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عكيد...روح الكريال 
اخلالد

املعمر قاسم ... مسرية 
حياة شاقة

آفات حشرية تهدد موسم الذرة 
الصفراء بالرقة

حوار دمشق مل 
يتوقف

jin war تستكمل أعمال البناء وتستقبل أول عائلة

الدقيقة  بتفاصيله  الوجه  ذاَك  منمٌق 
متسائلةً  النور  فقدت  أعيٌن  والمرهقة، 
رمٍق  من  تساقطت  هدٌب  السبب؟  ما 
وتعابيَر  صاحبها  خانت  وكواحَل   ، هشٍّ
استنكارية لنمط حياته، إنه العم قاسم كما 
كل  إلى  ينتمي  التي  الحارة  في  يعرف 
تفاصيل أزقتها حيث قضى ثالثة أرباع 
عمره في ذات الكوخ وفي ذاك الحي إلى 

يومنا هذا.

الذرة  محصول  القارضة  الدودة  تهدد 
واسعة  بمساحات  المزروعة  الصفراء 
الريف  في  دونم  ألف   50 إلى  تصل 
إصابة  نتيجة  الرقة؛  مدينة  من  الشرقي 
المحصول بالدودة القارضة ودودة اللوز 
الشوكية التي انتقلت من القطن، وتأتي هذه 
اإلصابة نتيجة عدم توفر األدوية الالزمة 

للمكافحة إلى جانب العوامل المناخية.

سوريا  مجلس  وفد  لقاءات  استأثرت 
سياسّي  باهتمام  بدمشق  الديمقراطّي 
وذلك  وإقليميّاً،  دوليّاً  استثنائّي  وإعالمّي 
ألّن المبادرة جاءت من دمشق في توقيٍت 
معارك  من  طويلٍة  مرحلٍة  بعد  حّساس 
التصفية بتوافق روسّي أمريكّي، وأحداٍث 
التسوية  فإما  فرٍز  بعملية  انتهت  جسام 
إلى  الترحيل  أو  النظام(  مع  )مصالحة 

إدلب أو ما يسّمى الجيب التركّي.

بدأ العمل على بناء قرية المرأة )jin war( عام 
2017م بهدف بناء مالذ خاص للمرأة تعيش فيه 
حياة طبيعية وتعتمد فيه على ذاتها وتدير نفسها 

وبفكر  حر  ديمقراطي  مجتمع  ولبناء  بنفسها، 
المرأة الحرة الطبيعية.

عكيد،  قورقماز«،  »معصوم 
والروح  الكريال  رمز  القائد، 
الثائرة، صفات وألقاب وحقائق 
يعرفه  لم  من  وعنه،  فيه  قيلت 
بعد،  عن  به  سمع  قرب  عن 
تاريخ  عن  غافالً  كان  ومن 
وعشقهم  وبطوالتهم  الكرد 
أسمعه  فقد  الكريمة  للحياة 
»الكرد  وقال:  ذلك  »عكيد« 
من  الحياة  يصنعون  هاهنا 
الموت، ويهبون للحياة معناها، 
لتكون  رونقها  لها  ويعيدون 

جديرة بان تعاش«.

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 
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السويداء.. سبع سنوات من احلماية واالستقالليةمبادرة قوات سوريا الدميقراطي

تستمر السياسة الدنيئة التي تمارسها بعض األطراف 
على األراضي السورية بتدوير الزوايا واللعب على 
التناقضات من أجل تكريس سلطتها ومصالحها على 
حساب أطياف ومكونات الشعب السوري. الوجهة 
هذه المرة كانت السويداء والدروز، حيث أبت هذه 

األطراف أن تترك شعب هذه المدينة بحيادهم عن 
قرابة  خلَّفت  التي  الكارثية  والحرب  الصراع  هذا 

نصف مليون فقيد وماليين المهجرين والنازحين.
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7»
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في 25 من شهر تموز الفائت قامت مرتزقة داعش اإلرهابيّة بشّن هجمات دمويّة على مدينة السويداء مستهدفة بشكل مباشر 
المكّون الدرزّي، حيث خلفت تلك الهجمات عدد من الضحايا والجرحى، إضافة إلى قيامهم بعملية خطف لعشرات النساء 

واألطفال وأخذهم أسرى، ومن جانب آخر وانطالقاً من ثوابت وطنيّة وبادرة إنسانيّة أصدرت قوات سوريا الديمقراطيّة بياناً 
«4أّكدت فيه على استعدادها التام لمبادلة أسرى لمرتزقة داعش اإلرهابيّين لديها بالمختطفين من أهالي السويداء.  

استكماالً لهجوم داعش على شنكال وارتكاب مجزرة فيها؛ في الثالث من شهر آب عام 2014م، ومواصلة اإلبادات بحق الشعب اإليزيدي المتمسك 
بأصالته وهويته ودينه؛ انتهجت دولة االحتالل التركي السياسة ذاتها؛ بشن هجوم على شنكال في الخامس عشر من شهر آب الجاري، حيث تسعى إلى القضاء 

على األمن في المنطقة، وضرب مشروع األمة الديمقراطية الذي سار عليه الشعب اإليزيدي بعد الفرمان الرابع والسبعين بتشكيل إدارتهم الذاتية والقيام بتنظيم ذواتهم 
وحماية مناطقهم من العدوان، كما وهدفت دولة االحتالل التركي إلى إبادة الشعب اإليزيدي والقضاء على ديانتهم...
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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

هجوم تركيا على شنكال... تتمة هلجوم داعش 2014

مشال سوريا حتيي الذكرى الرابعة والثالثني لقفزة 15 آب

احلسكة

الشيخ مقصود

قامشلو

كوباني
مركز األخبارـ  تحت شعار »بروح 15 آب 
لنعيش  الثوري  الشعب  نرفع وتيرة نضال 
أحراراً مع القائد آبو« أحيا مناطق عدة من 
الشمال السوري الذكرى الرابعة والثالثين 

لقفزة 15 آب.
ففي قامشلو؛ نظمت مسيرة جماهيرية بهذه 
المئات  )األربعاء(  اجتمع  حيث  المناسبة، 
عند  وشباباً  قامشلو شيباً  أهالي منطقة  من 
الساعة الخامسة عصراً في دوار أوصمان 
انطلقت منه  الذي  الغربي  الي  صبري في 
أسايش  األسايش،  قوات  وتولت  المسيرة. 
الضابطة،  المجتمع،  حماية  قوات  النجدة، 
وسالمة  أمن  على  الحفاظ  مهمة  الترافيك 
الهالل  كان  كما  المسيرة،  في  المشاركين 
ألي  تحسباً  حاضراً  الكردي  األحمر 
في  المشاركون  رفع  طارئة.  حالة صحية 
عبد  الكردي  الشعب  قائد  صور  المسيرة 
هللا أوجالن وصور المناضل عكيد وصور 
الشهداء، باإلضافة إلى الفتات كتب عليها 
النصر  المرأة  ستحقق  آب   15 »بروح 
المسيرة  خالل  ورددوا  آفا«  روج  لثورة 
هللا  عبد  القائد  بحرية  تنادي  شعارات 
أوجالن وتستنكر العزلة المفروضة عليه. 
آذار   12 شهداء  ملعب  صوب  واتجهوا 

حيث توقفت المسيرة.
على  صمت  دقيقة  المشاركين  وقوف  بعد 
ستار  مؤتمر  باسم  تحدثت  الشهداء  أرواح 
مزكين أحمد وباركت ذكرى قفزة 15 آب 
على قائد الشعب الكردي عبد هللا أوجالن 
قفزة  أحيت  وقالت:«  كافة؛  والحاضرين 
الشرق  شعوب  ونضال  مقاومة  آب   15
المحتلة  القوى  على  األوسط. وشكلت رداً 
اإلبادة  سياسات  تمارس  التي  والفاشية 
الشعوب.  بحق  المجازر  وترتكب  والقتل 
مقاومة عفرين ميراث قفزة 15 آب، بإحياء 
كردستان  أجزاء  سنحرر  آب   15 روح 
األربعة وننهي العزلة المفروضة على قائد 
وباسم  أوجالن«.  عبد هللا  الكردي  الشعب 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية بارك أكرم تلو 
الشرق  شعوب  على  آب   15 قفزة  ذكرى 
النضالـ  كافة وعاهد على تصعيد  األوسط 

قدمت بعد  الكلمات  من  االنتهاء 

من  مجموعة  بوطان  وفرقة  جودي  فرقة 
األغاني الثورية عقد على وقعها الحضور 

حلقات الدبكة.
حي  أهالي  من  المئات  احتفل  حلب؛  وفي 
الشيخ مقصود بمدينة حلب بالذكرى الـ 34 
في  انطلقت  التي  المسلح  الكفاح  بدء  على 
التركي، وتجمعوا  15/آب، ضد االحتالل 
والرموز  األعالم  رافعين  الحي  في ساحة 

الكردية وصور الشهداء.
مقاتلو  األهالي  بجانب  االحتفالية  وحضر 
الشعب والمرأة،   ومقاتالت وحدات حماية 
وقوات األسايش، وقوات حماية المجتمع، 
الديمقراطي،  االتحاد  عن حزب  وممثلون 
ستار،  ومؤتمر  المستقبل،  سوريا  وحزب 
والتحالف  الديمقراطية،  سوريا  ومجلس 
وبدأت  السوري.  الديمقراطي  الوطني 
ثم  بالوقوف دقيقة صمت، ومن  االحتفالية 
القيادة  ألقتها عضوة  األولى  كلمتين  ألقيت 
الشعب والمرأة في  العامة لوحدات حماية 
حلب سوزدا عفرين، والثانية ألقتها عضوة 
المنسقية العامة لحركة المجتمع الديمقراطي 
إلى  الكلمتان  وأشارت  عارف.  روهالت 
انطالقة 15/ نتاج  هي  آفا  روج  ثورة  أن 
هذه  وتعتبر  التركية،  الفاشية  ضد  آب 
والنضال  المقاومة  روح  »انبعاث  القفزة 
األنظمة  ضد  المظلومة  الشعوب  لدى 
السلطوية 

والفاشية«.
وراقصة  غنائية  فرق  عدة  قدمت  بعدها 
بينها  ومن  الحضور  أمام  الفنية  عروضها 
الفلكلوري،  للرقص  سرحد  الشهيد  »فرقة 
وبعض  والغناء،  للموسيقا  زيري  كفانا 
أعضاء اتحاد المثقفين الذين قدموا عرضاً 

غنائياً مشتركاً.
المجتمع  حركة  نظمت  الحسكة؛  وفي 
بالتنسيق  الحسكة  مدينة  في  الديمقراطي 
مع مؤتمر ستار، مظاهرة حاشدة بمناسبة 
ذكرى  مرور 

في  المسلح  الكفاح  انطالقة 
كردستان، تجمع آالف المتظاهرين 
عند دوار السينالكو بمدينة الحسكة 
بمشاركة كل من الرئيس المشترك 
لحزب االتحاد الديمقراطي شاهوز 
لمجلس  المشتركة  والرئاسة  حسن، 
أوسو  الغني  عبد  الحسكة  مقاطعة 
وسمر عبد هللا، واإلداري في حزب 
الحسكة صالح  فرع  المستقبل  سوريا 
سوريا  مجلس  في  وأعضاء  الزوبع، 
المدنية  والمؤسسات  الديمقراطية، 
والعسكرية في مدينة الحسكة، حاملين 
الفتات كتبت عليها »عهدنا هو تحطيم  

م  نظا
ايمرالي والعيش بحرية 

سنضمن  آب   15 بروح  آبو،  القائد  مع 
حرية القائد آبو، حرية القائد آبو هي حرية 
الشوارع  التظاهرة  وجابت  اإلنسانية، 
ساحة  نحو  متجهين  الحسكة،  في  الرئيسة 
تحولت  الساحة  وفي  سرحد.  الشهيد 
التظاهرة إلى احتفالية، بدأت بالوقوف دقيقة 
المشتركة  الرئيسة  ألقت  وبعدها  صمت، 
لمجلس مقاطعة الحسكة سمر عبد هللا كلمة 
التي  الطلقة األولى  فيها :«لقد كانت  قالت 
أطلقها المناضل عكيد ضد الفاشية التركية 
فرضت  صلبة  ثورية  حركة  لبناء  أساساً 
نفسها كحركة تحمي وجود الشعب الكردي 
أنواع  كل  من  وتحميه  بحقوقه  وتطالب 
اإلبادات، ويعتبر هذا الكفاح ميراثاً لثورات 
األوسط  الشرق  في  المضطهدة  الشعوب 
عامة والكردستاني على وجه الخصوص، 
وبروح هذا الكفاح تحررت روج آفا وشمال 
سوريا من المجموعات المرتزقة المدعومة 
ثم  لكردستان«.  المحتلة  األنظمة  قبل  من 
االتحاد  لحزب  المشترك  الرئيس  ألقى 
فيها:  أكد  كلمة  حسن  شاهوز  الديمقراطي 
»إن انطالقة الكفاح المسلح أنقذت الشعب 
هويته  له  وأعادت  الضياع  من  الكردي 
ثورات  اليوم  يقود  وجعلته  وإرادته، 
الديكتاتورية  األنظمة  ضد  الشعوب  حرية 
حر  مجتمع  لخلق  ويسعى  والفاشية، 
ديمقراطي قائم على أساس أخوة الشعوب 

والعيش 
االنتهاء  وبعد  المشترك«. 

بهذه  احتفالية  أقيمت  الكلمات  من 
الفرق  من  العديد  فيها  قدمت  المناسبة 
والرقص  الغناء  من  عروضاً  الفنية 

الفلكلوري.
أهالي  من  اآلالف  احتفل  كوباني؛  وفي 
وذلك  المناسبة،  بهذه  كوباني  مقاطعة 
بتوافد أهالي مدينة كوباني ونواحيها إلى 
قورقماز(  )معصوم  عكيد  الشهيد  ساحة 

وسط مدينة كوباني. 
اإلدارية  بكلمة  االحتفال  فعاليات  وبدأت 
في مؤتمر ستار لطفية محمود هنأت فيها 
هذا اليوم العظيم على الشعوب الكردستانية 
كافة وعلى القائد عبد هللا أوجالن، ومقاتلي 
وقوات  والمرأة  الشعب  حماية  وحدات 

سوريا الديمقراطية. 
حركة  في  اإلداري  كلمة  إلقاء  وتالها 
قائال:  حجي  عادل  الديمقراطي  المجتمع 
على  األمثل  الرد  كانت  آب   15 قفزة   «
هجمات الدولة التركية الفاشية على الكرد، 

وأصبحت ميالداً جديداً للشعب الكردي«.
وأضاف: »تمكننا بروح قفزة 15 آب من 
والرقة  ومنبج  كوباني  من  داعش  دحر 
والطبقة وكري سبي وسنتمكن من تحرير 
ومرتزقتها،  التركي  االحتالل  من  عفرين 
آب   15 لقفزة  والثالثين  الخامس  عام  إن 
سيكون عام النصر والحرية لعموم شوعب 

كردستان«.
لمركز  التابعة  ثم قدمت فرقة زيالن  ومن 
العديد  الغنائية  الدرباسية  في  والفن  الثقافة 
آب،   15 قفزة  عن  الغنائية  العروض  من 
وبعدها قدم الشاعر فرهاد مردي العديد من 

أبيات الشعر للحضور.
الغنائية  أمارا  فيان  فرقة  من  كلٌّ  وقدَّمت 
وفرقة  كوباني،  في  الذهبي  للهالل  التابعة 
خدو  باقي  لمركز  التابعة  الغنائية  اللش 
للثقافة والفن، العديد من العروض الغنائية، 

وعقد الحضور حلقات الدبكة.
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الذاتية  اإلدارة  استنكرت  ـ  األخبار  مركز 
إقليم  في  السياسية  واألحزاب  الديمقراطية 
الفرات هجمات االحتالل التركي على شنكال، 
وذلك خالل بيان جاء فيه بأن الحكومة التركية 
عن  التركي  المجتمع  أنظار  صرف  تحاول 

األزمات الداخلية بمحاربة الكرد. 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  استنكرت 
واألحزاب السياسي في إقليم الفرات )الخميس( 
لشنكال  التركي  االحتالل  طائرات  قصف 
وارتكابه المجازر بحق الشعب, في بيان قرئ 
قبل  من  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  مقر  أمام 
عضو مجلس العام لحزب االتحاد الديمقراطي 
البيان  وحضر  خوجة.  أحمد  الفرات  إقليم  في 
اإلدارة  السياسية,  األحزاب  عن  ممثلين 
أعضاء  الهيئات،  رؤساء  الديمقراطية,  الذاتية 

وإداريين في مجلس مقاطعة كوباني.
الذاتية  اإلدارة  »باسم  البيان:  في  وجاء 
ندين  الفرات  إقليم  في  السياسي  واألحزاب 
بها  قامت  التي  الوحشية  األعمال  ونستنكر 
باستهداف  الفاشية  والتنمية  العدالة  حكومة 
المناطق الكردية ومساندتها لمرتزقة داعش في 
يوم استذكار مجزرة كوجو التي راح ضحيته 
المئات من األبرياء من أهالي شنكال. وبدورها 
قامت حركة التحرر الكردستانية بالدفاع عنهم 
وتحريرها  شنكال  من  داعش  مرتزقة  ودحر 
حكومة  لإلرهاب  الراعية  الحكومة  ولكن 
وكالئها  خالل  من  تستطع  لم  والتنمية  العدالة 
االرهابية  بالتنظيمات  المتمثلة  المنطقة  في 
على  والقضاء  أهدافها  تحقق  أن  والمرتزقة 
الشعب  من  باالنتقام  فقامت  الكردية،  الحركة 
الكردي في كل من شنكال وعفرين والمناطق 
الكردية األخرى. في حين تقوم حكومة العدالة 
المجتمع  أنظار  بصرف  التركية  والتنمية 
التركي عن أزمتها الداخلية والسياسية والمالية 
واالستمرار في محاربة القضية الكردية. ومن 
ومنظمات  الدولية  المنظمات  جميع  نناشد  هنا 
أمام  المتفرج  موقف  تقف  أال  اإلنسان  حقوق 
تجاه  اإلرهابية  وسياسته  أردوغان  مجازر 

الشعب الكردي«.
TEV- كما ونددت حركة المجتمع الديمقراطي
DEM القصف الذي تشنه الدولة التركية على 
شنكال، وأكدت على أن القصف هو تتمة لهجوم 
داعش الذي تم في صيف 2014، وهو انتهاك 
وباشور  العراق  جمهورية  لسيادة  صارخ 
وباشور  العراق  حكومة  ودعت  كردستان، 
حيال  مواقفهم  وإبداء  التحرك  إلى  كردستان 
شعب  إرادة  واحترام  انتهاكات  من  يجري  ما 
الممنهجة  اإلبادة  حمالت  من  والحد  شنكال 
جاءت  اإليزيدي؛  الكردي  الشعب  بحق 
عبر  الديمقراطي  المجتمع  حركة  تصريحات 
العالقات  مركز  يلقيه  الذي  األسبوعي  البيان 

الدبلوماسية في حركة المجتمع الديمقراطي.
وأوضحت الحركة عبر البيان إلى قيام مرتزقة 
الشعب  إجبار  التركية  الدولة  وبدعم  تركيا 
اإلسالم  اعتناق  الطائفة  وأبناء  اإليزيدي 
حرمة  لخرقهم  باإلضافة  بشعائره،  والتقييد 
»في  وقالت:  المقدسة،  واألماكن  المعابد 

الوقت الذي نؤكد على سماحة الدين اإلسالمي 
الحنيف، إال أن ما يحدث هو انتهاك للحريات 
قيم  مع  يتعارض  ما  وهذا  والدينية  الشخصية 
الدين اإلسالمي ذاته، ننادي الجهات المسؤولة 
حيال  موقفهم  إبداء  على  أجمع  العالم  فيها  بما 
الممارسات التركية الخطيرة في عفرين ونؤكد 
على أن تحرير عفرين خطوة ضرورية على 

الجميع المساهمة في تحقيقها«. 
القصف  الديمقراطي  المجتمع  حركة  ونددت 
الذي شنه الدولة التركية على شنكال، وقالت: 
»نؤكد على أن القصف هو تتمة لهجوم داعش 
الذي تم في صيف 2014، القصف هو انتهاك 
وباشور  العراق  جمهورية  لسيادة  صارخ 
كردستان، ندعو هذه القوى إلى التحرك وإبداء 
مواقفهم حيال ما يجري من انتهاكات واحترام 
اإلبادة  حمالت  من  والحد  شنكال  شعب  إرادة 

الممنهجة بحق شعبنا الكردي اإليزيدي«.

الرئاسية  الهيئة  ـ أوضح عضو  مركز األخبار 
محمد  حسن  الديمقراطية  سوريا  مجلس  في 
علي بأن االجتماعات بينهم وبين النظام جاءت 
بناًء على دعوة من النظام السوري، منوهاً بأنه 
لم يتم االتفاق على شيء حتى اآلن، مفيداً بأن 
هدفهم من حضور هذه االجتماعات هو خدمة 

الشعب السوري. 
في  اجتماعاً  الديمقراطية  سوريا  مجلس  عقد 
لمقاطعة  التابعة  عيسى  عين  بناحية  مركزه 
)األربعاء(.  الفرات  إلقليم  التابعة  سبي  كري 
في  االجتماعات  قاعة  في  االجتماع  وأقيم 
مركز مجلس سوريا الديمقراطية بعين عيسى, 
سوريا  لمجلس  التابعة  اللجان  جميع  حضرها 
لمجلس  الرئاسية  الهيئة  عضو  الديمقراطية, 

سوريا الديمقراطية حسن محمد علي. 
ألقى  ثم  صمت,  دقيقة  بالوقوف  االجتماع  بدأ 
سوريا  مجلس  في  الرئاسية  الهيئة  عضو 
تطرق  كلمة  علي  محمد  حسن  الديمقراطية 
في  والوضع  السورية،  األزمة  إلى  خاللها 
روج آفا وشمال سوريا، وقال في هذا السياق: 

خيم على سوريا،  الذي  المرير  للواقع  »نظراً 
مناطقنا،  على  لنحافظ  العسكرية  قواتنا  شكلنا 
معظم  في  اإلرهاب  حاربت  القوات  وهذه 
إدارتنا  شكلنا  أننا  كما  سوريا،  شمال  مناطق 
لندير مناطقنا، وحتى اآلن ومع مرور  الذاتية 
السورية،  األزمة  على  أعوام  سبعة  من  أكثر 
ما  وهذا  وإدارتها،  مناطقنا  حماية  من  تمكنا 

ميزنا عن باقي المناطق السورية«.
الشعب  حماية  وحدات  »دحرت  وأضاف: 
الديمقراطية  سوريا  قوات  جانب  إلى  والمرأة 
اإلرهاب في معظم مناطق شمال سوريا, وتمكنا 
من إعادة تأهيل اللجان الخدمية ووضعها تحت 
خدمة الشعب إلى جانب تأمين جميع مستلزمات 
المجتمع رغم الظروف التي نمر بها, بعدها لزم 
لنقوم  عامة  السوري  الشأن  في  لنتدخل  األمر 
بوقف النزيف الدموي في سوريا وحل األزمة 
السورية بعد عقد العديد من االجتماعات الدولية 
االجتماعات  وعن  بالفشل«.  وباءت  الكبيرة 
قال  السوري،  والنظام  مسد  بين  النقاشات 
محمد علي: »االجتماع في دمشق كان المجال 

الوحيد لحل األزمة بعد دعوة النظام السوري 
لمجلس سوريا الديمقراطية إلى دمشق للحوار 
الخدمات,  إطار  في  الحوار  كان  حيث  معهم, 
وتم النقاش حول إعادة موظفي سد الطبقة إلى 
األعطال,  على صيانة  قادرين  كونهم  أماكنهم 
كما  والكهرباء,  الماء  لتوفير  معداتها  وتأمين 
تم تشكيل اللجان لكال الطرفين لمتابعة اإلدارة 
في  المحلية  واإلدارات  الديمقراطية  الذاتية 
شمال سوريا والخدمات التي تقدمها للشعب«. 
على  كان  االجتماع  في  »حضورنا  وأضاف: 
أساس توفير الخدمات للشعب السوري وهدفنا 
النقاش  الرئيسي حل األزمة السورية, ولم يتم 
على نقاط أخرى بشأن آخر, وحتى اآلن لم يتم 
االتفاق على أي شيء, سيكون لالجتماع نتائج 
السوري«.  الشعب  مصلحة  تخص  إيجابية 
وفي نهاية االجتماع ناقش المجتمعون األمور 

اإلدارية المتعلقة بالمجلس.

الكونفرانس  فعاليات  انتهت  ـ  األخبار  مركز 
إقليم  في  الشهداء  عوائل  لمجلس  السادس 
شعار  )األربعاء(  عقد  الذي  وحلب  عفرين 
بجملة من القرارات تخص عفرين. من أهمها:

عمل  أولويات  من  عفرين  تحرير  مسألة  ـ 
مجلس عوائل الشهداء.

ـ جعل التدريب من أساسيات العمل في الفترة 
القادمة.

الكردي  الشعب  قائد  براديغما  التدريب على  ـ 

عبد هللا أوجالن.
إيصاله  المجتمع حتى  المجلس ضمن  تنظيم  ـ 

لمجتمع ديمقراطي.
ـ إنشاء تنظيم خاص للمرأة في مجلس عوائل 

الشهداء.
ألبناء  التعليمي  الوضع  لمتابعة  لجنة  تشكيل  ـ 

عوائل الشهداء.
ـ إنشاء أرشيف للشهداء كافة.

ـ تسمية مقبرة الشهداء في ناحية احرص باسم 

مقبرة شهداء مقاومة العصر.
إلشغال  منهم  اثنان  أعضاء،  خمسة  وانتخب 
ليكونوا  وثالثة  للمجلس  المشتركة  الرئاسة 
شيخ  عدنان  حمو،  )ريناس  وهم:  لهم  نواباً 
محمد، خليل األحمد، ليلى علي خوجة، وخليل 
عيسو(. وسيتم انتخاب الرئاسة المشتركة فيما 

بعد عبر اجتماع.

مركز األخبار ـ اختطف جيش احتالل التركي 
ومرتزقته عدداً من المواطنين في قرية كرزيله 
المختطفين  عدد  ليصل  شيروا،  لناحية  التابعة 
خالل يومين إلى أكثر من 20 مختطف، فيما 
يستمر المرتزقة بسرقة ممتلكات األهالي. وأفاد 
شيراوا  ناحية  في  كرزيله  قرية  من  مصدر 
لمراسل وكالة أنباء هاوار أن جيش االحتالل 
أنفسهم  على  يطلقون  ممن  ومرتزقته  التركي 
اختطاف  على  اقدموا  العسكرية«  »الشرطة 
وهم  مسن  بينهم  القرية  من  مواطنين  خمسة 
»عكيد عبد الرحمن البالغ من العمر 25 عاماً، 
جمال  عاماً،   28 الرحمن  عبد  يوسف  أحمد 
أولو 23 عاماً، نوري محمد عبد الرحمن 44 
عاماً والمسن يوسف عبد الرحمن 68عاماً«، 

مطالبين بفدية مالية مقابل األفراج عنهم. وأكد 
للضرب  تعرضوا  المختطفين  أن  المصدر 
إلى  اقتيادهم  تم  ثم  الشديد عند اختطافهم ومن 
المرتزقة  »إن  المصدر:  وقال  مجهولة.  جهة 

سرقوا ثالث دراجات نارية من القرية«.
أكثر  إلى  يومين  منذ  المختطفين  عدد  ووصل 
قرية  أهالي  من   16 منهم  مواطن   20 من 
ناحية شرا واثنان من راجو  قسطل كشك في 
في  الخروج  ينون  كانوا  المواطنين  من  وعدد 
مظاهرة ضد ممارسات االحتالل التركي بحي 
التي  اآلليات  عدد  وصلت  فيما  المحمودية، 
جرار   300 حوالي  إلى  عفرين  من  سرقت 
إلى  إضافة  سيارة،   218 من  وأكثر  زراعي 

اآلالف من الدراجات النارية.

مركز األخبار ـ أوضح عدد من وجهاء العشائر 
شمال  في  الذاتية  اإلدارة  تجربة  بأن  العربية 
سوريا حققت إنجازات عظيمة وتاريخية على 
استطاع  الشعب  بأن  وأكدوا  كافة،  األصعدة 
تنظيم نفسه بنفسه بعيداً عن التدخالت الخارجية 
هذه  تعم  بأن  آملين  المشروع،  هذا  خالل  من 
التجربة باقي المناطق السورية األخرى ألنها 

المنفذ لحل األزمة السورية. 
من  عدد  مع  لقاء  هاوار  أنباء  وكالة  أجرت 
الوجهاء حول مشروع اإلدارة الذاتية وأهميتها 
واإلنجازات التي حققتها. وجيه عشيرة الزبيد 
الذاتية  اإلدارة  قال: »مشروع  الفارس  راغب 
مشروع يستند إلى مبدأ التعايش المشترك بين 
السورية  الثورة  المكونات كافة، فمنذ انطالقة 
سوريا  وشمال  آفا  روج  في  الشعوب  اتخذت 
وعليها  لهم  أساساً  الذاتية  اإلدارة  مشروع 
اإلنجازات  من  العديد  وحققوا  أنفسهم  نظموا 
على  للمنطقة  واألمان  األمن  تحقيق  وأهمها 

غرار ما شهدته المناطق السورية األخرى«.
الفارس أن المشروع احتضن المكونات  ونوه 
التفت  لذا؛  وسريان.  عرب،  كرد،  من  كافة 
وبدأوا  المشروع  هذا  حول  أيضاً  الشعب 
بتنظيم أنفسهم على مراحل، فالمرحلة األولى 
الكومينات  تشكيل  وهي  أساسية  بقاعدة  بدأت 
قوة عسكرية  تشكيل  إلى  باإلضافة  والمجالس 

للدفاع عن أرض الوطن.
حققه  الذي  األهم  اإلنجاز  الفارس  واعتبر 
جمع   الذي  المشترك  التعايش  هو  المشروع 
الديمقراطية،  األمة  نهج  على  المكونات  بين 
وأردف بالقول: »شهدت مناطق شمال سوريا 
اللحظة  هذه  وإلى  الذاتية  اإلدارة  تأسيس  منذ 
انتعاشاً حقيقياً في مختلف المجاالت االقتصادية 
في  ساهمت  حيث  والسياسية،  واالجتماعية 
وذلك  البطالة  لظاهرة  حد  وضع  على  العمل 
االقتصادية  المشاريع  من  العديد  افتتاح  خالل 
وتحقيق االكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل، 
كما حرروا أبناء المنطقة وحموا مناطقهم من 
الشعب والمرأة، وقوات  خالل وحدات حماية 
سوريا الديمقراطية، وقوات الدفاع الذاتي التي 

تضم أبناء المنطقة كافة«.
األحمد  صالح  سبعة  بني  عشيرة  وجيه  أما 

هي  سوريا  شمال  في  الذاتية  »اإلدارة  فقال: 
المنقذ الوحيد للشعب السوري، رغم الحروب 
مشروع  أن  إال  سوريا  عاشتها  التي  والدمار 
في  كبيرة  انتصارات  حقق  الذاتية  اإلدارة 
واالجتماعية  والعسكرية  السياسية  النواحي 
الشعب  بأن  للعالم  وأثبتنا  االقتصادية  وحتى 
يهزمه،  أن  يستطيع  أحد  ال  نفسه  يدير  الذي 
فدحر مرتزقة داعش من أراضي شمال سوريا 

خير مثال على ذلك«.
الناحية  من  انتصروا  مثلما  بأنهم  وأشار 
أيضاً،  السياسي  الحل  فسيجدون  العسكرية، 
أنجزنا  السياسية  ناحية  »من  بالقول:  وتابع 
بالوضع  يكفي مقارنة  فهذا ال  خطوات جدية، 
الذي نحن نعيشه اآلن، حيث أننا اليوم بحاجة 
المسؤولية  تحمل  على   قادرة  إلى شخصيات 
هذا  على  اإلنجازات  من  المزيد  لتحقيق 

الصعيد«.
متفائل  السوري  الشعب  أن  الصالح  وأكد 
ثقتهم  وازدادت  الذاتية  اإلدارة  بمشروع 
سوريا  قوات  أكدت  عندما  المشروع  بهذا 
مختطفي  لتبادل  استعدادها  الديمقراطية 
المعتقلين  داعش  مرتزقة  بعناصر  السويداء 
ديمقراطي  مشروع  بأنه  يشير  فهذا  لديها، 
لمناطق سوريا كافة، وقال: »نأمل أن تعم هذه 
التجربة على المناطق السورية كافة«. في نهاية 
حديثه قال صالح األحمد: »لسنا بحاجة إلى من 
يدير مناطقنا، فقد أثبتنا بأننا قادرين على إدارة 
التي  المسؤولية  تحمل  على  وقادرين  مناطقنا 
استمددناها من أسس األمة الديمقراطية، وفكر 
أوجالن  هللا  عبد  الكردي  الشعب  قائد  وفلسفة 

التي عمت كل أرجاء العالم«.  
محمد  الشرابيين  عشائر  باسم  الناطق  وأكد 
في  الذاتية  اإلدارة  أن  الحمدون  عارف 
لجميع  األساسية  المظلة  هي  سوريا  شمال 
تعددي  مشروع  وهي  سوريا،  شمال  مكونات 
األراضي  وحدة  على  تحافظ  وديمقراطي، 
الشعوب.  ألخوة  نموذجاً  وتعتبر  السورية 
على  المشروع  هذا  يعم  بأن  عارف  وتأمل 
المناطق السورية كافة؛ ألنها المشروع الوحيد 
الذي سيخلص الشعب السوري من األزمة التي 

يشهدها في الوقت الحالي.  
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حسن حممد علي: «هدفنا خدمة الشعب السوري«

قرارات كونفرانس جملس عوائل الشهداء بإقليم عفرين

اختطاف أكثر من20 مواطن 
 يف عفرين خالل يومني

وجهاء عشائر عربية: مشروع اإلدارة 
الذاتية حل لألزمة السورية«

خالل السنوات القادمة سيتغري وجه األرض!

لمشكلة صحية، وإّن هذا العرض ال يشعر به 
إال الشخص المصاب، بمعنى أّن من حوله ال 

يشعرون بوجوده. 
العالج باألعشاب للتخلّص من طنين األذن: 

الثوم: يعتبر الثوم عالجاً للعديد من األمراض، 
وذلك الحتوائِه على العديد من المواد الكيميائيّة 
ألم  من  التخلص  ويمكن  للجراثيم،  المضادة 
طنين األذن باستخدام الثوم فهو عالج رخيص 

الثمن ومتوفّر في كّل بيت.
 يتّم استخداُم الثوم بإحضاِر فٍص منه وهرسه 
الستخراج سائل الثوم، ويوضع الثوم المهروس 
السائل  لحبس  قطنة  وتُوضع  األذن  أول  في 
أن  إلى  ساعة  نصف  لمدة  وتُترك  الداخل  في 
تمتص األذن السائل، ومن ثم تُزال قطعة الثوم 

المتبقية، وستتّم مالحظة الفرق فوراً والشعور 
زيت  استخدام  أيضاً  الممكن  ومن  بالراحة. 
من  رأس  بإحضار  وذلك  إعداده  ويتّم  الثوم، 
الثوم وهرسه وغمره بنصف كوب من الزيت 
لمدة  ويُترك  ويُغطّى  الزيتون،  وزيت  النباتّي 
تصفية  تتم  ثّم  الغرفة،  حرارة  بدرجة  أسبوع 
الزيت من الثوم المهروس ويوضع الزيت في 
من  قطرات  بوضع  استخدامه  ويتم  الثاّلجة، 

الزيت في األذن.
زيت السمسم : يوضع قطرة منه في األذن قبل 

النوم. 
من  القليل  لها  ويضاف  بصلة،  تفرم  البصل: 
زيت الزيتون، وتحّمر في مقالة على النار، ثم 
يترك حتى يبرد، ويفصل البصل عن الزيت، 

ويستخدم الزيت في تقطير األذن كّل يوم.
 حبة البركة: تُوضع قطرة من زيت حبة البركة 

في األذن مّرة واحدة في اليوم. 
غير  الحلبة  بذور  من  ملعقة  تؤخذ  الحلبة: 
الماء،  مقدار كوب من  في  وتُغلى  المحمصة، 

وتشرب مّرة في اليوم. 
الزعرور: تؤخذ حفنة يد من أوراق الزعرور، 
المغلي،  الماء  من  لتر  نصف  في  وتوضع 
يشرب  ثم  دقيقة،  عشرة  خمس  لمدة  وتترك 

فنجان منه ثالث مرات يوميّاً. 
الفجل : يهرس رأس فجل للحصول على مائه، 
قبل  األذن  في  العصير  من  قطرة  وتوضع 

الخلود للنوم. 
نصائح لصّحة األذن:

 تنظيف المادة الصمغيّة الموجودة في األذن، 
عن  واالبتعاد  هادئ،  مكان  في  الجلوس 
ممارسة  التدخين،  عن  االبتعاد  الضوضاء، 
الرياضة، التقليل من شرب المنبهات وخاّصة 
التوتر  تجنّب  كافية،  لساعات  النوم  القهوة، 

والقلق.

1. قلة النوم او الحرمان من النوم:
األشخاص الذين يسهرون أو أولئك الذين لديهم 
ساعات   8 إلى   7 على  الحصول  في  صعوبة 
في  بالجوع  يشعروا  أن  يمكن  يوميّاً  النوم  من 

كّل وقت.
من  اثنين  على  يؤثر  أن  يمكن  السيء  النوم 
الهرمونات المرتبطة بالشهية، حيث يمكن أن 
الغريلين،  هرمون  مستوى  في  ارتفاعاً  يسبّب 
وهو هرمون يحفّز الشهية، ويعمل على خفض 
يسبّب  هرمون  وهو  اللبتين،  هرمون  مستوى 

الشعور بالشبع.
ضعف النوم يزيد الجوع:

سليب،  في   2016 عام  نشرت  دراسة  في 
مستويات  في  الزيادة  أّن  الباحثون  أوضح 
آلية  تكون  أن  يمكن  المتداولة  إندوكانابينويد 
إلى  يؤّدي  وبالتالي  النوم  تقييد  يتم  من خاللها 
تناول الطعام بشكل مفرط، وبخاّصة على شكل 

وجبات خفيفة.
2. اإلجهاد الزائد:

الطيران،  أو  السفر  أثناء 
هرمون  يرتفع 

وهو  اإلجهاد 
ن  مو هر
لكورتيزول،  ا
الهرمون  وهذا 

جسمك  يقنع 
حيث  الطعام،  بتناول 

تناول  إلى  تميل  يجعلك  الكورتيزول  أّن 
السكريات واألطعمة الغنية بالدهون.

3. أمراض الغدة الدرقية:
الغدة  بفرط نشاط  المفرط أيضاً  الجوع  يرتبط 
الغدة  على  يؤثر  شائع  مرض  وهو  الدرقيّة، 
الدرقيّة  الغدة  هرمونات  كان  وإذا  الدرقيّة، 

زائدة، فهذا يعني فرط نشاط الغدة الدرقيّة.
4. انخفاض السكر في الدم:

انخفاض نسبة السكر في الدم، أو نقص السكر 

قد  الجسم  في  الجلوكوز  أّن  يعني  الدم،  في 
وانخفاض  جداً،  متدٍن  مستوى  إلى  انخفض 
تشعر  يجعلك  أن  يمكن  الدم  في  السكر  نسبة 

بالجوع.
العمل  أجل  من  طاقة  إلى  الدماغ  يحتاج 
والجلوكوز يدخل الى الدماغ كوقود، حيث أنّه 
عندما ينخفض السكر في مجرى الدم فإنّك تفقد 
قدراتك العقليّة، ويبدأ الدماغ بعد ذلك بإعطاء 
إشارات بأّن جسمك يحتاج إلى وقود، وبالتالي 

تبدأ بالشعور بالجوع.
6. اإلصابة بالديدان والطفيليات:

بعد  حتى  المفرط  الجوع  األحيان،  بعض  في 
أن  يمكن  المحدد  الوقت  في  الوجبات  تناول 

يكون عالمة من اإلصابة بديدان في األمعاء.
أو  الشريطيّة  الديدان  وخاصة  الديدان، 
من  طويلة  لفترة  تعيش  أن  يمكن  الدبوسيّة، 
الزمن دون أن يكون لديك أّي معرفة حول هذا 
الموضوع، حيث أّن الديداَن تسلب من الجسم 
يجعلك  ما  األساسيّة،  الغذائيّة  العناصر  جميع 

جائعاً أكثر من الطبيعّي.
قد تسبّب اإلصابة بالطفيليات، 

خالل  خصوصاً  بشّدة  بالجوع  المرء  شعور 
الصباح الباكر، وربما أيضاً ال يشعر باالرتياح 
تشعر  كنت  وإذا  الطعام،  تناول  بعد  الشبع  أو 
بالجوع في كثير من األحيان جنباً إلى جنب مع 

فقدان الوزن، فقد حان الوقت لرؤية الطبيب.
متالزمة ما قبل الحيض:

الدورة  لها  تأتي  أن  اللواتي على وشك  النساء 
في  زيادة  لديها  أن  أن تالحظ  فيمكن  الشهريّة 

الشهية والشعور بالجوع المستمر.
الجسم  في  تحدث  التي  الهرمونيّة  التغيرات 
الشهريّة  الدورة  من  الثاني  النصف  خالل 
بدء  بعد  يومين  أو  يوم  غضون  في  وتختفي 
الدورة يمكن أن تجعل المرأة تشعر بالجوع في 
كّل وقت، وأيضاً درجة حرارة الجسم القاعديّة 
ترتفع خالل هذا الوقت مما يؤثر على شهيتك. 
فإّن  بالجوع،  الشعور  عن  النظر  وبصرف 
الحيض  قبل  لها متالزمة ما  تأتي  التي  النساء 
والجفاف،  بالتعب  الشعور  إلى  أيضاً  تميل 
وتشمل األعراض األخرى االنتفاخ، والصداع، 
وألم الثدي، وتقلب المزاج، والتعب 

واضطرابات في النوم.
الرغبة  في  للتحكم 
تناول  في  الشديدة 
الطعام في فترة ما قبل 
يجب  الشهريّة،  الدورة 
الغنية  األطعمة  تناول 
وجبة  كّل  مع  بالبروتين 
الكربوهيدرات  تناول  وتقليل 
والمكّررة  المصنّعة 

والسكريات.

توقّعت دراسة حديثة أن تكون السنوات المقبلة 
حتى العام 2022 أكثر حّراً مما توقّعته النماذج 
المعّدل  في  التقلّبات  وتتأثر  المعتمدة.  المناخيّة 
الذي  باالحترار  الحرارة  لدرجات  السنوّي 
بالتغيّرات  وأيضاً  البشريّة،  األنشطة  تسبّبه 

الجوهريّة للمناخ.
دقّة،  أكثر  توقعات  إلى  التوصل  سبيل  وفي 
عليه  أطلقوا  نظاماً  العلماء  من  فريق  ابتكر 
اسم »بروكاست« يستند إلى طريقة إحصائيّة 
وإلى نماذج مناخيّة موجودة. وتوقّع هذا النظام 
بين 2018 -2022 »أكثر  أن تكون األعوام 
حّراً من المعتاد«، بحسب ما جاء في الدراسة 
كوميونيكايشنز«  »نيتشر  مجلة  في  المنشورة 
»ليس  المناخي  االحترار  أّن  إلى  تشير  التي 

مساراً بطيئاً ورتيباً«.
األرض  حرارة  ارتفعت  االحترار،  وبسبب 
حتى اآلن درجة مئويّة واحدة مقارنة بما كانت 
عليه قبل الثورة الصناعيّة، أي ما يعادل 0,01 
هذا  لكن  برس.  فرانس  بحسب  سنويّاً  درجة 
االرتفاع يمكن أن ينقلب في السنوات المقبلة، 
أو أن يشتّد، وفقاً للخط البيانّي الطبيعّي للمناخ.

التغيّر  سيكون  األربعة،  األعوام  هذه  في 
الذي  لالحترار  »معادالً  الطبيعّي  المناخّي 
تسبّبه األنشطة البشريّة«، وهو ما سيؤّدي إلى 
ارتفاع مضاعف. وقالت الدراسة: »دخلنا في 
الطبيعّي،  التغيّر  يعّززها  الحرارة  من  مرحلة 
ستستمرُّ خمس سنوات أو أكثر«. كما أشارت 
إلى احتمال أكبر لوقوع موجات حرٍّ  الدارسة 
شديدة على سطح الماء، وهو ما قد يؤّدي إلى 

هبوب أعاصير.
معّدل  يتوقّع  أن  سوى  النظام  لهذا  يمكن  وال 
العلماء  لكن  األرض،  على  السنويّة  الحرارة 
من  يمّكنهم  مطّور  نظام  إلى  التوّصل  يأملون 

توقّع األحوال الجويّة في كّل منطقة.
حّراً  األشد  الماضية  الثالث  السنوات  وكانت 

منذ البدء بتسجيل درجات الحرارة.

مصنوعة  أكياساً  تشيليون  مهندسون  عرض 
دون  من  المياه  في  للذوبان  قابل  بالستيك  من 
استخدام  ذلك  في  والسرُّ  تلوث...  أّي  إلحاق 

الكلس مكان النفط في التركيبة الكيماويّة.
شركة  مدير  استيتيه  روبرتو  وأوضح 

صحافّي  مؤتمر  خالل  »سولوباغ«، 
سانتياغو،  التشيليّة  العاصمة  في 

الصخر  »منتجنا مشتق من 
مضر  وغير  الكلسّي 

بالبيئة«.
كريستيان  مع  ويأمل 
يقف  الذي  أوليفاريس، 

أيضاً،  المشروع  وراء 
المنتج،  هذا  تسويق  في 

بوليفينيل  من  المصنوع 
)بي. في. ايه الذي يذوب في 

المياه(. 
صنع  مثل  »األمر  وأضاف 

الخبز. فمن أجل صناعة الخبز ينبغي أن يكون 
لدينا الطحين ومكّونات أخرى. الطحين بالنسبة 
تحظى  أخرى  ومكّونات  بوليفينيل  هو  لنا 
بموافقة الوكالة األمريكيّة لألغذية واألدوية ما 
لنا بصناعة منتجات بالستيكيّة مختلفة«  سمح 

مع هذه المادة.
كيس  التقليدّي،  الكيس  جانب  إلى  وُعرض 

الستخدامات  موّجه  القماش  من  مصنوع 
مقاومة  أكثر  األخير  الكيس  وهذا  متكّررة. 
ويتحلل في المياه الساخنة فيما األول في المياه 

الباردة.
تذويب  بعد  الصحافيين  أمام  استيتيه،  وأوضح 
في  الكربون  لدينا  »يبقى  أنّه  األكياس، 
جسم  على  له  أثر  وال  المياه. 
بتجربة  قام  وقد  اإلنسان«. 
وشرب  مباشرة 
المستخدمة  المياه 
األكياس.  لتذويب 
يقول  وتابع 
بين  الكبير  »الفرق 
التقليدّي  البالستيك 
فاألول  البالستيك،  وهذا 
سنة   500  -  150 يبقى 
البالستيك  فيما  الطبيعة،  في 
في  يختفي  نستخدمه  الذي 
غضون خمس دقائق. ونحن نقّرر متى نتخلص 
في  أو  طنجرة  في  تدويره  إعادة  ويمكن  منه، 

الغسالة«.
أّن كلفة منتجهما  المشروع  القيّمان على  وأّكد 
وطريقة صناعته مشابهة لألكياس البالستيكيّة 

الحالية ويكفي فقط تغيير التركيبة.

 ،Exeter توصلت دراسة جديدة أجرتها جامعة
إلى أنّه باإلمكان الوقاية من األمراض المرتبطة 
تجديد  عبر  والخرف،  السرطان  مثل  بالعمر، 

الخاليا في المختبر.
للشيخوخة  الدقيق  السبب  أّن  الرغم من  وعلى 
غير واضح، إال أّن الدراسات السابقة تشير إلى 
أّن الخاليا تبدأ مرحلة الموت عندما تفقد القدرة 

على تفعيل وإيقاف الجينات بشكٍل صحيٍح.
من  صغيرة  كميات  حقن  أّن  الباحثون  ووجد 
»مناطق  في  الكيميائّي  الهيدروجين  كبريتيد 
بالتحكم  لها  يسمح  الخاليا،  في  الطاقة«  حفظ 
في تنظيم الجينات مرة أخرى. ويمكن لكبريتيد 
الهيدروجين أن يكون ساماً إذا استخدم بكميات 
مباشرة  الكيميائيّة  المادة  حقن  تّم  لذا  كبيرة، 
باسم  والمعروفة  بالخاليا،  الطاقة  قوى  في 

mitochondria، للحد من اآلثار الجانبيّة.
ويعتقد الباحثون أّن نتائج الدراسة التي نُشرت 
توقف  أو  تبطّئ  أن  يمكن   ،Aging مجلة  في 
العمليات التي تؤّدي إلى أمراض »كبار السن«. 
قد  الحّساسة  الخاليا  عدد  أّن  إلى  أشاروا  كما 

انخفض إلى النصف نتيجة تجاربهم.
ويمكن القول إّن عمر الخاليا يرجع إلى تراكم 

ما يُسّمى بـ«خاليا الهرم« التي ال تعمل بشكل 
إلى  مماثلة  تأثيرات  وتنشر  ينبغي،  كما  جيد 
تتآكل  الخاليا  أن  بها. ويُعتقد  المحيطة  الخاليا 

بسبب تلف الحمض النووّي أو التهاب معيّن.
الدراسة بعد نشر لقطات في وقت  وتأتي هذه 
المحددة  السرعة  تبين  الشهر،  هذا  من  سابق 
المرض.  من  الجسم  لحماية  الخلية،  النتحار 
الخلية  عبر  الموت  انتشار  الفيديو  ويوضح 

بسرعة 0.03 ملم/ الدقيقة.
واعتقد الباحثون في السابق، أّن موت الخاليا 
يكون عبر حركة المواد من منطقة تكون فيها 

عالية التركيز، إلى حالة التركيز المنخفض.

المحيط  في  حقيقةً  يوجد  ال  صوٍت  سماع  أنّه 
الخارجّي، وغالباً ما يكون هذا الصوت رنيناً، 
من  ورغم  آخر،  صوتاً  أو  صفيراً  يكون  وقد 

تسبّب الطنين باالنزعاج للمصاب، إال أنّه غالباً 
وفي  خطيرة،  مشكلة صحية  وجود  يعكس  ال 
عرضاً  وإنّما  مرضاً،  الطنين  يُعّد  ال  الحقيقة 

إعداد الصفحة - جوليا خلو

طنني األذن

أسباب اجلوع املستمر والتي تنبئ بأمر خطري!!

إنتاج بالستيك صديق للبيئة... 
قفزة نوعية يف محايتها 

نورا حسني 

عالج مطور قد مينع اإلصابة باألمراض 
املرتبطة بالعمر!  
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بدأ العمل على بناء قرية المرأة )jin war( عام 
تعيش  للمرأة  خاص  مالذ  بناء  بهدف  2017م 
وتدير  ذاتها  على  فيه  وتعتمد  طبيعية  حياة  فيه 
حر  ديمقراطي  مجتمع  ولبناء  بنفسها،  نفسها 

وبفكر المرأة الحرة الطبيعية.
المرأة  العمل في قرية  تتابع صحيفتنا مجريات 
للقرية  أخرى  زيارة  لنا  وكانت  تدشينها،  منذ 
لنا  البناء، وكان  في عملية  المستجدات  لمعرفة 

االستطالع التالي:
تم االنتهاء من بناء 30 منزالً، ويتم العمل على 
بناء مستوصف صحي يشارف على االنتهاء في 
األسابيع القادمة، كما ال يزال العمل مستمراً في 
بناء مدرسة خاصة باألطفال وتم إنجاز غرفتين 
خاصة  أكاديمية  بناء  وأيضاً  اآلن،  حتى  فيها 
متجراً  هناك  أن  إلى  باإلضافة  المرأة،  لتدريب 
النساء  احتياجات  لتلبية  ماركت  بالسوبر  شبيهاً 
من المواد الغذائية والمنظفات وغيرها، وأكدت 
أن  على  القرية  بناء  على  المشرفات  إحدى 
للخياطة  ورشات  لبناء  مستقبليةً  مشاريَع  هناك 

واألعمال اليدوية.
والجدير بالذكر أنَّ القريةَ تتميَّز بالبيوت الطينية 
المصنوعة من اللُّبن، وبعض هذه البيوت كبيرة 
يمكن أن تعيش فيها أربع عوائل، وتتميَّز بعض 
الغرف بأنَّ لها قبباً مستديرة في أعلى السقف، 
يقول العمال والمشرفون على عملية البناء: »إنَّ 
تلك القبب هي لعزل أشعة الشمس الحارقة في 
الصيف، حيث تساعد على تعديل حرارة الغرف 
وجود  الحظنا  آخر  جانب  ومن  وتبريدها«. 
دونماً   35 مساحته  الصيفية  للخضار  بستان 
ُزرع فيه بعُض أنواع الخضار كالخيار والفليفلة 
والبندورة والباذنجان، كما أن هناك قطعةَ أرٍض 
بالمحاصيل  تتم زراعتها  دونماً  مساحتها 175 
الموسمية. وأكَّد المشرفون على بناء القرية على 
أنَّه سيتم االعتماد على الزراعة وتربية المواشي 
القرية  الذاتي ضمن  االكتفاء  لتحقيق  والدواجن 
االعتماد  يمكن  كما  فيها،  النساء  توطين  بعد 
لبيعها  النساء  ومنتجات  اليدوية  األعمال  على 
مشاريع  إقامة  إلى  باإلضافة  منها،  واالستفادة 

كوبراتيفات تساهم فيها نساء القرية. 
ويتم تقديم الدعم المادي من عدة تنظيمات نسائية 
المرأة  هيئة  مثل  سوريا  وشمال  آفا  روج  في 
وغيرها.  ستار  ومؤتمر  الحرة  المرأة  ووقف 
لزوجات  القرية  في  السكن  أولوية  وستكون 
الشهداء والنساء الالتي تعرضن للعنف وبعض 
الزواج،  يُرْدَن  وال  يتزوجن  لم  الالتي  الفتيات 
ضمن  للعمل  مؤهالت  لديهن  تكون  أن  على 
الحاجة  دون  بأنفسهن  شؤونها  إلدارة  القرية 
المجتمع  هذا  في  فعالةً  عناصر  وليكنَّ  ألحد، 
الصغير الخاص، أما الالتي يُِرْدن ترَك القرية 
والخروج منها فال توجد أية شروط أو عوائق 
ومن  يُِرْدَن.  وقتما  المغادرة  ويمكنهنَّ  أمامهن 
في 25  أي  عامين  العمل خالل  انتهاء  ر  المقرَّ

تشرين الثاني لهذا العام.
صغيرة  عائلة  وجود  زيارتنا  خالل  الحظنا 
أطفال، نجاح محمد حسن  أمٍّ وثالثة  ُمؤلَّفة من 
زوجة  وهي  كانيه  سري  في  الراوية  قرية  من 
في  داعش  أيدي عناصر  استشهد على  شخٍص 

قرية  إلى  »جئت  قائلةً:  وحدثتنا؛  الزور،  دير 
ألن  فيه،  ألعيش  مكاناً  أملك  ال  ألنني  المرأة 
وبعدها  ودمروه،  منزلي  على  استولوا  داعش 
هو  تُوفِّي  الذي  شقيقي  منزل  في  فترة  سكنُت 
اآلخر وعندما طالبتني زوجته بإخالء المنزل، 
وشقيقتي،  الثالثة  أطفالي  برفقة  هنا  إلى  أتيُت 
ألن أهلي لم يسمحوا لي بالقدوم وحدي، بسبب 
العادات والتقاليد، وقد أتيت إلى القرية باقتراٍح 
ف  للتعرُّ وأتيت  الشهداء،  عوائل  مؤسسة  من 
العيش  بمقدوري  كان  وإن  المكان  أجواء  على 
المكان  أن  الحظت  وقد  ال،  أم  مستقبالً  هنا 
لي  ْمَن  ويُقدِّ متعاوناٌت  هنا  والمشرفات  جميٌل 
وقدوم  المشروع  اكتمال  وعند  احتياجاتي،  كلَّ 
أفضل،  الوضع  يكون  النساء سوف  المزيد من 

ولن أشعر بالغربة هنا«.

الحاكمة  األنظمة  وقبله  داعش  مرتزقة  شنَّ 
وعرقية،  دينية  ألسباٍب  شنكال  على  الحروب 
واغتصاباً،  وترويعاً  وسبياً  قتالً  فيها  وعاثوا 
بالويالت  والمذابح  الحروب  هذه  وتسبَّبت 
وحدات  لكن  الشنكالية،  للمرأة  والمآسي 
النساء  تحرير  بعمليات  مستمرة  المرأة  حماية 
إنقاذ  وتم  المرتزقة،  قبضة  من  اإليزيديات 
العديد من النساء، وفي هذا السياق التقينا بنساء 
إيزيديات اختطفّن من قبل داعش وتم تحريرهن 

من قبل وحدات حماية المرأة، والتقينا باإليزيدية 
سمرة العمر التي تبلغ من العمر 20 عاماً، من 
مدينة بعاج روت لنا قصتها بعد أن تم اختطافها 
من قبل داعش قائلةً: »كنت أسكن مع عائلتي في 
قرية بعاج بأمان واستقرار، إلى أن جاء مرتزقة 
البداية، من ثم هربنا  أبي في  داعش واختطفوا 
بدايةً  واختطفونا،  بنا  فلحقوا  شنكال،  جبل  إلى 
كنت مع عائلتي، فقاموا بفرزنا نحن النساء على 
ِحدة، وتم نقلنا إلى مناطق متعددة، بعدها أجبرت 
وكبيراً  متزوجاً  كان  بداعشي  الزواج  على 
بيني  األخبار  انقطعت  زواجي  وبعد  بالعمر، 
وبين أهلي، ولم يكن يسمح لي برؤيتهم أبداً، كنا 
غير مستقرين بسكننا بين الحين واآلخر بسبب 
دائماً  مالحقين  وكنا  الداعشي،  زوجي  عمل 
وفي حالة خوف وهلع، أنجبُت منه طفالً عمره 
األوضاع  وبسبب سوء  أحد عشر شهراً،  اآلن 
العطش  أنهكنا  والحصار،  المعيشية  واألحوال 
والجوع، فهربت بطفلي كي ال يموت، إلى أن 

وشعرت  الديمقراطية،  سوريا  لقوات  وصلت 
أخبروني  عندما  وبخاصٍة  باألمان،  فقط  حينها 
بأنهم سيأخذونني إلى أهلي، ومن ثم تم تسليمي 
لوحدات حماية المرأة، وسوف يتم التنسيق مع 

أهلي لتسليمي إليهم«.

استخدام كلَّ وسائل التعذيب

لوقو  اإليزيدية غزالة علي  ومن جهتها؛ روت 
سوالخ  قرية  من  وهي  أوالد  ألربعة  أم  وهي 
هي  اختُطفت  أنَّها  عزير،  تل  تدعى  بمنطقة 
وزوجها وأوالدها األربعة، وتم نقلهم إلى سوق 
أعفر،  تل  مدينة  إلى  هناك  مدينة شنكال، ومن 
بعدها  ليتم  المدارس،  على  توزيعهم  تم  حيث 
لمدة  فيه  بقيت  حيث  بادوج،  سجن  في  سجنهم 
األسبوعين من  هذين  أسبوعين، وعانت خالل 
المياه  يسقونهم  المرتزقة  كان  حيث  التعذيب، 
فرز  تم  وبعدها  الفاسدة،  واألطعمة  الملوثة 

الرجال عن النساء، وتم نقل غزالة مع أطفالها 
إلى مدينة الرقة، كي يتم بيعها في سوق النخاسة 
للمرتزق أبي عبد هللا، حيث عانت غزالة خالل 
هذه الفترة من العنف والتعذيب، فكان المرتزق 
أطفالها  أمام  الكهرباء  وأكبال  بالعصا  يضربها 
وينعتها بالكافرة، وبعد شهرين قام المرتزق أبو 
اآلخرين،  المرتزقة  من  للعديد  ببيعها  هللا  عبد 
الجنسية  يحمل  الذي  خالد  أبا  آخرهم  وكان 
اإلسالم  اعتناق  على  أجبرها  والذي  التونسية، 
بعد أن هدَّدها بقتل أطفالها إن لم تمتثل لرغباته، 
وقالت غزالة بهذا الصدد: »أُجبرت على اعتناق 
كون  أطفالي،  على  ِخشيةً  اإلسالمي  الدين 
المرتزق أبو خالد الذي قُتل في دير الزور عند 
دني بقتلهم إن لم أخضع  زرعه لأللغام، كان يُهدِّ
ألوامره، وبعد مقتله تمَّ نقلي إلى المضافة التي 
المختطفات،  النساء  من  المئات  فيها  يتواجد 
للنخاسة،  سوق  بمثابة  أيضاً  المضافة  وكانت 
حيث كان يتم فيها بيع النساء للمرتزقة، حاولت 
يكتشفون  كانوا  لكنهم  مرات،  عدة  الهرب 

أمري«. 
بعد تحرير الرقة والعديد من المناطق في الشمال 
السوري، تمَّ نقل غزالة مع أطفالها األربعة إلى 
قوات سوريا  حيث حررتها  الزور،  دير  ريف 
في  السوسة  قرية  من  أطفالها  مع  الديمقراطية 

ريف دير الزور.
تقول غزالة: إنَّها ال تعلم شيئاً عن زوجها حتى 
اآلن، وتتمنى أن تراه وأن يكون حيَّاً، ولن تنسى 
العذاب والمرارة التي ذاقتها من مرتزقة داعش، 
واالمتنان  بالشكر  تقدَّمت  حديثها  نهاية  وفي 
لتحريرها  الديمقراطية  سوريا  لقوات  الكبير 
إلى  أخذها  يتم  العذاب، وسوف  من  وتخليصها 

شنكال تحت حماية وحدات حماية المرأة. 
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حنان عثمان

تعتبر  والتي  السومرية،  الحضارة  والدة  مع 
في  ظهرت  التي  الحضارات  أقدم  إحدى 
العالم، وعلى الرغم من أنَّ السومريين سبقوا 
الحضارات البشرية في الكثير من اإلبداعات 
والعلوم  األدبية  والمالحم  والشعر  كالكتابة 
المدينة،  بمفهوم  المدن  وإقامة  والموسيقا، 
وتأسيسهم أولى المدارس والتي أسموها »بيت 
األلواح« في الفترة من 2300 ق.م، إال أنَّه في 

تلك المرحلة عينِها ترسَّخت عبودية المرأة. 
بدأت هذه المرحلة عندما تعرَّضت ثقافة اآللهة 
هياكل  من  ورموزها  مدلوالتها  وكل  األنثى، 
والتشتُّت،  والتهميش  للعدوان  ومثيولوجيا 
وبظهور الملكية الخاصة وانقسام المجتمع إلى 
تضاعفت  التاريخ،  في  الدول  ووالدة  طبقات 
هيمنة الرجل في المجتمع بكلِّ جوانبه السياسية 
التغيرات بشكل  واالقتصادية، وانعكست هذه 
وثيق على وضع المرأة االجتماعي. وبدأ كلُّ 
ما كان يعود في الماضي للمرأة من جماليات، 
بالتالشي  وطابعها  لونها  يحمل  ما  وكل 

والتواري من صفحات التاريخ.
وبدأ الرجل ببسط نفوذه على جوانب الحياة كافة 
ُمجسداً ثقافته المتمثلة بالمكر والخداع وتشويه 
الحقائق والوقائع. حيث استولى الملوك اآللهة 
بعد  كافة،  المرأة  وامتيازات  على صالحيات 
من  اإللهية  والسلطات  القوى  كل  أنزلوا  أن 
لشن  بعدها  ليشرعوا  األرض،  إلى  السماء 
ع واالنتشار. الحروب والمعارك بهدف التوسُّ

وهكذا تكرست الهيمنة الذكورية على أنقاض 
عهد اآللهات فاضمحلَّ تأثير اآللهة األم كرمز 
الذكور،  اآللهة  وبدأ زمن  واإلبداع«  »للحياة 
وحلت السلطة األبوية محل سلطة المرأة في 
إلى  إرادته  الرجل  وحول  األمومة،  مرحلة 
المرأة  وأرغم  الجدل،  تقبل  ال  مطلقة  إرادة 
الزوج،  أو  األب  وصاية  تحت  الدخول  على 
المعنوي  المرأة  تأثير  تالشى  الطريقة  بهذه 
وُضيِّق الخناُق عليها بجعلها تعيش في األسرة 

األبوية كملكية خاصة تورث مع اإلرث. 
السومريون تعاملوا معاملة غير عادلة وقاسية 
يبيع  أن  للزوج  يحق  فكان  المرأة.  مع  جداً 
زوجته وأوالده إذا ما أرهقه الدين، كما كان 
يحق له قتلها غرقاً إذا لم تنجب، وكان يستطيع 
يتزوج  أو  سبب  بدون  أو  بسبب  يطلقها  أن 
عليها، أما إذا أرادت هي الطالق فكانت تُقتل!
الدينية  الشعوب  أقدم  فهم من  اآلشوريون  أما 
يتضمن  للحجاب وكان  النساء  التي أخضعت 
ستر الرأس والوجه. وهذا ما أكدته الحفريات 
المكتشفة، حيث تم العثور على لوحات طينية 
وقوانين  الحجاب  عن  تفصيلي  بشكل  تتكلم 
أخرى تفرض على النساء اللواتي ال يرتدين 

الحجاب.
الرجولية  القانونية  النظم  أولى  جسَّدت 
في  حمورابي«  »قوانين  بـ  تعرف  والتي 
التصديق  تم  وبذلك  البابلية،  االمبراطورية 
من  وتجريدها  قانونياً،  المرأة  عبودية  على 
كانت  هذه  كافة.  واإلرث  الملكية  في  حقوقها 
والطبقية،  الجنسية  العبودية  في  مهمة  خطوة 
حيث فتحت باب السلطة المطلقة للرجل، هذه 
هذه  الرب، وضمت  لسلطة  الموازية  السلطة 
الدساتير المسنة أحكاماً جزائية مجحفة للغاية 
بحق المرأة تحت اسم حماية مؤسسة األسرة 

بشكل خاص. 
البداية  نقطة  العبودية  عصر  أصبح  وهكذا 
ُسلب  أن  بعد  ذاتها،  عن  المرأة  الغتراب 
وقدراتها  قوتها  من  فُجردت  ميراثها،  منها 
ليس  النخاسة،  سوق  في  وبيعت  وقدسيتها، 
األولى  المسؤولة  المرأة  غدت  بل  فقط،  هذا 
آدم  حثَّت  التي  هي  ألنَّها  الرئيسة  والمذنبة 
على ارتكاب اإلثم. وتم إضفاء صفة الشرعية 
في  جلي  بشكل  الرجل  وكمال  ارتقاء  على 

الميثيولوجيا والدين.

نهاية مرحلة 
األمومة ـ2ـ

تقرير/ وفاء الشيخ

تقرير/ أفني يوسف

إيزيديات حمررات حيكني عن وحشية داعش

jin war تستكمل أعمال البناء وتستقبل أول عائلة

شنكال  قضاء  تعرَّض  ـ  قامشلو  روناهي/ 
2014م،  عام  اإلرهابي  داعش  هلجوم 
اجملتمع  حبق  واإلبادة  اجملازر  ارتكاب  ومت 
املرأة  داعش  واستهدف  اإليزيدي، 
اإليزيدية بشكٍل خاص وقام بسبيها وقتلها 
النخاسة  أسواق  يف  وبيعها  واغتصاهبا 
املمارسات  تلك  كل  خبسة.  بأمثاٍن 
الالإنسانية اليت حصلت حبق املرأة اإليزيدية 
هي وصمة عار على جبني اجملتمع الدويل 

الصامت حياهلا حتى اآلن.

مدينة  لتحرير  الثانية  الذكرى  بمناسبة  ـ 
منبج أقام االتحاد الرياضي بالمدينة وريفها 
سباق ماراثون انطلق من أمام باب االتحاد 
 3 بلغت  والمسافة  يونس  لملعب  وصوالً 
الثالثة  بالمراكز  الفائزين  كم، وقبل تكريم 
رياضية أللعاب  تقديم عروض  تم  األولى 
الكاراتيه ـ كمال األجسام ـ وحمل األثقال، 
وبعدها تم تكريم الفائزين بسباق الماراثون 

وكانت أسماؤهم كالتالي:
1ـ عدنان كنجو بنتيجة )9( دقائق و )13( 

ثانية.
و  دقائق   )9( بنتيجة  هواري  شادي  2ـ 

)81( ثانية. 
و  دقائق   )10( بنتيجة  األحمد  عزيز  3ـ 

)12( ثانية .
كانيه  سري  نادي  فاز  ودية  مباراة  في  ـ 

هدٍف  مقابل  وبهدفين  الجهاد  نادي  على 
الشهيد  ملعب  أرضية  على  وذلك  واحد، 

رستم جودي بسري كانيه.
من  األولى  الجولة  منافسات  اختتمت  ـ 
لكرة  الجزيرة  إقليم  ألندية  اإلياب  مرحلة 
القدم للناشئين حيث سجلت في اليوم الثالث 

منه النتائج التالي:
التحرير 1×1 آشتي 

عمال الجزيرة 1×1 دجلة 
براتي 2×3 تل كوجر . 

روناهي/ قامشلو

عفرين  وأشرفية  رفعت  تل  فريقا  تأهَّل 
المقامة على  لنهائي بطولة مقاومة العصر 
تأهُّل  وجاء  بالشهباء،  سردم  ملعب  أرض 
فريق تل رفعت على حساب فريق الوردية 
تأهُّل  أما  بدون رد،  بهدف  الفوز عليه  بعد 
أشرفية عفرين، فجاء بعد تغلُّبه على أوائل 
الشهباء بثالثية نظيفة، وشارك في البطولة 
وتأهل  مجموعات  ثالث  على  فريقاً   12
تأهَّل  ثم  ومن  فرق  ثماني  الثاني  للدور 
ليصل  فرق  أربعة  النهائي  النصف  للدور 
في الختام فريقا تل رفعت وأشرفية عفرين 
المصادف  الجمعة  يوم  سيُقام  الذي  للنهائي 
سردم  ملعب  أرضية  على  2018/8/17م 

بتمام الساعة الرابعة عصراً.
روناهي/ الشهباء

من  األولى  الجولة  منافسات  انطلقت 
القدم  لكرة  الناشئين  لدوري  اإلياب  مرحلة 
االفتتاح  مباراة  الجزيرة، وفي  إقليم  ألندية 
بنتيجة  قانونياً  آفا  روج  على  الطريق  فاز 
3×0، بسبب تغيب روج آفا عن الحضور، 
برخدان  تغلب  الثاني  اليوم  مباريات  وفي 
رد  بدون  بهدف  األسايش  على  بصعوبة 
في مباراة حماسية بين الطرفين تبادال فيها 
اقتناص  برخدان  استطاع  ولكن  الهجمات 
بدون  السلبي  التعادل  سيطر  بينما  الفوز، 
والصناديد،  جودي  مباريات  على  أهداف 
سيطر  بينما  واالتحاد،  عامودا  وأهلي 
التعادل اإليجابي بهدف لهدف على مباراة 
كاني  واشو  وهزم  الذاتي  والدفاع  الحسكة 

)سري كانيه( بهدف بدون رد.
روناهي/ قامشلو

تّوج أتلتيكو مدريد بلقب السوبر األوروبي، 
بعد فوزه على جاره وغريمه، لاير مدريد 
بالعاصمة  كوك،  لي  ملعب  على   ،)2-4(
من  أتلتيكو  ثأر  وبذلك،  تالين.  اإلستونية 
هزيمته أمام لاير مدريد، مرتين، في نهائي 
 2014 لنسختي  أوروبا،  أبطال  دوري 
من،  كل  مدريد  لريال  وأحرز  و2016م. 
وسيرجيو   ،27 الدقيقة  في  بنزيما  كريم 
الدقيقة 63، فيما سجل دييجو  راموس في 
الدقيقة  في  مدريد،  ألتلتيكو  هدفين  كوستا 
األولى و79، ثم ساؤول نيجويز في الدقيقة 
في  اللقاء،  أهداف  كوكي  اختتم  بينما   ،98
سوى  أتلتيكو  يستغرق  ولم   .104 الدقيقة 
49 ثانية فقط، الفتتاح نتيجة المباراة، بعدما 
تمكن كوستا من التفوق على راموس، في 
كرة عالية، ثم تخطى فاران بسرعة، داخل 
تسديدة  من  هدفاً  ليحرز  الجزاء،  منطقة 
كيلور  للحارس  الضيقة  الزاوية  في  قوية، 
نافاس. وفي المقابل، حاول ماركو أسينسيو 
تعديل النتيجة للريال، في الدقيقة 16، بعدما 
منطقة  داخل  عليه  الرقابة  غياب  استغل 
الجزاء، وحول كرة عرضية من مارسيلو 
لكن  استعراضية،  بطريقة  المرمى  إلى 
ومن  ببراعة.  لها  تصدى  أوبالك  الحارس 
التقدم،  هدف  بعد  األتليتي  تراجع  جانبه، 
ببعض  ومكتفياً  للريال،  االستحواذ  تاركاً 
اللمحات الهجومية من دييجو كوستا، الذي 
راموس  مع  هوائية  صراعات  في  دخل 
على  ليمار  انطالقات  جانب  إلى  وفاران، 
الجانب األيسر، والتي لم تسفر عن خطورة. 
بيل على  انطلق جاريث  الدقيقة 27،  ومع 
الجانب األيمن، مستغالً سرعته أمام لوكاس 
من  أكثر  كرة عرضية  ليرسل  هيرنانديز، 
رائعة لكريم بنزيما، الذي أعلن تعادل لاير 
في  أوبالك  فشل  برأسية   ،)1-1( مدريد 
الرقابة من سافيتش.  إبعادها، وسط غياب 
وفي الشوط الثاني، تغيرت إستراتيجية لاير 
ملعبه،  منتصف  إلى  تراجع  حيث  مدريد، 
أتلتيكو،  العبي  على  الضغط  عن  متخلياً 
الكرة في  بامتالك وتبادل  ما سمح لألخير 
المدربين  كال  وأجرى  الخصم.  مناطق 
أخرج  حيث   ،57 بالدقيقة  األول،  التغيير 
سيميوني مهاجمه أنطوان جريزمان، البعيد 

عن مستواه، لعدم جاهزيته بالشكل الكامل، 
لوبيتيجي  دفع  فيما  كوريا،  أنخيل  وأشرك 
بلوكا مودريتش، بدالً من ماركو أسينسيو.

وتحرر توماس ليمار أكثر في الشوط الثاني، 
وأصبح السالح األهم لدى سيميوني، لكنه 
لم يجد حلوال كثيرة، بسبب غياب المساندة 
من زمالئه، بخاصة بعد انخفاض المردود 
 ،63 الدقيقة  وفي  كوستا.  لدييجو  البدني 
مدريد،  لريال  جزاء  ركلة  الحكم  احتسب 
بداعي لمسة يد من خوانفران، حيث نفذها 
فريقه  تقدم  بنجاح، معلناً  سيرجيو راموس 
هدف  بعد  بالهجوم  أتلتيكو  وبادر   .)1-2(
راموس، وبدأت سرعة كوريا في التسبب 
زادت  كما  مدريد،  لاير  لدفاعات  بمشاكل 
لوبيتيجي  وأجرى  الهجومية.  ليمار  فاعلية 
الذي  كاسيميرو  بخروج  الثاني،  التغيير 
عانى من إصابة، ودخول داني سيبايوس، 
من  بدال  فاسكيز  لوكاس  يشرك  أن  قبل 
بدالً  بفيتولو  سيميوني  دفع  كما  إيسكو، 
استطاع   ،79 الدقيقة  وفي  رودريجو.  من 
دفاع لاير  في عمق  خلل،  استغالل  كوريا 
مدريد، ليخترق ويمرر كرة عرضية، فشل 
كوستا  ليسجل  بها،  اإلمساك  في  نافاس 
المباراة  وهدأت  لفريقه.  التعادل  هدف 
لألتليتي،  الثاني  الهدف  بعد  الجانبين،  من 
واتجهت  األصلي،  الوقت  انتهى  حتى 
على  الميرينجي  اإلضافي. وسيطر  للوقت 
في  لكن  األول،  اإلضافي  الشوط  بدايات 
الكرة  راموس  مرر  قاتل،  مشترك  خطأ 
عجز  الذي  لفاران،  جزائه  منطقة  داخل 
بارتي،  توماس  ضغط  مع  التعامل  عن 
بقوة  سدد  الذي  ساؤول،  إلى  الكرة  لتصل 
 .)2-3( األتليتي  ليتقدم  نافاس،  شباك  في 
مدريد،  لاير  انهار  الثالث،  الهدف  وعقب 
تماماً،  مكشوفة  الخلفية  مناطقه  وأصبحت 
ليتمكن كوكي من إضافة، الرابع في الدقيقة 
فيتولو،  من  عرضية  كرة  عبر   ،104
وضعها أرضية في الشباك. وحاول الريال، 
إلى  العودة  اإلضافي،  الثاني  الشوط  خالل 
بدال  مايورال  بورخا  إشراك  بعد  المباراة، 
من كروس، لكن دون جدوى، أمام صالبة 
السوبر  كأس  اقتنص  الذي  أتلتيكو،  دفاع 

األوروبي من غريمه األول. 

فريقا تل رفعت واألشرفية يف نهاية بطولة مقاومة العصر

رباعية انتقامية تتوج أتلتيكو بالسوبر دوري كروي لتنمية املواهب مبخيم عني عيسى
األوروبي على حساب الريال

حقيبة روناهي الرياضية
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فرات  وكالة  أجرت  الموضوع  هذا  حول 
المجتمع  بناء  في  الناشط  مع  حواراً  لألنباء 
في  توليب  لمنظمة  العام  والمنّسق  المدنّي 
السويداء شادي صعب وكان الحوار التالي:  

النأي  السويداء  أهالي  استطاع  -كيف   
بأنفسهم من كّل هذه االحداث التي جرت في 

سوريا؟
مع تطّور الحراك السلمّي في سوريا وتحّوله 
إلى صراع مسلح ودخول مجموعات المرتزقة 
على خط الحراك وتطّور هذه المجموعات الى 
مجموعات تعتمد أيديولوجيات دينيّة، أصبحت 
مع مرور الوقت ذات توّجهات دينيّة متطرفة، 
ما جعل أهالي السويداء يتخذون موقف الحياد 
منهم  قسم  طبعاً  منهم،  كبيرة  بنسبة  اإليجابّي 
كان  آخر  وقسم  السورّي.  للنظام  مؤيداً  كان 
له، والقسم األكبر من المجتمع كان  معارضاً 
ما أُطلق عليهم اسم الرماديين أو الفئة الصامتة 
اإليجابّي،  الحياد  موقف  اتخاذ  فّضلوا  والذين 
الفئة التي أطلقت عليها اسم الفئة الرماديّة أو 
في  لما يحصل  اإليجابيّة عبّرت عن رفضها 
سوريا باالمتناع عن إرسال أبنائها إلى الخدمة 
في  والقتال  االحتياطيّة،  الخدمة  أو  اإللزاميّة 
صفوف »الجيش السورّي. انطالقاً من قناعتهم 
بأّن ما يحدث في سوريا هو حرٌب أهليّة وليس 
ناقة وال جمل. ففّضلوا أن  فيها  ألبناء سوريا 
يكونوا في موقع المدافع عن السويداء وأال يتم 
لقتال  سوريا  في  أخرى  جبهات  إلى  إرسالهم 
في  العام  الموقف  هو  هذا  كان  السوريين. 
محافظة السويداء حيث وصل عدد المعتكفين 
عن الذهاب إلى الخدمة اإللزامية حوالي أكثر 

من 50 ألفاً من الشباب. 

الذي  ما  الموضوع  صلب  إلى  -باالنتقال 
حدث في الخامس والعشرين من شهر تموز 

الفائت؟
الى ما حدث في 25 من شهر تموز  بالعودة 
من  مزدوج  بهجوم  األحداث  بدأت   الفائت  
على  اإلرهابّي«،  داعش  »مرتزقة  قبل 
 9 استهداف  تّم  حيث  الشرقي  الريف  قرى 
التوقيت  نفس  وفي  الشرقّي  الريف  في  قرى 
 50 تبعد  التي  المدينة  مركز  استهداف  تّم 
تّم  التي  الشرقّي  الريف  قرى  عن  تقريباً  كم 
التوقيت بسبع أحزمة ناسفة،  استهدافها بنفس 
قتل  وتّم  أربعة منها في فجر األربعاء  انفجر 

أن  قبل  داعش  مرتزقة  من  عناصر  ثالثة 
داخل  الناسفة  أحزمتهم  تفجير  من  يتمكنوا 
بداية  التالي:  الشكل  على  كان  والذي  المدينة 
قام التنظيم باستهداف تجمع للعاملين في سوق 
الخضار تقريباً حوالي الساعة الخامسة بسيارة 
سيارة  إلى  العمال  استدراج  تّم  حيث  مفّخخة 
كانت تقّل الخضار وعندما تجمع العمال حول 
األول  االنفجار  وقع  الخضار  السيارة إلنزال 
وتاله بعد 15 دقيقة ومع  تجمع  الناس وقدوم 
بتفجير  آخر  انتحارّي  قيام  اإلسعاف  فرق 
نفسه وسط الجموع. وبموازاة ذلك تّم إطالق 
والذين  داعش  مرتزقة  قبل  من  الرصاص 
كانوا يستقلون دراجات ناريّة بشكل عشوائّي 
المرتزقة  عناصر  اختفى  بعدها  المارة،  على 
مطاردتهم  تّمت  حيث  واألزقة  األحياء  في 
بإطالق  فقاموا  المحليين،  المقاتلين  قبل  من 
المتواجدين  على  عشوائّي  بشكل  الرصاص 
وتّم  الشوارع  في  التوقيت  ذلك  في  مصادفة 
قتل ثالثة عناصر منهم قبل أن يلحقوا األذى 
منهم  اثنان  قام  حيث  اآلخرين،  بالمدنيين 
عن  أسفرت  والتي  الناسفة  أحزمتهم  بتفجير 
ضحايا  عدد  ووصل  آخرين،  شخصين  قتل 
 50 نحو  المدينة  استهدفت  التي  التفجيرات 
كانت  التوقيت  نفس  في  المدنيين.  من  ضحية 
مجموعات تابعة لإلرهابيين تقتحم القرى في 
الريف الشرقي من عدة محاور حيث توزعوا 
على مجموعات كانت كّل مجموعة تضمُّ من 
الى 50 عنصراً مجهّزين بأسلحة خفيفة   30
وأحزمة ناسفة.  وإجمالي مرتزقة داعش الذين 
إرهابّي،   300 كان  الشرقي  الريف  اقتحموا 
من  مرشدين  على  القرى  اقتحام  في  اعتمدوا 
التي  القرى  البدو )أبناء العشائر( ومن سكان 
تّم اقتحامها، حيث قام المرشدون بطرق أبواب 
المدنيين ومناداتهم كي يخرجوا ولدى  منازل 
خروجهم تّمت مباغتتهم وقتلهم إما بالسكين أو 
اقتحام  يتّم  أن  قبل  الرصاص عليهم،  بإطالق 
األسرة.  أفراد  باقي  على  واإلجهاز  المنزل 
أفراد  من  واحداً  يتركوا  أن  المرتزقة  وتعمد 
ليكوَن شاهداً  ما يكون طفالً  كّل أسرة وغالباً 
حدث  ما  صورة  بنقل  ويقوم  المجزرة،  على 
رئيس  بشكل  قرى  ثالث  الناس.  باقي  إلى 
وقعت فيها أكبر نسبة من الضحايا، وهي قري 
الشبكي  قرية  والشريحي(.  والشبكي  )رامي 
القتال  استمّر  فيها أطول معركة حيث  حدثت 
واستمّرت  ظهراً  الثانية  الساعة  حتى  فيها 

حتى الليل حيث قاموا بتغطية انسحابهم بأسِر 
عشراِت النساء واحتجازهم في مدرسة البلدة. 
 85 عمره  ويتجاوز  الدين  رجال  أحد  وقام 
بدون  أعزالً  المرتزقة  على  بالدخول  عاماً 
فأطلق  النساء  سراح  إطالق  وحاول  سالح 
ذلك  وخالل  قتيالً،  وأردوه  الرصاص  عليه 
من  وبقي  الفرار،  النساء  بعض  استطاعت 
تّم  طفالً  و16  امرأة  عشرين  المخطوفين 

أخذهم إلى شرق قرية الشبكي. 
وأثناء المسير استطاعت ثالث سيدات الفرار 
تستطيعا  لم  بالسن  طاعنتين  سيدتين  قتل  وتّم 
تم  حيث  العمر  في  تقدمهما  نتيجة  السير 
وبذلك  عليهما،  الرصاص  بإطالق  إعدامهما 
في  امرأة حامل  منهم  النساء 14  أصبح عدد 
والتي  شلغين«  »عبير  السيدة  التاسع  شهرها 
األسر  في  وهي  أيام  قبل  مولودها  وضعت 
»مهند  للشاب  باإلضافة  وطفلة  طفالً  و16 
العمر 19 عاماً  البالغ من  أبو عمار«  ذوقان 
البحوث  بكلية  األولى  السنة  في  طالب  وهو 
العلميّة، وقد أقدم المرتزقة على إعدامه بقطع 
رأسه يوم الخميس 2 آب وعمدوا إلى تصوير 
ليكون  نشره  تّم  فيديو  مقطع  في  الذبح  مشهد 
الذعر  رسالة دمويّة إلى أهالي السويداء لبثِّ 

بينهم. 

-هل كانت هنالك أخطاء أمنيّة حتى وقع هذا 
العدد الكبير من الشهداء؟

حسب رواية األهالي في قرية الشبكي والذين 
أو  السورّي  للنظام  االتهامات  بتوجيه  قاموا 
الكهرباء  بقطع  قامت  بأنّها  األمنيّة  لألجهزة 
ليلة  الساعة 11 مساًء من  القرية حوالي  عن 
في  الوطنّي  الدفاع  مليشيا  قيام  مع  المجزرة، 
السويداء بسحب األسلحة الفرديّة من العناصر 
عليهم  األسلحة  توزيع  تّم  والذين  المدنيين، 
التي جرت  المعارك  أثناء  حزيران  شهر  في 
قبل  داعش  مرتزقة  مع  الشرقي  الريف  في 
حزيران   29 بتاريخ  النظام  قوات  انسحاب 
من المنطقة متوجهة إلى ريف درعا الشرقّي 

المنطقة  فتُركت  الجنوب.  اندالع  معركة  مع 
الثقيلة،  واألسلحة  السورّي  الجيش  من  خالية 
األهالي  قبل  من  توجيهها  تّم  االتهامات  وهذه 
للنظام السورّي،  طبعاً ال نستطيع أن نؤّكد أو 
ننفي صّحة هذه االتهامات في الوقت الراهن. 
والنظام السورّي من خالل اتفاق التسوية الذي 
 1220 بنقل  قام  اللبناني  هللا  حزب  مع  أبرم 
مقاتالً من مخيم اليرموك والحجر األسود إلى 
الريف الشرقي من محافظة السويداء وتحديداً 
الـ  توطين  تّم  حيث  والدياته  الكراع  منطقة 
1220 من مرتزقة داعش في تلك المنطقة.  

الروس  بين  مفاوضات  وجود  عن  -سمعنا   
سراح  إطالق  بخصوص  داعش  ومرتزقة 
كان  الفشل  سبب  إّن  وقيل:  المختطفين 

إعدام أحد المخطوفين، هل فعالً كانت هنالك 
مفاوضات؟

متمثلة  القرية  أهالي  بين  مفاوضات  جرت 
باألستاذ عمار أبي عمار والذي يعتبر مرجعيّة 
ووجهاء  عقل  ومشايخ  القرية  في  اجتماعيّة 
اجتماعيين من جهة مع وسيط مقبول من كال 
التي  التنظيم  مطالب  بنقل  قام  حيث  الطرفين 
عبارة  كانت  والتي    تفاوض  بورقة  تمثلت 
ألهالي  قدرة  وال  مرتفع  سقفها  مطالب  عن 

السويداء على تنفيذها حيث طلب المرتزقة:
في  التنظيم  معتقلي  سراح  إطالق  أوالً:   

السجون السوريّة من رجال ونساء كافة.  
وادي  في  العسكريّة  العمليات  وقف  ثانياً: 

اليرموك. 
أيّة  في  السويداء  أراضي  استخدام  منع  ثالثاً: 
عمليات عسكريّة في المستقبل من قبل قوات 

النظام.
الدروز  بين  عام  لمدة  هدنة  توقيع  رابعاً: 
ومرتزقة داعش يتعهد فيه الطرفان بعدم شّن 

عمليات عسكريّة.
وكان  التحقيق،  صعبة  المطالب  هذه  وكانت 
الجنوب  ملف  على  يتّم  التفاوض  أّن  واضحاً 
وفد  فأوقف  فقط،  السويداء  وليس  بالكامل 
اتفاق  حدث  بعدها  التفاوض.  عملية  األهالي 
مع  الشرقي  الريف  في  داعش  مرتزقة  بين 
والذي  المرتزقة،  من  بطلب  النظام  قوات 
عنصٍر   700 حوالي  لنقل  بالتفاوض  بادر 
المبايع  الوليد«  بن  خالد  جيش«  عناصر  من 
بريف  اليرموك  وادي  في  داعش  لمرتزقة 
المرتزقة  تجميع  تّم  حيث  الغربي،  درعا 
بريف  جلين  مساكن  وفي  الليبيّة  الشركة  في 
درعا الغربي ونقلهم بحافالت تابعة للحكومة 
السوريّة الى حوش حماد في منطقة اللجاة في 
السويداء  لمحافظة  الغربي  الشمالي  الريف 

ونُقلوا بعدها إلى البادية.
في  المصالحة«  »فصائل  قامت  ذلك  أثناء 
درعا بإعدام 48 أسيراً من أسرى داعش حيث 
كان البند الثاني من االتفاق ينصُّ على إطالق 
سراح 100 أسير من عناصر خالد بن الوليد 
وتوقفت  مجدداً،  التفاوض  عملية  عطّل  ما 

إطالق  على  تنّص  كانت  التي  المفاوضات 
داعش.  مرتزقة  من   700 ونقل  أسير   100
المخطوفين  سراح  إطالق  بالمقابل  ويتّم 
أحد  بإعدام  التنظيم  قام  حيث  السويداء  من 
عمار«  أبو  ذوقان  »مهند  وهو  االسرى 
في  كبيرة  عسكريّة  عملية  انطلقت  ذلك  وبعد 
جيش  من  وحداٍت   ضّمت  الشرقي  الريف 
وفصائل  الروسيّة  والقوات  السورّي  النظام 
البعث  وكتائب  الوطنّي  بالدفاع  متمثلة  محليّة 
ولم  الزوبعة  نسور  وفصائل  الديار  وحماة 
الكرامة  وشيخ  الكرامة  رجال  قوات  تشارك 
الريف  في  مرابطين  بقوا  لكنهم  المعركة  في 

الشرقي لحماية القرى من أّي اختراق.  

بياناً  أصدرت  الديمقراطيّة  سوريا  --قوات 

أسرى  لمبادلة  التام  استعدادها  فيه  أّكدت 
أهالي  بالمختطفين من  لديها  مرتزقة داعش 
السويداء لدى مرتزقة داعش كيف تنظرون 

إلى هذه المبادرة؟

سوريا  قوات  أصدرته  الذي  البيان  طبعاً 
أسرى  مبادلة  إمكانية  حول  الديمقراطيّة 
مرتزقة داعش لديها بالمختطفين والمختطفات 
داعش  مرتزقة  لدى  السويداء  أهالي  من 
في  الشارع  أوساط  في  واسعاً  ترحيباً  لقي 
من  ببيان  متمثالً  الردُّ  وجاء  السويداء، 
األول »حكمت  بالشيخ  المتمثل  العقل  مشيخة 
الهجرّي«. حيث أصدرت الهيئة الروحيّة بياناً 
تشكر فيه قوات سوريا الديمقراطيّة على هذا 
الكريمة  مبادرتها  وعلى  المشّرف  الموقف 
الديمقراطيّة  سوريا  قوات  جهود  على  وأثنت 
وما قّدمته من بادرة حسن نية. وكذلك األهالي 
الكّل  المبادرة،  بهذه  ورّحبوا  شكروا  بدورهم 
كان سعيداً بهذه الخطوة بطبيعة األحوال نتيجة 
التشرذم واالنقسام في الموقف الداخلّي ألهالي 
سواء  موّحدة  قيادة  وجود  وعدم  السويداء، 
كانت سياسيّة أم عسكريّة وضعف اإلمكانيات 
في التفاوض   سبب التشتت بالمواقف، فتقديم 
ممثلين  الشمال  في  الكرد  اإلخوة  من  مبادرة 
بقوات سوريا الديمقراطيّة شّكل عامالً وطنياً 
هاماً يُبنى عليه في المستقبل ونتمنى أن تصبَّ 
هذه الجهود في حقل التنفيذ العملّي وأال تبقى 

مبادرة عالقة ويجب العمل عليها.

 -هنالك بعض األطراف والجهات التي عملت 
التقسيم  من  نوع  خلق  على  تعمل  ومازالت 
السورّي  الشعب  مكّونات  جميع  بين  والفتنة 
وأيضاً حاولت تسيس هذه المبادرة وتحريفها 
عن مسارها اإلنسانّي، ما هو الردُّ على هذا 

الموضوع؟

مشكلة السوريين بشكل عام كثرة االنقسامات 
وهذه األصوات التي سمعناها من هنا وهناك 
سوريا  قوات  إلى  أقرب  عفرين  أّن  حول 
أنّهم  وكيف  السويداء،  من  الديمقراطيّة 

في  المحليّة  القوات  لدعم  قواتهم  سيرسلون 
السويداء وال يرسلونها لتحرير عفرين، سمعنا 
هنا  تظهر  دائماً  وهي  كثيراً  األصوات  هذه 
في  العصي  وضع  على  دائماً  وتعمل  وهناك 
العجالت، وتشتيت المواقف الوطنيّة. ويعتبر 
موقف قوات سوريا الديمقراطيّة موقفاً وطنيّاً 
ولكّل  االنقسامات  لكّل  عابراً  وموقفاً  بامتياز 
عليها  عمل  التي  المعوقات  ولكّل  الخالفات 
خارجيّة  أم  داخليّة  كانت  سواء  الكثيرون 
السورّي  الشعب  وحدة  طريق  في  للوقوف 
سواء كانوا عرباً أو كرداً أو من بقية المكّونات 

األخرى.  

الى  تنظرون  كيف  السويداء  أهالي  أنتم   -
الحّل  يكمن  وأين  الحالي  السورّي  الواقع 

برأيكم؟
الحّل في وجهة نظري كناشط في بناء المجتمع 
المدنّي هو في المواطنة الكاملة المتساوية في 
الشعب  مكّونات  لجميع  والواجبات  الحقوق 
السورّي، وطبعا من حيث اإلدارة، فإّن سوريا 
كان  كما  بالمركزيّة  تُدار  أن  يمكن  ال  اليوم 
سابقاً. في األساس إدارة الدول من قبل المركز 
تنشأ  أن  يمكن  وال  للديمقراطيّة  معادية  هي 
ديمقراطيّة حقيقيّة في ظل قبضة أمنيّة وإدارة 
في  فالحّل  نظري  وجهة  من  لذلك  مركزيّة، 
سوريا هو في الالمركزيّة اإلداريّة وال أقول 
في اإلدارة الذاتيّة بشكل كامل لكنه خيار أيضاً 
وفي النهاية من يقّرر ذلك هم من يملكون القوة 
شكل  هو  وما  الداخل  في  ومن  األرض  على 

اإلدارة المناسبة لهم. 
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أنقرةُ  أدركت  دمشق  لقاء  عن  اإلعالن  منذ 
األخير،  نفسها  ستلفظ  سوريا  في  سياستها  أّن 
بالقوى  دولّي  إقراٌر  األدنى  حّده  في  فاللقاُء 
بها  تقبل  ال  نتيجةٌ  األرض، وهي  الباقية على 
أنقرة وتعني أنَّ كّل القوى التي دعمتها ورعتها 
السياسّي،  بالمشهِد  لها  وزَن  وال  زوال  إلى 
لبثِّ  لها  الموالية  اإلعالم  لوسائل  فأوعزت 
المشروِع  لتشويه  يائٍس  مسعًى  في  سموِمها، 
دعم  عبر  إنهاءه  حاولت  الذي  الديمقراطّي 

اإلرهاب واالحتالل المباشر. 

امتعاض أنقرة من لقاء دمشق

فهُم السياق الذي تتمُّ فيه مباحثاُت مسد مع دمشق 
مهٌم جداً، ويوازي مضموَن المباحثاِت نفِسها، 
القادمة  اإلعالميّة  الحملة  حجَم  معها  ولنتوقَع 
السوداء  الدعاية  تتوقِف  لم  إذ  إليها.  لإلساءة 
من الموالين لحكومة أنقرة التي أحّست بمزيٍد 
إلى  الثانية  مسد  وفد  زيارة  مع  الضيِق،  من 
ومناقشة  المختّصة  اللجان  عمِل  وبدء  دمشق، 
على  فعملت  والدستور،  الالمركزيّة  مسألتي 
انتهاء  حول  تضليلّي  ملفّق  لسيناريو  الترويج 
فيه  تؤّكد  الذي  الوقت  في  دمشق.  مع  الحوار 
وكذلك  المسلّحة  للمعارضة  الكبرى  القوى 
السياسيّة في االئتالف على أّن دورها انتهى، 
وبات ذلك واضحاً من خالل عمليات التسوية 
إلقاَء  اقتضت  التي  النظام  مع  )المصالحة( 
السالِح شرط تذكرة ركوب الحافالت في رحلة 
إلى منفى الشمال حيث تتأهب قوات النظام مع 
لبدء عملية عسكريّة موّسعة،  الروسّي  حليفها 

تؤّكد  استباقُها بقصٍف جوّي وإلقاِء مناشير  تّم 
على أّن من لم يدخل بيت الطاعة سيصنّف قوةً 

إرهابيّة يجُب اجتثاثها بالقوة. 
بعد احتالل عفرين، تراءى ألنقرة أنّها كسبت 
أوراقاً تفاوضيّة مهمة تمّكنها من الضغط على 
مراكز القرار والمساومة، فجاءت الصدمة بأّن 
مع  إطالق حواٍر  في صالِح  الدولّي  الرّد  كان 
مجلس سوريا الديمقراطّي، وبذلك سيتّم بحُث 
المشروع الديمقراطّي الالمركزّي الذي تخشاه 
لذلك  رت  وسخَّ إنهائه  أجل  من  حثيثاً  وعملت 
إمكاناتها فدعمت كّل فصائل المرتزقة وجمعتهم 
في سياق عملية إرهابيّة موسعة أسمتها زوراً 
علقت  أن  النتيجة  فكانت  الزيتون«،  »بغصن 
في أزمة ماليّة خانقة وخسرت ليرتها 40% من 

قيمتها أمام الدوالر،. 
معركةَ  النظاِم  قواُت  تُنهي  نفسه  الوقت  في 
كامِل  على  السيطرة  باستعادة  تقريباً  الجنوب 
مؤّشر  ذلك  ليكوَن  درعا،  ومعِظم  السويداِء 
رفِع الغطاِء الدولّي عن كّل الفصائل المسلّحة، 
في  المسلّحة  المجاميع  أمام  يبَق  لم  وبالتالي 
إدلب إال الحدود التركيّة متنفساً، ولتقف أنقرة 
مع  األخير  اتفاقها  ولعل  معقّدة،  خيارات  أمام 
هو  إدلب  بمعركة  المشاركة  على  موسكو 
قراٌر كالعلقِم المر، ولكنها تجد بتقّدَم المشروع 
بعد  وبخاصٍة  مرارة،  أشدَّ  طعماً  الديمقراطّي 
سلسلِة اإلجراءات التي اتخذتها ومنها استفتاء 
شرعنة الديكتاتوريّة وإلحاقها بانتخابات مبّكرة 
القتناص كّل الفرص ومنع السقوط. لكنَّ األزمة 
الماليّة فاجأتها في توقيتها، إذ كانت متوقعةً بعد 
خاللها  قادرون  أنّهم  أنقرة  قادة  اعتقد  أشهر، 
على ترقيع النظام المالّي، ومع حزمة العقوبات 
األمريكيّة وتصاعِد األزمة وجدت أنقرة نفسها 
فجأة وحيدةً بال منقٍذ، إلى أن هرول أمير قطر 
بعد صمِت أياٍم لزيارة أنقرة يحمل حقيبة عبأها 
بخمسة عشر مليار دوالر، ليُردَّ ديَن أنقرة في 
المقاطعة  لمواجهِة  جانبه  إلى  وقفت  إذ  رقبته 
أنصاره  أردوغان  استجدى  بعدما  الخليجيّة 
لدعم الليرة التركيّة وأظهر نفسه بطالً تاريخيّاً 

في مواجهة المؤامرة الدوليّة عليه.

احلوار طويل والبداية من 
التعريف عرب اللجان

يتجاوز إطار  لم  لمسد في دمشق  الثاني  اللقاء 
اللقاءات ونقل األفكار والتباحث، فلكّل طرٍف 
بالتقييم،  أساسه  على  يقوم  خاص  تصّور 
فمجلس سوريا الديمقراطيّة يتطلع إلى مشروع 

تسعى  بينما  ديمقراطّي،  تعددّي  مركزّي  ال 
2011م  لعام   107 القانون  لجعِل  دمشق 
السقَف النهائّي لإلدارة الذاتيّة وهو نفسه قانون 
اإلدارة المحليّة، ما يعني اإلطاحة بكّل الجهود 
أّن  والواقع  األزمة،  سنوات  بُذلت خالل  التي 
منه  جزئيٍّة  في  يشمل  الديمقراطّي  المشروع 
على اإلدارِة المحليّة، التي ال تصلح أن تكون 

بديالً موازياً لإلدارة الذاتيّة.
الدعوة  الديمقراطيّة  مجلس سوريا  لبّى  عندما 
صائباً  القرار  كان  دمشق،  في  للتفاوض 
واالنفتاح  توّجهاته  مع  ومتوافقاً  متوازناً، 
على الحوار لحّل األزمة، ومضى يحمل معه 
آمال شمال سوريا وطموحاِت  مشروعه وكلَّ 
البالد،  في  مختلفة  أنحاء  في  آخرين  سوريين 
وهو يعيش تجربة اإلدارة الذاتيّة واقعاً منذ أكثر 
من أربع سنوات، وقد صاغ مشروعه من غير 
ارتجاٍل أو اقتناٍص للفرص كما يتوهُم البعض 
قصٍد  عن  فيسيَء  اآلخرين  يُوهم  أن  يريد  أو 
إلى جوهِر المشروع، ولعله ليس مستغرباً أن 
يرفَض البعض أّي مقاربة للديمقراطيّة، فاليوم 
وحالة  ألزمتها  الثامنة  السنة  سوريا  تعيُش 
االستعصاء في الحّل السلمّي مستمّرة، والقراُر 
العسكرّي،  اإلطار  عن  يخرج  لم  السياسّي 
الميدان إلى المؤتمرات  ويتمثل بنقل إنجازات 
وتثبيتها على طاولة التفاوض، وبذلك فهو حلٌّ 
يستند إلى مفهوم الغلبة والقوة، وليس إلى إرادة 
الشعوب وطموحاتهم، وال يعبأ بآالمهم وحريٌّ 

بحلٍّ كهذا أن تكون فاتورة الدم فيه مرتفعة. 
حضر وفد مجلس سوريا إلى دمشق وقد صاغ 
إطار الحّل السياسّي متمسكاً بالثوابت الوطنيّة 
في خضم صراعهم على  الجميع  التي خرقها 
سوريا  وحدة  سوريا  الثوابت  وأهّم  السلطة، 
إلى  الزمان  عقارِب  إعادِة  وعدم  وسيادتها 
الوراء إلى النظام المركزّي الشمولّي، وهذا هو 
أدنى الوفاء لدماِء آالف الشهداء من العسكريين 
والمدنيين، ومناقشة كّل القضايا الحقوقيّة العالقة 
منذ عقود ومنها القضية الكرديّة في سوريا، إذ 
كانت على الدوام في عهدِة المؤسسات األمنيّة، 
ولم يُتصدَّ لحلّها قانونيّاً، وهذا ما ينطبق على 
مكّونات وفئات مجتمعيّة سوريّة أخرى، وبهذا 
فإّن نموذج اإلدارة الذاتيّة يصلُح تعميُمه في كلِّ 
أنحاء سوريا. ومن خالله تتحقّق برامج التنمية 
المستدامة وتطوير سائر المناطق وفق منظوٍر 
يستجيُب لمنطِق العدالِة االجتماعيّة، وال مجال 
فيه ألّي تغييٍب اجتماعّي أو جغرافّي، كما من 
وإطالق  واالستقراِر  األمِن  حالةَ  ضبط  شأنه 

عملية إعادِة اإلعمار.
المرحلة  في  تدوُر  كلها  النقاشات  زالت  ال 

األولى لفهِم وجهات النظِر، ذلك ألّن مشروع 
اإلدارة الذاتيّة قد أُسيء فهُمه عمداً وتّم الترويج 
مشروٌع  وأنّه  والتقسيم  باالنفصال  لمطابقته 
السلبيّة  المواقف  إثارة  بغاية  عرقّي  أو  قومّي 
عن  الحديث  جداً  المبكر  فمن  ولذلك  ضّده. 
النتائج، ألنّها رهُن عمِل اللجاِن المختصة بين 
أولوية  فقط  الخدمّي  للجانِب  ويبقى  الطرفين، 
طرُحها  يتمُّ  التي  الذاتيّة  واإلدارة  الثقة,  لبناء 
والخدمّي  التعليمّي  الجانَب  تشمُل  شاملة, 
والدفاعي, وسائَر جوانِب الحياة, وهذه المسائل 
مع  العالقة  شكِل  على  التوافق  مع  ستتوضح 
أّن  كما  الذاتيّة.  اإلدارات  المركز وعلى حجم 
وجود رعاية دوليّة مهم من أجل إلزام طرفي 

الحوار بتنفيذ مقتضيات االتفاق.
أحمد،  إلهام  قالت   24 خبر  موقع  عن  ونقالً 
اللجان  إّن  مسد:  في  التنفيذيّة  الهيئة  رئيسة 
جلسة  أول  عقدت  للطرفين  التابعة  القانونيّة 
وأشارت  هذه،  المفاوضات  جولة  خالل  لها 
إلى أّن لجنة مسد القانونيّة نقلت رؤية المجلس 
حول القضايا التي تّم التطرق إليها في الجولة 
السابقة. وأّن لجان التفاوض »تعود إلى دمشق 
لالستمرار بالمفاوضات خالل األيام المقبلة«.

وفي حديث لوكالة رويترز توقّع رياض درار 
الرئيس المشترك لمسد أن يكون الحوار طويالً، 
وأّن وفد مسد تلقّى اقتراحاً من دمشق تضمن 
باالنتخابات  الذاتيّة  اإلدارة  مناطق  مشاركة 
التأكيد  مسد  ردُّ  فكان  القادم،  الشهر  المحليّة 
الذاتيّة(  الحالي )اإلدارة  بهيكله  على االحتفاظ 
سيعود  الوفد  وأّن  مستقبليّة،  انتخابات  أّي  في 
أولوية  على  مؤّكداً  المشاورات.  من  للمزيد 
لبناء  حولها  واالتفاق  الخدميّة  القضايا  مناقشة 
التي طرحها  المسائل  الثقة، ورأى في  جسور 

جانب النظام أنّها سابقة ألوانها.
من المهم جداً التعريف بماهية اإلدارة الذاتيّة, 
وكثيٌر من السوريين ليس لديهم معرفة عنها, ما 
يتطلّب عملية تعريف وتوضيح لها، فالمواقف 
السلبيّة منشؤها الجهل بها. وأما فرُض نموذِج 
وال  العالقة  القضايا  يحّل  فلن  المحليّة,  اإلدارة 
تلك أفرزتها األزمة، والنظام التعليمّي أحدها، 
وحّل تفاصيل المشاكل والتي تراكمت خاللها، 

المستعجلة  الخدميّة  القضايا  كّل  إحالة  أّن  كما 
التطور  حركة  تعطيل  شأنه  من  المركز  إلى 

المجتمعيّة.

إنهاء اإلرهاب واالحتالل
 أولوية حّل األزمة

تصريحات  عندها  تراوح  التي  الشبهة  وأما 
على  األمريكّي  الوجود  فهي  النظام  مسؤولي 
األراضي السوريّة، ولكنها واقٌع ال يختلف عن 
التوصل  وعند  مثالً،  الروسيّة  القوات  وجود 
سترحل  سوريّة،  سوريّة  توافٍق  صيغة  ألّي 
القوات األجنبيّة عن سوريا، لعدم وجود مبرر 
القوة  باستخدام  النظام  تلويح  وأما  لبقائها، 
إلخراج القوات األمريكيّة فال يخرج عن إطار 
الموقف السياسّي، واألولوية هي إلخراج قوات 

االحتالل التركّي وإنهاء الوجود اإلرهابّي.
ونقلت وكالة رويترز األحد حديثاً عن محاولة 
األراضي  ضمن  خطتها  في  االستمرار  أنقرة 
السوريّة، وقال أردوغان  بهذا الصدد مجافياً 
بالفعل  عادوا  مليون شخص  ربع  إنَّ  الحقيقة: 
وأضاف  سوريا.  في  »محّررة«  مناطق  إلى 
»إن شاء هللا سنحّرر مزيداً من المناطق ونقيم 
أنّه  إلى  وأشار  اآلمنة«.  المناطق  من  مزيداً 
والعسكريّة  الدبلوماسيّة  الجهود  تكثيف  جرى 
نحو  تركيا  أقامت  حيث  إدلب،  محافظة  في 
حدوث  لتجنُّب  للمراقبة،  عسكريّاً  12موقعاً 
أخرى.  سوريّة  بمناطق  وقعت  كما  ”كارثة“ 
وأّن بالده قد تضّم منطقة سنجار بباشور إلى 
تؤّكد  وبذلك  الضرورة.  دعت  إذا  العملية  هذه 
الجهود  لكّل  تعطيل  عامُل  أنَّها  على  أنقرة 
ال  إذ  المنطقة،  إلى  االستقرار  إعادة  الرامية 
مبرر أبداً للقصف الجوّي التركّي على شنكال 
بعدما تحّررت من اإلرهاب إال أنّها تقوم بدور 
عبر  به  قامت  الذي  نفسه  والعمل  المرتزقة، 

احتالل عفرين.   

تدقيق  دون  البشر...  بني  نحن  نرّدد  ما  كثيراً 
التالية فنقول: شهوة حيوانيّة، غريزة  الكلمات 
حيوانيّة، طبع حيوانّي...إلخ، نقول هذا، عندما 
فاً غير إنسانّي من البعض  نسمع أو نشاهد تصرُّ
الرفض  عن  والتعبير  االستنكار  سبيل  على 
ومن  والحيوانات،  الوحوش  بطبائع  والتشبيه 

خالل متابعتي لألفالم المحببة إلى قلبي )أفالم 
الحيوانات البريَّة( الحظُت أنَّ ما نقولهُ عن هذه 
فاألُسود  كليّاً!،  واقعها  مع  يتنافى  الحيوانات 
سباُع البريّة وكّل الحيوانات الُمفترسة، بمجرِد 
أن تصطاَد فريسةً تسدُّ بها جوعها تتوقف عن 
أو  للنوِم  تخلد  أن  إما  القطيع، وبعدها  ُمطاردة 

تذهُب للهو واللعِب.
حتى القطيُع الضحيّة نفُسهُ بعد عملية االصطياِد 
وشبِع األسود يمرُّ من فوقها، ويسرح ويمرح 
بجوارها دوَن أّي خوٍف أو وجٍل، ومما الحظته 
مهما  القطيع،  ذات  من  المجموعة  أفراد  أنَّ 
بينها  قلّما يصُل األمر  بينها من شجاٍر  حصل 

إلى حدَّ القتل، أما إناُث المجموعة وصغارها، 
ُض لها أحٌد. فال يتعرَّ

غريزّي  بدافٍع  تتمُّ  ال  الضراب...  عمليَّة  حتى 
في  الشبق  ارتفاع  عند  تتمُّ  بل  بحت،  جنسّي 
فتتُم  الرحم  الى  البيضة  نُزول  نتيجة  األنثى 
النوع  والُمحافظة على  التكاثُر  بقصِد  العمليَّة، 
فقط، فأين هي الشهوة الحيوانيّة في الموضوع 
إن كانت الطبيعة الفيزيولوجيّة لهذه الحيوانات 
هي المحّرك وفي أوقات محدودة؟ وأين مكمن 
تُهمتنا للحيوانات )المسكينة( بالشهوانيّة؟!، ثم 
أوليس اإلنسان هو )الوحشّي( منذ أن ارتكب 
من  اإلنسان  أخيه  ضد  األولى  القتل  جريمة 

خالل قتل قابيل لهابيل؟!
أوليس من ذلك التاريخ واإلنسان يُطّور آلة القتِل 
الحجريَّة،  باألسلحة  فبدأً  اإلنسان؟!  أخيِه  ضّد 
ثم الحديديَّة فالميكانيكيَّة فاألوتوماتيكيَّة الى أن 

وصل للنوويَّة والهيدروجينيَّة وسواها كثير.
أوليست كلُّ هذِه األسلحة ورحلةَ التطوير التي 
أخيه  لقتل  اإلنسان  صنِع  من  هي  بها  مّرت 
باألمراض  الموت  نسبةُ  هي  ما  ثم  اإلنسان؟! 
الطبيعيّة،  الوفيات  حاالت  وجميع  واألوبئة، 
مقارنةً بقتلى الحروب في عصرنا الحديث؟!، 
قبل  من  المستهدفة  الشعوب  قتلى  عدد  كم 
عدد  وكم  واإلبادة؟  الصهر  بقصد  الشوفيّنيين 
قتلى الحروب الُمعلنة من األنظمة الديكتاتوريَّة 
ضد الشعوب التي تطالب بالحريّة واالنعتاق؟ 
ثم ما هو نصيُب األطفاِل والنساء من ذلك؟ ثم 
نأتي ونعيب على الوحوش، ونتهمها بالوحشيّة؟
بانقراض  تسبّب  الذي  هو  اإلنساُن  أوليس 
بل  والنباتات؟!  الحيوانات  من  مجموعات 
على  ونعيب  نأتي  ثم  البشر،  من  مجموعات 

الوحوش...أه لو تتكلم الوحوش أه!
افتتحتها  كلمة  ألقيُت  الفعاليات،  إحدى  في 
بقولي: »شبعت وحوش البر وحيتان البحر من 
لم  البشريَّة،  الوحوش  »ولكن  البشر«،  لحوم 
تشبع بعد«. فصفَّق الشهيُد الراحل عمر علوش 

بحرارة مبدياً إعجابهُ بهذه الجملة، وكلما التقيتهُ 
يُذكِّرني بها، ويقوُل ال زالت تلك الكلمات ترنُّ 
تلَك  أنَّ  روعه  في  أُلقي  قد  وكأنّهُ  أُذني،  في 

الُوحوش ستغتالهُ يوماً ما.
أقوُل أنَّ الوحَش الذي اغتال عمر علوش هو 
وحٌش بشريٌّ بامتياز، وذلك إّما أن يكوَن القاتُل 
يعرفهُ عن قرٍب، وعرَف إنسانيّتهُ ونبلهُ وحبَّهُ 
الُمتمثلة  لإلنسانيَّة،  قاتالً  يكوُن  وبهذا  للخير، 
بشخصهَ، وإما أن يكون ال يعرف عن شخص 
عندما  هنا  يختلف  ال  واألمر  شيئاً،  الرجل 
القتل  لعل  يعرفه،  من ال  قاتالً  اإلنسان  يصبح 
يصبح على سبيل المهنة. كأّن يكون دافُع القتِل 
الُحصوُل على المال، وهذا ما ال تفعلهُ الُوحوش 
البريَّة، فعلى كّل إنساٍن يُعرف معنى اإلنسانيَّة، 
أن يَستنكر القتل بأّي دافٍع كان، فالقاتُل، قاتٌل، 

مهما كان السبب.
بقصِد  الُمتظاهريَن  يقتُل  الذي  األمِن  فرُجل 
هو   التظاهر  قمع  بحجة  أو  النظام  عن  الدفاع 
قاتٌل، وكذا األمر الُمتظاهِر يقتُل رجَل األمِن، 
الشرف(  عن  )الدفاع  بدافع  أختهُ  يقتُل  والذي 
حمزةَ  وقاتُل  قاتل،  علوش  عمر  وقاتُل  قاتل، 
قاتل...  البوطي  الدكتور  قاتل، وقاتل  الخطيب 

إلخ.
)إنسان(،  كلمة  على  ونؤّكد  إنساٍن  كّل  وعلى 
أن يستنكَر ذلك، وإال ال يحقُّ لنا أن نَعيَب على 
الحيوانات  حّق  من  بل  والوحوش،  الحيواناِت 
حينها أن تَعيَب علينا ُسلوكنا هذا، وتقوَل: شهوةٌ 

إنسانيّة وطبٌع إنسانّي.
وبالنيابة عن كلِّ إنساٍن يحمُل معنى اإلنسانيَّة 

ويؤمن بها أقول: عذراً وحوَش البرِّ ُعذراً.

حــوار دمـشـق مل يتـوقف

ً
 وحوش الرب... عذرا

ً
عذرا

رامان آزاد

شادي صعب: 
ة 

ّ
 مبادرة قوات سوريا الدميقراطي

ً
 هاما

ً
ا
ّ
 وطني

ً
شكلت عامال

عزيز األكراد   

يف 25 من شهر متوز الفائت قامت مرتزقة داعش اإلرهابيّة بشنّ هجمات دمويّة على مدينة السويداء مستهدفة بشكل مباشر املكوّن الدرزيّ، حيث خلفت تلك 

اهلجمات عدد من الضحايا واجلرحى، إضافة إىل قيامهم بعملية خطف لعشرات النساء واألطفال وأخذهم أسرى، ومن جانب آخر وانطالقًا من ثوابت وطنيّة 

وبادرة إنسانيّة أصدرت قوات سوريا الدميقراطيّة بيانًا أّكدت فيه على استعدادها التام ملبادلة أسرى ملرتزقة داعش اإلرهابيّني لديها باملختطفني من أهايل السويداء.  

سوريا  جملس  وفد  لقاءات  استأثرت 
سياسيّ  باهتمام  بدمشق  الدميقراطيّ 
وإقليميًّا،  دوليًّا  استثنائيّ  وإعالميّ 
يف  دمشق  من  جاءت  املبادرة  ألنّ  وذلك 
من  طويلةٍ  مرحلةٍ  بعد  حسّاس  توقيتٍ 
أمريكيّ،  روسيّ  بتوافق  التصفية  معارك 
فإما  فرٍز  بعملية  انتهت  جسام  وأحداثٍ 
الرتحيل  أو  النظام(  مع  )مصاحلة  التسوية 

إىل إدلب أو ما يسمّى اجليب الرتكيّ. 
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والمكتبة المركزية قائلةً » إنه لشيء جميل 
ويعبر  يجمعهم  مكان  المدينة  تكون  أن 
بالتنوع  تزخر  التي؛  وهويتهم  ثقافتهم  عن 
اتحاد  افتتاح  تزامن  والسيما  والتجدد 
ممثال  ليكونا  المركزية  والمكتبة  المثقفين 

الثقافة بكل معنى ومبنى«.
المشتركة  الرئاسة  باسم  كلمة  ألقيت  كما   
ألقاها محمد  الثقافة والفن في منبج،  للجنة 
اتحاد  تشكيل  »إّن  فيها:  قال  قبرطاي 
خطوة  هو  منبج،  مثقفي  يضم  المثقفين 
بمراحل شاقة وصعبة،  تأسيسها  مر  جيدة 
بالعلم والفكر والثقافة، وهكذا   تم تجاوزها 
المركزية  المثقفين والمكتبة  اتحاد  يستطيع 
من  المزيد  إلى  ودفعها  أكثر  دعمها 

استقطاب النخبة المثقفة«.
كما أُلقيت بعض القصائد الشعرية بالمناسبة، 
وحول ذات الموضوع حدثنا الدكتور أحمد 
وقال:  الفعاليات  بهذه  رأيه  عن  شكير  أبو 
في  كبيراً  إنجازاً  المكتبة  افتتاح  يعتبر   «
يحتويه  وبما  الكتاب  يشكل  حيث  منبج، 
الحقيقة ألّي  الواجهة  من معارف وعلوم؛ 
من  يأتي  الثقافة  حضور  وبالتالي  منطقة. 
باتحاد  تتمثل  التي  الصحيحة  قواعدها 
وأضاف  المركزية«.   والمكتبة  المثقفين 
أبو شكير: »أن الثقافة بكل صورها التزال 
والثقافات،  للحضارات  الحقيقي  الوجه 
وهذا الشيء اليزال يرسخ الذاكرة الحقيقية 

للشعوب في مختلف أرجاء المعمورة«. 
فيما قالت الرئيسة المشتركة التحاد مثقفي 
أن  البد  »الحقيقة  ابراهيم:  ليلى  الجزيرة 
العظيم  الصرح  بهذا  منبج  أهالي  نهنئ 
منبج  ألّن  المدينة.  ثقافة  عن  يعبر  الذي 
كما عهدناها مدينة الثقافة والمعرفة وبعدم 
المحتوى  يعتبر  النواتين؛  هاتين  وجود 
لذا  له.  والمعنى  فارغاً،  للمدينة  الثقافي 
كان البدَّ من تأسيس الثقافة بوجود أركانها 

والمكتبة  المثقفين،  اتحاد  وهي  األساسية 
المركزيّة«.

للثقافة  نواة  الشركسيّة  الجمعية  افتتاح 
والفلكور: 

للمكونات  الثقافي  التنوع  بث  إطار  وفي 
الموروث  وإحياء  كافة،  منبج  مدينة  في 
المدنية  اإلدارة  افتتحت  األصيل.  الثقافي 
الجمعية  وريفها،  منبج  في  الديمقراطية 
الشركسية الواقعة في منطقة السبع بحرات. 
وشهدت الجمعية ازدحاماً ملحوظاً من قبل 
موزاييك  في  أنهم  شعروا  الذين  الزوار 
زخرت  إذ  البعض.  بعضهم  مع  يجمعهم 
واأللبسة  الفنية  والقطع  بالتحف  الجمعية 

التي تعبر عن ثقافة المكون الشركسي. 
بدعوة  المكون  النساء  من  عدد  قام  ثم 
تم  مختلفة،  لمأكوالت  لتذوق  الحضور 
صنعها على الطريقة الشركسية لتعبر عن 
أصالة المرأة المنبجية في إعدادها ألطيب 
لهم.  الثقافي  المنظور  من  المأكوالت 
فقرات  عرض  االفتتاحية  برنامج  تضمن 
حيث  الشركسي  الجميل  والنغم  اللحن  من 
استمع الحضور إليقاع، ورقصات متنوعة 
بالزي  ورقصات  الشركسي،  الفلكلور  من 
تزخر  الحية  ثقافة  عن  تعبيراً  الشركسي 

باألصالة والتراث األصيل.
من  بربلوش«  »روالن  ألينا  وتحدثت 
بافتتاح  رأيها  عن  الشركسي  المكون 
الجمعية وقالت: » لم نكن نستطيع أن نعبر 
عن ثقافتنا في منبج من قبل، بل كنا نعيش 
في تهميش حقيقي. لكن اآلن في ظل اإلدارة 
حيث  األمر،  اختلف  الديمقراطية  المدنية 
لثقافتنا  ونشر  لنا  رعاية  أمام  أنفسنا  نجد 

ومساعدة بعضنا البعض«.

بالذكرى  منبج  مدينة  احتفال  مع  تزامناً 
لجنة  افتتحت  للتحرير،  الثانية  السنوية 
اتحاد  مبنى  منبج  مدينة  في  والفن  الثقافة 
المكتبة  افتتاح  إلى  إضافة  المثقفين، 
محمد  »مكتبة  عليها  أطلق  التي  المركزية 
وقد  العظيم.  لشاعرها  نسبة  غزيل«  منال 
أبناء  من  عديدة  وفود  االفتتاح  حضر 
أعضاء  إلى  إضافة  السوري،  الشمال 
وريفها  منبج  لمدينة  الديمقراطية  اإلدارة 

والمئات من أهالي المدينة.

اتحاد المثقفين إثراء للثقافة 
والمثقفين في منبج

بدأت االحتفالية بالوقوف دقيقة صمت على 

أرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك 
اليوسف  أحمد  منبج  في  المثقفين  التحاد 
بجميع  »نرحب  فيها:  وقال  االتحاد  كلمة 
الحضور في هذه االحتفالية التي تعبر عن 
الهام،  المنبر  هذا  والمثقفين،  للثقافة  إثراء 
بني على بفضل دماء الشهداء الذين علمونا 
إن   « اليوسف:  وأردف   .« العطاء  ثقافة 
من  نتج  إنما  العظيم،  الصرح  هذا  افتتاح 
المدينة.  في  هامة  مرحلية  ثقافية  ضرورة 
وسيكون على كاهلها نشر المعرفة والوعي 

ليكون منبراً يستقطب المثقفين كافة ». 
المدنية  اإلدارة  باسم  كلمة  ألقيت  كما 
ألقاها  وريفها،  منبج  لمدينة  الديمقراطية 
محمد خيرو شيخو وجاء في كلمته: »نرحب 
يزورون  وهم  مكان،  كل  من  بالحضور 

تحتفل  وهي  والشعراء،  الشعر  مدينة 
بالذكرى السنوية الثانية للتحرير وهي تشي 
بعبق الشهادة والنصر بعد ما عانت المدينة 
حولّوها  الذين  المرتزقة  من  والظلم  القهر 
من مكان للمعرفة إلى مكان لسفك الدماء، 
للقوات  البطولية  المقاومة  بفضل  وذلك 
العسكريّة التي شاركت في تحريرها، من 
منبج  ومجلس  الديمقراطية  سوريا  قوات 
العسكري«.  وأشار خيرو إلى أن تأسيس 
اتحاد المثقفين سيسهم بإعادة الثقافة لربوع 
المدينة ودعماً للمثقفين لمتابعة طريق البناء 

والنهضة. 
المشتركة  الرئيسة  باركت  جانبها  ومن   
التحاد مثقفي الجزيرة ليلى ابراهيم ألهالي 
المثقفين  اتحاد  افتتاح  وشعباً  إدارةً  منبج 

رمز  القائد،  عكيد،  قورقماز«،  »معصوم 
وألقاب  صفات  الثائرة،  والروح  الكريال 
عن  يعرفه  لم  من  وعنه،  فيه  قيلت  وحقائق 
قرب سمع به عن بعد، ومن كان غافالً عن 
للحياة  وعشقهم  وبطوالتهم  الكرد  تاريخ 
وقال:  ذلك  »عكيد«  أسمعه  فقد  الكريمة 
الموت،  من  الحياة  يصنعون  هاهنا  »الكرد 

رونقها  لها  ويعيدون  معناها،  للحياة  ويهبون 
»معصوم  كان  تعاش«.  بان  جديرة  لتكون 
الفاعلين  الشبيبة  أعضاء  من  قورقماز« 
لحركة   وانضم  مجموعته،  في  والمتميزين 
التحرر الكردستانية في منطقة  باتمان وهو 
في الثانوية من دراسته، وبعد ذلك انتقل إلى 
سيفرك.  لم يكتف بمجرد االلتحاق بصفوف 
باكور  خارج  إلى  سيفرك  فغادر  الكريال، 
عرف  العسكرية،  األولية  التدريبات  ليتلقى 
بلياقته العالية وتميزه بوضع الخطط والتكتيك 
النضالية في  العمليات  العسكري وكان ينظم 
العمليات  بعض  تنظيم  له  سبق  وقد  باتمان، 
في سيفرك، وفي أيار من عام 1980م.عاد 
تنظيم  أجل  من  بير،  كمال  مع  باكور  إلى 
سيرت،  بوطان-  منطقة  في  الكريال  قوات  
وجرح في العملية التي أعتقل فيها كمال بير 
والتخلص من محاولة  النجاة  من  تمكن  لكنة 
المؤتمر  إلى  وانضم  واعتقاله،  تصفيته 
في  ليكون عضواً  انتهاء معالجته  بعد  األول 
التدريبات  إلى  انضم  بحيث  التدريب،  لجنة 
ذلك  في  وساعده  واأليديولوجية،  العسكرية 
 ، للحركة  انضمامه  قبل  مالكماً  كان  كونه 
وكان  بقامته القصيرة بعض الشيء وجسمه 
الممتلئ  الفتاً االنتباه رغم أنه كان يعاني في 
مشيته من بعض المشاكل، ولكنه كان يتمتع 

بخفة ورشاقة نادرة في الحركة، جريئاً ثائراً 
شجاعاً ومقداماً ال يهاب أي شيء، مما ساهم 
رافق  ثم  التدريب،  سوية  في  رفاقه  تقدم  في 
الرفيق »قرة سنغور« إلى باشور مع بعض 
الكريال  وتحضير  لتنظيم  اآلخرين  الرفاق 
باكور وباشور في عام1981م وأشرف  في 
على عودة الكريال إلى مناطق باكور. أشرف 
قامت  التي  والعمليات  التنقالت  على  الشهيد 
األولى  التمشيط  عمليات  خالل  الكريال  بها 
وكذلك  كافة،  خابور  من  الثاني  الطرف  في 
»أولودارا«  في  العسكرية  العمليات  نظم 
رش«  »كال  في  عقد  الذي  االجتماع  بعد 

عام1984م. ُعرف عن الرفيق الشهيد اتزانه 
وعقالنيته، وتخطيطه المتمكن ودراسته لكل 
لديه  يكن  لم  بها،  يقوم  كان  وحركة  خطوة 
وقت فراغ أبداً فكان يخطط لنقلٍة ما دائماً أو 
في  مجموعته  قاد   وعندما  كتاب،  في  يقرأ 
»أروه«  في  1984م  العام  من  تموز   14
التحرر  حركة  في  ونقلة  تغيير  أكبر  أحدث 
للكفاح  األولى  اللبنة  ووضع  الكردية، 
في  التركية.   الشوفينية  همجية  المسلح ضد 
»عكيد«  الشهيد  عاد  عام1985م  نيسان 
العدو  وهاجم  بوطان،  إيالة  إلى  أخرى  مرة 
الفترة،  تلك  في  المنطقة  على  شرس  بشكل 

إلى  أسفر  مما  التمشيط  عمليات  واستمرت 
اإليالة،  في  الرفاق  من  الكثير  استشهاد 
يتحرك  كان  التي  السرية  حماية  من  وتمكن 
بفضل  العدو  المنطقة من ضربات  في  معها 
حنكته، وقام بعد هذه الفترة بتطوير العديد من 
العمليات النوعية في بوطان بعد عقده العديد 
كان  العام،  ذلك  في صيف  االجتماعات  من 
تجربته  جانب  إلى  األمور  من  الكثير  يتقن 
بين  العسكرية  القيادة  خط  طور  العسكرية، 
المسؤولية  بروح  وتميز  الكريال،  صفوف 
العالية تجاه متطلبات الحياة النضالية، كانت 
مواقفة الشجاعة وإقدامه وروحة القيادية من 
حياة  في  كلي  تغيير  إلى  أدت  التي  األسباب 
المقدام  القائد  مثال  فقد كان  وسلوك من معه 
في كل موقف له، كان يقوم بالمهام التي كان 
يكلف بها على أكمل وجه، إال أنه بالطبع لعب 
دور الريادة في تكوين جيش الكريال وتطويره 
للكريال،  قياديّاً  في قفزة 15 آب وخلق خطاً 
استشهد الرفيق عكيد في كمين وضعه العدو 

في »كابار«  في  28 آذار عام 1986م.

أهالي  نجح  سوريا،  في  النزاع  اندالع  منذ 
السويداء في تحييد أنفسهم؛ فلم يحملوا السالح 
ضد النظام السوري وال وافقوا على االنخراط 
على  الالعبة  األطراف  لكن  معاركه،  في 
األراضي السورية حاولت مراراً استدراجهم 
شق  محاولة  منها  طرق  بعدة  الصراع  إلى 
عبر  أو  الداخلية  الفتن  عبر  الموحدين  صف 
بالتنظيمات  التهديد  خالل  من  شعبها  تطويع 
السويداء  حول  دار  ما  ولفهم  اإلرهابية. 
تحاول  وما  السوري  الصراع  سنوات  خالل 
التركيبة  معرفة  علينا  لها  الترتيب  األطراف 

السكانية للمدينة وموقفها خالل األزمة.
في الحقيقة عندما نتحدث عن مدينة السويداء 
في األزمة السورية؛ فإننا نتحدث عن الملف 
فالسويداء  عام.  بشكل  )الموحدون(  الدرزي 
المناطق السورية تقع في الجنوب  واحدة من 
دمشق  محافظة  وتحدها  دمشق،  من  الشرقي 
الغرب،  من  درعا  ومحافظة  الشمال،  من 
والبادية السورية والصفا من الشرق، واألردن 
كم2،   )6550( مساحتها  تبلغ  الجنوب.  من 
ويمتد طول المحافظة من الشمال إلى الجنوب 
إلى  الشرق  من  عرضها  ويبلغ  كم،   )120(

الغرب )66( كم.
المعقل  سوريا  جنوب  في  السويداء  وتشكل 
كذلك  الموجودين  سوريا  لدروز  الرئيس 
جبل  وفي  المجاورة،  القنيطرة  محافظة  في 
حرمون الممتد بين لبنان وسوريا، فضالً عن 
مناطق في الضاحية الجنوبية لدمشق أبرزها 
جرمانا وصحنايا، كما يتواجدون في عدد من 

القرى في محافظة إدلب )شمال غرب(.
 700 نحو  سوريا  في  الدروز  تعداد  ويبلغ 
ألف نسمة، كانوا يشكلون نحو 3 % فقط من 
قبل  مليوناً   23 البالغ  السكان  عدد  إجمالي 
وتشريد  نزوح  إلى  أدى  الذي  النزاع  اندالع 
أكثر من نصف السكان داخل البالد وخارجها. 
ويتوزعون أيضاً في دول الجوار 200 ألف 
 18 بينهم  إسرائيل  في  ألفاً  و130  لبنان  في 
ألفاً في هضبة الجوالن المحتلة. وتعود أصول 
الدينية  تعاليمها  عن  تكشف  ال  التي  الدروز 
إلى المذهب االسماعيلي، أحد مذاهب اإلسالم 
هذه  إلى  ل  يتحوَّ أن  الدرزي  لغير  يمكن  وال 

الطائفة.
بين  النزاع  بداية  منذ  سوريا  دروز  انقسم 
لألقليات  نفسه حامياً  قدَّم  الذي  للنظام  موالين 
متعاطفين  وبين  ف،  التطرُّ مواجهة  في 
وناشطين مع الحراك الشعبي ضد النظام، قبَل 
اآلخرون  بقي  فيما  مسلح،  نزاٍع  إلى  له  تحوُّ

على الحياد.
في  وتحولها  السورية  األزمة  انطالق  ومع 
وتكوين  السلطة  مع  مسلح  نزاع  إلى  بعد  ما 
دة في مكان آخر، حيث قدم ذلك  تيارات ُمتشدِّ
هدية كبيرة للنظام السوري فبهذه الطريقة يتم 
التخيير بين نظامه وبين التنظيمات اإلرهابية 
الشمال  كما  السويداء  ألهالي  كان  لكنه 
بين  كانت  السويداء  ففي  آخر،  السوري رأي 
االحتجاجات  بعض  تخرج  واآلخر  الحين 
النظام وما  بالخدمات حاول  المطالبة  الشعبية 
ها إلى التسلُّح والدخول  يُسمَّى بالمعارضة جرَّ
وحيد  الشيخ  مع  البداية  وكانت  الصراع.  في 
الكرامة  مشايخ  حركة  أسس  الذي  البلعوس 
الطائفة  مشايخ  من  كوكبة  ضمَّت  التي 
الدرزية الكريمة ومن أعيان المنطقة لتصدح 
األمنية  األجهزة  لممارسات  بمعارضتها 

للنظام، كما قال: ال لإلرهاب السلفي.
حالة  الكرامة  مشايخ  بزعامة  البلعوس  شكَّل 
أشبه باإلدارة الذاتية، حالة وحيد البلعوس في 
للنظام  جدي  إزعاج  مصدر  شكلت  السويداء 
في  محورياً  دوراً  لعب  فالرجل  السوري، 
الجيش،  في  للتجنيد  السويداء  أبناء  مقاطعة 
كما قام بدور مؤثر في التواصل والتوسُّط بين 

األخرى  الجنوب  ومدن  السويداء 
الفتن  إثارة  التي لُعب فيها كثيراً على  كدرعا 
أكثر  النظام  أزعج  البلعوس  الجانبين.  بين 
بمقولته: »لسنا مؤيدين ولسنا معارضين، إنما 
وطائفتنا«،  وطننا  على  نغار  وطنيون  نحن 
معروفون  »الدروز  البلعوس:  ويضيف 
على  حريصون  نحن  الوطنية،  بمواقفهم 
على  والتعدي  التقسيم  ونرفض  سوريا  وحدة 
سنحارب  الطوائف،  كل  من  الناس  كرامة 
الفساد وندافع عن األرض والعرض ضد كل 
خلفه  ومن  السوري  النظام  كان  المعتدين«. 
إيران وروسيا يعولون كثيراً في البداية على 
بحماستهم  يعرفون  حيث  السويداء،  أهالي 
الترويج  عبر  استقطابهم  وحاولوا  العالية 
بشعارات تعود لزمن سلطان باشا األطرش، 

ولكن هذه المحاوالت كافة باءت بالفشل.

تشكيل قوات
 »مشايخ الكرامة«

اندالع  عقب  الكرامة  مشايخ  قوات  وتأسست 
عن  للدفاع  2011م  عام  سوريا  في  األزمة 
دروز السويداء، ويصر فصيل مشايخ الكرامة 
منذ بدايته على اتخاذ موقف محايد من األزمة 
السورية رافضاً االنحياز أليِّ طرٍف وخاض 
داعش  مرتزقة  ضد  شرسة  معارك  الفصيل 
للنظام  كانت مزعجة  لكنها؛  النصرة.  وجبهة 
مشايخ  قوات  روسيا  وصفت  حيث  وحلفائه 
الكرامة بأنَّها إرهابية وتم اغتيال قائد الفصيل 
الشيخ وحيد البلعوس عام 2015م والذي كان 
يعارض تجنيد شباب الدروز في قوات النظام.

مقتل البلعوس وضع السويداء 
على حافة مرحلة جديدة

الشيخ  البارز  الدرزي  الدين  رجل  مقتل  أثار 
مفخخة،  سيارة  انفجار  في  البلعوس  وحيد 
مدينة  في  السوري  النظام  ضد  احتجاجات 
الدرزية تخللها إطالق  الغالبية  السويداء ذات 
نار ومقتل عناصر من القوى األمنية. وتوقع 
حينذاك متابعون للشأن السوري أن تتحول هذه 
االحتجاجات إلى انتفاضة واسعة بخاصة بعد 
تصريحات الزعيم الدرزي وليد جنبالط التي 
دعا فيها إلى انتفاضة درزية على نظام األسد. 
»مشايخ  مجموعة  م  يتزعَّ البلعوس  وكان 
الكرامة« التي تضم رجال دين آخرين وأعياناً 
من  الدرزية  المناطق  حماية  هدفهم  ومقاتلين 
تداعيات النزاع السوري. وبروز الجماعة هذه 
على  النظام  سيطرة  تراجع  إلى  مؤشراً  كان 
مواجهة  في  إدخالها  أالعيب  ورفض  المدينة 

أتباع  لها  وأصبح  لها؛  المحاذية  درعا  مدينة 
في مختلف قرى المدينة وحازت على احترام 
كبيرة  بشعبية  البلعوس  تمتع  كافة.  األهالي 
بمواقفه  وُعرف  الدرزية،  الطائفة  أبناء  بين 
العسكرية  بالخدمة  الدروز  لقيام  الرافضة 
أشد  من  كان  كما  مناطقهم،  خارج  اإللزامية 
المتطرفة.  اإلسالمية  للتنظيمات  المعارضين 
السويداء  في  السياسي  الحراك  انطالق  ومع 
القوى  تدرسها  مشروع  مسودة  عن  كشف 
لتشكيل  المدينة  في  واالجتماعية  السياسية 
نواة إدارة »ال مركزية« محلية في المحافظة 
و«ضبط  الدولة  مؤسسات  عمل  لتسيير 
أن  المشروع  مسودة  في  وجاء  فيها.  األمن« 
الحراك يستهدف »تشكيل جمعية وطنية مؤقتة 
مؤسسات  وإدارة  تنظيم  مهمتها  كمرجعية 
ضرورة  مؤكدة  السويداء«،  في  الدولة 
)المركزية( ومنع  الدولة  بيد  السالح  »حصر 

مظاهر التسلح بين الناس«.
إلقامة  الحاجة  المشروع  مسودة  وأرجعت 
اإلدارة الالمركزية في السويداء إلى أنه »من 
المهم التعامل مع االتفاق الروسي- األمريكي 
الحكمة  من  بكثير  التصعيد(  خفض  )مناطق 
تنتهي  أولى  كمرحلة  السياسية  والواقعية 
أي  ومنع  السوري،  الشعب  إرادة  بفرض 
شكل من أشكال التقسيم«. ومع سيطرة قوات 
واسعة  مساحات  على  روسي  وبدعم  النظام 
من األراضي السورية وكان آخرها الجنوب 
السويداء  إلى  ينظر  النظام  بدأ  السوري، 
عن  الخارجة  األخيرة  المنطقة  بأنها  القريبة 
تعرضت  السويداء  ولكن؛  ما.  نوعاً  سيطرته 
تموز  شهر  من   25 الـ  في  إرهابية  لهجمات 
المدنيين.  المئات من  المنصرم راح ضحيتها 
لحياتهم،  مدنياً   250 عن  يزيد  ما  فقد  إذ 
وأصيب المئات، كما اختطف مرتزقة داعش 
ونساء،  أطفال  غالبيتهم  شخصاً   34 حوالي 
فقدت  كما  فتى مخطوفاً  المرتزقة  أعدم  حيث 
في ظروف غامضة.  لحياتها  امرأة مخطوفة 
أبناء  من  الكتاب  وبخاصة  الكتاب  من  الكثير 
السويداء تناولوا هذا الهجوم الذي تعرض له 
أبناء الدروز. البعض منهم ربط ما جرى في 
السويداء بما جرى في المجزرة التي ارتكبت 
من  آب  شهر  في  الشمالي  الالذقية  ريف  في 
عام 2013م والتي راح ضحيتها قرابة 450 
أدلة  أية  يقدم  ولم  عليها  النظام  وتكتم  شخصاً 
على عمليات القتل التي ارتكبتها المجموعات 
الشام،  وأحرار  النصرة  جبهة  مثل  المرتزقة 
وكذلك الجريمة التي ضربت طرطوس وجبلة 
الجرائم  هذه  كل  وفي  2016م  عام  أيار  في 
لقوات  الغائب  الدور  بشأن  استفهام  إشارة 
السهلة  االختراقات  لهذه  التصدي  في  النظام 
ما جرى  فشبهوا  الكرد  الكتاب  أما  والبدائية، 
في السويداء بما جرى في كوباني بتاريخ 25 

حزيران 2015م عندما فتحت الدولة التركية 
الهجوم  لمرتزقة داعش من أجل شن  الحدود 
على كوباني وارتكاب مجزرة راح ضحيتها 
األطفال  من  غالبيتهم  مدنياً   250 حوالي 

والنساء.
أبناء  المعارض السوري فاضل الخطيب من 
الواليات  في  حالياً  والمقيم  السويداء  مدينة 
إجراءات  عن  تحدث  األمريكية،  المتحدة 
اتخذها النظام البعثي قبل وقوع المجزرة، وقيّم 
ما يجري خالل حديثه لوكالة أنباء هاوار عن 
الخطيب:  فاضل  المعارض  ويقول  المجزرة. 
في  يتمركزون  كانوا  داعش  مرتزقة  »إن 
مركز عسكري كان النظام قد تركه وانسحب 
منه قبل سنوات في منطقة البادية شرق شمال 
بعد  هناك  داعش  وجود  توسع  ثم  السويداء، 
في  األسود  والحجر  اليرموك  مخيم  إخالء 
نقل  وتم  شهور،  عدة  قبل  دمشق  ضواحي 
بادية  إلى  منهم  قسم  أو  المخيمين،  داعش 

السويداء«.

حتركات للنظام قبل اجملزرة 
تشري إىل تواطؤه فيها

هجوم  سبقت  التي  األحداث  تفاصيل  وفي 
النظام  »قام  الخطيب:  يقول  داعش  مرتزقة 
الماضي  تموز   25 في  داعش  مجزرة  قبل 
بأيام قليلة جداً بسحب جنوده من نقاط عسكرية 
أن  أي  داعش،  استهدفها  التي  للقرى  متاخمة 
التي  والبادية  القرى  بين  كانت  الجيش  قوات 
يتمركز فيها داعش وتم سحبها، أي ترك تلك 
القرى بدون حماية من الدولة، ويعرف النظام 
أن هناك داعش. قبل أيام من المجزرة سحب 
سلمه  قد  كان  الذي  الفردي  السالح  النظام 
أنصاره  من  القرى  تلك  في  األهالي  لبعض 

بهدف الحماية«.
وتابع الخطيب حديثه عن الساعات التي سبقت 
الداعشي  الهجوم  ليلة  »في  قائالً:  الهجوم، 
أقل،  أو  بساعتين  المجزرة  بدء  وقبل  نفسها، 
تم قطع الكهرباء عن تلك القرى، وقد تساءل 
بعض األهالي حين حضر المحافظ إلى إحدى 
القرى للتعزية، وقبل أن يطردوه، سألوه لماذا 
بساعات،  المجزرة  قبل  عنا  الكهرباء  قطعتم 
وكان رد أحد مرافقي المحافظ، »أنه قرار من 

الشام«، وهناك تسجيالت فيديو حول ذلك«.
وصل  بساعات،  الداعشي  الهجوم  بدء  وبعد 
من قرى جبل الشيخ الدرزية وقرى الجوالن 
الدروز  دمشق،  ضواحي  في  جرمانا  ومن 
تصل  ولم  داعش،  صد  في  أخوتهم  لمساعدة 
أي قطعة عسكرية للنظام أو صعود أي طائرة 
من مطارات النظام، ومثالً مطار خلخلة يبعد 
وهو  كيلومترات  بضعة  داعش  مواقع  عن 

قريب من القرى التي تعرضت لهجوم داعش. 
الهجوم حدث قبل الفجر بقليل، واستمر حوالي 
وتكبيدهم  داعش  دحر  تم  حتى  ساعات  ست 
حوالي 150 قتيالً، وراح ضحيتها 250 فقيداً 
وعشرات الجرحى، بعضهم مازال في حاالت 
من  العشرات  داعش  اختطف  كما  خطيرة، 
حضرت  التالي  اليوم  وفي  واألطفال.  النساء 
سيارات من النظام ألخذ جثث داعش، وطبعاً 
للنظام  الجثث  تسليم  رفضت  القرى  بعض 

وطردوا سياراته.
ويؤكد فاضل الخطيب: »على أنَّه كان واضحاً 
جداً، حتى ألنصار النظام أن النظام تواطأ مع 
داعش في هذه المذبحة، ويعرف الكثيرون أن 
الهجوم كان يهدف الحتالل تلك المنطقة على 
تخوم الجبل كما اعتاد داعش سابقاً في أماكن 
وتؤكد  تشير  المعلومات  سورية،  من  عديدة 
السويداء  بادية  في  المتمركز  داعش  أنَّ  على 
هدفه تلقين الدروز درساً بسبب امتناع حوالي 
بالجيش،  االلتحاق  عن  شاب  ألف  خمسين 
الحرب  في  الدروز  انخراط  عدم  وبسبب 
وبسبب  ونصف،  سنوات  سبع  منذ  الدائرة 
الدينية  مؤسساتهم  وبكل  العام  الدروز  موقف 
المدني ضد  المجتمع  واالجتماعية وجماعات 
التعفيش الذي شاركت فيه جماعات من الجيش 
السويداء  في  تسويقها  وحاولوا  والشبيحة 
حركة  ظهور  كثيراً  النظام  وأزعج  وقراها، 
الشباب  حماية  حاولت  التي  الكرامة  رجال 
المتخلف والرافض االلتحاق بالجيش، وفشلت 
الدروز  بين  فتنة  خلق  النظام  محاوالت  كل 
محاوالت  ضد  ووقفت  درعا،  في  وجيرانهم 
إضافة  وتهديداتهم،  المواطنين  ابتزاز  األمن 
الالجئين  آالف  مئات  السويداء  احتضان  إلى 
وتشكيل جماعات لإلغاثة والتبرعات من قبل 
وغيره  الزيتون  بمواسم  الدروز  من  العديد 
الدروز  يسمونهم  والذين  الالجئين  إلغاثة 

ضيوف«.

قوات سوريا الدميقراطية 
مستعدة

الشعب  حماية  لوحدات  العام  القائد  وصف 
الشرق  لصحيفة  حديٍث  في  حمو،  سيبان 
بـ  السويداء  أهالي  على  الهجمات  األوسط، 
»الهجمات الوحشية«، وأضاف قائالً: »وجع 
أهلنا الدروز هو وجعنا نفسه، كما حصل مع 
أهلنا في كوباني وعفرين )التي يحتلها جيش 

االحتالل التركي ومرتزقته(«.
الهجمات  بين  قون  يُفرِّ ال  أنَّهم  حمو  وأوضح 
التي تعرضت لها كوباني وعفرين والهجمات 
»وحدات  قائالً:  وتابع  السويداء  أهالي  على 
السويداء  إلى  قوات  إلرسال  جاهزة  الحماية 
العامة  القيادة  أما  اإلرهاب«،  من  لتحريرها 
بيان  في  فقالت  الديمقراطية  سوريا  لقوات 
أصدرته: »إيماناً منّا بوحدة المصير المشترك 
لشعبنا  ونؤّكد  نعرب  كافة،  سوريا  ألبناء 
عن  المختطفين  وأهالي  الّسويداء  مدينة  في 
مع عناصر  تبادل  عمليّة  التاّم ألّي  استعدادنا 
تحرير  سبيل  في  لدينا  المعتقلين  داعش 

المختطَفين وإعادتهم إلى ذويهم وأهلهم«.
السوري  المعارض  يقول  المبادرة  هذه  وعن 
فاضل الخطيب: »إن مبادرة قسد بخصوص 
مساعدة الدروز على  محاربة داعش وحول 
ترحيباً  القت  داعش،  مع  الرهائن  مبادلة 
أن  جديد  تأكيد  وهي  الدروز،  بين  واسعاً 
دموعنا وأفراحنا متشابهة، وأن معاناتنا أيضاً 
مشيخة  من  بيانات  صدرت  وقد  متشابهة، 
موقف  فيها  تشكر  ذلك،  بخصوص  العقل 
ونيتهم  وتضامنهم  وتعاطفهم  الكرد  األخوة 

اإلنسانية الواضحة«.
أبناء  من  مختطفين  وجود  من  الرغم  على 
 30 قرابة  وعددهم  داعش  لدى  السويداء 
النظام  أن قوات  إال  وغالبيتهم أطفال ونساء، 
السويداء  باديتي  في  عسكرية  عملية  أطلقت 
عليها  وسيطرت  الشرقية  والشمالية  الشرقية 
على  كبير  بشكل  المخاوف  تصاعد  وسط 
حتى  اإلخفاق  بعد  والمختطفات،  المختطفين 
اآلن في اإلفراج عنهم، حيث ال يزال المصير 
المجهول يالحقهم، دون معلومات عن الجهة 

التي اقتادهم داعش إليها.
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تستمر السياسة الدنيئة اليت متارسها بعض األطراف على األراضي السورية 
بتدوير الزوايا واللعب على التناقضات من أجل تكريس سلطتها ومصاحلها 

املرة كانت  الوجهة هذه  السوري.  على حساب أطياف ومكونات الشعب 
أن ترتك شعب هذه  أبت هذه األطراف  السويداء والدروز، حيث 

واحلرب  الصراع  هذا  عن  حبيادهم  املدينة 
مليون  نصف  قرابة  خلَّفت  اليت  الكارثية 

فقيد وماليني املهجرين والنازحني.

حتقيق/ حييى احلبيب -  أكرم بركات 

السويداء.. سبع سنوات من احلماية واالستقاللية

 عبد الرمحن حممد

تقرير/ خضر الجاسم

عكيد...روح الكريال اخلالد

السامبا... بني الفن واخلطيئة
بعد مرور أكثر من مئة عام على انطالقتها، 
أصبحت رقصة السامبا اليوم والتي تحّولت 
ومن  عالمّي،  وفنّي  ثقافي  مهرجان  إلى 
البرازيل،  في  العالميّة  المهرجانات  أشهر 
الحظ  صاحبة  جانيرو  دي  ريو  وباتت 

السعيد التي تشهد المهرجان كل عام.
دي  ريو  باسم  مقترنة  اليوم  السامبا  باتت 
جانيرو، ورمزا وطنيا برازيلياً، وأما عن 

أصولها و انطالقتها فهي تعود الى بدايات 
كتعبير عن  والتي جاءت  الماضي،  القرن 
اآلالم والظلم والمشقة التي كانت تتعرض 
األفارقة  من  »العبيد«  العمال  قوافل  لها 
أعمال  في  نهار  ليل  يعملون  كانوا  الذين 

شاقة شتى.
من  أفريقيّة  موسيقا  أصلها  في  والسامبا 
رقصات »التانغو« بآالت إيقاعيّة كالدفوف 

معها  تعزف  واليوم  الخاصة،  والطبالت 
الفلوت والغيتار، وإن كانت تعبر عن آالم 

العبيد فقد باتت اليوم تدخل البهجة إلى قلوب 
أن  بعد  بشغف  ينتظرونها  ممن  الماليين، 

كانت والدتها في مناطق »بيدرا دو سال، 
وسيداد نوفا«، وكانت بذرتها قد وصلت مع 
وصول العبيد السود الى »باهيا« وسواها. 
الرقصة  السلطات  من  الكثير  قاومت 
ألصولها  الممنوعات  من  واعتبرتها 
يستطيعوا  لم  الكثيرين  لكن  ورمزيّتها، 
مقاومة االنضمام إلى رقصاتها التي تندمج 
فيها إيقاعات الرقص باالندماج والتواصل 
الجسدي المرح والروحّي، كما أنَّ الكنيسة 
رغم  خطيئة.  وتعتبرها  تمنعها  اإلنجيلية 
لتصبح  العقبات  كلَّ  الرقصة  تخطَّت  ذلك 
الرقصات  و مهرجاناً ألشهر  عالمياً  تراثاً 
ومتابعوها  عشاقها  لها  وبات  العالمية، 

ومدارسها وفنون أخرى موازية لها

 مبنبج
ّ
 ثقايف

ٌ
يف ذكرى التحرير عرس
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والمواعظ  الحكم  ألخذ  معي  المداومون 
لكوخي  راجعاً  فأقفل  بي  اليوم  يمضي  كي 
شبيهاً  يكون  أن  لمعنى  يفتقد  الذي  الصغير 

بأي منزل«.
القناعة  بالقول: »حييت في زمن  واسترسل 
والرضى بما أملك وجل ما أتمناه أْن أقضَي 
بقيَّة العمر بسالم تحت كنف اإلدارة الذاتية، 
وأملي  المنطقة  في  األمن  يسود  أن  وأتمنى 

بأن تنحو األمور نحو األمن واالستقرار«.
وناشد العم قاسم اإلدارة الذاتية الديمقراطية 
قائالً: »إنني بحاجة ماسة أن يصل صوتي 
للمسؤولين في اإلدارة الذاتية عبر صحيفتكم 
ألنَّ وضعي ال يتحمَّل التأخير، لعل أحداً من 
فاعلي الخير يسمع صدى شيخوختي فيأخذ 

كوخي الصغير بعين الرحمة«.

شبيبة عفرين حنو التنظيم جمددًا

العم قاسم قصة حياته: »ليس لي  لنا  يروي 
عدة  وكرره  لنا  قاله  ما  هذا  هللا...«؛  سوى 
مرات بعد سؤالنا عن حالته وصحته متحدثاً 
إلى  »أتيت  قائالً:  الحياة  في  رحلته  عن  لنا 
هنا في العشرينيات من القرن الماضي حيث 
وعشرين  وخمساً  مئة  اآلن  العمر  من  أبلغ 
سنةً، وأنا لم أتزوج ولم أحظى بحياة العائلة 
وتفاصيلها، يوجد بعض من أوالد عمومتي 
الذي  في مخدعي  هنا، ولكني أعيش وحيداً 
لم أَر تفاصيله الدقيقة منذ ست سنوات بسبب 

فقداني البصر«.
عمري  جل  »قضيت  قائالً:  حديثه  ويتابع   
في ممارسة أصعب األعمال، فقد عملت في 
أصرف  منها  وكنت  الباطون،  و  الزراعة 

على نفسي«.
على  عائلتي  »قدَّمت  قاسم:  العم  ويسهب    
من  الكثير  الكردية  العوائل  معظم  غرار 
الشهداء في سبيل حقنا في حياة حرة كريمة 

وأرضنا المشروعة«. 
كما حدثنا عن سبب رفضه االرتباط وتكوين 

أسرة ترعاه في هذا العمر مبرراً: »في أيامنا 
أفكر  قط  أكن  ولم  مدقع  فقر  من  نعاني  كنا 
بالزواج بسبب وضعي المادي، وكنت أؤجل 
العمر  لهذا  سفينتي  بي  رست  أن  إلى  هذا 
الطاعن، ولم أندم لكوني غير متزوج فأنا لم 

أرد يوماً أن أتزوج«.
بعدة  فترة وجيزة أصبت   ويضيف: »ومنذ 
أمراض ومنها السكري والضغط باإلضافة 
للمشي  يسعفاني  يعودا  لم  ساقاي  أنَّ  إلى 
مجدداً، هذا األمر أحزنني ألني في الحقيقة 
القرن  تجاوزت  أن  إلى  تماماً  معافًى  كنت 
ولم أكن أشكو من أي مرض يذكر، أما اآلن 
كل  من  بشوائبها  الحياة  تحاصرني  أضحت 
الجهات وبكل معانيها، ناهيك عن األمراض 

التي أصابتني«.
قاسم:  العم  يقول  يومه  تفاصيل  وعن   
»أخرج في الصباح الباكر بعون من بعض 
من  أجد  وهناك  الحي  مسجد  إلى  الجيران 
الصحي  ويلهيني عن سوء وضعي  ينسيني 
الرجال  وبعض  أنا  نتحدث  والمعيشي، 

باسم  له  مركزاً  آفا  شبيبة روج  اتحاد  افتتح 
عقيبة  قرية  في  هاوار«   « الشهيد  مركز 
بناحية شيراوا بمقاطعة عفرين ضمن حملة« 
انتفضوا«، لتنظيم الشبيبة في المنطقة بشكل 
فعال؛ وذلك بهدف تنظيم الشبيبة والرفع من 
وتيرة التنظيم والنضال، وسط حضور واسع 

للشبيبة من قرى ناحية شيراوا.
صمت،  دقيقة  بالوقوف  االحتفالية  بدأت 
آفا  روج  شبيبة  اتحاد  في  اإلداري  ألقى  ثم 
للناحية آلدار انكين كلمة، قال فيها: »بروح 
مقاومة العصر، ومقاومة أهالي عفرين شيباً 
وشباباً الذين استمدوا مقاومتهم وكفاحهم من 
آب،   15 في  المسلح  الكفاح  انطالقة  روح 
وعموم  الشبيبة  على  المركز  افتتاح  نبارك 

أهالي عفرين«.
قاوموا  عفرين  أهالي  أن  إلى  انكين  وأشار 
لمدة 58 يوماً في وجه الدكتاتورية والفاشية 
الثقيلة والمتطورة  التركية متحدين أسلحتهم 
لشعب  مثاالً  المقاومة  هذه  وأصبحت  كافة، 
هذه  بروح  أنَّه  على  مؤكداً  ومقاوم،  ثوري 
ويعود  وتتحرر  عفرين  ستنتصر  المقاومة 

أهلها إلى ديارهم.

كبيرة  صورة  الجديد  المركز  في  وعلقت 
شبيبة  اتحاد  أعضاء  من  الثالثة  للشهداء 
روج آفا الذين استشهدوا مؤخراً في مقاطعة 
خلفها  التي  األلغام  إزالتهم  أثناء  الشهباء 
عفرين  أهالي  لحماية  داعش،  مرتزقة 
والشهباء القاطنين في المقاطعة من خطرها، 

هاوار  كرزان،   « الشهداء  من  كل  وهم 
وبروسك«.

ثم استمرت االحتفالية بعقد حلقات من الدبكة، 
وترديد شعارات تحيّي مقاومة العصر.

وكالة هاوار
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تقرير/ ليكرين خاني

افتتاح مركز جمللس قرية
 اهلرموشية بدير الزور

مكتب النقل يف الطبقةاملعمر قاسم ... مسرية حياة شاقة
 مستمر خبدمة املواطنني

الدقيقة  بتفاصيله  الوجه  ـ منمقٌ ذاَك  روناهي/ كركي لكي 

هدبٌ  السبب؟  ما  متسائلًة  النور  فقدت  أعنيٌ  واملرهقة، 

، وكواحَل خانت صاحبها وتعابريَ  تساقطت من رمٍق هٍشّ

استنكارية لنمط حياته، إنه العم قاسم كما يعرف يف احلارة 

أرباع  ثالثة  قضى  حيث  أزقتها  تفاصيل  كل  إىل  ينتمي  اليت 

عمره يف ذات الكوخ ويف ذاك احلي إىل يومنا هذا. 

الطبقة  في  الشعب  ببلدية  النقل  مكتب  يتابع 
مركبات  سير  لحركة  التنظيمية  أعماله 
جديدة  خطوط  واستحداث  العمومي  النقل 
للمواطنين.  جيد  بشكل  الخدمات  تقديم  بغية 
حيث افتتح المكتب في بداية العام الجاري، 
المركبات  جميع  عمل  آلية  تنظيم  بهدف 
العمومية العاملة ضمن خدمة المدينة، سواء 
خالل  من  وذلك  تكسي،  أم  سرفيس  أكانت 
وتثبيت خط سير  للسائقين  الرخص  إصدار 
المركبات وتخصيص مواقف ُمحدَّدة للتوقف 
كما  المركزي.  السوق  داخل  وبخاصٍة 
على  المراقبين  من  عدٍد  بفرز  المكتب  يقوم 
الخطوط الرئيسة في المدينة لمنع حدوث أي 
مخالفات أو تجاوزات من قبل السائقين، حيث 
رّخصنا حتى اآلن لـ257 وسيلةَ نقل عامة، 
و107  )سرفيساً(  خدمٍة  سيَّارة   150 منها 
حوالي  أصل  من  )تكسي(  أجرة  سيارات 
ضمن  تعمل  )تكسي(  أجرٍة  سيارِة   300
المدينة، كما تمَّ استحداث خطوٍط جديدة بُغيةَ 
وتخفيف  للمواطنين  أفضل  خدمات  تقديم 
التالي: خط  الشكل  المسير وهي على  عناء 
وهذا  السوق   - عايد  وخط  المشفى   - عايد 
الخط لخدمة أهالي حي عايد، غربي المدينة، 

والسوق.  الوطني  الطبقة  مشفى  وإلى  من 
الزويقات  أهالي حي  لخدمة  الزويقات:  خط 
من  فلسطين،  بشارع  مروراً  المدينة  شرقي 
وإلى بقية األحياء والسوق المركزي، وخط 
تقع  التي  األحياء  وهي  والجاحظ:  المسحر 
في الجزء الشمالي الشرقي، من وإلى السوق 
فتبلغ  الطبقة:  مفرق  خط  أما  المركزي، 
مسافته حوالي 4كم حتى السوق المركزي، 
الحي  وهو  االسكندرية  خط  إلى  باإلضافة 
من  الشرقية  الجنوبية  الزاوية  في  الموجود 
المدينة، من وإلى السوق  وتبدأ حركة سير 
من  األولى  الساعات  من  العمومية  اآلليات 
في  الليل  من  رة  ُمتأخِّ الصباح حتى ساعاٍت 
أغلب األحيان. والجدير بالذكر أن مركبات 
تسير على  كانت  الطبقة  في  العمومي  النقل 
ثالثة خطوط فقط )رئيسـ  غربي - ووسط(، 
حيث يكون أول موقف في الحي األول من 
المدينة مروراً بالسوق المركزي حتى دوار 
الخطوط  منه  لتتفرع  المدينة  وسط  الكنيسة 
نقطة  عند  الذكر، وتلتقي مجدداً  آنفة  الثالثة 

دوار العجراوي جنوب المدينة.
وكالة هاوار

سلسلة    المدني  الزور  دير  مجلس  يواصل 
الديمقراطية مساحات واسعة من ريفي دير 
الزور الشرقي والغربي، بدأ األهالي بتنظيم 
شؤونهم،  إلدارة  مجالسهم  وتشكيل  أنفسهم 
مركزاً  الهرموشية  قرية  في  افتُتحت  حيث 
طه  »ياسين  الشهيد  باسم  القرية  لمجلس 
الرئيس  االفتتاح  مراسم  حضر  الحاج«. 
المشترك لمجلس البلديات والخدمات في دير 
المجالس  في  وإداريون  العلي  الزور صالح 
المحلية محمد الشمري، وقياديون من قوات 
سوريا الديمقراطية وأعضاء من قوى األمن 
من  المئات  مشاركة  جانب  إلى  الداخلي 
بالوقوف دقيقة  القرية. والبداية كانت  أهالي 
صمت، ومن ثم ألقى كلمة الرئاسة المشتركة 
محمود  الهرموشية  لقرية  الشعب  لمجلس 
بوا فيها  االبراهيم وأميرة الخلف كلمات رحَّ
بالحضور وباركوا من خاللها افتتاح المركز 
هذه  أنَّ  إلى  منوهين  قريتهم،  أهالي  على 
اإلنجازات تحقَّقت بفضل تضحيات الشهداء، 
ومنها تشكيل المجالس وافتتاح المركز وهي 
الشعب وفق  المشترك من قبل  العمل  نتيجة 

المشترك.  والعيش  الشعوب  أخوة  مبدأ 
وبعدها تحدَّثت العضوة في دار المرأة بدير 
قرية  ألهالي  مباركة  الصالح  زهرة  الزور 
الهرموشية بافتتاح مجلسهم مشددة في كلمتها 
والوقوف  المجتمع  تنظيم  ضرورة  على 
التي  والصعوبات  التحديات  جميع  وجه  في 
تواجههم. ومن ثم ألقى اإلداري في أكاديمية 
محمد  الزور  دير  في  الديمقراطي  المجتمع 
هو  المركز  افتتاح  إنَّ  فيها:  قال  كلمة  عينو 
الخطوة األهم التي من شأنها أن تلبي جميع 

احتياجاتهم.
الحاج  طه  ياسين  أن  بالذكر  والجدير 
سوريا  قوات  صفوف  ضمن  مقاتالً  كان 
في  مشاركتها  خالل  استشهد  الديمقراطية 
حملة عاصفة الجزيرة لتحرير ريفي الغربي 
والشرقي من مرتزقة داعش . ومنذ تحرير 
على  والغربي  الشرقي  الزور  دير  ريفي 
مرتزقة  من  الديمقراطية  سوريا  قوات  يد 
طاقته  بكل  المدني  مجلسها  يعمل  داعش، 

على تقديم الخدمات وإعادة تنظيم األهالي.
وكالة هاوار

الذرة  محصول  القارضة  الدودة  تهدد 
واسعة  بمساحات  المزروعة  الصفراء 
تصل إلى 50 ألف دونم في الريف الشرقي 
المحصول  إصابة  نتيجة  الرقة؛  مدينة  من 
الشوكية  اللوز  ودودة  القارضة  بالدودة 
التي انتقلت من القطن، وتأتي هذه اإلصابة 
نتيجة عدم توفر األدوية الالزمة للمكافحة 

إلى جانب العوامل المناخية.
الريف  في  الصفراء  الذرة  زراعة  تعد 
يعتمد  التي  الهامة  المحاصيل  من  الشرقي 
عليها المزارعون وتعد من المرتبة الثالثة 
شهر  في  الذرة  تزرع  والقمح.  القطن  بعد 
عليها  يعتمد  القمح  حصاد  بعد  تموز 
مياه  إلى  تحتاج  صيفي,  كموسم  الفالح 
اإلنتاج  لزيادة  الزراعية  واألسمدة  وفيرة 
إنتاج  بلغ  عالية.  جودة  على  والحصول 
إلى  كيلو   600 من  المنطقة  في  الدونم 

طن، يباع الكيلو من 80 ل. س حتى 130 
من  المزروعة  المساحة  وبلغت  ل.س، 
الريف  يقارب 50 ألف دونم في  الذرة ما 

الشرقي لمدينة الرقة.
اللوز  بدودة  القطن  محصول  إصابة  وبعد 
إلى  الدودة  انتقلت  والقارضة،  الشوكية 
الداخل؛  من  القصب  على  وتتغذى  الذرة 
مما يؤدي إلى موت النبتة بشكل كامل أو 
جزئي، طول الدودة بين 2 إلى 3 سم لونه 

رمادي أو زيتوني.
اسماعيل  المزارع  قال  الصدد؛  وبهذا 
القطن  موسم  من  األمل  »فقدنا  الهريس: 
على  بالقضاء  قامت  التي  اآلفات  بسبب 
هذه  تبدأ  واليوم  كامل,  بشكل  القطن 
المبيدات  برش  نقوم  الذرة،  بموسم  الدودة 
األدوية،  فساد  بسبب  فائدة  دون  الحشرية 
المبيدات  من  الهكتار  تكلفة  أصبحت 

الحشرية15000 ليرة سورية«.
بلدة  في  الزراعة  لجنة  رئيس  ورجح 
انتشار  أسباب  الحمدي  عيسى  الحمرات 
قدوم  عدم  بسبب  المنطقة  في  الحشرة 
التي  الشتاء  فصل  في  الصقيع  موجات 
يرقات  من   %90 على  تقضي  كانت 

وبيوض الحشرات.
توفر  عدم  إلى  أيضاً  الحمدي  وأشار 
فالمتواجدة  الجيدة،  الحشرية  المبيدات 
صالحة  غير  فاسدة  وهي  تركيا  مصدرها 

للرش.
من   %95 يقارب  ما  أن  بالذكر  والجدير 
على  يعتمدون  الشرقي  الريف  أهالي 
الزراعة وتربية المواشي في تأمين قوتهم 

اليومي.

الطبقة  في  الشعب  بلدية  باشرت  ـ  الطبقة 
العمل على إصالح شبكة الصرف الصحي 
اهتراء  بسبب  بالطبقة،  مناطق  عدة  في 
في  تسببت  التي  واالنسدادات  األنابيب 
انتشار الروائح الكريهة؛ وذلك بعد الدراسة 
الطبقة  بلدية  في  الفنية  اللجنة  قدمتها  التي 
وشكاوي  الخلل  فيها  كثر  التي  لألماكن 
المارة  معاناة  سبب  وكانت  المواطنين، 

وبخاصٍة  المكتظة،  السكنية  األحياء  في 
انتشار  نتيجة  والفرعية  الرئيسة  الشوارع 
من  الخارجة  المياه  من  الكريهة  الروائح 

الصرف الصحي. 

تحتاج  التي  المناطق  الدراسة  وحدَّدت 
الصحي  الصرف  شبكة  في  الستبدال 
والمسافة الالزمة لتبديل األنابيب المهترئة 
بفعل القدم أو بفعل االنسدادات التي حدثت 
على  الزائد  الضغط  نتيجة  المنطقة  في 
بعض  وإهمال  الصحي،  الصرف  قساطل 
األوساخ  ورمي  العامة  للنظافة  األهالي 
المتكرر فيها، ما جعل الرطوبة تتسرب في 

التربة، وبالتالي أدى النكسارات متعددة في 
أنابيب الصرف الصحي اإلسمنتية وهبوط 
الزفت،  وتأثيرها على  التربة،  في طبقات 
الماضي،  الشتاء  فصل  في  وبخاصة 

وهذا ما يدعو للحاجة الملحة لتبديلها بشكل 
جزئي في المنطقة أو تغييرها بشكٍل كامل 

في مناطق أخرى.
لقاء أجرته صحيفتنا »روناهي« مع  وفي 
لبلدية  التابع  الفني  المكتب  في  اإلداري 
الشعب بعين عيسى عبد الحميد العبدولي؛ 
لتخليص  البلدية  خطط  عن  فيه  حدثنا 
المدينة من مشكلة الصرف الصحي قائالً: 
فيها  ظهر  التي  المناطق  الدراسة  »شملت 
خلل في شبكة الصرف الصحي، وكثرت 
منها الشكاوي، ومن هذه المناطق: )منطقة 
منصور،  فايز  ومنطقة  البكور،  مشفى 

وبعض  الصنوبري،  مصب  ومنطقة 
الشوارع الفرعية(«.

المسافة  أن  العبدولي  الحميد  عبد  وأكد 
الصحي  الصرف  أنابيب  استبدال  المقرر 
والعمل على تغييرها في مدينة الطبقة تبلغ 

حوالي )5( كم.
إلى أن الخطة تقسم على  العبدولي  وأشار 
مسافة  تبلغ  األولى  المرحلة  مراحل؛  عدة 
وكثافتها  المنطقة  أهمية  حسب  كم   )2,5(
لتصريف  بالنسبة  وأهميتها  السكانية 
المياه الملوثة الخارجة من منازل األهالي 

القاطنين فيها.
الصحي  الصرف  أن طول  والجدير ذكره 
في منطقة الطبقة يبلغ حوالي )125( كم، 
أعطال  من   )%20( تقدر  الضرر  ونسبة 

الشبكة بشكٍل عام. 

روناهي/ الدرباسيةـ  يقوم عمال النظافة في 
بالدرباسية  الشعب  لبلدية  التابع  البيئة  قسم 
وترحيل  األتربة  بتنظيف  يوم  كل  صباح 
القمامة من الشوارع الرئيسة الثالثة وهي 
وقامشلو(،  الحسكة،  العين،  رأس  )شارع 
المؤسسات  قمامة  ترحيل  إلى  باإلضافة 
في  الموجودة  والحاويات  كافة،  واألحياء 
لمدينة  التابعة  والقرى  المدينة  شوارع 
إلى  اآلليات  طريق  عن  وذلك  الدرباسية، 
النفايات،  لها في مكب  المخصص  المكان 
بسقاية  البلدية  في  البيئة  قسم  ويقوم  كما 
الشوارع  ومنصفات  كافة  الحدائق  أشجار 

بشكل يومي.

جتديد أكثر من 50 رخصة إدارية
 

كما جدد قسم الرخص اإلدارية في الدائرة 
الفنية التابعة للبلدية أكثر من )50( رخصةً 

إدارية بخصوص المحالت في الدرباسية، 
وذلك خالل شهر من صدور تعميم يقضي 
التجارية  المحالت  أصحاب  من  بطلب 
اإلدارية  رخصهم  تجديد  إلى  بالتوجه 
خالل السنة الجارية.وأشارت اإلدارية في 
قائلة:  أحمد  بيان  اإلدارية  الرخص  قسم 
»جدد القسم خالل مدة أسبوعين أكثر من 
المحالت  أنواع  لمختلف  رخصة   )50(
تقديم  بعد  وذلك  المدينة،  في  التجارية 
إحضار  وهي  للتجديد،  المطلوبة  األوراق 
شخصيتين،  وصورتين  القديمة  الرخصة 
ورقة  احضار  جديدة  رخصة  لعمل  يلزم 
كومين مصدقة من مجلس الناحية، وثالث 
المحكمة«.ويذكر  وقرار  شخصية،  صور 
حتى  مستمرة  زالت  ال  التجديد  عملية  أن 
في  كافة  التجارية  المحالت  ترخيص 

الدرباسية.

روناهي/ كركي لكي ـ أتلفت ضابطة بلدية 
الشعب في جل آغا مواد منتهية الصالحية 
وذلك خالل جوالتها الميدانية الدورية، كما 
أنَّها تتابع جوالتها على سوق البلدة لمراقبة 
التزام التجار وأصحاب المحالت باألسعار 
المحددة لهم ومطابقتها بالفواتير، باإلضافة 
والحد  المواد،  صالحية  من  التأكد  إلى 
وضمان  باألسعار،  التالعب  ظاهرة  من 

الميدانية  المتابعة  وخالل  المواطن،  حق 
لضابطة التموين تم ضبط كمية من المواد 
مستحضرات  وتشمل  الصالحية  المنتهية 
التجميل،  مواد  شعر،  )جل  من  تجميل 
إحدى  من  جو(،  وملطفات  عطورات 
محالت السوق، ما أدى إلى مصادرة تلك 
صاحب  ومخالفة  أصوالً  وإتالفها  المواد 

المحل وفق القوانين المتخذة.

آفات حشرية تهدد موسم الذرة الصفراء بالرقة

بلدية الدرباسية عمل دؤوب على مدار اليومحل مشكلة شبكة الصرف الصحي بالطبقة

ضبط مواد منتهية الصالحية يف جل آغا

عبد احلميد العبدويل


