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روناهي/ كوباني - شيع المئات من أهالي 
في  المناضل  جثمان  كوباني  مقاطعة 
صفوف قوات الدفاع والحماية الذاتية أمير 
لواجبه  تأديته  أثناء  استشهد  الذي  درويش 
حيث  الجاري؛  آب  شهر  من  الثامن  في 
اإلدارة  وممثلي  األهالي  من  المئات  توافد 
كوباني،  مقاطعة  في  الديمقراطية  الذاتية 
الدفاع  قوات  مقاتلي  من  والعشرات 
دجلة  الشهيد  مزار  إلى  الذاتية،  والحماية 

الواقع في جنوبي مدينة كوباني.
عسكري  بعرض  التشيع  مراسم  بدأت 
الذاتية؛  والحماية  الدفاع  قوات  قدمته 
وتالها إلقاء كلمة كل من نائب رئيس هيئة 

وعضو  تمو،  نبو  الذاتية  والحماية  الدفاع 
حجي،  عادل  الديمقراطي  المجتمع  حركة 
القول:  على  كلماتهم  مجمل  واقتصرت 
وصلنا  ورفاقه  أمير  ونضال  »بمقاومة 
إلى هذه المرحلة الهامة، بات العالم يؤمن 
بثورة روج آفا وشمال سوريا ومنجزاتها، 
تراب  سقوا  الذين  شهداء  من  قدمته  وما 
الوطن بدمائهم الطاهرة، وال ننسى مقاومة 
لمدة  أبنائها  بفضل  دامت  التي  عفرين 
حلف  في  دولة  أقوى  ثاني  أمام  يوماً   58
للدولة  الكبرى  الخسارة  يعتبر  فهذا  الناتو، 
الفاشية التركية، نعم تم احتالل عفرين من 
لن  ولكن؛  ومرتزقتها.  التركية  الدولة  قبل 

نسمح لهم باحتالل أرضنا ووطنا بعد هذا 
من  سنتمكن  ومقاتلينا  شعبنا  بإرادة  اليوم، 
تحرير عفرين والمناطق المحتلة كافة في 
االنتهاء  وبعد  وكردستان«.  سوريا  شمال 
من الكلمات تم قراءة وثيقة الشهيد من قبل 
لذويه،  وتسليمها  الشهداء،  عوائل  مجلس 

وكان سجل المقاتل على الشكل التالي: 
االسم الحركي: أمير. 

االسم الحقيقي : أمير درويش. 
6-8-2018م  االستشهاد:  وتاريخ  مكان 

سد روج آفا.
الثرى  المناضل  جثمان  ووري  وبعدها 
وسط الهتافات التي تحيّي مقاومة الشهداء.

من ذاكرة املقاتلني
 يف معارك حترير منبج

التحضري للمؤمتر اإلسالمي 
الدميقراطي العاملي

األليكوبوند.. حرفة جديدة
 يف مشال سوريا

ّالبو كمال...عروس الشرق 
السوري

بفلسفة القائد أوجالن وقدرة املرأة الشابة 
سنبني سوريا حرة

يعد ظهور األديان في التاريخ البشري 
مرحلة متقدمة من مراحل التطور، حيث 
ر  دعت هذه األديان منذ البداية إلى تحرُّ
المظلوم، ومساعدة  وإنصاف  اإلنسان، 
الفقير، ومحاربة الجهل، والمساواة بين 
بعضهم البعض، وكان لألنبياء والرسل 
مجتمعاتهم،  داخل  كبير  وتأثير  دور 
وكانت األفكار التي يحملونها ذات طابع 
تغييرات  تحقيق  إلى  ويهدف  ثوري، 
النواحي  جميع  من  المجتمع  في  كبيرة 

الثقافية واالجتماعية واالقتصادية. 

تفيد  جديدة  مهنة  واكتساب  الذات  تطوير 
سمات  من  القادمة  واألجيال  المجتمع 
المبدعين الذين يواكبون التطور الحاصل 
كل يوم، ونوبار أحمد من بين الذين سعوا 
يستفاد  جديدة  مهنة  إلى  مهنتهم  لتطوير 
ستائر  صنع  في  عامالً  كان  حيث  منها، 
إلى صناعة  أنه طور عمله  إال  الزجاج، 
تغليف واجهات  األليكوبوند في  وتركيب 
البناء؛ ما يزيد من جماليتها، حيث تتميز 

هذه الصناعة بمنظرها الرائع وجمالها 
وتعطي للبناء منظراً خالباً.  

في أقصى الشرق السورّي وعلى مسافة 
الحدود  من  كيلومترات  ثمانية  من  أقل 
العراقيّة السوريّة تقع مدينة البوكمال، التي 
تتبع إداريّاً لمحافظة دير الزور، وتتوسد 

ضفة الفرات الغربيّة.

تحت شعار »بفلسفة القائد آبو وبقدرة المرأة 
اتحاد  عقد  حرة«؛  سورية  سنبني  الشابة 
مؤتمره  سوريا  شمال  في  الشابة  المرأة 
الثالث وذلك في مركز آرام تيكران للثقافة 

والفن في مدينة الرميالن وبحضور 800 
شابة مثلن مختلف مناطق شمال سوريا، 

باإلضافة إلى وفد من شنكال.
معركة تحرير منبج التي استمرَّت ألكثر 
المدينة  بتحرير  جت  وتُوِّ شهرين  من 
وقراها، من أكثر المعارك أهمية بالشمال 
السوري في رحلة محاربة مرتزقة داعش، 

وعاش أحداث تلك المعركة مقاتلون وقادة 
تفاصيل  بعض  اليوم  يروون  كثيرون، 

مجرياتها.

روناهي  مؤسسة  عن  تصدر  عامة  ثقافية  سياسية  صحيفة  روناهي: 

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

وخلق  نشر  إىل  وتتطلع  منطقتنا  يف  والتعددية  الدميقراطية  وأسس 

ثقافة دميقراطية بيئية إنسانية حرة أساسها االعرتاف واالحرتام املتبادل 

املنطقة  األقالم احلرة يف  تفعيل  بني مجيع مكونات اجملتمع من خالل 

العلل  مكامن  إىل  يتطرق  واقعي  حتليلي  فكري  نقاش  أسس  وتأمني 

الصحيفة صفحاتها  تفتح  األساس  هذا  وعلى  املناسبة هلا  احللول  وطرح 

احلضارات  مهد  األوسط  الشرق  منطقة  مستقبل  على  الغيورين  لكل 

الفكر  وتنشيط  وتطبيق  ترسيخ  يهمهم  من  ولكل  عامة.  البشرية 

الدميقراطي التعددي الذي يقبل التنوع واالختالف ويعتربه غنى ملنطقتنا.

r.ronahi2011@gmail.com

rojnama ronahi

مركز قامشلو     0938541707

423165

صحيفة روناهي

التحاق املناضل أمير درويش بقافلة الشهداء

مركز قامشلو      052438341

0938374196

s.ronahi.555@gmail.com
شركة روناهي للتوزيع واإلعالن
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تزال  ال  ومرتزقته  التركي  االحتالل  جرائم 
ترتكب في عفرين، من خالل خطف العشرات 
إلى  إضافة  يومي،  شبه  بشكل  المدنيين  من 
حرق منازلهم ونهب ممتلكاتهم. وبهذا الصدد؛ 
أكدت  تقريراً؛  الدولية  العفو  منظمة  أصدرت 
فيه أن االحتالل التركي ومرتزقته تكن العداء 

االنتهاكات  ترتكب  حيث  الكردي،  للشعب 
بحقهم، وتغيّر ديمغرافية عفرين وطرد الكرد؛ 
بمجموعات  واستبدالهم  فيها  األصليين  السكان 
الممنهج  التعذيب  اتباعهم  إلى  إضافة  أخرى، 

للشعب الكردي أثناء اختطافهم...
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بعد أن وصلت األزمة السوريّة إلى مرحلة تّم فيها حصُر القوى المتصارعة بشكٍل واضٍح 
وصريٍح، والقضاء على معظُم الفصائل اإلرهابيّة المسلّحة والمرتزقة، فمن جهة سيطرت 
قوات النظام السورّي على مناطق واسعة وتّمت استعادتها مع القوى المتحالفة معها كروسيا 
وإيران، ومن جهة أخرى تمكنت قوات سوريا الديمقراطيّة من تحرير مناطق شاسعة من 

«4الشمال السورّي وأرست دعائم نظامها السياسّي االجتماعّي فيها. 

ـ من  المقبلة والتي  الفترة  إدلب في  تطورات هامة ستشهدها 
جانبهاـ  ستؤثر على مستقبل سوريا عامة، حيث تمهد قوات النظام 
السوري بشن هجوم على إدلب، فقامت بعمليات قصف مدفعي على 
ريف إدلب، وتستعد لعملية عسكرية في مثلث سهل الغاب ـ جبال 
الالذقية ـ جسر الشغور خالل الفترة المقبلة، كما أن التدخل التركي 
في الشأن السوري وقيامها بجمع المرتزقة في إدلب سيسهل تدخلها 

في الشأن السوري وبالتالي تجزئة األراضي السورية... 
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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

استعدادات أطفال تل محيس للمشاركة يف مهرجان أطفال إقليم اجلزيرة
يستعد المركز الثقافي في ناحية تل حميس 
من  طفالً   70 لتحضير  الجزيرة،  بإقليم 
أطفال الناحية للمشاركة بمجاالت »الرسم، 
الشعبية،  الدبكات  الشعر،  المسرح،  الغناء، 
الرابع  المهرجان  في  والنسيج«،  الغزل 

ألطفال إقليم الجزيرة مطلع شهر أيلول. 
مهرجان  فعاليات  تنطلق  أن  المقرر  ومن 
الرابعة  دورته  في  الجزيرة  إقليم  أطفال 
مطلع شهر أيلول، تحت رعاية حركة الثقافة 
والفن الديمقراطي في إقليم الجزيرة، بناحية 
الثقافية  المراكز  جميع  بمشاركة  رميالن، 
باعتبارها   ، وبلداته  اإلقليم  نواحي  في 
حاضنة لكلِّ الجوانب الفنية والثقافية وتنمية 
المجتمع المحلي من خالل األعمال الثقافية 

التي تعرض على خشبة المسرح.
حميس  تل  ناحية  في  الثقافي  المركز  وقام 
منذ االفتتاح، في 16 أيار الماضي، بتوسيع 
لنقل  المجتمع،  إلى  ونقلها  الثقافية  المساحة 
أطياف  وإشراك  مكون  كل  ثقافة  رسالة 
والريف  الناحية  في  القاطنة  كافة  المجتمع 
وإظهار   وتنمية  ولصقل  المركز،  بهذا 

مواهب مكونات المنطقة.
واستعداداً لمهرجان األطفال، هناك ارتياح 
التي  والتحضيرات  الترتيبات  لمستوى 
الثقافي،  للمركز  التنفيذية  اإلدارة  أعدتها 
للمشاركة في المهرجان، وإعدادها لبرنامج 

المواضيع  إلبراز  وشامل،  متنوع  ثقافي 
الثقافية الخاصة بالناحية.

تل  بناحية  الثقافي  المركز  في  اإلداري 
حميس صايل المخلف قال: »قمنا بحمالت 
منشورات  ونشر  األهالي،  على  توعية 
والمواهب  األطفال  الستقطاب  وإعالنات 
األطفال  من  كبير  قسم  انجذب  لتنميتها، 

للمركز من الناحية والقرى المجاورة«.
األطفال  »أنَّ  المخلف:  صايل  وبيّن 
بالمجاالت  المختصين  المدربين  وبمساعدة 
المختلفة من المسرح، والموسيقا، والرسم، 
والدبكات الشعبية، والغزل، أصبح مستواهم 
فرق  بينهم  من  نختار  أن  ونستطيع  جيداً، 
تشارك في المهرجان الذي سيقام في مدينة 

رميالن«.
الثقافي  المركز  »جهز  المخلف:  وأوضح 
طفالً   15 مجموعة  كل  تضم  مجموعات 
والنسيج  والغزل  المسرح،  في  يشاركون 
لألطفال  غناء  وفرق  للفتيات،  بخاصة 
ورسم،  األصيل،  العربي  للتراث  ورقص 
وفرقة للشعر«، وبيّن أن عدد األطفال يزيد 
اُختير 70  العدد  ومن هذا  عن 120 طفالً 

طفالً للمشاركة في مهرجان رميالن.
تل  ناحية  في  الثقافي  المركز  أن  ويذكر 
الماضي، خالل  أيار  في 16  افتتح  حميس 

حفلة تخللها عروض فنية وثقافية متنوعة.

هجوم مرتقب للنظام السوري على إدلب
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جرائم االحتالل مستمرة يف عفرين.. ومنظمة العفو 
الدولية تؤكد ذلك
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حقوقيو كركي لكي: «العزلة على أوجالن 
جرمية حبق اإلنسانية«

مناطق  انفجارات  هزت  ـ  األخبار  مركز 
عن  ناجمة  الجنوبي  إدلب  ريف  في  عدة 
قصف من قبل قوات النظام وذلك في إطار 
المدينة,  على  هجوم  لشن  التحضيرات 
كبيرة  استنفار  حالة  السويداء  تشهد  فيما 

وتعزيزات لقوات النظام إلى المنطقة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان بأن 
انفجارات هزت مناطق في القطاع الجنوبي 
من ريف إدلب، ناجمة عن عمليات قصف 
مدفعي من قبل قوات النظام، طالت مناطق 
أدى  ما  شيخون،  خان  مدينة  محيط  في 
لم  فيما  مواطنين،  ممتلكات  في  ألضرار 
ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اآلن.
ويشهد مثلث غرب إدلب ـ شمال الالذقية ـ 
شمال غرب حماة، تجدداً لعمليات القصف 
المدفعي والصاروخي من قبل قوات النظام، 
حيث استهدف القصف المدفعي مناطق في 
قريتي العنكاوي والقرقور، في سهل الغاب 
حماة،  ريف  من  الغربي  الشمالي  بالقطاع 
كذلك استهدفت قوات النظام مناطق في بلدة 
بداما الواقعة في القطاع الغربي من ريف 
جسر الشغور، فيما كان المرصد السوري 
 24 الـ  مدار  على  قصف  عمليات  رصد 
مواصلة  مع  ترافقت  والتي  الفائتة،  ساعة 
عسكرية  تعزيزات  إرسال  النظام  قوات 
من عتاد وجنود وآليات وذخيرة إلى ريف 
سهل  منطقة  وإلى  الشرقي  الجنوبي  إدلب 
الغاب، وريف الالذقية، ورجحت مصادر 
متقاطعة أن تكون تحضيراً لعمل عسكري 
قد تنفذه قوات النظام في مثلث سهل الغاب 
ـ جبال الالذقية ـ جسر الشغور خالل الفترة 
للمرصد  ذاتها  المصادر  المقبلة. ورجحت 
تأخرت،  المنطقة  هذه  في  العملية  أن 
في  اندلعت  التي  العسكرية  العملية  بسبب 

السويداء ضد داعش، وتوجه قوات النظام 
إلى  والقنيطرة،  درعا  على  سيطرت  التي 

محافظة السويداء لمحاربة داعش.
قوات  استهداف  السوري  المرصد  وأكد 
النظام بالطلقات النارية األراضي المحيطة 
تسبب  ما  حماة،  في  عطشان  بمنطقة 
بجراح،  األقل  على  شخصين  بإصابة 
عمليات  النظام  قوات  صعَّدت  حين  في 
من  الشمالي  القطاع  في  لمناطق  قصفها 
التوالي.  على   32 الـ  لليوم  حماة،  ريف 
القذائف  بعشرات  النظام  قوات  واستهدفت 
اللطامنة  بلدة  مساء )األربعاء( مناطق في 
وأطرافها واألراضي المحيطة بها وأماكن 
في بلدة كفر زيتا، ليرتفع ألكثر من 1690 

عدد القذائف المدفعية والصاروخية.
فيما تشهد مدينة السويداء، عمليات استنفار 
من قبل قوات النظام، بالتزامن مع التمشيط 
جرى  التي  للمناطق  قبلها،  من  المستمر 
السيطرة عليها خالل األيام الثالثة الفائتة، 
والتمشيط  االستنفار  عمليات  تترافق  حيث 
التعزيزات  من  مزيد  وصول  مع  هذه 
العسكرية إلى المنطقة، مؤلفة من عشرات 
وسط  من  قادمين  النظام  قوات  عناصر 
التفاوض  عمليات  تتواصل  فيما  سوريا، 
غير المعلن بين النظام وممثلين عن مدينة 
السويداء وبين مرتزقة داعش، للوصول إلى 
والمختطفات  المختطفين  قضية  حول  حل 
الـ  منذ  والمحتجزين  السويداء،  ريف  من 

25 من تموز المنصرم.
السويداء  مدينة  على  ساد  قد  القلق  وكان 
بين  المفاوضات  تعثر  بعد  )األربعاء( 
بسبب  داعش؛  ومرتزقة  الروسي  الجانب 
للمرتزقة  المحتملة  الوجهة  على  الخالف 
غرب  اليرموك  حوض  في  الموجودين 

نقلهم  السويداء  أهالي  رفض  حيث  درعا، 
المرتزقة االنتقال  فيما يرفض  باديتهم  إلى 
تحت  أخرى  وجيوب  حمص  ريف  إلى 
حركة  أوضحت  جانبها؛  ومن  سيطرتهم. 
تمارس  تركيا  أن  الديمقراطي  المجتمع 
وتنشر  الحلول  وتعيق  سلبية  سياسة 
الفوضى في إدلب، وإن لم يتوضح الموقف 
التركي ولم يتم التعامل مع تركيا على أنها 
دولة احتالل في سوريا، فإن تركيا ستقوم 
ستحقق  المواقف  وهذه  مواقف  باتخاذ 

التقسيم وستذهب سوريا إلى التجزئة. 
المجتمع  حركة  تصريحات  جاءت 
الصحفي  المؤتمر  خالل  الديمقراطي 
األسبوعي، والذي يعقد في مركز العالقات 
الرسمي  المتحدث  قبل  من  قامشلو  بمدينة 
لحركة  الدبلوماسية  العالقات  مركز  باسم 

المجتمع الديمقراطي كمال عاكف.
بإدلب،  المتعلقة  التطورات  آخر  وبصدد 
العالقات  مركز  باسم  المتحدث  أوضح 
على  دولية  لقاءات  لوجود  الدبلوماسية 
مركز  وبأن  كافة،  المجاالت  مستوى 
وقال:  اللقاءات،  هذه  يتابع  العالقات 
اللقاءات  وهذه  تطورات  هناك  »سيكون 
لها تأثير على التطورات التي ستظهر في 
عموم  مستقبل  على  كذلك  وستؤثر  إدلب، 
سوريا، تركيا تمارس سياسة سلبية وتعيق 
لم  إن  إدلب  في  الفوضى،  وتنشر  الحلول 
يتضح الموقف التركي وإن لم يتم التعامل 
مع تركيا على أنها دولة احتالل في سوريا؛ 
وهذه  مواقف  باتخاذ  ستقوم  تركيا  فإن 
سوريا  وستذهب  التقسيم  ستحقق  المواقف 

إلى التجزئة«.

مركز األخبار ـ خطف جيش االحتالل التركي 
العشرات من المدنيين في ناحية شيراوا التابعة 
أهالي  من  أفراد  تسعة  بينهم  عفرين،  لمقاطعة 

قرية برج حيدر.
جيش  بأن  شيراوا  ناحية  من  مصدر  وأفاد 
المدنيين  خطف  ومرتزقته،  التركي  االحتالل 
إلى  وصل  العدد  أن  مؤكداً  الناحية،  قرى  من 
أكثر من 25. واستطاع المصدر توثيق أسماء 
وهم  حيدر  برج  قرية  من  خطفهم  تم  مدنيين 
»سيدو علي سليمان كله خيري 30 عاماً، عبد 
 ،16 حسن  علي  آدم   ،25 حسن  ذكريا  الحي 
أحمد محمد سليمان 18، عكيد رشيد حسن 26، 
ناصرو  حسن  محمد   ،22 حسن  رشيد  أحمد 

53، وباسل عدنان محمد علي 22 عاماً«.
ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش  وأقدم  كما 
على حرق ثالثة منازل عائدة ألهالي ناحية شيه 
محتوياتها.   نهب  بعد  عفرين  لمقاطعة  التابعة 
من  مصدر  بها  أفاد  التي  المعلومات  وبحسب 
هاوار؛  أنباء  وكالة  لمراسل  شيه  ناحية  داخل 
فإن االحتالل التركي قام قبل أسبوعين بسرقة 
التابعة  شيه  ناحية  في  للمدنيين  منازل  ثالثة 

لمقاطعة عفرين ومن ثم حرقها.
هم  المنازل  أصحاب  أن  المصدر  وأشار 
األخوة: محمد خليل سيدو، مراز محمد سيدو 
من  فيديو  المصدر  وأرسل  سيدو.  وحنيف 
داخل أحد المنازل، يظهر كيف دمر االحتالل 
التركي المنزل. ويشار إلى أن جيش االحتالل 
التركي ومرتزقته يستمرون بانتهاكاتهم كالقتل 

والخطف والسرقة والحرق بحق األهالي.
أعلنت  في عفرين؛  التركية  االنتهاكات  وحول 
ديانا  الدولية,  العفو  لمنظّمة  العاّمة  المنسقة 
سمعان أّن جيش االحتالل التركي والجماعات 
انتهاكات  يمارسون  له  التابعة  المرتزقة 
مشيرة  عفرين,  مدنيي  بحّق  اإلنسان  حقوق 
من  حالة  تشهد  المنطقة  أّن  لها  تقرير  في 
اإلرهاب. أصدرت منظّمة العفو الدولية تقريراً 
جيش  يمارسها  التي  االنتهاكات  بخصوص 

الموالية  اإلرهابية  والفصائل  التركي  االحتالل 
له في منطقة عفرين, موضحةً أّن »الجماعات 
الجرائم  ترتكب  التركية«  الدولة  تدعمها  التي 

بحّق المدنيين.
وذكر التقرير: »إّن الجماعات المرتزقة التابعة 
لالحتالل التركي تنظر بعين العداء إلى الشعب 
الكردي في عفرين«, مضيفاً: »هناك مهّددون 
المرتزقة  الجماعات  قبل  من  الدوام  على 
الالإنسانية  والممارسات  للقمع  ويتعّرضون 
أهالي  نفوس  في  الرعب  أدخل  ما  وهذا 

المنطقة«.
»ال  اآلن  حتّى  أنّه  المنظّمة  تقرير  وأوضح 
يستطيع أحد الوصول إلى معلومات دقيقة حول 
وأّكدت  عفرين«.  في  الناس  له  يتعّرض  ما 
من  العديد  وقوع  على  سمعان  ديانا  المنّسقة, 
الجماعات.  تلك  بيد  والخطف  التعذيب  جرائم 
على  تسيطر  التركية  القّوات  أّن  التقرير  وأّكد 
والصحفيون  عفرين  مدينة  ومخارج  مداخل 
يسمح  وال  المدينة  دخول  على  قادرون  غير 
عفرين  بدخول  الدولية  العفو  منظمة  لممثّلي 
وإجراء تحقيق مستقل هناك، كما كشف تقرير 
منظّمة العفو الدولية عن عمليات سرقة, نهب, 
من  عفرين  مدنيّي  ممتلكات  ومصادرة  سلب 
قبل الجماعات المرتزقة وتقوم تلك الجماعات 
بتوزيع تلك األموال المسروقة والممتلكات فيما 
وقتل.  خطف  جرائم  وقوع  إلى  إضافة  بينهم 
دفع  المسلّحة  الجماعات  »فرض  إلى  مشيرةً 
فدى ماليّة على ذوي المخطوفين مقابل إطالق 
هم  المخطوفين  »أغلب  أّن  منّوهة  سراحهم«, 
الممنهج  للتعذيب  يتعّرضون  حيث  الكرد,  من 
يزال  ال  منهم  العديد  ومصير  وحشي,  وبشكٍل 

مجهوالً«.
كما لفت التقرير إلى »وقوع اشتباكات مسلّحة 
بين الفصائل الموالية لتركيا في عفرين«, والتي 
اتّهمتها المنظّمة بالعمل على »تغيير ديمغرافية 
وإدخال  الكرد  طرد  خالل  من  عفرين, 

مجموعات أخرى إلى قراهم وبلداتهم«.

مركز األخبار ـ ضمن سلسلة العمليات النوعية 
التي تنفذها غرفة عمليات غضب الزيتون ضد 
ومرتزقته وعمالئهم،  التركي  االحتالل  جيش 
ألحد  تصفية  عملية  )األربعاء(  مساء  نفذوا 
مرتزقة فيلق الشام المدعو أحمد محمد حمدان 

في عفرين. 
وأصدرت غرفة عمليات غضب الزيتون بياناً 
بخصوص هذه العملية، أشارت فيه أن مقاتليهم 
المرتزق في فيلق  تمكنوا من اعتقال وتصفية 
 7 بتاريخ  حمدان  محمد  أحمد  المدعو  الشام 
آب الجاري، وهو من مواليد حمص السورية 
عفرين  بمقاطعة  جندريسة  منطقة  في  ويعمل 
عنصراً لدى القيادي في فيلق الشام المدعو أبو 

مجاهد الحمصي.
المرتزق  »إن  الزيتون:  غضب  غرفة  وقالت 
أحمد محمد شارك في معركة احتالل عفرين 
ونهب البيوت وكان قد استولى على منزل أحد 
المدنيين ليسكنه، وهذا هو جزاء كل من ساهم 
التركي  المحتل  ومساعدة  عفرين  احتالل  في 

عفرين..  يا  فصبرا  أهلنا  بدماء  يداه  وتلطخت 
فاالنتقام قادم«.

يذكر أن غضب الزيتون قد نفذت عملية أخرى 
بتاريخ 6 آب الجاري في جندريسه؛ قتلت فيها 
مواليد  من  ضبعان،  أحمد  محمود  المرتزق 
عنصر  أيضاً  التابعة إلدلب وهو  الهبيط  قرية 

في مرتزقة فيلق الشام.

في  وحقوقيون  محامون  قال  ـ  األخبار  مركز 
على  المفروضة  العزلة  أن  لكي  كركي  ناحية 
إجراء  أوجالن،  هللا  عبد  الكردي  الشعب  قائد 
الديمقراطي.  الفكر  الهدف منه منع نشر  ظالم 
كما شددوا على ضرورة النضال من أجل رفع 

العزلة عن أوجالن.
عزلة  فرض  التركية  االحتالل  دولة  تواصل 
هللا  عبد  الكردي  الشعب  قائد  على  مشددة 
قلق  أثار  مما  إيمرالي  سجن  في  أوجالن 
وسالمة  صحة  حيال  االجتماعية  الفعاليات 
أوجالن. حقوقيون ومحامون من أهالي ناحية 
كركي لكي شددوا عبر وكالة أنباء هاوار على 
ضرورة العمل ومواصلة النضال في مختلف 
أوجالن،  عن  العزلة  رفع  أجل  من  الميادين 
كما أكدوا أن سياسة العزلة تتنافى مع القوانين 
محسن  المحامي  ونوه  الدولية.  واألعراف 
عالوي إلى سياسة الدولة التركية القائمة على 
تصفية كل المعارضين لنهجها وسياساتها بهدف 
وقال  والدكتاتوري.  القومي  نظامها  حماية 
عالوي: »إن فرض العزلة على أوجالن ومنع 
ذويه ومحامييه من زيارته تتنافي مع القوانين 
الدولية وقوانين حقوق اإلنسان، وتعتبر انتهاكاً 
المعتقلين  بحقوق  الخاصة  الدولية  للقوانين 
المفروضة  »العزلة  وأضاف:  السياسيين«، 
على قائد الشعب الكردي عبد هللا أوجالن، هي 
كسر  غايتها  سياسي  معتقل  بحق  ظالم  إجراء 
إرادة وعزيمة القائد ومنع تواصله مع الشعب، 
ومنع نشر الفكر الديمقراطي«. كما نوه عالوي 
سند  أي  إلى  تستند  ال  العزلة  سياسة  أن  إلى 
الجهات  وطالب  الدولي.  القانوني  في  قانوني 
»بالتدخل  اإلنسان  حقوق  ومنظمات  المعنية 
المفروضة  العزلة  تجاه  مسؤولياتهم  وأداء 
على القائد عبد هللا أوجالن«. الناشط الحقوقي 
إقليم  في  اإلنسان  حقوق  منظمة  وعضو 
الجزيرة عباس سامي وصف ممارسات الدولة 
السالم  على  باالعتداء  أوجالن،  حيال  التركية 
إنها  وقال  المشترك،  والعيش  الشعوب  وإرادة 
إلى  نوه  سامي  اإلنسانية.  ضد  جريمة  تعتبر 
التركية ضد أوجالن بدأت منذ  أن االنتهاكات 

يوم اعتقاله وخالل فترة المحاكمة، وقال: »إن 
نظام السجن المغلق في إيمرالي هو بحد ذاته 
»ومنذ  وأضاف:  الدولية«.  للقوانين  انتهاٌك 
محاكمة أوجالن تم انتهاك جميع القوانين بمنع 
محامييه  مع  التحدث  أو  مقابلته  من  محامييه 
القانون  أن  االتصال، رغم  وأهله عبر وسائل 
التركي نفسه يضمن هذه الحقوق للمعتقلين.«، 
رفضت  التركية  »السلطات  سامي:  وتابع 
أكثر من 586 طلباً لزيارة أوجالن في معتقل 
أيلول  شهر  من  عشر  الحادي  منذ  إيمرالي 
لجنة  مواقف  سامي  انتقد  كما   ،»2016 عام 
األوروبي  لالتحاد  التابعة  التعذيب  مناهضة 
التي لم تتحرك حيال العزلة على أوجالن منذ 
سبعة أعوام متواصلة، ولم تسعى للقاء أوجالن 
وإصدار تقرير حول صحته وسالمته. وطالب 
سياق حديثه جميع  في  المحامي عباس سامي 
الدولة  المحامين والحقوقيين بفضح ممارسات 
التركية حيال أوجالن: »يجب أن نوضح للرأي 
العام أن هذه الممارسات تخالف بنود القوانين 
المعتقلين  بحقوق  الخاصة  الدولية  والمواثيق 

السياسيين«.
التركية  الدولة  انتهاكات  فإن  سامي  وبحسب 
األساسية  المبادئ  من  عدد  مع  تتعارض 

لدى  المعتمدة  السجناء  بمعاملة  الخاصة 
الفقرات  ومنها  المتحدة.  لألمم  العامة  الجمعية 
األساسية  المبادئ  من   6_5_4_3_2_1
لمعاملة السجناء التي اعتمدت ونشرت بموجب 
في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرارات 

11من كانون األول 1995 والتي تتضمن:
االحترام  من  يلزم  بما  السجناء  كل  يعامل  ـ 

لكرامتهم.
أساس  على  السجناء  بين  التمييز  يجوز  ال  ـ 

العرق أو اللون.
الثقافية  والمبادئ  الدينية  المعتقدات  احترام  ـ 

للمعتقلين.
ـ يحتفظ كل السجناء بحقوق اإلنسان والحريات 
األساسية المبنية على  القانون العالمي لحقوق 

اإلنسان.
وناشد الناشط الحقوقي والمحامي عباس سامي 
والمحامين  الحقوقيين  جميع  حديثه  ختام  في 
بالتصدي  العالمية  الحقوقية  المنظمات  وكذلك 
الالديمقراطية  »الممارسات  قائالً:  لهذه؛ 
الحقوقي  النضال  وتصعيد  لألخالق  والمنافية 

والديمقراطي، من أجل إنهاء العزلة«.
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إعداد الصفحة - جوليا خلو

ة
ّ
الزائدة الدودي

جرائم االحتالل مستمرة يف عفرين.. 
ومنظمة العفو الدولية تؤكد ذلك

غضب الزيتون تصفي املرتزق 
أمحد محدان يف جندريسه

الحلزونيّة:  الجرثومة  أو  المعدة  جرثومة 
الشكل  حلزونيّة  جرثومة  عن  عبارة  هي 

تتسلل إلى داخل المعدة، وتستقر في الخاليا 
مع  المخاطي،  المعدة  غشاء  في  الظهارية 

إلى  الجرثومة  هذه  تسبب  الزمن  مرور 
التهاب وتدمير الخاليا التي تتواجد في بطانة 
المعدة أو األجزاء الُعليا من األمعاء الدقيقة، 
وفي بعض الحاالت يُمكن أن تُسبب سرطاناً 

في المعدة. 
حيث  وُمنتشرة،  جداً  شائعة  الجرثومة  هذه 
إلى  تصل  عالمياً  بها  اإلصابة  نسبة  إن 
من  الجرثومة  هذه  وتُعتبر  تقريباً.   %50
قرحة  نشوء  إلى  تُؤدي  التي  األسباب  أكثر 
قد  كما  أخرى،  عوامل  جانب  إلى  المعدة 
تُؤدي اإلصابة بجرثومة المعدة إلى نقٍص في 
امتصاص عناصَر غذائيٍّة ُمهمة، مثل حمض 

 .B12 الفوليك وفيتامين
وإصابة  انتشار  إلى  تُؤّدي  التي  األسباب 
معروفة  غير  المعدة  بجرثومة  اإلنسان 
لإلنسان  تنتقل غالباً  الجرثومة  أنَّ  تماماً، إال 
انتقال  السهل  من  حيث  اللعاب،  طريق  عن 
كان  إذا  الواحدة  األسرة  أفراد  بين  العدوى 
أحد أفرادها ُمصاباً بجرثومة المعدة، أو عن 
فلذلك  األطفال،  عند  بخاّصةً  البراز،  طريق 
استخدام  بعد  اليدين  غسل  إلى  االنتباه  يجب 
بالنظافة  واالهتمام  العامة،  المراحيض 

يُصاب  أن  ويمكن  عام.  بشكل  الشخصيّة 
أو  الماء  بوساطة  المعدة  بجرثومة  الناس 
األكثر عرضة  الملوث. واألشخاص  الطعام 
األكثر  هم  األطفال  عام  بشكل  لإلصابة 
وذلك  المعدة،  بجرثومة  لإلصابة  عرضةً 
لتناولهم الطعام أيّاً كان مصدره، والفتقارهم 
معرفة سبب أهمية غسل أيديهم بعد استعمال 
لها  باإلنسان  الُمحيطة  وللبيئة  المراحيض. 
أهمية أيضاً تُساهم باإلصابة بجرثومة المعدة.
اإلصابة  فرص  من  تزيد  اآلتية  األسباب   

بجرثومة المعدة:
 ُمشاركة األغراض الشخصية مع األشخاص 

الُمصابين بجرثومة المعدة. 
العيش في األماكن الُمكتظة بالُسكان أو التي 

تفتقر إلى إمدادات مائية نظيفة. 
أغلب  لدى  تظهر  ال  العادة  في  األعراض 

األشخاص الُمصابين بجرثومة المعدة. 
عندما يُصاب الشخص بقرحة معدة أو التهاب 
اآلتية:  األعراض  أحد  من  يُعاني  فقد  معدة 
بالغثيان،  الشعور  االنتفاخ،  التجشؤ،  كثرة 
الشعوُر بآالم وانزعاج في المنطقة العليا من 
البطن، خاصةً عندما تكون فارغةً في الليل، 

أو بعد تناول الوجبات. الشعور بالتخمة بعد 
تناول كميات صغيرة من الطعام.

عند بعض األشخاص تختفي هذه األعراض، 
لكن عند آخرين قد تتطّور وتصبح أكثر حّدة 
ُمشكلة  إلى وجود  إشارةً  وتكون  شّدتها،  في 

حقيقيّة تستلزم ُمراجعة الطبيب.
وجود  على  تدّل  قد  اآلتية  األعراض  ألّن 
عشر:  واالثني  المعدة  في  شديدة  التهابات 
بحموضة  المعدة  جرثومة  مريض  شعور 
شديدة وحرقة في منطقة الحنجرة أو المريء، 
الغثيان والتقيؤ بشكل أشّد مع احتمالية التقيؤ 
يُشبه  الذي  الغامق  البراز  للدم،  الُمصاحب 
التقرحات،  النزيف من  القطران بسبب  مادة 
فقر  الُمبرر،  غير  الوزن  فقدان  اإلرهاق، 
الدم، أو نقص الحديد، فقدان الشهية، رائحة 
النَفَس السيئة اإلسهال، تساقط الشعر، وتشقق 
العناصر  لنقص  نتيجةً  األظافر  وتكّسر 
الفرصة  زيادة  إلى  تُؤّدي  قد  الغذائيّة، 

باإلصابة بسرطان المعدة. 

جرثومة املعدة ــ  ج1
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احذروا ختان أطفالكم بعد 
والدتهم فقد يكون سبب موتهم أّن نجمنا المحلّي )الشمس( هو  من المعروف 

األُخرى  النجوم  لشتّى  بالنسبة  ُمتوسِّط،  نجم 
السحيقة  الظُلمة  في  هُناك  لنا  المعروفة 
مصدر  مازال  ذلك،  رغم  لكنّه،  والجميلة. 
عواصف  يُنتِج  نَِشط،  صغير  نووّي  ُمفاعل 
من  ُمعقّدة  تيارات  ويبعث  شمسيّة  وتوهُّجات 
البالزما خالل المساء. أضافت دراسة جديدة، 
 ،New Scientist تّم رصدها من قِبل صحيفة
معلومة بارزة حول ذلك الفُرن الذي يجعل كل 
في  جديدة  بحثيّة  لورقة  وِوفقاً  ُممِكناً.  شيء 
صحيفة The Astrophysical، تنمو الشمس 
وتتقلّص في الحجم كل 11 عاماً بنسبة 1 إلى 
2 كيلومتر )0.6 – 1.2 ميل(. أو يُمكننا القول 
ببطء  ولو  حتى  تتنفّس،  الشمس  أّن  بالعامية، 
ُرغم  ضعيفاً  وزفيراً  شهيقاً  ذلك  ويَُعد  شديد. 
تزيد  التي  اإلضافيّة  الكيلومترات  تِلك  وجود 
بمقدار %0.00029  الشمس  قطر  من نصف 
فإنّه  االعتبار،  في  ذلك  بوضع  أقصى.  كحدٍّ 
نيو  معهد  من  الفريق،  استطاعة  الَمذِهل  من 
 ،Cote d’Azur جيرسي للتكنولوجيا بجامعة
رصد ذلك على اإلطالق. إذن كيف فعلوا ذلك؟
رّكز  الحالية،  الدراسات  من  العديد  خالل  من 
تهرب  التي  البالزما  تيارات  على  الفريق 
عبارة  وهي  الشمسّي،  السطح  إلى  وترجع 
الطاقة، وجدوا  ُمتأيِّنة عالية  أوتار غازيّة  عن 
في  تنَصب  التي  البالزما  موجات  ترددات  أّن 
من  الصاِدرة  الصوت  بموجات  شبيهة  النجم، 
آلة موسيقيّة.  فلنقُل أنّك تمتلك آلة الساكسفون، 
تعِزف  وأنّك  الجاز.  بموسيقى  ُمولِع  ألنّك 
اآللة، وكل شيء  من  تخرج ضّجة  مقطوعة، 
تجويف  تمّدد  إذا  واآلن،  جيد.  بشكل  يسير 
تِلك  نغمة  فإّن  فجأة،  للخارج  الساكسفون 
المقطوعة سوف تنحِسر. وسوف تُصبِح النغمة 
أعلى عند قيامك بضغط التجويف بالكامل. تُعد 
الشمس ُمشابهة آللة ساكسفون سحرية في هذه 
دات هذه الموجات حسب  النقطة. إذ تتغيّر تردُّ
على  للعلماء  ويُمكن  الشمس،  اتّساع  مدى 

يكن  لم  األمر  لكن  بدقّة.  ذلك  قياس  األرض 
سهالً رغم ذلك؛ فقد استغرق األمر 21 عاماً 
فضائيين  تلسكوبين  باستخدام  الُمالحظات  من 
ُمنفصلين من وكالة ناسا لتحقيق هذا االكتشاف. 
من الُمحتمل أن تكون قد خّمنت بالفعل ما هو 
على  وستكون  التنفُّس،  بذلك  الُمرتبط  الشيء 
فكل  الشمسية.  بالدورة  عالقة  له  األمر  حق: 
11 عاماً، تنتقل الشمس من نقطة طاقة شمسيّة 
قُصوى عنيفة إلى نُقطة طاقة شمسيّة ُصغرى 
البُقع  تظهر  القُصوى،  النقطة  وعند  ساِكنة. 
نشاط  من  ناتِجة  ُمعتِمة  بُقع  وهي  الشمسيّة، 
وتتجّمع  أكثر  ر  ُمتكرِّ بشكل  قوي،  مغناطيسّي 
وُكلّما  االستواء.  خط  وأسفل  أعلى  ُمباشرة 
ظهور  فَُرص  زادت  الشمسيّة،  البُقع  زادت 
من  شيئاً  تعني  قد  والتي  الشمسيّة،  العواصف 
ظهور أضواء َشفَق أقوى في سمائنا أو حدوث 
خلل في البنية التحتيّة الكهربائيّة. وعند النقطة 
ناِدراً.  شيئاً  الشمسية  البُقع  تُصبح  الُصغرى، 
يتحّكم في ذلك النشاط المجال المغناطيسّي القابِع 
موجات  تسبح  وبالتأكيد،  الشمس.  أعماق  في 
أسفل  الفريق،  يتعقّبها  كان  التي  البالزما، 

بُعد عدة ماليين من  سطح الشمس أيضاً على 
المترات؛ ذلك قريب من نصف قُطر األرض 
من حيث المسافة. تتمّدد الشمس بدرجة ضئيلة 
النقطة  عند  وتتقلّص  الُصغرى،  النقطة  عند 
القُصوى. بالرغم من أّن الفريق أشار إلى أنّه 
ال توجد حتى اآلن نظرية تربط تِلك اإلزاحات 
بالتغيُّرات التي تحُدث في المكائِد المغناطيسيّة 
األمر  أّن  يقترحون  أنّهم  إال  للشمس،  الداخليّة 
ُمرتبِط بتغيُّر اتجاه المجاالت المغناطيسيّة الذي 
البحث  مجال  بالمناسبة،  الدورة.  عقب  يحُدث 
الرجفات  )ِعلم  ُمذِهل جداً،  باسم  هذا معروف 
الشمسيّة(، وهو يُماثِل ِعلم الزالزل األرضيّة، 
ِمثل االستماع إلى حركة التصدُّعات أو الهّزات 
ُكنت  حال  في  الفضاء.  في  لكن  البُركانيّة، 
تتساءل: ال. ال يؤثِّر ذلك التغيُّر بالِغ الِصغر في 
األبعاد الشمسيّة على المناخ هُنا على األرض. 
الذي  المناخّي  التغيُّر  مع  التعامل  علينا  الزال 
صنعناه بأنفُسنا. دعونا نتُرك ذلك السبب بعيداً 

هُناك وال نتحّدث عنه مّرة أُخرى.

يكون  قد  الختان  فإّن  الباحثين  أحد  بحسب 
عامالً رئيسيّاً لحدوث متالزمة موت الرضيع 

.SIDS الُمفاجئ
موقع  على  نُِشرت  التي  الدراسة  في 
)BioRxiv(، يقترح الدكتور إيران الحايك 
أّن  المتحدة  المملكة  في  شفيلد  جامعة  من 
ختان  جراء  الدماء  من  كبيرٍة  كميٍة  خسارة 
الشهر  في  يتّم  والذي  الوالدة  الذكور حديثي 
األول من والدة الطفل يمكن أن يُفّسر العالقة 
الوالدة  حديثي  الذكور  ختان  بين  القويّة 

ومتالزمة الموت الُمفاجئ.
الدماء  كمية  »إّن  إيران:  الدكتور  قال  وكما 
لدى حديثي الوالدة تقدر بحوالي 11 أونصة، 
بسهولٍة  أونصة   2 إلى   1 خسارة  يتم  وقد 
لما  مكافئة  كمية  وهي  الختان،  عملية  خالل 
أربع  إلى  جلستين  خالل  البالغ  به  يتبرع 

جلسات تبرع«.
في  انخفاٌض  الدماء  في  الخسارة  هذه  سيتبع 
الضغط وكما يجب على القلب أن يبذل جهداً 
ذلك  عن  ينتج  فقد  بالتالي  وظيفته،  في  أكبر 
لم  الذين  األطفال  لدى  خصوصاً  قلبيّةٌ  نوبةٌ 
األطفال  عند  أو  القلب  تكّون  لديهم  يكتمل 

الذين يعانون من عيوٍب معينٍة.
تُعّرف  الُمفاجئ   الرضيع  موت  متالزمة 
على أنّها موٌت مفاجٌئ وغير مفسٍر لرضيٍع 
يبدو سليماً وبصّحٍة جيدٍة، ويموت بسبب هذه 
المملكة  يقارب 300 طفٍل في  المتالزمة ما 
المتحدة و 2700 طفٍل في أمريكا كّل سنٍة، إذ 
أّن أغلب الحاالت تحدث بعمر الشهرين إلى 

عمر األربعة أشهر.
اطّلع الدكتور إيران في دراسته األخيرة على 
وختان  المتالزمة  تلك  تخص  التي  البيانات 
ومن  دولة   15 في  الوالدة  حديثي  الذكور 
الدراسة  كانت  أمريكيّة،  والية   40 ضمنها 

تشريح  فيها  يكون  التي  الدول  محدودة على 
وأظهرت  إجباريّاً.  الوفاة  بعد  الطفل  جثة 
ارتباطاً  للذكور  المبكر  للختان  بأّن  الدراسة 
وكانِت  الُمفاجئ.  الموت  متالزمة  مع  وثيقاً 
سّجلت  والتي  باإلنجليزية  الناطقة  الدول 
معدالٍت عالية من حاالت الختان المبكر لديها 
الُمفاجئ  الموت  متالزمة  حدوث  معدالت 
دراسة  خالل  من  العلماء  ووجد  ُمرتفعة. 
البيانات أّن )الختان المبكر للذكور(  وتحليل 
كان المقياس األفضل لتحّري متالزمة الموت 

الُمفاجئ.
لشيٍء  وجوَد  »ال  إيران:  الدكتور  وأضاف 
خطراً  يُشكل  إنّه  آمٍن،  مبّكر  بختاٍن  يُدعى 
متالزمة  لحدوث  يُمهّد  أساسيّاً  عامالً  ويُعدُّ 
ألمراٍض  إضافة  الُمفاجئ  الرضيع  موت 
هذا  في  فوراً  تطبيقه  إيقاف  وعلينا  أخرى، 

العمر المبكر وتأجيله لعمٍر أكبر من ذلك«.
و قد الحظ الدكتور إيران من خالل أبحاثه أّن 
كثيراً  تعاني  كانت  السابق  في  البلدان  بعض 
من متالزمة الموت الُمفاجئ، وأشار إلى أّن 
اليهود في فلسطين خالل القرن السادس عشر 
حيث كان الختان شائعا عندهم كانوا يرمون 
باللوم على آلهٍة بابليٍة تدعى ليليث ويعتقدون 
لكّن  السبب وراء موت األطفال،  أنّها كانت 
سبباً  كان  المبكر  الختان  أّن  أظهرت  األدلة 

رئيسيّاً.
حاولت العديد من الدراسات السابقة إيجاد أّي 
لكن  الُمفاجئ،  الموت  لمتالزمة  جينيٍّ  سبٍب 
لم تُوفق الدراسات كثيراً في النتائج. وكما أّن 
ختان الذكور المبكر ال ينطبق تماماً على كّل 
الُمفاجئ، لكن الدكتور إيران  حاالت الموت 
رئيسيٍّ  كسبٍب  إدراجه  على ضرورة  يُصّر 
اآلن  من  المتالزمة  لحدوث  يُمهد  وكعامٍل 

فصاعدا

د. مجيد شيخي 

كوين  جامعة  في  بريطانيون  علماء  اكتشف 
ماري بالعاصمة اإلنجليزية لندن تقنية جديدة 
يضع  قد  مما  األسنان،  تسوس  على  للقضاء 
حول  البشر  من  الماليين  لمشكالت  حدا 
نسختها  في  نيوز  لشكبة سكاي  العالم. ووفقا 
اإلنجليزية، فإن العلماء استطاعوا تطوير مادة 
مينااألسنان،  تجديد  في  تساعد  أن  شأنها  من 

المواد  تنمية  على  التقنية  تلك  تعمل  حيث 
األنسجة  لتجديد  الطريق  يمهد  مما  المعدنية، 
الصلبة مثل مينا األسنان والعظام. والمينا هي 
الطالء الخارجي لألسنان، وتعد أصعب نسيج 
درجات  تقاوم  أن  ويمكن  اإلنسان،  في جسم 
والحموضة  للمشروبات  المرتفعة  الحرارة 
العالية في األغذية. لكن مادة المينا، وبخالف 

لوحدها  تنمو  أن  يمكن  األنسجة األخرى، ال 
إن تآكلت، ما يؤّدي إلى األلم وفقدان  مجدداً 
سكان  من   %50 من  يقرب  ما  لدى  األسنان 
قادراً  بروتين  الباحثين  فريق  ووجد  العالم. 
مشابهة  بطريقة  البلورات  نمو  تحفيز  على 
للكيفية، التي تنمو بها البلورات عندما يتطور 

مينا األسنان في جسم اإلنسان
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المجتمع، وقالت:  له أن يتحرر حتى يتحرر  ينبغي 
»إن المرأة الشابة كالصفحة البيضاء التي لم تتلطخ 
بالنقاط السوداء، لذلك من هذا المنطلق بإمكانها أن 

وبينت:  تفكيره«.  وتغير من طريقة  المجتمع،  تقود 
»نحن في هذا المؤتمر لدينا مقترحات عدة لتطوير 
حيث  القادمة،  المرحلة  في  الشابة  المرأة  نشاط 
فكر  ننشر  حتى  نضالنا  وتيرة  تكثيف  إلى  سنسعى 
القائد أوجالن وفلسفته الحرة، لتصل إلى كل امرأة 
في الشرق األوسط والعالم ممن يرغبن في النهل من 

ثقافة القائد«.

ثورة املرأة ثورة االنعتاق من 
الذهنية الذكورية

المرأة  وفي السياق ذاته؛ ذكرت اإلدارية في اتحاد 
الشابة بمنبج وريفها روناهي أحمد: »إننا في منبج 

نعمل على تنظيم المرأة الشابة بغرس فكرة التعايش 
ونشارك  للمجتمع،  المشكلة  المكونات  بين  األخوي 
اليوم في هذا المؤتمر الذي نريد من خالله إيصال 
صوتنا إلى كل األحرار في العالم، بأن هناك امرأة 
شابة سورية طموحة متشربة من فكر وفلسفة حرة 
تستطيع أن تضحي، وتقاوم وتناضل أمام كل عدو 

يتربص بها الغتصاب إرادتها«.
بناها  التي  القيود  نكسر  أن  نريد  »إننا  وشددت: 
تنظيمنا  خالل  من  الذكورية  الذهنية  أصحاب 
ألنفسنا«، وأشارت أن جميع المشاركات في المؤتمر 
المرأة  بأن  األعداء  لكل  رسالة  إيصال  في  يرغبن 
واإليزيدية  والتركمانية  والعربية  الكردية،  الشابة 
والسريانية بإمكانها الخوض في شتى مناحي الحياة.
الموزاييك  ثقافة  الحفاظ على  إلى  ونوهت: »نصبو 
المتنوع في مناطق سوريا كافة، ونريد أن نبين أن 

ثورة المرأة هي ثورة كل امرأة تسعى لالنعتاق«.
وأضافت روناهي أحمد: »إننا من خالل هذا التجمع 
القائد  إلى  رسالة  نوجه  أن  نريد  النسوي  الشبابي 
زلت  وما  كنت  التي  أهدافك  أن  مفادها:  أوجالن 
تنادي بها من أجل تحرير المرأة قد تحققت في شمال 
سوريا وها هي ذي المرأة تعيش بفكرك، وتنهل من 

فلسفتك التي أضحت زادنا اليومي«.

مركز احتاد الدين واجملتمع للمرأة 
بقامشلو

الصحفية  الحرة  المرأة  إعالم  منسقية  استذكرت 
2014م،  عام  استشهدت  التي  فرات  دنيز  الشهيدة 
في مخمور أثناء هجمات لمرتزقة داعش وعاهدت 

بالسير على خطا الشهيدة؛ وذلك خالل بيان.
وجاء في نص البيان بأنه وأثناء حرق دولة االحتالل 
التركي لقرى في باكور كردستان، في عام الـ90، 
هاجرت الشهيدة دنيز وعائلتها إلى باشور كردستان. 
دنيز فرات مع شقيقتين لها لم يرضخن لممارسات 
في صفحات  لهن  مكاناً  واتخذن  التركي،  االحتالل 

النضال.
مثاالً  أصبحت  فرات  دنيز  »الشهيدة  البيان:  وتابع 
التي لم ترضخ لالحتالل، وسارت  المقاومة  للمرأة 
غربتللي  الشهيدة  خط  وانتهجت  الحرية  نهج  على 
مثاالً  وفكرها  سالحها،  قلمها  أصبح  التي  أرسوز 

لنضال الحرية، زميلتنا الشهيدة دنيز فرات ناهضت 
الشعب  ضد  كافة  واالحتالل  االستعمار  أوجه 
الكردي، وأظهرت الوجه الحقيقي لمرتزقة داعش، 
المدرب من قبل دولة االحتالل التركي، ولم تتردد 

في تقديم حياتها في هذا السبيل«.
وعاهدت منسقية إعالم المرأة الحرة في نهاية البيان 
بالسير على خطى الشهيدة دنيز، وقالت: »في العام 
اإلعالم  شهداء  نستذكر  دنيز  شهادة  من  الخامس 

الحر كافة، ونعاهد بتصعيد النضال«.
والجدير بالذكر أن اإلعالمية دنيز فرات استشهدت 
2014م  عام  آب  شهر  من  الثامن  في  مخمور  في 
بباشور  أثناء مهاجمة مرتزقة داعش على مخمور 

كردستان.
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حنان عثمان

المجتمع األمومي:
جماعات،  في  القديم  اإلنسان  تجمع  بداية  في 
كان تنظيم المجتمع يعرف بالمجتمع األمومي. 
وكان المجتمع يلتف حول المرأة، وقد تجسَّدت 
اإلنسان،  عقل  حير  الذي  اللغز  بمثابة  المرأة 
بقدر حيرته من الطبيعة األم وظواهرها، حيث 
من جسدها وحليبها تنبع الحياة. كان المجتمع 
الحاكمة  هي  وكانت  المرأة،  بواسطة  يدار 
إليها  والعرافة،  والحكيمة  والمعلمة  والمدبرة 
كان ينسب األبناء، وكانت متفوقة بخصائصها 
الخالقة،  وقدراتها  الروحية  وقواها  اإلنسانية 

وإيقاع جسدها المتوافق مع إيقاع الطبيعة.
كما كانت أول طبيبة، فقد استطاعت من خالل 
الصالحة  األعشاب  جمع  في  وقتها  قضاء 
لهذه  الطبية  الخصائص  بعض  معرفة  لألكل، 
األعشاب، كانت أول من زرع وأنتج الغذاء، 
دور  أن  حين  في  الفخارية،  األواني  وصنع 
الطرائد  عن  والبحث  الصيد  يتعد  لم  الرجل 

الكبيرة.
ويعتبرها  المرأة  إلى  ينظر  الرجل  يكن  لم 
ألن  بأشواط؛  عليه  متفوقة  بل  مثله،  مخلوقاً 
مسألة األمومة رسخت القناعة التامة لديه بأنه 
مجرد  وهو  الكمال  فهي  األنثى،  من  مخلوق 
نسائياً  اختصاصاً  كان  الحياة  منح  منها.  جزء 
االعتقاد  هذا  عزز  للزراعة  واكتشافها  بحتاً. 
بمثابة  الزراعة  كانت  حيث  الرجل،  لدى 
لهذا  الطبيعة،  األم  رحم  من  الثاني  اإلنجاب 
على  ال  األمومة  في عصر  المرأة  تتعرف  لم 
اآللهة  فكانت  الذل،  وال  الخنوع  وال  التبعية 
القمر  وضياء  الشمس  حرارة  تملك  المقدسة، 
وخيرات األرض. الدور الذي لعبته المرأة فاق 
قلب  بعد  فيما  الذي  الرجل،  واستيعاب  قدرة 
الموازين ومارس االستبداد والقمع والتهميش 

تجاهها بظهور المجتمع البطريركي.
استطاعت المرأة إدارة وقيادة المجتمع لقرون 
اتبع  حيث  الزراعي،  العصر  خالل  طويلة 
اكتشاف الزراعة، عملية استقرار وتمركز دائم 
انتظاراً لوالدة المحصول. هنا بدأت الموازين 
تنقلب شيئاً فشيئاً، وبدأت بوادر ظهور المرحلة 
في  استبطن  وفائضه  اإلنتاج  ظهور  األبوة؛ 
جوفه االنهيار وفقدان زعامة المرأة للمجتمع. 
قطع  في  التوسع  فرضه  الذى  اآلتي  والمتغير 
الغابات مع التحقيل وإحالل الزرع محلها، وما 
يحتاجه مثل ذلك العمل الجبار من قوى عضلية، 
لجر  مدجنة  قوية  حيوانات  من  يحتاجه  وما 
األشجار المقطوعة، وللعمل في حراثة الحقل 
بالضرورة  اقترن  ما  وهو  المحصول.  وحمل 
بسيادة تدريجية للذكور، أدت إلى تبادل المواقع 
السيادية. وهكذا بدأت مرحلة تفوق الرجل على 
واالقتصادية  االجتماعية  النواحي  من  المرأة 
والعضلية، باإلضافة إلى التبلور الفكري الذي 
بدأ يكتسبه في استيعابه لعملية التناسل وإدراكه 
للدور الذي يلعبه فيه. وهنا بدأت أشكال اآللهة 
النساء وهياكلها باالختفاء، وظهور آلهة جديدة 
ذكورية ملتحية. وبدأت عملية القمع لدور المرأة 
الروحي واالجتماعي والقدسي، وبدأت تطرد 
دخلت  التي  الشكوك  بسبب  كلياً  الساحات  من 
المرأة،  قدسية وإلهية  الرجل حول  فكر وقلب 
بدأت تحتقر وتصف بالضعف والحجز؛ وهذه 
كانت بداية اضمحالل العهد األمومي وظهور 
النظام األبوي، الذي كان مختلفاً كلياً عن عهد 
األمومة، ألن المرأة التي علمت كيفية توسيع 
كافة،  المجتمع  أفراد  لتشمل   ذاتها،  دائرة 
بثت  أنها  إذ  والمساواة،  العدالة  أشاعت  حيث 
أطفالها  كل  بين  المتساوية  والعاطفة  المحبة 
وكل جماعتها الذين هم أخوة في أسرة كبيرة، 
كما أدركت كيفية بث روح السالم والمسالمة 
بسبب نفورها من العنف الجسدي، وهناك مثال 

شعبي نستخدمه ليومنا هذا »األم بتلم«. 

ت بها
َّ
مراحل مر

بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية،  املرأة ـ1ـ
تم تشكيل ديوان من خمس عضوات، ومن ثم افتتح 
آفا  روج  منسقية  في  اإلدارية  ألقتها  بكلمة  المؤتمر 
ميديا محمد رحبت فيها بالضيوف، وأكدت على أن 
وأنها  وعنفوانها،  الثورة  وقود  تمثل  الشابة  المرأة 
بإرادتها الحرة حققت وتحقق كل طموحات الشابات 

الساعيات إلى الكمال في شتى مجاالت الحياة.
من  بعدد  صحيفتنا  التقت  المؤتمر؛  هامش  وعلى 
انعقاد  من  الغاية  أوضحن  اللواتي  المشاركات 

المؤتمر.

 

املرأة الشابة قادرة
 على تنظيم نفسها 

بمقاطعة  الشابة  المرأة  اتحاد  في  اإلدارية  وحدثتنا 
الشهباء فريدة نعسان؛ قائلة: »كامرأة شابة انضممت 
إلى هذا المؤتمر ممثلة عن عفرين  الجريحة، حيث 
نريد أن نثبت من خالل مشاركتنا أن مقاومة العصر 

ما زالت مستمرة«.
وبينت فريدة: »إن هدفنا من هذا الملتقى هو توحيد 
وعندنا  سوريا،  شمال  في  الشابة  المرأة  وتنظيم 
أنحاء  في  الشابة  المرأة  لتوحيد  وبرنامج  مخطط 
التسلح  إلى  التجمع  هذا  وراء  من  ونسعى  سوريا، 
أن  أجمع  للعالم  نثبت  أن  ونريد  المقاومة،  بثقافة 
المرأة الشابة قادرة على تنظيم نفسها في المجاالت 
أنفسنا ونغرد خارج سرب  نمثل  أن  نستطيع  كافة، 
الشابة  المرأة  فتنظيم  اإلقصائية،  الذكورية  الذهنية 

الذي تأسس منذ خمس سنوات إلى اآلن، أثبت بأن 
المرأة تمكنت من حشد طاقاتها من جميع  النواحي 
واالقتصادية  والتنظيمية  والسياسية  العسكرية 
مؤتمرنا  في  رسالة  نوصل  أن  ونريد  والجنسوية، 
بانتصاراتها  نفسها  أثبتت  قد  الشابة  المرأة  بأن  هذا 
األصعدة  على  قدمتها  التي  الجسام  وبالتضحيات 

كافة«.

بفكر القائد أوجالن تعرفت 

املرأة الشابة على ذاتها

الشابة  المرأة  اتحاد  عضوة  أكدت  جانبها؛  ومن 
اإليزيدية سلمى خابور بأن هذا اليوم هو يوم تاريخي 
األقنعة  إزالة  في  »نرغب  وقالت:  الشابة،  للمرأة 
وبينت  امرأة«،  كل  عن  الرؤيا  تحجب  كانت  التي 
أن المرأة الشابة قد تعرضت لمآسي كثيرة، وكانت 
الشرقي،  للمجتمع  البالية  والتقاليد  للعادات  ضحية 
ومن قبل المتحكمين بمصيرها، لذا ترمي إلى تمكين 
المرأة الشابة من التعرف إلى تاريخها وشخصيتها 
إلى  سلمى  ونوهت  الحر،  الفكر  بوتقة  في  والعيش 
أن  استطاعت  آفا  روج  ثورة  بعد  الشابة  المرأة  أن 
الذهنية  أصحاب  فرضه  الذي  الخنوع  جدار  تهدم 
الذكورية التسلطية، وتثبت نفسها بأنها كيان حر ذو 

إرادة نيرة. 
أوجالن  القائد  وفلسفة  فكر  بفضل  أنه  وأضافت 
تمكنت المرأة من التعرف على حقيقة وجودها ككائن 

األسرة  بناء  أساس  هي  المرأة  ـ  قامشلو  روناهي/ 
ودعامة لكل كيان مترابط اجتماعياً ودينياً، لما تؤديه 
المجتمع.  في  كبيراً  دوراً  تلعب  فهي  أدوار،  من 
ولكن؛ ما أن ترفع المرأة في مجتمعنا صوتها مطالبة 
بحقوقها وبالمساواة مع الرجل، حتى تتحيز أصوات 
وااللتزام  للبيت  بالعودة  تطالبها  ضدها،  كثيرة 

بالحدود التي رسمها الدين لها في نظر اآلخرين.
بالمرأة  الخاص  والمجتمع  الدين  اتحاد  افتتح مركز 
في  المرأة  لمساعدة  قامشلو  بمدينة  الغربي  في حي 
التي  المشاكل  وحل  الدينية،  حقوقها  على  الحفاظ 
الدين  صورة  ولتوضيح  الدين  باسم  لها  تتعرض 
السياق؛  هذا  وفي  المرأة.  تجاه  ونظرته  الصحيحة 
للمرأة  والمجتمع  الدين  اتحاد  مركز  حدثتنا عضوة 
المركز  افتتاح  »تم  قائلةً:  محمد  دالل  قامشلو  في 
بهدف إيجاد الحلول للمشاكل الدينية التي تعاني منها 
باإلضافة  الصحيحة،  الدين  وتعليمها أصول  المرأة 
سبت،  يوم  كل  الدينية  الحلقات  من  بالعديد  للقيام 
ويتراوح عدد العضوات ما بين 15 إلى 25 امرأة، 
وتضم الحلقات أحاديث عن السيرة النبوية والقرآن 
من  العديد  إلينا  تأتي  كما  التجويد،  وأحكام  الكريم 
من  العديد  ولدينا  الدينية،  الفتاوي  أجل  من  النساء 
لمشروع  اآلن  ونجهز  كافة،  المناطق  في  الفروع 
الفتتاح  باإلضافة  الجزيرة،  إقليم  في  ديني  مؤتمر 

السابع حتى  الفتيات من الصف  معهد ديني يستقبل 
لم  للواتي  التعلم  فرصة  إتاحة  أجل  من  البكلوريا 
تتهيأ لهّن الظروف المناسبة للدراسة، وطبعاً تكون 
إرسال  وتم  المراكز،  كل  في  بها  معترف  الشهادة 
للتدريس  الخبرة  وزيادة  للتدريب  العضوات  بعض 

في المعهد«. 
كما نوهت دالل إلى أن هناك دورات ترفيهية مثل 
تعليم األعمال اليدوية والكومبيوتر واللغة اإلنكليزية 
»نحاول  وقالت:  األسبوع،  من  يومين  مدى  على 
قدر اإلمكان مساعدة النساء وتوضيح صورة الدين 
دينياً  المجتمع  بالشكل الصحيح، وإثبات دورها في 
وتقوية ثقافتها الدينية أيضاً، وديننا دين يسر وليس 
دين عسر، وهو عادل بين المرأة والرجل، والمرأة 
أن  الصحيح  الدين  على  السير  خالل  من  قادرة 

تمارس حقوقها كافة«. 
وأكدت عضوة مركز اتحاد الدين والمجتمع للمرأة 
دالل محمد بقامشلو في نهاية حديثها على أن المرأة 
يجب أن تتمسك بدينها وتثبت دورها دينياَ، فالمرأة 
وتجعل  وناضجاً  واعياً  جيالً  تبني  دينياً  المثقفة 

المجتمع أكثر تماسكاً.

    تقرير/ سارة جلود      

بفلسفة القائد أوجالن وقدرة املرأة الشابة سنبني سوريا حرة
روناهي/ كركي لكي ـ حتت شعار »بفلسفة القائد آبو وبقدرة املرأة الشابة سنبين سورية حرة«؛ عقد 

احتاد املرأة الشابة يف مشال سوريا مؤمتره الثالث وذلك يف مركز آرام تيكران للثقافة والفن يف مدينة الرميالن 

وحبضور 800 شابة مثلن خمتلف مناطق مشال سوريا، باإلضافة إىل وفد من شنكال.

منسقية إعالم املرأة احلرة 
تستذكر الشهيدة دنيز فرات

تقرير/ وفاء الشيخ

توتنهام يتوج بكأس األبطال

الكأس  بطولة  من  التاسعة  النسخة  اختتمت 
الدولية لألبطال في الواليات المتحدة بانتصار 
لريال مدريد على روما )2-1(، والتي توج 
في  بطل،  كتاسع  اإلنكليزي  توتنهام  بها 
 19 خالل  مباراة   17 إقامة  شهدت  منافسة 
يوماً في 18 مقراً مختلفاً. وأنهى »السبيرز« 
البطولة بحصولهم على سبع نقاط بعد فوزهم 
وحيدة  لهزيمة  وتعرضهم  مباراتين  في 
بركالت الترجيح )3-5( أمام برشلونة، بعد 
بالتعادل  اللقاء  من  األصلي  الوقت  انتهاء 
بوروسيا  حصد  كما   .)2-2( اإليجابي 
دورتموند األلماني نفس الرصيد من النقاط، 
وجاء  وصيفاً.  ليحل  أقل،  هدفاً  سجل  لكنه 
ناديان إنكليزيان آخران في المركزين الثالث 
بـ6نقاط،  وليفربول،  آرسنال  والرابع، وهما 
لاير  أوروبا،  أبطال  دوري  بطل  وخلفهما 
مدريد، بفارق األهداف أيضاً. وحقق الريال 
انتصارين على روما )2-1( ويوفنتوس )3-
البرتغالي  النجم  الذي غاب عن صفوفه   )1
الميرنجي  خسر  بينما  رونالدو،  كريستيانو 
لقاء.  أول  في   )2-1( يونايتد  مانشستر  أمام 
وحل بطل الليغا اإلسبانية، برشلونة، في قاع 
جدول الفرق المشاركة، رغم انتصاره على 
أن يخسر  قبل  مبارياته،  توتنهام في مستهل 
وبعيدا  ميالن.  أمام  و1-0  روما  أمام   4-2
كان  فقد  برشلونة،  حققها  التي  النتائج  عن 
متأثراً بشكل كبير بغياب نجمه األرجنتيني، 
ليونيل ميسي، الذي لم يسافر معه في جولته 
الالعبين  كباقي  مثله  المتحدة،  بالواليات 
الدوليين بالفريق الكتالوني. ولكن رغم ذلك، 
القمصان  بين  انتشاراً  األكثر  اسمه  كان  فقد 
كانوا  الذين  المشجعون  يرتديها  كان  التي 
مبارياته  في  برشلونة  لمؤازرة  يذهبون 
آند  تي  آيه  المالعب، هو  الثالثة. وأحد هذه 
تي ستاديوم، في أرلينجتون بتكساس، عندما 
بالجولة ضد  الثانية  خاض برشلونة مباراته 
في  تفوقه  رغم   4-2 خسرها  والتي  روما، 
البداية بثنائية نظيفة، واستحوذ قميص ميسي 
على نسخة 90% من قمصان الجماهير، التي 
الفريق،  مع  تواجده  لعدم  باإلحباط  أصيبت 
حيث اضطرت لدفع تذاكر وصلت أحياناً إلى 

150 دوالراً للدخول لمشاهدة الفريق والسفر 
من المكسيك ومن جميع أنحاء تكساس. ورغم 
غياب ميسي، فقد تخطى عدد الجماهير التي 
حضرت اللقاء 55 ألف مشجع، وهو متوسط 
للبطولة  الـ17  المباريات  شاهد  الذي  العدد 

والتي أقيمت على األراضي األمريكية.
بالملعب،  الذين يعملون  الطهاة  وصرح أحد 
ويدعى مارسيلو فاسكيز أنه حال كان ميسي 
ضمن فريق برشلونة في الجولة لكان سيعد 
طعاماً ألكثر من 80 ألف شخص. ومن بين 
هؤالء المشجعين، خوان ألبرتو، الذي سافر 
من مدينة تاماوليباس بالمكسيك رفقة زوجته 
وأبنائه الثالثة لمشاهدة برشلونة للمرة األولى 
لـ وهو  قال  المفضل، ميسي، حيث  ونجمهم 
يحمل قناع )البرغوث(: »من المؤسف عدم 
حضور النجوم الكبار، لكن في النهاية رؤية 
من  القادمين  لبرشلونة،  الصاعدين  النجوم 
ليس  لكن  رغباتي،  يحقق  النادي،  مدرسة 
هناك العب مثل ميسي«. بينما لم تكن الكوبية 
السعادة،  من  نفسه  بالقدر  ديبينيا  يوركينيا 
حيث حضرت مع زوجها براولينو راميريز 
لمشاهدة اللقاء ونجوم برشلونة، وفوجئت في 
أننا  بالعبين غير معروفين: »نشعر  النهاية 
بالمجيء  أننا أخطئنا  أعتقد  ما،  خدعنا نوعاً 
بعد معرفة عدم حضور ميسي وباقي النجوم، 
لم يكن من الصواب أن ندفع كل هذه األموال 
وال السفر لمشاهدة المباراة«. وعلى الوتيرة 
نفسها، تحدث جومير هرنانديز، الذي حضر 
ليدفع  أسرته  أفراد  من  سبعة  رفقة  المباراة 
الملعب،  دخول  ثمن  دوالر   1500 اجمالي 
وفي النهاية دون رؤية أي نجم من عناصر 
لمشاهدة  »جئنا  وقال:  الكتالوني.  الفريق 
في  لكن  للفريق،  انضم  بأنه  وعلمنا  ميسي 
هذه  كل  ندفع  أن  العدل  من  ليس  برشلونة، 
كان  لكن  للراحة،  يحتاج  أنه  نفهم  األموال، 
الجماهير«.  خداع  وليس  إبالغنا  عليهم 
يونايتد،  مانشستر  مدرب  عليه  أكد  ما  وهذا 
البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي أقر بأنه لو 
»سافر  لما  األمريكيين  المشجعين  أحد  كان 
وال أنفق لمشاهدة هذه المباريات« مشيرا إلى 

أن الجمهور يستحق مزيداً من االحترام

شمال  مستوى  على  بطولة  تنظيم  وبهدف 
حوالي شهرين  منذ  القدم، جرت  لكرة  سوريا 
النهاية  في  عنها  لتتمخض  عديدة  اجتماعات 
االتفاق على إقامة البطولة على أرضية مالعب 
هيثم  الشهيد  ملعب  وبالتحديد  الجزيرة،  إقليم 
كجو بقامشلو، وفي حال تم االنتهاء من صيانة 
يتم  آذار سوف  الثاني عشر من  ملعب شهداء 
قرعة  سحب  تم  وقد  أيضاً،  عليه  االعتماد 
البطولة بمقر االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة 
بقامشلو، وسوف يكون نظام اللعب من مرحلة 
واحدة، وهي تأتي في إطار حملة »انتفضوا«، 
في  وسيشارك  2018/8/16م  بتاريخ  وستبدأ 
أيام  المباريات  وتقام  منتخبات،  ستة  البطولة 
جدول  وإليكم  السبت،  ـ  الجمعة  ـ  الخميس 
لمقررات  باإلضافة  األولى،  الجولة  مباريات 

من اللجنة اإلقليمية المشرفة على البطولة:  
الخميس 16/ 8 / 2018م:

منتخب رقة × منتخب إقليم الجزيرة
الجمعة 17 / 8 / 2018م:

منتخب طبقة × منتخب منبج 

السبت 18 / 8 / 2018م:
منتخب دير الزور × منتخب إقليم الفرات

بطولة منتخبات الشمال السوري باسم انتفضوا:
1- مجموعة من مرحلة واحدة.

الفني  الجهاز  مع  العب   25 أسماء  يرفع   -2
األساسي  اللباس  لون  تحديد  مع  واإلداري 

واالحتياطي.
3- اعتماد الحكام المعتمدين في إقليم الجزيرة، 

مع طاقم تحكيم من كوباني.
4- اعتماد مراقب من إقليم الجزيرة للمباراة، 

وبإشراف من لجنة االقاليم مباشرة.
سوريا  شباب  مجلس  من  المالية  اللجنة   -5

الديمقراطية.
)ملعب  الجزيرة  إقليم  في  المباريات  تقام   -6

الشهيد هيثم كجو(.
7- إقامة وفود المنتخبات بمقاطعة قامشلو.

8- المباريات تلعب في أيام الخميس والجمعة 
والسبت.

9- تبدأ البطولة يوم الخميس 2018/8/16م.
10- آخر مدة لتقديم اللوائح 2018/8/14م.

11- المنتخب الذي يحصل على المركز األول 
يمثل شمال سوريا في الخارج مع تدعيمه من 

باقي المنتخبات.
في  مشارك  العب  أي  اسم  رفع  يمنع   -12
المشاركة  المنتخبات  ضمن  السوري  الدوري 

ببطولة شمال سوريا.
اللجنة اإلقليمية المشرفة على البطولة

روناهي/ قامشلو

ـ بهدف سحب قرعة دوري أندية إقليم الجزيرة للعبة 
األلعاب  مكتب  يدعو  والسيدات  للرجال  السلة  كرة 
لحضور  باإلقليم  الرياضي  االتحاد  في  الجماعية 
 - عامودا  أهلي   - الذاتي  الدفاع   - األسايش  أندية: 
يوم  عقده  المزمع  االجتماع  إلى  الحسكة،   - خبات 
بمقر االتحاد  األحد القادم بتمام الساعة 11 صباحاً 
بقامشلو، والجدير بالذكر ستنطلق منافسات الدوري 

في 2018/8/31م.
بملعب  المقامة  العصر  مقاومة  دوري  يقترب  ـ 
منه، حيث  الثاني  الدور  اختتام  من  بالشهباء  سردم 
خابور  أفيستا  فريق  على  الوردية  فريق  تغلب 
أوائل  بينما فاز فريق  بنتيجة خمسة أهداف نظيفة، 
أهداف مقابل  أم حوش وبثالثة  الشهباء على فريق 
هدفين، ووصلت المباراة لألشواط اإلضافية وتختتم 

بين  يجمع  بلقاء  الجمعة  اليوم  الدور  هذا  منافسات 
فريقي تل رفعت وبرخدان بتمام الساعة 4 عصراً. 
نادي  فاز  األشبال  دوري  من  فاصلة  مباراة  في  ـ 
الدفاع الذاتي على نادي حسكة وبهدفين مقابل هدٍف 
واحد، على أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو. 
ـ فاز فريق خزينة على فريق الوحدة بهدفين مقابل 
للدوري  استعداداً  ودية  مباراة  في  وحيد،  هدف 

التصنيفي لكرة القدم للفرق المرخصة بكوباني.

روناهي/ قامشلو

الالعبين،  انتقاالت  سوق  أسابيع،  عدة  منذ  يعيش 
على وقع اإلثارة والتشويق، ال سيما بعد نجاح بعض 
على  المنافسة  على  باستمرار  تعودت  التي  الفرق، 
بصفقات  كتيبتها  تعزيز  في  الممكنة،  األلقاب  كل 
الفرق،  من  الكثير  أنَّ  الثقيل.الُمالحظ  العيار  من 
تُركز بشكل كبير على التعاقد مع العبين، يشغلون 
المركز  هذا  العبي  إن  حيث  الميدان؛  وسط  مركز 
بل  صرفة،  دفاعية  بأدوار  القيام  فقط  يُجيدون  ال 
العبو  ويطلع  الهجمات.  بناء  عملية  في  يُساعدون 
وسط الميدان بمهمة الربط بين الخطوط، إذ يستلمون 
الكرة من خط الدفاع، ثم يقومون بعد ذلك بعملية نقلها 
وتدويرها، بطريقة تسمح بفتح ثغرات داخل صفوف 
الفرق المنافسة، وخلق فرص تسجيل حقيقية. وبلغة 
األرقام، يُعد مركز وسط الميدان من أكبر الفائزين 
هذا الصيف، إذ ارتفعت قيمة العبي الوسط المالية، 
التي  الفرق،  بآخر قطب رحى  أو  بشكل  وأصبحوا 

تريد تحقيق األلقاب، ومواصلة كتابة التاريخ.

برشلونة
تعاقد برشلونة مع التشيلي أرتورو فيدال، 32 عاماً، 
قادماً من بايرن ميونيخ؛ حيث دفع البرسا 19 مليون 
يورو، فضالً عن المتغيرات من أجل »المحارب« 
التشيلي، الذي عانى في السنوات األخيرة من إصابة 
الظفر  الكتالوني،  الفريق  ويُحاول  الركبة.  في  قوية 
بخدمات نجم مانشستر يونايتد بول بوجب. وأكدت 
تقارير صحفية أن »البلوغرانا«، عرض الكولومبي 
باإلضافة  جوميز،  أندريه  والبرتغالي  مينا،  ياري 
إلى 44 مليون جنيه إسترليني، من أجل إقناع إدارة 

»الشياطين الحمر«، بالتخلي عن الدولي الفرنسي.

»البلوز« و«الشياطين الحمر«

وفي إنكلترا، أنفق فريق تشيلسي اللندني 57 مليون 
يورو، فضالً عن 8 ماليين كمكافآت من أجل ضم 
اإليطالي  الدوري  وصيف  من  قادماً  جورجينهو، 
لكرة القدم نابولي. وخاض »البلوز« معركة طاحنة 
في  النفس  يُمني  كان  الذي  سيتي،  مانشستر  مع 
البرازيلي.  الميدان  متوسط  خدمات  على  الحصول 
متوسط  صفقة  حسم  من  أيضاً،  »البلوز«  ويقترب 
موقع  وأشار  كوفاسيتش.  ماتيو  مدريد  لاير  ميدان 
الدولي  سيضم  تشيلسي  أنَّ  إلى  صن«  »ذا  جريدة 
كثيراً  جلس  بعدما  اإلعارة،  سبيل  على  الكرواتي 
على مقاعد بدالء »الميرنجي« منذ انتقاله إليه قادماً 
من إنتر ميالن اإليطالي، أما مانشستر يونايتد، فقد 
نجح بدوره في ضم الدولي البرازيلي فريد، الذي قدم 
أوراق اعتماده كواحد من أحسن العبي خط الوسط 
الحمر«  »الشياطين  مدرب  وقال  أوكرانيا.  في 
جوزيه مورينيو: »إنَّ فريد سيكمل خط وسط الفريق 
اإلنكليزي العمالق، الذي يعول على إمكانيات النجم 

البرازيلي بهدف استعادة أمجاد مانشستر يونايتد«

يوفنتوس
حيث  إيطاليا؛  القدم«  كرة  »جنة  إلى  إنكلترا  ومن 
الدولي  بخدمات  الفوز  من  يوفنتوس  فريق  تمكن 
للسيدة  االنتقال  فضل  الذي  جان،  إيمري  األلماني 
العجوز، بدالً من مواصلة رحلته الكروية مع فريق 

ليفربول.

سان جيرمان ولاير مدريد
أوضحت  قد  الفرنسية،  »ليكيب«  صحيفة  كانت 
بين لاير  في وقت سابق أن هناك صراعاً محموماً 
نجولو  بخدمات  للظفر  جيرمان،  وسان  مدريد، 
منتخب  تتويج  في  مؤخًرا  ساهم  الذي  كانتي، 

»الديكة« بكأس العالم.

أول بطولة على مستوى مشال سوريا تبصر النور
من  املناطق  من  الكثري  حترير  بعد 
الدميقراطية؛  سوريا  قوات  قبل 
كان ال بد من إعادة  تفعيل جماالت 
احلياة كافة، والرياضة ركن أساس 
يف اجملتمعات، وخباصًة اللعبة اليت 
باتت معشوقة اجلماهري والالعبني 

يف أرجاء العامل كافة. 

حصاد روناهي 
الرياضي

العبو وسط امليدان يشعلون سوق االنتقاالت الصيفية
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ة
ّ
 األخالق والدميقراطي

 – األخالق  أي   – للعمل  األولى  القاعدةُ  إّن 
بداياته.  منذ  للمجتمِع  بالنسبِة  حياتيٌّ  موضوٌع 
فكيفما يُنَجُز العمُل على أكمِل وجه، تتَعشَُّش تلك 
الكيفيّةُ في األذهاِن بوصفِها أفضَل قاعدٍة أخالقيّة. 
ويتعّزز هذا مع الوقِت أكثَر فأكثر، لِيُصبَِح ُملكاً 
وعاداٍت  تقاليَد  باعتباِره  االجتماعيِّة  للذاكرِة 
هو  هذا  األخالق.  ن  تََكوُّ معناه  ما  وهذا  سليمة. 
الَحَدُث المسّمى باألعراِف والتقاليد. األمُر األهمُّ 
الذي ينبغي تحليلَه هنا هو اهتماُم األخالِق بالعمِل 
أي  ذهنيّة.  ممارسةٌ  هي  ما  بقدِر  االجتماعّي، 
أنّها تتطلُّب جهَد الذهِن وممارسةَ المجتمِع على 
الوضِع  هذا  ُل تسميةَ  أُفَضِّ السواء. وأنا شخصيّاً 
هذه  وفي  للديمقراطيّة.  األصليِّة  األولى  بالحالِة 
واألخالُق  األصليّةُ  الديمقراطيّةُ  تتكافأُ  الحالِة 
باألكثر  انشغَل  المجتمَع  أّن  وبما  معاً.  األصليّةُ 
باألعماِل المصيريِّة وَركََّز عليها، فال مناّص من 
تفكيره وتداُولِه باألكثر بشأِن العمل. بل وهو ال 
يكتفي بذلك، فتركيُزه الغالُب على كيفيِّة النجاِح 
كيفيِّة  أي  وجه،  أكمِل  على  العمِل  إنجاِز  في 
في  عنها  استغناَء  ال  ضرورةٌ  هو  إنّما  إدارتِه، 
الحياة. يَبدو بما ال ُغباَر عليه أنّه يتواجُد الشكُل 
هي  )المشاركة  للديمقراطيّة  مباشرةً  األكثر 
الشيء المسّمى بالديمقراطيِّة المباشرة( في ِكلتا 
واإلقرار،  والُمداولِة  التفكيِر  لدى  أي  الحالتَين، 
وتحويلِه  وإدارتِه  القراِر  على  اإلشراِف  ولدى 
بإدارِة  بدوِره  فيُفيُد  هذا،  أما  العمل.  نجاِح  إلى 

المجتمِع أخالقيّاً وبحياتِه األخالقيّة.
أّن منبََع األخالِق والديمقراطيِّة  ُمَؤّداهُ   وهذا ما 
العمليِّة  أو  الممارسِة  قُُدراُت  وهو  أال  واحد، 
القياِم  وقابليِّة  الجماعيِّ  الذهِن  في  االجتماعيِّة 
األكبَر  القسَم  ُل  يَُشكِّ الذي   %98 ليس  بالعمل. 
األخالَق  َشِهَد  الذي  فقط  المجتمع، هو  حياِة  من 
والديمقراطيّةَ األصليّة. بل ما يُطَبَُّق بنسبٍة ساحقٍة 
ناِت المجتمِع المَشتَّتَِة والَمتروكِة لشأنِها  في ُمَكوِّ
القانون.  ال  األخالُق،  هو  الراهن،  يومنا  إلى 
ينبغي اإلدراَك على أكمِل وجه أنّه من المستحيِل 
استمراَر الحياِة من دوِن األخالق، حتى ولو أنّها 
األثنيّة،  إلى  العائلِة  من  بدءاً  ية،  وُمتََردِّ ُمنَحلَّةٌ 
وإلى  القانون،  تفاصيِل  أدقِّ  إلى  وصوالً  بل 
إنجاِز العمِل في العديد من المياديِن المؤّسساتيِة 

الُمنَظَّمة.
للعمِل  الُمَسيَِّرةُ   فالقانوُن مجّرُد كساء، أما القّوةُ 
أنّها األخالُق حتّى اآلن. لدى  أساساً، فأنا متأّكٌد 
ينبغي  تشخيٍص  فأوُل  المدنيّة،  سياِق  في  نِنا  تََمعُّ
القياَم به من حيُث هذا الموضوِع هو المحاوالُت 
على  الدولِة  معاييِر  سرياِن  إلى  الهادفةُ  الدائمةُ 
القانونيِّة  للقواعِد  حساِب األخالق. وأوُل ترتيٍب 
حمورابّي  لوِح  على  السومريِّ  المجتمِع  في 
ُح هذا الوضَع  )األلواح الصخريّة المكتوبة( يَُوضِّ
بأحسِن األحوال. قد يَجري الحديُث عن ضرورِة 
اقتراباً  لكّن  األخالق،  كفايِة  عدِم  بسبِب  القانوِن 
كهذا خاطئ. فالقضيّةُ ليست عدَم كفايِة األخالق، 
قنا  بل إفناُء وتَعِريَةُ المجتمِع األخالقّي. وقد تطرَّ
بإسهاٍب إلى كيفيِّة تعريِة األخالق وتهميشها. لقد 
بََدأَت احتكاراُت رأِس الماِل والسلطِة الُمضاَعفةُ 
االجتماعيّةُ  القِيَُم  وباتت  المجتمع.  على  تتأسَُّس 

الُمنتََجةُ تُنهَُب وتُسلَب.
 وفي هذا الوضع، ال يمكننا الحديَث عن نُقصاِن 
للتحّكِم  المجتمِع  إخضاِع  عن  بل  األخالق، 
في  واالستغالِل  للقمِع  إْتباِعه  وعن  والسيطرة، 
بالقواعِد  المسّماِة  القانونيِّة  ظلِّ تطبيِق الضوابِط 
األخالق،  فمساحةُ  بالتالي،  للدولة.  اإلداريِّة 
المباشرِة  الديمقراطيِّة  مساحةُ  بذلك  وارتباطاً 
ُحكِم  تَتَِّسُع مساحةُ  تَِضيُق تدريجيّاً. ومقابل ذلك 
يَكَسبُه  يَخَسُره طرٌف  ما  أنَّ  أي  الدولة.  وقانوِن 
على  الُخسراِن  فرُض  يتمُّ  باألصّح،  أو  اآلَخر. 
الوضُع  هذا  يتحقُّق  إذ  الدولة.  بِإرغاِم  األخالِق 
ويَستَِمرُّ  تطبيقه.  وإعاقِة  مساحتِه  بتضييِق 
)والديمقراطيِّة  األخالِق  ميداِن  على  التضييُق 
المدنيِّة  مجتمعاِت  جميِع  في  أيضاً(  المباشرِة 

ةُ القانوِن باستمرار. الالحقة، لِتَزداَد ِحصَّ
التي  المدنيِّة الرومانيّة،   وبطبيعِة الحال، فََكوُن 
األولى  العصوِر  مدنيّاِت  آِخِر  من  ضرٌب  هي 
واختصاٌر لها، تَُمثُِّل ُحكَم الدولِة الُمطَبِّقَِة للقانوِن 
الحقيقة.  هذه  يؤيُِّد صّحةَ  إنّما  غيرها؛  من  أكثَر 
فقانوُن روما ال ينفَكُّ قائماً كإحدى لَبَناِت القانوِن 
ُض المجتمُع لِما هو أَشبَهُ  األساسيّة. وسوف يتعرَّ
المدنيِّة األوروبيّة، أو  القانوِن في ظلِّ  باستيالِء 
أَشبَهُ  بمعنى آخر في نزعِة الحداثة. ما هو قائٌم 
باستعماِر القانون. فبَينما تُحاَصُر مساحةُ األخالِق 
في أقاصي الزوايا البعيدة، سوف يصبح القانوُن 

ضيفاً متربّعاً في كلِّ الزوايا األساسيّة.

 بعد أن قام جيش النظام السورّي  بعّدة عمليات 
والتي  الشرقيّة  الغوطة  منطقة  في  عسكريّة 
المدنيين  اآلالف سواء من  إجالء  أسفرت عن 
باإلرهابيين  يُسمون  كانوا  )ممن  والمسلحين 
ـ التي أصبحت  سابقاً( عبر الباصات الخضراءـ 
مادة للتندُّر وفأالً سيئاً عليهم ــ إلى مدن وبلدات 
الشمال السورّي وبخاصٍة في إدلب ومنها إلى 
عفرين، تمهيداً للقضاء على المعارضة المسلّحة 
الدول  على  الضغط  ربما  أو  نهائّي  بشكل 
استخدامهم  إعادة  بغية  هؤالء  من  المستفيدة 
ثكنات  إلى  السورّي  الشمال  مدن  وتحويل 
عسكريّة تضّم عدداً كبيراً من هؤالء المرتزقة 
من خالل تعبئتهم واستخدامهم في حربها كلما 
تغيّرت قواعد اللعبة. بعد انعقاد عدة مؤتمرات 
واإلقليميّة  الكبرى  الدول  بين   واجتماعات 
السورّي(  الميدان  في  الرئيسين  )الالعبين 
والصراعات  الدوليَّة  التفاهمات  تعكس  والتي 
في سوريا يُصّرح النظام السورّي عن اقتراب 
موعِد شنِّ عملية عسكريّة واسعة النطاق على 
إدلب،  في  المسلحة  المعارضة  معاقل  آخر 
الجنوب  على   بالكامل  السيطرة  استكماله  بعد 
مشابهة  الشمال  رحلة  ستكون  فهل  السورّي، 
لرحلة الجنوب؟! ويجب أن نضع في الحسبان 
أّن الوضع في الشمال السورّي يختلف وبشكل 
تمّسك  بسبب  الجنوب  في  الوضع  عن  جذرّي 
ورغبتها  لحدودها  المحاذية  بالمناطق  تركيا 
استخدام  عبر  المناطق  تلك  على  بالسيطرة 
أو  بطريقة  تدعمهم  الذين  المرتزقة  المسلّحين 
تحت  المناطق  تلك  بقاء  ألّن  وذلك  بأخرى، 
التفاوضيّة  حظوظها  من  يُضاعف  سيطرتها 
مع الدول الكبرى ويؤمن مزيداً من المصالح، 
االستعمارّي  التوّسع  مشروع  عن  ناهيك 
والنفوذ الذي يدغدغ عقلها.  مع اقتراب الحملة 
العسكريّة يحاول المسلحون توحيد صفوفهم من 
خالل تشكيل جبهة عسكريّة موّحدة، وعلى  ما 
يبدو الزالت تركيا هي المستفيد األول واألخير 

المؤشرات على  تتزايد  الجبهة، ولكن  من هذه 
احتمال قيام األخيرة بتدخل عسكرّي في  إدلب 
الجبهة،  هذه  بتشكيل  المسلحون  فشل  في حال 
في  »أردوغان«  تصريحات  بعد  وبخاصة 
نيويورك عن عزم بالده إرسال قوات إليها، في 
التصعيد«  اتفاق »مناطق خفض  تطبيق  إطار 
الثالثة  الرعاة  بين  عليه  التوافق  جرى  الذي 
أستانا،  اجتماع  في  وإيران(  وتركيا  )روسيا 
وإقرار البرلمان التركّي تمديد تفويض الحكومة 
الحدود  خارج  بعمليات  بالقيام  التركّي  للجيش 
في العراق وسوريا. تنبع أهمية مدينة إدلب من 
التركيّة،  للحدود  المحاذي  الجغرافّي  موقعها 
حيث تحاذي من الشمال والية أنطاكية )هاتاي( 
من  وتحّدها  المحتلة،  عفرين  ومنطقة  التركيّة 
الالذقية،  الغرب  ومن  حلب،  مدينة  الشرق 
وتضّم مناطق حضريّة هامة مثل معرة النعمان 
وأريحا  الشغور  وبنش وجسر  وسلقين وحارم 
ارتكاز  نقطة  إلى  إدلب  تحّولت  وقد  وسواها. 
ويُنظر  المعارضين،  للمسلّحين  وخزاٍن  هاّمة 
االستراتيجيّة  المحوريّة  النقطة  بوصفها  إليها 
وبخاصٍة  والسياسيّة  العسكريّة  المعادلتين  في 
بالنسبة لروسيا بسبب قربها من قاعدة حميميم 
ورغبتها في حماية قواعدها العسكريّة من أّي 
وبشكل  طائراتها  استهداف  بعد  محتمل  تهديد 
المسلّحين.    قبل  من  األخيرة  اآلونة  في  مباشر 
ترحيل  بعد  أيضاً  المدينة  أهمية  وزادت 
عقدت  الذين  واإلرهابيين  المرتزقة  معظم 
التهجير  اتفاقات  والنظام  وإيران  روسيا  معهم 
القسرّي بوساطة تركيّة، ضمن عمليات التغيير 
النظام  استطاع  وإذا  سوريا،  في  الديمغرافّي 
السورّي أن يُسيطر على إدلب فسيكون قد نفّذ 
الخطة األبعد واألعمق والتي صاغها مع حليفه 
الروسّي، وسيوجه الضربة القاضية ضد كتلة 
المعارضة المسلحة التي تّم تجميعها، وسيكون 
لهذا األمر تأثير كبير على الخارطة الجغرافيّة 
الوضع  هذا  ظل  وفي  الحالية،  والعسكريّة 

المتوتر في تلك المنطقة واالقتتال بين المرتزقة 
من كّل الفصائل المسلحة، وبخاصٍة بين /حركة 
باالعتدال وبين جبهة  المصنّفة   / الشام  أحرار 
على  والموضوعة  سابقاً،  النصرة  الشام/  فتح 
التحالف  قبل  من  والمستهدفة  اإلرهاب  قائمة 
الدولّي وروسيا وغيرها، وسيكون من الصعب 
غرفة  تشكيل  وسيكون  موّحدة  جبهة  تشكيل 
وستضع  جداً،  صعبة  مسألة  موّحدة  عمليات 
المعارضين  للمسلّحين  الداعمة  الدول  بعض 
كتركيا في موقف حرج جداً، وربما رسمت قمة 
هلسنكي بين الرئيسين بوتين وترامب خارطة 
التموضعات القادمة ومن شأنها أن تحّجم الدور 
تبادل  وهنا  كبير،  بشكل  واإليرانّي  التركّي 

المواقف والمصالح بين الروسّي واألمريكّي.
روسيا  ستنجح  هل  المطروح  السؤال  ويبقى 
بهذه  قدماً  المضي  في  السورّي  النظام  ومعها 
ووصلت  فعالً  بدأت  كانت  العسكريّة  الحملة 
إلى مطار أبي الظهور ثم توقفت لدى العدوان 
إلى  المعارك  وانتقل  عفرين،  على  التركّي 
أم سيكون  بعدها جنوب سوريا،  الغوطة ومن 
مصيرها كمصير الغوطة والجنوب، والحقيقة 
الميدان  فيما  السياسة  كواليس  في  اإلجابة 

ترجمة علنيّة له.

األمريكيّة  العالقات  إلى  مجدداً  التوتر  عاد 
وذلك  النسبّي  الهدوء  من  فترة  بعد  التركيّة 
األمريكّي  القس  اإلفراج عن  أنقرة  بعد رفض 
نحو  منذ  تركيا  في  المحتجز  برونسون  أندرو 
عامين، ووضعه رهن اإلقامة الجبريّة، وتأجيل 
األول  تشرين  شهر  إلى  محاكمته  استئناف 

المقبل.

أنقرة وواشنطن... غولن وأندرو

اإلفراج  أنقرة  )رفض  التركيّة  المحكمة  قرار 
منه  أكثر  سياسيّاً  اعتُبر  األمريكّي(  القس  عن 
التي  قضائيّاً، وشّكل صدمة لإلدارة األمريكيّة 
برونسون  عن  لإلفراج  ضامنة  شبه  كانت 
سراح  إطالق  في  توّسطها  مع  وبخاّصٍة 
المواطنة التركيّة أيبرو أوزكان التي تّم اعتقالها 
“التنظيمات  مع  العالقة  بتهمة  إسرائيل  في 
الحكومة  أن  الواضح  من  وبات  اإلرهابيّة”، 
أكبر من أوزكان ليصَل  التركيّة تريد مقايضةً 
برونسون  القس  مبادلة  إلى  مطالبها  سقُف 
هللا  فتح  أردوغان  لنظام  األبرز  بالمعارض 
والمتهم  المتحدة،  الواليات  في  المقيم  غولن 
األول بالوقوف وراء محاولة االنقالب الفاشل 
الذي شهدته تركيا صيف العام 2016م وكذلك 
أوتيال  هاكان  التركّي  األعمال  لرجل  بالنسبة 
والمعتقل  أردوغان(  من  المقّرب  )الصديق 
العقوبات  اختراق  بتهمة  المتحدة  الواليات  في 
األمريكيّة على إيران. التوجه التركّي القى رّدةَ 
الالفت  وكان  األمريكّي  الجانب  من  قويٍة  فعٍل 
البيت  مثل  األمريكيّة  الجهات  معظم  د  توحُّ
الجمهورّي  والحزبين  والكونغرس  األبيض 
والديمقراطّي ضد هذا القرار، حيث تّم التنديد 
التركيّة  المحكمة  بقرار  واسع  نطاق  على 
تجميد  من  ابتداًء  ضّده  قوي  بردٍّ  والمطالبة 
بــ 100 طائرة مقاتلة من  صفقة تزويد تركيا 
طراز إف 35، وفرض عقوبات اقتصاديّة على 
أنقرة، ووضع القيود على منح القروض لتركيا 
األبرز  وكان  الدوليّة،  الماليّة  المؤسسات  من 
تصريحات صادرة عن الرئيس ترامب ونائبه 
مايك بنس والتهديد بالعقوبات على تركيا، في 
حين هّدد أردوغان باللجوء إلى التحكيم الدولّي 

رداً على قرار تجميد صفقة الـ إف 35، ومن 
ط بنجاحاته في ملف  الواضح أّن ترامب لن يفرِّ
سراح  وإطالق  العدو”  “البلد  الشماليّة  كوريا 
الرهائن األمريكيّين المحتجزين لدى بيونغ يانغ 
على  القدرة  عدم  مقابل  في  الزمن،  من  لعقود 
التي  تركيا؛  لدى  واحد  أمريكّي  تحرير سجين 
من المفترض أنّها بلد صديق للواليات المتحدة. 
ليس  التركيّة  األمريكيّة  العالقة  في  التوترات 
أمراً جديداً، وتأتي ضمن مسلسل الشّد والجذب 
بعد  وتحديداً  سنوات  عدة  منذ  الطرفين  بين 
اتهام  تّم  والتي  تركيا  في  االنقالبيّة  المحاولة 
مع  بخاصٍة  فيها  بالتورط  المتحدة  الواليات 
إيوائها للزعيم االنقالبّي المفترض غولن، كما 
الدفاع  منظمة  شراء  نحو  التركّي  التوّجه  كان 
إس  طراز  من  الحديثة  الروسيّة  الصاروخّي 
400 سبباً رئيساً الحتدام الخالف بين الطرفين 
لدولة  األولى  هي  الخطوة  هذه  تعتبر  حيث 
إلى  إضافة  األطلسي،  شمال  حلف  في  عضو 
الرفض التركّي للعقوبات األمريكيّة المفروضة 
على  مّرة  من  أكثر  وإعالنها  طهران  على 
ال  تركيا  أّن  خارجيته  ووزير  أردوغان  لسان 
تتخلّى  ولن  طهران،  مع  عالقاتها  قطع  تنوي 
عن شراء الغاز من إيران، بينما يعتبر الملف 
لقوات  األمريكّي  الدعم  وباألخص  السورّي 
الشعب  حماية  ووحدات  الديمقراطيّة  سوريا 
التركّي  للتخّوف  الجوهريّة  النقطة  والمرأة 
هذه  تعتبر  األردوغانيّة  تركيا  تزال  ال  حيث 
القوات تهديداً ألمنها القومّي وتطالب واشنطن 
بوقف دعمها، في ظل رفض أمريكّي واالكتفاء 
حدودها  أمن  لحفظ  تركيا  مع  الجهود  بتنسيق 
منبج  ملف  في  جرى  ما  غرار  على  الجنوبيّة 
حيث لم تثمر محاوالت أردوغان وتصريحاته 

المتتالية عن تسليم منبج إلدارة تركيّة.

أنقرة ابتزاٌز عرب اإلرهاب ممارسة ودعمًا   

التوجهات  هذه  عبر  تحاول  تركيا  أنَّ  شكَّ  ال 
األمريكيّة  اإلدارة  ابتزاز  في  االستمرار 
ملفات  في  التنازالت  من  مزيد  على  للحصول 
البلد  موقف  في  تركيا  وإظهار  المنطقة، 

في  الوقوف  على  والقادر  والمتماسك  القوي 
في  أردوغان  فوز  بعد  العالميّة  القوى  وجه 
االنتخابات الرئاسيّة وسعيه للتغلغل في منطقة 
قضايا  في  فاعل  دور  ولعب  األوسط  الشرق 
تمثيل  وتر  على  واللعب  المنطقة،  ومشاكل 
الداخل  لدى  رؤية  وخلق  اإلسالمّي،  العالم 
التركّي أنَّ تركيا أصبحت أقوى في ظل الحكم 
المؤسسات  دور  ومصادرة  الفردّي  الرئاسّي 
روسيا  مع  بالتقارب  والتهديد  الديمقراطيّة. 
الغربّي  الدعم  عن  االستغناء  على  والقدرة 
واالبتعاد أكثر فأكثر عن حلف الناتو واستبدال 
العالقات مع الواليات المتحدة وأوروبا بتطوير 
الجوانب،  مختلف  في  روسيا  مع  العالقات 
الكثير من  تركيا  بتكليف  يغامر  أردوغان  لكن 
والدفاعيّة  االقتصاديّة  المجاالت  في  الخسائر 
التركيّة،  الليرة  والسياسيّة مع استمرار تدهور 
وتزايد األصوات بوضع حدٍّ للسياسات التركيّة 
وتدخالتها المتزايدة في الشؤون الداخليّة لبلدان 
المنطقة، وبخاّصٍة احتاللها مناطق واسعة في 
مختلف  من  للمرتزقة  ودعمها  سوريا،  شمالّي 
الجماعات والتنظيمات المسلّحة المصنّفة على 
النصرة  جبهة  رأسها  وعلى  اإلرهاب  لوائح 
)على الرغم من تغيير اسمها إلى هيئة تحرير 
الشام(، ومشاركاتها في اجتماعات حل األزمة 
السوريّة إلى جانب روسيا وإيران دون مشاركة 

الواليات المتحدة. 
التحدي التركّي المستمّر للواليات المتحدة منذ 
درجة  إلى  وصل  2003م  عام  العراق  حرب 
األمريكّي  الجانب  من  الصبر  بنفاذ  المخاطرة 
في  العام  الرأي  من  بضغط  مطالباً  بات  الذي 
برونسون،  القس  لقضية  حل  بإيجاد  الداخل 
بقية  عن  منفصالً  يأتي  لن  بالتأكيد  الحّل  وهذا 
الخالفات والقضايا العالقة بين الجانبين التركّي 
الواليات  تقّدم  أن  المستبعد  ومن  واألمريكي؛ 
المتحدة أيّة تنازالت لتركيا وبخاصٍة مع تماديها 
في سياسة التهديد واالبتزاز، ومن المتوقع أن 
سراح  إطالق  إلى  األمريكيّة  الضغوط  تؤدي 
برونسون بأقرب وقت ممكن مع السماح لتركيا 
وبخاصٍة  اإليراني  الغاز  استيراد  بمواصلة 
بدائل  بعدم وجود  األمريكيّة  اإلدارة  قناعة  مع 

في  الطاقة  توفير  مجال  في  لتركيا  بالنسبة 
الوقت الراهن، وهذه البدائل حتى إن وجدت لن 
تكون أفضل من التعامل مع إيران ألنها تتمثل 
العالقة  يوثق  ما  الغاز من روسيا  استيراد  في 
الخيارات  ولكن  أكبر،  بشكل  الروسية  التركيّة 
األمريكيّة  التفاهمات  في  تتمثل  األخرى 
الروسيّة حول سوريا تحديداً وإمكانية التوصل 
الدور  عن  بعيداً  السوريّة  لألزمة  تسوية  إلى 
التركّي  للمشروع  ضربة  يشكل  ما  التركّي 
قوات  دعم  في  واالستمرار  في شمال سوريا، 
سوريا الديمقراطية وإيجاد صيغة للتفاهم بينها 
وبين النظام السورّي بما يضمن وقف الحرب 
السياسّي  الحّل  إلى صياغة  واالنتقال  السوريّة 

النهائّي في سوريا. 
تركيا  تتخلى  أن  المستبعد  من  المقابل  وفي 
عن صفقة شراء منظومة صواريخ إس 400 
الروسيّة على الرغم من التحذيرات األمريكيّة 
للتخلص  أردوغان  رغبة  ظل  في  والغربيّة، 
من التحّكم األمريكّي بمقدرات بالده العسكريّة 
العسكرّي  التقارب  في  إمعانه  إلى  يشير  ما 
إف  مقاتالت  استبدال  إلى  وصوالً  روسيا  مع 
طراز  من  الروسية  بالمقاتالت  األمريكيّة   35
للتهديدات  الرضوخ  وعدم   ،57 سوخوي 
األمريكيّة والمغامرة بالخروج من حلف الناتو 
ر األحالم التركيّة باالنضمام  وبخاصٍة بعد تبخُّ
إلى االتحاد األوروبّي، مع التأكيدات المستمرة 
قبول  باستحالة  األوروبيين  القادة  جانب  من 
هذا  لكن  البعيد،  المدى  على  تركيا  عضوية 
أمريكّي  عقاب  دون  يمر  لن  التركّي  التوجه 
إلى  عقوداً  تركيا  إعادة  في  يسهم  وغربّي 
والتجاريّة  السياسية  المجاالت  في  الوراء 
التي  القشة  يشّكل  أن  ويمكن  واالقتصاديّة، 
تَْقُصُم ظهر أردوغان وحزبه وتعيده إلى نقطة 
انتفاضة شعبية ضده في  بقيام  الصفر، وتبّشر 
عموم تركيا وبخاصٍة مع تزايد الرفض الشعبي 
لسياسات أردوغان في المنطقة والداخل التركّي 

بشكل خاص.

مركز روج آفا للدراسات االستراتيجّية ــ 
احلسكة

بعد اجلنوب ... إدلب ميدان املعركة احلامسة؟

حسام امساعيل  

قس ترامب .. وقشة أردوغان

بعد أن وصلت األزمة السوريّة إلى مرحلة تّم فيها 
حصُر القوى المتصارعة بشكٍل واضٍح وصريٍح، 
المسلّحة  اإلرهابيّة  الفصائل  معظُم  على  والقضاء 
النظام  قوات  سيطرت  جهة  فمن  والمرتزقة، 
استعادتها  وتّمت  واسعة  مناطق  على  السورّي 
ومن  وإيران،  كروسيا  معها  المتحالفة  القوى  مع 
الديمقراطيّة من  قوات سوريا  تمكنت  أخرى  جهة 
تحرير مناطق شاسعة من الشمال السورّي وأرست 
وبذلك  فيها.  االجتماعّي  السياسّي  نظامها  دعائم 
على  الرئيستين  القوتين  تجاهل  باإلمكان  يعد  لم 
األرض السوريّة )النظام السورّي ـ اإلدارة الذاتية 
الديمقراطيّة في شمال سوريا(. إذ ال مبرر لمزيد 
في  جديدة  كارثة  إلى  ستؤدي  ألنّها  الصدام  من 
المنطقة وسيزيد من إلحاق الدمار والخراب والقتل 
الذاتيّة  اإلدارة  وأن  بخاصة  بالمنطقة،  والتشريد 
الديمقراطيّة في الشمال السورّي، كانت تدعو دوماً 
تنهي  مشتركة  صيغة  إيجاد  أجل  من  الحوار  إلى 
سوريا  مجلس  لبّى  وقد  السورّي.  المجتمع  آالم 
دمشق  لزيارة  السوري  النظام  دعوة  الديمقراطيّة 

األزمة  إلنهاء  السورّي  السورّي  الحوار  أجل  من 
ديمقراطيّة  سوريا  بناء  نحو  والتوّجه  السوريّة 
المركزيّة، وقد رصدت صحيفتنا أراء المواطنين 
وما  السورّي  السورّي  حول  الحسكة  مقاطعة  في 

يمكن أن ينجم عنه. فكان هذا االستطالع:

احلوار أفضل وسيلة حلل

 األزمة السورّية

البد  فقال:  كرو  سعيد  محمد  المواطن  إلينا  تحدث 
العقالء في  نهاية ومن واجب  لكّل أزمة  أن تكون 
طرفي األزمة السوريّة العمل على إيقاف الحرب 
خسارة  ستكون  نتائجها  أن  وبخاّصة  والصراع، 
اختاروا  ما  إذا  والضحايا  األرواح  في  كبيرة 
العكس  وعلى  والحرب،  الصراع  في  االستمرار 

واالستقرار  األمن  إلى  يؤّدي  فالحوار  ذلك  من 
قادرون  فقط  وحدهم  والسوريّون  الدماء.  وحقن 
وخالفاتهم،  صراعاتهم  وإنهاء  األزمة  حّل  على 
أفضل  وهو  الوحيد  الحلُّ  هو  الحواَر  أّن  وأعتقد 
السورّي،  الدم  شالل  ووقف  األزمة  لحّل  وسيلة 
والتحضير لبناء سوريا الجديدة لكّل السوريّين على 
سورّي  دستور  وإنشاء  باآلخر  االعتراف  أساس 
وتُضمن  السوريّين،  جميع  حقوق  فيه  تُحفظ  جديد 
يمهّد  وبالتالي  والمذاهب،  المكّونات  جميع  حقوق 
الطريق لبناء سوريا ديمقراطيّة تعدديّة المركزيّة.  
خلو  شيرين  المواطنة  تحدثت  السياق  ذات  وفي 
المساحة  كامل  على  األساسيتين  القوتين  إّن  قائلة: 
سوريا  وقوات  السورّي  النظام  هما  السوريّة 

فيما  الحوار  إّن  القول:  يمكن  وعليه  الديمقراطيّة، 
سوريا  في  الوضع  استقرار  إلى  سيؤّدي  بينهما 
في  تمثّلت  والتي  الحالية  فالمبادرة  لهذا  بكامله، 
لقاء وفد من مجلس سوريا الديمقراطيّة مع النظام 
هي  سوريا  في  جديدة  بمرحلة  تبشر  السورّي 
اآلخر.  إلى  واالستماع  والسالم  التفاوض  مرحلة 
الخالفات  حّل  وقت  وحان  العنف  ينبذ  فالجميع 
من  سبيٍل  أفضل  هو  السورّي  السورّي  والحوار 
أجل حّل هذه األزمة، وفق أسس وقوانين تراعي 
مصالح جميع مكّونات الشعب السورّي عبر نظام 
اجتماعّي ودستور  يختاره الشعب بنفسه ويصادق 
عليه، والوصول إلى سوريا ديمقراطيّة تعّددية ال 
مبدأ  على  المكّونات  كلُّ  كنفه  في  تعيش  مركزيّة 
هو  والمساواة  العدالة  فيه  يكون  األخوّي،  العيش 
األساس ودون إقصاء أو تهميش ألّي فئة أو طائفة  
ناضلت  التي  السوريّة  المرأة  حقوق  يضمن  كما 
نأمله  ما  وهذا  السابقة،  السنوات  خالل  وكافحت 
غاية  هو  واألمان  والسالم  المفاوضات،  هذه  من 

الجميع.

 اهلدف املنشود هو سوريا 
التعّددّية الدميقراطّية

ومن جهته تحدث المواطن فواز موسى حسن فقال: 
منذ  السوريّة  األزمة  في  عديدة  دول  تدّخلت  لقد 
البداية وكان التدّخل كان سلبيّاً في كّل االتجاهات، 

ومكّوناته  طوائفه  بكلِّ  السورّي  الشعب  يجِن  ولم 
فكان  التدّخالت،  هذه  من  والمعاناة  اآلالم  سوى 
واالقتصاديّة  واالجتماعيّة  التحتيّة  البنية  تدمير 
سوريا  هي  والنتيجة  وتشريدهم،  اآلالف  وقتل 
إلعادة  الدوالرات  مليارات  إلى  تحتاج  مدّمرة 
العشرات  عقد  تّم  لقد  إليها.  الحياة  وعودة  بنائها 
هذه  حّل  أجل  من  واالجتماعات  المؤتمرات  من 
وإرادة  برغبة  تكن  لم  ألنّها  فشلت  ولكنها  األزمة 
وقوى  دول  سياسات  تفرض  كانت  بل  السوريّين 
بعيدة عن المجتمع السورّي، لذلك نجد أّن الخطوة 
بين  تّم  الذي  اللقاء  السوريّة هو  إنهاء األزمة  نحو 
النظام السورّي ومجلس سوريا الديمقراطيّة ألنّهما 
يشّكالن القاعدة األساسيّة من المجتمع السورّي فيما 

العالقة  القضايا  حول  نهائّي  اتفاق  إلى  توصال  لو 
قادمة  للقاءات  بداية  اللقاء  هذا  يكون  أن  وأتمنّى 
أطيافه  بكامل  السورّي  الشعب  مصلحة  في  تكون 

وشرائحه. 
كما تحدثت المواطنة ديانا ابراهيم فقالت: لقد كان 
اللقاء محطة هامة حيث سمحت الظروف السياسيّة 
حقيقيّة  إرادة  هناك  كانت  وإذا  بذلك،  والعسكريّة 
لدى الطرفين من أجل السالم فمن الممكن التوّصل 
إلى حّل نهائّي لألزمة السوريّة، فالحوار السورّي 
وطنيّة  كقوة  باآلخر  االعتراف  يعني  السورّي 
يمكن  كبيرة  كانت  مهما  بينهما  الخالفات  سوريّة، 
السورّي  والمجتمع  بينهما.  مشتركة  صيغة  إيجاد 
الوعي  من  ولديه  والعرقّي  الثقافّي  بالتنوع  يمتاز 
تشاركّي  اجتماعّي  أجل صياغة عقد  يكفي من  ما 
بين المكّونات كافة، ويضمن حقوق الجميع والمرأة 
بخاّصة وأّن ضمان حقوق المرأة هو صمام األمان  
وهذا  المركزيّة  تعّدديّة  ديمقراطيّة  دولة  لتأسيس 
ما يطمح إليه جميع السوريّين، وقّدم من أجل ذلك 
آالف الشهداء وعلى ذلك يمكن أن تكون اإلدارات 
الذي  األساس  السوريّة  المناطق  جميع  في  الذاتيّة 
دستور  هناك  يكون  أن  ويجب  عليه،  البناء  يمكن 
ينظّم شكل العالقة بين اإلدارات الذاتيّة والمركز في 
والثقافيّة،  واالقتصاديّة  السياسيّة  المجاالت  جميع 
المنشود  الهدف  التعّددية هي  الديمقراطيّة  وسوريا 

لجميع السوريّين.  

تحّدث  لألنباء  فرات  لوكالة  خاص  حوار  في 
المحامي عالء الدين خالد أحد األعضاء المشاركين 
الديمقراطيّة  سوريا  لمجلس  الثالث  المؤتمر  في 
المؤتمر  حيثيات  عن  الشهباء،  مناطق  عن  ممثالً 
التي  والنتائج  بها  التي خرج  البنود  وأهم  وأعماله 

توّصل إليها. وفيما يلي نّص الحوار: 

المؤتمر  عن  فكرة  إعطاءنا  باإلمكان  هل  -بدايةً 
بشكل عام، وما أهمية انعقاده في الوقت الراهن 
التي  والعسكريّة  السياسيّة  المتغيرات  ظلِّ  وفي 

تشهدها المنطقة وسوريا بشكل خاص؟

تموز   16 بتاريخ  الطبقة  مدينه  في  المؤتمر  ُعقد 
الماضي وحضره أكثر من 200 عضو وعضوة، 
حيث كانت هناك دعوات لكّل األحزاب الموجودة 
في شمال وشرق سوريا وفي الداخل السورّي أيضاً، 
وطنيّة  مستقلة  لشخصيات  دعواٍت  إلى  باإلضافة 
المؤتمر  وانعقد  كافة.  السوريّة  المحافظات  من 
ديمقراطيّة  تعدديّة  سوريا  بناء  نحو  شعار  تحت 
ال مركزيّة، وهذه األهداف هي من مبادئ مجلس 
الديمقراطيّة منذ نشأته وتأسيسه حيث كان  سوريا 
يعمل على بناء سوريا ديمقراطيّة تعدديّة المركزيّة.

قبل  من  الكلمات  إلقاء  تبادل  تمَّ  المؤتمر  خالل   
والمقاطعات  اإلدارات  عن  وممثلين  المدعوين 
سوريا  مجلس  باعتبار  السوريّة،  والمحافظات 
شمال  على  حكراً  أو  محصوراً  ليس  الديمقراطّي 
وشرق سوريا فقط، وإنّما يعمل وينشط على جميع 
الجغرافيا السورية بغّض النظر عن العرق والدين. 

وهو مجلس لكّل السوريين وليس لفئٍة معينٍة أو عرٍق 
معيٍّن حيث أعطى المؤتمر األولوية إلعطاء رونق 
مكونات  كل  تمثّل  جميلة  لوحة  وإلظهار  سياسّي 
الشارع السورّي بكل أطيافه وأعراقه وطوائفه من 

خالل مشاركة كّل المحافظات السوريّة.  

في  انعقد  المؤتمر  أّن  حديثكم  بداية  في  -ذكرتم 
مدينه الطبقة، ما هو سبب اختياركم لهذه المدينة؟

في الحقيقِة ليست هناك أسباب مباشرة لعقد المؤتمر 
لمبادئ  تحقيقاً  جاء  ربما  لكن  الطبقة،  مدينة  في 
السوريين،  لكلِّ  مجلس  أنّه  من  المجلس  وأهداف 
وجاء اختيار مدينة الطبقة رّداً على كّل االدعاءات 
الدعاءات  رّوجت  التي  الخارجيّة  واألجندات 
بينما  بشمال سوريا،  المجلس محصوٌر  أّن  مفادها 
هو في الحقيقة لكلِّ السوريين ويشمل كّل الجغرافيا 
النتائج  تهّمنا  ما  بقدر  المكان  يهّمنا  وال  السوريّة، 

واألهداف التي تحقّقت من هذا المؤتمر.

-تّمت خالل المؤتمر إعادة هيكلة المجلس تنظيميّاً، 
ما هي دواعي هذه العملية؟

إعطاء  هو  التنظيميّة  الهيكلة  إعادة  من  الهدف 
الديمقراطيّة  سوريا  مجلس  إلدارة  التنظيميّة  القوة 
واألحزاب  الكتل  من  ممكن  عدد  أكبر  ومشاركة 
الهيكلة  فيها،  الوطنيّة  والشخصيات  السياسيّة 

الجديدة ستعطي القوة لمجلس سوريا 

الديمقراطيّة من ناحية الهرم والتسلسل التنظيميّين 
حالياً  أصبحت  والتي  سابقاً،  السياسيّة  الهيئة  أي 

كانت  التي  التنفيذيّة  والهيئة  الرئاسّي  المجلس 
تنبثق منها الرئاسة المشتركة. والتي أصبحت هيئه 
مستقلة بحدِّ ذاتها ويترأسها رئيس واحد فقط وليس 
الرئاسة  دور  يأتي  ثم  ومن  مشتركة،  رئاسة  فيها 
المشتركة ولها ثالثة نواٍب وهي: رئاسة مشتركة، 
لمجلس  التنفيذيّة  الهيئة  المشتركة،  الرئاسة  نواب 
لمجلس  الرئاسّي  المجلس  الديمقراطيّة،  سوريا 
الكتل  كّل  فيها  يُشارك  بحيث  الديمقراطيّة  سوريا 

واألحزاب والمؤسسات والشخصيات الوطنيّة.  

واالتفاق  مناقشتها  تمَّت  التي  البنود  أهم  -ماهي 
عليها من خالل المؤتمر؟  

من أساسيات ومبادئ مجلس سوريا الديمقراطيّة هو 
المضي في الحل السياسّي السلمّي الوطنّي الشامل 
الحوار والمفاوضات ومحاربة اإلرهاب،  وطاولة 
وشعبها  السوريّة  األراضي  وحدة  على  والحفاظ 
وكّل  المركزيّة،  ديمقراطيّة  تعدديّة  سوريا  وبناء 
هذه األمور تّمت مناقشتها وتّم إقرارها وهي تعتبر 
من مبادئ وأهداف مجلس سوريا الديمقراطيّة منذ 

تأسيسه حتى يومنا هذا.  

تحرير  كونفرانس  قرارات  مناقشة  تّمت  -هل 
تم  الشهباء وهل  المحتلة والذي عقد في  عفرين 

تبني تلك القرارات؟
عن  نجمت  التي  القرارات  مناقشة  تّمت  نعم 
تبنيها  وتّم  عفرين،  بشأن  ُعقد  الذي  الكونفرانس 
وكذلك تبنّي القرارات التي خرجت عنه، وبخاصة 
جدول  أولويات  من  اُعتبر  الذي  عفرين  تحرير 

أعمال المجلس التي تّمت مناقشتها وكانت اآلراء 
واضحة في هذا االتجاه.    

لعقد  الدعوة  اقرارها  تّم  التي  البنود  -من ضمن 
تمَّ  هل  وموّحد،  شامل  سورّي  وطنّي  مؤتمر 
مناقشة  تّمت  وهل  المؤتمر  هذا  موعد  إقرار 

أسماء المدعوين؟
لعقد  الدعوة  المؤتمر  مقررات  إحدى  كانت  طبعاً، 
فيه  يجتمع  بحيث  سورّي،  سورّي  وطنّي  مؤتمر 
كلُّ السوريين على طاولة الحوار ويطرحون رؤيا 
مشتركة للحّل السورّي، على أن تتمَّ الدعوة للجميع 
ولكلِّ األطياف ومكّونات الشعب السورّي، إال أنّه 
قائمة  فالدعوةُ  المؤتمر،  انعقاد هذا  تاريُخ  يُحّدد  لم 
والمشروع قائٌم وسيتمُّ العمل عليه مستقبالً في سبيل 
تحقيق هذه اللقاءات والحوارات التي ال بّد أن تؤّدي 

إلى نتائج إيجابيّة.  
-شخصيات سوريّة عّدة شاركت في هذا المؤتمر، 
المؤتمر  هذا  حول  االلتفاف  هذا  سبب  ما  برأيك 
الديمقراطيّة  سوريا  مجلس  وحول  خاٍص  بشكٍل 

بشكل عام؟
والواضح  الشفاف  المشروع  نتاج  هو  هذا  طبعاً 
التأسيس،  بداية  ومنذ  الديمقراطيّة  سوريا  لمجلس 
طاولة  إلى  والجلوس  الحوار  يتبنّى  والمجلس 
الحوار إلقرار الحّل السياسّي السلمّي، وبناء سوريا 
تعّدديّة ديمقراطيّة المركزيّة، هذا المشروع الشامل 
سورّي  مواطن  كّل  لتبنّي  أّدى  والشفاف  المتكامل 
لهذا المشروع، ما أثمر عن تكاتف الشعب السورّي 
هذا  لحضور  للدعوة  وتلبيته  وحضوره  وتضامنه 

المؤتمر. 
سوريا  مجلس  من  لوفد  زيارة  هناك  -كانت 
النظام  مع  للتفاوض  دمشق  إلى  الديمقراطيّة 
السورّي، ما هي األهداف وراء هذه الزيارة وهل 

هنالك مبدئياً نتائج لتلك الزيارة؟
سوريا  مجلس  أعضاء  من  عدداً  ضّمت  الزيارة 
الهيئة  رئيسة  أحمد  إلهام  برئاسة  الديمقراطيّة 
التنفيذيّة لمجلس سوريا الديمقراطيّة، أما بخصوص 
هذه المفاوضات والمباحثات فهي لم تكن وليدة اليوم 
الحّل  ومبدأ  الحوار  منهج  تبنّي  نتيجة  كانت  وإنّما 
الوفد  هذا  تشّكل  حيث  السوريّة،  لألزمة  السياسّي 
من  انطالقاً  دمشق  مع  مباشرة  مباحثات  إلجراء 
إيمان  مجلس سوريا الديمقراطيّة بأّن طاولة الحوار 
أوالً والحّل السياسّي السلمّي ثانياً هما سبيل الحّل. 
وقد ُوضعت اللبنة األولى للمفاوضات والمباحثات، 
وبتصوري فإّن المفاوضات والحوار سيستمرُّ في 
ضمن  تخصصيّة  لجان  وستُشكُل  القادمة،  األيام 
المجاالت كافة من شمال وشرق سوريا ومن قِبل 
واللجان  الخبراء  مستوى  على  دمشق  في  النظام 

التخصصية لمناقشة جميع المسائل العالقة. 

د لبناء 
ّ
مواطنو احلسكة:  حوار مسد بدمشق ميه

سوريا دميقراطية ال مركزية

عالء الدين:
             خالد هدفنا املضي يف احلل السياسي الوطني الشامل

ديانا إبراهيم شريين خلو فواز موسى حسن حممد سعيد
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أقل  مسافة  وعلى  السورّي  الشرق  أقصى  في 
العراقيّة  الحدود  من  كيلومترات  ثمانية  من 
السوريّة تقع مدينة البوكمال، التي تتبع إداريّاً 
الفرات  ضفة  وتتوسد  الزور،  دير  لمحافظة 

الغربيّة.
الموقع واألهميّة:

خط  على  سهليّة  منطقة  في  البوكمال  تقع 
وترتفع  االستواء  خط  شمال   532 عرض 
عن سطح البحر حوالي 165 متراً وتبعد عن 
شبه صحراوّي  مناخها  كم،  الزور 140  دير 
درجات  فيها  تتفاوت  البادية،  منطقة  في  فهي 
وأمطارها  فيها،  واليومية  الموسمية  الحرارة 

قليلة ال تتجاوز في معدلها السنوّي 150مم.
فيما  »النحامة«،  باسم  تارة  البوكمال  ُعرفت 
العربيّة  القبيلة  اسم  إلى  تسميتها  البعض  يعيد 
األكثر نفوذاً وعدداً فيها وهي »أبو كمال« التي 
كانت تسكنها منذ القدم، وُعرفت المدينة باسمهم 
المدن  من  وهي  »البوكمال«  إلى  وُحرفت 
إلى  1864م.  عام  تحّولت  فقد  نسبيّاً،  الحديثة 
وعرفت  هامة،  تركيّة  ونقطة عسكريّة  مركز 
بـ »القشلة« أي الثكنة العسكريّة. وكانت الغاية 
منها إيقاف أعمال النهب والسلب التي كانت تتمُّ 
في مناطق الفرات وإيجاد نقطة لتجميع المؤن 
وبخاصة  الزراعيّة،  والمحاصيل  والخيرات 
في بدايات القرن العشرين والمجاعات والقحط 
والحروب وسياسة التتريك، حيث كان البطش 
والقمع وانتشار الرشوة والفساد في كلِّ شيء، 
وما زالت الذاكرة الشعبيّة في البوكمال تحفظ 
المميت  والفقر  الجوع  عن  القصص  مئات 
عام  الجوع  »سنة  بـ  ُسّمي  ما  وباألخص 

1916م«.
األكثر  والمناطق  البادية  بين  المدينة  ولتوسط 
على  المعيشة  ألسباب  وتواجداً  تحضراً 
ضفاف النهر، نشطت فيها الحياة بكلِّ مرافقها 
فأصبحت  التجاريّة  واالجتماعيّة  االقتصاديّة 
وبين  والمدينة  البادية  بين  والتقاء  تبادل  نقطة 
ومتحضر،  متمدن  وآخر  رعوّي  مجتمع 
اليدويّة  والمهن  األسواق  فيها  فانتعشت 

كالصناعات  والمنزليّة  اليدويّة  والصناعات 
السيارات  تصليح  وورش  الخشبيّة  والحرف 
الزراعيّة  واألدوات  البدو  لوازم  وصناعة 

والبسط والسجاد اليدوّي.
البوكمال تاريخ من المقاومة:

المناطق  باقي  كما  البوكمال  معاناة  كانت 
السوريّة من احتالل عثمانّي قاهر استمر لقرون 
وفي عام 1918م. وبعد هزيمة العثمانيين في 
الحرب العالميّة األولى، انسحبوا من البوكمال. 
ضفاف  عبر  تنسحب  جيوشهم  أرتال  وكانت 
أحياناً،  الهجمات  بعض  وتتلقّى  الفرات  نهر 

فطوِت المدينة صفحة سوداء من تاريخها.
األطماع  بدأت  العثمانيين  انسحاب  بعد 
سوريا  في  تتضارب  والفرنسيّة  االنكليزيّة 
وبخاصة في منطقة الفرات وسرعان ما تخلى 
االنكليز عن وعودهم ودخلوا البوكمال، وسبق 
استخدم  فقد  مسبق  وتخطيط  تحضير  ذلك 
االنكليز الحرب النفسية والجواسيس، وسياسة 
الترغيب واالغراء المادي والمعنوي، وكانت 
إليهم  البعض  باستمالة  كفيلة  واألرزاق  المؤن 
على  أخرى  جهة  من  عملوا  فيما  وتأييدهم، 
للدعاية  الناس  بين  والجواسيس  العيون  بث 
خالل  من  وذلك  المعلومات،  ونقل  لهم 

الضباط واالستخباراتيين وفي زي مستشرقين 
ودارسين تارة ومتسولين ومتسكعين ودراويش 
الدرويش  اسم  زال  وما  أُخر.  أحايين  في 
»نجيمان- الحاج لقلق«  والعديد سواه محفوراً 

في ذاكرة أهالي البوكمال.
في  االنكليزيّة  للجيوش  المباشر  التدخل  بعد 
المآرب  حقيقة  واتضاح  البوكمال  مناطق 
االستعماريّة لها  شبّت نار الثورة في البوكمال، 
في »الصالحية ووادي  وجرت معارك عديدة 
عام  وربيع  شتاء  في  المدكوك«  وتل  علي 
قررت  حيث  النسوريّة  في  وكذلك  1919م، 
والمجاودة  والعشارة  والشعيطات  »الدميم 
تكبدوا  الذين  لإلنكليز،  التصّدي  والعكيدات 
جن  وبينما  وبشرية،  مادية  فادحة  خسائر 
قاموا  فإنهم  الكبيرة  الخسائر  إثر  االنكليز 
وعرف  كافة  البوكمال  منطقة  قرى  بقصف 
ذلك العام1919م. بسنة الدان، كان ذلك كافياً 
في  الفرات  مناطق  من  االنكليز  النسحاب 
من  األول  كانون   27 في  السوريّة  األراضي 

عام 1919م.
االنتداب  إبان  البوكمال  نضال  يخصُّ  وفيما 
الفرنسّي، فقد دخلت القوات الفرنسيّة البوكمال 
خاصة  أهمية  البوكمال  وأولت  1921م  عام 

واستفادت من تجربة االنكليز فيها فقامت على 
تقوية جهاز االستخبارات السريّة، ومد المفارز 
الفرنسيّة والشرطة بعناصر محليّة، كما ضّمت 
واالستفادة  االستخبارات  لسلك  األهالي  بعض 
من معلوماتهم ومعرفتهم بالمنطقة، وتشكيل ما 
عرف بـ »الميرا« لجمع المحاصيل الزراعيّة، 
إجراء احصاءات للسكان عام 1922م وتجديد 
اإلدارات  تركوا  المدنية،  األحوال  سجالت 
والقضاء  والنفوس،  كالقائمقاميّة،  العامة 
الشرعّي، واألوقاف، والبلدية بأيٍد عربيّة دونما 
سلطة تذكر، تلبية الدعوات وحضور األعراس 
واألعياد الدينيّة، واالختالط بشرائح المجتمع.

وكما شّجع االنكليز عشائر العراق على غزو 
إلى  فرنسا  عمدت  السوريّة  والعشائر  الحدود 
على  والغزو  لإلغارة  سوريّة  عشائر  تشجيع 
الثانية  العالمية  الحرب  وأثناء  العراق.  قبائل 
ومناوشات  نزاعات  البوكمال  مناطق  شهدت 
االنكليز  وتكبَّد  المنطقة  وأهالي  االنكليز  بين 
كانت  كما  جديد،  من  كبيرة  خسائر  فيها 
النزاعات بين الفيشيين والديغوليين لكسب تأييد 
الجيش الفرنسّي في سوريا، وتعرضت القوات 
الزور  دير  مشارف  وصلت  التي  االنكليزيّة 
األلمانيّة،  الطائرات  قبل  من  مدّمر  لقصف 

في  والمميز  الواضح  دورها  للبوكمال  وكان 
الفترة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية 
حتى جالء القوات الفرنسيّة الكامل من سوريا 

عام 1946م.
النشاط السكانّي في البوكمال:

تعتمد المنطقة على الري بالضّخ في زراعتها 
لقلة األمطار، وتجود زراعة القطن والحبوب 

واألشجار  بأنواعها،  والخضار  والبقوليات 
والمشمش  والتفاح  الرمان  وبخاصة  المثمرة 
وأنواع  والكرز  والخوخ  واألجاص  والتين 
»الكمأة- فيها  يكثر  كما  الفاكهة،  من  أخرى 
الزراعّي  غير  الفطر  من  نوع  وهو  الفقع« 
األنواع  بأجود  معينة  مناطق  بها  تشتهر  الذي 
التي تتميز بقيمة غذائية عالية، ويعرف منه » 
األحرق والزبيدي والجب والشيوخ والهور«.

واالبقار  كاألغنام  الحيوان  تربية  تجود  كما 
العربية األصيلة وكذلك تربية  الخيول  وتربية 
وأنواع  النهرّي  الصيد  إلى  إضافة  االسماك 
التي  العذبة  المياه  أسماك  من  المميزة  السمك 
يقل مثيلها في العالم كالفرخ )الجزر( والبوري 
وأبي  والخشيني  والمجنّس  والرومّي  والبني 
الزنير والجري وأبي حليق والمشط والكادب 
الضخمة  السالحف  إلى  باإلضافة  والتريس 
المائية  للطيور  إضافة  الرفش،  تسمى  التي 
والطبن  والصويلحة  والمنيّل  واألوز  كالبط 
والنورس  والواغ  أزرق  وحمام  والكركي 
والبالبل  والعصافير  والشرشوحة  والتعاجة 

وعروس الشمس..
كما تضم البادية عشرات األنواع من الحيوانات 
وعبيد  والكدري  كالقطا  والطيور  النادرة  شبه 

والجوسيه  والصقر  والرخم  والحبارى  القطا 
البرّي  والحمام  والحبرم  والحجل  والوكري 
والباشق وأبي جراد والنسر والخضر والسنونو 
والصعو والمطواق والزرزور وحمام السواح 

والزاغ والعقعق والعقاب وغيرها الكثير.

في  الميريالند«  »حديقة  شهدت  قامشلو- 
الذكرى  بمناسبة  منوعاً  فنيّاً  احتفاال  قامشلو 
التاسعة لرحيل المطرب والفنان آرام ديكران، 
والذكرى األولى لتأسيس اتحاد فناني الجزيرة، 
الذكرى  من  تزامناً  الفائت  العام  تأسس  الذي 
الثامنة لرحيل الفنان الكبير، تكريماً له وعرفاناً 

بعطائه الثر وأعماله وفنه المميز.
يوم  الجزيرة  فناني  اتحاد  برعاية  الحفل  أقيم 
لشخصيات  الفت  وبحضور  8-8-2018م. 
وجماهير  سوريا  شمال  من  رسميّة  ووفود 
المناطق  وبعض  قامشلو  وأهالي  الفنانين  من 
الحفل رحبت  الجزيرة، وفي مستهل  إقليم  من 

الجزيرة  فناني  التحاد  المشتركة  الرئيسة 
نسرين بوطان بالضيوف والحضور، وعبرت 
عن سعادتها بمرور عام على تشكيل االتحاد، 
لعائلة  الفنانين  باسم كل  تعازيها  وكذلك قدمت 
حديثها:  مستهل  في  وقالت  الكبير،  الراحل 
»الفنان آرام ديكران كان منبراً من منابر الفن 
تأسس  الماضي  العام  وفي  األصيل  اإلنساني 
دائماً،  لنستذكره  رحيله  ذكرى  في  اتحادنا 
ويكون قدوة لنا، وفي هذا العام قررنا أن نقيم 
للفن  لنعيد  خميس  يوم  كل  منوعة  فنية  أمسية 

األصيل رونقه وتألقه«.
التنفيذّي  للمجلس  المشترك  الرئيس  ألقى  كما 

كلمة  ساروخان  عبدالكريم  الجزيرة  إقليم  في 
على  تدل  االحتفاالت  هذه  »مثل  فيها:  جاء 
الغنى والتنوع الثقافي والفن األصيل المشترك 
في شمال سوريا، وفي إقليم الجزيرة على وجه 
الفنان  مثال  كان  ديكران  آرام  الخصوص، 
وثقافتها  الشعوب  أخوة  جسد  الذي  االنسان 
الرائع  الملتقى  هذا  نرى  نحن  وها  المشتركة، 
وهم  واالتجاهات  الثقافات  كل  من  لفنانينا 

يقدمون صور رائعة لفنهم وثقافتهم«.
أغاني  من  عدداً  الفنانين  اتحاد  فرقة  وقدمت 
الراحل كما شارك عدد من الفنانين في الحفل 
عدنان  زكي،  أسعد  شيخون،  »بهاء  ومنهم 

ابراهيم، محمد عدولي«.
الفنان الراحل من  ألقيت كلمة باسم عائلة  كما 
عبر  الذي  توماسيان«  »ساكو  شقيقه  ابن  قبل 
عن سعادته وشكره لما القاه من تكريم وحفاوة 
في استذكار الفنان وقال: »الفنان ديكران خالي 
بتربيتي،  وقام  احتضنني  ألنه  والدي  وبمثابة 

وهو خال ووالد كل من أراهم هنا من محبيه 
خالي  كان  وكما  أنا  األصل،  الفن  وعاشقي 
كل  وأشكر  الجميع  وأحب  وأرمنّي،  كردّي 
واختتمت  الجميل«.  العمل  هذا  في  ساهم  من 
الفنانة  قدمتها  التي  »قسد«  بأغنية  األمسية 

»نسرين بوطان«.

هاوار- بالتعاون مع مركز دجلة للثقافة والفن 
بديرك  الشعب  بلدية  في  المرأة  مكتب  نظم 
وتحت شعار » فلنزرع في قلوب أطفالنا الثقافة 
الفلكلورّي  للرقص  مسابقة  األصيل«  والفن 
حميس،  تل  من  األصالة  »فرقة  فيها  شارك 
فرقة شنكال من مخيم نوروز، كوفندا كوليلكا 
وفرقة  الكوجرات،  لمنطقة  التابعة  كوجرات 

برثوثا السريانية من ديرك«.
وحضر فعاليات المسابقة أعضاء من مؤسسات 

ستار  مؤتمر  عضوات  المدني،  المجتمع 
وممثلون عن مجلس ناحية ديرك والمئات من 

األهالي.
ديرك،  كورنيش  ملعب  في  المسابقة  أقيمت 
وبدأت فّعالياتها بالوقوف دقيقة صمت ثم إلقاء 
المشاركة  الفرق  بعدها  قّدمت  كلمات،  عدة 
ثقافة  مثّلت  الفلكلورّي  الرقص  من  عروضاً 
لجنة  قبل  من  تقييمها  وتّم  المنطقة،  شعوب 

التحكيم .

بالمرتبة األولى »فرقة األصالة«  هذا وفازت 
فرقة  الثانية  المرتبة  في  تلتها  حميس،  تل  من 
فرقة  حصلت  فيما  كوجرات،  كوليلكا  كوفندا 
للفرق  وقّدمت  الثالثة.  المرتبة  على  يرثوثا 
شعار  عليها  نقش  تذكاريّة  دروع  الفائزة 
الثقافة  أطفالنا  قلوب  في  »لنزرع  المسابقة 

والفن األصيل«.

البو كمال...عروس الشرق السوري

 للراحل
ً
حفل فني استذكارا
 آرام ديكران

تكريم الفرق الفائزة يف مسابقة الرقص 
الفلكلوري لألطفال

إعداد/ عبدالرمحن حممد

حتقيق/ مجعة حممد ـ شيالن حممد

من ذاكرة املقاتلني يف معارك حترير منبج
معركة حترير منبج اليت استمرَّت ألكثر من شهرين وُتوِّجت بتحرير املدينة وقراها، من أكثر املعارك أمهية بالشمال السوري يف رحلة حماربة مرتزقة داعش، وعاش أحداث 

تلك املعركة مقاتلون وقادة كثريون، يروون اليوم بعض تفاصيل جمرياهتا.
»كان يوماً صعباً«؛ بهذه الجملة وصف القائد 
العام لكتائب شمس الشمال عكيد أحمد أو كما 
يعرف بين رفاقه بـ عكيد شمس الشمال أول 
يوم من المعارك بين قواتهم ومرتزقة داعش 

في إطار حملة تحرير منبج.
الحالولة،  قرية  صوب  اتجهت  األنظار  كل 
وضع مقاتلو مجلس منبج العسكري الخطط 
لتكون  تحريرها،  بهدف  لدخولها  العسكرية 
أول قرية يدخلونها في إطار الحملة. بنادقهم 
كانت موجهة صوب نقاط داعش المتواجدة 

في القرية حتى بدؤوا الزحف صوبها.
التنظيمات  أبرز  هي  الشمال  شمس  كتائب 
العسكرية ضمن مجلس منبج العسكري، وقد 
شاركت بفعالية أثناء حملة تحرير مدينة منبج 

بالمئات من المقاتلين جلَّهم من أبناء منبج.
من  العسكرية  للحملة  األول  المحور  انطلق 
سد تشرين الذي يبعد مسافة تزيد عن 25كم 
عن مركز المدينة التي كانت الهدف األساسي 
من  انطلق  ثاٍن  محور  جانب  إلى  للحملة، 

جسر قره قوزاق شرقي منبج 25كم.
رفاقه  من  مجموعة  رأس  على  عكيد  كان 
يقودون المعارك في المحور األول )محور 
أول  شنوا  مقاتالً   75 قرابة  تشرين(.  سد 
حالولة  قرية  في  داعش  مواقع  على  هجوم 

القريبة من السد.
قال عكيد: »إن داعش أنشأ خطاً دفاعياً قوياً 
الحرارية ألنهم  الصواريخ  آنذاك، مستخدماً 

كانوا على علم بقرب انطالق الحملة«.
وأضاف: »كان يوماً صعباً، ففي أول األيام 
أصيبت سيارة تابعة لنا تحمل سالح الدوشكا 
 75 كنا  لجرافة.  إضافة  ثقيل(،  )رشاش 
من  تتألف  مجموعات  في  موزعين  مقاتالً 
5 ـ 6 أشخاص، واعتقدنا بعد تلك اإلصابة 
بأن المعارك ستتوقف، لكن في اليوم الثاني 
متر   500 مسافة  وتقدمنا  المعارك  واصلنا 

في القرية ذاتها«.
القرى  في  متحصناً  آنذاك  داعش  كان 
تمركز  لنقاط  محاذية  كانت  التي  األمامية 
مقاتلي مجلس منبج العسكري بحسب عكيد، 
الحرارية  الصواريخ  استخدموا  فالمرتزقة 
لشل حركة سيارات ومدرعات المجلس التي 

م. حاولت التقدُّ
بقي مقاتلو المجلس يقاتلون داعش في قرية 
الحالولة لثالثة أيام، حتى استطاعوا بمساعدة 
القرية  تحرير  الدولي  التحالف  طيران  من 
لها  مجاورة  صغيرة  قرية  صوب  والتقدُّم 

تسمى قرية العلوش.

أكد عكيد بأن القرى التي كانت خلف الخط 
بشكل  تسقط  أصبحت  للمرتزقة  األمامي 
متتاٍل ويومي وصوالً إلى القرية التي استشهد 
فيها القائد العام لكتائب شمس الشمال حينها 

فيصل أبي ليلى.

القادة  أبرز  أحد  ليلى  أبي  استشهاد 
العسكريين في الحملة

اشتدت المعارك شيئاً فشيئاً، حتى بات مقاتلو 
عون عملية التقدم  مجلس منبج العسكري يسرِّ
وتحرير القرى التي باتت تتحرر واحدة منها 
الخفي«  »جب  قرية  إلى  وصوالً  يوم  كل 

القريبة من بلدة أبي قلقل.
بين  لالختباء  المرتزقة  لجأ  القرية  تلك  في 
المعارك  فيها  واشتدت  المدنيين،  صفوف 
قد  أيام  ثالثة  كانت  بالعنيفة،  وصفت  التي 
مرت على الحملة التي انطلقت في األول من 
لكتائب  العام  القائد  فيها  وأصيب  حزيران، 

شمس الشمال فيصل أبي ليلى.
القرية وقعوا في  تلك  المقاتلون  عندما حرر 
كتائب  من  أشخاص  خمسة  وكانوا  كمين، 
حماية  وحدات  من  وآخرين  الشمال،  شمس 
المرأة،  حماية  وحدات  من  ومقاتلة  الشعب، 
عندما  لكن؛  خالية.  أنها  على  القرية  دخلوا 
 50 من  أكثر  دخل  الحدودية  البوابة  فتحت 
وكان  وحاصروهم.  بهم  وأحاطوا  داعشياً، 
بسبب  القتال  من  حينها  ممنوعاً  ليلى  أبو 
العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً، لكنه 
يتمالك  لم  حين سمع بخبر محاصرة رفاقه، 
نفسه، وذهب لنجدتهم، بالرغم من محاوالت 

رفاقه لمنعه.
يروي بعض المقاتلين الذين أنقذهم أبو ليلى 

الذي  البيت  القائد  كيف ضرب  الكمين،  من 
الثقيل  بالسالح  داعشياً  الخمسين  يحتوي 
والدوشكا، وكيف لم يستطع أحد الخروج منه 

إذ أحرق بمن فيه.
انطلق  التي  النقطة  إلى  ليلى  أبي  عند عودة 
وكان  حراري،  بصاروخ  استُهدف  منها 
حينها قد جلس للتّو بين رفاقه، أصيب بجراح 
بالغة ونقل إلى مشفى في مدينة السليمانية في 
يومين  بعد  استشهد  لكنه  )باشور كردستان( 
ووري الثرى في مدينة كوباني خالل مراسم 

مهيبة. 

المعارك أقوى

داعش  »توقع  الشمال:  شمس  عكيد  قال 
تنهار  أن  حملتنا  قادة  أحد  استشهاد  نتيجة 
معنويات مقاتلينا. لكن؛ حدث العكس، فعندما 
سمع مقاتلونا خبر استشهاد أبي ليلى أصبح 
منبج،  أبناء  من  كثيفاً  قواتنا  إلى  االنضمام 

وتقدمنا بشكٍل غير طبيعي«.
يضرب  كان  داعش  أنَّ  »مع  وأضاف: 
ذاتها،  كانت  والصواريخ  نفسه  باألسلوب 
أكبر  بسرعة  يتقدمون  باتوا  الرفاق  أن  إال 

ويحررون في كل يوم قرية«.
ليلى،  أبو  فيه  استشهد  الذي  ذاته  اليوم  في 
قلقل  أبي  بلدة  منبج  مجلس  مقاتلو  حرر 
االستراتيجية، والتي تقع جنوب مدينة منبج 
15كم، وواصلوا الزحف صوب المدينة من 

الجنوب.
في هذه األثناء كان محور قره قوزاق وهو 
المدينة  شرق  يتقدم  الحملة،  محاور  ثاني 
وشمالها ويحرر القرى بالتوازي مع المحور 

األول.

محاصرة المدينة وتحرر القرى

مجلس  وضعها  التي  العسكرية  الخطة  وفق 
سوريا  قوات  مع  بالتنسيق  العسكري  منبج 
يتوجب  الدولي، كان  الديمقراطية والتحالف 
األربعة  جوانبها  من  منبج  مدينة  محاصرة 

من  كان  التي  المدينة  بمعركة  البدء  قبل 
المتوقع أن تكون شرسة. لذا؛ بدأ المحوران 
المنطلق  األول  المحور  الخطة؛  وفق  العمل 
من سد تشرين حرر القرى الجنوبية وواصل 
الجنوبية  المدينة  حدود  مع  بالتوازي  التقدم 

غرباً وصوالً إلى مفرق قرية العوسجلي.
سوريا  قوات  مقاتلو  تقدم  األثناء  تلك  في 
الديمقراطية من محور قره قوزاق وحرروا 
الساجور  لنهر  المحاذية  الشمالية  القرى 
مع  ليلتقوا  العوسجلي  مفرق  إلى  ووصلوا 
قوات المحور الثاني ويكون بذلك الحصار قد 
أطبق على داعش في منبج وعدد من القرى 

المحيطة بها.
المقاتلون  عمل  القتال،  محوري  التقاء  بعد 
المحاصرة  القرى  من  تبقى  ما  تحرير  على 
والمدينة استعداداً للبدء بمعركة المدينة التي 
من  حدودها  إلى  وصلوا  قد  المقاتلون  كان 

االتجاهات كافة.
معارك  منبج  مدينة  أحياء  داخل  دارت 
وقوات  العسكري  منبج  مجلس  بين  ضارية 
سوريا الديمقراطية من جهة ومرتزقة داعش 
التي  القوات  تمكنت  حتى  أخرى،  جهة  من 
من  المدينة  تطهير  من  التحرير  حملة  تقود 
طرق  مفترق  على  كانت  التي  المرتزقة 
القضاء  حمالت  إطار  في  جديدة  وضربة 

وصوت  الرصاص  أزيز  عليهم.تعالى 
انفجار القنابل بينما وصل مقاتلو مجلس منبج 
إلى  الديمقراطية  سوريا  وقوات  العسكري 
مشارف المدينة. كان الجميع ينتظر وصول 
المعارك التي انطلقت في األول من حزيران 
الجميع  توقع  التي  المدينة  إلى  2016م 
المعارك،  أشرس  شوارعها  في  تدور  أن 
على  بالغة  أهمية  لها  كان  منبج  مدينة  ألن 

الصعيدين العسكري والسياسي.
لمرتزقة داعش مركزاً  بالنسبة  منبج  شكلت 
المقاتلون  بها  تمركز  واستراتيجياً  حيوياً 
به من  يمر  األجانب، وكانت مفترق طريق 
من  يعود  ومن  تركيا  عبر  أوروبا  من  يأتي 
سوريا والعراق إلى أوروبا ليكمل ما يسمونه 
بـ »الجهاد« هناك. لذلك أسمى بعض القادة 
العسكريين ممن كانوا يقودون حملة تحرير 
األجانب،  الدواعش  بعاصمة  المدينة  منبج، 
لقد كانت منبج المدينة األخطر، حتى أخطر 
التركية  السياسة  على  وشهدت  الرقة  من 
الداعمة لداعش، إذ تمركز بها من كان تركيا 
والعراق  سوريا  إلى  العبور  على  تساعدهم 
بينما  العريقين،  البلدين  في  خراباً  ليعيثوا 
تتوقف  ولم  المدينة،  على  الحصار  أطبق 
المعارك، فبعض مجموعات الحملة كانت ما 
كان  التي  منبج  قرى  بتحرير  منشغلة  تزال 
نصفها ما يزال تحت سيطرة المرتزقة، بينما 
المدينة  القتحام  أخرى  مجموعات  تستعد 

وقنص الدواعش بداخلها.

من  بلسان  المدينة  لدخول  األولى  اللحظات 
عاشوها

قرية  صوب  آغا«  »حسن  قرية  من 
»كابرجة« المالصقتين لمركز »المطاحن« 
الشمال:  شمس  عكيد  يقول  منبج،  جنوب 
بأن قواتهم سلكت ذلك الطريق عندما سعوا 
لألحياء  المالصق  المطاحن  مركز  لدخول 
لدخول  المساعي  أول  منبج.  في  الجنوبية 
العالية  المطاحن  هناك،  من  حدثت  المدينة 
في  وارتفاعاً  مساحة  المباني  أضخم  جداً، 

المدينة، 

من  القوات  تمكن  كانت  عليها  والسيطرة 
السيطرة النارية على كيلومترات عديدة من 
منبج.  داخل  أحياء  عدة  إلى  إضافة  حولهم، 
السيطرة  المتقدمة  القوات  هدف  كان  لذلك 
على المطاحن لتواصل بعدها الزحف صوب 

مركز المدينة.
اقتحام  لحظات  موضحاً  عكيد  استطرد 
مجموعات  أربع  »اقتحمت  المطاحن: 
المطاحن، كان ذلك قبل مغيب الشمس بقليل، 
اندلعت على إثرها اشتباكات قوية ألن أنفاقاً 
داعش  كان  هناك،  حفرت  قد  كانت  كثيرة 
يستخدم القناصات من على المطاحن، وزرع 
المرتزقة فيها ألغاماً كثيرة، فاق عددها 500 
لغم أرضي متطور، استشهد نتيجتها عدد من 

رفاقنا«.
وأضاف: »الوضع كان صعباً، األنفاق كانت 
اضطررنا  الحديثة،  األلغام  وكذلك  كثيرة 
معارك  واصلنا  ثم  ومن  ليومين،  للتوقف 
كانت  المطاحن  بداخل  الحرب  التحرير، 
على  يجرؤ  داعش  يكن  لم  أنفاق،  حرب 
من  خوفاً  األرض  سطح  إلى  الخروج 
الطيران الذي قصف المطاحن لعدة مرات، 
طريق  عن  بالقصف  التحالف  ساعد  كما 

صواريخ انطلقت من البحر«.
أكد عكيد على أن أول أكبر معركة في سياق 
المطاحن،  معركة  كانت  منبج  تحرير  حملة 
التحدي  كانت  »األنفاق  الحديث:  وتابع 
سيطرت  إغالقها  استطعت  إن  األصعب، 
بمكان  نعلم  نكن  لم  لكن  المطاحن،  على 
الدواعش ومهاجمتنا  بعد خروج  إال  األنفاق 

عبرها«.
تولى مهمة تحرير مركز المطاحن 24 مقاتالً 
موزعين على أربع مجموعات في البداية، ثم 
انضم إليهم 12 مقاتالً آخرين لتشتد المعارك 
التي دامت أليام عدة وانتهت بتحريرها. أحد 
تحرير  معركة  في  شاركوا  الذين  المقاتلين 
من  وهو  الالبدة  فهد  المقاتل  كان  المطاحن 
كتائب شمس الشمال، يقول متذكراً اللحظات 
األولى القتحام المطاحن: »كانت مجموعتنا 
مؤلفة من أربعة أفراد، تسللنا إلى المطاحن 
كيف  وسمعنا  الدواعش،  من  اقتربنا  حتى 
ضربناهم  بعضهم،  مع  يتحدثون  كانوا 
الخلف  إلى  عدنا  اليدوية،  القنابل  بواسطة 
قليالً وضربناهم بقذائف اآلر بي جي، حاولنا 
إليها«. الدخول  استطعنا  حتى  مرات  ثالث 
يتذكر  ما  المطاحن وفق  المعارك في  دامت 
الساعة  حتى  مساًء  السابعة  الساعة  من  فهد 
إلى  الدخول  حينها  استطاعوا  فجراً،  الثالثة 
المطاحن لكن داعش كان أيضاً متواجداً بها. 
لكن؛  المطاحن.  مبنى  »صعدنا  فهد:  يقول 
باألسفل،  الساحة  في  تزال  ما  كانت  داعش 
بقينا محاصرين في اليوم التالي حتى الساعة 
لمساعدتنا  رفاقنا  هب  عندها  ظهراً،  الثانية 

وفك الحصار عنا«.
فهد  انتقل  المطاحن،  معارك  انتهاء  بعد 
للقتال في الجبهة الغربية داخل مدينة منبج، 
وشارك في معارك تحرير األجزاء الغربية 

من المدينة.

الحرب داخل أول األحياء

بعد تحقيق النصر الذي كان األكبر في سياق 
العسكري  منبج  مجلس  مقاتلو  وجه  الحملة، 
يحاذي  الذي  بنادقهم صوب حي »الكشلي« 

المطاحن وهو أول األحياء الجنوبية.
تولت المجموعات التي حررت »المطاحن« 
بعض  واستشهد  الحي،  ذلك  اقتحام  مهمة 
الشمال  شمس  لكتائب  كان  خاللها.  الرفاق 
على  تعمل  اقتحام  مجموعات  ثماني  حينها 
كل  داعش،  من  النقاط  وتحرير  التقدم 

مجموعة تألفت من ستة مقاتلين.

داخل  االقتحام  عمليات  عن  عكيد  يقول 
مجموعات  هنالك  »كانت  منبج:  أحياء 
مهمة  تتولى  وأخرى  باالقتحام  خاصة 
في  والتمركز  المتقدمة  المجموعات  حماية 
كنا  األحيان  بعض  في  المحررة،  النقاط 
منبج  أحياء  داخل  متر  بمسافة 800  نتعمق 
بالطول ومن يمينك ويسارك كانت المرتزقة 
وجود  الضروري  من  كان  لذا  متمركزة 
مجموعات تتولى مهمة حماية المتقدمين من 

الخلف«.
وأكمل قائالً: »في إحدى المرات دخل رفاقنا 
النقاط  داعش  هاجمت  األحياء،  في  بعمق 
أدى  ما  منها  ثالثة  على  وسيطرت  الخلفية 
إلى محاصرة الرفاق في المقدمة، السيارات 
المصفحة وكل المقاتلين حوصروا، كان ذلك 
في حي الكشلي، لم نستطع فعل شيء حتى 
بزوغ فجر الصباح حتى تقدمت مجموعتان 

واجه  المحاصرين«.  وحررت  رفاقنا  من 
مقاتلو حملة التحرير صعوبات كثيرة خالل 
من  يكن  لم  األحياء،  داخل  التقدم  عمليات 
ألن  الشوارع  عبر  التقدم  أو  السير  الممكن 
حركة  أية  ترصد  كانت  المرتزقة  قناصة 
عكيد:  أكد  عليها.  الرصاص  لتطلق  تحدث 
الشوارع،  في  المشي  باإلمكان  يكن  »لم 
على  يعتمد  لم  منبج  مدينة  في  الحرب  نظام 
في  فأنت  شارع  في  مشيت  فإن  الشوارع، 
وقت  أي  من  منك  أقرب  والموت  خطر 
تفتح  الخراقيات،  اعتمد على  النظام  مضى، 
الجدران من بيت آلخر حتى تستطيع التقدم، 
حتى وإن كان الشارع مفتوحاً يتوجب عليك 
كبيرة  قماش  قطعة  أو  ترابي  بساتر  إغالقه 
يعتمد على  الرؤية، ألن داعش كان  تحجب 
األنفاق التي ال نعلم مكانها ليخرج من خلفنا 
المقاتلين  ليقنص  مبنى  أعلى  إلى  ويصعد 

المتقدمين«.
هنا  محلياً  تسمى  كما  »الخراقيات«  وتعتبر 
في سوريا، إحدى أكثر الطرق استخداماً في 
حرب الشوارع داخل المدن، ويتم خاللها فتح 
إيصالها  ليتم  المنازل  جدران  عبر  ممرات 
ببعضها واستخدامها للتقدم عوضاً عن التقدم 

عبر الشوارع.
كانوا  األحيان  بعض  في  بأنهم  عكيد  ذكر 
واحد،  منزل  في  أربع »خراقيات«  يفتحون 
بهذا  عرف  »الكشلي«  حي  أن  إلى  ويشير 
األسلوب حيث كانت »الخراقيات« فيه تمتد 

لمسافة كيلو مترين في بعض األحيان.

أساليب جديدة في الحرب استخدمها داعش 
دلت على ضعفه

كان  منبج،  مدينة  تحرير  حملة  انطالق  قبل 
يد  على  موجعة  ضربات  تلقى  قد  داعش 
مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية ومن ضمنها 
وحدات حماية الشعب، فمعركة كوباني كانت 
األقوى واألشد تأثيراً، ثم معركة كري سبي 

وصوالً إلى معارك تحرير سد تشرين.
ومعنويات  قوة  على  أثرت  المعارك  تلك 
التي  األساليب  في  ما ظهر  المرتزقة، وهذا 
أحياء  داخل  القتال  في  المرتزقة  اعتمدها 
استخدام  إلى  المرتزقة  لجأ  منبج  ففي  منبج. 
أساليب القنص من بعيد وزرع األلغام إلعاقة 
تقدم القوات المحررة، وإحداث أكبر الخسائر 
في صفوفها، وهذه أساليب عبرت حينها عن 
ونوه  داعش.  صفوف  في  صريح  ضعف 
»المواجهات  أن  إلى  الشمال  شمس  عكيد 
المباشرة قليالً ما حدثت، اعتمد داعش على 
القنص، وأغلبية رفاقنا الذين استشهدوا وقعوا 
يزرعون  كانوا  واأللغام،  القناصة  ضحية 
شيء  كل  المدنيين،  منازل  داخل  األلغام 
تلمسه كان ملغوماً وأكثر األلغام زرعت في 
خبرتهم  أنَّ  عكيد  الحزاونة«.وأوضح  حي 
في مواجهة األلغام كانت قليلة، فكانت األلغام 
ر بطرق بدائية أو  التي يتم العثور عليها تُفجَّ
يتم تالفيها والتقدم دون االلتفات إليها. وقال: 
»عندما كنا ندخل إلى منزل ما نُفاجأ بوجود 

لغم ينفجر بشكل مفاجئ«.
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التحضري للمؤمتر اإلسالمي الدميقراطي العاملي

مناشدات حلل مشاكل
 أهالي جبل كزوان

توقف مطبخ خميم عني عيسى عن العمل

اإلسالمي  للمؤتمر  التحضير  وبهدف 
الديمقراطي العالمي، عقد التجمع اإلسالمي 
اجتماعاً  الحسكة  مقاطعة  في  الديمقراطي 
موسعاً، وذلك في صالة قلعة السالم بمدينة 
األديان  ممثلي  من  الكثير  حضره  الحسكة 
الرقة،  الزور،  دير  الحسكة،  والطوائف في 
منبج، وعدد كبير من رجال الدين اإلسالمي 

والمسيحي واإليزيدي.

يتسرتون بالدين خلدمة 
مصاحلهم

أرواح  على  صمت  دقيقة  الوقوف  وبعد 
الشهداء تحدث في البداية عضو اتحاد علماء 
اإلسالم  عن  أحمد  هيثم  الشيخ  المسلمين 
دين  هو  اإلسالم  أنَّ  على  مؤكداً  والعنف 
يوماً  يكن  ولم  البشر،  بين  والمحبة  التسامح 
داعياً إلى العنف والحرب, وأنَّ األسس التي 

هي  الحنيف  اإلسالمي  الدين  عليها  اعتمد 
حيث  واإلنسان،  البشرية  لخير  تدعو  أسس 
على  والقضاء  والمعرفة،  العلم  إلى  يدعو 
الجهل مشيراً إلى الكلمة األولى التي بدأ بها 
الوحي وهي )اقرأ( كما بين هيثم أحمد بأن 
والضغينة  الحقد  يحمل  ال  اإلسالمي  الدين 
ألي دين أو فكر أو قوم أو شعب على مبدأ 
وأنثى  ذكر  من  خلقناكم  »إنا  الكريمة  اآلية 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنَّ أكرمكم 
يستغلون  الذين  بكل  وندَّد  أتقاكم«،  هللا  عند 
الدين ويمارسون ما حرمه هللا من قتل وظلم 

تحت ستاره فهو بريء من أولئك.

جوهر الدين هو الدميقراطية

مكتب  رئيسة  االجتماع  في  تحدثت  كما 
عزيزة  الحسكة  مقاطعة  في  األديان  شؤون 
في  المرأة  لعبته  الذي  الدور  عن  خنافر 

المرأة  اإلسالمي  الدين  منح  حيث  اإلسالم 
من  وحررها  بها،  خاصة  مرموقة  مكانةً 
الكثير من القيود، حيث كانت قبل ذلك توأد 
تذكر،  قيمة  أية  لها  تكن  ولم  حية،  وتدفن 
الحروب  في  الرجل  تشارك  المرأة  وكانت 
وفتوحاتها،  الدعوة  بدأت  عندما  والغزوات 
وكانت تمارس دورها الطبيعي في المجتمع 
المرأة  دور  تشويه  تم  ولكن  قيود،  أية  دون 
حيث  القوى،  بعض  مصالح  وفق  ومكانتها 
وجعلوها  الدين  في  المرأة  صورة  شوهوا 
استغاللها  ليتم  الرجل  من  أدنى  مرتبة  في 
أبشع استغالل، وتم فرض الكثير من القيود 
عليها وكبلت حريتها وجعلتها أسيرة السلطة 
والرجل معاً، وأكدت: »إن الدين اإلسالمي 
هو  وبالتالي  المساواة  دين  هو  الحنيف 
رجال  كل  وعلى  مضمونه  في  ديمقراطي 
في  الديمقراطي  الجانب  عن  الكشف  الدين 
اإلسالم والذي تم إخفاؤه عن الناس والمرأة 

بخاصٍة«. 

اإلسالم  عن  فتحدث  مازن  الشيخ  أما 
الديمقراطي وبين بأن جوهر الدين اإلسالمي 
هو الديمقراطية، وهذا ما تخشاه القوى التي 
االجتماعية  المعتقدات  الستغالل  تسعى 
لخدمة  اإلسالمي  الدين  وبخاصٍة  واألديان 
نفوذهم، وأشار  منافعهم ومصالحهم وزيادة 
الناس  بين  باألخوة  بدأ  اإلسالم  أن  »إلى 
األعظم  الرسول  به  قام  أول عمل  أنَّ  حيث 
عند وصوله إلى المدينة المنورة هو التأكيد 
على مبدأ التآخي بين األنصار والمهاجرين، 
كما ذكر مازن وثيقة المدينة واعتبرها وثيقة 
عهد جامع للمجتمعات البشرية على اختالف 
للتعايش  ومثاالً  ومعتقداتهم،  أجناسهم 
على  وأكد  الشعوب«  بين  والمتساوي  الحر 
صالحية هذه الوثيقة لكل زمان ومكان بين 
األمم والشعوب وهذه هي الحقيقة التي يجب 
في  المسلمين  جميع  بها  ويعمل  يدركها  أن 

العالم. 

يعاني أهالي منطقة جبال كزوان من مشاكل 
وقلة  الطرق  ر  وتضرُّ الشرب  مياه  انقطاع 
عدد األطباء في المنطقة، فيما ناشد الرئيس 
المعنية  الجهات  الشعب  لبلدية  المشترك 

بتقديم الدعم والمساعدة.
إلى  العزيز  عبد  جبل  أو  كزوان  جبال  تتبع 
وفيها  الحسكة،  مقاطعة  في  تمر  تل  ناحية 
ألف   50 حوالي  فيها  يعيش  قرية   120
نسمة، فيما يوجد 72 كوميناً في تلك القرى، 
وتشتهر منطقة جبل كزوان بأشجار البطم أو 
القطن.  الكردية، وزراعة  باللغة  )الكزوان( 
للمنطقة  داعش  مرتزقة  احتالل  بعد  ولكن؛ 
أشجارها،  معظم  قطع  على  المرتزقة  أقدم 
كما اضطر أكثر من نصف السكان للنزوح 
إلى مناطق أخرى، مما أدى إلى تغير مناخ 
المنطقة، وتراجعت الهطوالت المطرية منذ 
متأخرة  األمطار  تهطل  أو  أعوام،  ثمانية 
مما يضر بالمزروعات، كل هذه التغييرات 

تؤدي إلى ظهور عدد من المشاكل.
المنطقة  زاروا  هاوار  أنباء  وكالة  مراسلو 
منها  يعاني  التي  المشاكل  على  لالطالع 
من  رئيس  بشكل  يشتكون  حيث  األهالي، 
وقلة  الطرق  وتضرر  الشرب،  مياه  نقص 

الخدمات الصحية.

معظم مياه املنطقة
 غري صاحلة للشرب

جبل  في  الشعب  لبلدية  المشترك  الرئيس 
كزوان صالح مدينة خليف قال: »إن الحياة 
تعود إلى المنطقة رويداً رويداً بعد تحريرها 
خلَّفوا  المرتزقة  أن  إال  داعش،  مرتزقة  من 
وراءهم العديد من المشاكل«، ومنها بحسب 
خليف انقطاع مياه الشرب، حيث أن المنطقة 
صحراوية، وال توجد المياه الصالحة للشرب 
سوى في مكانين، وفي حال حفر آبار المياه 
حيث  للشرب،  صالحة  غير  مياهها  تكون 
عبر  حالياً  جلبها  ويتم  المر،  الطعم  يشوبها 
البلدية  لكن  تمر  تل  مدينة  من  الصهاريج 
وبحسب  للنقل،  صهريجين  سوى  تملك  ال 
مسافة  من  المياه  نجلب  البلدية  من  معنيين 
أعداد  نقص  وبسبب  المنطقة،  إلى  70كم 
الصهاريج ال تصل إلى القرى البعيدة، وهم 

البرميل  يضطرون لشرائها، حيث يشترون 
بمبلغ 1000 ليرة سورية، يوجد بئران للمياه 
العذبة في المنطقة وهي ال تسد سوى حاجة 

أهالي القرى المحيطة.
ومعروف عن منطقة جبل كزوان أن مياهها 
إلى  األهالي  يضطر  لذا  عميقة،  الجوفية 
الستخراجها،  متراً   70 لمسافة  اآلبار  حفر 
األمر الذي يفوق قدرة األهالي، وعليه طالب 
خليف هيئة البلديات بتقديم الدعم والمساعدة 

لحفر آبار المياه وتأمين حاجة األهالي.

طرق متضررة .. وال حلول
 تلوح باألفق

التي يعاني منها األهالي  المشاكل  من جملة 
المنطقة،  في  الطرق  تضرر  مشكلة  أيضاً 
تضررت  منها  العديد  فإن  خليف؛  وبحسب 
آخر  كبير  قسم  تضرر  كما  الحرب،  بسبب 
األمطار  جراء  تشكلت  التي  السيول  بسبب 
فجميع  العام،  هذا  هطلت  التي  الصيفية 
بين شمال وجنوب مناطق  الواصلة  الطرق 
إلى  المؤدي  الطريق  وكذلك  كزوان،  جبل 
بشكل  متضررة  الزور  ودير  الرقة  مدينتي 
الطريق  وهو  زالم«  »سبي  طريق  كبير، 
متضررة  قرية   12 حوالي  بين  تربط  التي 
المياه  صهاريج  تتمكن  وال  كامل،  بشكل 
ويضطر  القرى،  تلك  إلى  الوصول  من 
الطريق  حول  لاللتفاف  الصهاريج  سائقو 

وبحسب  متراً،  كيلو   25 من  أكثر  مسافة 
بلدية الشعب في جبل كزوان فقد قالوا: »ال 
نستطيع حل هذه المشاكل، بسبب عدم وجود 
هذا  حول  طلباً  قدمنا  ولقد  الالزمة،  اآلليات 
تمر  تل  في  الشعب  بلدية  إلى  الموضوع 

ولكننا لم نتلقَّ الرد حتى اآلن«.

توجد غرفة صحية ولكن
 ال يوجد أطباء

وقلة  والصيدليات  المستوصفات  انعدام 
التي  أيضاً  المهمة  المشاكل  من  األطباء 
بادرت  كزوان،  جبل  أهالي  منها  يعاني 
افتتاح غرفة صحية داخل مبنى  إلى  البلدية 
المنطقة،  في  أطباء  يوجد  ال  ولكن  البلدية، 
في  العمل  على  يوافقون  الذين  واألطباء 
إلى  تصل  باهظة  أجوراً  يطلبون  المنطقة 
المنطقة،  لبعد  نظراً  ليرة شهرياً  ألف   400
حيث تبعد منطقة جبل كزوان مسافة 50كم 
عن مدينة الحسكة و30كم من مدينة تل تمر، 
للمرضى  بالنسبة  طويالً  وقتاً  يتطلب  مما 
إلى  ذلك  يؤدي  وقد  المشافي  إلى  للوصول 
تفاقم حالة المريض، كما أن أجرة الوصول 
إلى المشافي تصل إلى 6 آالف ليرة سورية.
وناشد الرئيس المشترك لبلدية الشعب صالح 
الذاتية  اإلدارة  في  المعنية  الجهات  خليف 
الخدمية  المشاكل  لحل  الالزم  الدعم  بتقديم 

التي يعاني منها أهالي جبل كزوان.

تفيد  جديدة  مهنة  واكتساب  الذات  تطوير 
سمات  من  القادمة  واألجيال  المجتمع 
الحاصل  التطور  يواكبون  الذين  المبدعين 
كل يوم، ونوبار أحمد من بين الذين سعوا 
يستفاد  جديدة  مهنة  إلى  مهنتهم  لتطوير 
ستائر  صنع  في  عامالً  كان  حيث  منها، 
صناعة  إلى  عمله  طور  أنه  إال  الزجاج، 
واجهات  تغليف  في  األليكوبوند  وتركيب 
تتميز  حيث  جماليتها،  من  يزيد  ما  البناء؛ 
وجمالها  الرائع  بمنظرها  الصناعة  هذه 

وتعطي للبناء منظراً خالباً.  
كان  الحرفة؛  هذه  عن  المزيد  ولمعرفة 
صناعة  في  المحترف  مع  لقاٌء  لصحيفتنا 
فحدثنا  أحمد؛  نوبار  األليكوبوند  وتركيب 
عن هذه الحرفة بالقول: »بدأت بالعمل في 
هذه الحرفة منذ عام 2004م والتي بدأت 
من لبنان، حيث كنت أعمل في معمل لصنع 
في  أعمل  كنت  وعندما  الزجاج،  ستائر 
األليكوبوند  بمادة  المباني  لواجهات  معمل 
هذا  في  كبيرة  خبرة  اكتسبت  خاللها  من 
المجال، فقررت العودة إلى مدينتي قامشلو 

ألساعد في عملية البناء والتطوير فيها«.
أنَّ األليكوبوند هو عبارة  وأكد أحمد على 
بداخلها  تحتوي  سميكة  ألمنيوم  قطع  عن 
للحرارة  عازلة  تكون  فلينية  مادة  على 
فيها  الخارجية  الطبقة  أن  كما  والبرودة، 
غير قابلة للصدأ أو للكسر، وتحتاج عملية 

في  فني  وذوق  عالية  دقة  إلى  التغليف 
لكل  المناسبة  والديكورات  األلوان  اختيار 
بناية وفقاً للطلب، وتتميز بسهولة التركيب 

وسرعة التنفيذ. 
بالمتر  بيعها  »يتم  قائالً:  نوبار  وأضاف 
ويتراوح  وجودتها  نوعيتها  حسب  المربع 
سعر المتر المربع بين عشرين إلى أربعين 
أنواع منها  ليرة سورية، وهناك عدة  ألف 
قابلة  بولي كربون وهي غير  أو  بالستيك 
اآلخر  عن  يختلف  نوع  وكل  للحرق، 
ملم   3 بين  تتراوح  وسماكته  بجودته، 
مادة  تركيب  يتطلب  وتركيبه  ملم،   4 إلى 
الحديد  ربط  فيتم  األليكوبوند  قبل  الحديد 
مع األليكوبوند بواسطة المسامير لتثبيتها، 
ويتم استيرادها من باشور كردستان ولبنان 
شمال  في  جديدة  المهنة  هذه  إن  وحلب. 
صي في هذا  سوريا وأسعى من خالل تخصُّ

إضفاء  في  ألساهم  تطويرها  إلى  المجال 
الجمالية على مدننا«.

وتركيب  صناعة  في  المختص  واختتم 
بالقول:  حديثه  أحمد  نوبار  اإلليكوبوند 
القادمة  األيام  في  الحرفة  هذه  »لتطوير 
على  والحفر  للزخرفة  جهاز  جلب  أحاول 
لألبنية،  أكثر  جمالية  إلعطاء  األليكوبوند 

واإلقبال يتزايد يوماً بعد يوم على هذا النوع 
وقابليته  تركيبه  لسهولة  الديكورات  من 

للعوامل الجوية من أمطار وحرارة«.  

األليكوبوند.. حرفة جديدة يف مشال سوريا

للزراعات  الرقة  في  المزارعون  التجأ 
موسم  في  خسارتهم  لتعويض  الصيفية 
وانخفاض  للتلف  تعرض  الذي  القمح 
اجتاحت  التي  الفيضانات  نتيجة  إنتاجه؛ 
المدينة في بداية الصيف الحالي، وبزراعة 
أثر بشكل  الصيفية  للمحاصيل  المزارعين 
األسواق  إلى  الخضار  تدفق  على  ملحوظ 

وبأسعار تناسب المواطنين.
من  يعتبر  الذي  القمح  موسم  تعرض 
الرقة  مدينة  في  الزراعية  المواسم  أكبر 
والذي يعتمد عليها المزارعون في دخلهم 
الماضي  أيار  بداية  في  لكن  السنوي، 
كثيفة  فيضانات  إلى  المنطقة  تعرضت 
إلى  أدى  مما  المطرية،  الهطوالت  نتيجة 

تعفن الموسم وانخفاض إنتاج القمح.
المزارعون  التجأ  الخسارة،  ولتعويض 
االعتماد  إلى  وريفها  الرقة  مدينة  في 
العادة  وفي  الصيفية،  الزراعات  على 
األحمر،  »البطيخ  المزارعون  يزرع 

الخضروات، الذرة الصفراء والقطن«.
وبحسب المزارعين فإن إنتاج الدونم الواحد 
من الذرة الصفراء يكون بين 600 كغ إلى 
 5 إلى  فتصل  األحمر  البطيخ  أما  الطن، 
طناً  تنتج  الخضروات  عام  وبشكل  أطنان 
واحداً بالدونم، وبلغت المساحة المزروعة 
من المحاصيل الصيفية ما يقارب 55 ألف 

دونم في الريف الشرقي من مدينة الرقة.
إلى  المحلية  الخضروات  تدفق  ونتيجة 
الخضروات  أسعار  انخفضت  األسواق؛ 
البطاطا  سعر  أن  حيث  ملحوظ،  بشكل 
البندورة فكانت  الـ 150 ل.س أما  يقارب 
منذ  أسعارها  ارتفعت  ولكن  ليرة   40 بـ 
يومين إلى ما بين الـ 100 و150 ليرة، في 
حين يكون سعر الكيلو الواحد من البطيخ 

األحمر إلى 25 ليرة سورية.
المزارع أحمد الرمضان قال: »تلف موسم 
نقوم  كبير،  خسائر  إلى  عرضنا  القمح 
بتعويض هذه الخسائر عن طريق زراعة 
المحاصيل الصيفية، نقوم بري المحاصيل 
مضخة  تعطل  بسبب  اآلبار  طريق  عن 

الري في المنطقة«.
أما المزارع أحمد الحسين الذي قال بدوره: 
تعد  التي  الصيفية  المواسم  بزراعة  »بدأنا 
أقل تكلفة ومدة الجني تعد أقل من المحاصيل 
الثانية ويتراوح بين ثالثة أشهر إلى أربعة 
أشهر، المواسم الصيفية وبخاصة الخضار 
المنطقة  في  ذاتياً  اكتفاء  حقق  والبطيخ 

وبأسعار تناسب المواطن«.
الحسين  أحمد  المزارع  من  كل  وناشد 
وأحمد الرمضان المجلس المدني في الرقة 
زراعية  مصارف  وافتتاح  الزراعة  بدعم 
للفالح  المهجنة  والبذور  السماد  وتقديم 

واألدوية.
ريف  في  الزراعة  لجان  على  المشرف 
الرقة الشرقي عبد هللا الشحاذة قال: »قمنا 
بتقديم مياه الري في بعض المناطق وتوجد 
مضخات معطلة تحتاج إلى مبالغ باهظة ال 

يوجد لدينا الدعم إلصالحها«.
الرقة وريفها نشاطاً زراعياً  وتشهد مدينة 
واقتصادياً بعد تحريرها من مرتزقة داعش 
بتاريخ  الديمقراطية  سوريا  قوات  يد  على 
الماضي،  العام  من  األول  تشرين   20
وعليها عاد المئات من المزارعين ليقوموا 
الرقة  أراضي  ولتلبس  أراضيهم  بزراعة 
السوداء  الحقبة  بعد  جديد  من  اخضرارها 

التي مرت عليها.

املواسم الصيفية يف الرقة تعويض 
خلسائر املزارعني عن موسم القمح

انتشار أكوام القمامة يف قامشلو

مهجرو عفرين حيققون االكتفاء الذاتي مبزروعاتهم

روناهي/ قامشلوـ  كثرت في اآلونة األخيرة 
شوارع  في  القمامة  أكوام  انتشار  ظاهرة 
لجمالية  يسيء  الذي  بمنظرها  قامشلو، 
المدينة، ناهيك عن روائحها وتأثيرها على 

صحة األنسان.
على  والحفاظ  الموضوع  هذا  وألهمية   
لصحيفتنا  صرح  والقرى؛  المدن  نظافة 
الغربي  قامشلو/  لبلدية  المشترك  الرئيس 
بلدية  »تعاني  قائالً:  اسحق  األحد  عبد 
قامشلو من النقص في اآلليات. لكنها؛ تعمل 
على مدار الـ 24 ساعة، لدينا حوالي سبع 
ورديات متوقفة عن العمل؛ بسبب النقص 
فقط  ورديات  ثالث  وتعمل  اآلليات،  في 
لترحيل القمامة من الشوارع،  ليالً ونهاراً 
ويقع جزٌء من مسؤولية تراكم القمامة في 
أيضاً،  المواطنين  عاتق  على  الشوارع 
القمامة  إلقاء  بأوقات  التقيد  عليهم  ينبغي 
سيارة  تأتي  حيث  العامة،  الشوارع  في 
القمامة، فأوقاتها من  الساعة السادسة حتى 
الثامنة صباحاً ومن الساعة السادسة حتى 

الثامنة مساء. لكن؛ المواطنون ال يتقيدون 
الحيطة  أخذ  فعليهم  والتعاميم،  بالمواعيد 
القمامة  وإلقاء  الموضوع  هذا  من  والحذر 
في أوقاتها. ونحُن كبلدية قامشلو سنضطر 
وغرامتهم  بحقهم  اإلجراءات  أخذ  إلى 
التعاميم  مخالفتهم  حال  في  مالية  بمبالغ 
جميع  على  واجب  فالنظافة  والبالغات، 
البلد  النظافة  على  فالحفاظ  المواطنين، 
يعني الحفاظ على المنزل، والنظافة عنوان 

الحضارة«. 

قسراً  خرجوا  الذين  عفرين  أهالي  يستفيد 
من  الشهباء،  منطقة  إلى  عفرين  من 
قبل  زرعوها  التي  والفاكهة  الخضروات 
ثالثة أشهر، إضافةً إلى أنها مصدر رزق 

ألكثر من 30 عائلة تعمل فيها.
خرج أهالي عفرين قسراً من ديارهم، بعد 
ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش  عدوان 
المنصرم،  18/آذار  في  واحتاللها  عليها 
منطقة  في  اآلن  األهالي  يقطن  حيث 

الشهباء.
أهالي  استقبلوا  الشهباء  منطقة  أهالي 
عفرين وساهموا بإمكاناتهم الذاتية في تقديم 
يد العون والمساعدة لهم، حيث عمل أهالي 
األراضي  ضمن  وصولهم  فور  عفرين 

الزراعية.
وعمل األهالي تحت إشراف حركة المجتمع 
الخضروات  زراعة  على  الديمقراطي، 
كل  منفصلين،  مشروعين  والفاكهة ضمن 
وزرع  هكتاراً،   60 مساحته  يبلغ  منهما 
من  والفاكهة  الخضراوات  فيها  األهالي 
وأصفر،  أحمر  بطيخ  خيار،  باذنجان، 
من  وغيرها  بندورة  بامية،  كوسا،  فلفل، 
األهالي  ويحصد  الصيفية.  الخضروات 
والفاكهة  الخضراوات  الحالي  الوقت  في 
التي زرعوها، حيث يعمل في عملية جني 
بينهم  شخصاً   30 من  أكثر  المحاصيل 

نساء، رجال وشبان.

الصباح  ساعات  في  العمل  العمال  ويبدأ 
األولى، وتمنح حركة المجتمع الديمقراطي 
ساعة  كل  عن  عامل  لكل  ل.س   300
عمل، وتوزع هذه المحاصيل بشكٍل يومي 
أهالي عفرين  الكومينات على  عن طريق 
إضافةً  الشهباء،  ومناطق  قرى  جميع  في 
برخودان  مخيمي  في  القاطنين  لألهالي 

وسردم.
وفي هذا السياق تحدث المواطن ذكي نجار 
العاملين في المشروع الزراعي  وهو أحد 

أنهم وانطالقاً من مبدأ االعتماد على الذات 
تأمين  على  الذاتية  وبإمكاناتهم  ساهموا 
األراضي الزراعية وتنظيفها من مخلفات 
الزراعية  باألدوات  وأنهم  داعش  مرتزقة 
بالخضروات  زراعتها  أعادوا  المتواجدة 
أنهم وفي  نجار على  ذكي  وأكد  والفاكهة. 
زراعة  على  سيعملون  الحالي  الوقت 

الخضروات والفاكهة الشتوية.

وكالة هاوار

روناهي/ احلسكة - يعد ظهور األديان يف التاريخ البشري مرحلة متقدمة من مراحل التطور، حيث دعت هذه األديان منذ البداية إىل حترُّر اإلنسان، 
وإنصاف املظلوم، ومساعدة الفقري، وحماربة اجلهل، واملساواة بني بعضهم البعض، وكان لألنبياء والرسل دور وتأثري كبري داخل جمتمعاهتم، وكانت 

األفكار اليت حيملوهنا ذات طابع ثوري، ويهدف إىل حتقيق تغيريات كبرية يف اجملتمع من مجيع النواحي الثقافية واالجتماعية واالقتصادية. 

القيادة الرعناء للدراجات النارية يف الطبقة 
يشتكٍي أهالي مدينة الطبقة من ظاهرة القيادة 
الشوارع  ضمن  النارية  للدراجات  الرعناء 
الرئيسة والفرعية للمدينة، فيما تسعى إدارة 
المرور في المدينة إلى حل هذه المشكلة من 
كل  التدابير ومخالفة  اتخاذ جملة من  خالل 
من يخالف القوانين. وبعد تحرير الطبقة في 
مالذاً  أصبحت  الماضي  العام  أيار  10من 
كبير،  بشكل  إليها  األهالي  وعودة  آمناً، 
 120 من  أكثر  السكان  عدد  تجاوز  حيث 
المواطنين من  الكثيرون من  ألف. ويشتكي 
سائقو  يرتكبها  التي  والمخالفات  التعديات 
الدراجات النارية، حيث يعمد سائق الدراجة 

لقيادتها على عجلة واحدة وبسرعة عالية.
اإلداري بمركز المرور في الطبقة »ديب عبد 
اإلجراءات  بعض  عن  تحدث  الجاسم«  هللا 
المرور(  )قوات  الترافيك  بها  يقوم  التي 
ومخالفة  السير  حركة  تنظيم  على  للحفاظ 
المصرح  للسرعة  والمتجاوزين  القاصرين 
بها في المنطقة. وقال الجاسم في هذا السياق: 
»من خالل عملنا في تنظيم السير في الطبقة 
تواجهنا  المرورية،  المخالفات  ومكافحة 
القيادة  طابع  عليها  يغلب  مرورية  مخالفات 
الرعناء باإلضافة لقيادة القاصرين الذين لم 
 ،18 الـ  دون  أي  القانوني  السن  يتجاوزوا 
وسائقو الدراجات النارية هم أكثر المرتكبين 
طرقات  بتحويلهم  الخطيرة  للمخالفات 
المدينة إلى مضمار للسباق واالستعراض«. 

وأشار الجاسم: »قمنا باتخاذ التدابير الالزمة 
والصارمة بحق هؤالء المخالفين عبر نشر 
عن  ناهيك  الشوارع،  في  المرور  عناصر 
ليالً  والمكثفة  المستمرة  بالدوريات  القيام 
وإنهاء  المخالفة  الدراجات  لضبط  ونهاراً 
الُمتخذة  المخالفات  وتتمثَّل  الظاهرة،  هذه 
شهر  لمدة  الدراجة  المتجاوزين حجز  بحق 
قيادة  يخصُّ  وفيما  مالية«.  غرامة  دفع  مع 
القاصرين تتمُّ المخالفة وكتابة ضبط وتعهُّد 
المخالفة  تكرار  عدم  على  ينص  أهله  من 
التخاذ  المحكمة  إلى  القضية  ستحال  وإال 
األشهر  وخالل  هذا  القضائية.  اإلجراءات 
األخيرة شهدت مخالفات عديدة أدى بعضها 
الدرجات  سائقي  من  اثنين  وفقد  وفاة،  إلى 
عجلة  على  القيادة  نتيجة  لحياتهم  النارية 

واحدة وبسرعة عالية.

توقف مطبخ مخيم عين عيسى عن العمل، 
من  غرام  5500كيلو  يقدم  كان  أن  بعد 
الطعام، لتقاعس المنظمات عن تقديم الدعم.

وتوقف بشكل كامل مطبخ مخيم عين عيسى 
التي  اليومية  الوجبات  تقديم  عن  للنازحين 

كان يقدمها لنازحي المخيم.
وكانت إدارة مخيم عين عيسى بالتعاون مع 
بعض المنظمات العاملة في المخيم قد أعلنت 
بداية شهر رمضان 18  المطبخ في  افتتاح 
أيار من هذا العام، لتقديم وجبات طعام لهم 
التي  الصعبة  المادية  للظروف  نظراً  وذلك 

يعيشونها.
من  نازح   13000 حرم  المطبخ  وبإغالق 
يقدمها  كان  التي  اليومية  الطعام  وجبات 

وتوقف  الطعام،  من  كغ  بـ5500  والمقدرة 
في  المخيم  سكان  من  وعاملة  عامالً   50
المطبخ عن العمل. وقال اإلداري في لجنة 
إغالق  سبب  عن  العياف  جالل  المخيم 
المطبخ: »تم إغالقه بعد أن توقفت المنظمات 
القائمة على تقديم المواد الغذائية للمطبخ عن 

تقديم الدعم«.
الخبز  مادة  توزيع  أن  إلى  اإلداري  ه  ونوَّ
على النازحين والبالغ عددها 6000 ربطة 
خبز يومياً، مازالت قائمة حتى اآلن. وناشد 
الدعم  تقديم  اإلنسانية  المنظمات  العياف 
داعم  لكونه  جديد،  من  المطبخ  الفتتاح 
أساسي للنازحين في تقديم الوجبات الغذائية.
وكالة هاوار

تقرير/ ايفا ابراهيم  


