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أضرحة شهداء متوز تضاء بالشموع يف كوباني

روناهي /كوباني  -استذكر المئات
من أهالي مقاطعة كوباني شهداء شهر
تموز الذين استشهدوا في أماكن وأعوام
مختلقة ،بإشعال الشموع على أضرحتهم
في مراز الشهيدة دجلة ،في التاسع
والعشرين من شهر تموز؛ وذلك خالل
مراسم استذكار شارك فيها المئات
من األهالي وممثلي اإلدارة الذاتية في

المقاطعة .بدأت المراسم بالوقوف دقيقة
صمت استذكارا ألرواح الشهداء ،تالها
إلقاء كلمة الرئيس المشترك لمجلس
حركة المجتمع الديمقراطي أحمد شيخو
قال فيها“ :يعتبر شهر تموز؛ شهر
المقاومة والنضال ،المقاومة التي بدأت
شرارتها من  14تموز وما زالت مستمرة
حتى اآلن في عفرين وعموم كردستان،

الفرواتي ..من أقدم املهن يف الرقة
روناهي /الرقة ـ تعد مهنة صناعة الفروة
أو العباءة المبطّنة بصوف األغنام من
أقدم المهن في سوريا وبخا ّ
ص ٍة الرقة،
حيث تُصنع وتباع بكثرة ،وتعد الفروة من
األزياء الرجالية التقليدية في الرقة ،يرتدي
الفروة كبار السن وفي الريف حتّى الشباب
يرتدونها ،تلبس الفروة في فصل الشتاء،
لتمنح من يرتديها الدفء ،يستخدمها أيضا ً
رعاة األغنام ،ليحافظوا على أجسادهم دافئة
في البرية.
تعتمد صناعة الفروة على صوف الغنم
وجلدها ويتم تحضير الصوف على عدة
مراحل وكذلك األمر بالنسبة للجلد ،حيث
يمر كالهما بعدة مراحل قبل البدء بتصنيع
الفروة ،كالتنظيف والنقع والتمليح والتجفيف.
تواجه اليوم هذه المهنة عدة عوائق

مطالبنا هي الدميقراطية والالمركزية والتشاركية

مسد يدعو إىل املسار السياسي السوري ـ السوري

روناهي :صحيفة سياسية ثقافية عامة تصدر عن مؤسسة روناهي

وصعوبات ،منها انخفاض الطلب عليها،
ونقص اليد العاملة ،فالعاملون في صناعة
الفروة هم من كبار السن ،ويندر وجود
الشباب في هذه المهنة التي تتطلب جهد
وقوة الشباب على عكس ما كان يجري في
السنين الماضية ،فهنالك عائالت تتوارث
هذه المهنة جيالً بعد جيل ،كالحاج جمال عبد
الوهَّاب الذي جاء والده من حلب إلى الرقة
في عام 1950م وكان يعمل في هذه المهنة
التي ورثها بدوره عن أبيه أيضاً ،واليوم
يمشي الحاج جمال البالغ من العمر ستِّين
عاما ً على درب والده في صناعة الفروة
رغم مشقة العمل وعدم وجود أحد لمساندته.
تعد الفروة لونا ً من ألوان الفلكلور ،ويفخر
أبناء الرقة شيبا ً وشبابا ً بارتدائها.
تقرير /صاحل العيسى

بفضل مقاومة خيري دورموش ،وعلي
جيجك ،وكمال بير ،وعاكف يلماز الذين
سطَّروا أسما َءهم ومقاومتهم في تاريخ
كردستان والشرق األوسط” .وبعدها
بادر الحضور بإشعال الشموع على
أضرحة الشهداء ،وسط الهتافات التي
تحيِّي مقاومة ونضال الشهداء.

بعد زيارة وفد مجلس سوريا الديمقراطية إلى دمشق إثر تلقيه دعوة من الحكومة
السورية إلجراء التفاوض بين الطرفين؛ دعا مسد جميع القوى السياسية السورية
لالنضمام إلى المسار السياسي السوري ـ السوري لوضع نهاية للعنف والصراع
الدائر في سوريا ،وإنقاذ الشعب من األزمة التي بلغت ذروتها ،وبالتالي وضع
خارطة جديدة لسوريا تنقل سوريا إلى الالمركزية الديمقراطية2» ...

سياسية ثقافية عامة  -تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر

نحن كحركة سياسيّة لم نكن يوما ً ضد
إيجاد الحلول السلميّة لألزمة السوريّة،
والنظام يتح َّمل جزءاً مما جرى في
سوريا ولكن التدخالت الخارجيّة هي
أججت وساعدت على
التي ّ
تحويل المطالب الجماهيريّة
ال ُمحقّة عن مسارها ،وأنّ
مؤتمرات جنيف وآستانا
وسوتشي عملت على
إطالة عمر الصراع
في سوريا2» .
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جتزئة إدلب ...خطة
روسية ـ تركية!

»2

ّ

ّ

احلوار السوري السوري
طريق النجاة من األزمة
»6

املرأة السورية ما بني
التمكني والتأهيل
»3

لن تتكرر مأساة شنكال ..واملرأة
اإليزيدية منظمة

تعرض الشعب اإليزيدي عبر التاريخ إلى
 74حملة إبادة ُ
ب دينية
شنت ضدهم ألسبا ٍ
وعرقية ،وتسببت تلك الحروب والمذابح
بالويالت والمآسي لهذا الشعب المسالم،
وكان آخرها استهدافهم من قبل مرتزقة
داعش فكان الهجوم األعنف واألكثر
دموية في  3آب من عام 2014م ،حيث
توجه مرتزقة داعش بعد سيطرتهم على
مدينة الموصل العراقية إلى منطقة شنكال
فعاثوا فيها قتالً وسبيا ً وترويعا ً للسكان
المدنيين.
»3

ارتفاع درجات احلرارة يتسبب

شنكال تدق ناقوس الذاكرة من جديد

مقايضات سياسية وآخرها على اجلنوب السوري
عدسة روناهي  -الطبقة

بات المشهد السوري يستفحل يوما ً بعد يوم
منذ بداية األزمة قبل سبع سنوات وبشكل
الفت للنظر ،وما التصعيد اليومي الذي
يعيشه السوريون إال تأكيداً على استمرارية
هذه األزمة .والمقايضة السياسية بين القوى

بإصابة األبقار مبرض اجللد الكتيل
«إهنالك العديد من األمراض التي
تصيب الماشية في هذه الفترة من السنة
مثل الحمى القالعية والباستريال وجدري
األغنام والتهاب الجلد والطفيليات الداخلية
والخارجية وغيرها ،والالفت في هذه
السنة انتشار مرض الجلد الكتيل أو العقدي
غير المعهود في منطقتنا؛ بسبب ارتفاع
درجات الحراة وزيادة نسبة الحشرات
الناقلة لألمراض».

اإلقليمية والنظام من جهة ،وبين القوى الدولية
والنظام من جهة أخرى ،أصبحت كبورصة
ينال منها ك ُّل سياس ٍّي أربا َح أجنداتِه ،من خالل
تواجد قوة بالده العسكرية على أرض سوريا.
»5

ٌ

»7

املوناليزا :أسرار دفينة
ُ َ ْ
منذ أكثر ِمن 500عام!

مراكز توزيع
صحيفة روناهي
واقتناء الكتب

اقليم الجزيرة -قامشلو (مكتبة سعدو -فرع ( )1شارع زكي األرسوزي -جانب البلدية  -425997فرع ( )2الشارع العام ،مقابل جامع الشالح  /452081مكتبة آواز -طريق عامودا  /439154مكتبة
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تربه سبيه (مكتبة الجهاد )470618

شعب ومجتمع تعرض لـ  74فرمانا ً وما
زال يقاوم .إذ؛ أنَّه صامد إلى األزل،
الكرد اإليزيديون الذين كانوا أكبر من
نالوا من ظلم وهمجية مرتزقة داعش
المدعوم من حكومة الديكتاتور أردوغان،

ق،
من
سبي ،واغتصاب ،ومجازر ،وحر ٍ
ٍ
ب .ومن كل أنواع الموت والتعذيب
ونه
ٍ
على يد مرتزقة داعش ،وكان ذلك يوم
2014/8/3م.
»6

بَ َح َ
ث المؤرّخ باالنتي في س ّر الموناليزا
لم ّدة  25سنة ،وحصل على وثائق،
وشهادات زواج من ذاك العصر ،ووصل
إلى نتيجة (غير قاطعة) وهي ّ
أن الموناليزا
ْ
عاصرت دافنشي ،وهي
شخصيّة حقيقيّة
مادونا ليزا جيرارديني زوجة التاجر
فرانشيسكو جوكوندو الصديق المقرّب
لدافنشي؛ فطلب منه رسم لوح ٍة لزوجته،
إلاّ أنّه لم يستلمها أبداً.

»8
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جتزئة إدلب ...خطة روسية ـ تركية!

من جرائم االحتالل ...تقييد املرأة
وسرقة مصوغاتها
مركز األخبار ـ أقدم مرتزقة االحتالل التركي
ضمن سلسلة انتهاكاتهم على مداهمة منازل
بعض أهالي قرية قيبار التابعة لمدينة عفرين
وتقييد النساء وسرقة ما لديهن من مصوغات
وأموال .وأفاد مصدر من قرية قيبار التابعة
لمدينة عفرين لمراسل أنباء هاوار أن مرتزقة
جيش االحتالل التركي وبالتحديد مرتزقة ما
تسمى فرقة الحمزات ،أقدموا (السبت) على
مداهمة عدة منازل في قرية قيبار ،وتحت
تهديد السالح قيدوا أيدي النساء الموجودات

في منازلهن وعصبوا أعينهن وسرقوا كل ما
بحوزتهن من ذهب ومصوغات وأموال.
وذكر المصدر أن من بين النساء اللواتي
تعرضن للسرقة وتقييد أيديهن في منزلهن
كل من (ح .ح – ز .ح) اللتين وبعد مغادرة
المرتزقة القرية تمكنتا من فك وثاقهن وتوجهتا
على الفور إلى مدينة عفرين لتقديم شكوى لدى
مقرات االحتالل التركي ،وأكدتا أن ضباط
جيش االحتالل لم يعيروا شكواهما أي اعتبار.

مسد يدعو إىل املسار السياسي
السوري ـ السوري
مركز األخبار ـ مع قرب االنتهاء من ملف
الجنوب السوري ،بدأت روسيا بتفتيت
منطقة إدلب من أجل ضمان سيطرة النظام
عليها ،في حين تسعى تركيا لتوحيد مرتزقتها
لمواجهة قوات النظام.
تحاول روسيا التفاهم مع تركيا بوضع خطة
تضمن للنظام فتح ممر آمن بقضم أجزاء
من جنوب إدلب وغربها؛ محاولة تأمين
طريق التجارة إلى الساحل ،إضافة إلى
حماية قاعدة حميميم الروسية التي تتعرض
لهجمات بطائرات «درون» ،وتقتضي
الخطة بتقدم قوات النظام نحو السيطرة على
مدينة جسر الشغور وقرى ريفها الغربي،
وصوالً إلى منطقة سهل الغاب ،ومعسكر
جورين القاعدة العسكرية األبرز في ريف
حماة الغربي .ورجحت أن تتجه قوات
النظام إلى فصل ريف إدلب الغربي ومناطق

سيطرة المعارضة في ريف الالذقية .ورأت
أن دخول قوات النظام إلى جسر الشغور
لن يشهد أي مواجهة صعبة ،كما وكشفت
مصادر في المعارضة عن قيام الفصائل
في الشمال السوري بتشكيل جيش لمواجهة
القوات الحكومية التي تستعد للتوجه إلى
إدلب بعد انتهاء المعارك في جنوب غربي
سوريا خالل األيام القليلة القادمة ،وأكدت
المصادر أن قرار تجميع الفصائل ضمن
جيش واحد جاء بضغط من تركيا التي سبق
وتوعدت بأن أي هجوم على إدلب سيعني
نسف مسار أستانة الذي تشارك فيه مع كل
من روسيا وإيران ،وبالتالي هي في ح ّل من
أي التزامات تجاه الطرفين.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أن رؤساء كل من تركيا وروسيا وفرنسا
والمستشارة األلمانية ،سيعقدون اجتماعا في

إسطنبول في السابع من أيلول المقبل؛ لبحث
الملف السوري .وفي هذا السياق ،ترددت
أنباء عن تقديم تركيا طروحات متعددة إلى
روسيا من أجل التوصل إلى حل يضمن
تجنيب إدلب أي هجوم عسكري وإنهاء
وجود التنظيمات اإلرهابية في المدينة،
وقالت مصادر روسية وسورية كما أكدت
مصادر قريبة من الحكومة التركية ،أن أنقرة
قدمت خطة تحمل اسم «ورقة بيضاء حول
إدلب».
وفي السياق ذاته؛ يواصل آالف السكان
مغادرة محافظة إدلب السورية ،عبر ممر
تشرف عليه قوات روسية في قرية أبو
الظهور ،في ما يبدو مقدمة إلطالق العميلة
العسكرية باتجاهها.

عالء الدين خالد» :احلوار السوري ـ السوري
ينهي األزمة»
مركز األخبار ـ رحب المحامي ورئيس فرع
حزب سوريا المستقبل في الشهباء عالء الدين
خالد بالحوار السياسي السلمي الوطني ،وقال:
«إن على السوريين الجلوس على طاولة الحوار
الواحد؛ ألن الحوار هو أساس حل الخالفات
كافة بين كافة أطياف المجتمع السوري».
وأجرت وكالة أنباء هاوار لقا ًء مع المحامي
ورئيس حزب سوريا المستقبل فرع الشهباء
حول الحوار السوري ـ السوري ،والمباحثات
التي جرت بين مجلس سوريا الديمقراطية
والنظام السوري .وحول المباحثات بين مجلس
سوريا المستقبل والنظام السوري قال خالد:
«هذه المباحثات لم تأت مباشرةً ،بل سبقتها
زيارات متبادلة وتبادل آراء إلى أن وصلت إلى
هذه المرحلة».
ونوه خالد إلى أنهم كحزب سوريا المستقبل
ومنذ تأسيس الحزب أعلنوا بأن الحوار السياسي
السلمي الوطني الشامل هو الحل األساسي ،وأنه
«ال مكان للحرب وآلة الحرب في األراضي
السورية وال مكان لإلرهاب على األراضي
السورية».
وأكد عالء الدين خالد أنهم وقفوا ضد اإلرهاب
أسوة باألحزاب الديمقراطية التي تؤمن بالحل
السياسي السلمي ،وأضاف« :الحرب هي التي
دمرت سوريا وهي التي شردت األهالي».
وأشار خالد إلى أنهم مستعدون «للجلوس على
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مركز األخبار ـ دعا مجلس سوريا
الديمقراطية القوى السياسية
السورية
الديمقراطية
واالنضمام
لالنخراط
إلى المسار السياسي
السوري  -السوري،
وتعزيزه وتطويره،
ليكون أكثر قوةً
وضع
وتأثيراً في
ِ
للعنف
نهاي ٍة
والحرب؛ وذلك خالل
بيان صدر (االثنين).
عقد مجلس سوريا
(األحد)
الديمقراطية
ً
اجتماعا ً موسعا لجميع القوى
واألحزاب السياسية المنضوية في
المجلس ،بمقره في مدينة الدرباسية،
وأصدر بعده بيان جاء في نصه« :تم
مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بلقاء
وفد مجلس سوريا الديمقراطية مع وفد
الحكومة السورية في العاصمة دمشق ؛
حيث عرضت رئيسة الوفد إلهام أحمد
رئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس مضمون
ومجريات اللقاء والمواضيع التي تم بحثها
مع وفد الحكومة السورية ومخرجاته.
وأكدت القوى واألحزاب السياسية
في مجلس سوريا الديمقراطية خالل
اجتماعها على أهمية هذا اللقاء كبادرة
للحل السياسي ،وضرورة استمراريته
على مبادئ راسخة ومتينة تخص جوانب
العملية السياسية كافة ،وأن ما سيُنجز في

الجانب الخدمي والفني يعد
نقطة ارتكاز لبناء الثقة وحسن النية بين
الطرفين ،ومن شأنه أن يفتح اآلفاق باتجاه
تسوية سياسية شاملة وكاملة لكل سوريا.
ومن هنا ،ندعو جميع القوى السياسية
لالنخراط
السورية
الديمقراطية
واالنضمام إلى هذا المسار السياسي
السوري ـ السوري ،وتعزيزه وتطويره،
وضع نهاي ٍة
ليكون أكثر قوةً وتأثيراً في
ِ
للعنف والحرب ,وإنقاذ البالد والشعب
ورسم
السوري من األزمة الراهنة،
ِ
ق شامل ٍة تنق ُل فيها البلد إلى
خارط ِة طري ٍ
سوريا ال مركزية ديمقراطية».

صحة وعلوم
اللوكيما (سرطان الدم)
تنشأ خاليا الدم في نخاع العظم لدى الشخص
السليم وتنضج الحقا ً لتش ّكل أنواع مختلفة من
خاليا الدم
 -1خاليا الدم الحمراء
 -2خاليا الدم البيضاء
 -3صفيحات دمويّة
يع ّد سرطان الدم أو اللوكيميا ()Leukemia
أحد أشكال السرطان التي تصيب الدم ،حيث
ينتج نخاع العظم خاليا دم بيضاء شاذة غير
طبيعيّة ،بمع ّد ٍل أسرع من الطبيع ّي ،وتقوم
بمزاحمة خاليا الدم الطبيعيّة ما يؤ ّدي إلى عدم
قدرتها على أداء وظيفتها بالشكل الصحيح إلى
جانب مزاحمة الخاليا الطبيعيّة في مجرى
الدم.
أنواع اللوكيما:
ــ لوكيما حادة :ينمو ويتفاقم بسرعة كبيرة جداً

ويهدد الحياة لدرجة كبيرة مؤديا ً لحدوث نقص
مناعة فقر دم شديد نزف .ويقسم لنوعين:
ــ سرطان اللمفاوي الحاد ،وسرطان الدم
النقوي الحاد.
ــ سرطان الدم المزمن أو اللوكيميا المزمنة:
تتطور ببطء ويتفاقم تدريجيا ً وقد يحتاج
األعراض إلى فترة طويلة قبل أن تبدأ بالظهور
وبعد اإلصابة يتم تشخيص عن طريق الفحص
الروتيني حتى قبل ظهور األعراض .وينقسم
سرطان اللمفاوي المزمن وسرطان الدم
النقوي المزمن.
األسباب
ال يوجد حاليا ً سبب محدد لسرطان الدم أو
اللوكيميا .إال ّ
أن هناك عوامل خطورة تزيد من
فرصة اإلصابة منها:
 -التعرّض لمستويات عالية من األشعة.

ّ

البدن ّي لمدة أسبوع.
وتبين ّ
أن معظم المشاركين في الدراسة
يجلسون مدة تصل إلى  10ساعات أو أكثر،

طاولة واحدة للحفاظ على وحدة سوريا؛ ألن
سوريا لكل السوريين».
وقال خالد« :إن تجربة اإلدارات الذاتية في
الشمال السوري خالل هذه الفترة كانت خير
مثال على التجربة الديمقراطية والتعددية
وشاركت فيها كل مكونات الشعب السوري وأن
على المواطنين السوريين الجلوس على طاولة
الحوار وأن الحوار هو أساس حل الخالفات بين
كافة أطياف المجتمع السوري الواحد».

وأردف عالء الدين خالد أن المحادثات بين
مجلس سوريا المستقبل والنظام السوري ستضع
اللبنات األولى للتفاوض والمباحثات ،حيث سيتم
تشكيل لجان متخصصة للتفاوض .وفي نهاية
حديثه قال المحامي ورئيس فرع حزب سوريا
المستقبل في الشهباء عالء الدين خالد أنهم مع
الحوار ،وتمنى تحقيق حل سياسي سلمي وبناء
سوريا ديمقراطية تعددية ال مركزية.

مركز األخبار ـ أنهى فريق االستجابة
األولية التابع لمجلس الرقة المدني من
انتشال الجثث من حديقة الحيوان التي
ضمت  400جثة ,ووصل العدد الكلي
للجثث التي تم انتشالها من الرقة 1650جثة
بحسب إحصائيات الفريق ،فيما يستمر
العمل في مقابر أخرى تم اكتشافها حديثاً.
اكتشف فريق االستجابة األولية مقبرة
جماعية أخرى بمساعدة من أهالي حارة
«البدو» في الرقة التي تضم العشرات من
الجثث وباشر الفريق بالعمل بها بعد انتهائه
من انتشال الجثث في حديقة الحيوان.
ويستمر فريق االستجابة األولية في انتشال
الجثث من المقابر الجماعية التي قام مرتزقة
داعش بحفرها ودفن المدنيين بها بطرق
وحشية ,وبمساعدة من األهالي تم اكتشاف
مقبرة جماعية في حارة «البدو» وسط
المدينة وهي عبارة عن بيت لمدني مجهول

ّ

في معظم األيام .كما كان النشاط البدن ّي مرتبطا ً
مع مستويات طبيعية نسبيّا ً من التروبونين.

كبار السن وتورم القدمني

تورّم القدمين من أكثر المشاكل التي يصاب بها
الكثير من األشخاص ،وهذه الحالة تصيب جميع
الفئات واألعمار ،لكنّها تكثر عند األشخاص
المتق ّدمين في العمر ،وكلّما تق ّدم اإلنسان في
العمر يتزايد التورّم في القدمين ،وذلك نتيجة
لحدوث خلل في وظائف الجسم ،وتعرّض الكبير
في السن لإلصابة بالعديد من األمراض ،التي
تؤ ّدي إلى حدوث ذلك كمرض السكريّ.
هناك مجموعة من األسباب التي تؤدي إلى
حدوث تورّم في منطقة القدمين وهي:
وجود كميات كبيرة من المياه المخزنة في
الجسم ،وذلك بسبب عدم تناول الكميات الكافية
من المياه التي يحتاج لها الجسم ،وبالتالي قيامه

الشعور بالتعب واإلعياء
فقدان الوزن
فقدان الشهية
حصول النزيف والكدمات
انتانات متكررة
حمى أو تعرّق ليل ّي مستمرّ.

تض ّخم العقد اللمفاويّة.
انزعاج في البطن.
التشخيص
الفحوص الدموية الروتينيّة ،لطاخة دم
محيطيّة.
خزع النخاع العظم هي أكثر الفحوصات
شيوعاً.
قياس تدفق الخلو ّ
ي وهو الفحص األكثر دقة
والمعتمد عليه حاليا ً يتم تحليل نوع الخاليا
الورميّة
العالج
في الحاالت الحادة زرع نقي العظم الغيري
إذا كان ممكنا ً
عالج كيمياو ّ
ي ينقسم لمراحل حسب نوع
اللوكيميا والعالج الشعاع ّي
في الحاالت المزمنة يستخدم طرق مختلفة من
العالجات ولفترة طويلة ،وبعض الحاالت يتم
إجراء العمل الجراح ّي إلزالة الطحال.

د .دانيش ابراهيم حممود

فوائد سم األفاعي
من أه ّم فوائد سم األفاعي ما يأتي:
يدخل سم األفاعي في صناعة عد ٍد كبير من
األدوية والمراهم الطبيّة.
يحتوي سم األفاعي على البروتينات غير
اإلنزيمية والتي تُساعد على توسيع األوعية
الدمويّة في جسم اإلنسان وكذلك زيادة نفاذيّة
ُ
حيث تزيد من
جدران هذه األوعية الدمويّة،
قدرتها على إدخال السكر لخاليا الجسم المختلفة.
يُستخدم كذلك كمضا ٍد حيوي لتجلّطات الدم
في الجسم ،من خالل التقليل من نسبة تكوين
الثرومبين .يُستخدم لعالج بعض أعراض
ومضاعفات السكتة الدماغيّة .يُعالج بعض
مشكالت القلب مثل قصور القلب االحتقاني

وبالتالي تالشي الكثير من المضاعفات السيئة
التي يمكن أن تحدث نتيجة اإلصابة به ،وتعمل
بشكل
على تحفيز القلب لالنقباض واالنبساط
ٍ
جيّد .يُساعد في عالج بعض األمراض في جسم
اإلنسان مثل البلهارسيا وكذلك يُساعد في عالج
ُ
حيث يساعد في الحفاظ على نسبة
مرض السكر
طبيعية من السكر في الدم وذلك من خالل زيادة
نفاذيّة األوعية الدمويّة وبالتالي دخول السكر
إلى خاليا الجسم المختلفة.
يُعالج بعض مشكالت ضغط الدم في الجسم.
يُساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وتأخير
ّ
السن والتجاعيد.
ظهور عالمات التق ّدم في

مل يعد األطفال قادرين على
اإلمساك باألقالم للكتابة

اكتشاف مقربة مجاعية جديدة يف الرقة
الهوية حفرت داعش به مقبرة جماعية
تضم العشرات من المدنيين .اإلداري في
فريق االستجابة األولية ياسر الخميس
قال« :نحن مستمرون في انتشال الجثث
في جميع أحياء مدينة الرقة وأطرافها حتى
االنتهاء من عملية االنتشال التي تجاوزت
الـ1650جثة ،الفريق يقوم بجوالت ميدانية
يبحث من خاللها عن المقابر الجماعية أو
تحت األنقاض ولكن أغلب المقابر الجماعية
تم اكتشافها عن طريق األهالي الذين
يقومون بإبالغ الفريق بمكانها ،حيث يعمل
الفريق بدوره على انتشال جميع الجثث
الموجودة».
وناشد الخميس األهالي في المدينة بأن
يعلموا اللجنة عن مكان أي مقبرة جماعية
يعرفون مكانها أو يشكون بوجودها وذلك
عبر انبثاق الروائح التي تخرج من المباني
المدمرة أو ساحات المنازل.

 التدخين. التعرّض لمواد كيمياويّة مثل مادة البنزين. العالجات الكيمياويّة سابقاً. المتالزمات الوراثية (متالزمة داون-ومتالزمة بلوم)
أعراض اللوكيميا:

ًّ
اجللوس مطوال يؤدي إىل مشاكل صحية
غري متوقعة

وجدت دراسة جديدة ّ
أن الجلوس لفترات طويلة
يمكن أن يض ّر بصحة القلب ،عدا عن إمكانية
تأثيره على أجهزة الجسم المختلفة وتسببه
في أمراض أخرى أهمها السكريّ .وارتبط
الجلوس ألكثر من  9أو  10ساعات يومياً،
بخطر اإلصابة بأمراض عدة ،إال ّ
أن أهمها
ِّ
ضخ
يتمثل بفشل عضلة القلب ،إذ تعجز عن
ما يكفي من الدم إليصال الكمية الالزمة من
األوكسيجين إلى جميع أنحاء الجسم.
وبدأت مجموعة من أطباء القلب من جميع
أنحاء العالم ،تتساءل حول تأثير التروبونين
(بروتين تنتجه خاليا عضلة القلب عند
تعرضها لإلصابة أو الموت) على صحة
القلب ،ومدى ارتباط مستوياته بنمط حياة
المرضى .واعتمد الباحثون في الدراسة التي
نُشرت في  ،Circulationعلى بيانات بحث
 ،Dallas Heartحيث أكملوا جمع المعلومات
الصحيّة عن  1700مشارك ،وتتبعوا نشاطهم
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باالحتفاظ بأ ّ
ي كمية تدخل للجسم حتى لو كانت
قليلة جداً ،ومع مرور الوقت تتجمع هذه المياه
داخل الجسم وال يخرج منها أ ّ
ي كمية زائدة ،م ّما
يؤ ّدي إلى اإلصابة بتورّم في القدمين ،ولحل
مثل هذه المشكلة يجب القيام بتناول كميات
كبيرة من المياه والتي يحتاج لها الجسم ،ليتم ّكن
من إخراج الزائد منها وعدم احتفاظها وتخزيها
داخل الجسم.
تعرّض كبير سن أل ّ
ي إصابة أو جرح تؤ ّدي إلى
حدوث ورم في القدمين ،والتي تنشأ من التواء
في عضالت القدم ،أو تعرّض األوعية الدموية
لحالة من التم ّزق ،التي تؤ ّدي إلى حدوث احمرار
وانتفاخ في منطقة القدمين ،وعند اإلصابة بذلك

يجب عمل اإلجراءات المناسبة لعالج هذه
الجروح؛ ّ
ألن الكبير في السن جسمه ضعيف.
التهاب في مفاصل الجسم ،وهذه الحالة من أكثر
الحاالت التي تصيب كبار السن ،وعمل على
حدوث أوجاع في جميع مفاصل الجسم ،ويؤ ّدي
إلى حدوث ورم في قدمين كبار السن ،خاصة
عند اإلصابة بالروماتيزم أو التعرّض ألي
صدمة للقدمين.
اإلصابة بالنقرص الذي يسبب االنتفاخ في
منطقة القدمين ،والذي ينتج من تراكم حمض
اليويرك في السوائل الموجودة في الجسم،
ويحدث النقرص عند تناول أطعمة معينة.
الجلوس لفترات طويلة دون القيام بأي مجهود،
خاصة عند كبار السن العاجزين وغير القادرين
على القيام بأ ّ
ي نشاط في حياتهم ،م ّما يؤ ّدي
إلى زيادة في أوزانهم؛ ألنّهم يحصلون على
األطعمة ،دون القيام بحرقها من خالل الحركة،
م ّما يؤ ّدي إلى حدوث ورم في القدمين.
إصابة األوعية الدمويّة بخلل واضطراب،
والتي تنتج من تعرّض هذه األوعية ألمر غير
طبيع ّي كاإلصابة بالجلطات ،التي تؤ ّدي إلى
عدم وصول الكمية الالزمة من الدم إلى القدمين،
وبالتالي حدوث أورام في القدمين.
إصابة كبار السن بالعديد من األمراض التي
تحدث خلل في وظائف الجسم ،بحيث يصبح
غير قادر على أداء وظائفه بالشكل الطبيع ّي،
كالضغط والسكر وغيرها من األمراض التي
تعيق قيام وظائف الجسم بالمهام التي وجدت من
أجلها ،وبالتالي تعرّض القدمين للورم واالنتفاخ.

مع اكتساح تقنية شاشات اللمس في الحياة
اليوميّة والمجال األكاديمي ،يبدو أن تقنية
مستمر .ووفقا ً
لتقرير
هبوط
الكتابة اليدويّة في
ٍ
ٍ
ٍ
صدر حديثًاًّ ،
فإن األطفال البريطانيين يُعانون
بشكل صحيح .وتقول طبيبة
إلمساك األقالم
ٍ
األطفال سالي باين Sally Payne-من هيئة
الخدمات الصحيّة الوطنية ببريطانيا ّ
بأن:
واضح
بضعف
«األطفال يأتون إلى المدارس
ٍ
ٍ
في مهاراتِهم اليدوية مقارنةً بما كان الحال
عليه قبل عشر سنوات».
صحي ٌح ّ
ت
بأن الكتابة اليدوية توظّف عضال ِ
اليدَين بطريق ٍة مختلف ٍة عن حركات النقر
والمسح باألصابع ال ُمستخدمة في تكنولوجيا
اإلنترنت الحالية ،لكن عندما يتعلّق األمر
ت على الصفحة ،يُثبت العلم أنه
بكتابة كلما ٍ
ليس ثمة طريقة واحدة هي الصحيحة لمسْك
بكثير ِمن اآليفون .في
القلم ،وهذا األمر أقد ُم
ٍ
ٌ
ْ
خلصت مراجعة ألبحاث سابقة
العام ،1996
نُ ِشرت في الثمانينات ّ
بأن االختالفات في قبضة
اليد للكتابة ال تُؤثر على وضوح أو سرعة
األطفال في الكتابة ،مع الحاجة الستقصاء

ْ
كشفت
المزيد بهذا الصدد .في العام ،2012
ب في الصف
دراسةٌ طُبّقت على  120طال ٍ
الرابع بأنّه من بين  4حركات إمساك بالقلم،
لم يثبت ّ
أن إحداها أفضل من غيرها .إ ًذا مهما
كانت طريقة طفلك لإلمساك بالقلم ،فليس ثمة
داع للقلق ،حيث ّ
أن الدراسات المختصة إلى
ٍ
لْ
مباشر بين شاشات
رابط
إلى
تص
لم
اآلن
ٍ
ِ
ٍ
اللمس وتطوّر مهارات الكتابة بالقلم .والشيء
بالشيء يُذكر ،فـعُسر الكتابة الحرك ّي ،أي
صعوبة الكتابة لغياب المهارات الحر َكية
صح
الدقيقة ،هو قضيةٌ يجب االنتباه لها ،ويُن َ
بمراجعة الطبيب المختصّ في هذه الحاالت.
وأخيراً تذكر أخصائية عالج األطفال ميليسا
برونتي Mellissa Prunty-من جامعة
برونيل في لندن ّ
بأن« :المشكلة هي في
طفل من ناحية خط اليد .وأنه
خصوصية ك ّل
ٍ
دونما المزيد ِمن األبحاث ،يق ُع اآلبا ُء في
ت تزي ُد عن حدها فيما يخص عدم
افتراضا ٍ
استطاعة الطفل الكتابة في ّ
سن معيّن كما هو
متوقّع منه ،ويُخفِقون في التد ّخل عندما يكون
السبب متعل ٌ
ق بالتكنولوجيا».

إعداد الصفحة  -جوليا خلو
www.ronahi.net
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نادي األسايش حيرز بطولة الكاراتيه
للناشئني يف اجلزيرة

تقرير لصحيفتنا عن بطولتي
بعد
ٍ
الشطرنج والطاولة للرجال والتي أقيمت
في صالة الطاولة في ملعب استاد شهداء
الثاني عشر من آذار والشطرنج في صالة
الشهيدة زالل منذر لأللعاب القتالية قبل
فترة ،حيث انتقدنا عدم وجود مكيفات
في هذه األجواء الحارة وبطوالت تبقى
لساعات مستمرة ،فقد شهدت بطولة
الكاراتيه وضع مكيفات رغم وضعها
ليوم البطولة فقط وهي استعارة من
مركز تنمية الشباب .ولكن؛ هذا األمر
ساعد كثيراً الالعبين على تقديم ما لديهم
بشكل دائم،
ويجب على االتحاد تأمينها
ٍ

واستطاع نادي األسايش الظفر باللقب
وكان لفئة الناشيئن.
وتعمدت صحيفة روناهي طرح النقد
البناء عبر صفحة الرياضة ،وأيضا ً من
خالل الصفحة الرسمية على الفيسبوك،
وحالة االستجابة من هيئة الشباب
والرياضة واالتحاد الرياضي جيدة
وهي بادرة يشكرون عليها ،فصحيفتنا
ستبقى جزءاً من الحل بنقدها البناء
وهي مكملة لدور اإلعالم الحقيقي
والذي يهدف لالرتقاء برياضتنا .ونعود
ألجواء بطولة الكاراتيه ،حيث شارك
فيها ثمانية نوا ٍد وهي :األسايش  -عمال

ـ عقد اجتما ٌ
ع بمقرِّ هيئة الشباب والرياضة
بعامودا ،وذلك لمناقشة واقع رياضة المرأة
لكرة القدم ،وبعد نقاشات ُمط َّولة تم االتفاق
بين الحاضرين من ممثلي الهيئة واالتحاد
الرياضي واألندية المفعلة لديها لعبة كرة
القدم للسيدات على التالي :التأكيد على
انطالق الدوري بتاريخ 2018/8/24م
باإلضافة لكأس السوبر بين ناديي أهلي
عامودا وقامشلو بتاريخ 2018/8/17م
يسبقهما بطولة تنشيطية ستقام بتاريخ
2018/8/10م كما ت َّم اإلقرار بإقامة
بطولة كأس إقليم الجزيرة للسيدات لكرة
القدم ،وضمها لألنشطة الرسمية الرياضية.
ـ أقيمت بطولة بناء األجسام ألندية إقليم
الجزيرة ،واحتضنت منافساتها الصالة
الرياضية بتربه سبيه ،وأحرز المركز
األول نادي جوانن باز برصيد  125نقطةً
بينما جاء في المركز الثاني نادي دجلة بـ
 34نقطةً ،وح َّل في المركز الثالث نادي
شبيبة تل كوجر برصيد  28نقطةً.
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روناهي /قامشلو ـ تعرض الشعب اإليزيدي عرب التاريخ إىل  74محلة إبادة شُنت ضدهم

ٍ
ألسباب دينية وعرقية ،وتسببت تلك احلروب واملذابح بالويالت واملآسي هلذا الشعب
املسامل ،وكان آخرها استهدافهم من قبل مرتزقة داعش فكان اهلجوم األعنف واألكثر

دموية يف  3آب من عام 2014م ،حيث توجه مرتزقة داعش بعد سيطرهتم على مدينة
املوصل العراقية إىل منطقة شنكال فعاثوا فيها قتالً وسبي ًا وترويع ًا للسكان املدنيني.

فوز كبري لفريق الوردية على أم
احلوش يف دورة سردم الكروية
روناهي /الشهباء ـ ضمن إطار منافسات
دوري مقاومة العصر الذي يقام على
أرض ملعب سردم أقيمت مباراة جمعت
بين فريقي الوردية وفريق أم حوش ،والتي
انتهت بفوز فريق الوردية وبستة أهداف

خطوط الدفاع ،عكس فريق أم حوش
الذي لم يستطع التعامل بشكل صحيح
مع مهاجمي فريقنا وكانت هنالك أخطاء
دفاعية واضحة وقلة تنسيق بين خط الدفاع
والحارس وأهم األخطاء التي استثمرها

أ ّدى سيطرة مرتزقة داعش على مناطق
شاسع ٍة من شمال العراق وسقوط مدينة
شنكال اإليزيدية بيدهم إلى قتل المئات في
ليلة الثالث من آب من عام 2014م ،ومع
دخول داعش إلى شنكال؛ أحرقت المزارات
ورهبانها وقُتل الرجال واألطفال ودفن
الكثير منهم أحياء ،أما النساء فقد سُبينَ
ووزعن على رجال داعش وتم نقل اآلالف
منهن إلى الموصل والرقة التي كانت داعش
كجوار
تسيطر عليها آنذاك ليتم بيعهن
ٍ
وسبايا ،كما قام داعش بحرق نساء أخريات
بسبب عدم انصياعهن ألوامر المرتزقة،
كل تلك الوحشية والهمجية والحقد الدفين
كان إلخضاع الشعب اإليزيدي الذي لم
يكن يشكل يوما ً خطراً على أحد ،وها نحن
اليوم نستذكر مجزرة شنكال المر ِّوعة التي
شردت آالف العائالت وهدمت البيوت،
ومازال اإليزيديون يعيشون األلم والمرارة
بحثا ً عن أبنائهم وبناتهم المفقودين إثر تلك
الحرب الهمجية ،ليعرفوا مصيرهم.

قبل مرتزقة داعش ،وأثرت بشاعة تلك
كبير على العالم أجمع وال
المشاهد بشك ٍل
ٍ
سيما النساء على وجه الخصوص .وفي
هذا السياق؛ حدثتنا الرئيسة المشتركة
لغرفة االقتصاد بقامشلو وليدة محمد ابراهيم
قائلةً« :بداية ننحني إجالالً وإكراما ً ألرواح
ضحايا مجزرة شنكال ،وندين ونستنكر
بشدة كل من ساهم بارتكاب هذه المجزرة،
إن ما حدث في الثالث من آب عام 2014م
كان فرمانا ً من الفرمانات التي تعرض لها
مجتمعنا اإليزيدي ،حيث خطط لها مسبقا ً
مجموعات مرتزقة ،وبعض القوى التي
تحالفت معها في تنفيذ هذا المخطط الشنيع
اإلرهابي ،ولألسف الشديد كان هناك تقصير
في مساعدة شعبنا األبي في شنكال الحبيبة،
وهذا التقاعس والتقصير كان إلفراغ الكرد
واإليزيدين من كردستان وطمس الهوية
الكردية والثقافة والتاريخ الكردي ،والدالئل
تشير إلى هذه المؤامرة من خالل ترك

داعش أراد إخضاع الشعب
اإليزيدي خبطف نسائه

ـ بدأ نادي الجهاد لكرة القدم تمارينه
استعداداً لدوري الدرجة األولى على
أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو ،وكان
التجاوب مع التمارين من قبل الالعبين

ضعيفا ً جداً في األيام األولى من الحصص
التدريبية.
روناهي /قامشلو

مصر تتوج بلقب األلعاب األفريقية للشباب

أسدل الستار رسميا ً على منافسات دورة
األلعاب األفريقية للشباب ،التي أقيمت
بالجزائر ،خالل الفترة من  18حتى 28
تموز الجاري بالجزائر ،في ظل مشاركة
 54دولة من القارة السمراء .وشارك في هذه
الدورة نحو  3آالف رياضي ،يتنافسون في
 27لعبة ،وجاءت مصر في صدارة جدول
ترتيب الدورة ،برصيد  205ميداليات
متنوعة ،بواقع  104ذهبيات 57 ،فضية،
و 44برونزية.
يرصد األلعاب التي تفوقت فيها مصر
وأهدتها الفوز بلقب دورة األلعاب األفريقية
للشباب ،للمرة الثانية على التوالي:
الجمباز :يعد أكثر األلعاب التي نجحت فيها
مصر خالل منافسات هذه الدورة ،برصيد
 36ميدالية متنوعة ،بواقع  17ذهبية11،
فضية ،و 8برونزيات.
ـ رفع األثقال :تأتي في المرتبة الثانية

لن تتكرر مأساة شنكال ..واملرأة اإليزيدية منظمة

الجزيرة  -برخدان  -قامشلو ـ االتحاد
ـ دجلة  -آشتي  -وروج آفا ،وبعد
منافسات بين المتبارين لمختلف األوزان
حقَّق نادي األسايش المركز األول في
بطولة الكاراتيه ألندية إقليم الجزيرة
لفئة الناشئين برصيد  34نقطة وجاء في
المركز الثاني نادي دجلة برصيد 16
نقطة ،أما المركز الثالث فاحتلَّه مناصفةً
ناديا قامشلو وبرخدان برصيد  9نقاط،
البطولة أقيمت بصالة الشهيدة زالل
منذر لأللعاب القتالية بقامشلو.
روناهي /قامشلو

حقيبة روناهي الرياضية

مرأة

برصيد  18ميدالية ،من بينها  17ذهبية،
وفضية وحيدة.
ـ السباحة :احتلت المركز الثالث برصيد
 27ميدالية متنوعة ،بواقع  13ذهبية5 ،
فضيات ،و 9برونزيات.
ـ المصارعة :في المركز الرابع برصيد
 20ميدالية متنوعة ،بينها  10ذهبيات7 ،
فضيات ،و 3برونزيات.
السالح والرماية :السالح في المركز
الخامس برصيد  11ميدالية متنوعة ،بواقع
 6ذهبيات ،و 4فضيات ،وبرونزية وحيدة.
في حين احتلت الرماية المركز السادس
برصيد  6ذهبيات ،وفضية وحيدة.
الكاراتيه وألعاب القوى والتجديف :احتلت
الكاراتيه المركز السابع برصيد 10
ميداليات ،بواقع  4ذهبيات 5 ،فضيات،
وبرونزية وحيدة.
في حين تأتي ألعاب القوى بالمركز الثامن،

بـ 7ميداليات 4 ،ذهبيات ،و 3فضيات .بينما
جاء التجديف تاسعاً ،بـ 7ميداليات ،بواقع 4
ذهبيات ،وفضيتين ،وبرونزية وحيدة.
القوس والسهم والتايكواندو وتنس الطاولة:
احتلت لعبة القوس والسهم المرتبة العاشرة
برصيد  6ميداليات متنوعة ،بواقع 3
ذهبيات ،وفضيتين ،وبرونزية وحيدة.
بينما جاءت التايكواندو بالمركز الـ 11بـ7
ميداليات متنوعة ،بواقع  3ذهبيات ،وفضية
وحيدة ،و 3برونزيات .في حين احتلت تنس
الطاولة المركز الـ 12برصيد  3ميداليات
ذهبية.
األلعاب من المركز الـ 13حتى مركز الـ26
على الترتيب:
الوشو كونغ فو 7 :ميداليات ،بواقع ذهبيتين،
و 4فضيات ،وبرونزية.
كرة اليد :ميداليتين ذهبيتين.
المالكمة 6 :ميداليات ،بواقع ذهبية وحيدة،
وفضيتين ،و 3برونزيات.
الريشة الطائرة 4 :ميداليات ،ذهبية وحيدة،
وفضيتين ،وبرونزية.
الكرة الطائرة :ميداليتان ،ذهبية وفضية.
الجودو 3 :ميداليات ،ذهبية ،وفضيتين.
الدراجات :ذهبية وبرونزية.
التنس األرضي :ذهبية.
الترايثلون :ذهبية.
الكانوي والكياك :فضيتان وبرونزية وحيدة.
الشراع وكرة السلة  :3×3فضية وبرونزية.
الكرة الحديدية 4 :ميداليات برونزية.
كرة الطائرة الشاطئية :برونزية وحيدة.

مقابل هدفين.
وقال العب ظهير أيمن لفريق الوردية
دلوفان سيدو« :لعبنا مباراتين وقد فزنا
بالمباراة األولى مع فريق سردم وانتهت
المباراة وبثمانية أهداف مقابل أربعة أما
عن أخطاء المباراة فقد كنا مسيطرين في

مجريات الشوط األول لكن في الشوط
الثاني استغ َّل فريق سردم أخطاء فريقنا
ومنها التمريرات الخاطئة وأكبر األخطاء
كانت التبديالت التي حدثت فلم تكن في
مكانها ،والتي أثَّرت بدورها على مستوى
الفريق» ،وأضاف« :لم نخض قبل الدورة
أية مباريات ودِّية ،مباراتنا اليوم كانت
أفضل تكتيكيا ً ومن ناحية اللياقة وتعامل
الدفاع والحارس مع كرات الخصم بشكل
صحيح ،وقد رأينا خروج الحارس بشكل
صحيح عند التمريرات الطويلة إلى خلف

فريقنا ترك مهاجمينا بحريتهم وهذا األمر
كان سببا ً بتسجيلنا لستة أهداف».
بدوره قال مساعد مدرب فريق أم حوش
محمد ابراهيم قائالً« :كانت المباراة في
الشوط األول متكافئة إال أن األخطاء
الدفاعية هي التي أثرت في النتيجة وكانت

الثغرة األهم هي ضعف الحارس لدينا
وغياب التنسيق بينه وبين وخط الدفاع،
باإلضافة إلى أن الالعبين لم يعملوا
بالتوجيهات ،أما عن االستعدادات للمباراة
الثالثة والمصيرية بالنسبة لفريقنا ،فسوف
نعمل على معالجة األخطاء التي حصلت
من قبل الدفاع والحارس وسنعمل على
رفع لياقة الالعبين التي كانت شبه معدومة
في مباراة اليوم ،وسوف نُقدِّم ما بوسعنا
لنحصل على التأهل للدور الثاني».

وما زال الناجون منهم يحملون الصور
المؤلمة ألحبتهم مجهولي المصير في
الذكرى األليمة ،فهذه الصور تختصر الكثير
من الكالم ،ال سيما أن المرأة اإليزيدية
كانت الضحية األولى في هذه المجزرة،
لما تعرضت له بداية من قتل زوجها وأبيها
وأخيها أمام ناظريها ،وفقدانها أطفالها
وتشريدهم وقتلها وسبيها واإلتجار بها من

اإليزيدين في قبضة المجموعات المرتزقة
بعيداً عن كل القيم واألخالق الال إنسانية».

انطالق األسبوع الفني للمرأة يف الشهباء

انطلقت فعاليات األسبوع الفني للمرأة في
مقاطعة الشهباء بتنظيم من الهالل الذهبي؛
بهدف العودة إلى تاريخ المرأة وثقافتها،
حيث بدأت فعالية األسبوع الفني من قرية
أقيبة التابعة لناحية شيراوا ،وذلك في
ساحة الجامع بالقرية.
حضر االحتفال جميع أهالي قرية عقيبة
باإلضافة إلى أهالي مقاطعة عفرين
المتواجدين في مقاطعة الشهباء ،وأعضاء
مركز الثقافة والفن ،وعضوات الهالل
الذهبي.
بدأ االحتفال بالوقوف دقيقة صمت ،تاله
إلقاء كلمة من قبل إدارية الهالل الذهبي
رومت بكو هنأت النساء اللواتي يشاركنُ
بهذه الفعاليات ،مشيرة إلى أن األسبوع
الفني للمرأة يهدف إلعادة تاريخ المرأة
الكردية ،وذلك ضمن هذه الفعاليات
والمشاركات فيها.
واختتمت رومت حديثها بالتأكيد بالقول:
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«إن عفرين ستتحرر من العدوان التركي
مهما مر عليها من الوقت ,وذلك بجهود
أبطالنا ونضالهم ومقاومتهم».
تال الكلمة أداء عدة أغاني من التراث
الكردي من قِبل فرقة الشهيدة سالفا،
وبدورها قامت فرقة الشهيدة فيان صوران
بعرض عدة أنواع من الدبكات الفلكلورية
الكردية ،ومن ثم قامت عضوتان من
الهالل الذهبي بتقديم مسرحية قصيرة
تجسد العقل والقلب وأي منهما هو الحكم
في القرار وتحليل الواقع ،ومن ثم قامت
فرقة أشبال العصر بتأدية عدة أغاني
مترافقة بالموسيقا.
واختتمت االحتفالية األولى في قرية أقيبة
بحلقات من الرقص الشعبي الفلكلوري،
وسيستمر األسبوع الفني للمرأة في عدة
مناطق أخرى في مقاطعة الشهباء.
وكالة املرأة احلرة

قوات الدفاع الشعبي ،كما ننادي القوى
السياسية والمنظمات الحقوقية والدولية
للتحرك العاجل لمحاسبة المجرمين الذين
تسببوا بارتكاب المجزرة ،والعمل على
تحرير اإليزيديات المختطفات من قبضة
داعش».
وأضافت« :إن كل هذه األعمال التي قام
بها داعش ضد الشعب اإليزيدي ترقى
إلى مصاف اإلبادة الجماعية ،السيما إبادة
المرأة ذاتها وجعلها سلعة تباع وتشترى
بهدف إخضاع الشعب اإليزيدي والتنكيل
به وبكرامته ،لكن الشعب اإليزيدي بشكل
عام والمرأة بشكل خاص استطاعت أن تقف
في وجه المرتزقة من خالل تنظيم أنفسهم
وتطوير حركة الدفاع عن النفس ،وها هم
قد شكلوا وحدات حماية شنكال ،ووحدات
حماية شنكال ـ المرأة؛ لكي ال يتعرضوا
مجدداً لمثل هذه اإلبادات ،فالشعب اإليزيدي
يقول كفانا فرمانات وسنحمي أنفسنا بأنفسنا
من اآلن فصاعداً ،لكن هذا اليوم سوف يبقى
يوما ً أسوداً في تاريخ الكرد ولن ننساه».

والتأهيل

لينا بركات

بالتنظيم والتدريب سنتمكن من
حترير نسائنا
كما استنكرت عضوة مؤتمر ستار حنيفة
محمد العدوان الغاشم على شعبنا اإليزيدي
في شنكال وقالت« :أصبح جبل شنكال
مركزاً لتنظيم الشعب اإليزيدي من خالل
تأسيس وحدات حماية شنكال والدفاع عن
الذات وبناء مجالس خاصة بالمرأة للتعبير
عن إرادتهن وتفعيل دورهن في المجتمع،
وعلى الرغم من أن التهديد الداعشي على
شنكال ال يزال موجوداً ،إال أن الشعب
اإليزيدي في شنكال قام بتدريب وتنظيم
نفسه جيداً ،ليكون جاهزاً للدفاع عن أرضه
وممتلكاته وكرامته ،وسوف يعمل على
تحرير النساء اإليزيديات الالتي ما زلن في
قبضة مرتزقة داعش ،وهنا ندعو المجتمع
الدولي للتحرك وتقديم الدعم من أجل
تخليص نسائنا من هؤالء المرتزقة ،وعلى
المنظمات اإلنسانية والقوى الدولية القيام
بمهامهم اإلنسانية بأسرع وقت».
مجزرة شنكال تركت أثراً كبيراً في نفوس
الشعب الكردي ،لكنها زادت من إصراره
على النضال والكفاح من أجل الحصول
على حقه المشروع في العيش بسالم،
وسوف يعيد بناء نفسه من جديد ولكن بقوة
وعزيمة أكبر من خالل التنظيم والتدريب
ليتجنب ما حصل سابقا ً من مجازر بحقه،
والشعب اإليزيدي لن يكون بعد اليوم لقمة
سائغة في فم العدوان.

تقرير /وفاء الشيخ

مؤمتر ستار يستنكر جمازر
داعش بالسويداء
روناهي /قامشلو  -استنكر مؤتمر ستار
بشدة المجازر التي نفذها مرتزقة داعش
بحق المدنيين في مدينة السويداء بالجنوب
السوري ،وناشد بالتحرك بسرعة والعمل
على تحرير النساء المختطفات.
اجتمعت عضوات مؤتمر ستار في الحي
الغربي بمدينة قامشلو أمام مركز مؤتمر
ستار للتنديد باالنتهاكات والتفجيرات
اإلرهابية التي أدت إلى مجازر بحق
المدنيين من قبل مرتزقة داعش في مدينة
السويداء ،وذلك خالل بيان قُرئ من قبل
اإلدارية في مؤتمر ستار ميديا محمود،
وجاء في نصه:
«إن الهجمات الوحشية التي قام بها مرتزقة
داعش في مدينة السويداء من قتل وخطف
وسبي ،إنما هي هجمات ال إنسانية وقد راح
ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى
من المدنيين ،وهذه المدينة معروفة بأن
غالبيتها من الطائفة الدرزية ،والتي كانت
مسالمة دائما ً منذ بداية األحداث التي مرت
بها سوريا والمنطقة بشكل عام.
هذه الهجمات الوحشية التي يقوم بها
داعش ومرتزقته المتطرفين على شعوب
المنطقة بالذهنية الداعشية األردوغانية

املرأة السورية

ما بني التمكني

على القوى الدولية التحرك
لتحرير املختطفات
ومن جهتها؛ حدثتنا الناطقة الرسمية باسم
مؤتمر ستار أفين سويد قائلة« :ما تعرض
له اإليزيديون في شنكال كان إبادة جماعية،
وشنكال كانت تعني بالنسبة لنا اإليمان والثقة
واإلرادة لكل الكرد واإلنسانية ،وليس فقط
للكرد اإليزيدين ،ولوال دخول قوات الدفاع
الشعبي «الكريال» ،ووحدات حماية الشعب،
لكانت شنكال أمام كارثة حقيقية ،حيث تمكن
هؤالء األبطال من إنقاذ مئات اآلالف من
اإليزيدين ،ونحن نحيي التضحيات ومقاومة

التأنيث

والتي تحاول بث الفتن بين شعوب
المنطقة وتقوم بمجازر تحت اسم اإلسالم،
واإلسالم منهم براء ،فقد قامت هذه القوى
الظالمية بمجازر مماثلة كما في شنكال
وكوباني وعفرين ،واليوم في السويداء
على الطائفة الدرزية ،إنما هي أعمال ال
إنسانية وحشية وهي وصمة عار على
جبين تاريخ البشرية.
إننا في مؤتمر ستار ندين ونستنكر بشدة
هذه المجازر وهذه االنتهاكات التي تقوم
بها هذه القوى الظالمية ،والتي تقابل
بصمت دولي وال توجد آذان صاغية
لصرخات شعوب المنطقة من أجل السالم
واألمان ،وال تزال هذه الدول التي تدعي
بالضامنة ،وتدعي أنها تريد حل األزمة
السورية صامتة حيال هذه األعمال
الوحشية ،كما نناشد جميع المنظمات
اإلنسانية وأصحاب الضمائر الحية
للوقوف في وجه هذه القوى المتطرفة
الداعشية ،وكل من يدعمها ويقف خلفها.
المجد والخلود للشهداء والخزي والعار
لقوى الظالم ومن يدعمهم».

إن تجربة المرأة في العمل السياسي قد
تكون وليدة األوضاع ،إال أنَّها حقَّقت
في فترة وجيزة قفزات نوعية بعد عام
2011م وما شهدته سوريا من حراك
شعبي بخاصة تواجد المرأة السورية في
مواقع صنع القرار ،وهو ما يعبر عن
حالة ديمقراطية قد تكون بداية مرضية
في مسيرة بناء مجتمع ديمقراطي،
باإلضافة لخوضها صراعا ً غير مسبوق
وغير نمطي في محاربة اإلرهاب
والحكم االنتقالي والمشاركة في صياغة
الدستور ،وهذا ما يؤكد رغبة النساء في
المشاركة وإحداث التأثير والتغيير الفاعل
والمشاركة الحقيقية في إنهاء حالة الحرب
والصراع بحكم تراكم ووجود خبرات
نسائية تم تهميشها سابقا ً وهذا ماشجع بقية
النساء على دخول هذا المجال بدون أدنى
تردد.
ويمكننا ربط مؤشرات ضعف الحركة
السياسية النسوية سابقا ً بضعف ديناميكيات
العمل السياسي عموماً ،وافتقارها القدرة
على التأثير كضعف المشاركة النسائية
من حيث العدد والكفاءات وتغليب الدور
االستشاري غير الملزم ،وعدم استيعاب
أطياف النساء كافة ،وقلة التواجد النسوي
من االتجاهات واألحزاب المحافظة،
وتبلور مشاركة النساء السياسية بحكم
ضغوط دولية أكثر هي نتيجة لنضوج
الفكرة اجتماعيا ً باإلضافة إلى تنامي
الصراعات الداخلية النسائية؛ ناهيك عن
ضعف استناد هذه الكيانات إلى القاعدة
الشعبية.
ومع انطالق الثورة في آذار 2011م
كانت المرأة السورية شريكة رئيسة
وفاعلة في الحراك ،وحرصت على أن
تكون شريكة مؤثرة في المجاالت كافة
والتي تخدم بناء المجتمع فانخرطت
في األجسام السياسية ،ومع التوجه نحو
تغليب الحل السياسي تزايدت الحاجة إلى
تعزيز الوجود النسائي وتفعيله ،فبدأت
التجمعات النسائية بالتزايد مستفيدة من
الضغوط األممية واألوروبية التي ركزت
على ضرورة زيادة التمثيل النسائي ،وقد
واجهت هذه الكيانات النسائية العديد من
التحديات والمعوقات لكنها أيضا ً حققت
الكثير من النجاحات والتي كان من
أهمها تثبيت الوجود النسائي في مفاصل
العمل السياسي السوري كافة ،والمشاركة
في رسم مستقبل سوريا مما تجلى في
المشاركة بعملية التفاوض.
وهنا؛ علينا الحذر كنساء سوريات أال
يتم استغالل أزمة المرأة السورية من
قبل أي جهة وإدارة هذه األزمة لمصالح
خاصة ،فتمكين المرأة سياسيا ً قبل تأهيلها
اقتصاديا ً واجتماعيا ً يجعلها عرضة ألن
تكون كيانا ً وظيفيا ً لدى قوى معينة ،بدل
أن تكون كيانا ً مستقالً ومؤهالً لحمل
التكليف السياسي ،وهذا يؤدي لغيابها
ولو حضرت ،فالنجاح الحقيقي يكون
بإثبات الذات وليس بفرضها على الواقع
االجتماعي والسياسي بقوة مجتمع آخر أو
سياسة أخرى.
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سكرتري حزب التجمع الوطني الكردستاني حممد عباس:

مطالبنا هي الدميقراطية والالمركزية
والتشاركية

أجرت صحيفتنا حواراً مع سكرتير حزب
التجمع الوطن ّي محمد عباس تمحور حول
اللقاءات األخيرة التي ت ّمت بين مجلس سوريا
الديمقراطيّة وبين مسؤولي النظام السور ّ
ي
بدمشق ،وما جرى في درعا والقنيطرة
ومآالت األمور في إدلب في المراحل
المقبلة ،واألوضاع في عفرين ومواضيع
أخرى تتصل بالشأن السور ّ
بشكل عام
ي
ٍ
ّ
وأ ّكد عباس الحرص على الحل السياس ّي
قائالً :نحن كحركة سياسيّة لم نكن يوما ً
ضد إيجاد الحلول السلميّة لألزمة السوريّة،
والنظام يتح َّمل جزءاً مما جرى في سوريا
ولكن التدخالت الخارجيّة هي التي أجّجت

ال يعلم السوريون متى ينتهي .ومن ثم ت ّم
تدويل األزمة وأصبحت الجغرافيا السوريّة
ساحة تصفية حسابات دوليّة ما أطال عمرها
ت ،ونحن في السنة الثامنة منها ،فيما
لسنوا ٍ
ت ّم تهميش تلك المطالب وباتت تلك الدول ال
تفكر إال بمصالحها وكيف يمكن لها أن يكون
لها دو ٌر في المنطقة للسيطرة على خيراتها
عبر سوريا ،وكان الدور الترك ّي هو
الدور األبرز في ذلك ،من حيث العالقات
التي ربطته مع األخوان المسلمين ،إذ
فتحت لهم تركيا أبوابها وجاهرت صراحةً
برحيل النظام .ومن ثم استقبلت المرتزقة
واإلرهابيين من جميع أنحاء العالم ودرّبتهم

وساعدت على تحويل المطالب الجماهيريّة
ال ُمحقّة عن مسارهاّ ،
وأن مؤتمرات جنيف
وآستانا وسوتشي عملت على إطالة عمر
الصراع في سوريا.
وأ ّكد على ّ
أن النظام السور ّ
ي والروس
يعلمون أنّهم بدون التوصل إلى توافق مع
قوات سوريا الديمقراطية وممثليهم ال يمكن
أن تح َّل األزمة السوريةّ ،
وأن هناك بوادر
اتفاق بين األمريكان والروس للضغط على
النظام للجلوس إلى طاولة المفاوضات،
كما أ ّكد على الثقة ّ
بأن ذهاب وفد مجلس
الديمقراط ّي إلى دمشق هو من أجل خدمة
المواطن وتحقيق األمن واالستقرار في
المنطقة .وفيما يلي نصّ الحوار:

وأ ّمنت لهم ك ّل شيء ،ودفعت بهم إلى دخول
األراضي السوريّة لتستفيد منهم في تحقيق
أهدافها .أما فيما يخصُّ األهداف من زيارة
الوفد إلى دمشق أش ّدد م ّرةً أخرى على ّ
أن
اإلدارة الذاتية الديمقراطيّة ومجلس سوريا
الديمقراطيّة والقوى السياسيّة الكرديّة كانت
دائما ً مع الحلول السلميّة والسياسيّة لألزمة
السوريّة ،وكنا نطالب بها على الدوام وكانت
مطالبنا واقعيّة وإمكانية تحقيقها متاحةً تماما ً
عبر الحوار ،وهي الديمقراطيّة والالمركزيّة
اإلداريّة والتشاركيّة ،وبذلك يتم ح ّل األزمة
وينقذ السوريون مما هم فيه ،وكان بإمكان
األساس الذي
تحقيق هذه المطالب أن تكون
َ
يمكن االعتماد عليه في رأب الصدع ولملمة
الجراح .ولكن يبدو ّ
أن المخطط الذي ت ّم
إعداده الستمرار األزمة السوريّة لم يحقّق
ق مطالبنا اآلذان
ما أراده معدوه ،ولهذا لم تل َ
الصاغية وت ّمت إطالة عمر األزمة حتى
وصلت إلى ما نحن عليه اآلن ،ف ُعقِدت عدد
من الجنيفات واألستانات ومن ثم سوتشي
وفشلت كلها في تحقيق المطلوب ،بل عملت
على إطالة عمر الصراع في سوريا وكنا
نعلم ّ
أن جميع هذه المؤتمرات ستفشل،
نتيجة عدم مشاركة جميع السوريين في
ي حوار وأ ّ
تلك االجتماعات .وبالطبع أ ّ
ي
اجتماع لن يكون بعيداً عن الدور األمريك ّي
الروس ّي فيها ،وعلى ما يبدو ّ
أن األمور
في سوريا تتجه باتجاه الحلول بخاصة بين
الروس واألمريكان ونتيجة الضغط على
النظام ،توصل إلى أنّه ال يمكن أن تكون
الحلول العسكريّة هي التي ستكون الحلّ،
ولذلك كانت الدعوة الموجّهة لمجلس سوريا
الديمقراطيّة ولقاء المسؤولين في الحكومة
والتباحث حول ما يمكن التوصُّ ل بشأنه في

قبل أيام قليلة وبنا ًء على دعوة النظامفي دمشق لمجلس سوريا الديمقراطيّة،
ذهب وفد من مسد إلى دمشق للتباحث،
ما األهداف من ذهاب الوفد إلى العاصمة
دمشق؟
نحن ومنذ بداية األحداث في سوريا
كنا كحركة سياسيّة نبحث عن الحلول
السياسيّة عبر الكثير من النشاط السياس ّي
واالجتماعات ،ولم نكن ضد إيجاد الحلول
السلميّة لألزمة التي عصفت بسوريا من
شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها .وهناك
من يح ّمل النظام المسؤوليّة األولى عما
يجري في سوريا من أحداث ،نعم يتح ّمل
النظام جزءاً مما جرى ويجري ،ولكن
التدخالت الخارجيّة من قبل الدول اإلقليميّة
في المراحل األولى لألزمة ،هي التي أجّجت
وساعدت على تحويل المطالب الجماهيريّة
المحقّة إلى تغيير مسارها السلم ّي إلى
المسار العسكر ّ
ي الذي تحوّل إلى كابوس
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مناطق الشمال السوريّ ،والنظام السور ّ
ي
توصل على قناعة بأنّه ال يمكن التغاضي
عما ت َّم تحقيقه في هذه المنطقة ،وبخاصّة
األمن واألمان المتوفرين فيها وقوات سوريا
الديمقراطيّة قامت بواجبها على أكمل وجه،
والنظام والروس يعلمون أنّهم ما لم يتوصلوا
مع ممثلي هذه القوة العسكريّة التي أثبتت
فاعليتها ال يمكن أن تُحل األزمة السوريّة.
ما الذي تغيّر حتى جاءت دعوة النظامللجلوس والحوار مع ممثلي الشمال
ي؟
السور ّ
بالطبع الوضع في الشمال السور ّ
ي ال

يُقارن بالمناطق األخرى ،وقوات سوريا
الديمقراطيّة حاربت اإلرهاب وهناك ما
يقارب من الثالثين بالمئة من إجمالي مساحة
سوريا بإدارة المجالس المحليّة في المدن
ومجلس سوريا الديمقراطيّة ،باإلضافة
إلى وجود التحالف الدول ّي بقيادة أمريكا،
وهناك بوادر اتفاق بين األمريكان والروس
بالضغط على كافة األطراف الفاعلة على
األرض للجلوس على طاولة المفاوضات.
وعلى ما يبدو ّ
أن النظام السور ّ
ي بات على
قناعة بأنّه يمكن أن يتحاور مع إدارة الشمال
السور ّ
ي لرسم خريطة ح ّل وبالتوافق بين
الطرفين ،والنظام واإلدارة الذاتيّة هما
الطرفان الرئيسان في جميع الحلول التي
يمكنها أن تؤ ّدي إلى االستقرار وإنهاء
النزاع في سوريا.
اإلدارة الذاتيّة ومجلس سوريا الديمقراطيّةوعبر بيان ص ّرحت بأنّ المحادثات تر ّكزت
حول إقامة لجان لدراسة جميع األمور
العالقة ،ما هي األمور التي ستتم مناقشتها؟
إنّنا مؤمنون بما يطرحه رفاقنا الذين ذهبوا
إلى دمشق ومتأكدون أنّهم سيطالبون بما
يطالب به الشارع في الشمال السوريّ،
ونحن واثقون بأنّهم ذاهبون وفي جعبتهم
الكثير ليناقشوه مع النظام وك ّل ذلك من أجل
خدمة المواطن ومن أجل الحفاظ على األمن
واالستقرار في المنطقة .نعم ما فهمناه من
البيان أن النقطة األساسيّة التي ت ّم االتفاق
عليها هي موافقة الطرفين على تشكيل
لجان ع ّدة ،تكون مهمتها دراسة المسائل من
كل النواحي ،وكيفية إدارة المنطقة وشكل
اإلدارة بالطبع وال ننسى ّ
أن أهم األمور التي
يجب النقاش حولها هي الالمركزيّة اإلداريّة
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حوار دمشق ورهانات حل األزمة
استأثرت زيارةُ مسد إىل دمشق بكثريٍ ٍّ من االهتمام ومل يكن غريب ًا تدفقُ التحليالتِ
السياسيّةِ والتقييماتِ كما مع ّكل مستجد سياسيّ أو ميدانيّ على الساحة السوريّة ،اليت
أصبحت معيار ًا مهم ًا للتحالفات وإعادةِ التموض ِع على املستويني اإلقليميّ والدويلّ.

ودمقرطة الدولة ووضع دستور جديد
وحسب المرحلة الراهنة ،يكون فيها الشعب
هو من يدير دفة األمور على أن يتم الحفاظ
على نسيج المجتمع وتعدد ثقافاته ولغاته
وأديانه .وباعتقادي ّ
أن مناطق شمال سوريا
ستكون النموذج األمثل لسوريا عامة ،ونحن
نريد سوريا ديمقراطيّة لجميع السوريين
وكنا دائما ً مع الحوار الوطن ّي ،ومع وحدة
األراضي السوريّة ولكن ضمن قوانين
تحفظ حقوقنا ككرد ويجب على النظام أن
تفهُ ُم ذلك.
أنتم في حزب التجمع الوطن ّي الكردستان ّيكيف تقيّمون هذه الخطوة؟ هل النظام جا ٌّد
ي؟
في الحوار مع ممثلي الشمال السور ّ
في الحقيقة هذا سؤال هام تطرقت إليه ونحن
أيضا ً نقول ما هو مدى صدق وجديّة النظام
في المضي في طريق المفاوضات ،ومن الذي
يضمن تطبيق القرارات التي يمكن التوصل
إليها ،يجب أن تكون هناك دول ضامنة
قادرة على إلزام األطراف المتحاورة بما يتم
التوصل إليه .وليكن بعلمنا أن قبول الحكومة
السوريّة بمبدأ الحوار هو بحد ذاته خطوة
إيجابيّة ،ودعوة مجلس سوريا الديمقراطيّة
هو إقرار بوجودها وهذا اللقاء لم يتم بمعزل
عن التفاهم الروس ّي األمريك ّي حول سوريا،
ويجب أن تكون حساباتنا دقيقة في اتخاذ أيّة
خطوة بهذا االتجاه ،ونحن ال نعوّل على
جدية الحكومة السوريّة كثيراً ،ولكن ألننا مع
ي السور ّ
الحوار السور ّ
ي كان الموافقة على
طلب النظام السور ّ
ي بالذهاب إلى دمشق،
وقد تأتي هذه المفاوضات بحلول منطقيّة إذا
توفَّرت األرضيّة المناسبة وضغطت القوى
الفاعلة على دمشق بإلزامها بمخرجات
الحوار ،سنصل إلى تفاهمات يمكن تطبيقها
على األرض ودون أيّة مشاكل.
بعد اتفاق درعا والقنيطرة وسيطرة فواتالنظام عليها ،ما هي صورة الوضع العام
في سوريا وإدلب بخاصة؟
بالطبع هناك ترقب للوضع في إدلب ومن
مختلف األطراف اإلقليميّة والدوليّة،
وبخاصة بعدما ت َّم االتفاق في درعا والقنيطرة
بين النظام والروس ّي والفصائل المسلحة
هناك وقد خرج المسلّحون من هناك،
وسُلّمت تلك المناطق لقوات النظام ،ولعبت
روسيا دور الوسيط والضامن لما جرى.
والوضع العام في سوريا يختلف عما كان
عليه في العام الماضي والسنين الماضية،
حيث كانت الجغرافيا السوريّة مختلفة تماما ً
وكانت معظمها تحت سيطرة هذه المجاميع،
اإلرهابيّة تارةً وما ُس ّمي بالجيش الح ّر تارةً
أخرى .ولكن وبعد االتفاقات والمقايضات
التي جرت في السابق اآلن تبدل ك ّل شيء
وفي هذه األوقات بات النظام السور ّ
ي
يسيطر على غالبية األراضي السوريّة،
ولهذا وجّه رسالة للدولة التركيّة وجبهة
النصرة والفصائل األخرى التي تتمركز
في إدلب أنّها ستكون في ترتيب الحسابات
القادمة .وهنا يمكن أن تحدث مشكلة كبيرة
بين الروس واألتراك الذين لن يتخلوا عن
المدينة بسهولة ،وسيحاولون بشتّى الوسائل
الممكنة البقاء فيها حتى ولو قدموا تنازالت
في أماكن أخرى ،وتهديدات النظام السور ّ
ي
هي بموافقة روسيّة وقد يكون وجود مرتزقة
جبهة النصرة هناك سبب تعرّضها للهجوم
القادم .ويمكننا القولّ :
إن إدلب ستكون نقطة
الفصل في العالقات الروسيّة التركيّة التي
شهدت تحسّنا ً في الفترة الماضية ،بالطبع
الخيارات التركيّة محدودة إما االنسحاب أو

البقاء وفي الحالتين ستخسر الكثير .ونحن
من جهتنا نرفض الوجود الترك ّي على
األراضي السوريّة وتحت أ ّ
ي مس ّمى كان،
وندعو المجتمع الدول ّي أن يطالبها بالخروج
من األراضي السوريّة وبدون شروط ،ونحن
في اإلدارة الذاتيّة الديمقراطيّة ض َّد التد ّخل
الترك ّي في األراضي السوريّة ،واالحتالل
الترك ّي مرفوض ومحل إدانة ويجب إعادة
المدن المحتلة إلى حضن الوطن السوريّ.
األوضاع في منبج حتى اآلن كما هيوتركيا تر ّوج لغير ذلك والوفود األمريكيّة
التي تذهب إلى هناك تؤ ّكد بأنَّ أمريكا
باقية ،هل من الممكن أن تتنازل أمريكا عن
وعودها فيما يخص المدينة؟
لقد وقع أردوغان في مستنقع قد ال يستطيع
الخروج منه بسهولة ،فقد خسر الحرب
في سوريا ،فراهن على األخوان وعلى
المجموعات المرتزقة بما فيهم داعش،
وسيخسر في األيام القادمة ك ّل شيء ،حتى
في عفرين سيهُزم شر هزيمة فمقاومة
ما يقارب الشهرين لقنته دروسا ً كبيرة لن
ينساها أبداً ،ونحن واثقون من انتصار
عفرين وال يمكن أن تبقى تحت االحتالل
التركيّة .ويجب أن يعلم أردوغان أن من
يشعل النار بالمنطقة ال بد أن تطاله يوماً،
وكل الدالئل تقول ببقاء الحال في منبج على
ما هو عليه اآلن ،حيث تُدار من قبل المجلس
المدن ّي ويحميها المجلس العسكر ّ
ي فيها،
وأهل منبج قادرون على إدارة أنفسهم ،وهم
أعلنوها صراحةً بأنّهم يرفضون التدخالت
التركيّة في شؤون مدينتهم ،وك ّل ما يروّج له
عار عن الصحّة وهي تهدف
اإلعالم الترك ّي ٍ
إلى خلق البلبلة بين األهالي هناك .وزيارة
الوفود األمريكيّة وبخاصة العسكريّة منها
هي لمساندة المجلسين العسكر ّ
ي والمدن ّي
في منبج ،وك ّل ما يقال غير ذلك بعيد عن
الصحّة ويصبُّ في خدمة األجندات التركيّة.
الوضع في عفرين خطير للغاية وبخاصةفي اآلونة األخيرة ،وعمليات الخطف
والقتل والسرقة والنهب جارية على قدم
وساق ،لماذا برأيكم هذا الصمت الدولي
حول ما يجري في عفرين؟
األعمال االجراميّة لتركيا ومرتزقتها في
عفرين غير مقبولة ونسمع ك ّل يوم عن
ارتكابهم المزيد من الحماقات والجرائم،
وعمليات التنكيل والقتل والنهب وحرق
األحراش واألشجار المثمرة جارية في
عفرين ،وهم يهدفون في ذلك إلى تهجير
البقية الباقية من أهالي المنطقة كي يستولوا
على بيوتهم وأموالهم وليكملوا التغيير
الديمغراف ّي بالمنطقة كما يحلو لهم .وما يقلق
كثيراً هو الصمت الدول ّي وصمت المؤسسات
األمميّة ومنظمة حقوق االنسان الدوليّة،
والصمت الدول ّي له أسبابه ومنها المصالح
الدوليّة اآلنية ،وهذا ال يبرر عدم وقوفهم
ضد هذه األعمال اإلجراميّة التي ترتكبها
الدولة التركيّة ومرتزقتها في عفرين .وما
تقوم به الدولة التركيّة في عفرين هي جرائم
ضد اإلنسانيّة وتجب محاسبة مرتكبيها
وتقديمهم للعدالة الدوليّة ،وعلينا كقوى
سياسيّة في الشمال السور ّ
ي العمل من أجل
إظهار حقيقة األعمال اإلجراميّة بحق أهالي
عفرين ،وعلينا أن نقوم بواجبنا في فضح
تلك الممارسات والعمل على تهيئة الظروف
من أجل تحرير عفرين وعودتها ألهلها.
حاوره  /رفيق ابراهيم

ت األزمة السوريّة حقائ َق كثيرة ،وأفرزت
أبرز ِ
ت كانت مح ّل االعتبار الدول ّي ،من أه ّمها
متغيرا ٍ
خطر اإلرهاب على األمن والسلم الدوليين،
ولعل أهميّة الموقع الجيوسياس ّي لسوريا أورثها
متاعب وباليا كثيرة عبر التاريخ ،فكانت هدفا ً
َ
لمطامع الغزو االستعمار ّ
ي قديما ً وحديثاً ،كما
أنّها تنعم بغن ًى حضار ّ
ي وتعدديّة عرقيّة وثقافيّة
ودينيّة ق ّل نظيرها ،وبذلك استوفت الجغرافيا
السوريّة شروطَ المح ِن ،والح ّل ذاتيّاً.

في مستوى الكمال والمثاليّة ،وال هي ا ّدعت
ذلك ،إال أنّها امتلكت من الجرأة ما تعلنُ به عن
ت واألخطاء التي وقعت عبر النقد والنقد
السقطا ِ
الذات ّي والمراجعة ،وبذلك لم تستهلك نفسها في
الشعارات ،فتجاوزت بذلك شرف المحاولة
لتحقّ َق إنجازات نوعيّة غير مسبوقة بتاريخ
سوريا ،واستمرّت مسيرةُ التحرير ومحاصرة
اإلرهاب وتتواصل العمليات النوعيّة في إطار
حملة غضب الزيتون لتحرير مقاطعة عفرين.

قراءة متأنية ودقيقة منذ
بداية األزمة

احلملة املغرضة ضد
اجتماع دمشق

استمرار مضاعفات السلبيّة لألزمة
مع
ِ
السوريّة برزت قوى وطنيّة قارعته وحاربته
ت البلدات والمناطق ،وبادرت لصياغة
وحرّر ِ
برنامج سياس ّي لتجاوز األزمة ،في حين
ِ
عجز الجهد الدول ّي عبر اجتماعات جنيف
التوافق حول شكليّات االجتماع
وأستانه عن
ِ
ّر منطق ّي
و
تص
عن
ناهيك
األعمال،
وجدو ِل
ٍ
ً
وطن ّي للحلّ ،فالقضية ليست حربا بين دولتين
تفصلهما حدو ٌد واضحة يمكن التوص ُل لوقف
إلطالق النار بينهما بإشراف أمم ّي ،لتسكتَ
ُ
فوهات المدفعيّة وتستكينَ الصواريخ وال
ُ
تضغط األصاب ُع على الزناد ،بل التح ّدي هو
النظام السياس ّي واالجتماع ّي
صياغة شك ِل
ِ
بعد وقف إطالق النار ثم تح ّديات إعادة إعمار
وترميم العالقات المجتمعيّة ،فالحربُ استهدفت
حتى العالقات الوجدانيّة بين األهالي والجوار
وحرّضت عوام َل الخالف قديمها وحديثها.
وأما الجهد الدول ّي فكان يراوح في إطار
الشعارات ومواقف التنظير السياس ّي ،لتنتهي
أخيراً بعقد الصفقات على حساب دماء
السوريين وحياتهم ،وكان نموذج عفرين
أحد أبشع نماذجها ،إذ فض َح النفا َق الدول ّي
وازدواجيّة المعايير ودناءة المقاربة للوضع
اإلنسان ّي وكشف مدى حقد العثمانيّة الجديدة
ودور أنقرة بتأجيج الصراع المسلّح في سوريا.
في شمال سوريا انفجرت ثورة روج آفا 19
تموز 2012م وهي لم تهدف منذ انطالقتها
تحييد الكرد عن السياق الوطن ّي والسير في
مشروع قومو ّ
ي كما شاءت أنقرة أن تصوّره
وجعجعت بذلك آلتُها اإلعالميّة تستب ُق احتاللها
ألراض سوريّة ،ور ّددت من ورائها أبوا ٌق
ٍ
إعالميّة قومويّة شوفينيّة استعالئيّة رفضت
مجرّد الحوار وعطّلت محاوالت الح ّل وروّجت
للح ّل العسكر ّ
ي استناداً لمعايير القوة وعوّلت
على تدخالت خارجيّة وارتهنت إلرادتها.
ت الثورةُ منسجمةً مع ذاتها رغم ك ّل
استم ّر ِ
ت كثيرةً
ت العرقلة واجتازت اختبارا ٍ
محاوال ِ
في طريقها ،إال ّ
أن ذلك ال يعني أنّها كانت

متقدم
انتق َل الحرا ُك السياس ّي إلى مستوى
ٍ
بترجيح
ت الثور ِة
منسجما ً تماما ً مع منطلقا ِ
ِ
الحوار السياس ّي والح ّل السلم ّي ،وبذلك كان
االنفتا ُح على ك ّل مبادرات الحوار ،وتأكي ُد
ثوابت الثورة ومضمونها الوطن ّي في مؤتمر
مجلس سوريا الديمقراط ّي الثالث بمدينة الطبقة،
وعُقدت جلسات حوار وطن ّي بعنوان «سور ّ
ي
ــ سوريّ» والتي ض ّمت قوى المعارضة
السوريّة وت ّم التأكيد فيها على المسار السلم ّي
والديمقراط ّي وسوريا تعدديّة ال مركزيّة،
ولتنطلق بعدها جولة التفاوض المباشر بين
ي دمشق تلبيةً
اإلدارة الذاتيّة والنظام السور ّ
لدعوة ،إيمانا ً بوحدة مصير السوريين وإمكانيّة
التوصل لح ّل عبر األقنية الوطنيّة دون وصاية
خارجيّة ،ولتطرح تفاصيل رؤية أبناء شمال
سوريا على طاولة الحوار .والمهم ذهب وفد
اإلدارة الذاتيّة إلى دمشق وفي جعبته مشروعه
السياس ّي وإنجازاته وتحفظاته كلّها على سياسة
التهميش وأداء النظام سابقا ً والحقاً.
ُ
َ
لتتحدث
ت العقائ ُر المشبوهة
كالعادة ارتفع ِ
ث
عن لقاء دمشق ،وكانت قد استبقته بنف ِ
السموم اإلعالميّة وتضخيم اجتماعات التنسيق
ِ
المشترك إلدارة سد الفرات وح ّملت تلك
االجتماعات ما ال تحتمله ّ
بأن مواضيع سياسيّة
قد بُحثت فيها ،رغم أنّها لم تضم مسؤولين
سياسيين ،واقتصرت على بحث مسائل تقنيّة،
علما ً ّ
أن التواصل مع العاملين والتقنيين في
ً
السد والمنشآت العامة كان مستمرا وذلك ليس
سراً ،كما لم يتوقف عملهم إال في ظ ِّل سيطرة
مرتزقة داعش على تلك المنشآت ،وهذا عدا
أن توجّهات اإلدارة الذاتيّة كانت واضحة دائما ً
ّ
وتأكيدها مستم ٌر على تشاركيّة مصادر الطاقة
واإلمكانات الوطنيّة ،وأنّها ليست في وار ِد
ت الوطن وفقا ً
حرمان المواطنين من خيرا ِ
النتماءاتهم أو مواقفهم ،بل آلت على نفسها منذ
البداية أن تكون مشروعا ً وطنيّا ً سوريّا ً يرفض
التفرقة والتمييز والمحاباة .تنطوي المقاربة
التي قام بها البعض على محاول ِة إلفشال الجهد

ّ

السياس ّي ،بمطابقة زيارة وف ِد مسد مع عمليات
جاءت تحت عنوان التسوية والمصالحة
فاقتضت تسليم السالح وركوب الباصات
والتوجّه إلى إدلب حيث التجميع المكثّف لك ّل
عناصر األزمة السوريّة وفق الخطة الروسيّة،
ّ
ألن هذه المقاربة ساقطة وغير صحيحة
وتفو ُح منها رائحة الفتنة والتخوين ،فاإلدارة
الذاتيّة تمل ُك جرأة اإلعالن عن فحوى حراكها
السياس ّي ،واجتماع دمشق سياس ّي بامتياز وجاء
في مرحلة مهمة وحسّاسة إذ ّ
أن إرهاصات
المرحلة القادمة تلز ُم بعقد اجتماعات الحوار
للتوافق حول أهم المسائل ضمن السياق
الوطن ّي ومنها مسألة اإلدارة الذاتيّة واالحتالل
الترك ّي المباشر لعفرين وغيرها ،وغير
المباشر لمحافظة إدلب ،ليُعاد االعتبار الوطن ّي
لهذه اإلشكاليات وتكون بدايةً يمكن البنا ُء عليها
لمناقشة سائر القضايا األخرى ومنها اإلطار
القانون ّي للح ّل السياس ّي أو مسألة صياغة
الدستور .وكلها قضايا ال تُح ُّل إال عبر الحوار.
الفرق بي ٌّن واض ٌح بين من يحمل يتبنّى مشروعا ً
أسباب حياته وشرعيّته
سياسيّا ً للح ّل ويستم ُّد
َ
إلقرار أح ٍد
من المجتمع والوطن وال يحتاج
ِ
بالشرعيّة ،ويقيم على هذا األساس عالقات
التنسيق مع اآلخرين ،بمقابل من ليس لديه أ ّ
ي
مشروع ،فعطّل أبسط مقومات الحياة وتع ّدى
على المؤسسات والمرافق فخرّبها بزعم أنّها
تم ُّد بعمر النظام ،كما قطع الطرقات واعتقل
الناس واعتدى عليهم وفرز السوريين مذهبيّا ً
وعرقيّا ً وسياسيّاً ،بانتظار تحقيق هدفه
باالستيالء على السلطة ،وك ّل ما استطاع
هذا البعض أن يصوغه بعدما ُس ّمي زوراً
بالمعارضة وإعالنه مراراً السع َي إلسقاط
النظام هدفا ً َّ
وأن الوسيلة هي إسقاط النظام
أيضاً ،فعلِق في دوامة الهدف والوسيلة فكانت
العسكرة سبيله األوحد ،ولذلك فإنّه بمجرّد
أن يتنازل عن السالح أو يتخلى عنه داعموه
وممولوه يسقط تلقائيّاً ،إذ ال مشروع سياس ّي
يبقيه على قيد الحياة.

خطوة سليمة يف
مضمونها وتوقيتها
الر ُّد على هذه األبواق بغاية البساطة بسؤالهم
ما هو الح ّل البديل؟ هل بالتسليم إلرادة أنقرة
واإلقرار بصيغة االحتالل لمناطق سوريّة،
كما روّجت فصائل اإلرهاب الموالية لتركيا
في إدلب مؤخراً بأنّها بصدد إجراء استفتاء
حول «حق تقرير المصير بإدلب وإمكانيّة
االنضمام إلى تركيا؟ أم باإلقرار بالنظام
االجتماع ّي والثقاف ّي المفروض على عفرين
ورفع العلم الترك ّي فوق الدوائر والمؤسسات
وكتابة اليافطات باللغة التركيّة؟ وأما من يغمز
من قناة التنسيق مع التحالف الغرب ّي وتحديداً
الواليات المتحدة األمريكيّة ،فإنّه ربما يحتاج
للتذكير ّ
أن شمال سوريا كما واض ٌح من
اسمها أرضٌ سوريّة وترابٌ وطن ّي وقدسيّته
توافق السوريين الشرفاء
يجب أن تكون مح َّل
ِ
وهذا ما تؤ ّكده اإلدارة الذاتيّة باستمرار ،وهي

ّ

االنزالق الرتكي حنو اإلسالم الراديكايل
ّ
إن المحصالت والحوامل التي أفرزتها
االنتخابات التي جرت في الرابع والعشرين
من يونيو حزيران 2018م أبرزت الكثير مما
سيتم االستيالء عليه من صالحيات الرئاسة
وانتها ًء باستبدال قانون الطوارئ واإلمساك
بالجيش والتوجّه الذي ستنحو باتجاهه تركيا
الكماليّة نحو تركيا العثمانيّة التي ستتشح
بالنقاب األسود ،والتي تبدو واضحة في نتائج
االنتخابات ومفرزاتها رغم خسارته ألصوات
ناخبيه بحوالي خمسة ماليين صوت عن آخر
انتخابات نيابيّة جرت في العام الماضي.
وبالتدقيق والتمحيص في التحالفات االنتخابيّة
وما أفرزته من نتائج في االنتخابات من
األصوات الممنوحة ألردوغان ومحاوالته
ال ُمتكرِّرة في االلتفاف على الشعب الترك ّي
وإيهامه باالنتعاش االقتصاد ّ
ي وخوض
المعارك ال ُخلَّبيّة خارج الحدود مدعيا ً حماية

األمن القومي الترك ّي تحت ذرائع فاقدة ألدنى
حدود المصداقيّة والنزاهة نستد ُّل على َّ
أن
الشعب الترك ّي خلع رداء الجمهورية األولى
(الكماليّة) وهو النظام البرلمان ّي الذى التزمت
به النخب الحاكمة واالحزاب السياسيّة بهيكله
العام ،وبدأ ينج ّر وينساق نحو الجمهورية الثانية
(األردوغانيّة) التي تختلف اختالفا ً جذريّا ً في
معطياتها وتوجّهاتها عن سابقتها ويدعمها في
تلك االنطالقة ما أفرزته صناديق االقتراع
من نتائج ،وما أوضحته من تغييرات سياسيّة
وأيديولوجيّة ،ستنعكس مرحليّا ً على مجمل
مسار وتوجّهات العملية السياسيّة في تركيا.
أفرزت النسب االنتخابيّة العديد من المسارات
في السياسة التركيّة والرؤى التي ستكون
لها السيطرة الكاملة على توجّهات تركيا في
السنوات الخمس المقبلة وهي توجّههم نحو
نظام رئاس ّي إسالم ّي راديكال ّي يرتكز على

الموروثات التاريخيّة للذهنيّة العثمانيّة القديمة
المريضة لتقوية نفوذها إقليميّا ً تحت مس ّمى
العثمانيين الجدد وما سيتيح له ذلك في حرية
التحرك صالحيات الرئاسة التي حصل عليها
واتخاذ القرارات بشأن ذلك.
االنتصار الذى حققته العثمانيّة الجديدة انتخابيّاً،
وتزايد عدد المنضوين تحت لوائها وفق النتائج
التي أحرزتها األحزاب المؤمنة بها والمروّجة
لها (العدالة والتنمية والحركة القوميّة
والسعادة ....إلخ) وبعد إلقاء القبض على
عشرات اآلالف من المعارضين بحجج زائفة
واإلبقاء عليهم داخل السجون فترات طويلة
وإخالء الساحة السياسيّة له من تغيير نظام
الحكم البرلمان ّي إلى نظام رئاس ّي واإلمساك
بالمؤسسة العسكريّة التي ظلّت تمثل شوكة قوية
في خاصرة توجهات «حزب العدالة والتنمية»،
باعتبار القوة العسكريّة كانت تمثل ركنا ً فاعالً
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ليست والية أمريكيّة مهما بلغ حجم التنسيق
والتعاون ،وعمليات تحرير المناطق من
سيطرة مرتزقة داعش فرضت وجود غطا ٍء
جويّ .وأما البديهية التي ال تحتاج برهانا ً
ويتجاهلها هذا البعض فهي ّ
أن مجرّد إعالن
اإلدارة الذاتيّة كان دعوة مفتوحة للحوار وح ّل
األزمة السوريّة بالطرق السلميّة وفي إطارها
الوطن ّي .ويبقى السؤال األهم عال َم التعويل
لح ِّل األزمة ،هل على الديمقراطيّة القادمة عبر
نحر الرقاب والطربوش العثمان ّي؟

حواٌر مع َ
دمشق ضمنها
ّ
االعتباري
توصيِفها
ت الثورة السوريّة منذ البداية
وفي حين وقع ِ
في جمل ِة
أفخاخ منها السع ُي للسلطة والخطابُ
ٍ
َ
الفئو ّ
ي والمذهب ّي ،أخذ أبناء شمال سوريا
مساراً آخر حيالها ،وقادوا ثورةً سوريّةً وطنيّةً
ت الوطنَ والمواطن هدفا ً لها ،ولم تكن
جعل ِ
السلطة معياراً أو محرّكا ً لمسيرتهم ،وبذلك
س صحيح ٍة وسليم ٍة ،وارتكزت
انطلقت على أس ٍ
إلى رؤية استشرافيّة للمستقبل وقراءة دقيقة
للواقع وفهم المعطيات التي برزت فيه ،ولذلك
جعلت مواجهة إرهاب المرتزقة أولوية لها،
واستطاعت تجاو َز حاالت صدام المشاغلة
ق وطن ّي يح ّدد
مع غير المرتزقة ،من منطل ٍ
األولويات ويقتضي إرجاء ك ّل الخالفات
والتحفظات لتُح َّل بالحوار إذا أُتيحت الفرصة،
وكان التمييز واضحا ً بين ثالثيّة (الوطن
والدولة والنظام) ،والموقف صريحا ً تجاه
اإلرهاب بأن ال حوا َر وال هدنة.
األزمة تقترب من ضفاف النهاية والمسؤولية
جسيمة على عاتق وفد مسد لجهة المسائل التي
يجب طرحها والحوار يتصل بدماء اُريقت
في سبيل تحرير األرض وأخرى تجري في
عروق الناس ويجب حقنها عبر الح ّل السياس ّي
وبالتالي ولهذا عقد األهالي آمالهم بمآالت
االجتماع.
ما يمكن قوله مبدئيّا ً عن تلبية مسد لدعوة دمشق
أنّها عملية سياسيّة صحيحة ومقاربة منطقيّة
لمجريات األحداث أخذت بعين االعتبار
مخاطر انزالق األزمة السوريّة إلى متاهات
جديدة وبالتالي إدامة أمد الحرب ،والوفاء لدماء
الشهداء والرغبة بحق ِن دماء مازالت تجري في
عروق السوريين .ويُنتظر أن تتعاطى إيجابيّا ً
مع مبادرتها ،وتلبية مسد للدعوة وضعت
الكرةُ في ملعبها لتكون جديتها على المحكِّ،
بعد تعويلها طويالً على الح ِّل العسكر ّ
بدعم
ي
ٍ
من حلفائها ،وال يخفى على أح ٍد حاجة دمشق
لتفعيل مسار الح ّل التفاوض ّي بهذه المرحلة،
واستناداً لمعرفتنا بدمشق لن نسرف بالتفاؤل
أو نتجاهله بنفس الوقت ،ولتبقى رهانات الح ّل
السياس ّي معلقةً ومناطةً بأسلوب تعاطيها مع
مبادرة استثنائيّة طرحتها ،بعد عقو ٍد طويلة من
ترجيح الح ّل العسكر ّ
ي والمقاربة األمنيّة.

رامان آزاد

في مسار الحكم والنظام في الصراع على
السلطة.
تقليم أظافر الجيش وتحييد تد ُّخله في السياسة
والحكم على المئات من الضباط بقضايا مختلقة
وزائفة وإعادة هيكلة المؤسسات األمنيّة والسماح
بدخول المحجبات إلى دور القوات المسلّحة التي
كان من المحرّمات ارتيادها المحجبات قبل
قرار رفع الحظر منذ إعالن قيام الجمهورية
التركيّة عام 1923م .ما يعني بوضوح تزايد
حالة المد اإلسالم ّي الراديكال ّي الذي تعيشه
تركيا األردوغانيّة حالياً ،والذي سيبدو واضحا ً
وجليّا ً في األشهر والسنوات المقبلة في الكثير
من المظاهر التي لن تخطئها العين في الشارع
الترك ّي ،وهذا ما يُحتم ويفرض على المجتمع
الترك ّي إيجاد القوى السياسيّة المدنيّة التي
تستطيع لجم تجاوزات المنصب الرئاس ّي الذي
بات يحظى بصالحيات مطلقة وبخاصة بعد
إضعاف سلطة الجيش والسيطرة عليه واإلمساك
لجم ِجماح العثمان ّي الجديد
بالمؤسسات األخرى لِ ِ
قبل االنزالق نحو مدرسة اإلسالم الراديكال ّي
أكثر فأكثر.

إلهام أحمد

ّ

ّ

احلوار السوري السوري

طريق النجاة من األزمة
ك ّل جوالت التفاوض التي جرت في جنيف ،أستانه ،سوتشي
أفرزت مخاضات أليمة للشعب السوريّ ،والمجتمع الدولي
ال زال متمسكا ً بمخرجات جنيف بأعدادها المتسلسلة ،علما ً
ّ
أن هذه المحادثات وصلت لدرجة العقم ولم تعد قادرة على
إنتاج مخرجات جديدة.
أستانه أيضا ً كان لها الدور في إعادة سلطة النظام الى
المناطق التي كانت تحت سيطرة الفصائل المسلّحة،
ونقلهم من منطقة إلى أخرى ،وبالتالي خلق حالة جديدة في
سوريا ،قد تهيئ األرضيّة لحرب أهليّة جديدة في سوريا.
أما مؤتمر سوتشي الذي انعقد بض ّم أعداد كبير ٍة من
السوريين (النظام والموالين له) ،و ُس ّمي بمؤتمر المصالحة
الوطنيّة .ولم يكن لمخرجات سوتشي التأثير على الواقع
السور ّي بفرض ح ٍّل جذريّ .فقد لعب الفيتو الترك ّي دوره
في ك ّل تلك المؤتمرات ،والدول التي تخشى على مصالحها
مع تركيا ،عملت دائما لصالح تركيا وتخلّت عن جز ٍء كبير
وأساس ّي من المعارضة السوريّة كان بإمكانه إنقاذ الثورة
وسوريا من الحرب التي أكلت األخضر واليابس معاً.
ٌ
طرف سور ّي حقيق ّي،
ك ّل تلك المؤتمرات لم يتواجد فيها
األطراف السوريّة موجودة بالواجهة ،لكنها متخاصمة
وترفض اللقاء في قاعة وجها ً لوجه لتناقش ما يجري داخل
سوريا .واألطراف التي تلتقي خلف الستار في قوى أجنبيّة
ليست سوريّة ،تضع الخرائط وترسم الخطط ،لصالح
من؟ العنوان العريض هو مؤتمرات أصدقاء سوريا،
ومؤتمرات الح ّل والسالم لسوريا .لكن أثناء وبعد انتهاء
ك ّل جولة تبدأ حملة التصعيد بشكل ال يمكن تقديره وال
تصوّره ،مقابل ماذا؟ مقابل أن تبقى المصالح التي تعمل
فعلها.
اآلن يت ّم الحديث عن الح ّل السياس ّي والحوار السور ّي ــ
السوريّ ،ما هي المكابرات التي ستظهر في محاوالت
الحوار السور ّي ــ السور ّي حتى يبدأ ،ال بد أن تتوفر بعض
الشروط في ك ّل األطراف الساعية للحلّ.
أوالً :توفر القناعة لدى األطرافّ ،
بأن ما حدث في سوريا
هو نتاج بينة النظام الذي أنتج قضايا بثقل الجبل من
تراكمات السياسات التي مارسها النظام بعقليّاته القديمة
التي ر ّكزت على التوحيد واإلصابة بمرض التوحّد.
أن األزمة سوريّة وداخليّة ،هذا يعني ّ
ثانياً :بما ّ
أن الح َّل
ً
أيضا ً يجب أن يكون سوريّا ،وهذا أم ٌر حتم ّي وواقع ّي
وصحيحٌ ،واألطراف التي تسبّبت بتفجير األزمة ،قادرة
على طرح البديل أيضاً ،وضرور ّي أن يت ّم التخلصُ
من بعض الثوابت التي ظهرت في مرحلة األزمة وهي
االعتماد على الخارج والبحث عن الحلول خارج إطار
السور ّي -السوريّ.
ثالثاً :ك ّل الحلول المطروحة من الخارج بعيدة عن واقع
المجتمع السور ّي ومتطلباته ،والسوريون أدرى بما
يطلبون وما يحتاجون ،وسبعة أعوام من الحرب والقتال
الدرس بأن يروا النور بأعينهم ،والنظر
والدمار ،أعطتهم
َ
ً
لألزمة السوريّة بمنظار خارج ّي سيطرح حلوال بعيدة
عن الواقع ،لذلك أعتقد ّ
أن القدرة على الرؤية الصحيحة
أصبحت متوفرة لدى قسم من األطراف السوريّة.
رابعاً :وجود القرار للبدء بالحلّ ،لمجرّد حصول القناعة
ّ
بأن سبعة أعوام من الحرب تكفينا لنتعقّل ونأخذ الدروس
من أخطائنا ،وهذا يعني وضع العربة على السكة ،فتوفر
كاف لبدء العملية السياسيّة.
القرار بتصحيح المسار ٍ
خامساً :بعد التوصل للقرار ،وكي تبدأ العملية السياسيّة،
ال بد من بذل الجهود الحثيثة واإلصرار على الحلّ ،وإال
فالمواقف التكتيكيّة من العملية السياسيّة ستؤ ّدي لكارثة
تزيد من المأساة السوريّة.
اذا ممكن مناقشة الثوابت والمتغيرات التي أسست لمبادئ
قادت البلد بالشكل الحالي والتي أصبحت تشكل عائقا ً جديّا ً
أمام أ ّي خطوة قد تؤ ّدي إلى الحل .والثوابت التي تؤسس
لدولة قوميّة تضع مسلمات تتحوّل لخطوط حمراء ال يمكن
تغييرها فيما بعد ،وتكثر فيما بعد الثوابت والمقدسات.
فعندما تكثر تلك الثوابت يصبح من الصعب الوصول لح ّل
واقع ّي يخدم مصلحة جميع أبناء البلد.
لهذا البحث عن التقاطعات بين األطراف ،ومن ثم العمل
على تقارب وجهات النظر بين المختلفات وحلّها بشكل
جذر ّي يرضي األطراف ويضمن حقوق ك ّل المواطنين
بمختلف القوميات والثقافات والعقائد ،وجعلها مبادئ فوق
دستوريّة تش ّكل حالً جذريّا ً للقضايا.

بدران احلسيين
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تقارير وتحقيقات

مقايضات سياسية وآخرها على اجلنوب السوري

الدميقراطي يف مدينة احلسكة
مركز اخلابور للثقافة والفن
ّ
يغوص التراث الكردي الفني الشعبي
الذي يضم كنزاً من كنوز األدب
«المسرح  -والموسيقا والقصص
والشعر» عميقا ً في تربة التاريخ ،يعكس
صورة حياة الكرد منذ أقدم العصور
وبخاصة الفولكلور الذي يشكل مادة
دسمة على مائدة تلك األشكال األدبية
وبانتشار العديد من مراكز الثقافة
الديمقراطية كان مركز الخابور في
مدينة الحسكة من المراكز الهامة التي
عملت منذ البداية على نشر الثقافة
الديمقراطية وترسيخ أسسها المشتركة
ودعم كل المواهب الشابة التي تعشق
الثقافة والفن وتعمل على نشرها
ودعمها ،وفي ظلِّ اإلدارة الذاتية
الديمقراطية كانت المؤسسات والمراكز
الثقافية من أولى االهتمامات وأكثرها
فاعلية ونشاطاً ،وبخاصة فيما يخصُّ
التراث والثقافة والفن الكردي الذي
تعرض للتهميش واإلقصاء والمنع
لعقود طويلة ،ليكون رافداً من روافد
الثقافة اإلنسانية.
في مدينة الحسكة وفي حي المفتي
يقع مركز الخابور الذي قمنا بزيارته
للتعرُّ ف على ما يقدِّمه من أنشطة
ت ثقافية وفنية والتقينا اإلداري
وفعاليا ٍ
عبدالرزاق سيد علو الذي تحدث عن
نشاطات و فعاليات المركز قائالً :لقد
قمنا بتأسيس فرق موسيقية ومسرحية
لمختلف األعمار (كبار.وشباب.
وناشئين .وأطفال» تشارك في تقديم
أعمالها المسرحية ولوحات الرقص
الشعبي والغناء الفلكلوري التراثي،
حتى في مجال األزياء وغيرها،

وتشارك في المراسيم ودورات التخرُّ ج
والمناسبات واألعياد الوطنية والقومية
وفي طقوس احتفالية أخرى داخل
وخارج مدينة الحسكة ،كما َّ
أن مركزنا
أول مؤسسة ثقافية ووثائقية من نوعها
في هذا الحي بشكل خاص وعلى
مستوى مدينة الحسكة عامة ،كما َّ
أن
مركزنا يقوم بتوثيق كل تلك النشاطات
والفعاليات الثقافية).
كما التقينا مع المخرج المسرحي
محمد رسول والذي يشرف على
الفرق المسرحية في المركز الذي قال:
(نستمر وبشكل متواصل في تدريباتنا
المسرحية ونُحضِّر دائما ً لكل جديد،

واآلن نقوم بالتدريبات والعرض في
مدن عدة في شمال سوريا لمسرحية
« ديوي بي جافكي .الوحش األعور»
وهي من تأليف كاوا شيخي وإخراج
محمد رسول و تحكي عن الظلم
والخوف واالستبداد السلطوي من قبل
األنظمة الحاكمة).
كذلك التقينا بأعضاء من الفرقة
الموسيقية ومنهم الفنان محمد بدران
الذي تحدث عن دور التراث والفلكلور
ودورها في حياة الشعوب وسبل
تطورها بقوله( :علينا الحفاظ على
التراث الثقافي الفني الشعبي الكردي
والدفاع عنه ،فالتراث والفلكلور أكثر

بات املشهد السوري يستفحل يوم ًا بعد يوم منذ بداية األزمة قبل سبع سنوات وبشكل الفت للنظر ،وما التصعيد اليومي الذي يعيشه

السوريون إال تأكيد ًا على استمرارية هذه األزمة .واملقايضة السياسية بني القوى اإلقليمية والنظام من جهة ،وبني القوى الدولية والنظام من
ٍّ
جهة أخرى ،أصبحت كبورصة ينال منها ُّكل سياسي أرباحَ أجنداتِه ،من خالل تواجد قوة بالده العسكرية على أرض سوريا.

ما يربط المرء بأرضه).
أما الفنان فرحان مراد والذي يعد أحد
أعمدة الفرقة الموسيقية فرأيه في الفن
والتراث( :التراث شيء ُمق َّدس ونحن
هنا لنثري الواقع الفني ونمنحه قدراً
كبيراً من الخصوبة والتق ُّدم ،ومن
الواجب الحفاظ على تراثنا ،وطموحاتنا
كبيرة ومتواصلة).
عمل متواصل وعلى قدم وساق ولو
تواضعت اإلمكانيات فاإلرادة أهم
السبل نحو تحقيق األهداف السامية
وتراث الشعوب هويتها وسر بقائها،
ومن الواجب والحق دعم ومساندة كل
من يعمل في هذا السبيل ويسعى إليه.

تقرير /قاسم عباس ابراهيم

ترميم وتأهيل متحف الرقة املوناليزا :أسراٌر دفينة ُ
منذ أكث َر ِم ْن 500عام!

يعمل مجلس الرقة المدني على إعادة تأهيل
المرافق العامة ضمن المدينة سعيا ً منه
إلعادة رونق وجمال مدينة الرقة وتعمل
منظمة رؤية التابعة لمنظمة اليونيسكو
العالمية بالتنسيق مع لجنة السياحة واآلثار
على إعادة تأهيل المتحف األثري في
شارع المنصور ضمن مدينة الرقة
يعتبر متحف الرقة من معالم الحضارات
القديمة التي شهدتها مدينة الرقة طوال
السنين التي مرت ،وهو بناء قديم بُني
في فترة االحتالل العثماني سنة 1861م.
وقد استُخدم سابقا ً داراً للسرايا واستُخدم
كمتحف بتاريخ  24تشرين األول عام
1981م .ويقع المتحف وسط المدينة في
ساحة عرفت باسم ساحة المتحف ،وهو
مؤلف من طابقين ،كان القسم األول
يض ُّم مكتشفات البعثات األثرية ،والقسم
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الثاني عُرضت فيه آثار الرقة العباسية،
وقد تعرض لعمليات تدمير على يد
مرتزقة داعش ،كما تعرَّض لعمليات نهب
متعمدة وتهريب معظم المنحوتات األثرية
ت فنية ،وأقراطا ً من
التي تتضمن «لوحا ٍ
معادن مختلفة ،ولمبات
الذهب ،ونقود
ٍ
ً
ت أثريةً
وكتابا
ا
ونقوش
قديمة،
زجاجية
ٍ
تعود لعصور مختلفة والعديد من القطع
األثرية القديمة» .ويتم حاليا ً ترميم المتحف
وطالؤه من جديد حيث يعتبر المتحف من
المناطق األثرية المهمة ،كما يعتبر مقصداً
للسياح القادمين من داخل وخارج سوريا.
وتتم إعادة هيكلية المتحف من الجهة
الشمالية الشرقية وسد وإغالق الفتحات
الناتجة عن القصف وتنظيف الحديقة
التابعة للمتحف.

اللوحة األكثر شهرةً وغموضا ً واحترافيّة،
لها اسمان «موناليزا» و «جوكندا»
حيث يُعتقد أنّها رس ٌم المرأة اسمها «ليزا
جوكوندو»؛ بَ َح َ
ث المؤرّخ باالنتي في س ّر
الموناليزا لم ّدة  25سنة ،وحصل على
وثائق ،وشهادات زواج من ذاك العصر،
ووصل إلى نتيجة (غير قاطعة) وهي
ْ
ّ
عاصرت
أن الموناليزا شخصيّة حقيقيّة
دافنشي ،وهي مادونا ليزا جيرارديني
زوجة التاجر فرانشيسكو جوكوندو
الصديق المقرّب لدافنشي؛ فطلب منه رسم
لوح ٍة لزوجته ،إلاّ أنّه لم يستلمها أبداً.
ليزا لم تحبّ زوجها هذا ،فقد تزوجّته وهي
ابنة  15ربيعاً ،وألنّها الزوجة الثالثة لديه
ْ
ّ
كانت تحبّه توفي ،فربّما يكون ما
وألن َم ْن
سبق تفسيراً البتسامتها الشاحبة ،حيث قِي َل
ّ
أن دافنشي أتى بمهرّج ليبقي ليزا مبتهجة
طوال فترة الرسم ،ولم يفلح إلاّ بإظهار
نصف االبتسامة المشهورة ،فحينما تكون
سعيداً سترى الموناليزا تبتسم لك ،وحينما
تكون حزينا ً ستراها حزينةً لحزنك .ولربما
هذا التأثير السايكولوجي قاب ٌل للتفسير،
فسعادتنا تجعلنا نر ّكز على النصف السعيد
من االبتسامة؛ والعكس بالعكس.
عينا الموناليزا تالحق عين ّي المشاهد أينما
ذهب ،حتّى ّ
ظن البعض أنّها مسكونة،
إنّما هذا خدا ٌ
ع بصر ّ
ي عن طريق رسم
كامل بَعد،
بشكل
هندس ّي معقّد لم يُفهم
ٍ
ٍ
ّ
حيث بدأ عدد كبير من فناني الرسوم ثالثية
األبعاد بمحاولة التفسير باستخدام القياسات
والمنظور؛ ما يدفعنا العتبار دافينشي رائداً
للرسم الثالثي األبعاد قبل اكتشافه بقرون!
حيث تعتبر الموناليزا أوّل اللوحات التي
رُسمت بنا ًء على نظريّة التشكيل الهرمي
للوجوه ،فكانت ك ّل لوحات البورتوريه
تُرسم من جانب واحد ما يعطي طابعا ً
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مسطّحا ً ال حياة فيه ،على عكس الموناليزا
الّتي حملت سمة ثالثية األبعاد؛ استخد َم
دافنشي التجسيم ألوّل مرّة ،م ّما ساهم
في إحداث تقنيّة ثوريّة في عالم اللوحات
الشخصيّة(البورتوريه) ،ففي الخلفية مزي ٌج
من ثالثة أماكن مختلفة ،وهناك طري ٌ
ق لك ّل
ولكن بتوصيلها تصبح طريقا ً واحدا!ً
ْ
منها
وإلعطاء انطباع عميق استخدم ليوناردو
مجموعة من األلوان المتداخلة مع بعضها
البعض ،فعند مالحظة مالبس السيدة ال
تجد أي خطوط واضحة ،وهذا ما يعاكس
الفن ال ُمتّبع في تلك الحقبة .بيد ّ
ّ
أن تفاصيل
ّ
ً
ً
ُ
اللوحة تصبح مبهمة وضبابيّة أكثر كلما
ْ
وابتعدت المسافة.
ازداد النظر للعمق
ّ
وكأن حدودها تتالشى ،فتتداخل مع بعضها
البعض بحيث تُخدع العين ّ
بأن أفق الخلفية

النهائي .كما ّ
أن الموناليزا هي األخيرة من
أصل ثالث لوحات رسمها باليد اليسرى،
وهناك شا ٌل رقيق يغط ّي جزءاً من جبهتها
وشعرها ،وهو ما كانت ترتديه أميرات
أوروبا سابقاً .تع ّمد دافنشي رسمها بدون
حواجب لمجاراة صيحة العصر آنذاك.
اُعتق َد ّ
أن دافنشي أخطأ بتلوين الموناليزا،
فلوجهها إضاءتان مختلفتانْ ،
لكن بالتدقيق
والمقارنة اكتشف الباحثون ّ
أن تقاسيم وجه
الموناليزا هي نفسها لوجه دافنشيْ ،
لكن
بطابع أنثوي .كما ّ
أن القياسات الدائريّة
ٍ
للّوحة واحدةٌ لميزان الكتلة بالكامل ،خطّ
األفق األيسر خلف الصورة أخفض بكثير
من األيمن ،فذلك اصطال ٌح فن ّي في ذلك
الزمن ويد ّل على األنثوية .ويذكر بعض
النقاد ّ
أن دافنشي جعل الجزء األيمن
للصورة يبدو أكبر ليخدم فلسفة خاصة
بتقديس المرأة ،حيث نُقل عن دافنشي أنّه
كان منتميا ً لمنظمة (سيون) الدينية التي
ترتكز على تعبير «األنثى المقدسة»،
استطاعت بعثة اللجنة الوطنيّة اإليطاليّة
أن تكتشف رموزاً مجهرية في اللوحة ,ما
يتطلّب عدسةً مكبّرة لرؤيتها ،األمر الغير
يسير أيضا ً نظراً لعمر اللوحة .والرموز
هي “ ”CEفي العين اليسرى للموناليزا
و “ ”LVباليمنى؛ اللذان يُرجّح أنّهما
يشيران إلى األحرف األولى “ليوناردو
دافنشي” ،وقد ُوجد أيضا ً رقم “ ”72في
قوس الجسر خلف الموناليزا ,وقد يكون
حرف “ ”Lبجوار رقم “ .”2و تقول
اللجنة ّ
أن تلك الرموز لم يكن قد اكتشفها
ْ
استبعدت أن تكون خطأ من
أحد من قبل و
ّ
قبل دافنشي بل أنه قام بوضعها لغرض ال
يعرفه أحد سواه.

إعداد /هوزان سربست

الجنوب السوري ليس أ َّول مشهد ولن
يكون األخير ،فالقادمات من األيام السياسية
والعسكرية قد تفاجئ الكل بخارطة سياسية
جديدة وإن تأ َّخرت معالمها لآلن.
أمام هذه الضبابية السياسية تم بناء عالقات
أو إنهاء تحالفات ،ألن الكل يضع نصب
عينيه مقدار أرباحه السياسية واالستثمارية
قبل أي حالة أمن واستقرار لسوريا
وللسوريين ،والكل يدرك أن المصالح
السياسية واالقتصادية لها من القيمة أكثر
بكثير من القيم األخالقية والمجتمعية.
المقايضة السياسية :هي عبارة عن لغة
سياسية أو أدوات مادية (عسكرية) يُراد
منها معالجة أمر سياسي أو اقتصادي ،كي
ترجع العالقة بين الحاكم والرعية.
وتدخل المقايضة ضمن صنع قرار سياسي
وإداري بين دولتين أو أكثر بقصد إفشال
أو عرقلة حالة سياسية أو ثورية ،أو تغيير
إصالح في دول ٍة ما ،وهي آليات غير
أو
ٍ
ديمقراطية تخدم إعادة ترتيب بنية النظام
أو سلطة ما ،حتى ْ
إن تكلَّلت العملية
بنجاح ُمؤقَّت وتسهم في إدخال شي ٍء من
ٍ
االستقرار كي تتمكن السلطة من االستمرار
في نظامها ،إال أنها ال تخدم الديمقراطية
كونها هي التي تحتضن االختالفات في
الرؤى السياسية واالقتصادية واالجتماعية
عند الدول.

في عصر باتت الحداثة الرأسمالية غوالً
يبتلع كل القيم األخالقية وتنشر ثقافة
الربح األعظمي واستغالل الشعوب ،وما
تملك من ثروات ،فتلجأ إلى صنع كيانات
دكتاتورية شمولية (قومية أو دينية) تخدم
مصالحها الشخصية والعائلية وتستفرد هي
باستغالل المجتمعات كقطيع ال يملك قراراً
يخصه.

عفرين  ...مقايضة دولية
بدعم من التحالف على
انتصارات الكرد
ٍ
قوى اإلرهاب في الشمال السوري أقلق
البعض ،وما أثار قلقهم أكثر أنهم أي
الكرد عملوا على بناء مؤسساتهم السياسية
والمدنية والخدمية والثقافية ،وإشراك كل

خط أنابيب غاز (السيل التركي).

ما بني املقايضات والتوافقات
عندما أعلن عن نص بيان جنيف واحد
والقرار األممي  2254الصادر عن األمم
المتحدة على إنشاء لجنة حكم انتقالي كاملة
الصالحيات التنفيذية ،ومن ثم إصدار
إعالن دستور سوري يؤسس لمرحلة
دستور جديد،
انتقالية يتم من خاللها إعداد
ٍ
أعلنت الدول اإلقليمية والدولية النفير
العام بعد تطبيق هذه الصيغة بحق سوريا
حتى يحقق كل طرف أطماعه السياسية
واالقتصادية.
وحول مستقبل سوريا اجتمع بوتين

المال السياسي السعودي ،وأكد ولي العهد
السعودي في حديثه مع مجلة (تايم) التأكيد
على اإلدارة األمريكية عدم االنسحاب من
سوريا ،فرد ترامب (تريدون منَّا البقاء
فعليكم بالدفع).
الجانب الروسي يحذو حذو عدوته في
اصطياد أسواق المقايضات السياسية
واالقتصادية ،فقبل الهجوم التركي
على عفرين
بأيام قليلة ،سحبت قواتها
ٍ
ومستشاريها من عفرين ،هذا االنسحاب
لم يأت من فراغ ،بل جاء نتيجة تفاهمات
ومقايضات في الكواليس ،والسؤال األهم

املقايضة تارخييًا
قامت معظم األنظمة االستبدادية على
تحقيق انتصاراتها الوهمية والمؤقتة كر ِّد
ت حقيقي ٍة
فعل أمام تبلور وتحقيق انتصارا ٍ
ٍ
لدول ٍة ما أو حركة تحرر تدعو للحرية
واالستقالل.
ففي 1975م أقدم النظام العراقي على
مقايضة النظام اإليراني بالتنازل عن شط
العرب مقابل توقف الشاه عن دعم حركة
التحرر الكردية في الشمال العراقي ،فكانت
اتفاقية الجزائر التي أنهت تلك الحركة
مؤقتاً ،هذا النوع من السياسات الرخيصة
ما زال متبعا ً بين كل من يملك قراراً سياسيا ً
(أمريكا أنموذجاً) ولكل عملية سياسية على
مبدأ المقايضة لها أدواتها المعينة ،ولم تكن
هذه السياسة وليدة السنين الخوالي ،بقدر ما
هي موغلة في القدم من العصر السومري
مروراً بالفراعنة ،وبقية االمبراطوريات
والدول الحديثة.
ففي األلف الثالث قبل الميالد أثناء العهد
الحوري كانت هناك مقايضات تجارية بينها
وبين أوغاريت ،وبينها وبين الفراعنة ،وتم
رسم الحدود بمصاهرات سياسية ،وفي
 1700قبل الميالد عمد الميتانيون إلى
اتباع السياسة نفسها مع الفراعنة حين
وقعوا صلحا ً تم بموجبه مقايضات تجارية
بينهما ،وما عزز هذه العالقة التزاوج بين
العائلة الحاكمة (نفرتيتي أميرة ميتانية في
بالط أمنحوتب) وفي العهد الميدي تحالف
الكرد والبابليين في وجه الظلم اآلشوري،
وحين سقوطها رسمت كل امبراطورية
حدودها السياسية ،وكانت المقايضة
التجارية والسياسية قائمة بينهما ،وأيضا ما
عزز هذه المقايضة زواج (نبوخذ نصر)
الملك البابلي من األميرة الميدية (أميتيس)
ولو فتشنا في صفحات التاريخ لوجدنا
اآلالف من المقايضات السياسية بين
الدول راح ضحيتها دول وشعوب نتيجة
المصالح العابرة واآلنية ،وعدم االلتفاف
إلى أية قيمة أخالقية أو إنسانية ،وألننا

المكونات في اإلدارة الذاتية ومشروعها
الوطني (الفيدرالية) ،لكن أردوغان لم
يهدأ له بال فعمد إلى لعبة سياسية قوامها
المقايضة مع الجانب الروسي ،وهي بكل
المقاييس لعبة وسياسة غير أخالقية،
توضَّحت خيوطها قبل وأثناء احتالل تركيا
لعفرين.
بوتين (المقامر) يعرف من أين تُؤكل
كتف أردوغان ،حين تعهَّد بإفشال المشهد
المجتمعي في عفرين ،مقابل أن يحافظ
عدوه على استقرار سوريا ،هذه المقايضة
لها تفاصيل وجزئيات متصلة بمستقبل
الكرد السياسي في سوريا ،هذه المبادلة
الالأخالقية تعهَّدت بها تركيا حين طلبت
منها إغالق كافة المعابر التي تربط سوريا
بتركيا كي ال تستفيد المجموعات المرتزقة
من أي دعم بشري ومادي ،من جانب آخر
أكدت موسكو أال تتدخل أنقرة في أي عملية
أو محاولة لتغيير النظام السوري ،باإلضافة
إلى إبعاد مقاتلي الشيشان والقوقازيين عن
أراضيها.
بذات السياق طلبت تركيا من روسيا تعهداً
واضحا ً بعدم تقديم أي دعم للكرد إلقامة
مناطق حكم ذاتي ،أو (كيان) مستقل لهم
على حدودها الجنوبية ،ولم تكتف بالشمال
السوري ،بل طالبت تركيا غريمتها بعدم
دعم الكرد بفكرة االستقالل واالنفصال في
جنوب شرقي البالد ،باإلضافة إلى رفع
كل العقوبات والقيود عنها ،واإلسراع ببناء

وترامب في 2017م ،وأكدا على
المحاصصة الطائفية والعرقية وإلغاء هوية
العيش المشترك لشعوب سوريا واستبدالها
بهويات طائفية وقومية ،وأكد الفروف
على هذه الصيغة فيما بعد من خالل دستور
روسيا الجديد الخاص بسوريا ،كل هذه
التوافقات الدولية واإلقليمية هي خطوط
رئيسة إليجاد حل سياسي للسوريين يضمن
حقوق الكل ،لكن ونتيجة مقايضات سياسية
واقتصادية على ضوء الربح والخسارة
على األرض تب َّدلت التحالفات الدولية
واإلقليمية (ال صديق دائم وال عدو دائم)
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى لعبت
موسكو دور الوسيط (السمسار) في حلب
والجنوب السوري بين إيران والنظام من
طرف
طرف ،وبين أمريكا وإسرائيل من
ٍ
آخر.
على ضوء ما تق َّدم ال تعمل واشنطن على
تغيير جذري في الخارطة الجغرافية
بشكل كامل ،بل تعمل على بناء
السورية
ٍ
جغرافية جديدة في مناطق نفوذها والحفاظ
على الهيكلية القديمة في بقية سوريا ،كون
الشمال السوري بات واقعا ً حقيقيا ً ال يمكن
تجاهله في المنظور السوري القريب،
رغم ذلك ال يمكن أن نستثني أمريكا من
اللعب سياسيا ً على كل األطراف ،فحين
أعلن ترامب عن انسحاب أمريكا من
سوريا لم يأت تصريحه جزافاً ،بل كان
بمثابة دق جرس بدء عملية مقايضة من

من هذه التقاطعات قبل احتالل عفرين،
هل هو استنزاف لقوة واقتصاد تركيا؟
أم جس نبض أمريكا وتبيان موقفها من
الكرد كحليف ،أم أنها بوابة للتقارب بين
تركيا وسوريا برعاية روسية وإيرانية،
بكل األحوال هي خلطة سياسية جديدة في
األوراق السياسية والعسكرية لعموم سوريا
والمنطقة والعودة للمربع األول.

درعا ضحية املقايضات
من يتابع مشهد درعا اآلن يدرك تماما ً بأنها
ضحية أكثر من لعبة سياسية وألكثر من
دولة ،كون وقف أو استمرار القتال فيها
منوط بالتوافقات السياسية بين واشنطن
وموسكو ،واللقاء األخير بين ترامب
وبوتين في هلسنكي أكد على مدلول خطير
وهو تهميش مفاوضات جنيف من قبل
أمريكا ،واالعتماد على مسارات أستانة
ومقرراتها.
ما جرى لدرعا البلد من الهجمات
المكثفة من قبل جيش النظام والطيران
الروسي والميلشيات اإليرانية هناك ،هذه
الهجمات كانت من نتائج ذاك اللقاء ،هذا
الخالف الدائم بينهما قد يلقي بالمنطقة في
ويالت أفظع ،أو أن يتفق الطرفان وفق
مصالحهما وتصبح كل أجندات وأحالم
الشعب السوري نتيجة مقايضة ليست

في الحسبان ،وتصبح هذه التوافقات سببا ً
للحد من العنف وتقليص الوجود اإليراني،
ألن إسرائيل هي ضمن المشهد منذ اليوم
األول ،وقد طرحت خمسة شروط في المدة
األخيرة إليران كي تبتعد عن المنطقة،
هذه الشروط وغيرها ستكون خطوة باتجاه
حلحلة األوضاع في سوريا.
بذات السياق ال ننسى َّ
أن واشنطن وموسكو
اتفقتا على ترسيم خرائط لمناطق أخرى
كما رسمت لشمال حمص والغوطة ،اللتين
ستتبعان روسيا وإيران والنظام ،وهذه
إشارة واضحة إلى تقسيم مناطقي لسوريا،
أو إقامة حكم ذاتي لبعض المناطق ،وهذه
أيضا إشارات لتركيا بعدم تفردها بالشمال
السوري ،وأكثر هذه اإلشارات إثارة هي
أن روسيا وأمريكا وأغلب الدول األوروبية
تعمل على استبعاد تركيا من الشمال
السوري كي ال تحقق مصالحها هناك،
وهذه فرصة للكرد بأن يعملوا على تحقيق
وضمان حقوقهم السياسية في سوريا.
هذا الخلط الواضح والمتعمد في أوراق
اللعبة في سوريا ،هل سيؤدي إلى تصعيد
عسكري بين القوتين األكثر غطرسة في
العالم؟!
أمريكا وبكل ثقلها الدبلوماسي والسياسي
والعسكري تعمل على التصعيد مع روسيا،
لكن دون الوصول إلى صدام عسكري
مباشر ،أما إسرائيل فلديها خيارات وتتعامل
معها من زوايا عدة أولها أنها تدرك جيداً
أنَّها تواجه أجندات وسيناريوهات تتعلق
بتنظيمات إرهابية سنية كانت أم شيعية.
والسؤال الدائم هل ستكون درعا صفقة
مشابهة لما جرى قبل شهور حين تمت
المقايضة بين الغوطة وعفرين؟ وإال لماذا
التزمت تركيا وأمريكا الصمت حيال ما
يجري اآلن في درعا؟
مما تقدم تؤ ِّكد كل اإلحداثيات على َّ
أن
أمريكا ليست بحاجة أو موافقة أي طرف
إقليمي أو دولي كي تستمر بتواجدها في
سوريا ،بل تنسق مع الكل وبخاصة روسيا
ليس بداعي االستئذان؟

احلوار الوطين حل األزمة السورية
ما يحدث في جنوب وشمال سوريا من
قبل أمريكا وروسيا وإسرائيل قد يطيل
عمر المفاوضات والنزاعات في األزمة
السورية ،كون هذه الدول الثالث تجمعها
مصالح وعالقات مشتركة ،وما طرأ
قبل أيام من دعوة النظام لمجلس سوريا
الديمقراطية والمحادثات التي تمت بينهما
في دمشق ،هو للوصول إلى تسوية سياسية
تُجنِّب الطرفين الدخول في نفق مظلم
ال يدري أحد كم سيطول؛ ألنه بالنتيجة
النهائية سوف تكون طاولة المفاوضات
هي الطريق األنجع في تسوية كل
الخالفات السياسية واالجتماعية في عموم
سوريا ،وسيكون الحوار الوطني السوري
ـ السوري الحل األمثل للخروج من األزمة
السورية ال ُمتفاقمة.
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اقتصاد وبيئة

ارتفاع احلرارة يصيب األبقار مبرض اجللد الكتيل

روناهي /قامشلو  -شعب وجمتمع

روناهي /كركي لكي ـ أكد اإلداري يف مكتب الثروة بكركي لكي الدكتور البيطري

صامد إىل األزل ،الكرد اإليزيديون الذين

ووصوهلا يف بعض األيام إىل ما يقارب اخلمسني درجة أدى إىل انتشار أمراض عديدة

تعرض لـ  74فرمان ًا وما زال يقاوم .إذ؛ أنَّه

جاسم حممد سعيد لصحيفتنا أن ارتفاع درجات احلرارة غري املسبوق هذه السنة،

كانوا أكرب من نالوا من ظلم ومهجية مرتزقة

يف احليوانات ،فكان هلا تداعيات ،ومضاعفات على األبقار خباصةٍ.

داعش املدعوم من حكومة الديكتاتور
يب ،واغتصاب،
أردوغان ،من س ٍ

ون َّوه محمد سعيد« :إلى ّ
أن هنالك العديد من
األمراض التي تصيب الماشية في هذه الفترة
من السنة مثل الحمى القالعية والباستريال
وجدري األغنام والتهاب الجلد والطفيليات

وجمازر ،وحرقٍٍ ،
وهنب .ومن كل أنواع
املوت والتعذيب على يد مرتزقة داعش،

وكان ذلك يوم 2014/8/3م.

هرب من كانوا األمل لحمايتهم وخانهم
البعض من أبناء جلدتهم ومن كان يجاورهم
منذ مئات السنين ،الشعب اإليزيدي لم يؤ ِذ
يوما ً أحداً ،شنكال ما زالت جريحة ولم تُضمد
جراحها ،وتفرق أبناؤها في أصقاع األرض،
حيث تخلَّى عنها من وعد بحمايتها ،وتركها
وجها ً لوجه مع أكبر آلة للقتل واإلجرام
بالعالم في العصر الحديث ،مرتزقة داعش
حيث ال دين ال رحمة وال شفقة؛ استهدفوا
الجميع بدءاً من الرُّ ضَّع لكبار السن؛ وال
ذنب لهم سوى أنَّهم إيزيدين.

شاهدة على الفاجعة
توجَّهنا لمخيم نوروز الذي كان الحاضن
الوحيد لهم في بداية الهجمة على شنكال،
والذي تأسَّس مع اليوم األول من الهجوم
الغادر عليها ،المأساة لن توصف بقلم أو
كاميرا ،إال من شهد الفاجعة وعاش ليال َي
وأياما ً متتالية جائعا ومنهكا ً وعطشا ً ويقاوم
كل الظروف الصعبة فقط لينج َو من آلة
الموت واإلجرام «داعش» ،وعلى لسان
األم بسيه قاسم تلك التي بدأت تجهش بالبكاء
ثوان من بدئها الحديث معنا ،سيدة
بعد بضعة
ٍ
كهلة كبيرة في العمر وتحمل بقدر ك ِّل لحظ ٍة
عاشتها في الحياة ألما ً وحسرة على من
فقدتهم ،تلك الدموع التي كانت تؤلم القلب
كانت كافية لتجيبنا ،وكأن لسان حالها يقول :يا
بني وهل هذه الدموع ال تكفي لجوابك؟ كيف
عشت وشهدت الفاجعة؟ ،قالت« :جاءت
أخبار داعش بأنهم يقتربون من شنكال
وقراها ولهذا قرَّرنا الهرب ،وبعد مكوثنا
ثالثة أيام في الجبال اتصل بنا أحد األقارب
وقال ال تخافوا فالمنطقة آمنة وال يوجد شيء
حيث رجعنا (لسنون) ،ولكن رأينا المرتزقة
محتلين المنطقة وجاء ولدي خالد وأخبرني
أال نخرج فالمرتزقة احتلوا سنون ،وحينذاك
لم نعد ندرك ماذا نفعل وال أدري ماذا ح َّل
بي ،بعدها هربنا خلسةً وفي شرقي سنون

توقفت سيارة أمامنا وظننا بأنها لمدنيين
سوف ينقذوننا ولكنها كانت تابعة لداعش،
وتم اعتقال ولد َّ
ي خالد وسيدو وزوجي قاسم،
واعتقالي أنا أيضا ً مع عدد كبير من النسوة،
وتوجهوا بنا إلى (خاني صوريه) ،ورأيت
كيف تم إعدام امرأة بمخزن كامل من
الرصاص أمامنا» ،وتابعت« :سجننا هناك
وبعدها تم أخذ الفتيات والنساء إلى سوريا
أما الرجال فال نعلم إلى أين تم أخذهم وكان
بينهم ولد َّ
ي وزوجي ،وكانت تلك آخر مرة
َّ
أراهم فيها إلى اآلن» ،وتمنت لو تم قلتها ولم
تعش هذه السنين بعيدةً عنهم ،وأضافت قائلةً:
«بعدها بأشهر تم اإلفراج عني مع مجموعة
من المسنات وبقيت في باشور كردستان
ولكن قبل شهرين دخلت روج آفا واستقريت
بمخيم نوروز وكل همي أن يصلني خبر من
أوالدي وزوجي ،وقبل خمسة أيام حصلت
على خيمة وفرشة تخصني ،الخدمات هنا
غير متوفرة بالشكل المطلوب ولكن كل هذا
غير مهم لي بقدر ما أود رؤية أبنائي وال
أريد أ َّ
ي شي ٍء آخر غير ذلك».

رغم عمري الكبري ناضلت أيامًا
للوصول لرب األمان
الرجل المسن كريد عمر من قرية (تبه)؛
ذكر لنا أنَّهم بمجرَّد السماع باقتراب داعش
نزحوا وظلوا في منطقة (جويه) سبعة أيام
يقارعون فيها الجوع والتعب ،وقال« :إني
بهذا العمر الكبير وكل شعرة في رأسي قد
شابت مشيت أليام وقد أصابني الكثير من
التعب واإلنهاك ،ولكن ماذا علي أن أفعل،
فال بد من الفرار لكي ال أقع في يد المرتزقة،
واستطعنا الخالص بجهود قوات الكريال
التي كانت تحمينا وتفتح ممرات آمنة لنا،
لحين وصولنا لحدود روج آفا ،حيث تم نقلنا
بالسيارات من هناك للمخيم ،وعائلتنا كانت
حوالي  40شخصاً ،ومن ذاك الوقت استقرينا
في المخيم منذ تاريخ 2014/8/10م»،
ونوه« :لن نفكر بالرجوع في الوقت الحالي
لشنكال ،بسبب عدم استتباب األمن كما يجب،
وعدم توفر الخدمات المعيشية ،هذا غير َّ
أن
منازلنا ت َّم تدميرها بالكامل» ،وذكر عمر:

«هنا بالمخيم في اآلونة األخيرة نقصت
المواد الغذائية بعد توقف منظمة (آرسي)
عن مساعدة القاطنين ،بينما إدارة المخيم
تؤمن الخبز والماء والكهرباء ،ولكن يجب
على المنظمات القيام بدورها وأال تتغاضى
عن مساعدتنا حتى َّ
أن إحداها قد وزعت قبل
فترة بعض المواد لم تكن تصلح لألكل ،في
الوقت الذي ال نملك ما يعيلنا ولدينا في داخل
كل خيمة من سبعة إلى تسعة أشخاص».

نقص يف اخلدمات ومناشدة ملعاقبة
املسؤولني عن اجلرمية
كان على حق عندما قالَّ :
إن داعش لم ينت ِه
في العراق بسبب الهجمات األخيرة لهم
في العديد من المناطق ،وفي الوقت نفسه
التعرض للمضايقات واالعتقاالت من قبل
االستخبارات في باشور كردستان بسبب
سرد الواقع الذي حصل في شنكال ،وكان
ذلك كافيا ً لرفضه إظهار صورته واسمه
الحقيقي (ع.ش) ،كان يتحدث والحرقة
في قلبه لما آلت إليه أمورهم اليوم ،وكان
يصف كيف استطاع الفرار بجلده مع عائلته
وعوائل أشقائه قبل وصول المرتزقة إليهم
وقتلهم مثل اآلالف من أبناء اإليزيدين،

وأضاف« :في الساعة  2ليالً وصلوا لقريتنا
القريبة من شنكال وكنا نتوقَّع المقاومة من
قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي
الكردستاني ،وكان معهم أسلحة ثقيلة،
ولكنهم فروا على الفور ،وتركونا نقاوم
فقط نحن أبناء القرية من اإليزيدين بالعتاد
والسالح الفردي ،ولكن بحدود الساعة
الخامسة فجراً نفذت الذخيرة وأُجبرنا على
االنسحاب مع عوائلنا إلى الجبال لتفادي
قصف المرتزقة» ،وأكمل حديثه قائالً« :كان
من واجب البيشمركة إخبارنا بأن نخرج من
القرية وكان ذاك األمر سيوفر دما َء اآلالف
من األشخاص ،ولكن اعتمدنا عليهم وهم لم
يقوموا بواجبهم مطلقاً ،وقاموا بإيقاف بعض
العوائل اإليزيديين وأخذ سياراتهم من قبل
عناصر من البيشمركة فقط لتأمين الخالص
لبعض ضباطهم الكبار ،وأما أصحاب تلك
السيارات فاعتقلوا ولم يستطيعوا الفرار»،
وتابع« :ليس هذا فقط المئات من اإليزيدين
ممن اعتنقوا اإلسالم سابقا ً بفعل فرمانات
أخرى ،قاموا بمساندة داعش باإلضافة
لمواطنين من الكرد من حلبجة الذين كانوا قد
تعرَّضوا من النظام العراقي السابق للضرب
بالكيماوي حيث انتسبوا وانضموا لمرتزقة
داعش ،وهاجموا معهم ومثلهم مع البعض

مأساة عاشوها يف اجلبال
وأضاف« :في تلك الجبال هناك قصص
مؤلمة قد ال تصدقها العقول ،أم لديها خمسة
أطفال تترك أثنين وتأخذ ثالثة معها ألنها
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الداخلية والخارجية وغيرها ،والالفت في هذه
السنة انتشار مرض الجلد الكتيل أو العقدي
غير المعهود في منطقتنا؛ بسبب ارتفاع
درجات الحراة وزيادة نسبة الحشرات الناقلة
لألمراض».وبيَّن محمد سعيد َّ
أن تاريخ ظهور

عضو مجلس إدارة شنكال ومخيم نوروز
هادي مخيبر أكد« :في بداية إنشاء المخيم
تم استيعاب أكثر من  12ألفا ً من أبناء
شعبنا اإليزيدي واآلن ال يتواجد إال حوالي
 100عائلة ،فقد عاد الكثيرين منهم لشنكال
ومنهم لباشور كردستان ومنهم من خرج
لدول أخرى ،وهذه العوائل تفتقر للمساعدة
اإلنسانية وأهمها المواد الغذائية ،أما
الكهرباء والماء والخبز والغاز ،فهي مواد
متوفرة ،فقط نحتاج المساعدات من سالل
غذائية فهنا ال أحد يعمل ،بحكم َّ
أن المخيم
بعي ٌد عن مركز المدينة» ،وناشد اإلدارة
الذاتية الديمقراطية والجمعيات الخيرية
والمنظمات األممية للوقوف بجانب القاطنين
في المخيم وتقديم الدعم الالزم لهم ،وبخاص ٍة
المواد الغذائية واألدوية والرعاية الطبية.
تقرير /جوان حممد  -ميديا غامن

هذا المرض ،واكتشافه ألول مرة كان في
أفريقيَّا عام 1929م ومن ث َّم انتقل إلى المناطق
المرض فيروسٌ خطير
األخرى ،ويسبَّب هذا
َ
يَتنقَّل بين الحيوانات ،وبخاص ٍة بين األبقار،
وينتقل عن طريق الحشرات مثل البعوض،
والذباب بشكل رئيس ،وكذلك عن طريق
اللعاب عند شرب الماء ،إضافةً إلى األعالف،
وتابعَّ :
«إن من أهم أعراض هذا المرض هو
ارتفاع درجة حرارة البقرة المصابة ،ووجود
عُقد مستديرة في كامل الجسم ،والترهُّل
الجسدي ،وانخفاض إنتاج الحليب ،وحدوث
إسهال مزمن وحصول حاالت اإلجهاض،
وانسداد المسالك التنفسية ،والتهاب األغشية
اللمفاوية ،وفقدان الشهية» .وأشار محمد سعيد
إلى َّ
أن هذا الفيروس يستقر تحت الجلد لمدة
ً
 33يوما ،ويقاوم الظروف البيئية كافة ،وبيَّن

البدء جبني حمصول التفاح يف قرى مقاطعة كوباني
روناهي /كوباني  -باشر أهالي القرى
بجني محاصيل الفواكه والزيتون
والفستق في قرى مقاطعة كوباني.
وبحلول فصل الصيف ينضج العديد
من أنواع الفواكه كالعنب ،والمشمش،
والتفاح ،والدراق ،والخوخ ،واألجاص،
والتين ،والتوت ،والبطيخ ،والجبس،
والعديد من الفواكه األخرى ،باإلضافة
إلى الخضروات.
ويتمتع أهالي القرى الغربية لمقاطعة
كوباني بزراعة األشجار المثمرة؛

لقربهم من نهر الفرات ،وفي هذا
الوقت من كل عام يباشر األهالي
بجني محصولهم من أشجارهم المثمرة
كالفستق ،والعنب ،والتفاح ،والدراق،
واألجاص ،والعديد من الفواكه األخرى.
ومنذ عدة أيام باشر أهالي قرية بوراز

إحدى القرى التي تقع بالقرب من نهر
الفرات من الجهة الغربية لمقاطعة
كوباني بجني محصول التفاح .ويبلغ

املنظمات األممية تتقاعس
ومناشدة لإلدارة الذاتية بالتدخل
من العرب الذين كنا نجاورهم منذ سنين،
اجتمعوا فقط العتقالنا وقتلنا لماذا؟ ال نعلم؟
فنحن اإليزيدين لم نهاجم أحداً ولم نتع َّد على
معتقدات اآلخرين ال المسلم وال المسيحي
وال أي طائفة أخرى ،وفي الحقيقة الجميع
خذلنا ووحدها قوات الكريال حمتنا وساعدتنا
ودافعت عنا مع القوات المقاومة بشنكال»،
وأفاد أيضاً« :مشينا لمدة يومين متتاليين
وكانت أمي في المشفى ومعها مرض
السكري ،قمنا بحملها» ،وأكمل« :تعبنا
كثيراً وطالبتني بتركها في الطريق على أن
أخلص أبنائي رفضت ذلك وجاوبتها قدرنا
واحد إما الموت سويا ً أو الخالص سوياً».

www.ronahi.net

أُنهكت ولم تعد قادرة على حملهم جميعاً ،وهذا
األمر ليس ألن األم ال تحب أطفالها ،بل عدم
قدرتها على إكمال المسير ،ومنهم من ترك
والديه ،ومثلها قصص كثيرة تتحسَّر عليها
القلوب»« ،بيت خالي والكثير من أهلي؛ أي
حوالي  40شخصا ً لم نعرف عنهم شيئا ً حتى
اآلن ممن اعتلقوا من قبل المرتزقة ،وكانت
بينهم زوجة أخي وأربعة من أطفالها بينهم
رضيعة كان عمرها فقط  17يوماً ،ولكنها
عادت بعدما قضت سنتين ونصف السنة في
األسر عند داعش ،وأتساءل كيف يطاوعهم
ضميرهم أس َر طفل ٍة رضيعة؟ أي دين يبيح
ذلك؟ ال دين وال إنسانية وال أي مذهب يقبل
بما فعله بنا داعش ،لقد شوهوا اإلسالم ومن
يحق له محاسبتنا فقط هو هللا سبحانه ،وليس
البشر ،وهم يصفوننا بالكفرة كيف نحن كفرة
ونؤمن بوجود هللا ولكننا نعبده بطريقتنا،
وبقوة السيف والسالح لو أدخلتني اإلسالم
فهل سأؤمن بقلبي ونيتي»؟ ،وتابع حديثه
بمناشدة الحكومة العراقية والعالم أجمع
لمحاسبة من قام بهذه المجزرة وهذا اإلجرام
بحق الشعب اإليزيدي ،وبخاص ٍة من رجعوا
واستلموا المناصب في المجتمع السياسي
العراقي ،وأكد« :لن نعود طالما داعش ما
زالت موجودة بالقرب من شنكال وهي تقوم
بعمليات ما بين الفينة واألخرى وبخاص ٍة في
الموصل».
واختتم(ع.ش) ،حديثه؛ قائالً« :هنا في المخيم
نعاني من عدم وجود الطبابة الالزمة ،حيث
يتواجد مرضى معهم أمراض مزمنة ومنهم
بحاجة لعمليات ولكن المستوصف هنا غير
قادر على معالجة هذه الحاالت وكما نعاني
من قلة المواد الغذائية والمساعدات ،فبالرغم
من كثرة المنظمات والجمعيات الخيرية في
روج آفا ،ال نرى أحداً منهم يساعدنا في
الوقت الكثير من العوائل العراقية التي كانت
تساعد داعش ،حيث يتم مساعدتها بحجة
أنهم الجئين ،ونحن من مورس بحقنا كل
أنواع القتل والتعذيب مهمشين من الجميع».

األربعاء
2018 /8/1م

عدد أشجار الفواكه في مقاطعة كوباني
تسعمئة وثالثة وثمانون ألف ومئتين
وثالث عشرة شجرة ،حيث يربو عدد
أشجار التفاح في قرية بوراز على ألف
شجرة.
أنواع التفاح الموجودة في مقاطعة
كوباني (التفاح الملكي ،وجبل أبو
العرب ،والدرزي ،وكولدن ،واكسترا)
وأفضلها تفاح كولدن ،حيث تصل كمية
التفاح التي تنضج في ك ِّل شجرة من مئة
كغ إلى مئة وخمسين كغ ،ويبلغ سعر
التفاح في مدينة كوباني  225ل .س.
وبحسب أقوال مزارعي التفاح «بسبب
األمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة
في اآلونة األخيرة ،تضرَّر محصول
التفاح مما أدى إلى انخفاض مستوى
المحصول».
وفي هذا السياق؛ يقول المزارع
مصطفى شريف من قرية بوراز؛ قائالً:
«نبيع التفاح بأسعار منخفضة نتيجة
كثرة المحصول هذا العام وعدم تصديره
خارج اإلقليم ،كما تسببت األمطار التي
هطلت في غير أوانها بإلحاق الكثير من
الضرر بالمحصول».
تقرير /سالفا أمحد

مشروع جمرور الصرف الصحي يف كركي لكي
روناهي /كركي لكي  -باشر المكتب الفني لبلدية
الشعب في كركي لكي بتنفيذ مشروع مجرور
الصرف الصحي للمسلخ البلدي ،حيث أفادت عضوة
المكتب الفني للبلدية والمشرفة على تنفيذ المشروع
آال علي« :إن الحفرة الفنية التي تم حفرها للمسلخ
لم تعد تفي بالغرض المطلوب .لذلك؛ قمنا بتنفيذ
المشروع الجديد ،ويبلغ طوله  315متراً طوليا ً نوع
القساطل المستخدمة بولي اتلين بقطر 30سم ،وتبلغ
الكلفة التقديرية للمشروع  3767264ل.س».

َّ
أن هذا المرض ليس له عالج محدد كونه
ً
ً
مرضا فيروسيَّا؛ لذلك تت ُّم المعالجة حسب حالة
اإلصابة واألعراض الظاهرة حيث يتم إعطاء
الحيوان المصاب خافض حرارة ومضادات
حيوية ،ومضادات الهيستامين ،و ُمدر بول
من أجل التخلُّص من الماء الزائد مع رافعات
مناعة مثل الكالسيوم ،والمقويات ومضادات
االلتهاب.
وبخصوص طرق الوقاية؛ أوضح اإلداري
في مكتب الثروة بكركي لكي الدكتور البيطري
جاسم محمد سعيد« :على أصحاب األبقار
الحفاظ على مواشيهم من اإلصابة بهذا
الداء الخطير ،عليهم أن يتبعوا مجموعة من
اإلرشادات ،وهي رش الحظيرة أو الخان
بالمبيدات الحشرية للتخلُّص من الوسيط الناقل
المتمثل بالبعوض والذباب وكذلك تغذية العجول
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على السرسوب وتغير المصدر األساسي
للمناعة بالنسبة للعجول ،وتقتضي الضرورة
عزل الحيوانات المريضة ،ودفن الميتة منها
فوراً واألمر المهم للمربين هو تحصين األبقار
بلقاح جدري األغنام في شهري تموز وآب».
تقرير /غاندي اسكندر

تفاقم مشكلة مياه حي اإلسكندرية
ّ
بالطبقة واألهايل ينتظرون احلل

روناهي /الطبقة  -يشكو أهالي حي
االسكندرية الواقعة في الجهة الجنوبية
الشرقية من مدينة الطبقة من انقطاع
المياه منذ حوالي ثالثة أشهر ويبلغ عدد
سكان هذا الحي أكثر من  5000نسمة،
وأكثر من  3000منزل ،وهذا الحي
كبقية أحياء المدينة يُعاني من انقطاع أو
ضعف في ضخ المياه بشكل مستمر.
وفي زيارة لصحيفة روناهي لحي
االسكندرية لالطالع على واقع المشكلة

في هذا الحي؛ شاهدت كاميرتنا المكان
الذي يقوم األهالي بتعبئة المياه منه
والواقع ضمن حاوية ،والقمامة تحيط
بالصنبور وتغذي كل يوم قسم من الحي
من خط واصل إلى الحي قطره 1إنج.
وفي لقاء مع المواطن حسن الكردي؛
شرح المشكلة قائالً« :يعاني حي
االسكندرية من مشكالت خدمية عدة؛
أولها المياه التي يشكو من انقطاعها الحي
منذ فترة طويلة بسبب التوسع السكاني
في المنطقة والحروب التي مرت عليها
وإهمال في صيانة خطوط شبكة المياه
في الحي والحفر العشوائية ،وخطوط
المياه الفرعية بشكل عشوائي ،وتضخ
المياه كل ثالثة أيام ،ويضطر الكثير
من األهالي لشراء المياه من الصهاريج
الخاصة لتأمين المياه ،ومن المعروف
مزر .نطالب
أن وضع األهالي المادي
ٍ

المؤسسات الخدمية في المنطقة النظر
إلى هذا الحي ومساعدته في حل هذه
المشكلة التي أثقلت كاهل أهالي الحي».
وحدثنا خميس العناز عن مشكلته مع
المياه قائالً« :طالبنا أكثر من مرة من
مديرية المياه حل المشكلة في الحي
ويكون الرد «خذوا الماء من مكان تتوفر
فيه» ،ويتم دفع فواتير المياه من قِبل
أهالي الحي بشكل مستمرة على الرغم
من عدم وجود الخدمة».

وفي زيارة لمديرية المياه في الطبقة
لالطالع على أسباب المشكلة وحلها؛
التقينا بالرئيسة المشتركة لمديرية المياه
حليمة الحمود والتي أ َّكدت على َّ
أن سبب
ضعف المياه في الحي وبعض األحياء
األخرى في المدينة هو قلة وارد المياه
من مضخات السد واالستهالك الزائد
للمياه في فصل الصيف وعدم وجود
ضابطة لحصر التعديات على الشبكة
ُّ
وتعطل الباكر الذي تم تسليمه للمديرية
منذ أيام والمشكلة في منطقة القرية عامة،
وأشارت إلى أنَّهم يقومون بتقنين المياه
لتغطية األحياء كافة ،وليس لدى المديرية
اإلمكانات لتوفير المياه للحي عن طريق
الصهاريج .ويبقى أهالي حي االسكندرية
ينتظرون حلوالً جذرية للمشكلة من
مديرية المياه.
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