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بالعلم تصل املرأة إىل احلياة الندية احلرة

معمل روج للعبوات 
البالستيكية.. تأمني متطلبات 

الشمال السوري 

«جرمو« شاهدة على
 الزراعة األوىل

 لكأس السوبر 
ً
أهلي عامودا بطال

لكرة الطائرة

 ملحوظ
ٌ
 عمراني

ٌ
عامودا... تطور

مقاطعة  في  االقتصادي  المجلس  بارد 
2013م؛  في  تأسَّس  والذي  قامشلو 
االقتصادية  االحتياجات  تلبية  وبهدف 
بافتتاح معمل لصناعة  المنطقة،  ألبناء 
قامشلو  مدينة  في  البالستيكية  العبوات 
أواخر  سوريا،  شمال  الجزيرة  بإقليم 
عام 2013م ومن ثم تم نقل المعمل إلى 

ناحية عامودا.

يعتبر اكتشاف الزراعة ثورة حقيقيّة خالل 
العصر الحجري الحديث وهو يمثل مرحلة 
إلى  والجمع  الصيد  من  اإلنسان  انتقال 
مرحلة إنتاج الطعام، والتي ظهرت ألول 
مرة في أعالي بالد الرافدين, حيث يقول 
الصيد  حياة  من  االنتقال  »إن  وود:  بريد 
الزراعة حدث في كردستان«,  إلى حياة 
بشرية   جهود  يتطلب  االنتقال  هذا  كان 
برقعة  االرتباط  وكذلك  ناحية  من  كبيرة 

معينة من األرض من ناحية ثانية. 

الرياضية  الصالة  في  كرنفالية  بأجواء 
بعامودا؛ أقيمت مباراة كأس السوبر التي 
عامودا  أهلي  الدوري  بطل  بين  جمعت 
وبطل الكأس الصناديد لفئة الرجال للعبة 
الطائرة، والتي شهدت حضوراً جماهيرياً 

مميزاً ومن كال الجنسين.
لمقاطعة  التابعة  عامودا  ناحية  شهدت 
عمرانياً  تطوراً  سوريا،  بشمال  قامشلو 
ملحوظاً في اآلونة األخيرة، بعد تقديم بلدية 

الالزمة،  التسهيالت  الناحية  في  الشعب 
كما وساهمت في توفير فرص العمل لعدد 

من أبنائها.

تحت شعار »الحرية والجمال بعلم المرأة 
والوصول إلى حقيقة الحياة الندية الحرة«؛ 
التدريب  للجنة  األول  المؤتمر  انعقد 
الديمقراطي  المجتمع  في  للمرأة  والتعليم 

في  بتاريخ 2018/8/3م،  سوريا  لشمال 
في  آفا  روج  بجامعة  االجتماعات  قاعة 

مدينة قامشلو، واستمر ليومين متتاليين.

روناهي  مؤسسة  عن  تصدر  عامة  ثقافية  سياسية  صحيفة  روناهي: 

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

وخلق  نشر  إىل  وتتطلع  منطقتنا  يف  والتعددية  الدميقراطية  وأسس 

ثقافة دميقراطية بيئية إنسانية حرة أساسها االعرتاف واالحرتام املتبادل 

املنطقة  األقالم احلرة يف  تفعيل  بني مجيع مكونات اجملتمع من خالل 

العلل  مكامن  إىل  يتطرق  واقعي  حتليلي  فكري  نقاش  أسس  وتأمني 

الصحيفة صفحاتها  تفتح  األساس  هذا  وعلى  املناسبة هلا  احللول  وطرح 

احلضارات  مهد  األوسط  الشرق  منطقة  مستقبل  على  الغيورين  لكل 

الفكر  وتنشيط  وتطبيق  ترسيخ  يهمهم  من  ولكل  عامة.  البشرية 

الدميقراطي التعددي الذي يقبل التنوع واالختالف ويعتربه غنى ملنطقتنا.

r.ronahi2011@gmail.com

rojnama ronahi

مركز قامشلو     0938541707

423165

صحيفة روناهي
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شركة روناهي للتوزيع واإلعالن
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ّ
 ما مل يكن هناك اتفاق سياسي

ّ
حل أول خالف عشائري على مستوى الشمال السوريلن يتوقف نزيف الدم السوري

الفرات  إقليم  في  العليا  الصلح  لجنة  عقدت 
بالتنسيق مع لجنة الصلح في ديرك صلحاً يعتبر 
األول من نوعه على مستوى الشمال السوري، 
عشيرتي  بين  سنوات،  لسبع  دام  خالٌف  هو 

معفي من مقاطعة كوباني وخيركة من ديرك، 
والذي نشب في الثامن عشر من حزيران عام 

2012م، في مدينة دمشق.
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أوضح الكاتب واألكاديمي من السويداء د. مهيب صالحة أّن في كّل مّرة يتواطأ فيها 
الطرف التركّي مع الروسّي يكون الثمن على حساب الشعب السورّي، موّكداً على أّن 
هذه المرة ستكون إدلب المحطة المقبلة ولكن لن تصل األمور بينهما إلى حد القطيعة 
ألنهما يدركان أهمية العالقات بينهما وبخاصة االقتصاديّة منها، وسيتم تقاسم النفوذ 

«4والمصالح بينهما على حساب الشعب السورّي. 

باألمس هاجموا شنكال، واليوم عفرين والسويداء؛ بارتكاب المجازر فيها 
وسبي وخطف اآلالف من النساء وبيعهن في أسواق النخاسة، إضافة إلى قتل 
وذبح األطفال والرجال والشيوخ ونهب ممتلكاتهم... جرائم ارتكبها مرتزقة داعش 
والسويداء؛ إلبادة  في كل من شنكال وعفرين  التركي  االحتالل  دولة  وممولها 
هذه الشعوب وبث الفتن وإثارة النعرات الطائفية في المنطقة، فارتكبوا مجزرة 
بحق الشعب اإليزيدي المتمسك بأصالته وهويته ودينه في الثالث من شهر آب 
عام 2014م، إضافة إلى احتالل عفرين وإحداث تفجيرات في السويداء وخطف 
مهما كانت  دائماً  تتغلب على االستبداد  الشعوب  إرادة  أن  إال  نسائها وأطفالها، 

قوته... وتنظيم هذه الشعوب ألنفسها هو الرّد األمثل على االحتالل..
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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

قلعة جعرب.. لوحة ترتبع بني املاء والصحراء

عدسة روناهي 

مدينة  على  مرت  التي  األنظمة  أهملت 
وبتحرير  التاريخية،  جعبر  قلعة  الطبقة 
مدينة الطبقة وريفها أعادت اللجان الخدمية 
في  السياحة  لجنة  مع  بالتعاون  البلدية  في 
اإلدارة المدنية بالطبقة ترميم أجزاء واسعة 
من القلعة، والعمل فيها مستمر حتى إتمام 

إنارتها من جديد. 
القشيري  سابق  بن  إلى  جعبر  قلعة  تنسب 
للقرن  يرقى  والذي  الدين،  سابق  الملقب 
الحادي عشر الميالدي وال يعرف عنه شيء 
الطرق،  قطاع  من  كانوا  أوالده  أن  سوى 
هذه  أن  خلكان”  “ابن  مثل  البعض  ويذكر 
جعبر  إلى  نسبتها  قبل  تعرف  كانت  القلعة 
النعمان  غالم  دوسر  إلى  نسبة  بالدوسرية 
قبل  ما  إلى  يرجع  تاريخها  وأن  منذر  بن 
اإلسالم، إال أن التاريخ الواضح لهذه القلعة 
ملك  السلجوقي  السلطان  استيالء  من  يبدأ 
عليها سنة 1086م،  أرسالن  ألب  بن  شاه 
حلب  إلى  أصفهان  من  طريقه  في  وهو 
لالستيالء عليها، حيث حاصر القلعة يوماً 
وليلة ثم فتحها وقتل من بها من بني قشير.

هشة  كلسية  هضبة  فوق  القلعة  وتتربع 
فوق  متراً  إلى 347  قمتها  ارتفاع  ويصل 
سطح البحر، لهذه القلعة شكل متطاول يبلغ 
طوله من الشمال إلى الجنوب 320 متراً، 
ومن الشرق إلى الغرب 170 متراً، ويحيط 

داخلي  أحدهما  ضخمان  سوران  بها 
واآلخر خارجي وال يفصل بينهما سوى 
من  كبيراً  عدداً  تضم  أمتار.  بضعة 

وثالثين  يزيد عن خمسة  الدفاعية  األبراج 
مسدس  وآخر نصف  مربع  بعضها  برجاً، 
تقع  دائري،  نصف  وهناك  مثمن  ونصف 
بوابة القلعة في الجهة الغربية، وهي مبنية 
من اآلجر مثل بقية بناء القلعة، وتفضي إلى 
ممر صغير يؤدي إلى باحة تنتهي إلى برج 
ضخم يسمى حالياً برج عليا، ويوجد على 
إلى  نفٌق محفوٌر في الصخر يؤدي  اليسار 
بالحجارة، وكان  القلعة مدخله مبنيٌّ  سطح 
هذا النفق البالغ طوله نحو 50 متراً مكسواً 
الكسوة اآلن  باآلجر وقد زالت غالبيَّة هذه 

إال بقايا قليلة.
أنشئ في وسط القلعة مسجد ال تزال مئذنته 
ما  كل  على  مطلة  نقطة  أعلى  في  شامخة 
الزاوية  في  مباٍن  أنشئت  كما  بها،  يحيط 
لعلها  األهمية  في  غاية  الغربية  الجنوبية 
وأمرائها.  القلعة  أصحاب  بيوت  كانت 
في  فيها،  واسعة  تنقيب  عمليات  ودلت 
المباني  وفي  حولها،  وما  الجامع  منطقة 
شمال  الواقعة  والمباني  الغربية،  الجنوبية 
الجامع، تبين أن أحدها مكون من باحة في 
الوسط، يتوسطها صهريج ماء محفور في 
ماء  وبئر  ومبان  كثيرة  وغرف  الصخر، 

عثر  كما  مزخرفة،  فخارية  وأواٍن 
في  المحفورة  المدافن  من  عدد  على 

الصخر في السفح الغربي للقلعة تعود إلى 
العصر البيزنطي، أهمها مدفن واسع يتألف 
من فناء مستطيل منحوت فيه تسعة أيونات 

يغطي كل منها قبواً أسطواني الشكل.

القلعة يف التاريخ املعاصر

عام  لمئة  استمرَّ  إلهمال  القلعة  تعرَّضت 
نصف  قبل  بمائها  البحيرة  أحاطتها  حتى 
قرن من اآلن ما دفع القائمين على المشروع 
وجدرانها  أساساتها  تدعيم  إلى  آنذاك 
المتداعية خشية من انهيارها داخل البحيرة 
ما قد يؤدي إلى كارثة ال تحمد عقباها. علما 
لها  المجاورة  األثرية  المواقع  عشرات  أّن 
من قرى ومدافن ترجع إلى حقبات تاريخية 
عريقة كانت قد غمرت ضمن مشروع سد 

الفرات.
لقد كانت القلعة مجرد معلم تاريخي محلي 
لم يرَق إلى مستوى العالمية نظرا إلهماله 
من قبل مديرية السياحة حتى عام 2011م.

استولت 

فعمَّت  القلعة  على  المسلحة  المجموعات 
يضمُّ  كان  الذي  متحفها  ونهب  الفوضى؛ 
مجموعة من اللقى األثرية وتركت بعدها في 
مهب الريح وناهيك عن العوامل المناخية. 
مع سيطرة مرتزقة داعش على مدن وقرى 
النقاط  إحدى  القلعة  كانت  الفرات  حوض 
أهالي  بعض  ويذكر  عليها  استولت  التي 
بإصدار  أخذت  داعش  قيادات  المنطقة 
األثرية  المناطق  في  للتنقيب  تصاريح 
لمهربي التحف والموروث التاريخي مقابل 
أن  داعش  مرتزقة  يلبث  لم  مالية.  مبالغ 
عسكرية  منطقة  إلى  جعبر  جزيرة  حولت 
شبه مغلقة مع انطالق حملة غضب الفرات 
الديمقراطية  سوريا  قوات  خاضتها  التي 

لتحرير ريف الرقة الشمالي والغربي.
قوات  استطاعت  2017م  عام  بداية  مع 
كامل  على  السيطرة  الديمقراطية  سوريا 
لم  التي  القلعة  فيها  بما  جعبر  جزيرة 
العمليات  ضمن  كبيرة  أضرار  بها  تلحق 

العسكرية.

بعد التحرير

داعش  لوجود  خطيرة  منطقة  جعبر  بقيت 
البحيرة،  من  األخرى  الضفة  على  قبالتها 
واألخرى  الفينة  بين  تتعرض  فكانت 

لهجمات انتهت كلها بالفشل.
مع تحرير مدينة الطبقة في الـ 10 من أيار 
بدأ االهتمام بالمواقع األثرية ضرورة ال بد 
منها فتشكل مكتب السياحة ضمن المجلس 
المدني لمنطقة الطبقة الذي تحول الحقاً إلى 
الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 
وليتحول المكتب إلى لجنة السياحة، وعمدت 
وتجديد  للقلعة  محارس  وضع  إلى  اللجنة 
بوابتها وتنظيفها بالتعاون مع مجلس المرأة 
في الطبقة. وحالياً تدرس اللجنة باالشتراك 
الطاقة  ومديرية  الشعب  بلدية  من  كل  مع 
ومحيطها  القلعة  إنارة  مشروع  الطبقة  في 
على  مبهراً  وانعكاساً  أخاذاً  جماالً  لتضفي 

سطح البحيرة.
ويبلغ عدد زائري القلعة حالياً بضع مئات 
الطبقة  أهالي منطقة  أسبوعياً معظمهم من 

والشمال السوري.
وكالة هاوار

جرائم االحتالل تتضاعف يف عفرين...
 وسيبان محو يؤكد: «عملياتنا مستمرة«
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جّرب وضع قطعة من الثلج في فمك ستشعر 
جوانب فمك ولسانك بالخدر واصل االحتفاظ 
بها وسوف تشعر باأللم اآلن جرب استحالب 
حبة من حلوى النعناع. الحبة ذاتها في درجة 
لحظيّاً  يشعر  سوف  فمك  لكن  الغرفة  حرارة 
بالبرودة والخدر. كيف حدث هذا؟ اإلجابة هي 
المينتول، المكّون الذي يخدع الدماغ جاعالً إياه 
بمثابة  بارد. األعصاب هي  الطعام  أن  يشعر 
أسالك الدماغ حيث تنقل المعلومات على شكل 
تيارات كهربائيّة. نظامنا العصبّي مبني بحيث 
الحرارة، جهاز  التغيرات في درجة  يستشعر 
المخ  إلى  الجلد  كامل من األعصاب يمتد من 
مخصص لهذه المهمة البروتين المستقبل الذي 
يدعى  الحرارة  درجة  في  التغيرات  يستشعر 
TRPM8 وهو يوجد في كل الخاليا العصبيّة 
 TRPM8 البروتين  للبرودة.  المستشعرة 
عبارة عن أيون يعمل كبوابة فولتيّة، بمعنى أنه 
يسمح بدخول أيونات الكالسيوم عند استشعار 
تغيرات في درجة الحرارة. وليس من المعلوم 
بعد كيف يقوم TRPM8 بهذه العملية. حينما 
يحدث انخفاض في درجة الحرارة بطريقة ما 
 TRPM8 على  الكهربي  الجهد  فرق  يتغير 
أليونات  يسمح  بحيث  شكله  يتغير  ثم  ومن 
الكالسيوم بالمرور إلى داخل الخاليا العصبية، 
غشاء  من  كهربياً  تياراً  تطلق  بدورها  التي 
معلومات  يحمل  التيار  وهذا  العصبيّة.  الخلية 
درجة  في  انخفاض  من  الدماغ  تحذر  حيوية 
ليس  الحرارة  انخفاض  ذلك  ومع  الحرارة. 
 .TRPM8 البروتين  لتحفيز  الوحيد  السبب 
تدعى  عضويّة  كريستاليه  شمعية  مادة 
زيوت  و  النعناع  أوراق  في  توجد  المينتول، 
أخرى تستطيع بطريقة أو أخرى أن ترتبط مع 
البروتين TRPM8 وتقوم بتفعيله. في الحقيقة 
اكتشافه كبروتين  بداية  TRPM8 عرف في 
دوره  على  التعرف  وتم  للمينتول،  يستجيب 
في استشعار االنخفاض في درجات الحرارة 
الحقاً. إكتشفت مواد كيميائية أخرى لها تأثير 
 eucalyptolيوكاليپتول“ مثل  مشابه  مبُرد 
” و”أيسيلين icilin”. قطرات النعناع تطلق 
عن  المسئولة  االعصاب  في   TRPM8
استشعار البرودة مما يجعل الفم يحس بالبرودة 
فوراً. حتى بعد البلع، يتبقى بعض المينتول ما 
يبقي بعض األعصاب نشطة، مجرد رشفة من 
الماء ستنبه األعصاب مرة أخرى. وفي الواقع 
لدى أعصابنا بروتينات مشابهة تستشعر أيضاً 
ارتفاع الحرارة. اكتشف العلماء بروتينا يدعى 

للبروتين  مشابهة  بصورة  يعمل   TRP-V1
في  االرتفاع  الستشعار  ولكن   TRPM8

درجة الحرارة.
المركب  هو   ”Capsaicin“ كابسايسين 
الفلفل الحراق حرارته  الذي يعطي  الكيميائّي 
الذي   TRP-V1 البروتين عن طريق تحفيز 

يجعلنا نستشعر حرارة شديدة.

اقتل هذا األلم بالبرد

المينتول و زيت االوكاليبتوس وعوامل مبّردة 
آالم  لتسكين  طويل  زمن  منذ  تستخدم  أخرى 

المفاصل والعظام والعضالت.
ال زلنا ال نفهم كيف تعمل، ولكن ربما تكون 
أحد وسائلها هي تحفيز المستقبل الخاص بها 
TRPM8. بالضبط مثلما يشعر فمك بالخدر 
عند أكل حلوى النعناع، دهن الجلد بالمينتول 
اإلحساس  عن  المسئولة  األعصاب  يحفز 
بالبرودة مما يجعل هذه المنطقة تشعر بالخدر.

أنت اآلن لم تعد تشعر باأللم.

آخر  بمستقبل  يرتبط  أن  أيضاً  يمكن  المنتول 
kappa opoid receptor-المستقبل  يدعى 
األفيوني كاپّا- هو اآلخر ينتج عنه تأثير مخدر.
أيضاً   بالمنتول  المصابة  العضالت  تدليك 
يسبب توسع األوعية الدموية القريبة، وزيادة 
تدفق الدم إلى  المنطقة، بعملية توسيع األوعية 
المغذية  المواد  معه  المتدفق  الدم  يحمل  هذه 
التي تعمل على اصالح المنطقة المتضررة ثم 
تذهب حاملة معها أي مواد سامة قد تتكون في 
هذه المنطقة، يحدث الشفاء أسرع كثيرا بسبب 

هذه العملية.

السيئة  اآلثار  على  المنتول  يقضي  أخيراً، 
لاللتهاب.

كلمة التهاب مصدرها “لهب” وقد أخذت هذا 
بالشعور  بااللتهاب  اإلصابة  الرتباط  المعنى 

بالحرارة.
طريق  عن  بالبرودة  احساساً  المنتول  يعطي 
فعلي  انخفاض  أي  بدون   TRPM8 تنشيط 
في درجة الحرارة. ما يهدئ من حدة االلتهاب 
في المنطقة المصابة. وبالطبع هذا يفسر لماذا 
االلتهاب  يعالج  بالثلج  الملتهبة  المنطقة  تبريد 

بالمثل.

مركز األخبار ـ قتل جيش االحتالل التركي 
مدينة عفرين،  في  عربياً  ومرتزقته مواطناً 
قتلت  له  وانتقاماً  القتل،  أسباب  معرفة  دون 
زوجة المغدور أحد المرتزقة رداً على قتل 

زوجها.
لمراسل  عفرين  مقاطعة  من  مصدر  أفاد 
وكالة أنباء هاوار أن جيش االحتالل التركي 
الحمزات(  )كتيبة  تسمى  مما  ومرتزقته 
من  مواطن  قتل  على  )الجمعة(  أقدموا 
دون  عفرين  مقاطعة  في  العربي  المكون 
منزله  مداهمة  أثناء  وذلك  األسباب،  معرفة 
األشرفية  حي  حديقة  من  بالقرب  الواقع 

ضمن مدينة عفرين.
انتقمت  المغدور  زوجة  أن  المصدر  ونوه 
بإلقاء  وذلك  المرتزقة،  أحد  وقتلت  لزوجها 
حجر اسمنتي )بلوك( من فوق سطح منزلها، 
على رأس المرتزق الذي كان تحت المنزل.
التركي  المصدر أن مرتزقة االحتالل  وأكد 
الحي  على  تجوال  حظر  بعدها  فرضوا 
وأجبروا األهالي كافة على إغالق محالهم، 
وداهموا منزل المرأة واختطفوها واقتادوها 

إلى جهة مجهولة.
اندلعت  بالذكر أن اشتباكات عنيفة  والجدير 
مساء الجمعة بين مرتزقة االحتالل التركي 
عند مدرسة الكرامة بالقرب من مقر مرتزقة 
اختالفهم  بسبب  وذلك  العسكرية،  الشرطة 
االشتباكات  وأدت  المسروقات،  تقاسم  على 
آخرين  خمسة  وإصابة  مرتزقين  مقتل  إلى 

بجراح.
وفي سياق االنتهاكات المرتكبة بحق أهالي 
عفرين من قبل االحتالل التركي ومرتزقته؛ 
الكشف  عدم  فضل  الذي  )ر.ج(  استطاع 
المكونة  وأسرته  بنفسه  النجاة  اسمه؛  عن 
المرتزقة،  من  األربعة  وأطفاله  زوجته  من 
دولة  تمارسها  التي  االنتهاكات  عن  متحدثاً 
األهالي  بحق  ومرتزقتها  التركي  االحتالل 
في مقاطعة عفرين واصفاً إياها بأنها تحولت 
لوكالة  أثناء حديثه  وذلك  أشباح؛  مدينة  إلى 
عدة  محاوالت  وبعد  حيث  لألنباء،  فرات 
استطاع من خاللها  الوصول برفقة أطفاله 
مناطق  في  المخيمات  إحدى  إلى  وزوجته 

الشهباء. 
بداية هجمات  المواطن )ر.ج( عن  وتحدث 
قوات االحتالل التركي على مقاطعة عفرين 
في  أقيم  المعارك  بداية  منذ  »كنت  قائالً: 
التي كانت مثل  مقاطعة عفرين في قريتي، 
القرى األخرى تقصف باستمرار في الوقت 

بأنه  التركي  االحتالل  فيه  يدعي  كان  الذي 
الشعب.  حماية  وحدات  ويقصف  يحارب 
لكنه؛ كان يستهدف المدنيين باستمرار فقمت 
عفرين،  مدينة  إلى  عائلتي  برفقة  بالتوجه 
المدنيين  يستهدفوا  لن  بأنهم  نعتقد  كنا  حيث 
أصبح  ما  سرعان  لكن  المدينة  قلب  في 
في  مكثنا  حيث  المدنيين  يستهدف  القصف 
أحد األقبية ولم نكن نستطيع الخروج بسبب 
مشفى  القصف  استهدف  كما  القصف  شدة 

آفرين بشكل متعمد«.
وتابع: »ومع دخول قوات االحتالل التركي 
إلى مدينة عفرين عدنا إلى قريتنا وبدورهم 
ال  بأنهم  األهالي  بين  األخبار  بنشر  قاموا 
إلى  مع وصولنا  لكن؛  للمدنيين.  يتعرضون 
التي  االنتهاكات  من  الكثير  شاهدنا  القرية 
حيث  عليها،  شاهدين  وكنا  أمامنا  حدثت 
كانت هناك اعتقاالت عشوائية بحجج انتماء 
حماية  لوحدات  والمخطوفين  المعتقلين 
مادية  بمبالغ  لمطالبتهم  باإلضافة  الشعب 

ضخمة من أهالي المخطوفين«.
وأضاف: »كما قاموا باعتقال أحد أصحاب 
إلى  انتمائه  بحجة  الغذائية  المواد  محالت 
ألي  ينتمي  ال  أنه  حين  في  النائمة  الخاليا 
وبعد  أمواله  على  واستولوا  سياسي  حزب 
مرور أربعة أيام أحضروه إلى منزله وهو 
للتعذيب  تعرض  وقد  لها  يرثى  حالة  في 

الشديد«.
أيضاً  األخرى  الجرائم  »ومن  واستطرد: 
التي مارسوها في قريتي كان االستيالء على 
سيارة ابن عمي من نوع البيك آب وخيروه 
ليرة  مليون  مبلغ   أو  السيارة  إعطائهم  بين 
على  استولوا  وبالمقابل  المبلغ،  فأعطاهم 
للحزب  تأييده  بحجة  عمتي  زوج  سيارة 
ما  دائماً  فالتهم  البالد،  يقيم خارج  كان  ألنه 
الهواتف  أيضاً  جمعوا  كما  جاهزة،  تكون 
النقالة واستولوا عليها. هناك بعض المنازل 
أصحابها يقيمون خارج البالد تقوم الفصائل 
المرتزقة بالسيطرة عليها وعند انتقالهم إلى 
تلك  محتويات  بسرقة  يقومون  أخرى  قرى 
اعتقلوا  مؤخراً  المياه،  ومضخات  المنازل 
أحد المواطنين وعذبوه بوحشية، حيث كان 
يصرخ ويقول أنا ال أنتمي ألي حزب وكانوا 

يجيبونه بالقول: يكفي بأنك كردي«.
الهوية،  حسب  يكون  »التعذيب  وتابع: 
واإلهانة،  للتعذيب  معرض  كردي  كل 
من  النقالة  الهواتف  أجهزة  يأخذون  مثال 
والرموز  الصور  ويضعون  المواطنين 

الكردية فيها عبر أجهزتهم ومن ثم يتهمونهم 
عند  مثالً  السياسية،  األحزاب  إلى  باالنتماء 
في  المواطنين  أحد  أقرباء  بوجود  سماعهم 
ويتصلون  يبتزوهم  فإنهم  األوروبية  الدول 
منهم  ضخمة  مالية  مبالغ  لطلب  بأقاربهم 
مقابل اإلفراج عنهم، فهؤالء هم عبارة عن 
أردوغان،  وسيدهم  ولصوص  طرق  قطاع 
يكن  لم  ولو  طريق  وقاطع  لص  أيضاً  فهو 
كذلك لما أطلق العنان لهؤالء اللصوص في 

عفرين«.
وتابع )ر.ج( قائالً: »عدت إلى المنزل الذي 
السترجاع  عفرين  مدينة  في  فيه  أقيم  كنت 
بعض الحاجيات التي اصطحبتها معي عندما 
وصولي  وعند  القرية  في  منزلي  غادرت 
عناصر  من  عدداً  شاهدت  المنزل  إلى 
منزلي  أمام  يقفون  الشرقية  احرار  مرتزقة 
بعض  سرقت. عرضوا  قد  كلها  ومحتوياته 
ألبوماً  يملكون  كانوا  حيث  أمامي،  الصور 
للصور لعدد من األشخاص وهددوني بحجة 
تلك  أنكرت  لكنني  بينها،  صورتي  وجود 

االدعاءات«.
إحدى  إلى  يوم  ذات  في  »ذهبت  وأضاف: 
بتحميل  يقوم  الفالحين  أحد  فشاهدت  القرى 
في  ويبيعها  يذهب  كي  شاحنته  في  الفواكه 
باإلضافة  عليها  استولوا  لكنهم  الهال  سوق 
المواطنين،  محاصيل  على  االستيالء  إلى 
كما واعتقلوا أحد األشخاص واتهموه بتأييد 
من  بوحشية  وعذبوه  السياسية  األحزاب 
خالل أنابيب التمديدات الصحية البالستيكية 
على  ووضعوها  أحرقوها  التي  الخضراء، 

ظهره«.
وأكد أن هنالك ظلم كبير يمارس ضد المدنيين 
بتهمة  السيدات  إلحدى  اعتقالهم  إلى  مشيراً 
الكومينات، وبقيت معتقلة  مع  قديماً  تعاملها 
سراحها  اطالق  تم  أن  إلى  يوماً   45 لمدة 
بعد مرضها نتيجة التعذيب الشديد الممارس 

عليها، وهي مريضة حتى هذه اللحظة.
المرتزقة  بين  اقتتال  هناك  أن  إلى  وأشار 
في  كان  حيث  الغنائم،  ألجل  مستمر  بشكل 
زيارة إلحدى القرى ونشب نشب اقتتال بين 
عنصرين من أجل الغنائم وشاهد أن االقتتال 
أتى  ثم  ومن  العنصرين  أحد  بمقتل  انتهى 
عنصر ثالث وقتل العنصر المتبقي، كل هذه 
النزعات من أجل السرقة ومن يسرق أكثر 

يحصل على حصة أكبر.
وعن آثار الحرب التي خلفتها المعارك على 
أطفال )ر.ج( تابع قائالً: »إلى اآلن ما زال 

أطفالي يعانون من تلك اللحظات التي عشناها 
الطائرات  ألصوات  سماعهم  فعند  هناك، 
أصوات  سماع  وعند  خلفي،  يختبؤون 
هناك  والقلق،  بالخوف  يشعرون  الرصاص 
في القرية كانت المرتزقة تتجول في شوارع 
القرية ويقومون بإطالق الرصاص عشوائيا 
يشعرن  كن  النساء  التسلية، حتى  من  كنوع 

بالرعب والخوف«.
والتعليم تحدث )ر.ج(  المدارس  وعن واقع 
افتتح  بأنه  يروج  التركي  »االحتالل  قائالً: 
وهم  األطفال  بتصوير  ويقوم  المدارس 
تلك  كل  لكن؛  التركية.  األعالم  يحملون 
يقومون  حيث  باإلكراه،  تكون  الصور 
بإخافة األطفال وتهديد األهالي، تلك الصور 
أن  وإظهار  العالم  لخداع  لها  الترويج  يتم 
الجيد،  بالشكل  تسير  عفرين  في  األوضاع 
األهالي  على  بالضغط  يقومون  وأيضاً 
إلجبارهم على إرسال أطفالهم إلى المدارس.
في  يتجولون  المرتزقة  أن  إلى  وأشار 
وأضاف:  الرصاص،  ويطلقون  الشوارع 
»عفرين أصبحت مدينة أشباح، وأردوغان 
ينافي الحقيقة عندما يقول بأن السالم حل في 
مدينة عفرين بعد احتاللها، فأنت ال تسطيع 
هناك  كانت  فترة  منذ  بمفردك،  الخروج 
أفراد  من  شاب  لديهم  كان  أعرفها  عائلة 
قاموا  قديماً،  العسكرية  اإللزامية  الخدمة 
بالضغط على والده كي يقوم بإحضاره من 
الخارج بعد طمأنته بأنهم سيقومون بحمايته 
والده  واستدعاه  والتعذيب  االعتقال  من 
للمرتزقة  2500دوالر  مبلغ  ودفع  مجبراً 
وبعد إحضاره  اعتقله المرتزقة وحتى اآلن 
أيضاً  الشاب،  ذلك  مصير  يعرف  أحد  ال 
المرتزقة  بأن  يروج  من  هناك  المقابل  في 
يعفون عناصر األسايش والترافيك والخدمة 
اإللزامية من السجن والتعذيب وهذا كله عار 

عن الصحة«.
كل  »أنصح  )ر.ج(:  أكد  حديثه؛  ختام  وفي 
من  أنفسهم  وإنقاذ  بالخروج  الداخل  في  من 
في  المتواجدين  وبخصوص  والذل،  العذاب 
تسير  األمور  بأن  يروج  من  هناك  الشهباء 
أال  أتمنى  عفرين  في  الصحيح  االتجاه  في 
عمليات  فهناك  األكاذيب،  تلك  تصدقوا 
على  واالستيالء  مستمر  بشكل  خطف 
فيها،  الجرائم  وارتكاب  الشخصية  الهويات 
األمور  هذه  كل  األموال  على  واالستيالء 
موجودة، وهناك جرائم قتل أيضاً من خالل 
يرفض  التي  السيارات،  على  االستيالء 

موضوع  وكذلك  لهم،  تسليمها  أصحابها 
خالل  من  األكاذيب  نشروا  حيث  الهويات، 
الترويج للهويات التي أصدروها بحجة أنها 
األخرى  الدول  إلى  بالسفر  لصاحبها  تسمح 
من  يهدفون  كانوا  فقط  يكذبون  كانوا  لكنهم 
خالل تلك الهويات إلى تحديد هوية كل أبناء 
عفرين وكشف تحركاتهم وأماكن إقامتهم«.

وبهذا الصدد؛ أكد القائد العام لوحدات حماية 
العسكرية  عملياتهم  أن  حمو  سيبان  الشعب 
التركي  االحتالل  ضد  عفرين  في  مستمرة 
مع  »ستتضاعف  إنها:  وقال  ومرتزقته، 

مرور الوقت«. 
حماية  لوحدات  العام  القائد  ووصف  كما 
لصحيفة  حديٍث  في  حمو،  سيبان  الشعب 
أهالي  على  الهجمات  األوسط،  الشرق 
السويداء بـ »الهجمات الوحشية«، وأضاف 
قائالً: »وجع أهلنا الدروز وجعنا نفسه، كما 
)التي  وعفرين  كوباني  في  أهلنا  مع  حصل 
يحتلها جيش االحتالل التركي ومرتزقته(«.

وأوضح حمو أنهم ال يفرقون بين الهجمات 
وعفرين  كوباني  لها  تعرضت  التي 
أن  وأكد  السويداء،  أهالي  على  والهجمات 
إلى  قوات  إلرسال  جاهزة  الحماية  وحدات 
تطلب  إن  المرتزقة  من  لتحريرها  السويداء 

األمر.
وأشار حمو إلى تقديم عرض المساعدة في 
وقال:  المعنية«،  »األطراف  إلى  السويداء 
في  ناجحة  أنها  أثبتت  الحماية  وحدات  »إن 
قتال مرتزقة داعش، إذ إنها حررت ضمن 
قوات سوريا الديمقراطية ثلث مساحة البالد 
منهم«. وفيما يتعلق باألوضاع في عفرين، 
أن  الشعب  حماية  لوحدات  العام  القائد  أكد 
العسكرية لوحداتهم ضد االحتالل  العمليات 
التركي ومرتزقته مستمرة في عفرين وقال: 
مرور  مع  ستتصاعد  العمليات  هذه  »إن 

الوقت«.
هذا وشن مرتزقة داعش في الـ 25 من تموز 
الماضي هجوماً في السويداء، فقد فيه  حوالي 
250 شخصاً لحياتهم، كما اختطف المرتزق 
عشرات المدنيين بينهم 14 امرأة. وانهارت 
السويداء  ووجهاء  داعش  بين  مفاوضات 
لدى  وأطفال  نساء  من  مخطوفين  إلطالق 
داعش بعد رفض شيوخ من الدروز مطالب 

داعش.
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أمس  أعلن مرتزقة داعش  ـ  األخبار  مركز 
اختطفهم  الذين  الرهائن  أحد  قتل  )األحد(، 
الهجوم  خالل  سوريا  جنوبي  السويداء  من 
الذي شنه المرتزقة على المنطقة في الـ 25 

من تموز الماضي. 
المحلية   »24 »السويداء  شبكة  ذكرت   
 19 عمره  شاباً  قتلت  داعش  مرتزقة  أن 
معظمهم  آخر  35 شخصاً  مع  خطفه  عاماً 
شنه  داٍم  هجوٍم  واألطفال خالل  النساء  من 
بلدات  إحدى  على  الماضي  تموز   25 في 
وبدوره  سوريا.  جنوب  السويداء  محافظة 
المرصد السوري لحقوق اإلنسان أكد إعدام 
الهجوم،  منذ  رهينة  ألول  داعش  مرتزقة 

الذي أسفر عن مقتل 265 شخصاً. وخطف 
مرتزقة داعش خالل هجومه على المنطقة 
الشبكي  قرية  من  طفال  و16  امرأة   14

المتاخمة للبادية.
ويعد الهجوم على السويداء من بين األكبر 
لمرتزقة داعش في سوريا، كما أنها األكثر 
دموية التي تعرضت لها األقلية الدرزية منذ 
2011م.  العام  في  السورية  األزمة  بداية 
السويداء  على  داعش  هجوم  وتزامن 
انطالقاً من مواقعه في البادية، الواقعة على 
األطراف الشمالية الشرقية للمدينة، مع شن 
على  هجوماً  روسي،  بدعم  النظام،  قوات 

آخر جيب تحصن فيه المرتزقة في درعا.

داعش يقتل أحد الرهائن الذين 
اختطفتهم من السويداء

جرائم االحتالل تتضاعف يف عفرين... وسيبان محو يؤكد: «عملياتنا مستمرة«

الفواكه المجففة مثل المشمش والخوخ والتمر.
واألسماك،  البحرية  المأكوالت  تناول  ــ 

خصوصاً سمك السلمون.
المعدنيّة،  المياه  على  الشرب  في  االعتماد  ــ 

وشرب ما ال يقل على لترين يومياً.

والحمص،  الفول،  مثل  البقوليات  تناول  ــ 
الحتوائهما على نسبة عالية من البورون.

لصحة  جداً  المهم  األحمر،  العنب  تناول  ــ 
العظام.

ــ تجنب تناول البروتين الحيوانّي، ألنه يسبب 

فقدان الكالسيوم من الجسم، ويمنع امتصاصه.

العرضيّة  الحوادث  من  العظام  كسور  تعتبر 
حياتهم  في  الناس  من  كثير  لها  يتعرض  التي 
اليوميّة، نتيجة حوادث السقوط أو االنزالق، أو 
لنمو  الالزمين  والفسفور  الكالسيوم  قلة  بسبب 
التي  األشياء  من  العظم  كسر  ويعتبر  العظام، 
أنّها مؤلمة  تتطلب تدخالً عالجياً سريعاً، كما 
حتى  عالجها  في  اإلسراع  يجب  لذلك  جداً، 
يجبر العظم بسرعة وبالشكل الصحيح، إذ أّن 
ويتم  بمشكالٍت خطيرٍة،  يتسبب  قد  إهمال  أّي 
تشخيص كسر العظم بمالحظة األعراض التي 
الشديد، وتورم  الكسر، مثل األلم  تظهر مكان 
األنسجة المحيطة، وكذلك عن طريق تصوير 

الكسر باألشعة السينيّة.
العالج

توجد طرق كثيرة تساعد في إعادة ترميم وبناء 
جبر  على  مساعدته  وكذلك  بسرعة،  العظم 
كسره، مع ضرورة تنفيذ أوامر الطبيب، ومن 

أهم هذه الطرق ما يلي:
ــ وضع الكسر في جبيرٍة جبسيّة عند الطبيب 
الكسر،  حالة  تستدعيه  بما  وذلك  المختص، 
فبعض الكسور تتطلب وضع صفائح ومسامير 

لتجبر جيداً.

الجزء  وخصوصاً  تماماً،  الجسم  إراحة  ــ 
المصاب بالكسر.

ــ اإلكثار من شرب الحليب ومشتقاته خصوصاً 
كبيرة  كميات  على  يحتوي  الذي  الزبادي  لبن 
تناول  ويفضل  والمغنيسيوم،  الكالسيوم،  من 
الحليب قبل النوم حتى يتسنّى للجسم امتصاصه 

بشكٍل افضل.
ــ تناول دقيق الصويا الخالي من الدهون. 

السبانخ  مثل  الورقية  الخضروات  إدخال  ــ 
الغذاء  إلى  والقرنبيط  والجرجير  والخس 
مثل  األخرى  الخضروات  وكذلك  اليومي، 

البندورة.
 ،c ــ تناول األطعمة التي تحتوي على فيتامين

والبرتقال.
ــ تناول األطعمة التي تحتوي على فيتامين د، 
أو تناوله على شكل مكمل غذائي وذلك ألهمية 
والفوسفات  الكالسيوم  تثبيت  في  الفيتامين  هذا 

في العظام.
الطازجة  والفواكه  الحلوة،  البطاطا  أكل  ــ 
نسبٍة  يحتوي على  الذي  التفاح  وبشكٍل خاص 
على  الجسم  يساعد  الذي  البورون،  من  عاليٍة 
امتصاص الكالسيوم وتثبيته في العظام، وكذلك 

إعداد الصفحة - جوليا خلو

كسر العظم

د. أحمد محمد 

ملاذا يربد النعناع فمك
 رغم أنه غري بارد؟

علماء حيددون عدد العمليات التي يستطيع
 الدماغ أداءها يف نفس الوقت

نقوم  حتى عندما يكون هناك عمل صعب 
به، فإّن دماغنا يعالج على األرجح نحو 50 
أكثر  المهام  تلك  ولكن  واحد  آن  في  مهمة 
مّما كنا نتصوره ألول مرة، حسب  تعقيداً 
ما اكتشف الباحثون.  هذه النتائج يمكن أن 
رقاقات  يصنعوا  أن  على  العلماء  تساعد 
كمبيوتر قوية مثل عقولنا. يُوصف الدماغ 
الحوسبة  آلة  يشبه  بأنّه  أحياناً  البشرّي 
على  قادر  ومتطور  راٍق  جهاز  القصوى، 
تخزين الذكريات، والتعلم، ويبقينا على قيد 
ولكن  الوقت.  بنفس  يفعله  هذا  وكل  الحياة 
الكثير  العلماء ال يعرفون  لألسف ال يزال 
متعددة  لمهام  الدماغ  معالجة  كيفية  عن 
يعرفون  ال  الواقع  في  أو  واحد  وقت  في 
في  الدماغ  يؤّديها  التي  العمليات  عدد  كم 
أعصاب  عالم  تمّكن  اآلن   واحٍد.  وقٍت 
 National Kapodistrian جامعة  في 
اليونان  في   University of Athens
من حساب عدد وحدات المعالجة المركزيّة 
الموجودة في دماغ اإلنسان والتي يرمز لها 
الدهشة،  مثيراً  CPU – ووجد شيئاً  بنواة 
يعالجون حوالي 50 مهمة  البشر  أّن  وهو 
أنشطة  نؤّدي  عندما  حتى  واحدة،  مرة 
معقّدة. ومع ذلك، ال يتم تنفيذ هذه المهام عن 
أنّها  الفرديّة حيث  العصبيّة  الخاليا  طريق 
في الواقع تنطوي وتحتوي على مجموعة 
من  معاً  تعمل  العصبيّة  الخاليا  من  معقّدة 
اكتشاف  على  للعمل  أعلى.  وظيفة  أجل 
قام  المهام،  بمعالجة  الدماغ  يقوم  كيف 
 Harris عالم األعصاب هاريس جورجيو
المعينة  النشاط  أماكن  بتحديد   Georgiou
في الدماغ البشرّي. والذي هو شيء صعب 
بليون   100 حوالي  من  تتكون  ألنّها  جداً 
)مليار( خلية عصبيّة باإلضافة الى أّن كّل 
 10 من  أكثر  على  تحتوي  عصبيّة  خلية 
المجاورة  الخاليا  وبين  بينها  رابط  آالف 
خالل  موضب  و  موضوع  هذا  “كّل  لها. 
عند  وتعمل  الحفالت  كعكة  بحجم  تركيب 
فقط 20 واط، وهو مستوى  طاقة ذروتها 
اداء  يحسده علماء الحاسوب ” كما ُكتب في 
 .MIT Technology Review موقع 
من  جورجيو  طلب  جرى،  ما  لتلخيص 
الجلوس في  أداء مهمتين من خالل  الناس 
آلة التصوير بالرنين المغناطيسّي الوظيفّي 
أدمغتهم.  تفاعلت  كيف  وراقب   )fMRI(

تقيس  الوظيفّي  المغناطيسّي  الرنين  آالت 
التغيّرات  رصد  طريق  عن  الدماغ  نشاط 
المار  الدم  في  األوكسجين  مستويات  في 
خالل الدماغ  حيث أّن أكثر المناطق نشاطاً 
وهكذا  األوكسجين،  من  المزيد  تستخدم 
يحّددوا  أن  للباحثين  يمكن  الطريقة  وبهذه 
بعدها  أدمغتنا.  في  ازدحاماً  األكثر  الموقع 
بكسالت  إلى  الدماغ  بتجزئة  اآللة  تقوم 
)pixels( ثالثيّة األبعاد تُعرف بالـ فوكسل 
قياس  تمثل  منها  واحدة  كّل   ،)voxels(
كان  األولى،  المهمة  في  ملمترات.  خمسة 
على الناس مشاهدة شاشة تظهر إّما مربع 
أو  األيسر  الجانب  على  أخضر  أو  أحمر 
األيمن، وكان عليهم أن يرفعوا أو يشيروا 
خالل  رأوا.  ما  على  رداً  معين  بإصبع 
ثانية، كانت لديهم مهمة أسهل، تّم عرض 
موضوعات على شكل سلسلة من الصور 
منازل،  وجوه،  مثل  فئات  بشكل  تنوعت 
ثم كان عليهم على  ذلك  إلى  كراسي، وما 
الفور أن يكتشفوا الشيء الذي يظهر مرتين. 
وأظهرت النتائج أن هناك حد أقصى قدره 
حوالي 50 عملية مستقلة تعمل في العقول 
أو  المتعلقة  المعقّدة  المهام  البشريّة وتؤّدي 

الحركة واإلدراك  تنسيق  تدل على  التي 
حصل  كما  الدماغ،  من  البصرّي 

المهمة  في  األولى.  المهمة  في 
يستخدم  كان  الدماغ  الثانية، 

يوضح  كما  أقل.  عمليات 
 MIT Technology
لبحث[  ا [“:Review
التوازي  أّن  على  يدل 
يحدث  ال  الدماغ  في 
الخاليا  مستوى  على 

الفرديّة  العصبيّة 

أعلى  ووظيفّي  هيكلّي  مستوى  على  ولكن 
من   50 نحو  هناك  وأّن  بكثير،  ذلك  من 
موقع  على  نشرها  تم  قد  النتائج  هذه”. 
“على  جورجيو:  كتب  حيث   arxiv.org
الرغم من أّن هذا العدد ال يمكن أن يعرف 
نطاق  بل هو  أو صارمة  بأنّه عتبة شديدة 
تعريف  عند  أن  حيث  مستمر،  مدى  أو 
من  مماثل  عدد  معين،  تفعيل  مستوى 
العمليات المتوازية أو ما يعادلها من نوى 
الكشف  يمكن  المركزيّة  المعالجة  وحدة 
عنه في نشاط دماغ االنسان العادّي.  وهذا 
 MIT لـ  جورجيو  قال  كما  أن”  يعني 
الناحية  “من   ،Technology Review
المعرفيّة  للبنية  النظريّة، شيء اصطناعي 
مثل الدماغ قد ال يتطلب بنية موازية هائلة 
المنفردة،  العصبية  الخاليا  مستوى  على 
من  صحيح  بشكل  مصممة  مجموعة  بل 
عمليات محدودة تعمل بالتوازي على نطاق 
أقل بكثير”. وهذا هو نوع المعلومات التي 
ستكون حاسمة ألي شخص يأمل بأن يصمم 
شيء أكثر كفاءة في المستقبل، مثل رقاقة 
كمبيوتر تشبه الدماغ. مهندسي البرمجيات 
الناشئين، يجب عليهم أن يحاطوا علماً بهذه 

األشياء.

العامة  القيادة  أصدرت  ـ  األخبار  مركز 
بياناً   YPG الـ  الشعب  حماية  لوحدات 
أدنت فيه هجمات مرتزقة داعش اإلرهابية 
الخامس  في  السويداء  محافظة  أبناء  على 

والعشرون من شهر تموز الماضي.
الشعب  لوحدات حماية  العامة  القيادة  أدانت 
أبناء  الدرزي  الشعب  طالت  التي  المجزرة 
داعش  مرتزقة  يد  على  السويداء  محافظة 
تموز  شهر  من  والعشرون  الخامس  في 
من  أكثر  ضحيتها  راح  والتي  الماضي 
»في  البيان:  نص  في  وجاء  250 شخص. 
الخامس والعشرون من شهر تموز الماضي 
هاجمت قوى اإلرهاب؛ داعش أبناء محافظة 
وارتكبت  الدرزية  الغالبية  ذات  السويداء 
مجرة راح ضحيتها أكثر من 250 شخصاً 
داعش  مرتزقة  قامت  كما  المئات،  وأصيب 
المحافظة غالبيتهم  أبناء  المئات من  بخطف 
الشعب  حماية  كوحدات  نحن  النساء.  من 
تلقينا ببالغ الحزن واألسف أبناء وقوع هذه 
طالت  التي  اإلرهابية  االنتحارية  الهجمات 

أبناء محافظة السويداء«.
وتابع البيان: »هذه الهجمات اإلرهابية تظهر 
للعالم مرة أخرى الوجه الحقيقي لداعش كما 
عليه  القضاء  ضرورة  أخرى  مرة  ويؤكد 
في أسرع وقت والذي ال يزال يشكل تهديداً 

لشعوب سوريا والشرق األوسط«.

كوحدات  بدورنا؛  »نحن  البيان:  وأضاف 
على  حربنا  مواصلة  نؤكد  الشعب  حماية 
أّن  نؤكد  كما  عليه.  القضاء  حتى  داعش 
وجد  وأينما  مستمرة  إرهابه  ضد  معركتنا 
هذا اإلرهاب. كوحدات حماية الشعب اتخذنا 
على عاتقنا مهمة حماية الشعب السوري بما 
فيهم المكون الدرزي ونؤكد استعدادنا على 
الدفاع عن شعبنا أينما دعت الحاجة. كما أننا 

حيال  حزننا  بقدر  واألسف  بالحزن  نشعر 
الجزيرة  في  شعبنا  طالت  التي  الهجمات 

وكوباني«.
حماية  وحدات  »نحن  بالقول:  البيان  وختم 
المجزرة  YPG نستذكر ضحايا  الـ  الشعب 
البشعة التي طالت شعبنا الدرزي على أيدي 
شعبنا  أبناء  ونعزي  داعش  اإلرهاب  قوى 

الدرزي على مصابهم«.

وحدات محاية الشعب تستنكر جمزرة السويداء
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... لكن ازددت 
ُ
وقعت

قوة
من  الثالث  في  شنكال  قضاء  السواد  عم 
آب لعام 2014م وكان الهجوم اإلرهابي 
لداعش كعاصفة هوجاء لم تميز بين طفل 
أو شيخ أو امرأة. تعالى أنين أهالي شنكال 
وعلى وجه الخصوص المرأة اإليزيدية، 
الجبال  نحو  جار  كنهر  سكانها  فسار 
والبعض  البعض  ونجا  فيها،  لالختباء 
الظالم،  وحوش  بيد  فريسةً  كان  اآلخر 
وخوفاً،  وعطشاَ  جوعاً  البعض  وقضى 
بعد حين  لهم  النجاة فتحت  أبواب  أن  إال 
والمرأة؛  الشعب  حماية  وحدات  قبل  من 
في  حدث  ما  بها  نستذكر  الصورة  هذه 
مرتزقة  هاجمهم  عندما  شنكال  قضاء 
أنفسهم  يدعون  من  منها  وفر  داعش 
حماية  مهمتهم  كانت  والذين  بالبيشمركة 
موت  الفرار  هذا  نتيجة  وكانت  الشعب، 
اآلالف  وبيع  واغتصاب  وسبي  اآلالف 
الشعب  الخونة وبقي  فرَّ  نعم  النساء.  من 
فاضطرَّ  عتاد،  أو  سالح  دون  اإليزيدي 
داعش  مرتزقة  وحشية  من  للهروب 
الذين لم يرحموا الكبير أو الصغير، وال 
ووصل  الشيوخ،  أو  النساء  أو  الرجال 
أجمع،  العالم  أرجاء  إلى  صوتهم  أنين 
دون أن يبادروا بأي خطوة من أجل هذا 
الحدث  هذا  اعتبر  الذي  المسالم  الشعب 
المأساوي فرماناً آخر بحقهم كما سبق أن 

حدث لهم من قبل.
هذا  ضمن  كله  اإليزيدي  الشعب  عانى 
الفرمان، لكن كانت المرأة األكثر معاناة، 
حيث سبيت واغتصبت وبيعت في أسواق 
المأساوية  الصورة  هذه  أنَّ  إال  النخاسة، 
فساندت  عام،  بشكل  قوة  المرأة  زادت 
اإليزيديات  النساء  المرأة  حماية  وحدات 
حماية  بأن  ليدركن  ودعمنهن  كثيراً، 
للمرأة،  بالنسبة  األشياء  أهم  من  أنفسهن 
فعليها بذلك أن تكون في القيادة، وعملت 
وحدات حماية المرأة كخطوة ثانية لدعم 
المرأة اإليزيدية على تحرير المئات من 
النساء اإليزيديات ضمن حمالت التحرير 
وبخاصة حملة تحرير الرقة، وألن المرأة 
اإليزيدية استطاعت أن تنظم نفسها، وتبدأ 
من جديد فقد شاركت في تحرير أخواتها 

من قبضة مرتزقة داعش.
حياتها  مسار  اإليزيدية  المرأة  غيرت 
على  القادرة  وغير  الضعيفة  المرأة  من 
قوة وقادرة  كلها  امرأة  إلى  نفسها  حماية 
على حماية نفسها وتحرير جنسها في كل 

مكان وزمان.
فعندما تنادي اإليزيدية اليوم وتقول بأنها 
وجدت  وبأنها  سابقاً،  كانت  كما  تعد  لم 
هذه  والحرية،  التحرر  نحو  الطريق 
اإليزيدية  بأن  لتبرهن  كافية  الصورة 
قفزت نحو آفاق جديدة، وبأنها تطمح إلى 
تغيير واقع جميع النساء في هذا العصر 
وتشكيل قوتها العسكرية الخاصة بالمرأة 
)وحدات  شنكال  ـ  المرأة  حماية  وحدات 
بأن  ثاٍن  برهان  الشنكالية(،  المرأة 
لتشارك  قوتها  ببركان  ثارت  اإليزيدية 
في تقدم شعبها، بعد أن نظمت واعتمدت 
ال  بها  خاصة  إدارة  لتشكيل  نفسها  على 

ترضى بالذل والعبودية.
الرابعة  السنوية  الذكرى  وفي  فاليوم 
بحق  والسبعين  الرابع  الفرمان  لحدوث 
الشعب اإليزيدي، نجد أن المرأة اإليزيدية 
أجمع  العالم  نساء  مع  تقدمها  في  تتسابق 
لها  والحرية  التحرير  نحو  وتسارع 
السياسات  إلى تغيير  ولشعبها، باإلضافة 
بحقها. فال ننكر أنه الزال هناك إيزيديات 
السعي  أن  إال  داعش  مرتزقة  بقبضة 

لتحريرهن مستمر.
أصبحت  اإليزيدية  أن  نجد  هنا  من 
العالم أجمع كونها  به نساء  يُحتذي  مثاالً 
وتغير  جديد  من  ذاتها  على  اعتمدت 

واقعها من العبودية إلى التحرر.

التدريب  لجنة  أن  إلى  المناقشات  في  المشاركات 
والتعليم خطت خطوات كبيرة في ترسيخ التعليم وفق 
أسس األمة الديمقراطية في المجتمع، مما زاد عدد 
المؤتمر  فعاليات  واختتمت  كبير،  بشكل  المعلمات 
المجتمع  في  للمرأة  والتعليم  التدريب  للجنة  األول 
القرارات  من  بجملة  سوريا  بشمال  الديمقراطي 
)جنولوجي(  المرأة  علم  اعتبار  أهمها:  والتعليمات 
أساساً له من أجل رفع مستوى المعلمات من جميع 

النواحي.
النظام  قراءة  تم  المؤتمر  من  الثاني  اليوم  وفي 
الحاضرات،  قبل  من  عليه  والنقاش  للجنة  الداخلي 
القرارات  من  جملة  إصدار  تم  المؤتمر  نهاية  وفي 
في  للمرأة  والتعليم  التربية  لجنة  مؤتمر  وأهمها: 
أوجالن  هللا  عبد  القائد  يعتبر  الديمقراطي  المجتمع 
قدوة للحرية، لهذا فهو يناضل من أجل حرية القائد 
القائد  على  هجوم  كل  ويعتبر  أوجالن،  هللا  عبد 
هجوماً على المرأة. لذلك؛ يناضل ضد هذه الهجمات 
ويقوم بالفعاليات المتنوعة، كما ويعتبر مؤتمر لجنة 
الديمقراطي  المجتمع  في  للمرأة  والتعليم  التربية 
الشهيدة فيان أمارا التي ناضلت وقاومت واستشهدت 
لجنة  نظام  لبناء  وقائدةً  ورمزاً  مثاالً  كوباني  في 
ويعتبر  الديمقراطي،  المجتمع  في  والتعليم  التربية 
الكردية  اللغة  مجال  في  وعملها  الوطنية  معاييرها 

له،  معياراً  واالستعمار  االنحالل  ضد  وتضحياتها 
للمرأة  والتعليم  التربية  لجنة  مؤتمر  يعتبر  في حين 
)جنولوجي(  المرأة  علم  الديمقراطي  المجتمع  في 
أساساً له من أجل رفع مستوى المعلمات من جميع 
فلسفياً,  سياسياً,  تربوياً,  فكرياً,  )ثقافياً,  النواحي 
وعلمياً(، كما وسيقوم بتنظيم وتطوير ذهنية التحرر 
الديمقراطي والحياة الحرة من أجل األطفال والجيل 
إلى  بنشاطاته، إضافة  ويقوم  بالقوى  الجديد، ويمده 
أنه ومن أجل أن تتعرف المرأة على حقيقتها وتعطي 
والتعليم  التربية  لجنة  مؤتمر  فإن  لجوهرها؛  معنى 
الديمقراطي يناضل بعلم المرأة  للمرأة في المجتمع 
ضد سلطة الدولة القومية والتعصب الجنسي, لذلك 
المرأة  علم  مادة  وإعطاء  إدخال  مسؤولية  يتحمل 

)الجنولوجي( في المدارس الثانوية.
واختتم المؤتمر بكلمة ألقتها الرئيسة المشتركة لهيئة 
الجزيرة سميرة حج علي  إقليم  في  والتعليم  التربية 
وتمنت  كافة،  والضيوف  المشاركات  فيها  شكرت 
لهن دوام النجاح وأن تكون مقررات هذا االجتماع 
وشمال  آفا  روج  في  التعليم  مجال  لتطوير  دفعة 

سوريا عامة.

مشاركة  مفهوم  ترسيخ  بهدف  ـ  الحسكة  روناهي/ 
بالمرأة  والوصول  المجتمع،  في  السياسية  المرأة 
والفعال  اإليجابي  ودورها  القرار  صنع  موقع  إلى 
حقوقها  ولضمان  وإصدارها،  القوانين  في صياغة 
ومساواتها مع الرجل، نظمت المرأة في حزب سوريا 

الحسكة،  مدينة  في  للنساء  حوارية  ندوة  المستقبل 
للتعريف بأهداف الحزب وماهيته، وللتعريف بدور 
المرأة في العملية السياسية ومشاركتها على أوسع 

نطاق، وذلك في مطعم النخبة في الحسكة.
وكان لصحيفتنا لقاء مع بعض النساء المشاركات في 
الندوة الحوارية، حيث التقينا مع اإلدارية في مكتب 
حزب سوريا المستقبل سعاد خلو والتي تحدثت عن 
مناقشة  قائلةً: »إن  السياسية  الحياة  في  المرأة  دور 
يشغل  السياسي  المجال  في  ودورها  المرأة  قضايا 
النسائية  والمنظمات  السياسية  األحزاب  من  الكثير 
والعالمية، حيث  تعتبر قضية تمكين المرأة وزيادة 
الحياة  في  تلعبه  الذي  والدور  المجتمع  في  فعاليتها 
التركيز  من  بد  ال  التي  القضايا  أهم  من  السياسية 
وما  التاريخ،  في  المرأة  دور  والكشف عن  عليها، 
كانت تمتلكه من سيادة في اتخاذ القرارات ووضع 
االقتصادية  البنية  تشكيل  في  والمساهمة  القوانين 
المجتمع،  لذلك  والفكرية  واالجتماعية  والسياسية 
المرأة  ممارسة  من  تحدُّ  كانت  التي  العقبات  وإن 
للحياة السياسية بدأت بالزوال تدريجياً في المجتمع 

الشرقي، ونالحظ دائماً تقديم التوصيات والمقترحات 
في  وإننا  السياسية،  ومنها  المرأة  قضايا  لمعالجة 
حزب سوريا المستقبل نحاول توضيح ما يمكن من 
مساهمة المرأة في العملية السياسية وتوسيع قاعدة 
يليق  بشكل  السياسية  الحياة  في  النسائية  المشاركة 

بها كخطوة لبناء مجتمع أخالقي حر يسوده العدالة 
االجتماعية«.

حركة التحرر الكردستانية 
بداية االخنراط السياسي للمرأة

التدريب  لجنة  باسم  الناطقة  أكدت  جهتها؛  ومن 
قائلةً:  درويش  ليلى  الديمقراطي  االتحاد  في حزب 
»يعتبر المجتمع وعاء السياسة، فالسياسة والمجتمع 
البعض،  بعضهما  عن  تنفصالن  ال  قضيتان  هما 
الحياة  في  المرأة  لدور  دراسة  من  بد  ال  لذلك؛ 
السياسية بمنظور اجتماعي، ألنها مسألة اجتماعية 
بالدرجة األولى، وتقتضي دراسة شاملة وموضوعية 
السائدة،  المجتمعية  والثقافة  االجتماعي  للبعد 
في  المرأة  دور  على  إيجاباً  أو  يؤثر سلباً  ذلك  ألن 
المجتمع، فالمرأة في روج آفا مارست السياسة على 
التحرر  حركة  خالل  فمن  السنين،  عشرات  مدى 
على  جماهيرية  نسائية  قاعدة  أسست  الكردستانية 
مبدأ فلسفة وفكر القائد عبد هللا أوجالن الذي أعطى 

انخرطت  الثورة  اندالع  ومع  للمرأة،  كبيرة  أهمية 
في أعماقه بكل ما لديها من طاقات، وحاولت دائماً 
األفضل  تقديم  نحو  وإيجابي  مؤثر  بشكل  ترسيخها 
على  الحصول  بجدارة  استطاعت  وبهذا  للمجتمع، 
الحرية  في  شعبها  لقضية  المناضلة  المرأة  لقب 

والديمقراطية«.
وقالت الرئيسة المشتركة لهيئة العالقات الخارجية 
سهام قريو: »إن تواجد المرأة في الساحة السياسية 
يعتبر  والسياسية  المصيرية  للقرارات  واتخاذها 
الرأسمالية  عملت  فقد  اجتماعية حضارية،  ظاهرة 
في  المرأة  مشاركة  عملية  إعاقة  على  البرجوازية 
بين  العنصري  التمييز  خلق  على  وعملت  السياسة 
وترسيخ  المرأة  صورة  تشويه  خالل  من  الجنسين 
فكرة أن السياسة للرجل فقط، وكان عدم وعي المرأة 
التطور  تأخر  في  سبباً  السياسية  مشاركتها  ألهمية 
المجتمعي، فرسخت نفسها للعادات المجتمعية البالية 
وللمفاهيم المعادية لحقوقها التي لم تقبل عمل المرأة 
العائلة  ضمن  الذكوري  التسلط  وكذلك  السياسي، 
الحاكمة  االستبدادية  األنظمة  وكذلك  والمجتمع 
التي احتكرت إدارة المؤسسات والدوائر الحكومية 
فقط،  للرجل  والتجارية  االقتصادية  واألسواق 
وتوظيف النساء في األعمال الخدمية والتقليدية هذه 
األسباب كانت عائقاً أمام تطور وتقدم المرأة، ومع 
شاركت  الديمقراطية،  الذاتية  اإلدارة  عن  اإلعالن 

األصعدة  جميع  على  بالمئة  خمسين  بنسبة  المرأة 
وفي  والفكرية  واالجتماعية  السياسية  والمجاالت 
جميع المؤسسات، األمر الذي جعل المرأة متساوية 
بشؤونها  يتعلق  ما  بكل  اهتمامها  وزاد  الرجل  مع 

االجتماعية والثقافية واالقتصادية«.

قوانني املرأة ضمان حلقوقها

وبدورها قالت العضوة في اتحاد المثقفين بمقاطعة 
في  المرأة  مشاركة  »إن  حسكي:  عفاف  الحسكة 
للتقدم  الرئيس  المؤشر  تعتبر  السياسية  العملية 

الحضاري والثقافي واالجتماعي والفكري للمجتمع، 
على  وقوياً  إيجابياً  تأثيراً  السياسية  فللمشاركة 
المجتمع، ونحن نعلم أن المرأة في الشرق األوسط 
من  اهتمام  أي  تلق  ولم  التهميش،  من  تعاني  كانت 
على  بخاصة  بها،  المحيط  االجتماعي  الوسط 
عاتقها  على  الثورة  أخذت  لذلك  السياسي،  الصعيد 
وفكرياً،  واجتماعياً  سياسياً  وتمكينها  المرأة  قضية 
من  تحد  كانت  التي  واألسباب  المشاكل  وطرحت 
تطورها، ووضعت الحلول المناسبة لتلك المشاكل، 
وذلك لتعزيز مشاركتها الفعالة في إحداث التغييرات 
بمختلف  واهتمت  السياسية،  الساحة  على  الجذرية 
المجال  فتح  إلى  دائماً  تسعى  وكانت  المرأة  قضايا 
للمرأة  وضمنت  دورها،  وإبراز  مشاركتها  أمام 
حقوقها االجتماعية واالقتصادية والثقافية من خالل 
في  لها حقوقها  التي ضمنت  المرأة  قوانين  إصدار 

الحرية الديمقراطية ومساواتها مع الرجل«.

عقد المؤتمر بمشاركة 350 امرأةً مثَّلن المؤسسات 
والهيئات التابعة للمرأة في شمال سوريا، ووفود من 
نساء منبج, والرقة, ودير الزور, والطبقة وشنكال، 
أرواح  على  صمت  دقيقة  بالوقوف  المؤتمر  وبدأ 
للجنة  العامة  المنسقية  باسم  ألقت  ثم  الشهداء، ومن 
فيها  استذكرت  كلمةً  فرهاد  نوجين  والتعليم  التربية 
شنكال،  شعب  لها  تعرض  التي  المجزرة  شهداء 
وأكدت  الشهداء،  لجميع  االنتقام  على  وعاهدت 

نوجين على أنَّ هدفهن من عقد هذا المؤتمر هو دعم 
تستسلم  لن  المرأة  وأن  النصر،  لتحقِّق  المرأة  ثورة 
على  راهنوا  والذين  لثورتها  المعادية  الجهات  أمام 

سقوطها.  
النضال  من  سنوات  سبع  لمدة  »عملنا  وقالت: 
التعليم،  من  المرحلة  هذه  إلى  للوصول  والكفاح 
السوري  بالشمال  المناطق  في  والتقدم  والتطورات 
القوى  تلك  على  األكبر  الرد  عملنا  وكانع  كافة؛ 
المعادية، وهذا الحضور الكبير من النساء المعلمات 

يدل على تكاتف جميع النساء والمكونات مع بعضها 
وواجب  الديمقراطي،  التعليم  نشر  على  العمل  في 
على هذا المؤتمر تدوين تاريخ المرأة الذي لم يكتب، 
والذي عادته الذهنية السلطوية منذ آالف السنين«. 

المؤتمر  أعمال  إلدارة  ديوان  تشكيل  تم  ثمَّ  ومن 
المؤتمر  واستمر  عضوات،  خمس  من  مؤلفاً 
أوجالن بخصوص  القائد عبد هللا  توجيهات  بقراءة 
تقرير  قراءة  ثم  والتعليم،  التدريب  في  المرأة  دور 

لكل  المنصرمين  للعامين  والفعاليات  األعمال  عن 
تم  وبعدها  وعفرين،  والفرات  الجزيرة  إقليم  من 
الثالثة خالل  األقاليم  عرض سينفزيون عن أعمال 
الحاضرات،  قبل  من  عديدة  نقاشات  وتبعه  سنتين، 
وخالل المناقشة تم التركيز على الدور الهام للمرأة 
أن  استطاعت  حيث  والتعليم،  التدريب  تطوير  في 
تصل إلى المناطق المحررة كافة في شمال سوريا، 
وتأسيس  ومنبج،  الزور  ودير  والرقة  الطبقة  منها 
أرضية مشتركة للمكونات لتعليم لغتهم، كما ولفتت 

تقرير/ وفاء الشيخ

بالعلم تصل املرأة إىل احلياة الندية احلرة
روناهي/ قامشلو ـ حتت شعار »احلرية واجلمال بعلم املرأة والوصول إىل حقيقة احلياة 
الندية احلرة«؛ انعقد املؤمتر األول للجنة التدريب والتعليم للمرأة يف اجملتمع الدميقراطي 
لشمال سوريا بتاريخ 2018/8/3م، يف قاعة االجتماعات جبامعة روج آفا يف مدينة 

قامشلو، واستمر ليومني متتاليني.

ً
ندوة حوارية باحلسكة لتعزيز دور املرأة سياسيا

 تقرير/ دالل جان      

سعاد خلو سهام قريو ليلى درويشعفاف حسكي

 لكأس السوبر لكرة الطائرة
ً
أهلي عامودا بطال

القدم أن منتخب  البرازيلي لكرة  ذكر االتحاد 
نظيريه  مع  المقبل  الشهر  سيلتقي  السامبا 
مباراتين  أول  في  والسلفادوري  األمريكي 
وديتين له بعد خروجه من ربع نهائي مونديال 
مباراة  تقام  أن  المقرر  روسيا 2018م. ومن 
األمريكي  المنتخب  مع  البرازيلي  المنتخب 
والسلفادوري  القادم،  أيلول  من  السابع  في 
عن  صادر  لبيان  ووفقاً  أيام.  بـ4  ذلك  بعد 
االتحاد، فإن المنتخب البرازيلي سيسافر إلى 
في  األمريكي  نظيره  ليقابل  المتحدة  الواليات 
واشنطن.  في  السلفادوري  ثم  جيرسي،  نيو 
المدرب  أن  إلى  البيان  في  االتحاد  أشار  كما 
»تيتي«،  باتشي  ليناردو  أدينور  البرازيلي 
الذي ما زال في منصبه رغم النتيجة السلبية 
يوم  مهامه  إلى  سيعود  2018م،  روسيا  في 

قائمته  عن  وسيعلن  الجاري،  الشهر  من   17
لالعبين المشاركين في كلتا المباراتين. ويفيد 
البيان بأن »تيتي« هكذا سيبدأ والية جديدة لمدة 
البرازيلي  للمنتخب  فني  كمدير  أعوام  أربعة 
تاريخه.  في  مرات  خمس  المونديال  بطل 
وحقق »تيتي« خالل أول سنتين له كمدير فني 
فيما  تعادالت،  فوزا و4  السامبا 20  لمنتخب 
جنى هزيمتين بينهما التي منيت بها البرازيل 

أمام بلجيكا في ربع نهائي روسيا.

حقيبة روناهي الرياضية

ـ بدأت منافسات دوري المعاهد الصيفية 
اتحاد  برعاية  وذلك  بقامشلو،  القدم  لكرة 
االتحاد  مع  وبالتنسيق  قامشلو  معلمي 
أقيمت  وقد  الجزيرة،  بإقليم  الرياضي 
مباراتان على أرضية ملعب الشهيد هيثم 

كجو، ففي األولى فاز فريق ألماظة خليل 
مقابل  أهداف  بثالثة  الكرامة  فريق  على 
هدفين، بينما تغلب فريق فين أمارة على 

فريق كبجي وبهدفين مقابل هدٍف واحد.
ناشئي  على  قامشلو  نادي  ناشئين  فاز  ـ 

على  رد،  بدون  بهدف  برخدان  نادي 
أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو، 
من  الثانية  الجولة  منافسات  إطار  في 
مرحلة الذهاب لدوري أندية إقليم الجزيرة 

لكرة القدم للناشئين.
غد  يوم  اجتماع  يعقد  أن  المزمع  ومن  ـ 
بقامشلو،  الرياضي  االتحاد  بمقر  الثالثاء 
على  المشرفة  للجنة  صباحاً،   11 الساعة 
دوري المنتخبات لكرة القدم على مستوى 
اجتماع  عن  انبثقت  والتي  سوريا،  شمال 
بعين  عقد  والذي  المنصرم،  الخميس  يوم 
عيسى وكان قد تم االتفاق فيه على تحديد 
الحتضان  مكاناً  الجزيرة  إقليم  مالعب 
المنظمة  اللجنة  لكون  باإلضافة  الدوري، 
على الدوري من مكتب كرة القدم في إقليم 

الجزيرة. 
روناهي/ قامشلو

ًالربازيل تواجه أمريكا
      والسلفادور وديا

بيكنباور يكشف سر الظهور الكارثي 
ألملانيا يف املونديال

الرياضية  الصالة  يف  كرنفالية  بأجواء 
السوبر  مباراة كأس  أقيمت  بعامودا؛ 
أهلي  الدوري  بطل  بني  مجعت  اليت 
لفئة  الصناديد  الكأس  وبطل  عامودا 
شهدت  واليت  الطائرة،  للعبة  الرجال 
كال  ومن  مميزًا  مجاهرييًا  حضورًا 

اجلنسني.
من  والصناديد  عامودا  أهلي  ناديا  ويعد 
والتي  اللعبة  هذه  بنجوم  المثقلة  األندية 
إقليم  في  الثانية  الشعبية  اللعبة  تعتبر 
الجزيرة بعد لعبة كرة القدم، ومع انطالقة 
والذي  عامودا  أهلي  نادي  نشط  المباراة 

وبواقع  اللقاء  في  الفوز  كسب  استطاع 
نتائجه  وكانت  رد،  بدون  أشواط  ثالثة 
كالتالي: 25 - 23 للشوط األول 25- 12 
الثالث،  للشوط   23  -  25 الثاني  للشوط 
كما كان طاقم التحكيم في المباراة كاآلتي: 
خضر خلف حكم أول - سامر أحمد حكم 
ثاني - محمد آرسالن حكم مسجل وحكام 
السالم  وعبد  آرسالن  مصطفى  الخطوط 
عثمان،  حسين  المباراة  ومشرف  عبدي، 
جدير بالذكر أن دوري لعبة الطائرة ألندية 
بتاريخ  سيبدأ  الرجال  لفئة  الجزيرة  إقليم 

2018/8/24م.
روناهي/ قامشلو

بيكنباور،أن  فرانز  ألمانيا،  أسطورة  يرى 
منتخب بالده في حاجة إلى تجديد الدماء، من 
أجل إعادة الهيبة الدولية للفريق عقب الخروج 
المحبط من دور المجموعات لمونديال روسيا. 
وقال بيكنباور )72 عاماً( لصحيفة بيلد: »من 
العاطفة قد انحسرت  انطباع أن  الخارج لدي 
بلقب  التتويج  بعيدا في آخر أربعة أعوام منذ 
بتعطش،  البناء  2014م،  البرازيل  مونديال 
االعتماد على الالعبين الواعدين هو الطريق 

بجانب  بيكنباور،  لالنطالق«.  الصحيح 
ماريو  والبرازيلي  ديشامب  ديدييه  الفرنسي 
كالعب  العالم  كأس  بلقب  فاز  زاغالو، 
بالنفس عنصر  االعتزاز  أن  ومدرب، ويرى 
النشيد  »ترديد  وأضاف:  بالدك.  لتمثيل  مهم 
الوطني قبل المباراة يجعلك أكثر جاهزية من 
بيكنباور على أن فشل  العلكة«. وشدد  مضغ 
»أداء  إلى  يعود  روسيا  مونديال  في  ألمانيا 

وتصرفات الالعبين«.

فينوس تسقط يف ربع نهائي بطولة 
سان هوزيه للتنس

سان جريمان يقسو على موناكو
 يف السوبر الفرنسي

مفاجئة  لخسارة  ويليامز  فينوس  تعرضت 
ساكاري،  ماريا  اليونانية  أمام  و6-7   4-6
للتنس.  لبطولة سان هوزيه  الثمانية  في دور 
بنتيجة 3-0 في  وتقدمت فينوس )38 عاما( 
المجموعة االفتتاحية، كما كانت متفوقة 3-5 
أمام  انهارت  لكنها  الثانية،  المجموعة  في 
العبة أصغر منها بفارق 15عاماً. ولم تتمكن 
بطولة  ألي  الثالث  الدور  اجتياز  من  فينوس 
مستواها،  تراجع  ظل  في  الماضي  آذار  منذ 
إلى  الوصول  خالل  تقدمه  كانت  بما  مقارنة 
األربع  البطوالت  في  نهائيتين  مباراتين 
فازت  مرة  وألول  2017م.  في  الكبرى 
المصنفة 49 عالمياً بـ3 مباريات دون خسارة 

أي مجموعة، بعدما احتاجت إلى ساعة واحدة 
وستلعب  فينوس.  على  للتفوق  دقيقة،  و43 
ماريا ساكاري في الدور المقبل مع األمريكية 
النهائي عقب  قبل  بلغت  التي  كولينز  دانييلي 
انسحاب فيكتوريا أزارينكا، المصنفة األولى 
تأخرها  بعد  اإلصابة  بسبب  سابقاً،  عالمياً 
فازت  أن  وبعد  الثانية،  المجموعة  في   0-3
فاصل.  شوط  عقب  األولى  بالمجموعة 
المسابقة  كونتا  جوهانا  البريطانية  وودعت 
أمام  الثمانية  دور  في  و3-6   6-7 بالخسارة 
إليسا ميرتنز المصنفة الرابعة، والتي ستواجه 
على  الخامسة  المصنفة  بوزارنيسكو  ميهايال 

بطاقة الظهور في النهائي.

تالعب باريس سان جيرمان بفريق موناكو، 
المباراة  في  رد  دون  أهداف  بأربعة  وهزمه 
التي جمعت الفريقين عصر في مدينة شينزن 
سجل  الفرنسي.  السوبر  بكأس  الصينية 
أنخيل دي ماريا »ثنائية« وتيموتي  الرباعية 
و40   33 بالدقائق  نكونكو  وكريستوفر  وياه 
و67 و62، ليواصل الفريق الباريسي احتكار 
كأس السوبر للمرة السادسة على التوالي أمام 
منافس بدا بال حول أو قوة. تفوق باريس سان 
جيرمان في االستحواذ على الكرة في الشوط 
األول، وشكل أنخيل دي ماريا خطورة كبيرة 
كولين  األيمن  الظهير  بمساعدة  بانطالقاته 
داجبا الذي أضاع فرصة خطيرة، أما الثنائي 
نكونكو  وكريستوفر  وايا  تيموتي  الهجومي 
لم  أنها  إال  السرعة،  على  كثيراً  فاعتمدا 
تسعفهما أمام تكتل دفاع موناكو. لم يقف فريق 
اإلمارة مكتوف األيدي، بل هدد مرمى بوفون 
وروني  تيليمانس  ليوري  فرصة  من  بأكثر 
جراندسير،  وصامويل  أهولو  وجان  لوبيز 
الحارس  شباك  لهز  كافية  تكن  لم  أنها  إال 
اإليطالي المخضرم. ركز العمالق الباريسي 
هجومه بالدقائق األخيرة، وتحقق له ما أراد، 
دييجو  مرمى  شفرة  ماريا  دي  فك  عندما 
سددها  حرة  بركلة  موناكو،  حارس  بيناليو 
األيسر.  المقص  في  األرجنتيني  الالعب 
الهدف،  صدمة  من  موناكو  يفيق  أن  وقبل 
انطلق الظهير األيسر ستانلي إنسوكي بالكرة 
نكونكو  قابلها  أرضية  عرضية  كرة  ولعب 
بداية  مع  الثاني.  الهدف  محرزاً  الشباك  في 
الشوط الثاني شارك سفيان ديوب وكيتا بالدي 
موناكو  واقترب  وجراندسير،  بيلي  مكان 

فرصتين  أضاع  حيث  المرمى،  من  أكثر 
الذي  بوفون،  ويقظة  تألق  بفضل  مؤكدتين 
التغطية.  في  سيلفا  تياجو  زميله  خطأ  تدارك 
ماريا،  لدي  بتسديدة  جي  إس  بي  انتفض 
الشباك  في  وأخرى  بصعوبة،  بيناليو  أبعدها 
من الخارج، بعدها شارك ماركينيوس مكان 
روني  مكان  مبوال  وجوردي  ديارا،  السانا 
موناكو،  لدفاع  تام  استسالم  وسط  لوبيز. 
ولعبها  بالكرة،  بسرعة  إنسوكي  ستانلي  مر 
عرضية ليقابلها وايا بقدمه مباشرة في الشباك 
بعدها  دقيقة،   67 بعد  الثالث  الهدف  محرزاً 
بثوان كاد دي ماريا يضاعف جراح منافسه، 
إال أن بيناليو أنقذ مرماه من هدف مؤكد، ثم 

لنكونكو. بعد  لتسديدة قوية  العارضة  تصدت 
والتتويج،  الفوز  توخيل  توماس  ضمن  أن 
جونيور  نيمار  مكانه  ليشارك  فيراتي  أخرج 
خمسة  من  أكثر  أبعدته  إصابة  من  العائد 
وقبلها  الباريسي،  الفريق  أشهر عن صفوف 
سيلفا،  تياجو  مكان  بيرنيدي  أنطوان  شارك 
بل  جديد،  دون  األخيرة  الدقائق  مرت  ولكن 
كر وفر بين العبي الفريقين باستثناء محاولة 
وحيدة ليوفيتيتش مرت بجوار القائم األيسر. 
وفي الوقت بدل الضائع، انطلق أدريان رابيو 
ماريا  دي  إلى  الكرة  ليمرر  مرتدة،  بهجمة 
الشباك  في  بسهولة  ليسدد  بالمرمى،  المنفرد 

مختتما رباعية بي إس جي.
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د.  السويداء  من  واألكاديمي  الكاتب  أوضح 
فيها  يتواطأ  مّرة  كّل  في  أّن  صالحة  مهيب 
الثمن  يكون  الروسّي  مع  التركّي  الطرف 
على  موّكداً  السورّي،  الشعب  حساب  على 
المقبلة  المحطة  إدلب  ستكون  المرة  هذه  أّن 
ولكن لن تصل األمور بينهما إلى حد القطيعة 
بينهما  العالقات  أهمية  يدركان  ألنهما 
تقاسم  وسيتم  منها،  االقتصاديّة  وبخاصة 
النفوذ والمصالح بينهما على حساب الشعب 

السورّي. 
إذ  صالحة  مهيب  واألكاديمّي  الكاتب  وقال 
لم تثمر المفاوضات الدوليّة غير المعلنة عن 
وظيفته  سيمارس  اإلرهاب  فإّن  تفاهمات 
السوريّة وفي  البادية  في جنوب سوريا من 
ما  إلى  إدلب  وستتحّول  ووسطها،  شمالها 
يشبه تورابورا في أفغانستان، وما جرى فيها 
من قبل دول إقليميّة وأجهزة مخابرات دوليّة 

هو أجنداتها على حساب دماء السوريين.  
أنباء  وكالة  أجرته  حوار  خالل  ذلك  جاء 
محاوره  وكانت  صالحة  د.  مع  هاوار 
سوريا  جنوب  يشهدها  التي  التطورات 
لشّن  السورّي  النظام  استعداد  مع  بالتزامن 
وجاء  إدلب.  محافظة  على  عسكريّة  حملة 

الحوار على الشكل التالي: 

-كيف تقيّمون آخر التطورات التي تشهدها 
مناطق جنوب سوريا؟

 من المنظور العام يبدو أّن المسألة السوريّة 
تشرف على نهايتها، لكن واقع األمر عكس 

ذلك تماماً، ألّن العملية السياسيّة أعقد بكثير 
سبع  استمّرت  التي  العسكريّة  العمليات  من 
سنوات، كان فيها الكثير من الكّر والفّر بين 
التدخالت  أّن  إال  المتقاتلة،  األطراف  جميع 
العسكرّي  التدخل  وبخاصة  الخارجيّة 
الروسّي المباشر قلب الطاولة على أعقابها، 
أستانه  في  وتفاهمات  باتفاقات  تّوجها  حيث 
مع شريكيه المباشرين إيران وتركيا وبضوء 
بارز  دور  هناك  كان  كما  أمريكّي  أخضر 

إلسرائيل.  
  

السورّي  النظام  استعداد  حديث عن  -هناك 
برأيكم  إدلب،  محافظة  على  حملة  لشّن 
السوري  النظام  بين  االتفاق  سيتم  هل 
في  حدث  كما  هناك  المسلحة  والمجاميع 
العسكرّي  الخيار  سيكون  أم  المناطق  باقي 

هو سيّد الموقف؟

المنبثقة  التصعيد  خفض  مناطق  كانت  لقد 
يحتاجها  لمرحلة  مؤقتة  مناطق  أستانه  من 
أوضاعهم  ترتيب  أجل  من  المتدخلون 
ومنذ  الطابع،  السياسيّة  التالية  للمرحلة 
بتواطؤ تركّي  الروسّي  للطرف  تسليم حلب 
ودخول  والباب  وإعزاز  جرابلس  مقابل 
حتى  الغربّي،  الشمال  إلى  التركيّة  القوات 
إلى  عفرين  مقابل  الشرقيّة  الغوطة  تسليم 
إيران  إبعاد  مقابل  الجنوبيّة  المنطقة  تسليم 
كامل  من  بخروجها  للمطالبة  تمهيداً  عنها 
الهجوم  جاء  هنا  من  السوريّة.  األراضي 
الداعشي الغادر على المدنيين السوريين في 

الريف الشمالي والشرقي لجبل العرب األشم 
المحاذي للبادية السوريّة، حيث نقل مرتزقة 
داعش من القلمون الغربي ومخيم اليرموك 
الخضر،  بالباصات  إليها  األسود  والحجر 
وبمرافقة أمنيّة وعسكريّة من النظام وحزب 
العرب  وجبل  الجنوبيّة  المنطقة  إلى  هللا 
روسيا  عبر  المباشر  غير  واالتفاق  تحديداً. 
إلبعاد إيران كان المراد منه توصيل رسالة 
السالح  يسلموا  أن  الجبل  ألهل  روسيّة 
اإللزاميّة  بالخدمة  أبناؤهم   يلتحق  وأن 
القادمة  للحرب  بشرّي  كخزان  واالحتياطيّة 

ر لها النظام وحلفاؤه في إدلب.  التي يُحضِّ

النظام  إذا شّن  تركيا  -كيف سيكون موقف 
حملة على محافظة إدلب؟ 

التي  روسيا  إلى  تركيا  رسالة  وصلت 
بينهما  بازاراً  لتفتح  البيضاء  الورقة  سميت 
السالح  تركيا  باستالم  يقضي  إدلب  حول 
بالجيش  سمي  ما  وتشكيل  والمتوسط  الثقيل 
في  تجمعت  التي  الفصائل  من  الوطنّي 
السورية  الدولة  مؤسسات  ودخول  إدلب، 
المناطق بمجالس محليّة، وهي  إليها وإدارة 
خارطة طريق إلدلب تشبه إلى حد بعيد إقليم 
شرق الفرات الذي ترعاه وتسانده الواليات 
المتحدة األمريكيّة. كما ذكرت صحيفة يني 
تركيّة  ـ  مباحثات روسيّة  التركيّة عن  شفق 
لتسليم حلب لتركيا وضمها إلى مناطق النفوذ 

التركيّة.
الخيار  في مواجهة  تقديم خيار سياسّي  إّن   

في  كما  سهالً  يكون  لن  الذي  العسكرّي 
حيث  الجنوبيّة  والمنطقة  الشرقيّة  الغوطة 
في إدلب 3.5 مليون نسمة وأكثر من مائتي 
ألف مقاتل مدعومين من دولة إقليميّة مهمة 
سهالً  يكون  لن  العسكرّي  والخيار  كتركيا. 
تخلت  كما  إدلب  عن  تركيا  تخلت  إذا  إال 
غرفة عمليات الموك عن المنطقة الجنوبيّة، 
لكن هذا التخلي سيكون له ثمن بالتأكيد وقد 
يكون هذا الثمن على حساب شعوب الشمال 

السورّي.  

بين  الجيدة  العالقة  ستستمر  هل  برأيكم  ـ 
الروس واألتراك، بخاصة وأنّها آخر منطقة 
ضمن ما سّميت بمناطق خفض التصعيد؟  

في كّل مرة يتواطأ فيها التركّي مع الروسّي 
من  أطراف  حساب  على  الثمن  يقبض 
لن  إدلب  في  المرة  وهذه  السورّي  الشعب 
يدرك  إذ  القطيعة،  حد  بينهما  األمور  تصل 
وبخاصة  بينهما  العالقات  أهمية  الطرفان 
االقتصاديّة ولن تكون سوريا موضع خالف 
وقطيعة بينهما طالما يستطيعان تقاسم النفوذ 
الشعب  حساب  على  بينهما  فيما  والمصالح 
السورّي بخاصة وأنَّ ما حصلت عليه تركيا 
من روسيا في سورية لم تكن تحلم بالحصول 
التعاون  يتعزز  ربما  بل  أمريكا،   من  عليه 
بين البلدين أكثر في المنطقة الشماليّة الغربيّة 
الشمالّي  حماه  وريف  إدلب  إلى  وامتداداً 
دعم  والمقابل  الشمالي،  الالذقية  وريف 
تركيا لسوريا المفيدة كما تراها روسيا تحت 

التوافقات  فإذا حصلت  األسد.  نظام  سيطرة 
الدولية سواء في شمال سورية بين األمريكان 
والروس واألتراك أم في جنوبها بين أمريكا 
اإلرهاب  فإن  وإسرائيل،  وروسيا  وإيران 
بداعش والنصرة  الدولي في سورية متمثالً 
وبعض الفصائل اإلسالمية األخرى سيكون 
إلى  نقله  أو  نهايته  أدنى من  أو  قاب قوسين 

مكان آخر ليعبث به؟

لنهاية  بداية  إدلب  حملة  ستكون  هل  ـ 
وأيضاً  بالمعارضة  تسمى  وما  اإلرهاب 

نهاية األزمة السوريّة؟

 إذا لم تثمر المفاوضات الدوليّة غير المعلنة 
سيبقى  اإلرهاب  هذا  فإّن  تفاهمات  عن 
يمارس وظيفته في جنوب سوريا من البادية 
وستتحول  ووسطها،  شمالها  وفي  السورية 
أفغانستان  في  ترابورا  يشبه  ما  إلى  إدلب 
من  منها  القادم  اإلرهاب  تشغيل  يتم  حيث 
حساب  وعلى  مخابرات  وأجهزة  دول  قبل 
دماء ومصالح السوريين، ولن يتوقف نزيف 
الدماء السورية لطالما لم يتوصل المتدخلون 
والفاعلون إلى اتفاق سياسّي نهائّي  للمسألة 
فإّن  األحوال  جميع  في  ولكن   ، السوريّة 
عن  الحاضر  الغائب  هو  السورّي  الشعب 
أّي اتفاق دولّي ألّن أّي اتفاق سيُفّصل على 

مقاس هذه الدول وحسب مصالحها.

جنوب  في  لمصر  قنصل  وأول  السفير  قال 
الدولة  عالقات  أن  عثمان  سليمان  كردستان 
وهي  التاريخ،  قدم  قديمة  بالكرد  المصرية 
ثورة  وبعد  أنه  وأوضح  األزل.  منذ  موجودة 
التي احتفلنا بذكراها  العام 1952م  يوليو في 
جمال  الرئيس  كان  الماضية،  األيام  في 
والمتفهمين  المهتمين  أكثر  من  عبدالناصر 
للمسألة الكردية وكان من الداعمين لحقوقهم. 
واعتبر الدبلوماسي المصرّي والسفير السابق 
النظام  رئيس  به  يقوم  ما  أن  عثمان  سليمان 
سلبيّة  على  فعل  ردة  يُمثِّل  أردوغان  التركّي 
مدار  على  تاريخيّاً  المشروعة  حقوقهم  على 
في  التركيّة  الدولة  وتدخل  طويلة،  سنين 
والهيمنة  السيطرة  إلى  يهدف  سوريا  شمال 
الكردي  الشعب  كرامة  وأن  واالحتالل، 
واعتزازه بنفسه لن تسمح له بالوقوف مكتوف 
اضطهاد.  من  له  يتعرَّض  ما  تجاه  األيدي 
جاء ذلك في حوار خاص له مع وكالة فرات 

لألنباء. وجاء الحوار على الشكل التالي:  

-كيف كانت العالقة بين العرب والكرد تاريخيّاً 
وبخاصة في مصر؟ وأين وصلنا اآلن؟

من  للوافدين  األولى  الموجة  لمصر،  بالنسبة 
الكرد كانت مع مجيء صالح الدين وتأسيس 
في مصر،  أتباعه  واستقرار  األيوبيّة،  الدولة 
في  وبقوا  يعودوا  لم  كثيرون  هناك  ولكن 
من  جداً  الكثيرون  مصر  في  وهناك  مصر، 

مصريين  أصبحوا  ولكنهم  كرديّة  أصول 
تماماً، واحتضنتهم مصر، وأكبر مثال العائلة 
المشاهير  من  وكثير  أمين  وقاسم  البدرخانية 
في الفن واألدب من أصول كردية، مثل سعاد 
أحمد  الشعراء  وأمير  أباظة  ورشدي  حسني 
شوقي ونجيب الريحاني وعباس محمود العقاد 
وغيرهم، لذلك لمصر عالقات مع الكرد منذ 
األزل تجّسدها العالقات بين الفراعنة والدولة 

الميتانيّة قديماً.  
باللغة  جريدة  أول  كانت  1898م  عام  وفي 
وتطّورت  القاهرة،  من  تصدر  الكرديّة 
العالقات إيجابيّاً، وجاءت ثورة 1952م وكان 
الزعيم جمال عبدالناصر من الناس المتفهمين 
دائما  هناك  وكان  الكردية،  للقضية  جداً  جداً 
العراق  في  والقيادة  األكراد  بين  صدامات 
مثالً، حيث قّسمت كردستان إلى أربعة أجزاء. 
وكان الرئيس عبدالناصر يساند األكراد حتى 
خالل  البرزاني  مصطفى  المال  استقبل  أنّه 
السوفيتّي،  االتحاد  في  رحلته  من  عودته 
نتيجة االضطهاد الشديد اضطر للهروب إلى 
استقبله  لكردستان  مجدداً  عاد  وعندما  هناك 
االستقبال  وكان  عبدالناصر  جمال  الرئيس 
جاءت  ثم  العالقات  تطورت  وهكذا  حافالً. 
المقاطعة  وحدثت  السادات  الرئيس  فترة 
سوداء  ستارة  حسين  صدام  وعمل  العربيّة 
على ما يحدث داخل جنوب كردستان العراق، 
الدول  في  الكردّي  الشعب  عانى  وعموماً 

األربعة خالل عقود من مشكالت في التمييز 
والمواطنة والحقوق، وأغلبها لم يعِط الجنسية 
لكّل الكرد، أّي كان هناك من لم يحصل على 
الجنسيّة  على  يحصلون  كانوا  وأحياناً  هوية. 
بالصدفة أو بشكل عشوائّي غير منظم، حتى 
أّن الزعيم الكردّي مصطفى برزاني اضطر 
للسفر إلى خارج الوطن بجواز سفر مزّور، 
اللغة  باستخدام  تركيا كان غير مسموح  وفي 
الكرديّة حتى بين الكرد أنفسهم، ولم يحصلوا 
كّل  وتطّور  هويتهم،  على  الحفاظ  حق  على 
جزء من كردستان وفقاً للظروف التي يعيشها 

في كّل بلد من البلدان األربعة. 

ما هي نتائج هذا االضطهاد في المشهد الراهن 
لمساعي الكرد للحصول على حقوقهم؟

إراقة  يحب  ال  مسالم  شعٌب  الكردّي  الشعب 
بالنفس،  واعتزاز  كرامة  لديه  ولكن  الدماء 
حتى  المسلح،  للحّل  لجأ  البعض  وبالتأكيد 
ولكننا  الحقوق،  القليل من  الكرد  ل  اآلن حصَّ
ال زلنا نرى ما يفعله أردوغان، وما يقوم به 
يمثل ردة فعل لما حدث في اآلونة األخيرة من 
لحقوقهم في تركيا، والدولة  تحقيق مكتسبات 
التركيّة قامت بالتدخل العسكرّي في األراضي 
والسيطرة  الهيمنة  إلى  تهدف  ألنّها  السوريّة 

واحتالل األراضي السوريّة.  

-ما قّدمه »مجلس سوريا الديمقراطيّة« في 

الشمال السورّي، هل يمكن أن يمثّل نموذج 
على  أيضاً  يحافظ  الذي  مركزّي  الال  للحل 

وحدة سوريا؟
هذا األمر مطروح ولكن هناك محددات كثيرة 
أن  يجب  أخرى  وتفاعالت  السوريّة  لألزمة 
تؤخذ في الحسبان، وهناك تعقيدات في األزمة 
السوريّة ذاتها. ولكي يكون هناك إدارة ذاتيّة 
عديدة،  شروط  هناك  يكون  أن  يجب  حقيقية 
ومن بينها عوامل جغرافيّة وقدرات وميزانية 
الدستور  وموارد ومطارات وغيرها، وشكل 
ستأخذها  التي  والسلطات  المستقبلي  السورّي 
هذه  ومازالت  المختلفة،  السوريّة  المناطق 
التوصل  لحين  افتراضية  اآلن  حتى  األمور 
لها، فضالً عن االلتزام بتطبيقها والقدرة على 

تنفيذ بنود الدستور وغيرها. 

بهذه  السوريّة  األزمة  ستستمر  هل  -برأيكم 
الصورة وإلى متى؟

هناك دول كثيرة تتحمل المسؤولية عن ذلك، 
القطرّي  الدور  هو  يدهشني  ما  أكثر  ولكن 
بأساليب  تقوم  الدولة  فهذه  ء،  والسيِّ المشبوه 
اإلرهاب،  بتغذية  مشروعة  غير  كثيرة 
الخاطئة  اإلسالميّة  المفاهيم  وتصدير 
العربّي كلِّه،  الوطن  وزعزعة االستقرار في 
ودعمها لإلرهاب وتمويلها لمنظمات إرهابيّة 
أو  الصغيرة  الدولة  فهذه  وليبيا،  سوريا  في 
الدويلة تقوم بسياسات مخالفة للواقع التاريخّي 

والجغرافّي، ومتى ما توصلت هذه الدول إلى 
سيكون  سوريا،  في  الوضع  حول  تفاهمات 

هناك حلول.  

باالنتخابات  أردوغان  فوز  تداعيات  -ما هي 
األخيرة على الكرد؟ 

بين  العالقة  ستكون  األخيرة  االنتخابات  بعد 
 ، تصاعديٍّ وبشكل  سوءاً  أكثر  والكرد  تركيا 
للشأن  متابعتي  خالل  من  الواقع  هو  وهذا 
وضربات  متكررة  هجمات  فهناك  الكردّي، 
ضد  وغارات  وحشيّة  وعمليات  الكرد  ضد 
أردوغان  فاليوم  الكردستانّي،  العمال  حزب 
بيده  أصبح  بل  جديدة،  رئاسة  فقط  يبدأ  لن 
سياساته  من  د  وسيَُصعِّ الكاملة  الصالحيات 
أنَّ مصر كان يجب  العدائية. ووجهة نظري 
أن يكون لها دوٌر قوي جداً في الوساطة بين 
وأن  االتحاديّة،  والحكومة  العراق  كردستان 
تكون مصر منخرطة بقوة في المفاوضات بين 
األحزاب الكرديّة وسائر الفصائل المعارضة 
لهذه  لعقد مؤتمر في مصر  السوريّة، وأدعو 
فغياب  الساحة،  عن  تغيب مصر  وأال  القوى 
يعطي  المشهد  هذا  عن  والسعودية  مصر 
واإليرانّي  التركّي  للتدخل  الكاملة  الفرصة 
تنسيق  وجود  من  والبد  المنطقة،  في  السلبّي 

مصرّي سعودّي في هذا الصدد. 

مهيب صاحلة: 

 
ّ
ّلن يتوقف نزيف الدم السوري
ما مل يكن هناك اتفاق سياسي

السفري سليمان عثمان: 

 هدفه
ّ
 يف الشمال السوري

ّ
التدخل الرتكي

 السيطرة واالحتالل

حلف  في  جيش  أكبر  فرض  إمكانية  تبدو  قد 
في  جيش  أكبر  ثاني  على  عقوبات  الناتو 
بين  الدبلوماسيّة  لكن األزمة  التحالف غريبةً، 
الواليات المتحدة وتركيا متأججة منذ سنوات، 
من  نجا  الذي  التاريخّي  التحالف  يهّدد  ما 

تجارب الحرب الباردة. 
إّن جذور النزاع بين أنقرة وواشنطن تعود إلى 
ما هو أبعد من قضية احتجاز القس األمريكّي 
أندرو برونسون، الذي احتجز في أحد سجون 
إزمير منذ ما يقرب من عامين، بسبب مزاعم 
بالتجسس لصالح الكرد )المتهمين باالنفصال( 
السلطات  تتهمها  التي  وجماعة فتح هللا غولن 
التركيّة بتدبير محاولة االنقالب الفاشل في عام 

2016م.
االنتفاضة  بداية  في  أتراك  مسؤولون  حاول 
إقناع  األسد،  بشار  السورّي  الرئيس  ضد 
الواليات المتحدة بأنّها يجب أن تفرض منطقة 
ووقف  النظام  طائرات  لطرد  الطيران  حظر 
لنهج  للتوجيه  ضغطهم  لكن  المدنيين،  قتل 
في  صماء  آذان  على  وقع  سوريا  في  قوي 
الشركاء  من  القليل  رأى  حيث  »واشنطن«، 
كان  الحقيقّي  الهدف  أّن  الواقع،  أرض  على 
اإلطاحة بالرئيس األسد، ولم تكن لديها الرغبة 
الشرق  في  أخرى  حرب  في  التورط  في 

األوسط.
عندما تدخلت الواليات المتحدة في سوريا ضد 
الشعب  حماية  وحدات  اختارت  »داعش«، 
للقوة  القتال. وكانت  لها في  )YPG(  شريكاً 
بحزب  وثيقة  صالت  العسكريّة  شبه  الكرديّة 

جماعة  وهي   ،)PKK( الكردستان  العمال 
)تصنّف على أنّها إرهابية خاضت تمرداً منذ 
»أنقرة«  وتعتقد  التركيّة(.  الدولة  ضد  عقود 
األراضي  ستحّول  الشعب  حماية  وحدات  أّن 
التي احتلتها من مرتزقة »داعش« إلى منطقة 

مستقلة على حدودها الجنوبيّة.
في  تتجسد  كانت  التي  تركيا  تحّولت  لقد 
جماعة  اعتبرته  ما  مع  »واشنطن«  تحالف 
الداعم  لروسيا  استراتيجي،  وتهديد  إرهابيّة 
الرئيس للرئيس »األسد« والعدو الجيوسياسّي 
إلى  للتوصل  محاولة  في  المتحدة،  للواليات 
المجموعات  أيًضا  تستثني  سوريا  في  تسوية 
تركيا  تدخل  قد  التي  الكرديّة  العسكريّة  شبه 
موسكو  جانب  وإلى  قتال عسكرّي.  في  معها 
في  حاجزاً  سيشّكل  الثالثّي  فإّن  وطهران، 
وجه الواليات المتحدة إلى حدٍّ كبير في سعيها 
للتوسط في المحادثات بين النظام والمعارضة.
على  الناتو  حلفاء  وضعت  النزاعات  هذه 
اإلقليمّي  القوى  صراع  في  مختلفين  مسارين 
الذي كان يحدث في سوريا. وبينما  والعالمّي 
الحد  إلى  تحتاج  إنّها  المتحدة:  الواليات  تقول 
من النفوذ اإليرانّي في المنطقة، وأنّها ستستمر 
اإليرانيّة  النوويّة  الصفقة  من  االنسحاب  في 
إنّها ال  تركيا:  قالت  العقوبات،  وإعادة فرض 
في  صعوبات  وبعد  بها.  االلتزام  إلى  تحتاج 
شراء بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ، 
أعلنت »أنقرة« عزمها شراء النظام الروسّي 
من  المقاتالت  إلسقاط  المصمم   ،»400-S«
طراز«  F-35« التي كانت تساعد تركيا في 

تقوية حلفائها.
بعد  قصيرة  تقارب  بفترة  مروا  أنّهم  ورغم 
انتخاب دونالد ترامب، فإّن العالقة الطيبة بينه 
وبين الرئيس التركّي رجب طيب أردوغان لم 
الدولتين،  تكن كافية لسد ثغرات االنقسام بين 
بسبب  آلخر  حين  من  يتفاقم  قد  انقسام  وهو 
الهجمات الدبلوماسيّة وغيرها من اإلجراءات. 
وقام الحّراس الشخصيون للرئيس »أردوغان« 
بضرب المحتجين في أيار 2017م عندما زار 
لطرد  دعوات  إلى  أّدى  ما  المتحدة،  الواليات 
لموظفي  تركيا  اعتقال  وأّدى  التركّي.  السفير 
بسبب  إسطنبول  في  األمريكيّة  القنصلية 
العمل  إلى وقف  المزعومة  االنقالب  عالقات 
بطلب التأشيرة، وإجراء محاكمة علنيّة تتعلق 
بتاجر ذهب تركّي – إيرانّي )رضا صّراف( 
اتهم فيه بنك »هالك« المملوك للدولة بمساعدة 
من  زاد  العقوبات،  على  للتحايل  »طهران« 

الوضع سوءاً.
المتحدة  الواليات  لم تسلِّم  إلى ذلك،  باإلضافة 
المدبر  العقل  غولن«  هللا  »فتح  الداعية  بعد 
في  مختبئاً  يزال  ال  الذي  لالنقالب،  المزعوم 
والرد  بنسلفانيا.  والية  من  بالقرب  مجمعه 
مع  تكشف،  الذي  االنقالب  على  األمريكّي 
كيري  جون  آنذاك  الخارجية  وزير  دعوة 
داخل  واالستمرارية«  والسالم  »لالستقرار 
كان  االنقالب،  محاولة  إدانة  من  بدالً  تركيا 
لهذا التصريح طعم مّر للعديد من األتراك في 
تركيا  من  المراقبون  توقّع  الماضي،  الشهر 
إطالق سراح »برونسون« بعد تفاعل إيجابّي 

على  وأردوغان  ترامب  دونالد  الرئيسين  بين 
هامش قمة الناتو في بروكسل. لكن في جلسة 
أزمير  أمرت محكمة في  تموز،  في منتصف 
باإلفراج عنه من السجن إلى اإلقامة الجبريّة، 
مايك  ونائبه  ترامب  الرئيس  تهديدات  أثار  ما 

بنس بفرض عقوبات.
على  التهديد  أخذت  تركيا  في  قلة  أّن  ويبدو 
محمل الجد، وبخاصة بعد تراجع »واشنطن« 
الشماليّة  كوريا  ضد  النارّي  الخطاب  عن 
للحكومة  الموالية  الصحف  ورأت  وإيران. 
تصريحات اإلدارة األمريكيّة محاولة إلرضاء 
الناخبين اإلنجيليكين )االنجليكانيّة، والمسيحيّة 
اإلنجيلية،  البروتستانتيّة  أو  اإلنجيليّة، 
المسيحيّة  عن  منقسمة  عالميّة  حركة  هي 
تشرين  في  االنتخابات  قبل  البروتستانتية( 
عن  المتحدة  الواليات  امتنعت  وقد  الثاني. 
اإلنسان  حقوق  مجال  في  تركيا  سجل  إدانة 
عشرات  اعتقال  ذلك  في  بما  االنقالب،  منذ 
المجتمع  أعضاء  من  والعديد  الصحفيين، 
تشّدد  ألنّها  اإلنسان  حقوق  وناشطي  المدنّي 

على المعارضة.
عقوبات،  فرض  عن  اإلعالن  فاجأهم  لذا 
مخصصة  تكون  ما  عادة  التي  واإلجراءات 
الثورّي  الحرس  مسؤولي  مثل  لألعداء 
وهم  الروس  األوليغاركيين  أو  اإليرانّي 
في  األعمال  رجال  من  )األوليغارشيين  من 
الجمهوريات السوفييتيّة السابقة الذين تراكمت 
الخصخصة  حقبة  خالل  بسرعة  ثرواتهم 
السوفياتّي  االتحاد  تفكك  أعقاب  في  الروسيّة 

في التسعينيات(، والمقّربين من »الكرملين«.
والزميل  التركيّة  السياسة  في  الخبير  وقال 
مساعد في مؤسسة »سينشري« سليم سازاك: 
العداء  النهائّي وسط  الرابح  كانت  إّن موسكو 
بين الحليفين. وأشار إلى أّن تركيا تعتمد على 
روسيا في شحنات الغاز، باإلضافة إلى نفوذها 
في البحث عن حل في سوريا. »عليك أن تفكر 
في كيفية وصولنا إلى هذه المرحلة«، مضيفاً: 
الروسّي وهو  الدعم  يفترض  »لماذا كّل هذا؟ 
أمر منطقّي ألنّهم يعتمدون كثيراً على موسكو 

اآلن. »
أحداث جديدة ال من  أيّة  إلى  اإلشارة  تتم  ولم 
الرئيس »أردوغان« وال من الرئيس »ترامب« 
منذ فرض العقوبات، ولم يلمحوا إلى توقعات 
صّرح  وقد  أكثر.  العالقات  لتدهور  تؤّدي  قد 
)وزير  التركّي  الرئيس  صهر  ألبيرق  بيرات 
المالية الحالي(، بنبرة تصالحيّة، قائالً إنّه يجب 
حّل قضاياهم من خالل »الدبلوماسيّة وجهود 
بنّاءة مناسبة لدولتين وحلفاء لها خلفيّة تاريخيّة 
المسؤولين  أحد  اقترح  ذلك،  ومع  قوية«. 
يتعين  ربما  أنّه  القومّي،  أكشنار  حزب  من 
االستيالء على أبراج »ترامب« في إسطنبول. 
عنوانها  كاج«  »يني  صحيفة  صدرت  وقد 
المتحدة  الواليات  من  خيانة  »آخر  الرئيس: 

األمريكيّة«.

__________
ترجمة: هندرين علي

هو  هو  فاإلجرام  بالبارحة،  اليوم  أشبه  ما 
والمجرم نفسه، والضحيّة ذاتها، والشامتون هم 
أنفسهم، فالبارحة كانت الّرقّة واليوم السويداء، 
منطقتان في سوريّا أبعدتهما الجغرافيا واقتربتا 
بفعل وجرائم مرتزقة داعش اإلرهابّي وأولئك 
بهتاناً وزوراً. في  الذين يسّمون أنفسهم ثّواراً 
في  وتوّغلوا  اإلرهاب  جرذان  أتى  األمس 
مدينة الّرقّة، ففّجر منهم من فّجر نفسه، وأطلق 
الباقون منهم النيران من أسلحتهم على النساء 
واألطفال وكبار السّن، قبل أن تبدأ المواجهات 
مع أبطال المدينة، لم يصمد الجرذان وانهاروا 
ما  اليوم  الشوارع.  في  جثثهم  وانتشرت 
السويداء،  مدينة  إلى  دخل  الجرذان  من  تبقّى 
وأعادوا السيناريو في مدينة السويداء والبلدات 
والقرى المحيطة بها، فقتلوا المدنيين والنساء 
أسقطت  التي  المعارك  تبدأ  أن  قبل  واألطفال 
الذين  الشبّان  من  وغالبيّتهم  الشهداء  عشرات 
اندفعوا دون وعي لحماية األرض والعرض، 
تّمت  وكالعادة  اإلرهابيّة،  الجرذان  ومحاربة 
شنكال  لتحضر صور  وخطف  سبي  عمليات 
وحكايا الخطف والسبي واالغتصاب. لم تكن 
أفعالها  أفعال هذه الجرذان غريبة يوماً، فهذه 
والعار  الخزي  يجلب  الذي  أّن  إاّل  وستظّل، 
ثّواٌر  أنّهم  يّدعون زوراً  الذي  الشامتين  جوقة 
فشمتوا  والمساواة،  والعدل  للحّريّة  ويدعون 
من  شمتوا  كما  السويداء  في  التنظيم  بضحايا 
الشهيد  فتحّول  الّرقّة،  مدينة  بضحايا  قبل 
وتحّول  والتندُّر،  للسخرية  مادة  إلى  الحقيقّي 
إلى  بعضهم  بنظر  وربّما  مسلّح  إلى  القاتل 
أي  المسألة،  هذه  المجاهدين.  أو  الثّوار  أحد 
ظاهرة  أصبحت  التنظيم  بضحايا  التشفّي 
تتكّرر، وربّما وجدنا مثلها أيضاً في عفرين، 
ترّدد  التي  الجوقات  نفس  إنّها  مالحظات  مع 
وبالتوّغل  باستمرار،  وتعيدها  األغاني  نفس 

ومتابعة  الجوقات  هذه  بشخصيّات  قليالً  ولو 
مشتركون  أنّهم  تجد  وعالقاتهم،  منشوراتهم 
داعش  لمرتزقة  التطبيل  أهّمها  نقاط،  بعّدة 
ظلم  من  لهم  المخلص  باعتباره  البدء،  في 
اآلخرين، ثّم يطبّلون لتركيّا وأروغان ومعهم 
وجود  إّن  سوريّا.  في  المسلّحة  تركيّا  فصائل 
هذه اآلفات االجتماعيّة ليس من قبيل الصدفة 
موجود  فتأثيرهم  اعتباطيّاً،  ليس  وبالتالي 
العام لمصلحتهم بسبب األموال  الرأي  بتأليب 
التي تدفع وبسبب غسل العقول الممارس من 
قبل اآللة التركيّة اإلعالميّة منذ سنوات، بحيث 
مشروع  هدف  إلى  لهم  معارض  كّل  يتحّول 
بأّي طريقة الستكمال  منه  التخلّص  يستوجب 
المشروع. وبالتمّعن، نجد أّن العمليّة متكاملة، 
أّي جزء يقوم بالعمليّة العسكريّة، وجزء آخر 
ما  شأن  من  للتقليل  اإلعالمّي  بالترويج  يقوم 
تزهق،  لم  التي زهقت  األرواح  وكأّن  حدث، 
لصالح  العام  الرأي  على  للسيطرة  بمحاولة 
بتصفية  يقوم  الذي  التركّي،  المشروع  أساس 
جميع خصومه عبر هذه العصابات اإلرهابيّة 
باإلضافة إلى غير الخصوم، لكن من الممانعين 
لمشروع تركيّا الجديد في سوريّا. التخلّص من 
جرذان داعش أمره سهل، بل سهل جّداً، فهم 
يسقطون كأوراق التوت التي تعّري أردوغان 
في المعارك، فإّما يقتلون بأّول مواجهة فعليّة 
اللواتي  الحواري  لمالقاة  أنفسهم  يفّجرون  أو 
من  التخلّص  هو  األصعب  لكّن  ينتظرنهم، 
اآلفات اإللكترونيّة واإلعالميّة التي تقوم ببّث 

سمومها لصالح مشروع التفرقة التركّي.

مسد يف طريق دمشق وبدء 
احلوار 

سوريا،  في  األردوغانية  الفصائل  جنون  جن 
بمجرد انتشار خبر استضافة الحكومة السورية 
السوري،  الشمال  الذاتية في  اإلدارة  لوفد من 
ورسم  المقبلة  المرحلة  مفاوضات  في  للبدء 
المشترك  العيش  لطريقة  الواضحة  الصورة 
عليها  يتوافق  التي  القواعد  ضمن  المنتظرة، 
الطرفان. إن هذه االجتماعات تعني دون شك 
اعتراف صريح وواضح من الحكومة السورية 
وأجهزتها  الذاتية  اإلدارة  تلعبه  الذي  بالدور 
فإنها  وبالتالي  واإلدارية،  والعسكرية  األمنية 
خطوة  التقدم  الممكن  غير  من  أنه  تماماً  تعي 
الكلّي  التوافق  دون  نفوذها  مناطق  في  واحدة 
معها، وبالطبع سيكون لشكل إدارة هذه المناطق 
الديمومة ألنّه يعتبر الطريقة األمثل التي تجنب 
سبق  أردوغان  أبناء  االحتكاكات.  أو  التوتر 
بأنها  نفسها  الذاتيّة  اإلدارة  اتهموا  وأن  لهم 
المفاوضات  هذه  فأتت  االنفصالّي،  الفصيل 
لتكون ضربة قاضية لهم، فكيف تكون اإلدارة 
على  للحفاظ  بمفاوضات  وتشارك  انفصاليّة 
أما هم والفصائل  السوريّة؟،  وحدة األراضي 
التي يتبعون لها فقد سقطت عنهم ورقة التوت 
وبخاصٍة  االنفصاليّة،  الحقيقية  النوايا  وبانت 
بعد تعميم االستبيان عبر قناة الجزيرة الناطق 
نقل  حول  وأردوغان  األخوان  باسم  الرسمي 
السلطة في الشمال السورّي وحلب إلى تركيا. 
مع اإلشارة هنا إلى أّن هذه المفاوضات جاءت 
الذاتية، وعلى  باإلدارة  الدولّي  بعد االعتراف 
رأس المعترفين بها الواليات المتحدة األميركية 
وروسيا والدول األوروبيّة المشاركة بالتحالف 
تصنّف  بينما  وفرنسا،  بريطانيا  وبخاصة 
حولها  تدور  أو  باإلرهابيّة  الفصائل  معظم 
الشكوك بدعم اإلرهاب. ولم تكد األنباء تتوالى 
األكاذيب  سيل  بدأ  حتى  المفاوضات  حول 
والشائعات ينهال من اآللة اإلعالميّة األخوانية 

المناطق  تسليم  حول  القطريّة،   – التركية   –
للحكومة السوريّة والكثير من التفاصيل اآلتية 
محاولة  في  األكاذيب،  خيال مطلق  من وحي 
للتغطية على االجتماعات وطبعا اإلساءة إلى 
اإلدارة وتصويرها بأنها خانت الثورة وغيرها 
الربح  منطق  وفي  الفارغة.  الشعارات  من 
والخسارة فإن كل شيٍء سيتبين عند اإلعالن 
المؤّكد  من  والتي  المباحثات،  نتيجة  عن 
الديمقراطيّة  سوريا  قوات  مستقبل  ستشمل 
ومسائل إدارة المناطق والتعليم وتوزيع أرباح 
الثروات الطبيعيّة، وهي من الملفات الحمراء 
التي ستشهد حماوة في المناقشات، إال أنّه من 
بخطوات  السورّي  النظام  يقوم  أن  المتوقع 
المفاوضات  تسهيل  عبر  األمام  إلى  سريعة 
الحياتيّة  المطالب  من  الكثير  على  والموافقة 
فريق  سيقدمها  التي  األمنيّة   – االجتماعيّة   –
أن  علماً  بالتفاوض.  المكلف  الذاتيّة  اإلدارة 

قوي،  كالعب  المفاوضات  دخلت  اإلدارة 
مرتزقة  الحرب ضد  استكمالها  بعد  وبخاصة 
بشكل  العراقّي  الجيش  مع  وتنسيقها  داعش، 
العراقيّة،  السوريّة  الحدود  لضبط  مباشر 
ومنع تسلُّل الجماعات اإلرهابيّة وعلى رأسها 
بهذه  القاعدة.  تنظيم  وفلول  داعش  مرتزقة 
كيان  أول  الذاتيّة  اإلدارة  تكون  المفاوضات 
حقّق  )قسد(  عسكرّي  فصيل  ومعه  سياسّي 
بدءاً  بها  نودي  التي  السورّي  الشعب  مطالب 
اإلشاعات  مطلقو  بينما  2011م  العام  من 
وانحازوا  المطالب  هذه  نسوا  االنفصال  وتهم 
حياة  حساب  على  بالكامل  التركّي  للمشروع 

ومستقبل الشعب السورّي.
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شيراوا  ناحية  في  الشعب  بلدية  رفعت 
وصول  بعد  عملها  وتيرة  من  بعفرين 
أهالي عفرين الذين أجبروا على الخروج 
وانتهاكات  ممارسات  بسبب  ديارهم  من 
بحق  ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش 
األهالي، حيث تعمل على تأمين متطلبات 
والكهرباء  المياه  أمنت  وقد  األهالي، 

لثماني قرى.

شيراوا  ناحية  في  الشعب  بلدية  تقدم 
التابعة لمقاطعة عفرين الخدمات الالزمة 
لألهالي في ثماني قرى وفق اإلمكانيات 
الكهرباء  المياه،  ناحية  من  الذاتية 

والنظافة.
الواقعة في  الشعب  بلدية  يقع على عاتق 
قرى  لثماني  الخدمات  تقديم  آقيبة  بلدة 
قاص،  برج  سوغوناكه،  »زيارة،  وهي 

وآقيبة«  خربكه  كلوتيه،  مازن،  كوندي 
ويسكن في هذه القرى اآلالف من أهالي 
العدوان  نتيجة  خرجوا  الذين  عفرين 

التركي على مقاطعة عفرين.
عدم  من  تعاني  القرى  بعض  كانت 
بلدية  قامت  لذا  إليها،  المياه  وصول 
لنقل  الصهاريج  من  عدد  بتعيين  الشعب 
المياه من بلدة آقيبة إلى القرى المذكورة، 
فإن  الشعب  بلدية  وبحسب مسؤولين من 
سعر الصهريج يبلغ 2200 ليرة سورية، 
فيما  ليرة،   1000 المواطن  يدفع  حيث 
لصاحب  1200ليرة  بدفع  البلدية  تتكفل 
للكهرباء، فتحديد  بالنسبة  أما  الصهريج، 
يعودان  المولدة  اآلمبير ومدة عمل  سعر 
الشعب.  بلدية  من  بإشراف  للمستثمر، 
تأمين  في  صعوبة  المستثمرون  يواجه 
االحتياجات  وبعض  المازوت  مادة 
المنطقة،  على  الحصار  بسبب  األخرى 
لذلك تعمل المولدات لمدة أربع ساعات، 

ويبلغ سعر اآلمبير ألف ليرة أسبوعياً.
وتعمل البلدية اآلن بحسب إمكاناتها على 
إصالح شبكات المياه، إليصال المياه إلى 
أخرى  جهة  ومن  أفضل.  بشكل  األهالي 
يعمل عمال النظافة في البلدية على إبقاء 
القرى نظيفة من النفايات، تجنباً النتشار 

األوبئة.
المشترك  الرئيس  قال  السياق  هذا  وفي 
إنهم  حسن  الرحمن  عبد  الشعب  لبلدية 
والحصار  »الضئيلة«  إمكاناتهم  رغم 
الشديد الذي يعانون منه من كل الجهات 
»إال أنهم مستمرون في خدمة األهالي من 

النواحي كافة ».

مسلم  الدين  الكلمة صالح  عاشق 
شعرية  بمجموعة  معشوقته  عن  يبوح 
الشعرية  مجموعته  في  ليلكية،  وبعناوين 
قصائد  والسواد«  البياض  رحلة  »كوباني 
تعانق  قصائد  الجسد،  قبل  الروح  تغازل 
بندقية  مع  تسترسل  اإلنسان،  قبل  األرض 
آرين ميركان مواويل ليلة أشرقت الشمس 

على »مشته نور« قبل كل األرض.
وقد  كوباني  فوق  الشمس  تستقر  ال  كيف 
)هي  ألنها  والنار(  للحب  أصبحت)قصيدةً 
السماء النور( حتى الكواكب سئمت وملت 
مدارات  عن  تبحث  ذاتها،  حول  الدوران 
كوباني، لعلها ترسم بذاتها أمالً، كي تسرق 
نظرة إلى )لهفة األمل المدجج باألمل، فال 
أمل لنا سوى األمل( وقد جسَّد صالح الدين 
بين  كوخي  حرية  )أوطد  بأن  األمل  هذا 
حاراتك الحرة( حينها يبدأ المطر بالتهاطل، 
شئت  )إن  كوباني  على  يهطل  نفسه  ويجد 
عتق  إال  المطر  وما  عليك(  أمطريني 

تنتظر  ال  األبله  أيها  )استفق  العبودية  من 
ذبولك، إن المطر آٍت، إن االنعتاق آت(

تفاؤل  الدين  صالح  بلغة  المجازر  حتى 
غدر  رغم  الحرية،  نحو  ودروب 
)لن  يسقطون  سوف  أنهم  إال  الرصاصة 
وستسقطون  القوادون،  السفلة  أيها  تفلحوا 
كوباني  في  الحب  ألن  المرة(  هذه  كثيراً 
وامرأة  أغنية  يحمل  )طفل  واحد،  لوٌن  له 
من  جعل  كوباني  ألن  السماء(  تعانقها 
صالح  يدِر  ولم  السماء(،  أهلها)يمتطون 
يا  أِع  )لم  االنتماء  هذا  يدرك  لم  أنَّه  الدين 
فيها  الحب  يدرك  وكمن  ثم  ُحبك(  مدينتي 
مجدداً فيرتمي بحضنها ويعتذر منها )أنِت 
في حشايا القلب( ويعترف ملء قلبه بأن ال 
وال  والدفء،  الحب  يتملكه،  غيرها  مكان 

بمقدوره التنفس إال من رئتيها.
لم ترتقي كوباني للسماء إال ألنها )مقاتلة( 
من الطراز المعتق تقف )على باب المدينة( 
وتبني  الطفولة  أحالم  المطر  بحبات  ترسم 

)نزق  الشاعر  ويعيش  للمدارس،  أسوار 
الليل(حين يفقد السكون كلَّ معانيه، يعاتب 
هل  لونها؟)عذراً  فقدت  لَِم  حمراء  ورود 
وجوده  في  يشك  وكأنه  حمراء(  أنت 
لحقيقتها  تعود  أن  منها  ويطلب  وجوهره 
)إذا كنت حقيقياً فاظهر كما تحب أن تظهر 
الحقيقة  ألنَّ  الحقيقة(  عنق  من  الشموس 
هي عينا كوباني العاشقتان، ولم يتواَن أن 
)تتوضأ  ألنها  سيدته  بأنها  شاعرنا  يبجلها 

بدمه( وكالهما يموتان موتته واحدة.
األرض،  مدن  من  كغيرها  ليست  كوباني 
هذه  فال عشقها وال مطرها كعشق ومطر 
)ما  نزوله  قبل  المطر  تعيش  ألنها  المدن 
زالت تعيش انتعاش المطر قبل أن يصل( 
حين  فيان  يعشق  أن  إال  للشاعر  يحلو  وال 
وفي  والبندقية(  القلم  ملكة  )فيان  يخاطبها 
وداعها صوب الشمس قال )فيان حلم الحياة 
بالحياة( ولم يهدأ له بال حتى وقف بمشتى 
الظالم  تتحدى  كيف  آرين  يسمع  النور 
األجيال(  تتناقلها  ملحمة  الخلود  )سطرت 
الشاعر حين  بدَدت خرافات في عقل  وكم 
احتفظ في رأسه )لم يكن للمرأة وجود في 

قواميس كوباني( 
في كوباني أساطير بلون العشق تنير ليلها 
قد  سبارتاكوس  إن  لي:  تقل  )ال  المظلم، 
وال  الشهيد  ينسون  المشيعون  فال  مات( 
وال  مكان  ال  الثورة  ففي  ينتهي،  الشهيد 
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ٌ
إجناز 85% من مشروع تشييد عامودا... تطور

مقربة الشهيد راغب 
يف تل محيس

بعد معاناة... إنهاء مشكلة 
املستنقع يف خميم

 عني عيسى للنازحني

بلدية الشعب يف شرياوا 
تؤمن املياه لثماني قرى

بلدية  تقديم  بعد  اآلونة األخرية،  تطورًا عمرانيًا ملحوظًا يف  قامشلو بشمال سوريا،  التابعة ملقاطعة  ناحية عامودا  شهدت 
الشعب يف الناحية التسهيالت الالزمة، كما وسامهت يف توفري فرص العمل لعدد من أبنائها.

مناطق  ضمن  البناء  عملية  ركود  بعد 
نتيجة  عامةً،  سوريا  وشمال  آفا  روج 
وبعد  المنطقة،  بها  مرت  التي  األوضاع 
ضمنها،  واالستقرار  األمن  استتباب 
ونزوح اآلالف إلى مناطق روج آفا، بادر 
االكتظاظ  لتدارك  عامودا  ناحية  أهالي 
السكاني الذي حصل في اآلونة األخيرة، 
والبدء بعمليات بناء األبنية وفق المعايير 
بلدية  في  الفني  المكتب  قبل  من  المحددة 

الشعب.
ويرجع أبناء الناحية أسباب نشاط أعمال 
البناء في ناحية عامودا النخفاض أسعار 
مواد البناء، كاإلسمنت والحديد والرمل، 

مقارنةً باألعوام الماضية.
قبل  البلدية  اعتمدت  األهالي،  ولحماية 
اإلجراءات  بعض  البناء  بعملية  البدء 
منها، قيام المكتب الفني في بلدية الشعب 
بناحية عامودا بدراسة الموقع أو التجمع 

طبيعة  وقدرة  تحمل  ومدى  السكني، 
سيتم  الذي  البناء  حمل  على  الناحية 
المواقع  تلك  مالكي  تقديم  بعد  إنشاؤه، 
كافة ثبوتيات الملكية العقارية، باإلضافة 
البناء  أو قبو أسفل  إنشاء ملجأ  لضرورة 

تحسباً أليِّ حالة طارئة.
الشعب  بلدية  وبحسب  لألهالي،  يحق 
الناحية، تشييد 3 طوابق في األحياء  في 
 4 تشييد  لألهالي  يمكن  فيما  الفرعية، 
طوابق على الطريق الرئيس بين قامشلو 
– عامودا ودرباسية – عامودا، كما يقوم 
المكتب الفني بتقديم التسهيالت ومساعدة 
كتزفيت  األبنية  تلك  تشييد  بعد  األهالي 
الصرف  مجاري  وتوسيع  الطرق 

الصحي.
عامودا،  ناحية  في  البناء  عمال  ويرى 
أن عملية البناء أفضل بكثير من األعوام 
وفق  األبنية  لتشييد  باإلضافة  الماضية، 

جزيري  كاميران  لها.  المخطط  األسس 
المهنة  هذه  في  ويعمل  سيراميك،  معلم 
هذا  خالل  العمل  قارن  عاماً،   30 منذ 
»بات  وقال:  الماضية،  باألعوام  العام 
والمواد  البناء  وأسعار  جيداً،  العمل 
الذي  أصدقائي  »جميع  وبيّن:  مناسبة«، 
كانوا يعملون معي وهاجروا إلى الخارج 
عادوا اآلن إلى الناحية بعد توافر فرص 

العمل«.
الناحية  في  البناء  عمليات  كثرة  وبصدد 
أوضح جزيري أن السبب يعود إلى األمن 
الذاتية  اإلدارة  حققتمها  اللذين  والسالم 
آالف  وتوجه  المنطقة،  في  الديمقراطية 
العوائل من المناطق التي تشهد صراعات 
ونزاعات ضمن سوريا إلى مناطق روج 

آفا ومنها ناحية عامودا.

تجهيز  على  المشرفة  الورشات  أنجزت 
مزار ”الشهيد راغب العطية« في ناحية 
من   %85 قامشلو  بمقاطعة  حميس  تل 
أعمال البناء، في غضون شهر من العمل 

المتواصل. 
يقع مزار »الشهيد راغب العطية« الذي 
دشن في الـ 13 من شهر آب عام 2017م 
تل  ناحية  غربي  الصالحية  قرية  في 
حميس بمقاطعة قامشلو، ويعد أول مزار 
يشيد للشهداء في المنطقة تكريماً وتخليداً 

لذكراهم.
ويحوي مزار الشهيد راغب العطية على 
جثامين الشهداء الذين ضحوا بحياتهم في 
سبيل تحرير الوطن من المرتزقة والدفاع 
وحدات  ومقاتالت  مقاتلي  من  عنه، 
سوريا  وقوات  والمرأة  الشعب  حماية 
وقوات  األسايش،  وقوات  الديمقراطية، 

الدفاع الذاتي.
بدأ تشييد المزار في األول من شهر أيار 
لتُزين  صالة  بناء  تم  حيث  العام،  لهذا 
بصور الشهداء، وسور بطول 725 متراً 
وبارتفاع مترين، وبناء أرصفة وممرات، 
بوابتان  وشيدت  األرضية،  وتبليط 
الشرقية  الجهة  بوابة رئيسة في  للمقبرة، 
محرسين،  جنبيها  على  بني  المقبرة  من 
وبوابة ثانوية في الجهة الشمالية للمقبرة. 
لـ  والتزيين  البناء  عملية  نسبة  وصلت 
البناء ألي  85 %، ولم تتعرض عمليات 

التي  المواد  أن  كما  اآلن،  حتى  معوقات 
البناء  مواد  أجود  من  المزار  بها  بني 
وبموجب  العمل،  على  القائمين  بحسب 
العمل  ومازال  المتعهد،  مع  االتفاق 
وتبليط  والطالء،  البناء،  كأعمال  جاٍر 

األرضيات.
في  الشهداء  بهيئة  الفني  مكتب  عضو 
محمد،  محمود  إبراهيم  الجزيرة،  إقليم 
والمشرف على إنشاء مزار الشهيد راغب 
أن  أوضح  تل حميس.  ناحية  في  العطية 
بين  المبرم  االتفاق  وفق  جاري  العمل 
المقبرة،  بتشييد  المكلف  والمتعهد  الهيئة 
البداية  المشروع من  انجاز  المقرر  ومن 

حتى النهاية في غضون 120 يوماً.
إلنهاء  التقديرية  التكلفة  أن  محمد  ونوه 
مليون  بالكامل، هي 180  المقبرة  تشييد 
ل.س، بمساحة تقدر بـ 65 دونم أرض. 
وبعد  بأنه  أوضح  محمد  محمود  ابراهيم 
سيباشرون  البناء،  أعمال  من  االنتهاء 
يذكر  بالرخام.  الشهداء  أضرحة  بتزيين 
في  مقاتل  العطية«  راغب  »الشهيد  أن 
ناحية  أبناء  من  الشعب  حماية  وحدات 
آب  شهر  مطلع  في  استشهد  حميس،  تل 
2017 م أثناء مشاركته في حملة تحرير 
مدينة الرقة من مرتزقة داعش، وهو أول 
الشهداء  مقبرة  في  الثرى  يوارى  شهيد 

بالناحية.

أنهت بلدية الشعب في عين عيسى أعمال 
حالً  يعتبر  الذي  األرضي،  الخزان  بناء 
فيه  يتجمع  الذي  المستنقع  لمشكلة  جذرياً 
مياه الصرف الصحي لمخيم النازحين في 
الناحية بطول 25 م وعرض 5م، وذلك 
الناتج  الصحي  الصرف  مياه  لتصريف 

من المخيم إليه.
عملية  استغرقت  الذي  الخزان  ويتألف 
أحواض،  خمسة  من  يوماً   35 بناءه 
مساحة  تختلف  متر،   3 منها  كل  عمق 
الغرض  بحسب  االخر  عن  حوض  كل 
منه، تم بناها من البيتون المسلح، ومغطاه 
منها.  الروائح  إصدار  لمنع  األعلى  من 
الصحي  الصرف  شبكة  توصيل  وتم 
وتم وضع  قساطل،  بالخزان عن طريق 

الدورية  الصيانة  أجل  من  ريكارات 
بلدية عين عيسى  لها. وأكد االداري في 
عثمان بوزو على أن الخزان قد تم بناؤه 
ضمن المواصفات المطلوبة. ونوه بوزو 
إلى أنه سيتم البدء بتصريف المياه بداخله 
اإلسمنت  جفاف  بعد  األسبوع  نهاية  في 

المصنوع منه الخزان.
والجدير ذكره أن مياه الصرف الصحي 
عشوائي  بشكل  تصريفها  يتم  كان  التي 
المشاكل  الكثير من  شكلت مستنقع سبب 
المخيم؛  ونازحي  عيسى  عين  ألهالي 
كانت  التي  الكريهة  الروائح  بسبب 
الحشرات  لتجمع  يصدرها وأصبح بؤرة 

الضارة.

يعتبر اكتشاف الزراعة ثورة حقيقيّة خالل 
العصر الحجري الحديث وهو يمثل مرحلة 
إلى  والجمع  الصيد  من  اإلنسان  انتقال 
والتي ظهرت ألول  الطعام،  إنتاج  مرحلة 
يقول  حيث  الرافدين,  بالد  أعالي  في  مرة 
بريد وود: »إن االنتقال من حياة الصيد إلى 
كان  كردستان«,  في  حدث  الزراعة  حياة 
كبيرة  بشرية   جهود  يتطلب  االنتقال  هذا 
معينة  برقعة  االرتباط  وكذلك  ناحية  من 
الذي  األمر  ثانية.  ناحية  من  األرض  من 
الزراعية  القرى  أولى  تشكل  معه  جلب 
وزيادة النسل واالستقرار الدائم بعد أن كان 

االستقرار موسميّاً.
تمثل قرية »جرمو« أقدم القرى الزراعيّة, 
الزراعة  أصبحت  عندما  تأسست  وقد 
كان  وإن  اإلنسان,  عماد  الحيوان  وتدجين 
الذاتي,  االكتفاء  على  يقتصر  البداية  في 
بمعنى كان على كل عائلة أن تزرع وتنتج 
البدائية  األدوات  تصنع  وكذلك  بنفسها 
الخاصة بها. وهذه التحول االقتصادي حمل 
جنين التطورات التي حصلت تدريجياً في 

القرى التي تأسست الحقاً.
تقع جرمو )نسبة إلى قرية جرمو الحديثة( 
جمجمال  سهل  من  الشرقي  الطرف  في 
على حافة وادي عميق وعلى بعد 35 كم 

شرق مدينة كركوك في جنوب كردستان.
تعتبر أقدم قرية زراعية مكتشفة حتى اآلن, 
حوالي  إلى  فيها  االستيطان  بداية  تعود  إذ 
 1,5 حوالي  مساحتها  وتبلغ  ق.م.   6750
المجاور  السهل  عن  وارتفاعها  هكتار 
عشر  ستة  من  مكونة  وكانت  م   8 تقريبا 
طبقة أثرية. قُدر عدد سكانها آنذاك بحوالي 
بين  ما  منازلها  150 نسمة, وتراوح عدد 

20-25 منزل.
جامعة  من  أمريكية  بعثة  الموقع  نَقب 
وود   بريد  روبرت  بإدارة  شيكاغو 
 -1948 عامي  R.Braid Woodبين 
1955م. سكن اإلنسان قبل عهد جرمو في 
فترة  خالل  ظهر  لكن  واألكواخ  الكهوف 
من  مكونة  مستطيلة  طينية  بيوت  جرمو 
حجرة  )كل  الصغيرة  الحجرات  من  عدد 
2 م تقريبا( بعضها مزودة بباحات وأفران 
للخبز وأحواض للغسيل هذه البيوت كانت 
مبنية على اساسات حجرية وكانت جدرانها 
بمغطاة  وأسقفها  طيني  بمالط  مطلية 
وأرضياتها  األشجار  وأغصان  بالقصب 
بالطين  ومكسية  النخيل  بسعف  مفروشة 
القرى  أن  وود  بريد  يقول  حيث  السميك. 
اليوم  يكون  ما  أشبه  النيولتيتية  الزراعية 

بالقرب الزراعية الكرديّة.

واألغنام  الكالب  جرمو  سكان  دّجن 
من  صغيرة  وأنواع  والثيران  والخنازير 
الصوان  من  أدواتهم  وصنعوا  الخيول. 
الحادة  والفؤوس  كالمناجل  واألبسديان 
والمدقات  والمجارش  واألجران  الحواف 
والهواوين وأقراص مغازل صوانيّة للغزل 
وحياكة الصوف, كذلك صنعوا أدوات من 
العظم كالمالعق واإلبر والمخارز والخرز 
جانب  إلى  العقود,  وحبات  واألساور 
والصلصال  الطين  من  ألدوات  صناعتهم 
استخدمت  والتي  لحيوانات صغيرة  كدمى 
ألغراض سحرية أو دينية وكذلك مخاريط 
نفذت  والتي  األم  للربة  وتماثيل  طينية 
متضخمة  بدينة  )أنثى  تجريدي  بأسلوب 
إلى  ترمز  القرفصاء(  تجلس  الساقين 

الخصب واإلنجاب وقوى الطبيعة.   
لقواقع  أصداف  على  جرمو  في  عثر 
بحرية كانت تستخدم كسلعة غذائية وكانت 
عثر  كما  فارس,  خليج  مناطق  من  تجلب 
السبج-  )حجر  األبسديان  من  أدوات  على 
مناطق  من  تجلب  كانت  والتي  البركاني( 
تستخدم  وكانت  وان  بحيرة  من  قريبة 
السهام  ورؤوس  النصال  صناعة  في 
وجود  يعني  وهذا  وغيرها,  والمثاقب... 
عالقات تجارية في تلك الفترة على الرغم 

محصورة  كانت  جرمو  تأثير حضارة  أن 
مامي-  )جوغا  ديالى  وادي  مناطق  ضمن 

تامرخان(.
___________

املراجع:
عن  تاريخية  نبذة  كاكا,  مهدي   -1
 -)1( بينهم  والعالقة  واآلشوريني  الكرد 
كردستان مهد الساللة البشرية األولى. 
 2013l>Rafifar,-10-4 املتمدن  احلوار 
 Jalal. Anthropological
 approaches in Neolithic studies

in Iran. An article
حضارة العراق. تأليف نخبة من   -2
بغداد  األول,  اجلزء  العراقيني.  الباحثني 

1985م.

عبد  محمد  علي,  محمد   -3
اللطيف, تاريخ العراق القدمي حتى نهاية 
مطبعة  منشورات  ق.م.  الثالث  األلف 

االسكندرية 1977م.
الشرق  احملاسن,  أبو  عصفور   -4
األدنى قبل العصور التاريخية. منشورات 

مطبعة االسكندرية.
على  أضواء  ول,  هاوكس  ولي,   -5
يسرى  ترجمة  احلديث.  احلجري  العصر 

اجلوهري. دار املعارف االسكندرية.

جرمو.. شاهدة على الزراعة األوىل

استذكار الشاعر «شريكو بيكس« يف السليمانية كمنجة صفيح... وعزف فصيح

رستم عبدو

رستم عبدو

فريوشاه امحد

الفائت  السبت  يوم  السليمانية  في  أُقيمت 
األديب  استذكار  مراسم  2018/8/4م 
والشاعر الكردي شيركو بيكس، في الذكرى 
السنوية الخامسة لرحيله، قرب ضريحه في 
وحضر  المدينة.  وسط  آزادي«   « حديقة 
المكتب  في  العاملة  الهيئة  مسؤول  المراسم 
مال  الكردستانّي  الوطني  لالتحاد  السياسّي 
والمثقفين  السياسيين  من  والمئات  بختيار 
من  مواطنين  جانب  إلى  واإلعالميين 
الزهور  أكاليل  الشرائح، وُوِضعت  مختلف 
فقرات  المراسم  تضمَّنت  ضريحه،  على 
من  منتقاه  قصائد  وإلقاء  موسيقية  فنية 
الهيئة  مسؤول  وألقى  الشاعر.  الفقيد  شعر 
العامة في المكتب السياسّي لالتحاد الوطنّي 
فيها  أشاد  كلمة  بختيار  مال  الكردستانّي 
النضالي  وتاريخه  الكبير  الشاعر  بمناقب 
والوطني مثنياً على تضحياته وشجاعته في 
الدفاع عن الحرية والوطن والمرأة وأنَّه كان 
وخالل  أمته.  بقضايا  الملتزم  الشاعر  مثال 
الراحل  للشاعر  كتاب  إصدار  تم  المراسيم 

بعنوان )101 يوم من الوحدة(.

هاوار- منذ خمسة وأربعين عاماً والعشق 
يعظم  وكمنجته  تحلو  أحمد  بين  المتبادل 
بينهما  تجمع  عمر  حكاية  إنها  يوم،  كل 
عمره  من  السابعة عشر  تحلو  ناهز  منذ 
وصنع »كمنجته« التي ترافقه على مدى 

أربعة عقود ونيف.
التابعة  الوردية  قرية  ابن  و«تحلو« 
الثانية والستين  اليوم  يبلغ  لناحية عامودا 
عشر  الخامسة  بلوغه  ومنذ  العمر  من 
علب  من  كمنجات  عدة  عمرة صنع  من 
الصفيح حتى أسفرت محاوالته عن هذه 
الكمنجة التي ترافقه منذ 45 عاماً وعزف 
والمناسبات،   السهرات  مئات  في  عليها 

إلى  محاوالته  خالل  من  وصل  ان  بعد 
التي  الصوت  ونوعية  ومستوى  نغمة 
وآلته  الفريد  عمله  خالل  من  يريدها 
وقد  عمره،  رفيقة  باتت  التي  المميزة 
حاول قبل ذلك عشرين مرة حتى توصل 
غير  الصوت  وشكل  نغمة  من  يريد  لما 

العادي.
أحمد تحلو »بافي شيخموس« تعلم كذلك 
العزف على الطنبور، لكنه أحب الكمنجة 
بعد أن أتقن العزف عليها وكانت رفيقته 
في السهول وهو يرعى الغنم ورفيقته في 
حفالت السمر األعراس، ورغم انضمامه 
لفرق الغناء والموسيقا في مركز الخابور 
في الحسكة إال أنه ال يترك آلته التي يحبها 

كصديق عزيز ورفيق درب كما يقول.
يذكر أن بعض المصادر تشير  إلى أن آلة 
الكمنجة عرفت في العصر البيزنطي في 
القرن التاسع باسم »إيارا«، فيما عرفت 
في الشرق األوسط باسم »كمنجة« وهي 
الحادي  القرن  وخالل  فارسيّة.  كلمة 
باسم  العالم اإلسالمّي  في  انتشرت  عشر 

»الربابة«. 

زمان للترهات، بل يبدأ المسير نحو الشمس 
)من كوباني بدأت رحلة ركوب البحر للنفي 
بلغة  الموت  ضد  الرحلة  هذه  االختياري( 
حياتي  أطوار  كل  )أنِت  والجسد  الروح 
فدعيني أكن طوراً من أطوارك( ألن للماء 
)المقاومة  أخرى  أماكن  في  المقاومة  لون 
في باكور( كي يخرج من الصخور)الحب 
الوطن  دروب  يضيء  النعمان(  وشقائق 
والحياة بكل ألوان الطيف لـ)طفل محروم( 

الحقيقة الكامنة خلف أسوارك.
)أرضنا  يعشق  أن  إال  لشاعرنا  يحلو  ال 
السمراء( ألنه يبدأ منها وإليها ينتهي، ومن 
سواعد الرجال السمر ينحت حروفه، ومن 
)حداتو(  من  المعاني  كل  تخرج  بيادرهم 
الطغاة  قالع  تتهاوى  سروجي(  و)شيخ 
على  ويمر  شعبك(  المدى  )على  ويبقى 
األحالم  ويجدد  ذاكرتها  يدغدغ  )شيران( 
الحب  أسطورة  )خارج  لها  يقول  حين 
أسفار  لكل أطفالها  كوباني( وتخط كوباني 

العشق المؤبد.  
     

الشاعر واإلعالمي صالح الدين مسلم من 
إجازة  على  حائز  كوباني1974م.،  مواليد 
والمقالة  الشعر  يكتب  العربي،  األدب  في 
األوسط  الشرق  لمجلة  التحرير  ومدير 
وله  واألبحاث،  للدراسات  الفرات  ومنتدى 
ومجموعة  بالعربية  شعريتان  مجموعتان 

الصحافة  في  وينشر  بالكردية،  قصص 
 190 في  جاءت  والمجموعة  المحلية، 
صفحة من القطع الكبير، وصدرت عن دار 

شلير بقامشلو عام 2017م.
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حل أول خالف عشائري على مستوى
 الشمال السوري

روناهي/ كوباني - عقدت جلنة الصلح العليا يف إقليم الفرات بالتنسيق مع جلنة الصلح يف ديرك صلحًا يعترب األول من نوعه على مستوى الشمال السوري، هو 
خالفٌ دام لسبع سنوات، بني عشريتي معفي من مقاطعة كوباني وخريكة من ديرك، والذي نشب يف الثامن عشر من حزيران عام 2012م، يف مدينة دمشق.

من  اثنين  وجرح  شخٍص  لمقتل  أدى  والذي 
وبعد  خيركة،  عشيرة  قبل  من  معفاة  عشيرة 
الجهود التي دامت ألكثر من شهر من قبل اللجنة 
الصلح العليا في إقليم الفرات بالتنسيق مع لجنة 

الصلح في ديرك، وذلك ضمن الحملة التي قامت 
لحل  الفرات،  إقليم  في  العليا  الصلح  لجنة  بها 
المشاكل العالقة في المجتمع خالل سنوات ومنها 
في  الصلح  مراسم  أقيمت  حيث  الثأر،  مشاكل 

المئات من أهالي  قرية شيران، وذلك بمشاركة 
وديرك،  كوباني  في  العشائر  ووجهاء  شيران 
ولجنة  الذاتية  اإلدارة  ممثلي  إلى  باإلضافة 
الصلح العليا في إقليم الفرات، ولجنة العيان في 
ديرك،  مدينة  في  الصلح  لجنة  الجزيرة،  إقليم 
التركماني  الشعب  من  ممثلين  حضور  أيضاً 
والسرياني. وأُلقي العديُد من الكلمات تحت خيمة 
العامة  المنسقية  لجنة  عضو  كلمة  منها  الصلح 
المشتركة  والرئيسة  مسلم،  أنور  الفرات  إلقليم 
عائشة  الديمقراطي  المجتمع  حركة  لمجلس 
أفندي، وباسم مجلس األعيان في إقليم الجزيرة 
يدلُّ  كلماتهم  مجمل  وكان  أحمد  سنان  الشيخ 
على: »أنَّ عقد هذا الصلح على مستوى الشمال 
السوري يُعتَبر خطوةً تبرهن على مشروع األمة 
الشمال  أبناء  بين  الشعوِب  ِة  وأخوَّ الديمقراطية 
الحقد  آثار  إزالة  من  سنتمكن  وبذلك  السوري، 
والكراهية التي زرعتها السلطات الرأسمالية في 
سوف  السوري  الشعب  صف  وبوحدة  أذهاننا، 

نبني سوريا ال مركزية ديمقراطية حرة«. 

تقرير/ سالفا أمحد

روج آفا تشهد عودة أبنائها إليها بعد سنوات
باشور  من  العائدين  عداد  يوم  بعد  يوماً  يزداد 
أكَّدت  المعنية  الجهات  آفا،  روج  إلى  كردستان 
عودة أكثر من 6 آالف شخص خالل شهرين، 
األوضاع  تحسُّن  أنَّ  العائدون  يؤكد  فيما 
وتراُجع  آفا  روج  في  واألمنية  االقتصادية 
األوضاع بشكٍل عام في باشور من أهم أسباب 

العودة.
الوضع  وبسبب  آفا  روج  أهالي  من  العديد 
المنطقة  به  تمر  كانت  الذي  السيء  االقتصادي 
إلى  للنزوح  البعثي، اضطروا  النظام  إبان حكم 
وحلب  دمشق  مثل  سوريا  في  الكبيرة  المدن 
عمل،  فرص  عن  للبحث  األخرى  والمناطق 
ولكن األزمة التي شهدتها تلك المناطق أدَّت إلى 

حركة عودة إلى مناطق روج آفا.
عانته  ما  عانت  أيضاً  آفا  روج  مناطق  أن  إال 
بداياتها،  في  سوريا  في  الدائرة  الحرب  جراء 
قبل  من  أصالً  ُمهمَّشةً  كانت  وأنَّها  بخاصٍة 
روج  مناطق  بين  الطرق  انقطاع  لكن  النظام، 
آفا وباقي المناطق السورية جراء سيطرة النظام 
إغالق  المرتزقة عليها، وكذلك  المجموعات  أو 
المعابر الحدودية بشكل ممنهج من قبل الحكومة 
في  ساهم  كردستان،  باشور  وحكومة  التركية 
تفاقم األوضاع االقتصادية وزيادة نسبة البطالة، 
كل هذه األسباب شكَّلت عوامل اضطرت شرائح 
معينة من أهالي روج آفا وشمال سوريا للتفكير 
بالهجرة إلى مناطق أخرى بحثاً عن فرص عمل. 

سلطات باشور كردستان 
عت اهلجرة استغلت الفرصة وشجَّ

سلطات باشور كردستان التي فرضت الحصار 
على روج آفا لم تتمكن من خالل سياستها النيل 
أخرى  سياسة  انتهجت  لذلك  شعبنا،  إرادة  من 
تناغمت مع السياسات التركية في مسعى إلفراغ 
التشجيع  خالل  من  أهلها،  من  آفا  روج  مناطق 
على الهجرة، ففي الوقت الذي كانت فيه المعابر 
ومستلزمات  اإلنسانية  المساعدات  أمام  مغلقة 

هجرة  أمام  المعابر  فتحت  اليومية،  الحياة 
وبشكل  باشور  حكومة  كانت  أن  بعد  األهالي، 
أعد  قد  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  خاص 
نزوح  إلى  أدى  مما  للنزوح،  مخيمات  مسبقاً 

اآلالف من أهالي روج آفا صوبهم.

انتعاش االقتصاد يف روج آفا، 
عوامل مشجعة لعودة النازحني

سوريا  وشمال  آفا  روج  ثورة  سنوات  خالل 
مختلف  في  حقيقية  نهضة  المناطق  هذه  شهدت 

والسياسية،  واالجتماعية  االقتصادية  المجاالت 
من  برامج  لوضع  الذاتية  اإلدارة  بادرت  حيث 
شأنها إنعاش االقتصاد وتحقيق االكتفاء الذاتي، 
المشاريع  من  العديد  ظهور  في  ساهم  مما 
والجمعيات  والمعامل  والمشاغل  التنموية 
وبالتالي  والنقابات،  واالتحادات  التعاونية 
فإن  األمني  الصعيد  وعلى  العمل.  فرص  توفُّر 
وحدات  خاص  وبشكٍل  آفا  روج  أهالي  مقاومة 
اإلرهاب  شبح  أبعدت  والمرأة  الشعب  حماية 
والمجموعات المرتزقة إلى خارج مناطق شمال 
من  حالياً  المناطق  هذه  تعتبر  وبالتالي  سوريا، 
أكثر المناطق السورية أمناً واستقراراً، كل هذه 
العوامل دفعت العديد من أهالي روج آفا للعودة 

إلى ديارهم.

6 آالف شخص عادوا إىل روج آفا 
خالل شهرين

مسؤولون في معبر سيمالكا الحدودي بين روج 
هاوار  أنباء  لوكالة  أكَّدوا  وباشور كردستان  آفا 
آفا  أن العشرات من األهالي يعودون إلى روج 
النازحين  أعداد  تزايد  المسؤولون  وأكد  يومياً، 
 400 إلى  أحياناً  لتصل  األخيرة  األيام  خالل 
شخص يومياً أكثر من نصفهم عادوا لالستقرار 

بشكل دائم في ديارهم.
محمد  سيمالكا  معبر  في  العالقات  لجنة  عضو 
خير برجس قال: »إن أكثر من 6 آالف مواطن 
حزيران  شهري  خالل  آفا  روج  إلى  عادوا 
إلى  وتموز حيث تزايدت أعدادهم لتصل أحياناً 

400 شخص يومياً معظمهم من الشباب«.

ه أن بين العائدين بعض األهالي الذي  برجس نوَّ
نصف  من  أكثر  أن  إال  أهلهم،  لزيارة  قدموا 
في  نهائي  بشكل  ليستقروا  جاؤوا  العائدين 

مناطقهم.
أنباء هاوار تحدثت إلى عدد من األهالي  وكالة 
ممن عادوا لتوهم إلى روج آفا، األهالي أشاروا 
للعيش  تكون مكاناً  لن  باشور كردستان  أن  إلى 

الدائم ألهالي روج آفا.
حي  ومن  قامشلو  مدينة  من  ابراهيم  محمد 
العنترية تحديداً عاد من باشور، وهو مقتنع أن 
الدائم  للعيش  مكاناً  تكون  لن  كردستان  باشور 
مكاناً  وليست  بل هي ألهلها،  آفا،  ألهالي روج 
ما  هذا  أنَّ  »على  مؤكداً:  شعبنا«،  فيه  ليعيش 
استنتجته من ممارسات سلطات باشور بحقنا«.

ابراهيم ذكر أيضاً أنَّ تردِّي األوضاع االقتصادية 
هناك واألزمات التي يمر بها باشور والتي باتت 
النازحين وكانت سبباً  آفا  أهالي روج  قلق  تثير 

رئيساً للعودة.  

إدارة املعرب ُتقدِّم مجلة تسهيالت 
لعودة األهالي

معبر  إدارة  بها  قامت  التي  التسهيالت  وعن 
لجنة  قال عضو  آفا  روج  أهالي  لعودة  سيمالكا 
العالقات في معبر سيمالكا محمد خير برجس: 
المعبر  إدارة  بها  قامت  إجراءات  عدة  »هنالك 
منح  منها  آفا،  روج  أهالي  عودة  لتسهيل 
الدفاع  واجب  تأجيل من خدمة  بطاقات  الشباب 
تسوية  من  خاللها  ليتمكنوا  شهر  خالل  الذاتي 

أوضاعهم«.

تشكيل كومني الشهيدة آفشني حبي الشيخ مقصود
حلب،  بمدنية  مقصود  الشيخ  حي  أهالي  شكَّل 
كوميناً جديداً لهم باسم الشهيدة »آفشين«، وذلك 
لتشكيل  تعقد  التي  االجتماعات  سلسلة  ضمن 
الكومنيات ضمن الحي الغربي للشيخ مقصود، 
اجتماعاً  الديمقراطي  المجتمع  حركة  وعقدت 
من  العشراُت  حضره  الكومين  تشكيل  بهدف 
لتشكيل  التحضيرية  اللجنة  وأعضاء  األهالي 
بالوقوف  االجتماع  وبدأ  حلب.  في  الكومينات 
المشتركة  للرئيسة  كلمة  تالها  صمت،  دقيقة 
الحي  في  الديمقراطي  المجتمع  حركة  لمجلس 
أساس  هو  الكومين  إنَّ  فيها:  قالت  سعاد حسن 
متطلبات  الكومين  »يلبي  وتابعت:  المجتمع 
على  ويجب  كافة،  الحياة  نواحي  من  األهالي 
األهالي االنضمام إليه«. ثم افتتح باب الترشح 
للكومين.  المشتركة  وللرئاسة  اللجان  لعضوية 
وبعد إجراء االنتخابات، تم اختيار كامل خليل 
عزت وفهيمة موسى كرئاسة مشتركة لكومين 
الست  اللجان  تعيين  تم  بعدها  آفشين،  الشهيدة 

والخدمات،  المجتمع،  وحماية  »الصلح،  وهم: 
لجنة  وكل  واالقتصاد«  والتدريب،  والصحة، 
تتألف من 4 أعضاء. وانتهى االجتماع بترديد 
وبذلك  الشهداء.  د  تُمجِّ التي  للشعارات  األهالي 
قسمين، وهما  إلى  قُسم  قد  الغربي  الحي  يكون 
قسم كومين الشهيد روبار قامشلو وقسم كومين 

الشهيدة آفشين. يأتي تشكيل الكومينات بعد عودة 
لسيادة  نظراً  إليه،  السابقين  الحي  أهالي  أغلب 
األمن واألمان فيه، األمر الذي تطلب ترتيبات 

وتشكيل كومينات جديدة إلدارة األهالي.
وكالة هاوار

واقع مزٍر ..  رغم كثرة املنظمات 
يف خميم اهلول

في  سوريون  ونازحون  عراقيون  الجئون  عبَّر 
مخيم الهول عن استيائهم من تقاعس المنظمات 
اإلغاثية عن تقديم العون والمساعدة لهم لتخفيف 
تبعات لجوئهم و نزوحهم، شاكرين اإلدارة الذاتية 
على تقديم المساعدات لهم حسب إمكانياتهم. افتتح 
بالقرب  آذار عام 2016م،  الهول، في 9  مخيم 
سوريا  بين  المرسومة  السياسية  الحدود  من 
والعراق، من قبل مكتب شؤون النازحين التابع 
المخيم  العمل والشؤون االجتماعية، ويقع  لهيئة 
20كم شرق مدينة الحسكة، وحوالي 1كم جنوب 
بلدة الهول. وأتى افتتاح المخيم بعد موجة النزوح 
واللجوء الكبيرة من مدينة الموصل العراقية بعد 
السيطرة عليها من قبل مرتزقة داعش، وإغالق 
النازحين  أمام  أبوابها  كردستان  باشور  سلطات 

من تلك المنطقة، كما تزايدت أعداد النازحين بعد 
حملة  والكردية  العراقية  القوات  من  كل  إعالن 
باإلضافة  داعش،  مرتزقة  من  المدينة  تحرير 
السورية  المدن  أبناء  من  كبير  عدد  نزوح  إلى 
وارتكاب  التعسفية  النظام  ممارسات  نتيجة 
المجازر من قبل مرتزقة داعش ومرتزقة جبهة 
اإلدارة  مناطق  في  رأَوا  حيث  بحقهم،  النصرة 
ألف  المخيم  في  ويوجد  واألمان.  األمن  الذاتية 
بنيت  البيوت  وهذه  بيتاً،  وحوالي220  خيمة 
اآلن 23  المخيم  يقطن  عام 1991م، حيث  في 
سوري،  نازح  آالف  و10  عراقي  الجئ  ألف 
نقص  من  والالجئون  النازحون  هؤالء  ويعاني 
رغم  والصحيَّة  الغذائية  المساعدات  تقديم 
تقديم  تدَّعي  التي  المنظمات  من  العديد  وجود 
بيّنوا،  والالجئون،  والنازحون  لهم.  المساعدات 
ما  عنهم  تخلَّت  اإلغاثية  المنظمات  تلك  أن 

جعلهم وعائالتهم يعيشون حياة مأساوية وصعبة 
الحياة  متطلبات  توفير  من  نهم  تمكُّ عدم  جراء 
أنه  إلى  والالجئون،  النازحون  ولفت  األساسية. 
رغم الحرارة المرتفعة التي يتعرضون لها داخل 
بدورها  تسبب  والتي  الصيف  فصل  في  المخيم 
الكثير من األمراض إال أنَّ المخيم يفتقر للمراوح 
وحافظات المياه رغم وجود العديد من المنظمات 
تعمل داخل المخيم ولكنها لم تفكر قط بمثل هذه 
مع  هاوار  أنباء  لوكالة  لقاء  وفي  المساعدات. 
دير  مدينة  أهالي  من  هللا،  عبد  صباح  النازحة 
الزور، قالت:  »المنظمات ال تفعل شيئاً لنا وال 
تمد يد العون، المواد الغذائية ال تكفي أبداً وتكون 
النواحي  من  الالجئين  تستغل  المنظمات  فاسدة، 
كافة تحت اسم منظمة حقوق الالجئين«. وطالبت 

صباح، المنظمات كافة بأن يضعوا أيديهم على 
في  لهم  العاجلة  المساعدات  ويُقدِّموا  ضمائرهم 
قال  جانبه؛  ومن  المرتفعة.  الحرارة  هذه  ظل 
علي حسين، وهو من محافظة األنبار العراقية: 
المخيم  بأهالي  االهتمام  المنظمات  »نطالب 
صحياً وتوفير كوارد الصحة، إذ يوجد كثير من 
األمراض في المخيم من دون رعاية والمنظمات 
آفا  نفسها ال ترى«. وكانت منظمة روج  تعتبر 
لإلغاثة والتنمية قد حملت تلبية احتياجات المخيم 
على عاتقها بالتنسيق مع مؤسسات اإلدارة الذاتية 
الديمقراطية، باإلضافة إلى التنسيق مع عدد من 
المنظمات منها “IRD، IRC و NRD” التابعة 
لألمم المتحدة، حيث لم تقم هذه المنظمات بعملها 
بالشكل المتوقع منها، وبقي حمل تلبية متطلبات 
الذاتية  اإلدارة  عاتق  على  والالجئين  النازحين 

ومنظمة روج آفا لإلغاثة والتنمية.

مقاطعة  في  االقتصادي  المجلس  بارد 
قامشلو والذي تأسَّس في 2013م؛ وبهدف 
ألبناء  االقتصادية  االحتياجات  تلبية 
العبوات  لصناعة  معمل  بافتتاح  المنطقة، 
البالستيكية في مدينة قامشلو بإقليم الجزيرة 
شمال سوريا، أواخر عام 2013م ومن ثم 

تم نقل المعمل إلى ناحية عامودا.
يساهم المعمل بشكل كبير بتأمين العبوات 
مدن  في  المعامل  لمعظم  البالستيكية 
اقتصاد  وتقوية  وإنعاش  سوريا،  شمال 
االحتكار  على  للقضاء  ويهدف  المنطقة، 
العبوات  عن طريق ضخ  األسواق  ضمن 
إلى  وأحجامها  أشكالها  بكلِّ  البالستيكية 
التي  للعبوات  منافسة  بأسعار  األسواق 
تدخل إلى مناطق شمال سوريا من الخارج.
يصنع المعمل يومياً آالف العبوات، كعلب 
لمياه الشرب )بقين(، المشروبات الغازية، 
وعلب  واأللبان،  العسل  وعلب  والدالء، 

وعبوات  واللودالين،  والشامبو،  الكلور، 
األدوية، باإلضافة لعلب النفط وزيت غيار 

سواء  العبوات  من  والكثير  السيارات، 
بأحجام  المنزلية  للمواد  أو  الغذائية  للمواد 

وسعات وأنواع مختلفة ومتنوعة، وعبوات 
مقاومة للحرارة والبرودة أيضاً.

مقاطعة  في  االقتصادي  المجلس  ن  ويؤمِّ
روج  لمعمل  األولية  المواد  قامشلو 
في  ويعمل  حلب،  مدينة  من  للبالستيك 
من  و4  النساء،  من   4 عمال،   8 المعمل 
الساعات  وفق  ساعات،   8 لمدة  الرجال، 
المخصصة للعمل من قبل الجهات المعنية 
سوريا.  وشمال  آفا  روج  مناطق  ضمن 
يوجد ضمن المعمل خمس آالت )ماكينات( 
أساسية، كماكينة بيتي اآللية تقوم بصناعة 
والطحينية،  والمربى،  العسل،  عبوات 
وتعمل الماكينة أوتوماتيكياً، وماكينة بيتي 
بيتي  لماكينة  مشابهة  وهي  آلية  النصف 
اآللية بحسب المواصفات، وتصنع عبوات 
للنفط، ومياه الشرب، والمشروبات الغازية 

بسعات وأحجام مختلفة حتى اللترين.
اسم  على  ويطلق  إثيلين  بولي  وآلة 

لنفخ  ُمخصَّصة  وهي  النفخ،  الماكينة 
العبوات، وتصنع علب الكلور، والشامبو، 
الخاصة  الكيميائية  والمواد  واللودالين، 
المنازل. وماكينة بولي بروبولين  بتنظيف 
وتسمى هذه الماكينة بالحقن تصنع األغطية 
لجميع انواع العبوات، سواء أكانت للمواد 
المعمل  يميز  وما  الكيميائية.  أم  الغذائية 
من  فريدة  وهي  التجديد،  ماكينة  وجود 
نوعها، تقوم بإعادة تدوير المواد التي تُتلف 

وتتلوث وتُعيد صناعة العبوات من جديد.
وأوضح اإلداري والفني ضمن معمل روج 
من  الهدف  أن  محمد  راغب  للبالستيك 
إنشاء المعمل هو تقوية وبناء االقتصاد في 
الخارج،  إلى  الحاجة  شمال سوريا، وعدم 
باإلضافة لتوفير فرص العمل للفئة الشابة 

ضمن المنطقة.
وكالة هاوار

معمل روج للعبوات البالستيكية.. تأمني متطلبات الشمال السوري 

الطبقة  مدينة  تعاني   - الطبقة  روناهي/ 
العشوائية  الحفر  انتشار  من  وشوارعها 
الحرب  نتيجة  العامة  الطرق  في  الكبيرة 
المياه  شبكة  خطوط  إصالح  حفريات  أو 
هذا  وفي  المدينة،  في  الصحي  والصرف 
اإلطار بدأت ورشات شركة الشمال التابعة 
مع  بالتعاون  الديمقراطية  سوريا  لمجلس 
مداخل  بتزفيت  الطبقة  في  الشعب  بلدية 

مدينة الطبقة ومخارجها الرئيسة.
خطة  ضمن  عملها  الورشات  وباشرت 
وشوارع  طرق  تأهيل  إعادة  على  قائمة 
اإلهمال  من  سنوات  بعد  الطبقة  مدينة 

تجاوزت العشر.
على  المشرف  المهندس  مع   لقاء  وفي 
مشروع التزفيت عبد هللا الحسن الجعبري؛ 
انطلقت  الزفت  فرش  عملية  أّن  على  أكَّد 

وسينتهي  الشمالي  المدينة  مدخل  من  بدءاً 
تتجاوز  ال  فترة  خالل  التزفيت  مشروع 

األسبوع.
وأشار الجعبري إلى أنَّ الخطة تركز حالياً 
تمتد  قد  والحقاً  الطبقة  مدينة  مداخل  على 
والفرعية  الرئيسة  الشوارع  إلى  العملية 

داخل المدينة.
اآلليات  من  العديد  المشروع  في  وشارك 
وبلدية  الشمال  شركة  من  كل  إلى  العائدة 

الطبقة وبمشاركة حوالي العشرين عامالً.
هذا وتجدر اإلشارة إلى أن الزفت )المادة 
تحضيرها  تّم  التزفيت(  عملية  في  األولية 
والواقع  حديثاً  المفّعل  كبيع  أبي  مجبل  في 
على بعد 40كم من مدينة الطبقة في الريف 

الشرقي لها.

تزفيت مداخل مدينة الطبقة

محلة نظافة لبلدية الشعب يف القرمانية

املطالب اخلدمية ألهايل املنطقة اجلنوبية من إقليم اجلزيرة 

روناهي/ الدرباسية ـ باشرت بلدية الشعب 
الدرباسية  بلدية  من  بمساندة  القرمانية  في 
2018/8/3م  بتاريخ  األسايش  وقوات 
لبلدية  التابعة  القرى  ضمن  نظافة  بحملة 
»النظافة  عنوان  تحت  بالقرمانية  الشعب 
الذي  البرنامج  ضمن  وذلك  حضارتنا«؛ 

وضعته البلديات كافة في ناحية الدرباسية 
للحفاظ على نظافة الناحية وتوعية األهالي 
في  الحملة  بدأت  القرى.   نظافة  ألهمية 
الساعة السابعة صباحاً، حيث تجمعت كلُّ 
الناحية  في  البلديات  لكل  التابعة  اآلليات 
أمام بلدية الشعب بالدرباسية وانطلقت إلى 

هذا  وفي  بالحملة.  للمباشرة  القرمانية  بلدة 
حت عضوة المكتب التنفيذي  السياق؛ صرَّ
في بلدية الشعب بالقرمانية هيفين فرحان؛ 
بلدية  في  عقد  الذي  االجتماع  »بعد  قائلة: 
الدرباسية واالتفاق على أن تكون القرمانية 
خالل  قمنا  الحملة؛  بهذه  تباشر  بلدة  ل  أوَّ
القرى  على  بجوالت  الفائت  األسبوع 
القمامة في  القرمانية لتجميع  لبلدية  التابعة 
لترحيلها بواسطة اآلليات من  مكان محدد 
آلية  وحول  والنظافة«.  البيئة  عمال  قبل 
العمل؛ قالت: »نقوم بترحيل القمامة وإزالة 
وتنظيف  الحيوانات  روث  من  التراكمات 
ٍص  ُمخصَّ مكبٍّ  في  وإفراغها  الشوارع 
قمنا  الحيوانات  لروث  وبالنسبة  للقمامة 
في  الزراعية  األراضي  على  بتوزيعها 
كلِّ قرية، وتمت تغطية حوالي سبع قرى 
القمامة  من  طٍن   /200/ حوالي  وترحيل 

وروث الحيوانات«

بلدية  قامت   - لكي  كركي  روناهي/ 
المعابر  الشعب في تل كوجر بجولة على 
معابر  وهي  الفيضانات  نتيجة  المتضررة 
كل من قريش، وكنانة الواقعة على طريق 
أخرى  معابر  وأربعة  كوجر  تل  ـ   الهول 
الركابية،  وهي  مائية  مجاٍر  على  واقعة 
المكرنات، شوفة، والطاش الشرقي  وهذه 
في  الموجودة  القرى  بين  تصل  المعابر 
الالزمة  الدراسة  إعداد  تم  حيث  المنطقة، 
لضرورة  وذلك  الفنية  الدائرة  قبل  من  لها 
عدم  أنَّ  علما  الشتاء،  فصل  قبل  تنفيذها 
تنفيذها يؤدي الى انقطاع طريق تل كوجر 
ـ الهول وانقطاع القرى الموجودة بالمنطقة 

كافة من الوصول الى البلدات المجاورة.

جولة على املعابر املتضررة
 يف تل كوجر

إلقليم  الجنوبية  المناطق  أهالي  طالب 
الخدمات  توفير  في  باإلسراع  الجزيرة، 
والمياه،  الصحي  كالصرف  لهم،  الالزمة 
مستحدثة  بلدياتهم  لكون  النظافة  وخدمات 
وبدوره  بعد،  ميزانية  لها  تخصص  ولم 
في  البلديات  للجنة  التنفيذي  المجلس  د  يؤكِّ
بتخصيص  البدء  بصدد  أنَّهم  على  اإلقليم 
ميزانية خالل فترة قصيرة. تعاني المنطقة 
الجنوبية لناحية تربه سبيه في إقليم الجزيرة 
شمال سوريا، من قلة الخدمات األساسية، 
وبخاصٍة المناطق التي حررت مؤخراً من 
مرتزقة داعش، الذين خلفوا دماراً وخراباً 
تلك  إلى  جديد  من  الحياة  وإلعادة  خلفهم. 
األخيرة  االنتخابات  بعد  ُشكلت  المناطق، 
عّدة  سوريا  لشمال  الديمقراطية  للفيدرالية 
بلديات هناك، ومنها بلدية أبي فرع الواقعة 
البلدية  أنَّ  إال  سبيه،  تربه  ناحية  جنوبي 
ال  المستحدثة  البلديات  من  وكمثيالتها 
األهالي،  متطلبات  تلبية  عاجزة عن  تزال 
من  لها  خاصة  ميزانية  تخصيص  لعدم 
في  البلديات  للجنة  التنفيذي  المجلس  قبل 

مقاطعة قامشلو.

تراكم القمامة وخلل يف 
جماري الصرف الصحي

بشكل  البلدية  بتفعيل  البلدة  أهالي  ويطالب 
الخدمات  توفير  على  قادرة  لتكون  رسمي 
سكان  أحد  صالح  عباس  لهم.  الالزمة 
أنَّ مرتزقة داعش دمروا  أكَّد على  البلدة، 
بوا الكثير من المرافق الحيوية ضمن  وخرَّ

البلدة، وطالب الجهات المختصة باإلسراع 
الصرف  مجاري  إصالح  على  العمل  في 
لهم  األساسية  الخدمات  وتوفير  الصحي، 
الهلو  محمود  البلدية  الشرب.عضو  كمياه 
أشار إلى أنهم يتلقون شكاوى وطلبات من 
المواطنين لترميم شبكات مجاري الصرف 
على  صحياً  خطراً  تشكل  التي  الصحي 
كريهة  روائح  النبعاث  البلدة  أبناء  صحة 
التابعة  القرى  أهالي  أن  إلى  وأشار  منها، 
للبلدة يترددون وبشكل مستمر على البلدية 

من أجل تنظيف قراهم من القمامة.

املطالبة بتخصيص ميزانية ليتمكنوا 
من تلبية متطلبات األهالي

في  الشعب  لبلدية  المشتركة  الرئيسة 
البلدية  أن  أوضحت  الهلو  منال  فرع  أبي 
بعد.  لها  ميزانية  تخصص  ولم  مستحدثة 
مستمر  وبشكل  سعيهم  إلى  وأشارت 
انتخبهم،  الذي  الشعب  ثقة  عند  ليكونوا 
مقاطعة  في  البلديات  مجلس  وطالبت 
ليتمكنوا  لهم  ميزانية  بتخصيص  قامشلو 
في  اإلداري  األهالي.  متطلبات  تلبية  من 
مقاطعة  في  للبلديات  التنفيذي  المجلس 
أنَّهم  على  أكَّد  يوسف،  مسعود  قامشلو 
للبلديات  ميزانية  تخصيص  بصدد 
وتمديدهم  قصيرة،  فترة  خالل  المستحدثة 
من  ليتمكَّنوا  الضرورية،  بالمستلزمات 
تلبية متطلبات األهالي وتقديم الخدمات لهم 

وحل مشاكلهم.
وكالة هاوار


