمال  البصير  وتل  والشريحي  والشبكي 

شرق السويداء، بالتزامن مع هجماتهم على 
المتونة وتيما. ويسيطر النظام وحلفاؤه على 
مدينة السويداء بأكملها باستثناء هذا الجيب. 
أن  للنظام  التابعة  اإلعالم  وسائل  وذكرت 
مخابئ  قصفت  السورية  الحربية  الطائرات 
بعدما  المدينة،  شرق  شمال  في  للمرتزقة 
أحبطت قوات النظام محاولة لمرتزقة داعش 

التسلل إلى قرى وتيما والمتونة.
نشرت  والتي  الواردة  المعلومات  وبحسب 
القتلى  عدد  فإن  اإلعالم؛  وسائل  على  
والجرحى في الهجوم االنتحاري ارتفع إلى 
50 قتيل وأكثر من 50 جريح. وفي ناحية 
من  بالقرب  ناسفة  عبوة  انفجرت  الشدادي 
التابعة  الشدادي  ناحية  في  الكهرباء  مركز 
لمقاطعة الحسكة كانت قد وضعت في حاوية 
القمامة، وعلى إثرها استشهد مدني وأصيب 
الساعة  )األربعاء(  أمس  صباح  آخرون 

الثامنة والنصف صباحاً. 
وأشار مراسل وكالة أنباء هاوار أن التفجير 
حصل عن طريق وضع عبوة ناسفة بالقرب 
من مركز الكهرباء في الناحية. ونوه إلى أن 
ويدعى حسن  االنفجار  استشهد جراء  مدنياً 
نقلوا  آخرون  سبعة  أصيب  فيما   ، حنوش 
إلى مشافي مدينة الحسكة. وبحسب ما أشار 
فإن  الشدادي؛  إليه مراسل وكالة هاوار في 
أسماء الجرحى الذين نقلوا إلى مشفى ناحية 

الشدادي هم كالتالي:
عضو،  السالم  بشار  العلي،  علي  سليمان 
سليمان ربجي البعير، حسن حنوش، إضافة 
إلى شخص آخر لم يتم التعرف على هويته 
بعد. فيما نقل أحد الجرحى إلى مشافي مدينة 

الحسكة.

ليلوى العبد اهلل: «محلتنا مستمرة حىت حترير باقي 
صحراء دير الزور«
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أفين يوسف

تُختصر مشاعر الحنان، والحب، والعطاء، 
والكثير  والحماية،  واالهتمام،  والعاطفة، 
وهي  أال  واحدة  كلمٍة  في  المعاني  من 

»األم«.
المراحل  وأبرز  أهم  من  األمومة  تعّد 
اإلنسانية التي تمر بها المرأة، حيث تتولد 
داخل  للجنين  حملها  بداية  منذ  المرأة  لدى 
فطري،  وبشكٍل  األمومة  مشاعر  أحشائها 
تواصل  صلة  جنينها  وبين  بينها  فتنشأ 
مذهلة، ويرتبطان ببعضهما ارتباطاً قوياً ال 
العلماء في بحوثهم  أكد  يمكن وصفه، كما 
الجنين  أن  إذ  الرابط،  ذلك  على  العلمية 
يشعر بمشاعر أمه من حزٍن وغضٍب وحٍب 
ذلك  ويؤثر  المشاعر،  من  وغيرها  وفرح 
عليه داخل رحمها، تلك األم تحمي طفلها 
ويقتات  أشهر  تسعة  لمدة  رحمها  داخل 
جسمها،  من  الطاقة  مصادر  على  جنينها 
وعند اكتمال نموه واستعداده للخروج إلى 
في  مرحلٍة  بأصعب  األم  تمر  الحياة  هذه 
حياتها وربما تتعرض حياتها للخطر على 
الذي  المولود  ذلك  لمولودها،  وضعها  إثر 
يحتاج عنايةً خاصة لفترٍة طويلة حتى يكبر 
نفسه،  على  االعتماد  على  قادراً  ويصبح 
على  خاللها  يقع  التعب  من  طويلة  سنون 
بالسوية  طفلها  وتنشئة  تربية  األم  كاهل 
تعليمه  عاتقها  على  ويقع  الصحيحة، 
يجتاز  وإلخ،  ونظافته  وحمايته  وتربيته 
االبن مراحل الطفولة ويبدأ مرحلة الشباب 
عليها  يتوجب  إذ  األم  عبء  من  يزيد  ما 
الحساسة  المرحلة  تلك  في  أوالدها  مراقبة 
وحمايتهم من أصدقاء السوء، لتنشئ جيالً 
سوياً منتجاً وعظيماً، فمن هذه المرحلة تبدأ 
المجتمع  قيام  في  دورها  لعب  األم  المرأة 
والحضارات، فهي التي تقوم بتنشئة الجيل 
المجتمع،  بناء  منه  يتأسس  الذي  الجديد 
وحل  عائلتها  بأفراد  باالهتمام  األم  وتقوم 
العاطفي  الدعم  تمنح  التي  وهي  مشاكلهم، 
في  وقوعهم  عند  وبخاصٍة  لهم  والنفسي 
وتثبيتهم،  احتوائهم  على  فتعمل  الشدائد، 
المبادئ  على  أبنائها  بتربية  األم  تقوم  كما 

الصحيحة والقيم المجتمعية واإلنسانية.
يتعدى دور األم من كونه مجرد تربيٍة إلى 
التعامل  يستطيع  واٍع  لجيٍل  إعداداً  كونه 
والتأقلم مع المجتمع المحيط به على المبادئ 
والقيم األخالقية المتوارثة فيه، فتقوم المرأة 
برفد أبنائها بالمهارات االجتماعية وتعلمهم 
من  عليهم  يترتب  وما  التعامل  أسلوب 
حقوقهم.  على  المحافظة  وكيفية  واجبات 
وتحرم نفسها من كل ملذات الحياة والراحة 
األم في  إن دور  السعادة،  في سبيل منحنا 
يقدر  وال  شيء  بأي  يقارن  ال  الحياة  هذه 
االستقرار  وتضمن  تقدم  التي  فهي  بثمن، 
وتصنع  أسرتها،  ألفراد  والنفسي  العاطفي 
قيٍم وأخالٍق رفيعة  ذوي  أفراداً  أبنائها  من 
األمر  للقمة،  به  وترتفع  بالمجتمع  لترتقي 
المجتمعات  رقي  أن  على  يؤكد  الذي 

ونهوضها وحضارتها هي من نتاج األم.
وهن  الحياة،  هذه  في  قدوتنا  هن  أمهاتنا 
صاحبات الفضل علينا في كل ما نصل إليه 
من نجاٍح وارتقاء، وكلُّ شخص منا ذكوراً 
وإناثاً مديٌن ألمه بما حققه في حياته، فهل 
يمكن أن ننسى دورها يوماً؟ وهل يمكن أن 
نفيها حقها وأن نعوضها عن أتعابها مهما 
فعلنا لها؟ فاألم وطٌن شاسٌع ينبع فيه فيٌض 
ننسى  فال  والحنان.  والعطاء  الحب  من 
قول الشاعر حافظ ابراهيم في األم: »األُمُّ 
طَيَِّب  َشعباً  أَعَددَت  أَعَددتَها    إِذا  َمدَرَسةٌ 

األَعراِق«.

األم نبع احلياة

تفعيل  عليهم  أن  حديثها  في  زالل  وأوضحت 
المجاالت  كل  في  أكبر  بشكل  المرأة  دور 

وبخاصة من ناحية التدريب األيديولوجي.
الشعوب  قائد  توجيهات  قراءة  تم  الكلمة  عقب 
والكردية,  العربية  باللغتين  أوجالن  هللا  عبد 
عضوة  قبل  من  الكردية  باللغة  قُرئت  حيث 
ريحان  كانيه  سري  في  الشعب  إدارة  مجلس 
إقليم  في  التدريب  لجنة  إدارية  وقرأت  خليل, 
لمؤتمر  سنتين  تقرير  تمو  ريحان  الجزيرة 
ستار وتقييمها والنقاش عليها، وتضمن التقرير 
وضع  التنظيمي,  الوضع  السياسي,  »الوضع 
التدريب  لجنة  الكومينات,  وضع  المرأة, 

للكومينات والمجالس, اللجنة االجتماعية والتي 
تتألف من وقفة المرأة, منظمة حقوق اإلنسان, 
الدينية,  المؤسسة  لإلغاثة,  آفا  روج  منظمة 
لجنة  الشهداء,  عوائل  لجنة  إلى  وباإلضافة 
العالقات  لجنة  المرأة,  حماية  لجنة  الكادحين, 
اقتصاد  لجنة  المرأة,  عدالة  لجنة  الدبلوماسية, 
زيرين«,  »كفانا  والفن  الثقافة  لجنة  المرأة, 
وبعدها  البلديات«.  لجنة  المرأة,  أسايش 
والقرارات  المقترحات  مسودة  تطرح  تم 
والمناقشة عليها. واختتم الكونفرانس بانتخاب 

مجلس لمؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة.

لمؤتمر  األول  الكونفرانس  فعاليات  تستمر 
ستار في مقاطعة الحسكة تحت شعار »بروح 
ثورة  المرأة  ثورة  نجعل  العصر,  مقاومة 
عامودا.  بناحية  بيلسان  صالة  في  مجتمعية« 
بحضور 350 مندوبة من أعضاء مؤتمر ستار 

لنواحي وبلدات مقاطعة الحسكة كافة.
على  صمت  دقيقة  بالوقوف  الكونفرانس  بدأ 
من  ديوان  تشكيل  تم  بعدها  الشهداء،  أرواح 
بوطي،  )وليدة  من  كل  ضم  عضوات  خمس 
طاهر  كلستان  يوسف،  منى  أحمد،  حليمة 
من  االفتتاحية  كلمة  ألقيت  ثم  محمد(،  وزينب 
مؤتمر ستار زالل جكر،  منسقية  قبل عضوة 
وأشارت  الكونفرانس،  انعقاد  باركت  والتي 
تفشل  أن  تريد  الفاشية  القوى  »جميع  بالقول: 
إرادة  لكن  الوسائل  بشتى  وتحاربها  ثورتنا 
هذه  انتصار  على  عمل  الشعب  وإصرار 
إنجاح  في  كبير  دور  للمرأة  وكان  الثورة، 
تنظيم  من  ستار  مؤتمر  تمكن  حيث  الثورة، 
المكونات  من  النساء  لمعظم  والوصول  عمله 
الطليعية في ثورة روج  المرأة  كافة ، وكانت 

آفا«.

وإنجازات  تطورات  صرين  منطقة  شهدت 
تاريخية في تاريخ المنطقة والشعوب كافة, 
المجاالت  في  البارز  المرأة  دور  سيما  وال 
»قوات  الداخلي  األمن  قوات  ومنها  كافة 

الترافيك«.
حريتها  من  الزمن  مر  على  المرأة  حرمت 
ومن أبسط حقوقها, وال سيما مكانتها ضمن 
أنها وبعد  المجاالت كافة, إال  المجتمع وفي 
اإلرهابيين،  المرتزقة  من  المناطق  تحرير 
عملت المرأة وبكل جدارة على إبراز دورها 
وضمن  المجاالت  كافة  في  فعال  بشكل 
وإرادتها  وذاتها  قدرتها  وأثبتت  المجتمع, 

القوية.
قوقعة  كسر  استطاعت  الحرة  وبإرادتها 
الذهنية الذكورية والقيود التي فرضت عليها 
من قبل السلطات واألنظمة الحاكمة, لتعمل 
والسيما  األصعدة  كل  على  مكانتها  وتأخذ 
قسم  الداخلي  األمن  قوات  تأسيس   بعد 
شرطة المرور في منطقة صرين, الذي شهد 

انضمام المرأة إلى هذا المجال.
شرطة  عضوة  تحدثت  السياق  هذا  وفي 
هذا  في  عملها  عن  حمي  نجالء  المرور 
المجال قائلةً: »يتضمن شرطة المرور عدة 
أقسام منها »قسم اإلعالم, اإلدارة, المحاسبة, 
قسم  في  أعمل  وأنا  األرشيف«,  السجالت, 
من  الدوام  ويبدأ  أشهر,  ستة  منذ  السجالت 
الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساًء«, 
التكميل  بأخذ  عملهن  يبدأن  أنهن  وأضافت: 
مكاتبهن  على  يتوزعن  ثم  ومن  الصباحي 

لمباشرة العمل.
آلية عملها، حيث يقتصر  وأوضحت نجالء 
النارية  والدراجات  السيارات  تسجيل  على 
للمخالفات  أصحابها  يتعرض  ال  كي 
كدوريات  تخرجن  أنهن  وبينت  القانونية, 

المخالفات  الشوارع واألسواق, وفرض  في 
نص  التي  القوانين  عن  الخارجين  على 
عليها الترافيك، مثل الحمولة الزائدة, وكذلك 
عمر  )تحت  األشخاص  أي  القاصرين  منع 
18( من ركوب الدرجات النارية أو سواقة 

السيارات, حفاظاً على سالمتهم.
في  كامرأة  دورها  إلى  نجالء  وتطرقت 
المجتمع مشيرة بأنها كانت كمثل باقي النساء 
بسبب  بالعمل  حقوقهن  من  حرمن  اللواتي 
المنطقة  تحرر  مع  ولكن  المتخلفة,  العقول 
التحرر ولعب دورها  والمجتمع تمكنت من 
فيه ونيل حقوقها، حيث بدأت نجالء بالعمل 
لهذا  اختيارها  سبب  وكان  الترافيك,  في 
العمل في هذا المجال كي تثبت للعالم أجمع 

أن المرأة قادرة على العمل في أي مكان.
يتطلب  الترافيك  في  عملهن  إن  وأضافت: 
شكل  على  يخرجن  ألنهن  كبيرة  جرأة 
دوريات في المدينة والطرق العامة, وفرض 
المخالفات, إال أن هذه الصعوبات لن تشكل 
قوية  إرادة  تملك  ألنها  عائقاً،  المرأة  أمام 

وبمقدورها العمل بكل جدارة.
واختتمت نجالء حديثها مناشدة كافة النساء 
أنفسهن،  فيه  يجدن  مجال  كل  في  بالعمل 
وإثبات  الترافيك  قوات  إلى  واالنضمام 
قدراتهن وإرادتهن, ألن المرأة هي الركيزة 

األساسية في المجاالت كافة.
وكالة املرأة احلرة 

وهو  موش،  نالين  الشهيدة  مركز  يختص 
إقليم  في  النفسية  للرعاية  نوعه  من  األول 
من  يعانين  اللواتي  النساء  بمعالجة  الجزيرة 
األمراض النفسية عن طريق أطباء مختصين 

وثالثة مراكز استشارية.
افتتحت هيئة المرأة في إقليم الجزيرة بشمال 
سوريا مركز الشهيدة نالين موش في 8 آذار، 
ببلدة تل معروف الواقعة جنوب غرب ناحية 
تربه سبيه بـ 15 كم؛ لمعالجة النساء اللواتي 
الخدمات  وتقديم  نفسية  أمراض  من  يعانين 
واحتياجات  سكن  من  لهن  كافة  الطبية 
الناحية  من  بهن  لالهتمام  باإلضافة  خاصة، 
األدوية  وتقديم  المعاينات  الصحية من حيث 

الالزمة لهن.
ويشرف على المركز خمس نساء مختصات، 
وتتبع للمركز ثالثة مراكز طبية استشارية، 
جل  وبلدة  والحسكة،  قامشلو  مدينتي  في 
مختصين  أطباء  بجلب  المركز  ويقوم  آغا، 
لمعاينة  المركز،  إلى  النفسية  باألمراض 
حتى  تمكن  حيث  الحاجة،  عند  المريضات 
يقوم  كما  النساء.  عشرات  معالجة  من  اآلن 
المركز أيضاً بمتابعة المريضات بعد تعافيهن 

وعودتهن إلى المنزل للتأكد من سالمتهن.
التنمية  مركز  في  اإلدارية  أوضحت 

الجزيرة  بإقليم  المرأة  هيئة  في  والتخطيط 
افتتاح  من  الهدف  أن  شيخموس  خالت 
اللواتي  للنساء  مقصداً  لكون  أن  المركز 
الدعم  ولتقديم  نفسية،  أمراض  من  يعانين 

الصحي والنفسي لهن.
تتطلب  الحاالت  بعض  أن  خالت  وبيّنت 
أشهر،  عّدة  لمدة  أي  الدائمة،  المراقبة 
وتطرقت لوجود حالة تمت معالجتها مؤخراً، 
وردت إلى المركز وكانت تعاني من مشاكل 
نفسية وعائلية، وبعد خضوعها للعالج لمدة 
الصحية عادت  أشهر، وتحسن حالتها  ثالثة 
إلى المنزل، بعد تأكد األطباء المختصين من 

تعافيها صحياً ونفسياً.
حاجة  إلى  شخموس  خالت  أشارت  كما 
بالحاالت  الخاصة  األدوية  لبعض  المركز 
إقليم  في  الصحة  هيئة  وناشدت  النفسية، 
أدوية  وتقديم  لهم  العون  يد  بمد  الجزيرة 
كون  للمركز،  مختصين  نفسيين  وأطباء 
أطباء  إلى  األوقات  بعض  في  يلجأ  المركز 
مختصين بمعالجة المرضى. وبيّنت أن باب 
يعانين  اللواتي  النساء  لكافة  مفتوح  المركز 
مراجعة  ويمكنهن  النفسية  األمراض  من 

المركز في أي وقت.
وكالة أنباء هاوار

انعقاد الكونفرانس األول ملؤمتر ستار  يف احلسكة انطالق أول دوري ناشئني لكرة القدم يف اجلزيرة
العام يكمل مكتب كرة  الشباب، و يف هذا  العام املنصرم بدوري  العمرية والبدء هبا يف  للفئات  الدوريات  بعد سنوات من توقف 
القدم هذه اخلطوة، فبعد إقامة دوري لفئة األشبال والذي اخُتتمت فيه مرحلة الذهاب وبدأت منافسات مرحلة اإلياب أيضًا يف 
األسبوع املاضي ينطلق اليوم اخلميس املصادف 2018/7/26م، أول دوري رمسي لكرة القدم لفئة الناشئني ألندية إقليم اجلزيرة.

توزيع الشهادات على العبي 
التايكواندو بديرك

ويشارك في الدوري 23 نادياً، حيث قسموا 
إلى سبع مجموعات وتقام أول مباراة من 
الجولة االفتتاحية من مرحلة الذهاب اليوم 
الخميس، وتجمع بين ناشئي ناديي الطريق 
الشهيد  ملعب  أرضية  على  آفا  وروج 
باقي  تستكمل  بينما  بقامشلو،  كجو  هيثم 
وإليكم  والسبت.  الجمعة  يومي  المباريات 
من  وصلنا  ما  بحسب  المباريات  جدول 

االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة:
ـ الخميس 2018/7/26م:

هيثم  الشهيد  ملعب  ـ  آفا  روج   × الطريق 
كجو 

ـ الجمعة2018/7/27م: 
الشهيد  ملعب  ـ  الذاتي  الدفاع   × الحسكة 

بلند  
الشهيد  ملعب  ـ  واشوكاني   × كانية  سري 

رستم جودي 
االتحاد × أهلي عامودا ـ ملعب المساكن

هيثم  الشهيد  ملعب  ـ  األسايش   × برخدان 
كجو 

جودي × الصناديد ـ ملعب رميالن 
ـ السبت 2018/7/28م: 

آشتي × التحرير ـ ملعب المساكن 
دجلة ×عمال الجزيرة ـ ملعب الشهيد هيثم 

كجو 
تل كوجر× براتي ـ ملعب رميالن 

 
روناهي/ قامشلو

صالح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة فيفا لألفضل

»فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أعلن 
أفضل  بجائزة  للفوز  المرشحة  األسماء 
موسم  عن  العالم  في  قدم  كرة  العب 
»2017-2018م«. ونشر االتحاد الدولي 
باألسماء  قائمة  بـ«تويتر«،  حسابه  على 
المصري  دخول  شهدت  التي  المرشحة، 
محمد صالح نجم ليفربول، ألول مرة بين 
أفضل 10 للمنافسة مع األرجنتيني ليونيل 
ميسي نجم برشلونة، والبرتغالي كريستيانو 

رونالدو، نجم يوفنتوس.
البرازيلي نيمار دا  القائمة من اسم  وخلت 
بعدما  جيرمان،  سان  باريس  نجم  سيلفا، 
كأس  نهائي  ربع  من  بالده  منتخب  خرج 
فريقه  قيادة  في  فشل  كما  2018م،  العالم 

الفرنسي للتتويج بدوري أبطال أوروبا.
وجاءت القائمة كاملة كالتالي:

باريس  العب   - مبابي  كيليان  الفرنسي  ـ 
سن جيرمان: ساهم الشاب البالغ من العمر 
العالم،  كأس  بطولة  الفوز  في  عاماً   19
حيث سجل 4 أهداف في البطولة، كما توج 

بجائزة أفضل العب صاعد.
العب   - مودريتش  لوكا  الكرواتي  ـ 
بالده  منتخب  مودريتش  قاد  مدريد:  لاير 
للوصول إلى نهائي مونديال روسيا، ألول 
مرة في تاريخ كرواتيا، كما ساهم في فوز 
أوروبا  أبطال  دوري  ببطولة  مدريد  لاير 

للمرة الثالثة على التوالي.
العب   - رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  ـ 
لاير مدريد السابق ويوفنتوس الحالي: يعد 
حيث  مدريد،  لاير  العبي  أبرز  رونالدو 
ساهم في حصول فريقه على بطولة دوري 
كما  التوالي،  على  الثالثة  للمرة  األبطال 
الـ16  دور  إلى  بالده  منتخب  رفقة  وصل 

لبطولة كأس العالم.
ـ البلجيكي إيدين هازارد - العب تشيلسي: 
دور  إلى  هازارد  بقيادة  بلجيكا  وصلت 
نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2018م، 
على  الفوز  بعد  الثالث  المركز  واحتلت 

إنكلترا بهدفين مقابل ال شيء.
العب   - جريزمان  أنطوان  الفرنسي  ـ 
أبرز  هو  جريزمان  يعد  مدريد:  أتلتيكو 
ببطولة  المتوج  الفرنسي  المنتخب  العبي 
قاد  كما  بروسيا،  2018م،  العالم  كأس 
الدوري  ببطولة  للفوز  بالنكوس  الروخي 

األوروبي.
العب   - ميسي  ليونيل  األرجنتيني  ـ 
بالثنائية  فريقه  فوز  في  ساهم  برشلونة: 
التانجو  منتخب  رفقة  وصل  كما  المحلية، 
لدور الـ16 في بطولة كأس العالم 2018م.
العب   - بروين  دي  كيفين  البلجيكي  ـ 
الدوري  ببطولة  فاز  سيتي:  مانشستر 
اإلنكليزي الممتاز، كما وصل رفقة بلجيكا 
إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 
2018م، واحتلت المركز الثالث بعد الفوز 

على إنكلترا بهدفين مقابل ال شيء.
ـ المصري محمد صالح - العب ليفربول: 
ساهم في صعود منتخب بالده إلى بطولة 
كأس العالم بعد غياب دام 28 عاماً، ولكن 
ودع المونديال من دور المجموعات، وقاد 
فريقه للوصول إلى المباراة النهائية لبطولة 
دوري أبطال أوروبا، وحصل على جائزة 
الحذاء الذهبي للدوري اإلنكليزي الممتاز.

لاير  العب   - فاران  رافائيل  الفرنسي  ـ 
مدريد: حصل على بطولة كأس العالم رفقة 
منتخب بالده، كما ساهم في حصول فريقه 
للعام  أوروبا  أبطال  دوري  بطولة  على 

الثالث على التوالي.
توتنهام:  - العب  كين  هاري  اإلنكليزي  ـ 
نهائي  نصف  إلى  للوصول  بالده  قاد 
بعد  الرابع  المركز  واحتالل  المونديال، 
الهزيمة من بلجيكا بهدفين مقابل ال شيء.

قائمة مختصرة

المختصرة،  القائمة  عن  اإلعالن  وسيتم 
أيلول  أوائل  في  مرشحين   3 ستضم  التي 
جوائز  توزيع  حفل  انطالق  قبل  المقبل، 
الفيفا، الذي يقام في لندن في 24 من الشهر 

ذاته.

الالعبات األفضل

لجائزة  المرشحات  قائمة  فيفا،  أعلن  كما 
التي  2018م،  عام  عن  العبة  أفضل 
ليون  أولمبيك  من  العبات   6 ضمت 
برونز،  لوسي  اإلنكليزية  هن:  الفرنسي، 
والفرنسية  بيرج،  هيجير  آدا  والنرويجية 
أماندين هنري، واليابانية ساكي كوماجاي، 
والفرنسية  ماروزان،  دزينيفر  واأللمانية 

ويندي رينارد.
بيرنيل  الدنماركية  اسم  القائمة  وضمت 
األلماني،  فولفسبورج  العبة  هاردر 
بلو  كير العبة سكاي  واألسترالية سامانتا 

بيرث جلوري/ شيكاغو ريد ستارز.
النجمة  اسم  أيضاً  القائمة  ضمت  كما 
برايد،  أورالندو  العبة  مارتا  البرازيلية 
المنتخب  العبة  رابينو  ميجان  بجانب 

األمريكي ونادي سياتل.

إيقاد شعلة أوملبياد الشباب
 يف استاد باناثينايكو

أوقدت شعلة دورة األلعاب األولمبية للشباب 
أيرس،  بوينس  في  ستنظم  التي  2018م، 
أثينا  أولمبياد  مقر  باناثينايكو،  استاد  في 
التقليد  خاللها  امتزج  مراسم  في   ،1896
والرياضية الشبابية. وكان بطل التايكواندو 
اليوناني الشاب يورجوس إيوانو، أول من 
ثم  2018م،  الشباب  أولمبياد  شعلة  حمل 
إيوانا  اإليقاعي  الجمباز  بطلة  إلى  سلمها 
ماجوبولو. وبدورها سلمت إيوانا ماجوبو، 
الشعلة إلى الدراجين األرجنتينيين، فالنتينا 

مونيوز ويويل فاراجاس.
وستبدأ رحلة الشعلة األولمبية في الخامس 

مدينة   17 في  وستطوف  المقبل،  آب  من 
المقبل.  أيلول  حتى  بارزة  أماكن  وعدة 
وستنطلق فعاليات النسخة الثالثة من دورة 
األلعاب األولمبية الصيفية، في السادس من 
تشرين أول القادم في العاصمة األرجنتينية.

دعوة سريينا للمشاركة يف كأس 
روجرز للتنس

قال منظمون: »إن سيرينا ويليامز المصنفة 
على  حصلت  سابقاً،  العالم  على  األولى 
روجرز  كأس  في  للمشاركة  دعوة  بطاقة 

للتنس، الشهر المقبل، في مونتريال«.
ولم تنافس سيرينا، التي سبق لها الفوز بهذه 
منذ  مونتريال،  في  مرات،  ثالث  البطولة 
وكانت  2014م،  في  النهائي  قبل  بلوغها 
آخر مشاركة لها في كأس روجرز عندما 

أقيمت في تورونتو العام التالي.
قبل  ويمبلدون  نهائي  في  سيرينا  وخسرت 
عشرة أيام. وقال أوجين البيير مدير بطولة 
اإلعالن  »بعد  بيان:  في  روجرز  كأس 
عدة  قبل  المشاركات  الالعبات  قائمة  عن 
لتنظيم  سيرينا  فقط  ينقصنا  كان  أسابيع، 

بطولة رائعة«.
بالسرعة  الجميع  سيرينا  »أبهرت  وتابع: 
التي عادت بها إلى أعلى المستويات، هي 
دائماً العبة مقاتلة وتثبت ذلك في كل مرة«.
بطولة  في  المنافسات  إلى  سيرينا  وعادت 
في  خسرت  حيث  آذار  في  ويلز،  إنديان 
الدور الثالث، لكن بدا من وقتها أنها تقترب 
 27 المصنفة  وهي  مستوياتها  أفضل  من 

عالمياً حالياً.
التي  لسيرينا  الممنوحة  الدعوة  وبطاقة 
2001و2011  أعوام  بالبطولة  فازت 
و2013م، مخصصة لالعبات طبقاً لقواعد 
صدارة  لها  سبق  يكون  أن  منها  معينة، 

التصنيف العالمي.

املرأة يف قوات األمن الداخلي... 
إرادة وتصميم

مركز للرعاية النفسية خاص باملرأة 
يف إقليم اجلزيرة
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من  المقربة  الداخليّة  المعارضة  وفود   
القامشلي  زارت  التي  السوريّة  الحكومة 
لتلتمس  الحكومة  برضى  جاءت  وعامودا 
واإلدارة  عام  بشكٍل  الكرد  جاهزية  مدى 
للحوار  واستعدادهم  خاص  بشكل  الذاتيّة 
تقوم  التي  المناطق  وضع  على  والتفاوض 
على حمايتها “قسد” وتديرها اإلدارة الذاتيّة. 
يجب قبل كّل شيٍء أن يتشكل وفد كردّي جامع 
بضرورة  المؤمنة  الكرديّة  األحزاب  لكلِّ 
الكرديّة  القضية  وحل  دمشق  مع  التفاوض 
في سوريا، على أسٍس ثابتة وواضحة بحيث 
يكون هناك اعتراف رسمّي دستورّي بوجود 
الشعب الكردّي في سوريا، وما يترتب على 
الحفاظ  إطار  في  مشروعة  حقوق  من  ذلك 
إلى:  وبالعودة  السوريّة.  الدولة  وحدة  على 
التفاوض  الدعايات حول  النظام  ينشر  لماذا 
مع اإلدارة الذاتيّة فهناك غرضان الدِّعاءات 
أما األول فهو  الشأن،  النظام وشائعاته بهذا 
للبدء  العام  الجو  وتهيئة  األرضية  إحداث 
بالمفاوضات واللقاءات الفعليّة على األرض 
هو  الثاني  والغَرض  وقامشلو،  دمشق  في 
التحالف وعلى رأسها  لقوات  إرسال رسالة 
موجود،  بأنّه  األمريكيّة  المتحدة  الواليات 
النظام  وأن ال حلَّ ممكن لألزمة ما لم يكن 

الطرف الرئيس فيها.
اللقاءات  بأّن  للكثيرين  أوحى  حدث  ما 
الكرد  بين  ستبدأ  الرسميّة  والمفاوضات 
وإدارتهم الذاتيّة وبين ممثلي الدولة السوريّة 
اتفاق  هناك  وسيكون  القريب،  المستقبل  في 
بموجبه  تعترف  للحّل  نقاط  على  بينهم 
الثقافيّة  الحقوق  ببعض  السوريّة  الحكومة 
البناء  يمكن  أوليّة  كخطوة  للكرد  واإلداريّة 
كما  ليس  ولكن  وتطويرها،  مستقبالً  عليها 
يطمح إليه الشعب الكردّي في نضاله المستمر 
منذ عقود. ولكن الكرد اليوم يشّكلون قوة ال 
تمرير  يمكن  وال  األرض  على  بها  يستهان 
القوميّة ولو  دستور يتنكَّر لوجودنا وحقوقنا 
بالحدود الدنيا من مطالبنا، وال يمكن تطبيع 
الوضع في سوريا بدون إيجاد نوع من الحّل 
القوميّة  كرامتنا  لنا  يحفظ  الكرديّة  للقضية 
على  التاريخّي  ووجودنا  الشرعيّة  وحقوقنا 

هذه األرض.
برس«  »آدار  أجراه  حواٍر  في  ذلك  جاَء 
الكردستانّي،  الوطنّي  الحزب  سكرتير  مع 
يرّوجه  ما  حول  ابراهيم”  “شفيق  الدكتور 
شائعاٍت  من  إعالمه  عبر  السورّي  النظام 
وادعاءاٍت بشأن التفاوض مع اإلدارة الذاتيّة 
نشر  من  النظام  وأهداف  في شمال سوريا، 
أن  الممكن  كان من  إذا  الشائعات، وما  هذه 
المستقبل  في  الطرفين  بين  تفاوض  أي  يتم 
عفرين  موضوع  إلى  إضافةً  القريب، 
التركي  الجيش  يرتكبها  التي  واالنتهاكات 
جانب  إلى  هناك،  الفصائل  من  وتوابعه 
موضوع اللجنة الدستوريّة السوريّة التي يتم 
التحضير لها. وإليكم نص الحوار الذي كان 

على الشكل التالي: 

منابره  خالل  من  السورّي  النظام  ج  -يُروِّ
بينه  لقاءات وتفاهمات  أنَّ هناك  اإلعالمية 
اإلدارة  تنفي  فيما  الذاتيّة،  اإلدارة  وبين 
أال  على  مؤكدةً  قطعي،  بشكٍل  ذلك  الذاتيّة 
تفاوض بين الطرفين حتى اآلن ما تعليقكم 

على ذلك؟
السوريّة  الدولة  من  المقّرب  اإلعالم  نعم 
اإلدارة  ممثلي  مع  لقاءات  حدوث  يّدعي 
الذاتيّة، لكنه ال يكشف صراحة محتوى هذه 
أين  وال  تّمت  مستوى  أّي  وعلى  اللقاءات 

جرت تلك اللقاءات، واإلدارة 

هذه  حصول  تؤّكد  ال  جانبها  من  الذاتيّة 
اآلونة  في  لكننا  ذلك.  تنفي  بل  اللقاءات 
األخيرة وجدنا توافد عدة وفود من العاصمة 
ممثلة  وعامودا  القامشلي  إلى  دمشق 
السورّي  الداخل  من  المعتدلة  بالمعارضة 
تأكيد،  بكل  السوريّة  الدولة  من  والمقربة 
السياسية  القوى  من  بالعديد  التقت  حيث 
الكرديّة ومنها ممثلو اإلدارة الذاتيّة، وجاءت 
اللقاءات بشكل خاص بعد تصريحات رأس 
بخصوص  األسد  بشار  سوريا  في  النظام 
إمكانية التفاوض مع الكرد ومع قوات سوريا 
جاءت  الوفود  هذه  أن  وأعتقد  الديمقراطيّة. 
مدى  لتلتمس  السوريّة  الحكومة  بموافقة 
الذاتيّة  واإلدارة  عام  بشكل  الكرد  جاهزيّة 
بشكل خاص واستعدادهم للحوار والتفاوض 
السوريّة، إلجراء حوار حول  الحكومة  مع 
قوات  عليها  تسيطر  التي  المناطق  وضع 
سوريا الديمقراطيّة واإلدارة الذاتيّة وإمكانية 
سلمّي  حلٍّ  إلى  تفضي  قد  تفاهمات  حصول 

في تلك المناطق، ومن هنا جاءت ادعاءات 
لها  لقاءات رّوج  السورّي بحصول  اإلعالم 

اإلعالم المقّرب من النظام السورّي. 
لكن وبكّل تأكيد ليس هناك اتفاق على شيء 
األرض  على  نالحظه  ما  هذا  بعد  محدد 
وعندما ال تكون هناك لقاءات فكيف ستحصل 
يجب  برأينا  االتفاق  وحصول  االتفاقات، 
تصّور  على  وعلنّي  رسمّي  بشكل  يتم  أن 
وشمال  الكرديّة  للمناطق  النهائّي  الوضع 
حالياً  والواقعة  عام  بشكل  سوريا  شرق 
ويجب  الذاتيّة.  اإلدارة  نفوذ  منطقة  ضمن 
جامع  كردّي  وفد  يتشّكل  أن  شيء  كّل  قبل 
بضرورة  المؤمنة  الكرديّة  األحزاب  لكل 
الكرديّة  القضية  وحل  دمشق  مع  التفاوض 
في سوريا على أسٍس ثابتٍة وواضحٍة بحيث 
يكون هناك اعتراف رسمّي دستورّي بوجود 
الشعب الكردّي في سوريا وما يترتب على 
الحفاظ  إطار  في  مشروعٍة  حقوٍق  من  ذلك 
والذي  والنظام  السوريّة  الدولة  وحدة  على 

يمكن من تكوين سوريا جديدة. 

من  السورّي  النظام  غرض  ما  -برأيكم 
بخصوص  شائعات  ونشره  ادعاءاته 
التفاوض المزعوم مع اإلدارة الذاتيّة؟ وهل 
تتوقَّعون لقاءات بين الطرفين في المستقبل 

القريب؟
بحصول  االدعاء  من  غرضان  هناك 
مفاوضات من جانب النظام، فالغرض األول 

للبدء  العام  هو إنشاء األرضيّة وتهيئة الجو 
بالمفاوضات واللقاءات الفعليّة على األرض 
هو  الثاني  والغرض  وقامشلو،  دمشق  في 
التحالف وعلى رأسها  لقوات  إرسال رسالة 
الدولة  بأّن  األمريكيّة  المتحدة  الواليات 
الذاتيّة  اإلدارة  وممثلي  والكرد  السوريّة 
والتفاوض،  اللقاء  يمكنهم  قبلهم  من  المعلنة 
الصراع  عن  يختلف  بينهم  الصراع  وأّن 
بين الحكومة السوريّة والمعارضة السوريّة 
المسلّحة  والمجموعات  باالئتالف  المتمثلة 
التي تتبعها. حيث أّن الكرد لهم مطالب محقّة 
يتمتع  األرض  هذه  على  متواجٍد  كشعٍب 
الكردّي  به، والشعب  الخاصة  بثقافته ولغته 
هذه  على  الحصول  الوسائل  بشتى  يحاول 
الحقوق بالطرق السلميّة والحوار البناء الذي 
يهدف إلى الوصول إلى الحل الذي يُرضي 
الطرفين. وال يهدفون إلى السلطة أو إسقاط 
على  السورّي  الجيش  مع  القتال  أو  النظام 
عملت  التي  السوريّة،  المعارضة  عكس 

على كّل ما من شأنه أن يساعد على إسقاط 
على  جديداً  حاكماً  نفسها  وتنصيب  النظام 
من  الكثير  مع  وتآمرت  السورّي،  الشعب 
لتحقيق  والدوليّة  والعربيّة  اإلقليميّة  القوى 

هذا الهدف. 
الرسميّة  والمفاوضات  اللقاءات  باعتقادي 
وبين  الذاتيّة  وإدارتهم  الكرد  بين  تبدأ  قد 
ممثلي الدولة السوريّة في المستقبل القريب، 
للحل  نقاط  على  بينهم  اتفاٌق  هناك  وسيكون 
ببعض  السوريّة  الحكومة  بموجبها  تعترف 
كخطوة  للكرد  واإلداريّة  الثقافيّة  الحقوق 
وتطويرها  البناء عليها مستقبالً  يمكن  أوليّة 

بعد ذلك.

بأنه  السورّي  النظام  به  يقصد  الذي  ما 
لممثلي  الصالحيات  واسعة  إدارة  سيمنح 

اإلدارة الذاتيّة؟

البداية  منذ  وممثلوها  السوريّة  الدولة  طبعاً 
اإلدارة  من  نوعاً  الكرد  إعطاء  يقترحون 
الدوام  على  ويرفضون  مناطقهم  في  الذاتيّة 
بالفيدراليّة  أو  حقيقي  ذاتّي  بحكم  االعتراف 
ال  بتصوري  ولكن  الكرد،  بها  يطالب  كما 
الكرديّة  الحقوق  وحدود  شكل  رسم  يمكن 
يتوقُف  شيٍء  وكّل  المفاوضات.  بدء  قبل 
على موازين القوى على األرض وتطّورات 
باإلضافة  عام،  بشكل  سوريا  في  الوضع 
األزمة  في  الفاعلة  الدوليّة  القوى  تأثير  إلى 

السوريّة وإن عملت هذه الدول من أجل إيجاد 
الطرفين.  بين  اتفاق  هناك  سيكون  الحلول، 
وموقف الكرد استند إلى قراءة شاملة متأنية 
لالصطفاف  التسرع  دون  السورّي  للوضع 
إلى جانب أحد طرفي الصراع، أو المطالبة 
بالحكم الذاتّي قبل عدة أعوام ولعل دمشق في 
مرحلة ما كانت ستقبل الحوار وفقاً للظروف 
لهم  اعترفت  وربما  البلد،  على  مّرت  التي 
باستحقاقاٍت بدون شروط، ومن جانب آخر 
في حساباته  أخطأ  الكرد  بعض  أّن  ينكر  ال 
المعارضة،  انتصار  على  وعّول  السياسيّة 
حتى دخل في حسابات المعارضة الخاطئة.

وبالمجمل الظروف العامة فرضت أن يكون 
البعض  ولعل  حِذراً،  دمشق  من  الموقف 
تتصل  المسألة  ولكن  األخطاء،  من  يعتبره 
انتهاء  وبعد  واآلن  الصورة،  وضوح  بعدم 
والدولة  النظام  ضّد  المسلّحة  المعارضة 
على  السورّي  الجيش  وسيطرة  السوريّة، 
تكون  أال  المتوقع  من  فإنّه  معاقلها،  معظم 

وسترفع  السابق،  في  كما  دمشق  مواقف 
العسكريّة  القوة  موقع  من  شروطها  سقف 
استناداً لحلفائها، وبخاصة بعدما أخلت درعا 
والقنيطرة من المجموعات المسلحة الموالية 
السورّي  النظام  سيسعى  لذلك  لالئتالف، 
فيها  بما  سوريا  في  للحل  رؤيته  لفرض 
بأعلى  المطالبة  وسيحاول  الكرديّة  المناطق 
طرح  يأتي  هنا  ومن  المطالب،  من  سقف 
مشروع االعتراف بإدارة ذاتيّة موّسعة أو ما 
الموّسعة وهذا هو  المحليّة  باإلدارة  يسّمونه 

موضوع الحوار الجوهرّي إن حدث. 

وجرائمها  انتهاكاتها  في  مستمّرة  -تركيا 
جهة  توجد  أال  وشعباً،  أرضاً  عفرين  بحّق 
دوليّة معنية تحدُّ من هذه األعمال اإلجراميّة 

بحق أهالي عفرين؟

تركيا احتلت مدينة عفرين بقوة الحديد والنار 
وما  المعارض  السورّي  االئتالف  بمساعدة 
األول  والهدف  الحر،  الجيش  ببقايا  يُسّمى 
المشروع  إفشال  كان  احتاللها  من  لتركيا 
الطريق  وقطع  الكرد  بريادة  الديمقراطّي 
سوريا  في  الثالث  الكرديّة  المناطق  لربط 
غير  ضمنّي  باتفاق  تّم  ذلك  وكّل  ببعضها، 
وأوروبا  وأمريكا  روسيا  وبين  بينها  معلن 
لرسم مناطق النفوذ ولو مؤقتاً في سوريا إلى 
أن تضع الحرب الداخليّة السوريّة أوزارها. 
قبل  من  معارض  فعل  رّد  أّي  نجد  لم  لذلك 

لعفرين،  الحتاللها  المختلفة  الدوليّة  القوى 
وبالطبع ما يحدث فيها من انتهاكات خطيرة 
لحقوق اإلنسان هو جزٌء من تلك التفاهمات، 
سلفاً  مقبوٌض  ثمنه  الدول  هذه  وسكوُت 
من  لكّل  مستباحة  السوريّة  األراضي  كون 
فظيعة  انتهاكات  فيها  وتحدث  ودب.  هبَّ 
وجرائم يندى لها جبين اإلنسانيّة وتنتهك فيها 
ليس  الذين  اآلمنين  والناس  المدنيين  حقوق 
مختلف  قبل  ومن  بالحرب  عالقة  أيّة  لهم 
الفرقاء، وترتكب هذه االنتهاكات أمام أنظار 
المجتمع الدولّي ولكن بدون أّي اهتمام يُذكر 
أّي  وبدون  تتفرج  التي  الدول،  تلك  قبل  من 
التي  اإلنسان  حقوق  منظمات  وكذلك  تدّخل 
العسكريّة  للقوى  اآلخر  الوجه  أنّها  أثبتت 
بيدها  أدوات  وهي  العالم،  على  المسيطرة 
تطلب  ما  متى  مصالحها  لتحقيق  تستعملها 
العالم  سكوت  نفهم  هنا  ومن  ذلك.  األمر 
أجمع ومن ضمنهم حلفاء الكرد المفترضين 
المرّوعة  الجرائم  عن  اإلرهاب،  على 
المسالم  شعبنا  بحّق  اليوميّة  واالنتهاكات 
في عفرين، من قبل الجيش التركّي المحتل 
وبإشرافه المباشر وعبر أدواته من الفصائل 
والمحسوبة  المختلفة  اإلسالميّة  المرتزقة 

على ما تسّمى بالمعارضة السوريّة. 

-يتم التحضير للجنة دستوريّة سوريّة، في 
الوقت الذي تّم فيه استبعاد القوى الوطنيّة 
الكرديّة كمعارضة داخليّة في شمال سوريا 

ما تعليقكم على ذلك؟

نعم اللجنة الدستوريّة المقترحة هذه تشّكلت 
بهذا  ونذكر  بعده،  وما  سوتشي  مؤتمر  في 
الكرديّة  والقوى  األحزاب  أغلب  أّن  الصدد 
قاطعت ذلك المؤتمر، وكان لكّل منهم حجته، 
االحتجاجات  تمحور حول  المواقف  وأغلب 
على السياسة الروسيّة إزاء العدوان التركّي 
على عفرين، ولعل الساسة الكرد بنوا موقف 
فعٍل  وكردِّ  عاطفّي  أساس  على  المقاطعة 
على موقف معين، وأما موقفنا كحزب وقوة 
يكون  أن  يجب  كان  أنّه  نرى  فكنا  سياسيّة 
مغايراً وبالتالي المشاركة في مؤتمر سوتشي 
للعدوان على  الداعم  الروسّي  الموقف  رغم 

عفرين في حينها. 
أّي مؤتمر  تلزمنا بحضور  قضيتنا وحقوقنا 
وفي أّي مكان يؤثّر على تلك الحقوق بعيداً 
عن ردِّ فعٍل آنّي، ونعتقد أنّنا لو كنا مشاركين 
في  ممثلون  اآلن  لنا  لكان  المؤتمر  ذلك  في 
اللجنة الدستوريّة تلك، ولكن في كّل األحوال 
الكرد اليوم يشّكلون قوةً ال يُستهان بها على 
يتنكر  دستور  تمرير  يمكن  وال  األرض 
لوجودنا وحقوقنا القوميّة ولو بالحدود الدنيا 
في  الوضع  تطبيع  يمكن  وال  مطالبنا،  من 
للقضية  الحل  من  نوع  إيجاد  بدون  سوريا 
الكرديّة يحفظ لنا كرامتنا القوميّة، وال يمكن 
الهائلة  التضحيات  هذه  بعد  أبداً  التصّور 
اُستشهدوا  الذين  وبناتنا  شبابنا  أرواح  من 
خالل دحر المنظمات اإلرهابيّة والجماعات 
التكفيريّة عن أرض سوريا وضّحوا بدمائهم 
جمعاء،  اإلنسانيّة  الكرامة  أجل  من  الزكية 
المسؤوليّة  قدر  على  نكون  أن  علينا  ولذلك 
التاريخيّة الملقاة على عاتقنا كأحزاب وكقوى 
على  الحصول  أجل  من  والعمل  وطنيّة، 
حقوقنا والحفاظ على المكتسبات التي تحقّقت 
وبناتنا،  ألبنائنا  الكبيرة  التضحيات  بفضل 
ولنمضي معاً ويداً بيد لدمقرطة سوريا وبناء 
دستوٍر جديد يحقّق للجميع األمن واالستقرار 

والحقوق وبدون إقصاء ألّي كان.

في  المتقاتلين  دوافع  تجميع  المهم  من  ربما 
جهة  في  كانوا  إن  األولى  العالمية  الحرب 
أو  فكرتين  للحلفاء  بأن  المحور.  أو  الحلفاء 
الرأسمالية  الحداثة  نقل  هدفين أساسيين هما 
من مرحلة التجارية إلى مرحلة الصناعويّة 
بشقّيها السياسّي المتضمن فرض فكرة الدولة 
األوسط؛  الشرق  على  المركزية  القوميّة 
وشقها األهم االقتصادي الضامن بدوره في 
في  وقتها  المكتشف  النفط  على  االستيالء 
المحور  امبراطوريات  أما  األوسط.  الشرق 
واإلمبراطورية  األلمانية  )اإلمبراطورية 
النمساويّة المجريّة ومملكة بلغاريا والسلطنة 
كانت  فقد  العثمانيين  وبخاصة  العثمانيّة( 
وتقاسم  احتالل  إلى  أكثر  مشدودة  أفكارهم 
روسيا  أن  المرّجح  ومن  بينهم.  فيما  العالم 
الشيوعية  إلى  لتتحّول  تُِركت  القيصريّة 
إلى  األولى  العالمية  الحرب  من  فاستبعدت 
درجة كبيرة؛ مع أنه وفي تتبع المسار يبدو 
متوافقاً  كان  القيصريّة  روسيا  مكان  أنَّ 
فيما  أما  الحلفاء.  من  بكثير  أكثر  والمحور 
يتعلق بانتصارات بريطانيّة في أماكن معينة 
أدموند  فعل  مثلما  العثمانيين  سيطرة  تحت 
بتلك  يسيطر  أن  له  كان  فما  الذي  اللنبي 
الباشا  اللواء/  تواطؤ  لوال  الهائلة  السرعة 
مصطفى كمال  بن )سيالنيك( مع اإلنكليز؛ 
مصطفى كمال المنقول جديداً من ديار بكر/ 
آمد كمسؤول عن الجيش الثاني فقائٍد لجبهة 
دخل  نابلس  من  انسحابه  ليلة  ففي  فلسطين. 
)1917/9/19م(،  ليلة  وهي  اللنبي  فيها 
وقد أخذ مسار انسحابه من نابلس إلى شرق 
األردن فدمشق فحلب فجبال طوروس، وقد 
كما  البرق؛  بسرعة  فجائياً  االنسحاب  كان 
كٌل من د. علي حسون في  يؤكد ذلك أيضاً 
تاريخ  الصنم ومحمد فريد بك  الرجل  كتابه 

الدولة العلية العثمانية.
في فترة تداعي السلطنة العثمانية كان الصراع 
حفيفاً ما بين حكومة أنقرة )العلمانية( بقيادة 
قبل  من  الخالفة  وحكومة  كمال.  مصطفى 
إسطنبول.  القسطنطينية/  في  العالي  الباب 
الوقائع  تؤكد  بينهما  ما  الصراع  إذكاء  في 
الطرف  على  الحلفاء  ضغط  بأن  ووثائقها 
اليوناني وإلزامه باالنسحابات المتتالية كانت 
مصطفى  صّورت  أن  في  األساسي  السبب 
كمال بأنه القائد األسطورة. وهي في الحقيقة 
لم تكن سوى مسرحيات كمثل معركة سقاريا 
وأفيون وأزمير. كما تم انسحاب الحلفاء عن 
كمال  مصطفى  لصالح  وقونيا  شهر  أسكى 
آذار   16 في  إلسطنبول  اإلنكليز  واحتالل 
1920م والتي تعتبر كلها كمقدمات ميدانية 
من أجل عقد مؤتمر السالم أو معاهدة سيفر 
التي تتألف من 13 باباً و433 بنداً، أعدتها 
خمس لجان خاصة تفرعت من مؤتمر الصلح 
كانون   29 من  باريس  في  بدوره  المنعقد 
الثاني 1919م والتي أقّر حينها أيضاً نشوء 
كردستان؛ يذكر أنه مثّل الكرد فيه مجموعة 

من )البكاوات( بقيادة الجنرال شريف باشا. 
هو  الصلح  مؤتمر  إنَّ  القول:  يمكن  وعملياً 
1920م  آب   10 في  سيفر  معاهدة  أساس 
بين إنكلترا وفرنسا وإيطاليا واليابان وبلجيكا 
والبرتغال  وبولونيا  ورومانيا  واليونان 
والحجاز  ويوغسالفيا  وتشيكوسلوفاكيا 
من  العثمانية  والسلطنة  جهة،  من  وأرمينيا 
جهة أخرى. لكن حكومة أنقرة الكمالية رأت 
حكومة  قبل  من  الموقّعة  سيفر  معاهدة  في 
إسطنبول أنَّها خيانة مذلة لألتراك وبخاصة 
الكرد  بعد أن استمال مصطفى كمال أغلب 
إلى جانبه واعداً إياهم بحقوق أكثر من التي 
تم تنصيصها في سيفر. من المضحك المبكي 
أنقرة  في حكومة  كردياً  نائباً  أن يرسل 72 
إلغاء معاهدة  يطالبونهم  الحلفاء  إلى  برسالة 
سيفر؛ كما أنه من المبكي أن يعلن عصمت 
أن  لوزان  إلى  التركي  الوفد  رئيس  إينونو 
والكردي،  التركي  للشعبَين،  هي  )تركيا 
بحقوق  ويتمتعان  الدولة،  أمام  المتساويَين 
قوميّة متساوية(. لتتصرف تركيا في عامين 
فقط بعد لوزان بقتل أكثر من نصف مليون 

كردّي.
تركيا  في  الداخلي  الوضع  إلى  باإلضافة 
حينه  األقطاب  المتعدد  والصراع  العثمانية 
بقيادة  إسطنبول  حكومة  بين  وبخاصة 
األعظم  والصدر  السادس  محمد  السلطان 
وحكومة أنقرة كما أسلفنا. وانسحاب أمريكا 
من مؤتمر الصلح إثر خسارة الديمقراطيين 
وهزيمة  1921م  األمريكيّة  االنتخابات  في 
ويلسون صاحب المبادئ األربعة عشرة من 
بينها مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، 
والتي كانت تطمح أمريكا من خاللها بشكل 
فرنسا  من  كل  طموحات  لجم  إلى  كبير 
ومحاولة  األوسط.  الشرق  في  وبريطانيا 
األخيرتين أي باريس ولندن تطويق االنفتاح 
توقيعهما  بعد  وبخاصة  السوفيتي  التركي 
التي هي  أو معاهدة األخوة  معاهدة موسكو 
الوطنية  الجمعية  بين  معاهدة صداقة وقعت 
وروسيا  كمال  مصطفى  بقيادة  التركية 
البلشفية بقيادة فالديمير لينين، في 16 مارس 
أنهى  ثانية  باتفاقية  توجت  والتي  1921م 
1923م  الحمراء  كردستان  ستالين  إثرها 
بإنهاء  البريطاني  إلى رغبة الطرف  إضافة 
ضغوط  نتيجة  بسرعة  المفاوضات  عملية 
إلى  باإلضافة  المحاربين،  الجنود  أهالي 
سياسياً  خالفاً  أحدثت  التي  إيرلندا  مشكلة 
العوامل  هذه  أسهمت  اإلنكليز،  الساسة  بين 
المتناقضة مجتمعة في تمكن الطرف التركي 
في  مطالبه  من  الكثير  على  الحصول  من 
لوزان  هي  جديدة  كمعاهدة  1923م  لوزان 
األولى  لوزان  اتفاقية  عن  لها  تمييزاً  الثانية 
تشرين   18 في  الموقعة  أوشي(  )معاهدة 
والدولة  إيطاليا  بين  1912م  عام  األول 
من  األخيرة  بانسحاب  والقاضية  العثمانية، 
»معاهدة  فتضمنت  إيطاليا.  لصالح  ليبيا 

على  موزعة  مادة  143م  الجديدة  لوزان« 
و«ميثاق«  »اتفاقية«  بين  ما  وثيقة   17
هذه  وتناولت  و«ملحق«،  و«تصريح« 
المواد ترتيبات الصلح بين األطراف الموقعة 
العالقات  تأسيس  وإعادة  المعاهدة،  على 
العامة  للمبادئ  »وفقاً  بينها  الدبلوماسية 
للقانون الدولي«. ودام  مسار معاهدة لوزان 
حوالي ثمانية أشهر بشكل متقطع وتم التوقيع 
1923م  تموز   24 في  نهائي  بشكل  عليها 
لوزان  بمدينة  بالس«  »بوريفاج  فندق  في 
جنوبي سويسرا. ويُذكر أنَّ مندوب مصطفى 
كمال إلى لوزان كان كل من عصمت إينونو 
تأزمت  وعندما  ناحوم(.  )حاييم  والحاخام 
خارجية  وزير   - كرزون  بين  المفاوضات 
بريطانيا- وبين عصمت إينونو وكان ناحوم 
آنذاك مسافراً فأرسل ناحوم برقية مفادها أنه 
صديقي،  )عصمت  البرقية:  في  وقال  قادم 
وفق  كلمة(  لي  يخالف  وال  أمري،  وطوع 
للكابتن  األغبر  الذئب  كتاب  تأكيدات مؤلف 

البريطاني ه.س.ارمسترونغ.
اإلحاطة  يعتبر  ال  تقّدم  ما  أن  المؤكد  من 
من  لكن  لوزان.  ظروف  لشرح  الكاملة 
المهم في خطيئة لوزان الثانية أن يتم التأكيد 
جهة  من  اللصوص  بين  اتفاقية  كانت  بأنها 
كان  فحينما  أخرى.  جهة  من  والسحرة 
العمق  كتاب  صاحب  قال  للخارجية  وزيراً 
من  ألكثر  أوغلو  داوود  أحمد  االستراتيجي 
اإلصرار  في  شائبة  يشوبه  ال  وبشكل  مرة 
العثمانية: )لماذا حين  على عودة تركيا إلى 
توحيد  على  العمل  بأكملها  أوروبا  تحاول 

بأنها  تُنَعت  ال  بينها،  الحدود  وإزالة  الدول 
أو  الحديثة”  الرومانية  “اإلمبراطورية 
حين  أننا  حين  في  الجدد”،  “الرومانيون 
ننادي للجمع بين َمن عاشوا تحت لواء دولة 
“العثمانيون  واحدة من قرن مضى، نصبح 
عنا  يقولون  “إنهم  أخرى  ومرة  الجدد؟(. 
العثمانيون  نحن  نعم  الجدد..  العثمانيون  إننا 
الجدد”.. خالل لقائه مع نواب حزب العدالة 
والتنمية الحاكم في معسكر “قيزلجه حمام” 

بالعاصمة أنقرة.
أو  المنسلخة  تركيا  انتقال  إنَّ  الحقيقة  في 
وبعد  العثمانية  السلطنة  من  المنفلتة  لنقل 
يكن  لم  لوزان  معاهدة  من  عاماً  مرور 95 
إاّل جمعاً ما بين الحكم الدينوي يضاف إليه 
لتعطي  التركياتية  القوموية  الفاشية  اليوم 
الشعوب  على  األكبر  الخطر  يحمل  ناتجاً 
الشرق  في  الشعوب  وعموم  أوالً  تركيا  في 
مراحله  بجميع  التركياتي  والنظام  األوسط. 
إن كان تحت غطاء العلمانية حتى اليوم في 
عباءة اإلسالموية المتطرفة. فإن تركيا لديها 
هدف واحد في وثيقة واحدة اسمها )الميثاق 
يجب  تركيا  نظر  في  الشعوب  وكل  الملّي( 
أن يتم إما شطبها نهائياً كما حالها والشعب 
والشعب  حالها  كما  استعبادها  أو  الكردي؛ 
العربي، أو حلمها في االنتصار على عدوها 
كل  الحقيقة  في  بالفرس.  المتمثل  التاريخي 
في  تركيا  من  بالضد  هي  األرض  شعوب 
نظر حكامها وبشكل كبير في نظر سلطانها 
العثماني الجديد أردوغان؛ الذي يتحدث اليوم 
بشكل معلن عن حلب والموصل ويغّمز إلى 

مصر والسودان والخليج في وقت لم يزل دم 
عفرين ودماء شعب سوريا يسيل من فمه. 

لكن تاريخ 24 تموز ال يقتصر على تاريخ 
لوزان فقط. فقد حدث من قبله وفي التاريخ 
نفسه من العام 1920م قيادة الكردي يوسف 
االنتداب  ضد  ميسلون  لمعركة  العظمة 
بعد  نفسه  التاريخ  في  أنه  كما  الفرنسي. 
لجنة  أنهت  إْذ  لوزان  اتفاقية  من  تسع عقود 
الصياغة للعقد االجتماعي في اإلدارة الذاتية 
اإلدارة  هذه  2013م  العام  من  الديمقراطية 
تزل؛  ولم  العثمانية  أحفاد  أّرقت  من  أكثر 
طالما كانت ولم تزل في هذه اإلدارة الذاتية 
والحل  السورية  األزمة  من  الخالص  أمل 
وما  السورية.  لألزمة  األمثل  الديمقراطي 
بينهما، وما بينها فإن التاريخ مليٌّ مؤكٌد بأن 
الطرق باتت واضحة فإّما أن نكون أحراراً 
ألجندات  عتّالين  سوى  نكون  ال  أن  وإما 
غيرنا. الدماء التي كانت جارية في لوزان2؛ 
مهيئين  غير  أصحابها  وبات  فاسدة؛  باتت 
سالطنة  مستبدين  محتلين  يستمروا  أن 
بالضد من القوة الكبيرة والتنظيم المجتمعي 
على  تصر  التي  الشعوب  إلرادة  الضامن 
في  الشعوب  أخوة  وعلى  المشترك  العيش 
عقدها االجتماعي. فهكذا نحيا؛ وهكذا –فقط- 
لم  المستبدين  وأنَّ  بخاصة  العيش.  لنا  ُمقَّدٌر 
األشكال  من  شكل  بأي  يمكن  وال  ينتصروا 

أن تنهزم الشعوب.

أمير  أّن  عمومتنا  أبناء  من  الحمقى  يعتقد 
باإلسالم  يؤمن  مسلٌم  أردوغان  الدواعش 
أيُّها  مبادئه.  تطبيق  على  ويحرص  الحّق 
الدولة،  في  رأيه  وله  ديٌن  اإلسالم  الحمقى: 
المعتقدات  من  شاملة  منظومة  باعتباره 
وهو  والدنيويّة،  الدينيّة  واألحكام  والشرائع 
أو  تمييز  دون  البشر  لكّل  سامية  رسالة 
د أروع صور التعدديّة واألخوة  تمايز، ويُجسِّ
اإلنسانية. اإلسالم أيّها الحمقى حّرم االستبداد 
شعب  من  والنفوذ  والسيطرة  واالستعالء 
على شعب ومن قبيلة على قبيلة ومن جماعة 
على جماعة... كما حّرم اإلسالم أيها الحمقى 

الحرَب والتي هي أكبر جريمة بحق البشريّة 
ونهى اإلسالم اللجوَء إلى القوة والقتل والقهر 
النقية لإلسالم  اللوحة  واالحتالل... هذه هي 
كّل  من  أردوغان  إسالم  أين  الحمقى.  أيها 

هذا؟؟!!
أردوغان من أشهر الدّجالين والمتاجرين في 
الدين وال يحمل من اإلسالم إال االسم... أنتم 
أيُّها الحمقى ال تدخلون في حسابه إال كأدواٍت 
واستبداده  نفوذه  وبسط   وتعزيز  لخدمة 
في  نجاحه  بها  يضمن  تصويت  وكأوراِق 
االنتخابات. أنتم الحاشية.. )الماشية( تزيّنون 
المريضة وتساهمون في تسويقه  له أحالمه 

يقاتلون  الذين  عمومتكم  أبناء  لقتل  وتسويفه 
المجرم أردوغان من أجل حريتكم وكرامتكم 
وكّل حقوقكم... أيها الحمقى الربيع الذي أنشأه 
يدوم  وال  يثمر  ال  صناعّي  الدّجال  هذا  لكم 
طويالً والديمقراطيّة التي ينادي بها ماهي إال 
تركيا  وتحويل  الدكتاتوريّة  نحو  وممٌر  سلٌم 

إلى مجّرد مرعى له ولعصابته...
أيها الحمقى أنتم كالغيوم الخائنة التي تمطر 
على أرض األعداء.. عودوا إلى رشدكم قبل 
فوات األوان.. كفى.. كفى.. أما الشعب التركّي 
يدرك جيداً مناخ العنف الذي أنشأه أردوغان 
بهم  تعصف  التي  االعتقاالت  وموجات  لهم 

الخاطئة  والسياسات  أيضاً  الكردّي  وبشعبنا 
على  واعتدائه  الكرد  أخوتهم  وحق  بحقهم 
وسلب  ونهب  أرضهم  احتالل  بل  جيرانه 
ممتلكاتهم، واعتبر كلَّ من انتقده مقدوحاً في 
يمليه عليه  بما  يفعل ويتحرك  يراه  وطنيّته، 

ضميره الدكتاتورّي الداعشّي..
إّن التجربة التي يخوضها أردوغان مع شعبنا 
المفاهيم  بهذه  التركّي  الشعب  ومع  الكردّي 
تحكمه  اإلقصائيّة،  االستعالئيّة   والعقليّة 
نزوة السيطرة والسطوة ليصنع هذا المجرم 
محكمة  إلى  رقبته  ويقود  بنفسه  جحيمه 
الشعب عاجالً أو آجالً فإرادة الشعوب أقوى 

من مليون أردوغان..«. 
يتقن أردوغان لعبة الدجل الدينّي ويترجمها 
مخاوف في قلوب الناس وأرواقاً في صناديق 
االقتراع ليبقى كابوساً جاثماً على الصدور، 
فيما جموع المريدين الحمقى مازالوا تصفق 

له وتأمل الخير على يديه.         

موا؟
َ
هز

ُ
 على لوزان2. من هم الذين مل ينتصروا، وعن الذين مل ي

ً
95 عاما

 عند أردوغان واحلمقى من أبناء جلدتنا
ّ
 القومي

ّ
الدجل الديني

سيهانوك ديبو

حسيبة ابراهيم

شفيق ابراهيم:  

حقوقنا مشروعة يف إطار وحدة 
ة
ّ
األراضي السوري
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محمد باقي محمد مواليد الحسكة1955م، كان األخ 
وأخ،  شقيقات  أربع  مع  ضمته  عائلة  في  األكبر 
فاضطر  اإلعدادية  المرحلة  في  وهو  والده  توفي 
 - دمشق  جامعة  من  ج  تخرَّ أسرته،  إلعالة  للعمل 
كلية اآلداب قسم الجغرافيا، دبلوم التأهيل التربوي، 
عضو اتحاد الكتاب العرب- جمعية القصة والرواية 
منذ عام 1989م عضو في المكتب الفرعي التحاد 

الكتاب العرب في مدينة الحسكة.
للكثير  وحافزاً  دافعاً  والمطالعة  للقراءة  نهمه  كان   
األدب  من  الفلكلورية  القصص  في  إبداعاته  من 
القصة والرواية والنقد، من أعماله  الكردي، يكتب 
-قصص  بالرصاص  منتهية  »أغنية  المنشورة: 
1986م عن اختفاء العامل يونس -قصص1988م 
 - الفصول  فوضى  1991م  قصص     - الطوفان 
عصافير  مقتل  شخصية،  هواجس  1997م  رواية 
ينشر  أخرى.  وأعمال  الجهات«  ارتطام  الظهيرة، 
في الدوريات العربية والمحلية، ترجمت العديد من 

أعماله إلى البلغارية والروسية والكردية.
مأساة  »مّمي آالن«

الليلة األولى:
قال الراوي: فلما نأى ذلك اليوم البعيد – الذي قـاد 
فيه العسكر »مّمي آالن« إلى »السفربرلك« – عن 
النوم،  جفاها  الفراق،  أضناها  ألٍم  الواهنة  الذاكرة 
ران  والعينين  قلبها  وعلى  الطمأنينة،  وهجرتها 
تأّرٌق عنيد، فخرجت إلى صحن الدار تناجي طيف 

وحيدها الغائب.
أيتها الذرى الذاهبة – بعيداً- في السماء، أْينَهُ !؟

ال تهزي أكتافك المتدثرة بالخضرة، لتقولي لي: – 
من ثّم – إنَّك ال تعرفين ! فلقد خالَسني يوماً، وانحدر 

نحو أقدامك على صهوة جواده الكميت!
أيتها الشعاب والغيران الغائصة في ضباب الصباح، 
باهلل عليك دلّيني، أين أخفيت »مّم«، وال تنكري على 

أٍم ملّوعة سندها الوحيد وفلذة كبدها !
شاهدة  ألست  الصمت،  إلى  تفيء  التي  اللغة   أيتها 
على أنك كنت قد أعرته  أجنحتك الشفيفه لحظة أن 
رحل، فإذا تغافلت عن توسطك فيما بيننا آنئذ، فال 
تذهبي إلى أنك ما كنت الكلمات المغموسة باألسى، 
أيها  وأنت   ! أماه  يا  سأعود  ولكنني   : قال  حين 
»السفر برلك« ! أما آَن أوان أوبته !؟ لكم أنت كتوم 
أيها »السفر برلك« كليل داج ! لكم أنت مؤلم مثلما 

خراج – في الجوف- ينـّز !
تخلخل  الشـيخوخة  هي   ! برلك«  »السفر  أيها  آه 
االنتظار،  بلوعة  المثقلة  سنواته  مبعثرة  العمر، 

وتبحث عن يٍد حانية تفيض بين أصابعها الروح !
مقدمات الليلة األولى :

»مّموها«  أن  تجهل  األم  وكانت   : الراوي  وقال 
صمتاً،  األكثر  نصفه  الليل  دخل  أن  غّب  عاد،  قد 
إلى  يسع »مّم«  لْم  لَم  المساكن جفونها!أما  وأسبلت 
أمه أوالً !؟ وما الذي دفعه ألن يتسلل إلى الدار من 

الباب الخلفي، ويندّس في فراش زوجته ؟!
في  جالسة  حماتها  بأّن  تعرف  الزوجة  كانت  هل 
أّن  أم  البعيد!؟  ابنها  صورة  تناجي  الدار،  صحن 
»مّم« كان يدفع األقدار حتى ترتسم بالطريقة التي 

اتفق على وقوعها بها!؟ 
فإّن الراوي لم يكن يملك إجابات شافية لهذه األسئلة، 
عّما  الكالم  في  يسهب  وعاد  تجاهلها،  فإنه  لذلك 

يعرفه، مردفاً:
لكنه  وزوجته،  والدته  لرؤية  عارم  شوق  به  وكان 

آثر أن يؤجل لقاء أمه إشفاقاً على عمرها، فهل كان 
ليلته األولى – هذه –  بذلك يحرف  أنّه  يعلم  »مّم« 
ليلته  تكون  أن  باتجاه  سمتها  لتتّخذ  مسارها،  عن 

األخيرة !؟
تفاصيل الليلة األولى :

أما الزوجة، فتقول في معرض ما وقع من تفاصيل 
حتى  علّي،  »مّم«  دخل  إن  ما  األخيرة:  الليلة  في 
على  بثقله  ينيخ  ظّل   – غامراً  ليالً  بأن  شعرت 
األعماق لسنوات سبع – ينـزاح عنها، وأن غصناً – 
كنت قد توهمت بأنه يبَس – شرع يزهر فيها! الليالي  
الطويالت المتقلّبة بين قطبي القلق الممّض والحنين، 
تراجعت إلى حجمها وزمنها الموضوعْيين، والجسد 
الذي ثار على الفوات والخسران آناء الليل وأطراف 
مع  له  بثثتها  التي  واألشواق  واستكّن!  هدأ  النهار 
بعضها  إلى  اجتمعت   والرسائل،  األجنحة  خفقات 
جذلى، حتى لكأنها كانت – حقاً – السبب في عودته!
سياقها،  تلج  المذهلة  المفاجأة  كانت  فشيئاً،  شيئاً 
ومعها كانت األلسنة التي رمتني بالسوء في غيابه، 
ترتد  به  عالقتي  زعزعة  رامت  التي  والمحاوالت 
قال،  !؟  أين  إلى   ! قمت  مدحورةً!  أصحابها  إلى 

فقلت: أزف البشرى إلى أمك!
لكنه قال : هي امرأة طاعنة في السّن، فدعي البشرى 

إلى أن يستيقظ الصباح!
زهرة دانية للقطوف كنت، وكان »مّم« نحلة تطوف 
أنشأُت   بالمطر  تفاجأت  قاحلة  وكصحراء  بفيافّي! 
من  اختزنه  بما  األعطاف  الزاخر  الهتون  أرتشف 

توق دافق! 
يناله  ثم  وأفّر،  شهوي  بشغف  فأجاريه  يكّر،  كان 
وأناور  ألداور  المجال  لي  مفسحاً  فيتراجع  التعب، 

وأكّر!
وكانت ليلة سكرى باألشواق وعبيق القبل، حتى إذا 
أخذ اإلرهاق منه كل مأخذ، انقلب على ظهره، وغطَّ 

في نوم عميق!
إضافات على الليلة األخيرة :

بينما أضاف »مّم« نفسه ما يمكن أن يعّده الراوي 
ما  وليس  األخيرة،  الليلة  قبل  ما  تضيء  إضافات 

بعدها، إْذ قال:
كنت  ومضنية،  بطيئة،  ثقيلة،  تمّر  السنوات  كانت 
أصابه  عود  بأنني  ممضٍّ  إحساس  رهين  خاللها 
اليباس، أما عدوي األكبر – إذا استثنيت الذاكرة – 

فكان يتلّخص في كلمة واحدة هي »الزمن«!
أعجف،  وخريف  أرعن،  شتاء  يليه  أحمق،  صيف 
تسلني  فال   ! شيء  في  الربيع  يشبه  ال  ربيع  يليه 
وال  إليها!  قدماي  قادتني  التي  الكثيرة  البلدان  عن 
التي  المختلفـة  »االنكشـاريـة«  قطعات  عن  تسلني 
قاتلت معها في »البوسنة« و«اليونان« و«كريت« 

و«قونيـة« !
ولحماً،  شحماً  فيها  الموت  اكتسى  مرٍة  !كم  هللا  يا 
أفلّت منه! وكم  وواجهني، ولكنني ال أعرف كيف 
فجٍر مكّحل بالغبشة تفّكرت بأنه الفجر األخير الذي 
أشهده! وكم شاقني توق ال يحّد إلى أمي وزوجتي! 
الذاكرة  فيما  غيابي،  في  عليهما  القلق  هزني  وكم 
تنشق عن إدراك حاٍد، بأن ال أحد لهما يعتمدان عليه 
تقّض  قلقي، وتروح األسئلة  فيتضاعف  من بعدي، 

مضجعي متمحورةً في متى، وكيف !؟
كّل شيء كان يناديني! حجارة الوادي الصماء التي 
ألفتني لكثرة ما اعتليتها، قزعات الغيوم التي كانت 
الذي  البياض  الناصع  الثلج  تظلّل كوخنا كل حين، 
كان يجلّل هامات الجبال من حولنا، حقلي الصغير، 
الروابي  أنسام  القديم،  محراثي  وقبضة  وقطيعي، 

الوانية، وكنت قد يئست من العودة!
ولكن الفرج أعقب اليأس على غير موعد، فرحت 
أسابق النَفَس إلى أهلي! أن أفوق العين في رؤيتها، 
أو أستعير من الطير جناحيه، وأحّمل الريح البشرى، 
تلك كانت – لحظتها – أمنيتي األولى واألخيرة، إلى 

أن وصلت، فأية فرحة!
خاتمة الليلة األخيرة : ثم إنَّ الفجر أخذ يتّوغل في 
جسد الليل البهيم، وما من مجيب إالّ الصدى، ما دفع 

بالعجوز إلى أحضان إحباط ضاغط، كان البرد قد 
فعل فعله في الجسد المتهّدم، فاستدارت نحو الباب 

لتدخل، لكنها تفاجأت بما رابها!
أيتها اآللهة صبّي غضبك على هذا الكون الُمدنّس! 
فمن هذا النائم في فراش »مّم«!؟ رباه ! أية امرأة 

تستطيع أن تخون رجالً كمثله!؟
وقال الراوي : ثّم أنها انتضت خنجراً، كان »مّم« 
م مرجل  قد تركه بحوزتها، وتقدّمت من الفراش تقدُّ
يغلي بحقد دفين. كان شعر الزوجة يغطي وجهه، فلم 
تتمكن العجوز من معرفة ابنها! كل شيء من حولها 
مستنقع  في  يغوص  الخيانة،  برائحة  ينضح  كان 
الجنون!  بله  الهذيان،  أعتاب  إلى  ويدفع  القذارة، 
عالياً رفعت الخنجر، مستمدة من سنوات االنتظار 
والقلق قوة ال تعرف من أين واتتها، وهوت به على 
صدر الرجل مرة، لكّن األتون المتقّد في أحشائها لم 
ينطفىء، ولم يسمح ألذنيها الموشكتين على الصمم 
بالتقاط حمحمة حصانه، فهوت بالخنجر ثانية وثالثة، 
مدفوعة بغضب أهوج يسوط األعصاب ويفتّتها، ثم 
التفتت نحو المرأة الشابة، ورفعت الخنجر بكرب، 
بيد أّن الصهيل المتألم تمكن – أخيراً – من اختراق 
أذنيها، فتوقفت اليد في منتصف المسافة، وخفت إلى 

الباب بتعثّر.
هذا  أّن  لو  ينفجر!  الداعر  العالم  هذا  أّن  لو   ! رباه 
الزمن الموبوء يتشظّى! لو أّن هذه اليمين المخضبّة 
بالدم تُشّل! ترنحت األرض، ومادت، وغامت الدنيا 
أيها  آه  جاثية!  ركبتيها  على  فتهاوت  عينيها،  في 
العالم ! أي خواء يملؤك!؟ وأي جدوى!؟ أي رجاء 

يُنتظر بعد!؟
محمحماً  األماميتين  قائمتيه  يرفع  »مّم«  جواد  كان 
الهواء،  حبال  يتسلق  أن  يعتزم  كمن  بغضب، 
ويضرب بسنابكه األرض، يحفرها محاوالً التخلّص 
من لجامه، ومن كّل موضع في جسده كان العرق 

ينـّز، بينما كان صهيله يشّق عنان السماء!
على  الخنجر  سقط  ه!  ه   ه  و  و  و  مّمو  ا   ا  ا  وا 
األرض، وانتشرت صرخة العجوز التي هوت فوق 

الثرى  في الجهات األربع...
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مأساة »ممي آالن« 
حممد عبدالباقي حممد

من 
أروقة 
اإلبداع

آرين شنكايل

باتت  لندن(  ـ  أمستردام  رهاـ  )أورـ  المدنية 
تعيش الفوضى التي أسقطت كل أشكال الزيف 
ثقافي  هرم  بناء  من  مارسته  الذي  والخداع 

والدة  عن  أعلنت  والتي  )زقورات(،  وسياسي 
)فيدرالية  التالية  المراحل  في  مجتمعية  ثقافات 
أنَّ  على  الطبيعة  تقاليد  أكدت  وقد  هذا  ميديا(، 
أن  ويلوح  جذره  على  مجدداً  ينمو  شيٍء  )كلَّ 
الديمقراطية أيضاً ستحقق والدتها كاملة وبنجاح 
على جذورها المخفية في الثورة النيوليتية(.   

            
ملاذا الذهنية بدل الثقافة؟

الخير  بالفطرة ولد اإلنسان خيراً وطيباً، وهذا 
يمثل ذهنية وثقافة مجتمعية، كون هذه الذهنية 
ولم  باألرض،  والمرأة  بالمرأة،  مرتبطة  كانت 
والمشاعية  البدائية  المجموعات  تلك  تعمل 
استغاللها  خالل  من  الطبيعة  وال  البيئة  قتل 
تأخذ  كانت  بل  أخالقي،  ال  بشكل  واستثمارها 
والماء،  والحيوان  النبات  من  الطبيعية  حاجتها 
بأنها  الثقافة  الديمقراطية  األمة  هنا عرفت  من 
كونها  التي  والبنى  المعاني  كينونات  )مجموع 
وبهذا  التاريخ(.  مدار  على  البشري  المجتمع 
مهم  عامٌل  المجتمعية  الثقافة  أنَّ  ندرك  الشكل 
في رسم البعد الثقافي ألي أمة، هذه الثقافة هي 
قبلية،  بدائية  تقليدية  مرحلة متقدمة على ذهنية 
إحياء وتفعيل هذه  إلى  المجتمعات  وهي عودة 
البرجوازية  حاولت  التي  المجتمعية  الثقافة 
إضافة معان أخرى لجسم هذه الثقافة، وتمكنت 
بالفردانية  زينتها  أن  بعد  تشويهها  الرأسمالية 
والنرجسية )الليبرالية( بغالف معرفي، بشرط 
وفي  والربحية،  المنفعية  غرائزها  تالئم  أن 
المراحل المتقدمة من عصرنا أضافت الحداثوية 
الرأسمالي إلى جسد الثقافة االجتماعية الفردانية 
النشاطات  أجمل  حول  أن  بعد  أشكالها  بأبشع 
إلى  والفن(  ـ  والموسيقا  ـ  )الرياضة  البشرية 
أرخص نشاط إنساني بعد أن أفرغه من محتواه 

المجتمعي.
االجتماعية؟،  الثقافة  عن  بدل  الذهنية  لماذا 

كون  مستحيلة،  وال  صعبة  تبدو  ال  اإلجابة 
الذهنية المجتمعية تعمل وفق أخالقيات اإلدارة 
ورقي  تطور  مراحل  أعلى  هي  التي  الذاتية 
ومن  سياسية،  أخالقية  أسس  على  المجتمعات 
المجتمعية  بمفاهيمها  الفيدرالية  تنبعث  اإلدارة 
التي تؤكد على العيش المشترك، التي بدورها 
ينتمي  ال  الذي  الحر  اإلنسان  بناء  على  تعمل 
ألي ثقافة فردية، وال يعمل وفق نظرية )العقد 
االجتماعي( بل وفق ذهنية طوعية تختفي فيها 
والطائفية  والقبلية  القوموية  االنتماءات  كل 
والمناطقية التي تدعو إلى التعصب والتطرف.

بهذا الشكل يمكن أن نميز بين الثقافة االجتماعية 
والذهنية المجتمعية والتي ال وجود للسلطة فيها 
بقدر ما يتبلور مفهوم )االستقالل الديمقراطي( 
إشكالية مجتمعية  لكل  )براديغما( متجددة  وفق 
سوف  التي  فالفوضوية  وإال  وجدت،  إن 
كفيلة  المجتمعية  مؤسساته  في  الفرد  يمارسها 

بعودة العجلة للوراء.  

دعوة إىل إحياء الذهنية اجملتمعية

الثقافة  عن  المجتمعية  الذهنية  انفكاك  بعد 
البطريركي عاشت  العهد  االجتماعية في بداية 
المجتمعات في الشرق األوسط كلَّ أشكال القمع 
السلطة  فيها  تنافست  حروب  ظل  في  واإلبادة 
مع الذهنية المشاعية التي عمت المنطقة آالف 
السنين، ومنذ خمسة آالف سنة فقدت المجتمعات 
هذه الذهنية اإلنسانية، بعد أن سرقت الذكورية 
كلَّ فنون وأخالقيات األم اآللهة التي كانت تقود 

تلك المجموعات بكل حرية وانتماء.
وفق  السلطة  خلقتها  التي  الثقافة  بعكس 
مصالحها الفردية، بل ألزمت الشعوب بقوانين 
العبودية، بعد أن قسمتها إلى شرائح وطبقات، 
هذا االنفكاك جاء بتداعيات اجتماعية وأخالقية 
واقتصادية سببت للمجتمعات كل أشكال الفساد 
هي  الديمقراطية  األمة  مفاهيم  وكون  الخلقي، 
دعوة إلى إحياء وتفعيل الذهنية المجتمعية التي 
ولدت مع الثورة الزراعية قبل أكثر من عشرة 
باتت  السورية  األزمة  بداية  ومنذ  سنة،  آالف 
خالل  من  مجتمعية  وذهنية  ثقافة  الفلسفة  هذه 
شملت  التي  الذاتية  اإلدارة  وهيئات  مؤسسات 
الشمال السوري بكل مكوناته التي حافظت على 

وحدتها ووحدة التراب السوري. 

___________
املراجع:

5...............عبد  جـ  الدميقراطية  األمة 
اهلل أوجالن.

األمير.................................أنطونيو 
ميكافيلي.

بحث   ..................... مالتوس  توماس 
في مبدأ السكان.

في بداية العهد البطريكي )تسيد سلطة الذكورية( 
همشت تلك الذهنية المجتمعية المشتركة وخلق 
الرجل ثقافة اجتماعية فردية، لقد اختار الرجل 
مفاهيم تلك الثقافة بما يتناسب ووضعه في أعلى 
وبكل  وحاول  واالجتماعي،  السياسي  الهرم 
أجساداً  نفسه  حول  يرسم  أن  وهيمنة  سلطة 
يمتهنون تلك الثقافة بسياط من القوة والعبودية.

هذه الفترة االنتقالية من الذهنية المجتمعية إلى 
غرائز  تخدم  التي  الفردية  االجتماعية  الثقافة 
وأهواء الرجل، ما زالت تسير في المنحى نفسه، 
وأخالقيات  ودساتير  قوانيناً  عليها  أضاف  بل 
محددة كي يحظى بموافقة المجتمع ومؤسساته، 
من جانب آخر؛ يعمل من يؤمن بالثقافة الذهنية 
سنحت  كلما  وتفعيلها  إحيائها  على  المجتمعية 
البشرية  المجتمعات  تعود  كي  لذلك،  الفرصة 
لكن  ثقافته  وفق  كالً  المشترك  العيش  مبدأ  إلى 

بذهنية مجتمعية تناسب الكل.   

تعاريف متعددة

الذهنية المجتمعية: هي منظومة ثقافية مجتمعية 
مجتمعية،  بذهنية  المجتمع  تنظيم  شأنها  من 
وتتفاعل  والجماعات  األفراد  كل  عليها  يجتمع 
هذه  األجيال  وتتوارث  واحد،  كعضو  وتندمج 
بينها  فيما  وتتفاعل  طوعي  بشكل  الذهنية، 
البشرية  الطبيعة  ألن  واحدة،  أسرة  وكأنهم 
ذهنية  بثقافة  تميزت  المشاعية  المجتمعات  في 
مما  السنين،  آالف  اإلنسان  رافقت  مجتمعية 
جعل الفرد يقوم بواجبه بمسؤولية أخالقية تجاه 

اإلنسان والطبيعة.    
في  الثقافة  هذه  تلونت  االجتماعية:  الثقافة 
العصر العبودي بأسماء ومسميات كثيرة؛ ألن 
السلطة،  خالل  من  نفسه  على  انقسم  المجتمع 

الثقافة  والطارئة  الجديدة  الثقافات  هذه  ومن 
)الطبقية(  االنتقادية  والثقافة  )العقيدة(  الدينية 
والمناطقية واللغوية والقومية والعرقية والقبلية 
الذهنية  انقسمت  وهكذا  الكثير،  وغيرها 
االجتماعية،  الثقافات  عشرات  إلى  المجتمعية 

كلها تدعو إلى الفردانية، والفردانية هي دعوة 
واضحة إلى السلطة والهيمنة.   

تارخييًا الفرق بينهما

أعالي  في  الجليد  وانحسر  انكمش  عندما 
األلف  نهايات  في  المنطقة  وبقية  ميزوبوتاميا 
من  اإلنسان  خرج  الميالد،  قبل  العشرين 
ومشرٍب  مأكٍل  عن  يبحث  والمغاور  الكهوف 
في  ويشربه  يأكله  كان  عما  مختلفين  جديدين 
بعض  واصطاد  الثمار  فالتقط  الكهوف،  تلك 
الحيوانات وشرب من ماء زالل، لم يخرج ذاك 
تخرج  كانت  المجموعة  كل  بل  لوحده،  الفرد 
بداية  كانت  هذه  يحتاجونه،  ما  تلملم  للطبيعة 
الثقافة المجتمعية التي أصبحت فيما بعد  تكون 
ذهنية مجتمعية راسخة في سلوك كل فرد دون 
الثقافة كحالة  تلك  الكل يمارس  إكراه، بل بات 

أخالقية ال كواجب، وال كقانون أو نظام.
ما يالحظ بين الثقافتين نسبة األخالق في سلوك 
قوانين  ال  المجتمعية  الذهنية  ففي  فرد،  كل 
بأخالق  يتمتع  كونه  الفرد،  سلوكيات  تحدد 
أو  بالتفرد  له  تسمح  ال  إيكولوجية  مجتمعية 
الذي يمارس حياته وفق  الفرد  السلطة، بعكس 
الثقافة االجتماعية التي تسمح له أن يخترق كلَّ 
الهرم  أعلى  يتسلق  كي  واألخالقيات  القوانين 
غير  وسائل  يعتمد  أن  غريباً  وليس  السياسي، 
تبرر  )الغاية  إليه  يربو  ما  يحقق  كي  أخالقية 
الوسيلة(، ومن هذه الوسائل ربما يتبع أساليب 
الحروب، أو تأجيج الصراعات بين الناس، أو 

يلجأ إلى تجويع المجتمع.
بذات السياق أن نجد مالتوس ومن خالل ثقافة 
األنظمة  يدعو  كيف  االجتماعية  الفردانية 
في  الحروب  نار  إشعال  على  المهيمنة 

في  أزمة  يشكلون  ألنهم  الفقيرة،  المجتمعات 
والذين  الفقراء  عدد  يتناقص  ما  وبقدر  الحياة، 
ال يجدون ألنفسهم كسرة خبز أو من يعيلهم ما 
الذي ليس له  عليهم إال مغادرة الزمن )الرجل 
في  عمالً  يجد  أن  يستطيع  ال  والذي  يعيله  من 

من  نصيٌب  له  ليس  أن  يجد  سوف  المجتمع 
الطبيعة  وليمة  في  زائد  عضو  فهو  الغذاء، 
فإنها تأمره بمغادرة الزمن(، بهذه الثقافة يتمتع 
الكاتب  زعم  حسب  أفضل،  بسعادة  األغنياء 
)مالتوس( الذي وضع فضاءات من التمييز بين 
طبقتين مختلفتين، بالصياغة نفسها؛ نجد الدعوة 
ال  ألنَّها  الديمقراطية،  األمة  فلسفة  في  مختلفة 
االهتمام  إلى  بل  اإللغاء،  إلى  وال  للقتل  تدعو 
باإلنسان والطبيعة على حد سواء، كون مفاهيم 
الشخصية  الصفات  بكل  تعترف  ال  األمة  هذه 
تؤكد  بل  وانتمائه،  معيشته  من شكله ومستوى 
على هويته األخالقية وذهنيته المجتمعية ومدى 

استعداده لحب الناس والطبيعة.

اإلشكالية املتجددة

تل  نهاية  مع  المجتمعية  الثقافة  في  التحول  بدأ 
وصعود  الميالد،  قبل  الرابع  األلف  في  حلف 
ثقافة الفرد )الملك المقنع( وكيف قسم المجتمع 
إلى شرائح وطبقات، ومارس كل وسائل العنف 
والهيمنة من خالل الغزو والحروب )نارام سن 

ـ أُنموذجاً( وبناء هيكلية بنيوية سياسية مركزية، 
بلورت  هذه اإلحداثيات شكلت شرخاً اجتماعياً 
خالل  من  لإلبادة،  تدعو  نرجسية  ثقافة  عن 
ووثب  شرائح  أو  طبقات  إلى  للمجتمع  تقسيمه 

للقمة معتمداً على مراكزه االقتصادية.
باستمرارية  متالحقة  كسلسلة  التحول  هذا  بات 
مرحلة  كل  وفي  الراهن،  الوقت  حتى  السلطة 
بتجدد  االجتماعية  الثقافة  هذه  تتجدد  تاريخية 
اإلقطاعية(  إلى  العبودية  )من  السلطة  شكل 
ومنهما إلى بقية مراحل تطور السلطة، لم تتهاون 
الحلقات التاريخية السلطوية، بل أصبحت متينة 
مع  تتساوى  التي  األيديولوجيات  خالل  من 
االقتصاد في تحجيم الثقافة المجتمعية وتشجيع 
ثقافة اجتماعية للحيلولة من االنتقال إلى ذهنية 
مجتمعية تتشابه فيها كل الناس من حيث العدل 

والمواطنة.
مراكز  هي  الصناعية  المراكز  هذه  كون 

األمة الدميقراطية ثقافة اجتماعية أم ذهنية جمتمعية!!
مل تكن الثقافة اجملتمعية يف يومٍ ما حكرًا أو ملكًا ألحد، وخباصة يف الفرتة اليت عاشت فيها اجملموعات واألقوام البشرية 

يف ظل ثقافة الثورة الزراعية حتى هنايات تل حلف يف األلف الرابع قبل امليالد، ويف الوقت ذاته كانت تلك الثقافة مبثابة 

ذهنية مشرتكة لكل جتمُّع أو قوم أو أثنوس.

حتقيق/ فريوشاه أمحد

حماضرة عن املسرح يف فّعاليات اآلثار  تربط ثقافة  املاضي باحلاضر 
معرض الكتاب

 ومن أجل معرفة المزيد من المعلومات عن مديرية 
في  جبارة  من جهود  به  تقوم  وما  واآلثار  السياحة 
السياحة  بمدير  التقينا  اآلثار،  هذه  على  الحفاظ 

واآلثار في الحسكة عدنان البري.

في  واآلثار  السياحة  دائرة  تأسيس  أهمية  ما  ـ 
الحسكة ودورها ومهامها؟

 
موروث  الحسكة  في  اآلثار  وحماية  السياحة  دائرة 
ثقافّي ونتاج فكر ديمقراطّي، مرتبط بالثقافة األثريّة 
األثريّة  بالمواقع  السوريّة  الجزيرة  وغنى جغرافية 
كان البد  من مؤسسة كهذه في هكذا ظروف تمر 
بها هذه الجغرافية وهذه المواقع التي تزيد عن األلف 
المؤسسات  من  للعديد  أنظار  محطة  هي  موقع، 
والمنظمات والبعثات األثريّة المعنية، وهي تراقب 
المواقع  هذه  في  يجري  وما  كثب   عن  األحداث 
سواء عن طريق األشخاص أم عن طريق األقمار 
الحال كان تأسيس  أم غيرها, بطبيعة  االصطناعيّة 
الديمقراطيّة  الذاتيّة  الدائرة بعد تأسيس اإلدارة  هذه 
من  تأسيسها  وكان  اآلثار،  وحماية  السياحة  لهيئة 
نصب  الذاتيّة  اإلدارة  وضعتها  التي  الخطط  أهم 
عينيها من أجل حماية آثارها وتراثها والغاية منها 
على  بالحفاظ  للمساس  وأخالقي  إنساني  واجب 
حيث  ميزوبوتاميا،  تكتنزه  الذي  الحضاري  الكنز 
علم  في  المختصين  من  عدداً  تضم  الدائرة  هذه  أن 
المتضررة  األثريّة  المواقع  بتوثيق  يقومون  اآلثار، 
وخطط  برامج  إعداد  على  والعمل  والسليمة،  منها 
المدن  جميع  في  اآلثار  مراقبي  مع  والتنسيق 

والبلدات.

المواقع  هذه  على  الحفاظ  كيفية  مهامها  ومن 
وباإلضافة إلى القيام بالعديد من ورشات العمل التي 
تتضمن حمالت توعية من خالل محاضرات علمية 
يتم فيها بيان وأهمية اآلثار التي تحتضنها أرضنا، 
باإلضافة إلى المشاركة في إعداد أفالم وثائقيّة عن 
والقيام  حلف،  تل  فيلم  منها  األثريّة  المواقع  بعض 
تضم  كما  األثريّة,  للمواقع  صور  معارض  بتنظيم 
بإعداد  يقومون  وطبوغرافي  مهندسة  الدائرة  هذه 
المشاريع والمخططات التي تخص اآلثار والسياحة.
فأنجزت الدائرة العديد من مشاريع الترميم الميدانيّة 
إلى خبرات واسعة وبالرغم من  والتي هي بحاجة 
على  األثرّي  بيدر  تل  موقع  ترميم  استطاعوا  ذلك 
من  بالرغم  الثالثة  المرحلة  على  ومقبلين  مرحلتين 
بمشاركة  يقومون  حيث  المتواضعة  اإلمكانيات 

طالب الجامعات لالستفادة من الخبرة الميدانيّة.

ـ ماهي المناطق التابع لمديرية الحسكة؟
حسب آلية العمل وسيره بالشكل التنظيمّي األمثل تم 
ربط العديد من المناطق بالدائرة وهذه المناطق هي: 
الحسكة– تل تمر– سري كانيه– زركان – درباسية 

– هول– الشدادة– ومواقع من تل براك. 
ودورها  المديرية  فيفي  المرأة  مشاركة  عن  ماذا  ـ 

في ذلك ؟
 كما للمرأة حضورها في اغلب المؤسسات وكذلك 
المديرية  في  تعمالن  امرأتان  هناك  المديريّة،  في 
شاركن في إعداد العديد من الحلقات الوثائقيّة التي 
تشرح أهمية المواقع األثريّة، وبيان دور المرأة عبر 
التاريخ، مثل إظهارنا آلثار معبد النار الذي كان قد 
تم اكتشافه من قبل البعثة األمريكية بإدارة »مايكل 
فولر« الذي كان يعمل في موقع »تل تنينير« ونعمل 

جاهدين على إظهار العديد منها مستقبالً.
ـما أبرز المسؤوليات التي تقع على عاتق المديرية 

والتي قامت بها؟
من خالل المقارنات التي يعتمد عليها العلم الحديث 
بعمل مؤسسات  الحقائق، ومقارنة عملنا  إبراز  في 
نقوم  أننا  حيث  كبير،  فارق  هناك  السابقة  النظام  
بورشات  والقيام  الطبقات  وكل  المجتمع  بتوعية 
ونُعِرف  علمية،  وجوالت  للمختصين  علمية 
واألمم،  الشعوب  تاريخ  في  وأهميتها  اآلثار  بدور 
أخالقّي  عمل  كونه  إال  ليس  منه  هدفنا  هذا  وكل 
ويدخل في اإلطار اإلنسانّي وذلك ألّن منطقتنا من 
الحضاريّة  الناحية  من  العالم  في  المناطق  أغنى 
والتاريخيّة، حيث  يتواجد مواقع أثريّة عمرها يمتد 
إلى آالف السنين حتى عصور ما قبل التاريخ مثل 

في  و«كشكشوك«  تمر  تل  في  األحيمر«  »سكر 
الحسكة و« تل حلف« والعديد من المواقع األخرى. 
وعندما بدأت األزمة السوريّة كانت المواقع الغنية 
فمنهم  الجهات  من  للكثير  ومطمعاً  هدفاً  والمهمة 
المنفعة  لغايات  كانت  ومنهم  سياسيّة  لغايات  كانت 
المواقع  من  العديد  بتدمير  قاموا  حيث  الشخصيّة 
األثريّة ونبشها وسرقتها مثل تل عجاجة والعديد من 
المواقع األثريّة األخرى، وهذا التخريب ما هو إال 
يريدون  أناس  قبل  من  لها  مخطط  ممنهجة  عملية 
الخير والسالم، كما حصل في عين دارا في عفرين، 
معالمها،  كل  تمحي  أن  التركيّة حاولت  والشوفينية 
وندرك بأن هناك مشروع للنيل من كل هذه الثقافات 

واآلثار التي تحضنها هذه األرض.

السياحة  دائرة  وتطلعات  مشاريع  أهم  عن  ماذا  ـ 
واآلثار؟

الحفاظ  في  االساسية  مهمتها  المديرية  تواصل 
الحقل  تطوير  على  والعمل  األثريّة،  األوابد  على 
واألنشطة  المشاريع  من  بالمزيد  والقيام  األثرّي 
بترميم  نقوم  سوف  المشاريع  تلك  ومن  العلميّة، 
موقع  ترميم  ننهي  وسوف  مستقبالً  سكرة«  »قلعة 
الصيانة   الثالثة والتي تتضمن  المرحلة  بيدر«  »تل 
وسوف  2018م  نهاية  في  للموقع  الكاملة  الوقائيّة 
وإمكانيّة  المواقع  من  العديد  وضع  بدراسة  نقوم 
من  ليس  العمل  وهذا  وتوثيقها  وحمايتها  إنقاذها 

في  للكتاب  الثاني  المعرض  فّعاليات  استمرت 
ورج آفا في صالة زانا في مدينة قامشلو في يومه 
اليوم  فعاليات  واختتمت  الخامس24-7-2018م 
الخامس من المعرض بمحاضرة للكاتب بشير مال 
نواف بعنوان »المسرح« حضرها العديد من الطلبة 

والمثقفين ولفيف من المهتمين بالمسرح والفن.
المحاضرة  نواف خالل  الكاتب بشير مال  وتطّرق 
في  ودوره  الشعوب  حياة  في  المسرح  أهميّة  إلى 
الهادف،  والفن  األدب  خالل  من  المجتمع  تدريب 

وأشار نواف إلى أن فن المسرح تطور في الشرق 
األوسط خالل القرن الـ 19، لكن األنظمة السلطوية 
والرأسمالية عملت على إعاقة حركة الفنون والثقافة 

لمنع المجتمع من التطور والوعي.
وتال المحاضرة نقاشات مطولة عن واقع المسرح 
وما  خاص،  بوجه  سوريا  شمال  وفي  سوريا  في 
مة  تقدُّ طريق  في  تقف  عقبات  من  المسرح  يعانيه 
ره ليكون رائد الفنون ورسالة جماهيرية وفناً  وتطوُّ

مجتمعياً.

باحلاضر،  وارتباط  املاضي  امتداد  اآلثار 
وهي اليت نقلت جممل الثقافات القدمية اليت 
منذ  احلياة،  مراحل  خالل  اإلنسان  عاشها 
كافة  على  دلَّت  اليت  وهي  اآلن،  إىل  القدم 
وتعد  البشرية،  هبا  مرت  اليت  احلضارات 
عليها  يعتمد  اليت  الثوابت  أهم  من  اآلثار 
العلم من أجل حتديد هوية منطقة جغرافية 

والشعوب اليت عاشت فيها.

بأعمال  مسبقاً  قمنا  ألننا  به  القيام  علينا  الصعب 
مشابهة، حيث رّممنا تل بيدر على مرحلتين وقمنا 
قطع  من  العديد  ورّممنا  الفرحيّة«  »مقبرة  بترميم 
كوباني  في  تحتاني«  »شيوخ  موقع  في  الفسيفساء 
تؤهلنا  التي  األخرى  الميدانيّة  األعمال  من  والعديد 
بجهود  كان  هذا  وكل  المستقبليّة  بالمشاريع  للقيام 

مضنية من هيئة السياحة وحماية اآلثار.

ـ في الختام هل من رسالة تودون توجيهها ولمن؟

ومن خالل كل ما سبق فإننا نناشد كل إنسان محب 
الواجب  هذا  يضع  أن  وإنسانيّته  ووطنه  ألرضه 
هذا  حماية  في  ويساعدنا  عينيه،  نصب  األخالقّي 

التراث الذي ال يقدر بثمن، وعلى كّل الغيورين أن 
التاريخيّة  الناحية  من  األرض  هذه  أهمية  يدركوا 
المعنية  الدوليّة  المؤسسات  نناشد  كما  واألثريّة، 
»اليونسكو«  ومنها  السياق  هذا  ضمن  معنا  العمل 
لكنها  اليونسكو  الئحة  في  المواقع  بعض  فهناك 
صامتة إزاء انتهاكات جسيمة بحق بعض المواقع، 
فهذا  فأكثر  أكثر  تتقّرب  أن  ومهمتها  واجبها  ومن 
ميراث لكّل العالم ولكل مرحلة من مراحل التاريخ 

اإلنسانّي.     

حاوره: آلـدار آمد 
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روناهي/ قامشلو ـ تمكنت بلدية الشعب في 
بلدة تل معروف من تنظيف 28 قريةً من 
لترميم  باإلضافة  مخلَّفات مرتزقة داعش، 
خمسة  وإصالح  الصحي،  الصرف  شبكة 
آبار مياه شرب تغطي احتياجات 20 قرية، 
البلدية إنجاز  كما يُحاول مكتب المرأة في 

مشروع فتح حديقة عامة في البلدة.
بلدة تل معروف  بلدية الشعب في  باشرت 
التابعة لناحية تربه سبيه في إقليم الجزيرة، 
بمزاولة عملها بعد االنتخابات األخيرة التي 
أواخر  سوريا  وشمال  آفا  روج  في  جرت 

عام 2017م .
وبهدف إلعادة الحياة إلى القرى التي كانت 

داعش  مرتزقة  معاقل  أهم  أحد  من  تعد 
جنوبي ناحية تربه سبية وبلدة تل معروف 
وبدايات 2015م  أعوام 2013- 2014م 
بادرت  كامل،  شبه  بشكل  ُدمِّرت  والتي 
بلدية تل معروف في أولى خطواتها بحملة 
االشتباكات  آثار  من  القرى  تلك  لتنظيف 
التي دارت في تلك القرى وإزالة مخلفات 
مرتزقة داعش، باإلضافة لترميم وإصالح 
شبكات الصرف الصحي للبلدة والقرى الـ 

.28
كما قامت البلدية بتنظيف الطرق من آثار 
تستخدمها  كانت  التي  الترابية  السواتر 
باإلضافة  اآلونة،  تلك  في  داعش  مرتزقة 
الشرب  بمياه  خاصة  آبار  خمسة  لترميم 
قلة  رغم  قرية،   20 احتياجات  تغطي 

اإلمكانات المتوفرة لدى البلدية.
واستمر عمل بلدية تل معروف عّدة أشهر، 
حيث أتمت عملية تنظيف وترميم وصيانة 

بشكل  واآلبار  الصحي  الصرف  قنوات 
كامل في األسبوع الماضي.

الرئاسة المشتركة لبلدية تل معروف وليدة 
األهمية  أولوا  أنهم  إلى  أوضحت،  حسين 
األمر  بادئ  في  وقاموا  الخدمية،  لألمور 
مخلفات  من  البلدة  قرى  لتنظيف  بحملة 
دارت  التي  االشتباكات  وآثار  داعش 
إصالح  بعملية  ثم  ومن  المنطقة،  تلك  في 
لقنوات الصرف الصحي، باإلضافة لتأمين 

مياه شرب لـ 20 قرية.
معروف  تل  بلدية  أنَّ  حسين  وليدة  وبيّنت 
وحل  المواطنين  حاجات  لتلبية  تسعى 
لهم،  اليومية  الخدمات  وتقديم  مشكالتهم 
وبشكل  بجوالت  النظافة  سيارات  وتقوم 
يومي ضمن البلدة والقرى التابعة لها، لمنع 
تراكم القمامة في البلدة والقرى التابعة لها.

وخالل  األخيرة  اآلونة  في  ـ  قامشلو  روناهي/ 
فترة الصيف تتعرض المواد الغذائية للتلف وفي 
ومع  صالحيتها  النتهاء  أدت  المحالت  بعض 
المواد  للتخلص من كل  للمواطن  يتم بيعها  ذلك 

لديهم وال يهتمون ألمرها.
من  المزيد  ومعرفة  الموضوع  هذا  ألهمية 
الرئيس  قابلت صحيفتنا »روناهي«  المعلومات 
المستهلك  وحماية  التموينية  للضابطة  المشترك 
خالد  )الكبيرة(  المركزية  قامشلو  بلدية  في 
جمعة قائالً: »من خالل جوالت إدارة الضابطة 
التموينية في أسواق قامشلو صادرت الكثير من 
المواد التالفة وتمت مصادرة 120 علبةً من خل 
الثوم وخل الزنجبيل في سوق العطارين وتمت 
مخالفة صاحبها بمبلغ مالي قدره 360 ألف ليرة 

سورية، وتم إتالفها وحرقها في مقر نافكر«. 
وأضاف: »من ناحية األفران التي هي المشكلة 
لسوء  المواطنين  منها  يعاني  التي  األساسية 
ستة  بمخالفة  قمنا  األخيرة  اآلونة  في  جودتها 
بمبالغ  أسمائها(  ذكر  دون  )من  خاصة  أفران 
مالية، وكان سبب المخالفات عدم التقيد بمواعيد 

العمل، وزيادة السعر، ونقص في وزن الرغيف 
في  الموجود  الطحين  كمية  في  ونقص  الواحد، 

الفرن«.
خالل  من  الضابطة  كإدارة  »ونحن  وتابع: 
تاريخ  ومعرفة  األسعار  عن  والسؤال  جوالتنا 
من  األسواق  إلى  نذهب  واالنتهاء،  اإلنتاج 
لمعرفة  الضابطة وكأننا زبائن  لباس  لبس  دون 
أدارة  تتوجه  بعدها  ومن  الحقيقية،  األسعار 
المواد  لمصادرة  المستهلك   وحماية  الضابطة 

المنتهية الصالحية ومخالفتهم«. 
للضابطة  المشترك  الرئيس  ناشد  الختام؛  وفي 
قامشلو  بلدية  في  المستهلك  وحماية  التموينية 
المركزية )الكبيرة( خالد جمعة جميع المواطنين 
المواد منتهية الصالحية  ليكونوا على حذر من 
المستهلك  وحماية  التموينية  الضابطة  وإبالغ 
إدارة  ستقوم  حيث  الثالث،  قامشلو  بلديات  في 

الضابطة باإلجراءات الالزمة.

إىل متى تستمر معاناة نازحي 
خميم عني عيسى؟!

استطاعت لجنة الصلح التابعة لمجلس ناحية 
تل كوجر حل 100 قضيٍة خالل ثالثة أشهر، 
وتسعى إلى ترسيخ مفهوم العدالة االجتماعية 

بين أبناء الناحية.
االجتماعية  الدعائم  أحد  الصلح  لجنة  تعتبر 
في  والمجالس  الكومونات  في  الرئيسة 
والشمال  آفا  روج  في  واألقاليم  المقاطعات 
السوري، ويستند إليها ميثاق العقد االجتماعي 
بناًء  تأسست  والتي  الديمقراطية,  للفيدرالية 
الديمقراطية  األمة  ومبادئ  مفهوم  على 
الهادفة إلى بناء مجتمع ديمقراطي كومينالي.
لمنطقة  إدارياً  المتبعة  تل كوجر  ناحية  وفي 
شمال  125كم  بعد  على  والواقعة  ديرك، 
شرقي مدينة الحسكة على الشريط الحدودي 
تتكون  التي  والعراق،  سوريا  بين  الفاصل 
من خليط عشائري غالبيتها من أبناء الشعب 
العربي وبعض العائالت من الشعب الكردي، 
تشكلت لجنة الصلح التابعة لمجلس الناحية، 
بعد تحريرها من مرتزقة جبهة النصرة في 
26 تشرين األول 2013م، على أيدي مقاتلي 
والمرأة،  الشعب  حماية  وحدات  ومقاتالت 
تمكين  في  فعاالً  دوراً  اللجنة  تلعب  حيث 
النزاعات  السلم والوفاق االجتماعي، وفض 

والخالفات بين مختلف شرائح المجتمع.

وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء، تتوارد إليها 
القضايا والخالفات  العديد من  بشكل يومي، 

االجتماعية العالقة بين أبناء المنطقة.
خالفات  »مالية،  تكون  القضايا  تلك  أغلب 
إرثية« وأحياناً »جرائم  عائلية، مشاجرات، 
أشهر  الثالثة  خالل  اللجنة  وتمكنت  قتل«، 
الماضية من حل 100 قضية من أصل 115، 
ويتم العمل على القضايا الـ 15 الباقية، ومن 
التي تم حلها، قضية ثأر كانت عالقة منذ 20 
راح  وصران«  »مطرد  عائلتي  بين  عاماً 
ضحيتها خمسة أشخاص، وذلك بالتعاون مع 
لجنة الصلح في ناحية كركري لكي وقوات 
العربية  العشائر  وجهاء  بحضور  األسايش، 

في المنطقة.
ويقول اإلداري في لجنة الصلح في تل ناحية 
لوكالة  حديثه  خالل  محمود  بكري  كوجر 
الشهر  هذا  خالل  تمكنوا  أنهم  هاوار،  أنباء 
»تموز« فقط، من حل 45 قضية من أصل 
مازالوا  حين  في  الناحية،  في  قضية   46

يعملون على حل تلك القضايا المتبقية.
القضايا  تلك  معظم  أن  إلى  محمود  ويشير 
الطرفين  بين  والتراضي  بالتفاهم  حلها  يتم 
»المدعي والمدعى عليه«، مبيناً أنهم يقومون 
الشعب  محكمة  في  العالقة  القضايا  بفض 

اكتسبوها  التي  الخبرات  إلى  استناداً  أيضاً، 
خالل عملهم، وذلك بحسب العادات والتقاليد 
االجتماعية المتعارفة والمتعايشة في الناحية.
وأكد محمود خالل حديثه على أنَّهم، يهدفون 
إلى ترسيخ مفهوم العدالة االجتماعية والسلم 
األهلي بين أبناء المنطقة، وقال: »نحن نسعى 
لتحقيق العدالة االجتماعية، حتى ال يكون بين 

الناس ظالم أو مظلوم«.
أبناء  حديثه،  ختام  في  محمود  بكري  ودعا 
الناحية إلى تالفي الخالفات واالبتعاد عنها، 
وقال: »نتمنى من أبناء الناحية استخدام العقل 

والحكمة في حل مشاكلهم«.

وكالة هاوار

افتتحت أكاديمية الشهيد هوزان جان التابعة 
فكرية  تدريبية  دورة  آفا  روج  شبيبة  التحاد 
انضم إليها 20 شاباً وشابة من مقاطعة كري 
سبي، من العرب والكرد وهي دورة تدريبية 
مغلقة تم افتتاحها بأكاديمية هوزان جان في 

مقاطعة كري سبي.
يوماً   15 لمدة  التدريبية  الدورة  وستستمر 

فكرية  دروساً  فيها  المتدربون  وسيتلقى 
األخير  يوم  وفي  وأيديولوجية،  وسياسية 

درساً عن كيفية استخدام السالح.
وعلى هامش افتتاح الدورة في األكاديمية قال 
نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري 
األكاديميات  افتتاح  إن  نبي:  صبري  سبي، 
الفكرية يعزز الثقة والوعي لدى الشبيبة التي 

تعتبر العمود الفقري لتطوير الوطن.
لوكالة  دلشير  الشبيبة  في  اإلداري  أكد  فيما 
والحرب  العسكرية  الحرب  أنَّ  على  هاوار 
افتتحوا  لذلك  الشبيبة  تستهدف  الخاصة 
األكاديميات لتوعية الشبيبة وتسليحهم بالعلم 

والفكر الحر.
وكالة هاوار

تجاوز حدود طاقته وقد أمضى ثالثين عاماً في 
حفر القبور وال يزال، سألناه عن بداية وأسباب 
فقال:  الخيري  العمل  وهذا  المهنة  لهذه  مزاولته 
»عندما كنا شباباً وتمر الجنازة من أمامنا محملة 
العادة سائدة  على األكتاف، حيث ما زالت هذه 
في بعض مناطقنا وهي تحمل من الجامع حتى 
وعملية  المواصالت  تطور  من  وبالرغم  القبر، 
للجنازة  الحاملين  إلى  وننضم  نسرع  كنا  الدفن؛ 
»كان  ياسر:  أبو  وأضاف  القبر«،  إلى  وأخذها 
الدفن بسبب اختالف  آلية  لدينا الفضول لمعرفة 
األبعاد  في  السن  كبار  لدى  النظر  وجهات 
كنا  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  والمساحة 

ويعانون  يحفرون  السن  كبار  نرى  عندما  نتأثر 
في  فشاركت  القاسية،  التربة  نتيجة  المشقة 
الحفر ونزلت إلى جوفه، وترك ذلك أثراً كبيراً 
البداية  »في  وتابع:  بعد«،  فيما  فامتهنتها  لدي 
أدوات  من  البدائية  الوسائل  بعض  نستخدم  كنا 
ولوازم الحفر والردم. لكنني؛ قمت بشراء أربع 
عجالت  ثالث  ذات  ودراجة  ومولدة  رجاجات 
لنقل المولدة وفريق العمل ومعظم أدوات الحفر 
والردم واإلنارة ومظلة تحمينا من الحر والمطر 
وخزان ماء للشرب، وكل ذلك طبعاً على نفقتي 
من  أجرنا  ويبقى  أجر  بدون  ونعمل  الخاصة 
جزءاً  أصبح  العمل  هذا  أن  على  وأكد  هللا«، 

متوفٍّ  وجود  عند  إخباره  يتم  حيث  حياته،  من 
فيسأل عن عمره ويأخذ المعلومات عنه ويترك 
عمله ويغلق محله وينطلق مع فريقه وعدته إلى 
المكان  بعدها الختيار  متابعاً: »نعمل  المقابر«، 
الطول  من  المتوفي  وصف  حسب  المناسب 
والعمر وفي حال لم يتوفر رجل الدين في التلقين 
والدعاء أقوم بفعل ذلك عنه«، وأشار إلى أنَّه لم 
يتقاعس ولم يتكاسل حتى في أوقات مرضه وفي 
أصعب الظروف وفي األعياد وشهر رمضان، 
واستطرد في حديثه؛ مبتسماً: »إن مهنتنا أيضاً 
المتاعب«، ولدى  مثل مهنتكم )الصحافة( مهنة 
االنفجارات  أثناء  تعاملهم  آلية  هي  ما  سؤالنا 
الشهيد  ساحة  في  داعش  مرتزقة  بها  قام  التي 
سرحد وفي صالة األفراح وغيرها قال: »كنت 
انتقل من قبر آلخر لضبط األبعاد وأقوم بتأمين 
فيها  يتم  التي  المقابر األخرى  للحفر في  العمال 
الدفن«، وأكد لنا على جاهزيته واستعداده الدائم 
دون  المنطقة  في  الشعوب  كل  مع  الخير  لفعل 
المجتمع  أبناء  بين  العون  يد  لمد  وناشد  تمييز. 
ميسوري  هم  من  قبل  من  الدعم  وتقديم  الواحد 
إنَّهم  وقال:  للمساعدة،  محتاجين  هم  لمن  الحال 
الخيِّرين بدالً  على موعد لشراء سيارة من أحد 
من دراجتهم ذات الثالث عجالت، واختتم حديثه 
بواجبهم  قيامهم  أثناء  أنَّهم تعرَّضوا  على  مؤكداً 
المصاعب،  للكثير من  المهنة  ومهامهم في هذه 
حيث كادوا أن يستشهدوا جراء العبوات الناسفة 
ولكنهم ماضون في خدمة أبناء شعبهم والتمسك 
بهذا العمل اإلنساني بالدرجة األولى والذي هو 
دون مقابل وتوجه بالشكر لصحيفة روناهي لهذه 

اللفتة لهم ولعملهم.

 يعاني نازحو مخيم عين عيسى األمرين جراء 
المياه،  نقص  في ظل  الحرارة  درجات  ارتفاع 
األمر الذي يضاعف معاناتهم، مطالبين الجهات 

المعنية بإيجاد الحلول.
وافتتحت اإلدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة 
شهر  من   9 الـ  في  الفرات،  بإقليم  سبي  كري 
للنازحين  مخيماً  2016م،  عام  الثاني  تشرين 
بناحية عين عيسى، وذلك الحتضان أهالي الرقة 
الفارين من بطش مرتزقة داعش آنذاك، إال أن 
المخيم حالياً يحتضن اآلالف من النازحين من 
السورية  والمناطق  الشمالية  المناطق  مختلف 

األخرى.
األخيرة  اآلونة  في  عيسى  عين  ناحية  وتشهد 
ارتفاعاً في معدل درجات الحرارة والتي تصل 
في بعض األحيان إلى 45 درجة مئوية، األمر 
النازحين  بين  األمراض  انتشار  إلى  أدى  الذي 

القاطنين في المخيم.

معاناة حتت اخليم البالستيكية

الحرارة  درجة  في  الشديد  االرتفاع  ونتيجة 
الجلوس  إلى  النازحون  يضطر  الخيم  داخل 
للحرارة،  الحابسة  البالستيكية  الخيم  خارج 
ويجتمعون تحت ظالل قطع من الخيم المهترئة 

التي صنعوها.
إصابة  في  الحرارة  درجات  ارتفاع  وتسبب 
ـ  )الحصبة  منها  بأمراض  األطفال  من  الكثير 

الحمى( نتيجة تعرضهم ألشعة الشمس.
سنة  العمر  من  البالغان  ووليد  محمد  التؤامان 
ونصف، أصيبا بأمراض جراء االرتفاع الشديد 
فاطمة  والدتهما  وتقول  الحرارة.  لدرجات 
تبريد  وسيلة  أي  انعدام  وبسبب  أنه  األحمد، 
تحت ظل  طفليها  مع  للجلوس  تلجأ  خيمهم  في 
خيمتهم حتى غياب الشمس »ألن الحرارة داخل 
تقوم بسكب  بأنها  قالت  الخيمة ال تطاق«، كما 
لتخفيف  يومياً  مرات  عدة  طفليها  على  المياه 

الحرارة عنهم.

نقص املياه، ثاني أكرب املشاكل

الحرارة،  درجات  ارتفاع  مشكلة  مع  ويترافق 
األمر  للمخيم،  الواردة  المياه  كميات  في  نقص 
الذي يزيد من معاناة النازحين. وكانت منظمة 
مجلس  مع  وبالتنسيق  اإلغاثية   KONSIR
الرقة المدني، قد أطلقت منذ بداية فصل الشتاء 
بالصهاريج  المياه  لتوزيع  حملة  المنصرم، 
بحيث  المخيم،  قطاعات  كامل  على  الكبيرة 
يحصل النازحون على كميات وافية من المياه. 
ولكن؛ مع بداية فصل الصيف واالرتفاع الشديد 

للحرارة، زاد من استهالك النازحين للمياه، لكن 
المنظمة تنحت عن تقديم المياه ما تسبب بمشكلة 
المخيم  إدارة  سارعت  وعليه  النازحين،  لدى 
المشكلة  تفاقم  للحد من  الالزمة  التدابير  التخاذ 

وتأمين المياه للمخيم بأقرب وقت.
مع  وبالتنسيق  عيسى  عين  مخيم  إدارة  وقامت 
تغذي  مضخة  بتشغيل  المدني  الرقة  مجلس 
 2800 سعته  تبلغ  المخيم  داخل  أرضياً  خزاناً 
برميٍل، ويضخ الخزان المياه إلى كل قطاعات 
المخيم. لكن؛ المضخة تعاني من أعطال األمر 
بدل  ساعات  ثالث  يومياً  تعمل  يجعلها  الذي 
14 ساعةً، وفق ما أكدته إدارة المخيم مع بدء 

المشروع.
ويواجه النازحون حالياً داخل المخيم نقصاً حاداً 
لمجابهة  الوحيدة  الوسيلة  تعتبر  التي  المياه  في 
الحر الشديد الذي تشهده أجواء المنطقة، بخاصة 

وأن ناحية عين عيسى منطقة صحراوية.

نازح يصف معاناتهم ويطالب 
باملساعدة

يصف  الرقة،  مدينة  من  نازح  هللا  عبد  ياسين 
بالقول«  المخيم  داخل  يوجهها  التي  المعاناة 
»في الوقت الذي نعاني فيه من حرارة الصيف 
انقطاعاً  القطاعات  بعض  شهدت  الشديدة، 
ترك  مما  األسبوع،  يقارب  ما  منذ  المياه  من 
المئات من األطفال مصابين بالجفاف وعرضة 

للمرض«.
مهترئة  هنا  الموجودة  الخيم  »غالبية  وتابع: 
التي  القوية  العاصفة  نتيجة  للسكن  قابلة  وغير 
الجهات  مطالباً  مدة«،  قبل  المخيم،  اجتاحت 
المعنية بتأمين الخيم لهم وتوزيع أدوات التبريد 

لتقيهم من الحر، وتخفِّف من معاناتهم.

حناول الوصول للحلول املناسبة 
للنازحني

ومن جهته أكد لوكالة هاوار اإلداري في لجنة 
مخيم ناحية عين عيسى جالل عياف، على أنَّه 
وبالرغم من اإلمكانيات القليلة لدى اإلدارة فإنهم 
يعملون على إيجاد حلول مناسبة لكلِّ المشاكل 

التي يواجهها النازحون في المخيم.
الخيم  لتوزيع  حالياً  »نسعى  اإلداري:  وأوضح 
على المتضررين وحل مشكلة المياه من خالل 

صيانة المضخة«.

وكالة هاوار
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حفر القبور... مهنة إنسانية منسية
العزيزية باحلسكة؛ ثالثون  املنرية يف حي  األنوار  ياسر من  أبو  القادر  روناهي/ احلسكة - عبد 

عامًا يف مهنة حفر القبور وال يزال يعمل بروح ومحاسة الشباب بدون أخذ األجور على ذلك.

العدالة االجتماعية ُتطبَّق لدى جلنة
 الصلح بتل كوجر

تعزيز ثقافة أخوة الشعوب لدى شبيبة كري سيب

على  للتجارة  العامة  المنسقية  عقدت 
مقاطعة  في  السوري  الشمال  مستوى 
بتاريخ  الشهري  اجتماعها  قامشلو 
عن  ممثلين  بحضور  2018/7/24م؛ 
واالدارة  سيمالكا  ومعبر  االقتصاد  هيئة 
االقتصاد  ولجنة  للجمارك  العامة 
االقتصاد  ولجنة  الطبقة  في  والجمارك 
العامة  والمديرية  منبج  في  والجمارك 
لمناقشة  وذلك  الجزيرة  إقليم  في  للتجارة 

اآلراء واتخاذ القرارات الهامة.
بدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت على 
أرواح الشهداء ومن ثم تمت المناقشة على 
بعض النقاط األساسية ومنها تداول التبن 
السوري  الشمال  مقاطعات  في  والنخالة 
وبناًء على االجتماع المنعقد تقرر ما يلي:
بين  والنخالة(  )التبن  بتداول  يسمح 
دون  السوري  الشمال  في  المقاطعات 

والمؤسسات  الدوائر  إلى  الرجوع 
حرة  وتكون  الذاتية  اإلدارة  في  المعنية 
الجمركية  التعرفة  ورفع  التداول،  في 
إلى  المستورد منشأ تركي  الحي  للفروج 
و15,000  الطن  على  ل.س   25,000
منشأ  الحي  الفروج  استيراد  على  ل.س 
الستيراد  الجمركية  التعرفة  رفع  محلي، 
المنشأ  ذات  والطحينية  الحالوة  مادة 
و5000  ل.س   10,000 إلى  التركي 

ل.س للمنشأ المحلي.
التعرفة  رفع  تمَّ  قد  أنه  بالذكر  والجدير 
لإلنتاج  تشجيعاً  المواد  لهذه  الجمركية 
المحلي الموجود في الشمال السوري مع 
أسعار  الستقرار  مناسبة  ارضية  تهيئة 

المواد وبخاصة اإلنتاج المحلي.

وكاالت

كومين  مع  بالتنسيق  الشعب  بلدية  أمنت 
قرية غرناطة المياه لسبع قرى تابعة لناحية 
فافين في منطقة الشهباء، وذلك ضمن إطار 

األعمال الخدمية التي تقوم بها البلدية. 
منطقتهم  احتالل  بعد  عفرين  أهالي  أجبر 
من قبل جيش االحتالل التركي ومرتزقته 
التوجه إلى منطقة الشهباء التي كانت البنية  
مرتزقة  لقصف  نظراً  مدمرة  لها  التحتية 

جيش االحتالل التركي المستمر عليها.
غرناطة  قرية  في  القاطنين  عفرين  أهالي 
لها »حساجك، حاسين،  المجاورة  والقرى 
كانوا  قرامل«،  وحشية،  حليصة،  وردية، 
بلدية  أن  إال  المياه،  توفر  يعانون من عدم 

الشعب في ناحية فافين بالتنسيق مع كومين 
بهدف  جوفياً؛  بئراً  أهلوا  غرناطة،  قرية 
ذلك،  في  ونجحوا  للقرية،  المياه  تأمين 
حيث يتم توزيع المياه عبر الصهاريج بعد 

تعبئتها من البئر.
بحسب   75  –  50 الواحد  البرميل  ويباع 
يبلغ  فيما  البئر،  من  القرى  وقرب  بعد 
ل.س،   2500 الواحد  الصهريج  سعر 
ليرة،   1000 األهالي  من  المشتري  يدفع 
فيما تتكفل بلدية الشعب بدفع 1500 ليرة 

األخرى.
شيخو  محمد  غرناطة  قرية  كومين  رئيس 
المياه  مشكلة  من  يعانون  كانوا  بأنهم  قال 

وتابع:  باهظ،  بثمٍن  يشترونها  كانوا  وأنهم 
مع  بالتعاون  قمنا  القرية  ككومين  »نحن 
اللجنة الخدمية التابعة لبلدية الشعب بوضع 

حل لألزمة وتأمين المياه لتلك القرى«.
العائالت  بعض  هناك  أنَّ  إلى  ونوه شيخو 
لذلك  مادية سيئة،  أوضاع  تعاني من  التي 
نهاية  وفي  بالمجان.  المياه  يمنحونهم  هم 
غرناطة  قرية  كومين  رئيس  قال  حديثه 
محمد شيخو: إنَّهم يعملون بكل جهدهم من 

أجل حل المشاكل من الجوانب كافة.

وكالة هاوار

تقرير/ ايفا ابراهيم 

جوالت إتالف مواد منتهية الصالحية مستمرة بقامشلو

تأمني املياه لسبع قرى يف الشهباء

مساعي بلدية تل معروف يف إحياء احلياة الكومينالية

قرارات هامة للمنسقية العامة للتجارة 
يف مشال سوريا


