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مبدأ  من  انطالقاً  ـ  قامشلو  روناهي/ 
الكردية  الكتب  على  واإلقبال  التشجيع 
والعالمية والحث على المطالعة، قام مكتب 

المرأة في هيئة البلديات والبيئة وبالتنسيق 
مع مكتب البيئة بحملة توعية بالرسم على 
أشهر  بأسماء  قامشلو  مدينة  جدار شوارع 

الكتب العالمية والكردية.
في هذا السياق صرحت نائبة هيئة البلديات 
والمشرفة على عمل الرسم على الجدران 
الحملة  هذه  »جاءت  قائلة:  عمر؛  بيريفان 
التي  السابقة  الحمالت  لجملة  استمراراً 
نظافة  على  والحث  التوعية  إلى  تهدف 
أشهر  المشروع  وضمن  والمياه،  البيئة 
على  تشجيعاً  والكردية  العالمية  الكتب 
الكردية  الثقافة  على  والتعرف  المطالعة 
من  نظمتها  وما  أكثر،  العالمية  والثقافات 
كتاب  ومنها:  وروايات  فكرية  ثورات 
رستم جودي »األيديولوجيا«، وكتاب وليم 
البندقية«، ودوستوفيسكي  شكسبير »تاجر 
»الجريمة والعقاب« وغيرها من الكتب«.

 املوت إىل عشق احلياة
ِّ
أشبال اخلالفة... من حب

العالقات األمريكية ـ الرتكية إىل أين؟
الحياة  بستان  في  تنمو  كالورود..  كانوا  أطفال 
واإلجرام،  والقتل  الحروب  عن  بعيد  ومجتمع 
ثقافة  عشقوا  طغاة  بيد  طفولتهم  عن  ابتعدوا 
حافة  على  كان  ومستقبل  طموحات  الموت... 
إنقاذهم  تم  األخيرة  الدقائق  في  ولكن؛  الهاوية. 
من قبل من يعشقون الحياة وإعادة بناء اإلنسان 

من جديد، أشبال الخالفة ـ أطفال داعش ـ كيف 
أجندات متطرفة  لخدمة  تجنديهم وتسخيرهم  تم 
ومعينة من قبل داعش!!، وكيف تم إعادة الطفولة 
إليهم بوسائل علمية وإنسانية في مركز هوري 

لحماية وتعليم األطفال في إقليم الجزيرة؟!. 

وعبر  االستبدادية  العالمية  األنظمة  طبيعة  من 
د للدول األخرى خارطة سياسية  التاريخ أن تحدِّ
تلك  تتجاوز  كي ال  لها سقفاً  واقتصادية وتحدِّد 
حين  تركيا  مع  أمريكا  حال  وهذا  الخارطة، 
يبدو  لكن  الخصوص،  بهذا  سقفاً  لهاً  وضعت 

وبات  المحددات  هذه  تجاوزوا  قد  األتراك  أنَّ 
في  وألنَّهم  الخارطة،  تلك  من  أكبر  طموحهم 
بين  التباين  بات  سوريا  في  وصراع  إشكاليٍة 
الدولتين واضحاً حين وقفت أنقرة مع المعارضة 

السورية وبخاصة مع درع الفرات.

ّ
االنفصايل

الشمال السوري 
نهضة

ة
ّ
ة وثقافي

ّ
«8 فكري
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روناهي  مؤسسة  عن  تصدر  عامة  ثقافية  سياسية  صحيفة  روناهي: 

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

وخلق  نشر  إىل  وتتطلع  منطقتنا  يف  والتعددية  الدميقراطية  وأسس 

ثقافة دميقراطية بيئية إنسانية حرة أساسها االعرتاف واالحرتام املتبادل 

املنطقة  األقالم احلرة يف  تفعيل  بني مجيع مكونات اجملتمع من خالل 

العلل  مكامن  إىل  يتطرق  واقعي  حتليلي  فكري  نقاش  أسس  وتأمني 

الصحيفة صفحاتها  تفتح  األساس  هذا  وعلى  املناسبة هلا  احللول  وطرح 

احلضارات  مهد  األوسط  الشرق  منطقة  مستقبل  على  الغيورين  لكل 

الفكر  وتنشيط  وتطبيق  ترسيخ  يهمهم  من  ولكل  عامة.  البشرية 

الدميقراطي التعددي الذي يقبل التنوع واالختالف ويعتربه غنى ملنطقتنا.

r.ronahi2011@gmail.com

rojnama ronahi

مركز قامشلو     0938541707

423165

صحيفة روناهي

مركز قامشلو      052438341

0938374196

s.ronahi.555@gmail.com
شركة روناهي للتوزيع واإلعالن
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ة املستبدة«
ّ
 لألنظمة الشمولي

ٌ
ة بديل

ّ
ة التعددي

ّ
ة الدميقراطي

ّ
املؤمتر السابع ملؤمتر ستار...«الالمركزي

 استمرارية التنظيم والعمل الدؤوب

ثورة  سنجعل  العصر  مقاومة  »بروح  شعار  تحت 
المرأة ثورة مجتمعية«؛ عقد مؤتمر ستار مؤتمره 
للثقافة والفن بمدينة  السابع في مركز آرام تيكران 

الرميالن. حضره عضوات مؤتمر ستار من مناطق 
روج آفا وشمال سوريا، إضافة إلى وفد من نساء 

«3باشور كردستان وأوروبا.

6» 5»

من حيث المبدأ نحن مع الحوار بين جميع األطراف السوريّة ولكن يجب أن تكوَن هناك ورقة عمل مدروسة، وأنّنا 
في روج آفا - شمال سوريا لدينا مشاريعنا الديمقراطيّة وخارطة طريق للحّل، ولو لم تكن هناك توافقاٌت دوليّة لما 

احتلت تركيا عفرين أصالً، وأّن الجانب الدبلوماسّي فيما يخصُّ عفرين لم يُحرز أّي تقّدم يذكر.
4»

سلسة فرمانات بحق الشعب اإليزيدي؛ شنتها األنظمة 
االستبدادية على مّر التاريخ بشكل ممنهج؛ للقضاء على 

الديانة اإليزيدية وصهر الثقافة اإليزيدية في ثقافتهم وبالتالي إبادة 
الشعب اإليزيدي المتمسك بهويته وأصالته. واليوم تستكمل دولة 

االحتالل التركي حملة اإلبادة تلك بقصفها قضاء شنكال؛ سائرة على 
درب داعش ومكملة ما بدأته في عام 2014 في ظّل صمت دولي 
وإقليمي، وما صمت حكومتي العراق وباشور كردستان حيال هذا 

العدوان إال خيانة تاريخية... 
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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

العدوان الرتكي على شنكال.. محلة إبادة ممنهجة على الشعب اإليزيدي

حفلة تكرميية للطلبة بتل رفعت 

إدارة مدارس  ـ نظمت  الشهباء  روناهي/ 
بلدة تل رفعت وبمشاركة الجمعية السورية 
لطلبة  تكريمية  حفلة  االجتماعية  للتنمية 
اإلعدادية  للمرحلة  االنتقالية  الصفوف 
والسنوية بعد صدور النتائج النهائية للعام 
بتاريخ  التربوي  المجمع  في  الدراسي 
على  الهدايا  ووزعت  2018/8/15م 

الطلبة المتفوقين. 
وقال العضو اإلداري في الجمعية السورية 
»بعد  الراعي:  حسين  االجتماعية  للتنمية 
التنسيق مع إدارة المجمع التربوي ومجلس 
تكريم  في  بالمشاركة  قمنا  رفعت  تل  بلدة 
المرحلة  طلبة  وهم  المدرسة  في  الطلبة 
واإلعدادية  الثانوية  للمرحلتين  االنتقالية 
اكتشفنا  وحقيقة  بالحفلة  بالمشاركة  وقمنا 
هؤالء  بين  المواهب  من  الكثير  هنالك  أنَّ 
األطفال وكان هدفنا من المشاركة هو رسم 
البسمة وإعادة الروح المعنوية إلى األطفال 
الذين حرموا من الفرحة منذ بداية األزمة 

في سوريا«.
وفي الختام وجه حسين الراعي تحية إلدارة 
المدرسة على الثقة والتعاون المتبادل، وقال 
قرية  أدهم حسو من  العربية  اللغة  مدرس 
قطمة عفرين: »أقيمت اليوم حفلة صدور 
تأخر  الذي  الدراسي  للعام  النهائية  النتائج 

عفرين  لمقاطعة  التركي  االحتالل  بسبب 
ويعتبر قفزة نوعية للساحة الدراسية ألنها 
لم تتأثر بالظروف التي حدثت، بل صممت 
على المضي إلى األمام وبتفوق« أما عن 
معظم  »شارك  حسو:  أدهم  فقال  الحفلة 
الطلبة في هذه الحفلة بفرحة وروح معنوية 
الغناء  في  بالمشاركة  البعض  وقام  عالية 
ونحن كمدرسين في المدرسة نشكر جهود 
الحفل  هذا  بتنظيم   ساهموا  الذين  الجميع 
من إدارة المدرسة والمدرسين والطلبة كما 
نشكر الجمعية السورية للتنمية االجتماعية 
الصوت  أجهزة  بإحضار  قاموا  الذين 

والهدايات الرمزية للطلبة«.
في  طالبة  وهس  علي  خليل  ميديا  وقالت 
الصف العاشر: »تم صدور النتائج النهائية 
ألني  سعيدة  وأنا  اليوم  الدراسي  للعام 
وبتفوق  عشر  الحادي  الصف  إلى  نجحت 
أهنئ جميع الطلبة الذين هجروا من عفرين 
كل  رغم  الدراسي  مشوارهم  وتابعوا 
وفي  منها  يعانون  التي  الصعبة  الظروف 
الختام أوجه تحية شكر إلى كل المدرسين 
الذين بذلوا جهدهم الستمرار عملية التعليم 

دون توقف.«

إعالن مناقصة رقم /3/
عن  كوجر  تل  في  الشعب  بلدية  تعلن 
إجراء مناقصة بطريقة الظرف المختوم 

عن تنفيذ المشاريع التالية:
وجحر  مقالع  بقايا  مشروع   1-

مكسر لشوارع بلدة تل كوجر.
لطريق  مقالع  بقايا  مشروع   2-

ناعور- خراب حسن.
تاريخ  من  اعتباراً  العروض  تقديم 
األحد  يوم  لغاية   15/8/2018

26/8/2018م. 
االثنين  يوم  في  العروض  فض 

27/8/2018م. 
تأمينات أولية: 5%

تأمينات نهائية: 10%
لالطالع على إضبارة المشروع مراجعة 

المالية لشراء اإلضبارة.

الرئاسة المشتركة لبلدية تل كوجر
صالح المحيميد   ليلى رمضان

إعالن
إنتاج فيلم وثائقي  الثانية عن رغبتها في  اقليم الجزيرة للمرة  البلديات والبيئة في  تعلن هيئة 
عن واقع مياه الشرب ومصادر المياه واإلمكانيات الموجودة في هذا المجال والتحديات التي 

يواجهه هذا القطاع في ظل الظروف الراهنة وذلك على مستوى إقليم الجزيرة.
فعلى من يرغب بالتقدم إلى المسابقة أن يرجع مبنى هيئة البلديات والبيئة في مدينة قامشلو من 
أجل الحصول على المعلومات المطلوبة بخصوص هذا العمل من أجل تقديم طلب اشتراكه 

مرفقاً بمشروعه علماً أن آخر مهلة لتقديم طلبات االشتراك هو تاريخ: 25/8/2018م.
مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق.

الرئاسة المشتركة لهيئة البلديات والبيئة
جوزيف لحدو  حزنة يوسف

مذكرة دعوة
يف الدعوى رقم أساس 

/137/ لعام 2018

نعسان،  بن  حمدو  مصطفى  السيد  على 
الحضور إلى هيئة التنفيذ المدنّي بمحكمة 
في  للنظر   ،27/8/2018 في  كوباني 
الدعوى المقامة من السيد مصطفى حمد 

بن نعسان بدفع مبلغ مالي.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات الالزمة. 

هيئة التنفيذ المدنّي بمحكمة كوباني 

محـلـة تـوعــية بالرســم علـى جـدران قـامشـلـو 

تقرير/ شيار كرزيلي
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وجيد أو من خالل تمزق الجرح أو سوء توضع 
الغرسة ضمن الجيب الفكّي ما يسبّب رّد فعل 
الحالة  وتتطور  األجنبي،  الجسم  ضد  التهابّي 
إلى التهاب جيوب أنفيّة حيث يترافق باحمرار 
ووذمة في منطقة الوجنة مع ألم أثناء الضغط 
للحفرة  بالنسبة  األمر  كذلك  المنطقة  على 
األنفيّة حيث يترافق بانسداد األنف أو احتقانه 

مع  األنف صعباً  التنفس عن طريق  يجعل  ما 
بها  اإلحساس  أو  األنف  من  اإلفرازات  زيادة 

في مؤخرة الحلق واحمرار األنف.  

الحرية  رئيس حزب  أوضح  ـ  األخبار  مركز 
الدولة  هجمات  أن  اإليزيدية  والديمقراطية 
»لن  مفادها:  رسالة  شنكال  على  التركية 
وحقوقه  حريته  ينال  اإليزيدي  الشعب  نجعل 
حكومة  صمت  واعتبر  بنفسه«،  نفسه  ويدير 
للشعب  تاريخية  خيانة  كردستان  باشور  بغداد 

العراقي. 
شن جيش االحتالل التركي هجوماً بالطائرات 
المجتمع  منسقية  عضو  موكب  على  المسيرة 
من  عائداً  كان  الذي  شنكالي  زكي  اإليزيدي 
السنوية  الذكرى  بمناسبة  أقيمت  التي  المراسم 
الرابعة لمجزرة قرية كوجو، حيث استشهد إثر 
حزب  رئيس  صرح  الهجوم  وبصدد  الهجوم. 
صالح  عمر  اإليزيدية  والديمقراطية  الحرية 
تحاول  التركية  الدولة  بأن  هاوار  أنباء  لوكالة 
وبالطرق والوسائل كافة منع الشعب اإليزيدي 

من نيل حريته وحقوقه.
وأوضح أن الهجوم الذي شن في يوم 15 آب، 
ذكرى مجزرة داعش بحق أهالي كوجو ليس 
تركيا  من  رسالة  هي  بل  الصدفة،،  باب  من 
شنكال  أبناء  إرادة  ضد  ستبقى  أنها  مفادها 
خالل  من  بيّن  صالح  عمر  حريتهم.  نيل  في 
تصريحه أن الهجوم على شنكال جاء »باتفاق 
والتنمية  العدالة  وحكومة  بغداد  حكومة  بين 
بعد لقاء أردوغان وحيدر العبادي، وبعد فشل 
الشعب  إرادة  من  النيل  في  داعش  مرتزقة 
اإليزيدي وإنهاء وجوده«، وقال: »إن االتفاقية 
الهجوم على أرض  العراقي وإن  الشعب  ضد 
يؤيده  ومن  العبادي  يتحملها  مسؤولية  عراقية 

من داخل حكومة بغداد«.
والديمقراطية  الحرية  حزب  رئيس  وأشار 
اإليزيدية عمر صالح إلى أن »هجمات الدولة 
لضرب  تهدف  شنكال  منطقة  على  التركية 
اإليزيدي  الشعب  ونيل  التحرري  المشروع 
تقف  تركيا  أن  وبيّن  المشروعة«،  لحقوقه 
كردستاني،  وطني  مؤتمر  أي  انعقاد  ضد 
وأردف: »مع األسف فإن الحزب الديمقراطي 
التركية  الدولة  بيد  يده  يضع  الكردستاني 
الحزب  هذا  يتحملها  شنكال  على  والهجمات 
على  مشاريعه  لكن  كردياً،  نفسه  يعتبر  الذي 
األرض تعادي تطلعات الشعب الكردستاني«. 
نوه  كردستان،  باشور  حكومة  صمت  وعن 
صمت  أن  إلى  حديثه  نهاية  في  صالح  عمر 
شنكال  »يبيعون  بأنهم  يعني  باشور  حكومة 

ويشاركون في الهجوم عليها«.
الديمقراطية  سوريا  مجلس  واستنكر  كما 
بأنه  ووصفه  شنكال  على  التركي  العدوان 
ميراث  على  بالحفاظ  تركيا  لرغبة  وفقاً  جاء 
التنظيمات اإلرهابية كون الهجوم جاء بالتزامن 
ارتكبها  التي  للمجزرة  الرابعة  الذكرى  مع 
المتحدة  األمم  ودعا  كوجو.  قرية  في  داعش 
لحماية  الجاد  العمل  إلى  الدولية  والمنظمات 

الشعب اإليزيدي من الجرائم المتكررة بحقهم 
من قبل تركيا ومن المنظمات المتطرفة، ودعم 
تطلعاتهم وحقوقهم المشروعة؛ وجاء ذلك عبر 
بيان كتابي أصدره مجلس سوريا الديمقراطية 
آب  بتاريخ 15  األخير  التركي  العدوان  حيال 
الجاري على قضاء شنكال، وقال: »تعرضت 
شنكال لعدوان من قبل جيش االحتالل التركي 
الذي استهدف الشعب اإليزيدي  بعدة غارات 
جوية، والتي استشهد على إثرها عضو منسقية 
المجتمع اإليزيدي زكي شنكالي الذي كان عائداً 
هو واآلالف من األهالي من المراسم التي أقيمت 
بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لمجزرة قرية 
كوجو. ندين ونستنكر هذا العدوان التركي على 
شنكال والذي يدخل ضمن إطار سياسة حكومة 
أردوغان الالإنسانية والتي يواجه بها الشعوب 
المتحررة في المنطقة. إن العدوان التركي على 
بوحشية  أهلها  تذكير  إعادة  بمثابة  هو  شنكال 
المجازر التي ارتكبتها ربيبة تركيا في المنطقة 
داعش، حيث تزامن هذا االعتداء مع الذكرى 
في  داعش  ارتكبتها  التي  للمجزرة  الرابعة 
من  المئات  ضحيتها  راح  والتي  كوجو  قرية 
خالل  ومن  للجميع  واضحاً  فبات  المدنيين, 
النظر لسياسة حكومة أردوغان بأنها تعمل بكل 
جهدها على أن تحافظ على ميراث التنظيمات 
اإلرهابية لمنع ترسيخ االستقرار في المنطقة. 
القصف على شنكال هو انتهاك صارخ لسيادة 
وندعو  كرستان،  وباشور  العراق  جمهورية 
كل القوى إلى التحرك وإبداء مواقفهم حيال ما 
يجري من انتهاكات وإلى احترام إرادة شعب 
شنكال والحد من حمالت اإلبادة الممنهجة بحق 
الشعب اإليزيدي. ومن موقع عالقتنا الجيدة مع 
على  الحرب  في  وتعاوننا  العراقية  الحكومة 
وأن  ذلك  من  رأيها  تبين  أن  ندعو  اإلرهاب 
تدين هذا االعتداء اآلثم على الشعب اإليزيدي 
بالشراكة  تتهم  ال  كي  عام  بشكل  والعراقي 
إن  اإلجرامية.  آثاره  وتتحمل  الهجوم  هذا  مع 
الصمت الدولي على هذه الجرائم التي ترتكبها 
حكومة أردوغان بحق الشعب اإليزيدي والتي 
تنم عن ذهنية اإلنكار لحقوق الشعوب المطالبة 
بارتكاب  لالستمرار  أردوغان  يدفع  بحقوقها 
األمم  ندعو  لذلك؛  الجرائم.  هذه  من  المزيد 
الجاد  العمل  إلى  الدولية  والمنظمات  المتحدة 
لحماية الشعب اإليزيدي من الجرائم المتكررة 
بحقهم من قبل تركيا ومن المنظمات المتطرفة، 

ودعم تطلعاتهم وحقوقهم المشروعة«.
عفرين  في  اإليزيديين  اتحاد  واستنكر  كما 
شنكال  على  التركي  االحتالل  جيش  هجمات 
والشعب اإليزيدي خاصةً، وطالبوا من الحكومة 
بالكشف  كردستان  باشور  وحكومة  العراقية 
عن موقفهم حيال هذا الهجوم. وتجمع المئات 
من اإليزيديين وأهالي عفرين في مخيم سردم 
الواقع في قرية تل سوسين، وهناك قرئ بيان 

باسم اتحاد اإليزيديين في عفرين للتنديد بالهجمة 
التركية التي استهدفت شنكال من قبل الرئيس 
المشترك التحاد اإليزيديين مصطفى علي شان 
في  اإلدارية  الكردية  وباللغة  العربية،  باللغة 
اتحاد المرأة اإليزيدية عائشة جافو. وجاء في 
العبارات  وبأشد  ونستنكر  »ندين  البيان:  نص 
السلطان  العصر  لطاغوت  الهمجي  الهجوم 
بدأه  ما  مكمالً  شنكال  أرض  على  أردوغان 
أسالفه العثمانيون من إبادة جماعية وفرمانات 
 74 عددها  بلغ  التي  اإليزيديين  الكرد  على 
بتاريخ  وكان آخرها من ربيبته داعش  فرماناً 
وخطف  شنكال  على  بهجومهم   2014-8-3
الفوري  االنسحاب  بعد  رجالها  وقتل  نسائها 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  لبيشمركة 
وترك اإليزيديين بال حماية. ولكن بعد التدخل 
الفوري لوحدات حماية الشعب وإنقاذ األكثرية 
والقضاء  داعش  وقهقرة  الجماعية  اإلبادة  من 
العثماني  السلطان  هو  ها  شنكال،  في  عليها 
على  بطائراته  بالهجوم  بنفسه  يقوم  أردوغان 
أرض شنكال الجريحة وتدمير مقدسات الكرد 
للقضاء  محاولة  في  ومزاراتهم  اإليزيديين 
تاريخه  إنهاء  الكردي من خالل  الوجود  على 
الموغل في القدم آلالف السنين. شنكال تحمي 
إرثاً تاريخياً لإلنسانية جمعاء وبخاصة الكرد. 
إال  عفرين  على  األخير  هجومه  كان  وما 
ثقافة ووجود  تدمير  نفسه من  للنهج  استمراراً 
من  وأجداده  آبائه  أرض  على  كامل  شعب 
معبد  من  اإليزيدية  المقدسات  تدمير  خالل 
بارسا  إلى  هوري  النبي  قلعة  إلى  دارة  عين 
من  تبقى  ما  وسرقة  ليلون  جبل  وآثار  خاتون 
وباستهدافه لشخص  بالده.  إلى  وأخذها  اآلثار 
استهداف ألحد رموز  هو  شنكالي  المام زكي 
من  عقود  سخر  الذي  الشهيد  شنكال  مقاومة 
حياته لخدمة شعبه وقضيته وإرساء استهداف 
قضية الشعب الكردي عامةً والكرد اإليزيديين 
العراقية  الحكومة  من  كالً  نطالب  خاصةً. 
بواجبهم  القيام  كردستان  باشور  وحكومة 
الفاشي على  الهجوم  بكشف موقفهم حيال هذا 
وتبيان  شنكال  في  اإليزيدي  الكردي  الشعب 
موقفهم العلني والواضح. بناء على ذلك نرفع 
صوتنا إلى جميع منظمات حقوق اإلنسان وإلى 
الرأي العام العالمي واألمم المتحدة للوقوف في 
سلطانها  بقيادة  التركية  الدولة  سياسات  وجه 
للشعب  وتدميره  تدخله  ووقف   أردوغان 
اإليزيدي خاصة والكرد عامةً والذي يكمل ما 
بدأه أسالفه العثمانيون من إبادة جماعية بحق 
األرمن واآلشور والمسلمين والكرد اإليزيديين 
وندين  التاريخ  عبر  المنطقة  مكونات  وجميع 
ونستنكر بأشد العبارات ضربه ألخوة الشعوب 

في المنطقة«.

مركز األخبار ـ أكد اإلداري في حزب سوريا 
الالمركزية  أن  الجزيرة،  إقليم  في  المستقبل 
أنجح طرق الحكم إلنهاء السورية، وتمنى أن 
تثمر هذه االجتماعات ويشارك فيها األطراف 
كافة؛ من أجل تحقيق السالم والحرية لشعوب 

المنطقة.
المستقبل،  سوريا  حزب  في  اإلداري  ولفت 
حزبهم  هدف  الزوبع،  صالح  الجزيرة  بإقليم 
هو سوريا تعددية ديمقراطية ال مركزية، وهم 
االجتماعات  هدف  كان  وهذا  لتطبيقه  يعملون 
سوريا  مجلس  بين  دمشق  في  عقدت  التي 
وجاءت  السوري.  والنظام  الديمقراطية 
تصريحات اإلداري في حزب سوريا المستقبل 
بإقليم الجزيرة، صالح الزوبع، في لقاء أجرته 
اللقاءات  أهمية  حول  معه  هاوار  أنباء  وكالة 
الديمقراطية  سوريا  مجلس  بين  جرت  التي 
والنظام السوري. ونوه الزوبع في بداية حديثه: 
»تعرضت سوريا بمناطقها كافة إلى اإلرهاب، 
ألهدافهم  ذريعة  اإلسالم  من  اتخذوا  حيث 
حساب  على  مصالحهم  وحماية  الالإنسانية، 

مصالح الثورة السورية والشعب السوري«.
وأوضح الزوبع، أنهم كحزب سوريا المستقبل 
مستعدون للحوار مع األطراف كافة؛ للخالص 
الوفد  ضمن  من  »كان  األزمة:  هذه  من 
المفاوض رئيس حزبنا، حزب سوريا المستقبل 
والذي يمثل الشعب السوري كافة، حيث كان 
المفاوضات هو حل  الهدف األساسي من هذه 

هذه األزمة وبناء سوريا تعددية ال مركزية«.
الصراع  في  األطراف  جميع  الزوبع،  ودعا 
األزمة  حل  هو  هدفهم  يكون  بأن  السوري 
وطني  حوار  أو  مؤتمر  وعقد  السورية، 
سوري- سوري بعيداً عن التدخالت الخارجية 
الذي  السوري  الشعب  أوضاع  على  والنقاش 

ذاق الويالت جراء الحرب الدائرة.
ضمن  نوقشت  نقاط  عدة  أن  الزوبع،  ولفت 
مسد  بين  دمشق  في  عقدت  التي  االجتماعات 
الناحية  من  أهمها  وكان   السوري  والنظام 
المواطنين  على  األمور  سير  لتسهيل  الخدمية 
دون اللجوء إلى المركز األساسي في دمشق. 
التي ستشكل  اللجان  ورأى صالح الزوبع، أن 

لها أهمية كبيرة في سبيل الوصول إلى حلول 
والنظام  الديمقراطية  سوريا  مجلس  بين 
مصير  تحديد  سيتم  أساسها  وعلى  السوري، 
الشعب  إرادة  يتخذ  أن  يجب  حيث  الشعب، 
بعين االعتبار. وأكد أن الحكم الالمركزي من 
السورية ولهذا  الطرق لحل األزمة  أنجح  أحد 
ألنها  سوريا  في  النظام  هذا  يعتمد  أن  يجب 
ستبعد سوريا عن شبح األزمة التي تعصف بها 
أن  الزوبع  وتمنى  أعوام.  سبعة  من  أكثر  منذ 
تثمر هذه االجتماعات ويشارك فيها األطراف 
كافة؛ من أجل تحقيق السالم والحرية لشعوب 

المنطقة.
في نهاية حديثة أشار اإلداري في حزب سوريا 
إلى  الزوبع،  صالح  الجزيرة،  بإقليم  المستقبل 
سوريا  هو  المستقبل  سوريا  حزب  هدف  أن 
تعددية ديمقراطية ال مركزية، وأضاف: »هذا 
ونعمل  رايته  تحت  نعمل  الذي  الشعار  هو 
جاهدين إلى تحقيق هذا الهدف في سوريا، كما 
أن هدفنا من الالمركزية هي خدمة شعبنا في 

تسهيل شؤونهم«.

مجلس  عن  ممثلون  اجتمع  ـ  األخبار  مركز 
وشيوخ  وجهاء  مع  الديمقراطية  سوريا 
في  للبحث  وذلك  )الخميس(  العربية  العشائر 
التي جمعت مجلس سوريا  نتائج االجتماعات 
العاصمة  في  السوري  بالنظام  الديمقراطية 
دمشق. هذا وحضر شيوٌخ ووجهاء من مختلف 
االجتماع  إلى  الفرات  لنهر  المحاذية  المناطق 
بالقرب  للنهر  الشرقية  الضفة  على  عقد  الذي 

من جسر قره قوزاق جنوب مقاطعة كوباني.
الطبقة،  الرقة،  مناطق  من  الوفود  وحضرت 
عين عيسى، وصرين، فيما حضر أيضاً عضو 
الديمقراطية  سوريا  لمجلس  الرئاسية  الهيئة 
لمجلس  المشترك  والرئيس  علي  محمد  حسن 
وسرد عضو  المهباش.  عبد هللا  المدني  الرقة 
الديمقراطية  سوريا  لمجلس  السياسية  الهيئة 
نوقشت  التي  النقاط  جميع  علي  محمد  حسن 

السوري  النظام  بين  جمع  الذي  االجتماع  في 
ومجلس سوريا الديمقراطية للحضور، وأشار 

إلى أن اللقاءات لم تبلغ بعد مستوى االتفاق.
سوريا  مجلس  في  يسعون  أنهم  إلى  وأشار 
الديمقراطية البدء باالتفاق مع النظام السوري 
لألراضي  المحتلة  الدول  إخراج  على  مبدئياً 
بالحوار  األزمة  وحل  البالد،  خارج  السورية 
من  الخارجية.  األطراف  تدخل  دون  الوطني 
الرقة  لمجلس  المشترك  الرئيس  ألقى  جانبه 
المدني عبد هللا المهباش كلمة خالل االجتماع 
ليس  المنطقة  مكونات  بين  »التالحم  قائالً: 
جيداً،  التاريخ  نقرأ  أن  علينا  الجديد،  بالشيء 
فالمنطقة عاشت لمئات السنين دون أن تخرج 
التي  السياسات  المكونات،  بين  مشكلة  أي 
تكون  بأن  تقضي  المجاورة  الدول  تنظمها 

هنالك دائماً فتن بين شعوب المنطقة«.

من  سنوات  سبع  مدى  على  ـ  األخبار  مركز 
عمر الثورة في روج آفا وشمال سوريا عاشت 
اإلدارة  ظل  في  كانيه  سري  مدينة  مكونات 
الذاتية. جميع مكونات وأطياف المجتمع تمكنت 
من تعزيز نمط الحياة المشتركة وأسس السالم 
واألخوة، حيث تمكنت اإلدارة الذاتية من تمثيل 
كافة، وعليه طالبت مكونات  المجتمع  أطياف 
سري كانيه بدستور يصون حقوق المكونات، 
كما هي مصانة في اإلدارة الذاتية، في حال تم 

وضع أي دستور ألجل مستقبل سوريا. 
في  آفا  روج  ثورة  بعد  المكونات  وشاركت 
الذاتية  اإلدارة  ظل  في  الحياة  مناحي  جميع 
مشاركة  يضمن  اجتماعاً  عقداً  اعتمدت  التي 
مناحي  جميع  في  األطياف  لجميع  متساوية 

الحياة اإلدارية واالجتماعية. 
سري  مدينة  لمجلس  المشتركة  الرئاسة  نائب 
المكون  أبناء  من  وهو  يعقوب،  جان  كانيه 
السرياني  المكون  أبناء  »إن  قال:  السرياني، 
في  وانتمائهم  معتقداتهم  وفق  بحرية  شاركوا 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية منذ بداية تأسيسها«، 
بشكل  اإلدارة  في  اآلن  »نشارك  وأضاف: 
تكاتفت  المكونات،  باقي  مع  ومشترك  متساو 

جميع المكونات في ظل اإلدارة من أجل بناء 
المجتمع. نحن سعداء بهذه اإلدارة، ألنها إدارة 
ديمقراطية، وكمكون سرياني حقوقنا محفوظة 
ومصانة في ظل اإلدارة الذاتية«. وتابع: »إن 
إعداد أي دستور من أجل مستقبل سوريا يجب 
حقوق  وكذلك  المكونات،  حقوق  يصون  أن 

المكون السرياني«.
كانيه  سري  منطقة  مجلس  رئاسة  نائب  وأكد 
رمضان:  محمد  العربي  المكون  أبناء  ومن 
أخوة  لتعزيز  أساساً  تشكل  الذاتية  »اإلدارة 
ظلها  في  تتمتع  المكونات  جميع  الشعوب، 
ألجل  مساٍع  هناك  كانت  إذا  حقوقها.  بكامل 
وضمان  صون  فيجب  المستقبل  سوريا 
إدارة  تكون  لكي  ومقاطعة؛  مدينة  كل  حقوق 

ديمقراطية ويتم بناء وطن ديمقراطي«.
كانيه  سري  مدينة  مجلس  عضو  وقال  كما 
تدير  المنطقة  مكونات  »إن  جوهر:  مصطفى 
نفسها بنفسها منذ ثورة 19 تموز«، وأضاف: 
»هذه اإلدارة تمثل فئات المجتمع كافة. األهالي 
تضمن  ألنها  اإلدارة؛  هذه  عن  راضون 

مشاركة الجميع«.
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العدوان الرتكي على شنكال..  محلة إبادة 
ممنهجة على الشعب اإليزيدي

صاحل الزوبع: «هدفنا بناء سوريا تعددية ال مركزية«

مسد جيتمع بشيوخ العشائر العربية

مكونات سري كانيه: «نطالب بوضع 
دستور يصون حقوق السوريني«

عامل روسي يستعني بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان!

هل رأيت يوماً مشهداً وشعرت أنّه مكّرر، أي 
التفاصيل والصور مّرت عليك سابقاً  أّن ذات 
بشكل مطابق تماماً؟ ال تقلق، فتلك ظاهرة يمّر 
سبق  »وهم  باسم  وتعرف  البشر،  أغلب  بها 
 ،Déjà vu »الرؤية« أو بالفرنسية »ديجا فو

فما التفسير العلمّي لها؟

تحدث  للظاهرة،  عدة  علمية  تفسيرات  هناك 
نقالً  اإللكتروني  ساينس«  »اليف  موقع  عنها 
النفسّي.  الطب  مجال  في  وكتب  دراسات  عن 
وقع  الحدث  يكون  أن  التفسيرات،  هذه  من 
بالفعل، ولسبب معيّن قام دماغك بتذكيرك به. 
في  خطأ  عن  ناجمة  أيضاً  الحالة  تكون  وقد 

حيث  اإلنسان،  دماغ  مستوى  على  المعالجة 
وقت  في  العمل  عصبيّان  عنصران  يحاول 

واحد، ما يسبّب التكرار غير الطبيعّي.
يسمى  ما  على  يعتمد  آخر  تفسير  وهناك 
وتتوقف  تتعطل  حيث  التعطيل«،  »نظرية 
الدماغ.  في  العصبيّة  السياالت  انطالق  عملية 
ويقال إّن األشخاص الذين يعانون من الصرع 
يشهدون في بعض األحيان جزءاً من النوبات 

التي تصيبهم قبل حدوثها.
الصرع،  من  يعانون  ال  الذين  األشخاص  أما 
بسبب  الرؤية«  »سبق  ظاهرة  لديهم  فتحدث 
نقل  في  مقصود  غير  تكرار  أو  تأخير 
نوعاً  يسبّب  ما  للدماغ،  الحسيّة  المعلومات 
إلى شعور  ويؤّدي  المعطيات  في  التداخل  من 

اإلنسان بأن الحدث وقع من قبل.
موجوداً  الشخص  يكون  األحيان  بعض  وفي 
في مجلس معيّن ومهتم بما يحدث حوله، وفي 
الثانية،  من  لجزء  انتباهه  يتشتت  ما  لحظة 
وحين يستعيد التركيز على الحدث األول، يبدو 

المشهد مألوفاً أو مكرراً.

إلى  توصله  عن  روسّي  أحياء  عالم  كشف 
باحتمال  التنبؤ  خاللها  من  يمكن  طريقة 
بدقة  بالسرطان  ذاك  أو  الشخص  هذا  إصابة 
فائقة، انطالقاً من نسبة نشوء األورام الخبيثة 
ذلك  وأعلن  المختلفة.  العمريّة  الفئات  لدى 
مختبر  في  والباحث  الروسّي  األحياء  عالم 
للتقنيات  موسكو  معهد  في  االختباريّة  األدوية 
نشره  مقال  في  بيليكوف  أليكسي  الفيزيائيّة 
العلميّة.   ”Scientific Reports“ مجلة  في 
األخذ  على  طريقتي  “تعتمد  بيليكوف:  وقال 
ما  الطفرات،  لنشوء  الصدفة  طابع  بالحسبان 
مّكنني من التنبؤ في عدد تلك الطفرات الالزمة 
السرطان  ويعدُّ  السرطان”.  مرض  لتطور 

اليوم أحد األسباب الرئيسة لموت اإلنسان في 
المتطورة، حيث يزداد احتمال تطوره  البلدان 
إلى  األمر  هذا  العلماء  ويعزو  المسنين.  لدى 
تدهور تركيب أجزاء من الحمض النووّي عند 
حلول الشيخوخة وتراكم الطفرات الخطيرة في 

الجينوم.
االستفادة  يحاولون  فترة  منذ  العلماء  وكان 

هذا  إصابة  احتمال  في  للتنبؤ  األمر  هذا  من 
لكن  السرطان.  بمرض  ذاك  أو  الشخص 
أو  األحيان  معظم  في  تتحقق  ال  التنبؤات  هذه 
تتميّز بدقّة منخفضة. وقد وجد العالم الروسّي 
قاعدة ضخمة  أن جمع  بعد  المشكلة  لتلك  حالً 
تطّور  إحصاءات  فيها  دخلت  البيانات،  من 
وتضمنت  العالم.  بلدان  مختلف  في  السرطان 
لإلصابة  حالة  مليون   20 البيانات  قاعدة 

بمختلف أنواع السرطان. 
بمرض  اإلصابة  احتمال  أّن  الباحث  والحظ 
“توزيع  بقانون  يسمى  لما  يخضع  السرطان 
عالم  اكتشفه  الذي  القانون  وهو  إرالنغ”. 
الرياضيات إرالنغ مطلع القرن الماضي، حيث 
الهاتفيّة  الخطوط  مشغلي  عدد  تحديد  حاول 
الالزم لمعالجة كمية االتصاالت التي يمكن أن 
يقيمها المستخدمون. وسمح القانون الذي كشف 
عنه العالم بتقييم احتمال نشوء حدث واحد أو 
عّدة بالصدفة، مثل نشوء الطفرات في الحمض 
النووّي لدى اإلنسان، األمر الذي يصلح للتنبؤ 

في احتمال اإلصابة بمرض السرطان.
بالتنبؤ  النظرية تسمح  تلك  إّن  بيليكوف:  وقال 
في  محوريّاً  دوراً  تلعب  طفرات  بحدوث 
تطّور أّي نوٍع من السرطان مع شرط معرفة 
)مثالً  محددة  سن  في  به  اإلصابة  إحصاءات 

سن الشباب أو الشيخوخة(.
طبيب  األسلوب  هذا  يساعد  أن  ويمكن 
األمراض الوراثيّة في معرفة مصير المريض 

انطالقاً من تحليل حمضه النووّي.

أهم هذه االختالطات:
القليلة  األيام  خالل  تنشأ  االنتان:   -1
وألم  وإفرازات  وذمة  مع  العملية  بعد  األولى 
نتيجة  الجراحة  أثناء  البكتريا  انتشار  سببه 
التعقيم غير الجيّد لألدوات الجراحيّة والوسط 

المحيط فيه.
بعد  الحدوث  شائع  الدموّي:  الورم   -2
الدم  تراكم  نتيجة  ويحدث  الجراحّي  العمل 
تحت المخاطيّة أو تحت الجلد غالباً يزول بعد 

األسبوع األول من العمل الجراحّي.
حواف  في  انفتاح  الشريحة:  تمزق   -3
واألنسجة  الزرعة  رأس  معّرضة  الجرح 
العظميّة المحيطة لالنكشاف، فإذا كان التمزق 
أخرى  جراحة  إلى  يحتاج  ال  فاألمر  بسيطاً 
أما في حال وجود تمزق كبير فيتوجب إزالة 

العامل المسبّب والخياطة.
العمل  بعد  الحدوث  شائعة  الوذمة:   -4

الجراحّي وتظهر بعد 24 ساعة من الجراحة 
الجراحة  بعد  الباردة  الكمادات  استخدام  يمكن 

لتخفيف الوذمة. 
شائع  االختالط  هذا  الزائدة:  الحرارة   -5
األقل  بالعظم  مقارنة   D1 القشرّي  العظم  في 
أثناء  كثافة  ألنّها ال تحتاج إلى ضغط ذروي 
التحضير ولتجنب هذا االختالط يجب االعتماد 
على التبريد الداخلّي والخارجّي والتخفيف من 
جديدة  سنابل  واستخدام  اإلمكان  قدر  الضغط 

وحادة. 
نقص في الثبات األولّي: يعتمد الثبات   -6
وسماكة  كثافة  على  أساسّي  بشكل  األولّي 

العظم. 
الضرر  المجاورة:  األسنان  إصابة   -7
الذي يمكن أن تلحقه باألسنان المجاورة  يمكن 
يتطلب  وبالتالي  السن  موت  إلى  يؤّدي  أن 

إجراء معالجة لبيّة لهذا السن أو قلعه.

انثقاب العظم القشرّي: هذا االختالط   -8
شائع الحدوث نتيجة التموضع الخاطئ للغرسة 

السنيّة. 
العمل  خالل  عصبيّة:  إصابات   -9
الجراحّي يمكن إصابة العصب السنّي السفلّي, 
حال  ففي  اللسانّي،  العصب  الذقنّي,  العصب 
إصابة القناة السنيّة السفليّة أو العصب يمكن أن 
ألم مفاجئ حاد غالباً،  مع  غزيراً  نزفاً  نالحظ 
في  نمٍل  و  خدٍر  مع  االختالط  هذا  ويترافق 
حسب  مؤقتاً  أو  دائماً  يكون  أن  يمكن  الشفة، 

درجة اإلصابة. 
كسر الفك السفلّي: هذا االختالط غير   -10
شائع ولكن يمكن أن يحدث في العظم الضامر. 
انثقاب الجيب الفكّي والحفرة األنفيّة:   -11
ال يسبب نتائج خطيرة عادة، ولكن أحياناً يمكن 
نتيجة انتشار البكتيريا في الجيب الفكّي خالل 
العمل الجراحّي بسبب عدم وجود تعقيٍم كاٍف 

إعداد الصفحة - جوليا خلو

 وشعرت أنه مكرر؟
ً
 مشهدا

ً
هل رأيت يوما

االختالطات اجلراحية لعملية زرع األسنان

د. جوان متو

لمجموعة  دراسة   »CELL« مجلة  نشرت 
علماء من الواليات المتحدة األمريكيّة تتمحور 
 »foxp2« برمز  يعرف  الذي  الجين  حول 
والمسؤول عن تطوير لغة الكالم والتعلم لدى 

البشر.
الجين،  هذا  بأّن  السابق  في  اعتقاد  ساد  فقد 
من  غيرهم  ميزة عن  الحاليين  السكان  أعطى 

السكان البدائيين وهي اللغة والكالم.
وهذا الجين يحتوي على نوعين من األحماض 
تطور  فترة  خالل  نشأت  والتي  األمينيّة 
تطور  لمراحل  تعرض  بدوره  وهو  اإلنسان، 
الحياة  بتطور  أهميته  على  يدلُّ  مما  تلقائّي 
البشريّة. وقام العلماء في دراسة جديدة بتحليل 
 ،»FOXP2»لـ المختلفة  الجينيّة  المتغيرات 
تضمُّ  جينيّة  خريطة  على  باالعتماد  وذلك 

حوالي 1000 مكّون جينّي.
بغضِّ  بأنّه  العلماء  وجد  فقد  لذلك،  ونتيجة 
النظر عن أصل اإلنسان، توجد نسخة واحدة 
ولكن  غيرها،  من  شيوعاً  أكثر  الجين  من 
البشرّي كّل على حدة  ينظر لالختالف  عندما 
فإّن  العلماء،  وبحسب  واضٌح.  اختالٌف  يظهر 
حيث  أفريقيا،  من  الهجرة  عامل  يشرحه  هذا 
أصبحت نسخة من »FOXP2« أكثر شيوعاً 
نمو  مع  السمراء،  القارة  خارج  غيرها  من 

السكان في القارات األخرى.
وأشار العلماء إلى أن النتائج التي توصلوا إليها 
ال تعني بالضرورة بأن التغيرات التي حصلت 
على »FOXP2« كانت مهمة لتطوير اللغة، 
لكن أصبح لدى العلماء دافع إلعادة النظر في 

دور هذا الجين في تطور البشريّة.

اكتشاف اجلني املسؤول عن تطوير
 اللغة والتعلم لدى البشر!

ظلت قضية مدى إدراك النباتات للمحيط التي 
تنمو به فترة طويلة بعيدة عن البحث العلمّي.

كتاب  صاحب  شاموفيتز  دانيال  الباحث  وقال 
االكتشافات  وتيرة  إّن  النباتات«:  تعلمه  »ما 
بشكل جعل  تسارعت  النبات  عالم  في  العلميّة 
رائدة  معلومات  على  تحتوي  الجديدة  الطبعة 
االستنتاجات  بعض  مع  متضادة  كانت  ربما 

التي وردت في الطبعة األولى.
تتوجه  الشمس  دّوار  زهرة  الباحث:  وأضاف 
نحو الشمس. هذا التوّجه الضوئّي معروف عن 
النباتات تشعر  أّن  النباتات، مضيفاً  الكثير من 
تستطيع  حيث  جيرانها  من  المنبعثة  بالروائح 
التعّرف على بعض المواد الكيميائيّة الموجودة 

في الهواء المحيط بها.
مواد  بواسطة  تستطيع  األشجار  أّن  وأوضح 
نظرائها  تحذير  الكيميائيّة  الفيرومونات 
عندما  وذلك  المحيط،  الوسط  في  الموجودة 

تتعّرض لهجوم من الحشرات الضاّرة.

هل تعلم ان النباتات لديها حواس 
كاإلنسان؟

قلعة  في  قديمة  قدم  أثر  اكتشاف  علماء  أعلن 
تعود  أنّها  يُعتقد  تركيا،  شرق  في  »فان« 
منذ  المنطقة  في  عاش  »أورارتّي«  لمراهق 

حوالي 3000 سنة.
وقال موقع »حرييت« التركّي إّن »فان« كانت 
إلى   832 بين  ما  أورارتو،  مملكة  عاصمة 
590 قبل الميالد، مشيراً إلى أّن االكتشاف تّم 

من قبل علماء آثار أوكرانيين.
كونيار  إركان  بقيادة  اآلثار،  علماء  ويواصل 
في  التنقيب  أعمال  إسطنبول،  جامعة  من 
أقدام.  آثار  على  عثورهم  بعد  وذلك  المنطقة، 
وقال أحدهم »لقد وجدنا آثار أقدام، ربما تعود 
لطفل يبلغ من العمر 13 ــ 15 عاماً، كان قد 
بناء  أثناء  مبتالً  كان  عندما  الطين  على  داس 
توصلنا  التي  »النتائج  مضيفاً  المنازل«.  أحد 

إليها كانت مثيرة.. وسنواصل بحثنا«.
بيوتهم  يبنون  آنذاك  المنطقة  سكان  وكان 
القراميد  أنواع  من  نوع  وهو  اللبن،  بالطوب 
الحجري  العصر  منذ  عرفت  التي  البدائيّة 

الحديث.

علماء يكتشفون أثر قدم عمرها 3000 عام
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2018/8/16م،  في  المؤتمر  فعاليات  وانطلقت 
التنظيمات  عن  وممثالت  مندوبة،   700 بحضور 
حضور  إلى  إضافة  سوريا،  مناطق  من  النسائية 
دير  مثل  مؤخراً  تحررت  التي  المناطق  من  وفود 
الزور، الرقة والطبقة، باإلضافة إلى وفد من باشور 
حماية  وحدات  عن  وممثالت  وأوروبا   كردستان، 

المرأة وقوات أسايش المرأة.
إلقاء  األول  اليوم  في  المؤتمر  فعاليات  تضمنت 
كلمات من قبل الضيوف وبرقيات التهنئة، ومناقشة 
مؤتمر  أطلقها  التي  والحمالت  السياسي  الوضع 
ستار  مؤتمر  وفعاليات  تقرير  قراءة  ثم  من  ستار، 
للعامين المنصرمين، ومناقشة وضع المرأة والوضع 
التنظيمي للمؤتمر. وفي اليوم الثاني تم قراءة ميثاق 
مؤتمر ستار والنقاش حول القرارات واالقتراحات، 

وإجراء االنتخابات النتخاب هيئات إدارية جديدة.
وتحدثت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية للفيدرالية 
خالل  يوسف  فوزة  سوريا  لشمال  الديمقراطية 
المؤتمر قائلةً: »إن الشعب الكردي يتعرض لمؤامرة 
خطيرة، وإن هجمات االحتالل التركي يسعى إلبادة 
جميع الشعوب، تلك الهجمات التي تستهدف عفرين 

وقنديل تستهدف جميع الشعوب«.
وأضافت فوزة: »إننا نكتب سوية تاريخ المرأة، ثورة 
روج آفا خلفت وراَءها سبعة أعوام، وخاللها وألول 
القرارات  ويتخذن  مستقبلهن  النساء  تناقش  مرة 
جميع  في  صفوفها  المرأة  نظمت  كما  بأنفسهن. 
المجاالت  في  ملحوظ  بشكل  وتقدمت  المجاالت، 
المرأة في ثورة  إن مكتسبات  االجتماعية والعلمية. 
جميع  مصلحة  في  تصب  سوريا  وشمال  آفا  روج 

نسير على  نحن  ها  السنين  آالف  فبعد  العالم.  نساء 
أرض اآللهة األم ونبعث الروح في هذه األرض«.

لمجلس  التنفيذية  الهيئة  رئيسة  قالت  جهتها؛  ومن 
من  المئات  »إن  أحمد:  إلهام  الديمقراطية  سوريا 
صفوف  توحيد  سبيل  في  بحياتهن  ضحين  النساء 
النساء وتحقيق حياة حرة كريمة«. وأشادت بنضال 
مؤتمر ستار في تنظيم النساء بمناطق شمال سوريا.
وأضافت: »كان لمؤتمر ستار دوراً بارزاً أيضاً في 
تحرير الرجل من الذهنية الذكورية المتسلطة، وهو 
قادر على تحرير المجتمعات بالكامل وكسر العادات 

والتقاليد التي قيدت المرأة آلالف السنين«.

امتاز بانضمام النساء 
من املناطق احملررة

لقاء مع عضوة مؤتمر ستار  لنا  السياق؛ كان  وفي 
وليدة بوطي التي حدثتنا عن أسباب تأجيل المؤتمر 

ومدى أهميته قائلةً: »كان ينبغي انعقاد المؤتمر قبل 
هذا الموعد، لكن بسبب األوضاع األمنية في عفرين 
من  للهجوم  تعرضت  التي  المناطق  من  وغيرها 
قبل المرتزقة، تأجل موعد المؤتمر إلى يومنا هذا، 
المؤتمر ينعقد كل عامين  لتقييم أعمال مؤتمر ستار، 
وأيضاً تقييم الوضع السياسي في سوريا بشكل عام 
والوضع السياسي في روج آفا بشكل خاص، ولهذا 
المؤتمر خصوصية مميزة ألن الحاضرات هنا من 
والرقة  منبج  من  النسوة  فيهن  بما  المكونات  جميع 
مجلس  يتشكل  أن  سرورنا  دواعي  ومن  والطبقة، 
النقاش  اليوم  ويتم  المناطق،  هذه  في  ستار  لمؤتمر 

حول األعمال التي قمن بها«. 
قام  التي  األعمال  »إن  قائلةً:  بوطي  وليدة  أضافت 
بها مؤتمر ستار في المناطق كافة هي وفق الميثاق 
الذي وضع قبل عامين، وال يخلو األمر من وجود 
والعمل  اليوم  تجاوزها  بصدد  نحن  لكن  األخطاء، 
على تخطيها، هنالك توجيهات للعمل ضمن العامين 
كي  جهودنا  بكل  لتطبيقها  نسعى  وسوف  المقبلين، 
حول  النقاش  سيتم  كما  السابقة،  األخطاء  نتفادى 

الميثاق الجديد«.

محاس وتفاؤل باخلطوات 
املستقبلية

 
وكان  يومين  مدار  على  المؤتمر  أعمال  استمرت 
يسوده الحماس والتفاؤل بالخطوات المستقبلية التي 

بالشكل  العمل  يستمر  كي  أمامهم  النسوة  وضعتها 
المطلوب وبتطور ملحوظ، هذا ما أكدته لنا عضوة 
في  المالية  لهيئة  المشتركة  والرئيسة  ستار  مؤتمر 
إقليم الجزيرة رمزية محمد وقالت: »الحظنا حماساً 
لم نالحظه من قبل بخاصٍة النسوة اللواتي حضرن 
من عفرين ومقاطعة الشهباء والرقة والطبقة ومنبج، 
وهذا ما دفع أعمال المؤتمر إلى األمام، حيث شاركت 
منطقتها  تحاكي  التي  وبهويتها  بلغتها  امرأة  كل 
فخورة بما لديها من أعمال، وكلها أمل بأن تتفادى 
األخطاء السابقة وترتقي بالعمل بالشكل المطلوب، 
كان النقاش في المؤتمر مثمراً ألن مشاركات النساء 
فيه كانت كثيرة، حيث كسرت المرأة حاجز الصمت 
وتقيم  تستفيد  هنا كي  إلى  العبودية وتوجهت  وقيود 
األوضاع التي يمر بها شمال سوريا واألعمال التي 

قامت بها، واعداٍت باألفضل«.

مرآة املرأة

هيفيدار خالد

التعذيب املمنهج للنساء 
يف سجون تركيا

وبأجهزتها  الفاشية  التركية  الدولة  تواصل 
ممارساتها  كافة؛  والشوفينية  القمعية 
الشعب  بحق  الالإنسانية  وانتهاكاتها 
في  واألوقات،  األماكن  في جميع  الكردي 
بحق  بخاصة  حدود،  وبال  الظروف  شتى 
النساء المناضالت الالتي يناضلن من أجل 
السلطة  حريتهن وكرامتهن ويتمردن ضد 
موضوع  بحقهن.   التعسفية  والسياسة 
الموقرة،  صحيفتكم  في  العدد  لهذا  مقالي 
من  التركية  الدولة  تمارسه  عما  سيكون 
االنتهاكات والسياسات بحق آالف  النساء 
عن  سأتحدث  سجونها،  في  المعتقالت 
لإلهانات  يتعرضن  اللواتي  النساء  هؤالء 
والمعاناة والممارسات الالأخالقية في ظل 
عليهن  التركية  السجون  نظام  يفرضه  ما 
الحائط كلَّ  بعرض  من سياسيات، ضارباً 
اليوم  الديمقراطية.  والموازين  القوانين 
داخل  من  لنا  وردت  معلومات  وبحسب 
أن  ثبت  الفاشية،  التركية  السجون  بعض 
للتعذيب  يخضعن  فيها  النساء  من  الكثير 
الممنهج وسوء المعاملة.  بحسب ما تناولته 
وسائل اإلعالم؛ فإن السلطات التركية في 
السجون تقوم بفرض العقوبات على النساء 
االنضباط  قانون  اسم  تحت  واهية  بحجج 
بالنظام  التقيد  وعدم  االعتيادي  والنظام 
الداخلي للسجن. كما تطرقت األنباء الواردة 
عمليات  تشهد  التركية  السجون  أن  إلى 
المعتقالت  بحق  وممنهجة  منظمة  تعذيب 
من مختلف األعمار، وتمنع النساء اللواتي 
تلقي  من  المزمنة  األمراض  من  يعانين 
ومنعهن  الدواء  على  والحصول  العالج 
من الرعاية الصحية الطبيعية بشكل كامل، 
على الرغم من أنه حقهن. بخاصة النساء 
يمنعن  أنقرة، حيث  في سجن  المسجونات 
الحياة  في  حقوقهن  أبسط  من  ويحرمن 
بعيدة  أخالقية  ال  انتهاكات  وسط  يومياً 
وعندما  اإلنسانية.  والمعايير  القيم  عن 
تطالب النساء بمراجعة الطبيب للمعالجة، 
عليهن  بالهجوم  المناوبين  الحراس  يقوم 
لهن  مسيئٍة  كلماٍت  وتوجيه  وضربهن 
في  بهن  والتحرش  شأنهن  من  والتقليل 
الكثير من األوقات. األمر الذي يؤدي إلى 
غير  لحاالٍت  والتعرض  صعبة  أوضاٍع 
مقلقة  الصحية  أوضاعهن  وباتت  طبيعية، 
بسبب اإلهمال الصحي وقلة النظافة داخل 
يتم  أنَّه  على  المصادر  وتؤكد  السجون. 
استجوابهن والهجوم عليهن وهن عاريات 
التركية  الدولة  تقوم  األوقات.  معظم  في 
بممارسة حرٍب خاصٍة ونفسية بشكل منظم 
صعوبات  يواجهن  وتركهن  النساء،  بحق 
غامضة  ظروف  في  والعيش  الحياة  في 
معظم  بإصابة  يتسبب  ما  السجون،  داخل 
النساء بأمراض نفسية، كونهن يعشن حالة 
من الخوف والقلق طوال أربعة وعشرين 
ساعة في اليوم. تحاول الدولة التركية من 
خالل ممارساتها هذه ضرب إرادة المرأة 
أسيرات  وجعلهن  السجون،  في  المقاومة 
وبذلك  البشعة،  وممارساتهم  لسياستهم 
استهداف جهود ونضال المرأة التي تبذل كل 
الكريمة،  طاقاتها من أجل الحرية والحياة 
األول  هدفها  التركية  الدولة  ذهنية  وألن 
الحرة  المرأة  إرادة  استهداف  واألخير هو 
النظام  إلى إظهار حقيقة  دائماً  التي تسعى 
الذي يستهدف نضال  التركي األردوغاني 
األوسط  الشرق  أنحاء  في  المرأة  حرية 
يخاف  األردوغاني  النظام  وألن  كافة. 
المنظمة  للمرأة  ألف حساب  منها ويحسب 
االستبدادي  نظامه  حقيقة  تعرف  التي 
نضال  مسألة  في  وبخاصة  والعنصري 
المرأة من أجل الحرية، ومطالبتها بحقوقها 
على  يتوجب  هنا  من  الحياة.  في  الطبيعية 
جميع المنظمات اإلنسانية والحقوقية حماية 
حقوق النساء المعتقالت في سجون الفاشية 
من  تعتبر  التركية  الحكومة  ألن  التركية، 
أكثر الدول التي تنتهك القوانين الدولية في 

الحرية والعدالة وحقوق اإلنسان. 

تقرير/ سارة جلود - ليكرين خاني

املؤمتر السابع ملؤمتر ستار... استمرارية التنظيم والعمل الدؤوب
روناهي/ كركي لكي ـ حتت شعار »بروح 
ثورة  املرأة  ثورة  سنجعل  العصر  مقاومة 
جمتمعية«؛ عقد مؤمتر ستار مؤمتره السابع 
مبدينة  والفن  للثقافة  تيكران  آرام  مركز  يف 
الرميالن. حضره عضوات مؤمتر ستار من 
مناطق روج آفا ومشال سوريا، إضافة إىل 
وفد من نساء باشور كردستان وأوروبا.

نساء احلسكة: «15 آب انطالقة االنبعاث الوطني«

الرابعة  السنوية  الذكرى  في  ـ  الحسكة  روناهي/ 
قفزة  الثورية؛  الكريال  قفزة  إلحياء  والثالثين 
يوم  ميالد  اعتبرت  التي  آب،  من  عشر  الخامس 
جديد للشعب الكردي الذي عانى الويالت من الظلم 
واالضطهاد واالستبداد على أيدي الفاشية التركية، 
وكانت خطوة تاريخية عظيمة بقيادة القائد عبد هللا 
الكردي  للشعب  الوطنية  الروح  النبعاث  أوجالن 
)معصوم  عكيد  المناضل  القيادي  شخص  في 
قورقماز(، الذي نادى بفكره وفلسفته إلى ضرورة 
خالص الشعوب من العبودية والظلم ونشر الحرية 
االحتفاالت  تواصلت  المناسبة  بهذه  والديمقراطية. 
وشمال  آفا  روج  مناطق  في  الشعبية  والمسيرات 
خروج  الحسكة  مدينة  شهدت  حيث  كافة،  سوريا 
الشوارع  إلى  الحسكة  مقاطعة  أهالي  من  اآلالف 
آب   15 لقفزة  السنوية  بالذكرى  احتفاء  والميادين 
التي غيرت مسار ثورة الشعب الكردي خالل عقود 
تحيِّي  التي  واألعالم  الالفتات  الزمن، حاملين  من 
الشهيد  دوار  من  األهالي  وتوجه  آب،   15 قفزة 
شاهين بتل حجر إلى دوار الشهيد سرحد في حي 
المفتي، مرددين الشعارات التي تمجد ثورة 15 آب 
الشهداء  ساحة  في  كبيرة  جماهيرية  احتفالية  لتقام 

بالحسكة. 

ثورة روج آفا استمرار
 لقفزة 15 آب

وكانت لصحيفتنا »روناهي« لقاء مع بعض النساء 
الالتي كانت لهن بصمة في إحياء ذكرى الخامس 

عشر من آب لسنوات عديدة.
قفزة  انطالقة  »إن  قائلة:  محمد؛  هدية  وحدثتنا 
الشعب  مصير  حولت  آب  من  عشر  الخامس 
وأصبحت  الوجود،  إلى  الالوجود  من   الكردي 
منعطفاً تاريخياً هاماً في مسيرة النضال والمقاومة 
للشعب الكردي، فقد تحولت من النضال السياسي 
بدء  عن  أعلنت  وبذلك  العسكري،  النضال  إلى 
لتغيير  بداية  كانت  والتي  جديدة،  نضالية  مرحلة 
مصير الشعب الكردي بانطالق أول شرارة للكفاح 
المسلح التي قادها الرفيق عكيد ضد النظام التركي 
وسياساته التعسفية تجاه الشعب الكردي، والجميع 
إال  هي  ما  سوريا  وشمال  آفا  روج  ثورة  أن  يعلم 
استمرار لقفزة الخامس عشر من آب بفكر وفلسفة 
القائد األممي عبد هللا أوجالن، الذي ترك لنا متابعة 
بصمة النضال والمقاومة التي بدأها، ولنسير على 
هذا الخط والنهج الذي رسمه لنا منذ والدة حركة 

التحرر الكردستانية إلى يومنا هذا«.

ثورة إلبراز القيم األخالقية والروحية
والتقينا بالمواطنة منور زافي لتحدثنا عن قفزة 15 
من آب قائلة: »كانت النطالقة الخامس عشر من آب 
جوانب اجتماعية وعسكرية وسياسية وأيديولوجية، 
والروحية  األخالقية  القيم  إلبراز  ثورةً  كانت  فقد 
واالستبداد  الظلم  ثورة ضد  الكردي،  الشعب  لدى 
ثورة  الكردي،  للشعب  واإلبادة  القومي  والصهر 
وبقيادة  قورقماز(  )معصوم  عكيد  المناضل  قادها 
التركية؛ لتكون انطالقة  الدولة  القائد أوجالن ضد 
أول شرارة للكفاح المسلح، فتحول مسار المقاومة 
من النضال السياسي إلى انتفاضة وثورة ضد الظلم 
الكردي  الشعب  ثورة  بداية  ولتصبح  والعبودية، 
عليه  تكالبت  أن  بعد  جديد،  من  االنبعاث  وثورة 
اإلقليمية  الدول  قبل  من  واالستبداد  العبودية  قوى 
والدولية الهادفة لمحو ثقافة وتاريخ الشعب الكردي 
من الوجود، وقد كانت ثورة 15 آب قفزة إلبراز 
منذ  ناضلت  التي  الكردستانية  الحرة  المرأة  دور 
وديمقراطيتها،  الشعوب  حرية  سبيل  في  سنين 
وعسكرياً  سياسياً  المرأة  حرية  أجل  من  وناضلن 
من  بيجو  زبيدة  المواطنة  وأكدت  واجتماعياً«. 
من  عشر  الخامس  قفزة  »تعتبر  قائلةً:  جانبها 
الكردي  بالشعب  للنهوض  أساس  حجر  أول  آب 
خالل  من  واالستبداد،  الظلم  براثن  من  وتحريره 
تحويل حركة التحرر الكردستانية إلى قوة عسكرية 

واإلنسانية،  الكرد  أعداء  ألد  بوجه  السالح  تحمل 
التي  الفاشية،  التركي  االحتالل  دولة  وعلى رأسها 
مارست جميع أنواع الظلم واالستبداد ضد الشعب 
الكردي، بهدف القضاء على التاريخ الكردي ومحو 
اجتماعية  نسائية  ثورة  كانت  كما  وتاريخه،  ثقافته 
المرأة الكردستانية الحرة، والتي  برز خاللها دور 
ناضلت بكل طاقاتها على األصعدة والميادين كافة، 
التي  الكردية  المرأة  صوت  إيصال  فاستطاعت 
حرية  في  أوجالن  القائد  وفلسفة  فكر  من  اتخذت 

المرأة نهجاً لمسيرة نضالها وحريتها إلى العالم«.

اخلامس عشر من آب ثورة
 انبعاث الكرد

كما والتقينا بالمواطنة مهاباد شيخ سعدون من مدينة 
الحسكة التي أكدت قائلة: »لقد عانى الشعب الكردي 
الفاشية  األنظمة  أيدي  على  والمآسي  الويالت 
أبشع  بحقهم  وارتكبت  ومارست  التاريخ،  عبر 
الشعب  ثقافة وتاريخ  إبادة وصهر  بهدف  المجازر 
الكردستانية  التحرر  وكانت والدة حركة  الكردي، 
أوجالن  هللا  عبد  القائد  بقيادة  كردستان  باكور  في 
السيطرة  في  الكبرى  الدول  أطماع  لنهاية  بداية 
وكانت  خيراتها،  ونهب  كردستان  أراضي  على 
لتخلص  الخامس عشر من آب خطوة كبيرة  لقفزة 
الشعب الكردي من العبودية واالضطهاد، وخطوة 
فقد  الكردستاني،  بالمجتمع  النهوض  نحو  نوعية 
الكردي  الشعب  كيان  فيها وجود  المناضلون  أثبت 
ثورات  خالل  السنين  آالف  عبر  العريق  وتاريخه 
األربعة ضد  أجزاء كردستان  بها في  قاموا  عديدة 
كانت  والتي  والشوفينية،  االستبدادية  األنظمة 
تحاول دائماً النيل من إرادة الشعب الكردي وطمس 
لذلك  الوجود،  من  هويته  ومحِو  وتاريخه  ثقافته 
نستطيع القول بأن قفزة 15 آب هي ثورة النهوض 
لبناء  الكردستاني نحو االنبعاث والوجود، وخطوة 
كيان كردي يهدف لوحدة الصف الكردي، والحض 

على أخوة الشعوب في الشرق األوسط«.

هدية حممدمنور زايف مهاباد شيخ سعدون زبيدة بيجو

جوان محمد

أنانية االقرتاحات يف 
رياضتنا

وكنا  االجتماعات  من  الكثير  حصلت 
نغطيها ونتابعها، وقد كان كالحلم خروج 
تجريح  دون  بناًء  نقداً  ينتقد  رياضي 
لتطوير  مطلب  أو  شخصية،  غاية  أو 
العكس  على  بل  عام،  بشكٍل  الرياضة 
ناديه  لمصلحة  تتركَّز  المطالب  كانت 
فقط لشخصه، وفي الوقت نفسه  وأحياناً 
نقد  قبل  الرياضة  يديرون  من  ينتقدون 
المعنيين  بعض  اعتراف  جميٌل  أنفسهم، 
باألندية بأنهم ال يحملون في جعبتهم شيئاً 
لمصلحة الرياضة عامةً، بل كما ذكرت 
أجل  من  فقط  يسعون  اجتماع  كل  في 
يبقى  اجتماعاً  روا  ناديهم، تصوَّ مصلحة 
ساعاٍت وساعات وال ترى مقترحاً مفيداً، 
هدف  بدون  وعقيمة  لة  ُمطوَّ مناقشة  بل 
للحديث،  إلى مقاطعة  واضح، باإلضافة 
الجارح واالستهزاء من  والنقد  واالنتقام 
بالموبايل  منشغل  على  عالوة  اآلخر، 
لدي  يقول  وآخر  نائم،  شبه  واآلخر 
من  ويخرج  ساعة،  ربع  يبقى  عمل 
نفسه  الوقت  في  وتراه  االجتماع  قاعة 
حاضراً الجتماع للرياضيين تحت مظلة 
النظام البعثي في مكان ما بقامشلو أو في 
يتم  كيف  هؤالء  مثل  والسؤال  الحسكة. 
أليس  أدري؟!  ال  رياضتنا  في  استقبالهم 
فارغاً؟،  مكانُهم  يكون  أين  األفضل  من 
رياضتنا،  في  مناصب  منحهم  من  بدالً 
شعوب  بين  الفتن  زرع  يحاولون  فهم 
وأيضاً  السوري،  والشمال  آفا  روج 
جميعاً  لكم  فاألفضل  رياضتنا،  تخريب 
شخٍص  كلِّ  وجه  في  بعض  مع  د  التوحُّ
سخرية  وجعلها  رياضتنا  لتحطيم  جاء 
جانباً  خالفاتكم  كلَّ  واتركوا  لآلخرين، 
ألنَّكم أمام مسؤولية تاريخية، فهناك دماء 
المالعب  وهذه  الرياضة  هذه  ثمن  تدفع 
الذي  واألمان  األمن  وهذا  والصاالت 
تتمتعون به، فمطلوب منكم اآلن التكاتُف 
ال التحاُرب والعمل على طرح مقترحات 
مفيدة لرياضتنا بشكٍل عام، واالبتعاد عن 
القلة  هؤالء  سيسطر  وإال  فيها،  األنانية 
على  والداخلة  القادمة  الفاسدة  القليلة 
رياضتنا على كلِّ مفاصلها، وال تضعوا 
اللوم على المعنيين برياضتنا، بل لوموا 
المجال  تفتحون  فأنتم  قبلهم  أنفسكم 
ويمرحوا  يسرحوا  لكي  لآلخرين  دائماً 
نحو  وتوجيهها  برياضتنا  يشاؤون  كما 

الخراب والدمار.  

املرصد 
الرياضي

سوريا  شرق  مشال  بطولة  منافسات  افتتحت  الدميقراطية؛  سوريا  جملس  برعاية 
للمنتخبات لكرة القدم باسم »انتفضوا«، وذلك مبباراة افتتاحية مجعت بني منتخيب 
إقليم اجلزيرة والرقة، وذلك على أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو، وحبضور 

مجاهريي جيد؛ بينهم ممثلون عن إدارات أندية وفرق اإلقليم لكرة القدم

عقد في مقر االتحاد الرياضي بقامشلو اجتماعاً ضم 
اللجنة  أعضاء  مع  الجماعية  األلعاب  مكتب  رئيس 
السبت  يوم  تحديد  تم  حيث  الطائرة،  لكرة  الفنية 
دوري  النطالق  موعداً  2018/9/8م،  المصادف 
الطائرة،  لكرة  الثانية  للدرجة  الجزيرة  إقليم  أندية 
عات، وتمَّ توزيع األندية حسب  وسيكون بنظام التجمُّ
وهي  مجموعات  أربع  على  الجغرافي  ع  التوزُّ

كالتالي: 
روج   - الطريق   - كوجر  تل  شبيبة   :1 المجموعة 

آفا - دجلة. صالة تربه سبيه
- األخوة والسالم - جوانن  التحرير  المجموعة 2: 

باز – آشتي. صالة عامودا

المجموعة 3: خبات - واشو كاني - حرية الخابور. 
صالة تل تمر 

المجموعة 4: الدفاع الذاتي - الحسكة - منبج. صالة 
تل تمر 

مواعيد المباريات:
التي ستقام على أرضية  للمباريات  التاسعة صباحاً 

صالتي كالً من عامودا وتربه سبيه.
للمباريات التي ستقام على أرضية  العاشرة صباحاً 

صالة تل تمر.
والجدير بالذكر أن منافسات دوري الدرجة األولى 

للرجال سينطلق بتاريخ 2018/8/24م.
روناهي/ قامشلو

الصادرة  األلمانية  الصحف  سلطت 
توني  قرار  على  الضوء 

مدريد  لاير  نجم  كروس، 
األلماني،  والمنتخب 

ضمن  باالستمرار 
الماكينات،  صفوف 
االعتزال  وعدم 
عقب  الدولي 
الخروج المخزي من 

مونديال روسيا.
صورة  وتصدرت 

صحيفة  غالف  كروس، 
بقميص  بيلد«،  »فوسبال 

»أنا  عنوان:  مع  المانشافت 
اعتزاله  عدم  إلى  إشارة  في  مستمر« 

حصول  إلى  الصحيفة  وأشارت  الدولي. 
التعاطف  بطل  لقب  على  دورتموند،  بوروسيا 

غير  نادي  أكثر  لكونه  كإشارة  ألمانيا،  في 
الصحيفة  وأجرت  ألمانيا.  في  مكروه 
الشهير  هنريك  باولو  مع  حواراً 
تعاقد  والذي  بـ«باولينيو«، 
هذا  ليفركوزن  باير  مع 
»مقابلة  معنونة:  الصيف، 
مليون  الـ18.5  رجل  مع 
يورو«. وأبرزت الصحيفة 
مهاجم  فيرنر،  تيمو  غياب 
مواجهة  عن  عن  اليبزيجغ 
كرايوفا،  يونيفيرسيتاتيا 
بإياب الدور التمهيدي بالدوري 
واهتمت  لإلصابة.  األوروبي 
الدائرة  التصريحات  بحرب  الصحيفة 
بين يورغن كلوب، مدرب ليفربول، وسيرجيو 
راموس، مدافع لاير مدريد، إذ عنونت: »كلوب 

يسخر من راموس

في  بلداً  أكثر من 30  سيشارك رياضيون من 
ميديلين،  ماراثون  من  الـ24  بالنسخة  العالم 
هذه  في  المقبل  أيلول   16 يوم  سيعقد  الذي 

يشارك  أن  المتوقع  ومن  الكولومبية.  المدينة 
 21 سباقات  سيشمل  الذي  الحدث،  هذا  في 
من  رياضي  ألف   15 كيلومترات،  و5  و10 

وبلجيكا  والنمسا  وأستراليا  واألرجنتين  ألمانيا 
وكولومبيا  والصين  وتشيلي  وكندا  والبرازيل 
وإسبانيا  واإلكوادور  والدنمارك  وكوستاريكا 
وغواتيماال  وفرنسا  وفنلندا  المتحدة  والواليات 
والمكسيك  وإيطاليا  وإيرلندا  وإنكلترا  والهند 
وبورتوريكو  وبيرو  وبنما  ونيكاراغوا 

وأوروغواي وفنزويال.
وأضاف المنظمون في بيان أنه ال تزال هناك 
فرصة أمام العدائين األفارقة لتسجيل اسمائهم، 
والذين »أعربوا بالفعل عن نيتهم في المشاركة 
في مسابقة المدينة األهم في المجال الرياضي«.

في  سيشاركون  الذين  الرياضيين  بين  ومن 
 40 هناك  يكون  أن  المتوقع  من  الماراثون، 
وإثيوبيا  كينيا  من  الدوليين  الالعبين  نخبة  من 
وفنزويال  وبيرو  واإلكوادور  والبرازيل 

وباراغواي وكولومبيا وغيرها.
الرابطة  من  به  المعترف  الماراثون  هذا  ويعد 
مؤهل  أيضاً  هو  القوى،  ألعاب  التحاد  الدولية 
نيسان   15 في  سيعقد  الذي  بوسطن  لماراثون 

2019م.

موعداً  2018/8/31م،  تاريخ  تحديد  تم  ـ 
لكرة  الجزيرة  إقليم  أندية  دوري  النطالق 
أهلي  وهي:  أندية  أربعة  وبمشاركة  السلة، 
عامودا ـ األسايش ـ خبات ـ والحسكة، وكذلك 
النطالق  موعداً  2018/9/21م،  تاريخ 
دوري السيدات، ويشارك في الدوري كالً من 
أندية: الدفاع الذاتي ـ الحسكة ـ أهلي عامودا ـ 

واألسايش. 
لكرة  النسائية  الرياضة  تنشيط  إطار  في  ـ 
مباراة  أقيمت  السوري،  الشمال  في  الطائرة 

واستطاعت  والرقة،  منبج  شابات  بين  ودية 
الرقة  شابات  على  الفوز  تحقيق  منبج  شابات 

بواقع ثالثة أشواط مقابل شوط واحد.
السوبر  كأس  عامودا  أهلي  سيدات  أحرزت  ـ 
تغلبهن  بعد  القدم،  لكرة  الجزيرة  إقليم  ألندية 
وذلك  رد،  بدون  وبهدف  قامشلو  سيدات  على 

على أرضية ملعب قامشلو الكروي المغطى.

روناهي/ قامشلو

وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء 
معلنةً  ماالتي  محمد  الحكم  صافرة  انطلقت 
توضحت  ما  سرعان  التي  المباراة  بدء  عن 
عليها  الجزيرة  إقليم  منتخب  بسيطرة  معالمها 
من الباب إلى المحراب، لتأتي اإلشارات على 
باهوز  الالعب  سجل   13 الدقيقة  ففي  الفور، 
محمد هدف منتخب الجزيرة األول، وأضاف 
الشخصي  الهدف  في  دقائق  بأربعة  بعدها 
ك  الثاني له ولمنتخب الجزيرة، وسط عدم تحرُّ
األقل  على  الفارق  لتقليص  الرقة  منتخب  من 
وليكمل الالعب جفان أحمد الضربات القاسية 
لمنتخب الرقة ويضيف هدفين؛ األول جاء في 
ولتنتهي   33 الدقيقة  في  واآلخر   20 الدقيقة 
مجريات الشوط األول برباعية نظيفة لمنتخب 
يتغير  لم  الثاني  الشوط  وفي  الجزيرة،  إقليم 
المرتدات  بعض  هناك  وكانت  كثيراً،  اللعب 
لمنتخب الرقة ولكنها كانت سرعان ما تتالشى 

في منطقة جزاء عماد عيسى حارس الجزيرة، 
ويسجل  صالح  ريزان  لالعب  الدور  ليأتي 
تحرك  بعدها  و67،   55 الدقيقتين  في  هدفين 
العبو منتخب الرقة واستطاعوا تسجيل  هدفهم 
الالعب أحمد صالح في  قبل  األول وكان من 
الالعب  ليعود  المباراة،  عمر  من   76 الدقيقة 
ريزان صالح ويرفع نتيجة الجزيرة إلى سبعة 
الدقيقة  وفي   87 الدقيقة  في  وذلك  أهداف، 
سجل  للمباراة  األصلي  الوقت  من  األخيرة 
أحمد  الالعب  عبر  الثاني  هدفه  الرقة  منتخب 
المباراة  لتنتهي   ،90 الدقيقة  في  وكان  سلوم 
وبسبعة  الجزيرة  إقليم  لمنتخب  كبير  بفوز 
يشارك  البطولة  وهذه  هدفين،  مقابل  أهداف 
فيها ستة منتخبات وهي: الطبقة ـ منبج ـ إقليم 

الفرات ـ دير الزورـ إقليم الجزيرة ـ والرقة. 
روناهي/ قامشلو

منتخب إقليم اجلزيرة يقسو على 
منتخب الرقة ببطولة انتفضوا«

حتديد موعد انطالق دوري الدرجة الثانية 
لكرة الطائرة

قرار كروس ومسرت إكس األبرز بصحف 
أملانيا

انطالق ماراثون ميديلني مبشاركة أكثر من 30 دولة

حقيبة روناهي الرياضية
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أجرت صحيفتنا حواراً مع سكرتير الحزب 
اليسارّي الكردّي في سوريا محمد موسى 
جرت  التي  المحادثاُت  محاوَره  كانت 
والنظام  الديمقراطيّة  سوريا  مجلس  بين 
في  التركّي  االحتالل  وجرائم  السورّي، 
إدلب وما حولها  عفرين، ومصير مدينة 
المتوترة  التركيّة  األمريكيّة  والعالقات 
وترتيب البيت الكردّي، ومواضيع أخرى 
هامة تتعلَّق بالشأن السورّي وسبل الحّل. 
حيث قال: من حيث المبدأ نحن مع الحوار 
بين جميع األطراف السوريّة ولكن يجب 
مدروسة،  عمل  ورقة  هناك  تكوَن  أن 
لدينا  سوريا  شمال   - آفا  روج  في  وأنّنا 
طريق  وخارطة  الديمقراطيّة  مشاريعنا 
للحّل، ولو لم تكن هناك توافقاٌت دوليّة لما 
احتلت تركيا عفرين أصالً، وأّن الجانب 
لم يُحرز  الدبلوماسّي فيما يخصُّ عفرين 

أّي تقّدم يذكر.
وأشار إلى أّن الهدف من تجميع الفصائل 
عليهم  لالستدارة  هو  إدلب  في  المرتزقة 
فيما بعد، وأّن هدف تركيا وأولوياتها هي 
استنزاف القوى الديمقراطيّة في روج آفا 
– شمال سوريا، وأّن سبَب سوء العالقات 
هو  األوقات  هذه  في  األمريكيّة  التركيّة 
وتفكيرها  الخاطئة  التركيّة  الحسابات 
بعقل السلطنة العثمانيّة، وأّن األمور بين 
ر فتفرض أمريكا  أمريكا وتركيا قد تتطوَّ
أردوغان  بأحالم  ستودي  قاسية  عقوبات 

إلى مهب الريح.
وأّكد على أنَّ اإلدارة الذاتية الديمقراطية 
وبخاصة  اإلنجازات  من  الكثير  حقَّقت 
في الجانب العسكري، ولكن يجب تأمين 
كالكهرباء  للناس  الضرورية  الحاجات 
هي  اإلدارة  ألن  الجيد  والخبز  والماء 
أن  علينا  وأنه  تأمينها،  عن  المسؤولة 
وقوى  كأحزاب  التناقضات  نتجاوز 
تفاهم  إلى  معاً  ونصل  كردية  سياسية 
ليس  وهذا  وحقوقَنا،  وجوَدنا  يخصُّ 
لذلك.  اإلرادة  ُوِجدت  ما  إذا  بالمستحيل 

وفيما يلي نص الحوار:

بين  لقاٌء  هناك  كان  جميعاً  نعلم  -كما 
والنظام  الديمقراطيّة  سوريا  مجلس 
السورّي حول الكثير من المسائل العالقة 
بين الطرفين، أين وصلت هذه المحادثات 

وما هي رؤيتكم لها؟

من حيث المبدأ نحن مع الحوار بين جميع 
مهما  الحرب  ألّن  السوريّة  األطراف 
النهاية  في  تكون  أن  من  بدَّ  فال  طالت 
وعندما  السياسّي.  والحّل  الحوار  طاولة 
هناك  تكون  أن  يجب  حوار  هناك  يكون 
أساسيّة  شروط  فيها  تتوفر  عمل  ورقة 
في  نحن  معلوم  هو  وكما  منها.  بدَّ  ال 
مشروعنا  لدينا  سوريا  شمال  آفا-  روج 
طريق  وخارطة  الفيدرالّي  الديمقراطّي 
للحّل. وما يجري اآلن هو نوع من الحوار 
والنظام  الديمقراطيّة  سوريا  مجلس  بين 
طريقة  على  مآخذ  ولدينا  السورّي، 
الرئيس  الهدف  نعَي  أن  علينا  الحوار، 
وندرك  الدعوة،  هذه  وراء  من  للنظام 
دوامة  في  نصبح  ال  كي  إليه،  يسعى  ما 
الظروف  انتهاء  ثم  ومن  الوقت  إطالة 
والتي  لدينا،  اآلن  المتوفرة  الموضوعيّة 
التي  المكتسبات  إلى الحصول على  أّدت 
تحقّقت ومن ثم االلتفاف عليها بعد ذلك، 
أثبتت  النظام  مع  الماضية  والتجارب 
ذلك. وفي الحقيقة إّن هذا النظام المستبد 
الذي مارس جميع األساليب القمعيّة ضّد 
شعوبنا وبخاصة الشعب الكردّي، والذي 
يفكر بعقليّة المنتصر وصاحب القرار بعد 
مرور أكثر من سبع سنوات على األزمة 
ليلة  بين  العقليّة  هذه  يغيّر  لن  السوريّة، 
وضحاها، وهذا ما يبدو من خالل الكالم 

األول  اللقاء  في  مملوك  علي  قاله  الذي 
بأّن هناك خطوط حمراء ال يمكن النقاش 
والجيش.  والعلم  الرئيس  ومنها  حولها 
الطريَق  النظام سدَّ  أّن  ومن هنا نستشف 
في وجه أّي حوار بنّاء وأّي أساس يمكُن 
البناء عليه، نعم هو قبِل اللقاء ولكن عندما 
عمليّاً  فهو  الشروط  هذه  مثل  يفرض 
أن  علينا  ذلك  الحوار، ومع  مبدأ  يرفض 
نستمّر بالحوار ولكن أكرر بأنّه يجب أن 
تكون هناك ورقة عمل وبرنامُج واضٌح 
نعتمد عليه لالستمرار في عملية التحاور 
أّن الجانب السياسّي  هذه أوالً. وثانياً هو 
مغيّب عن هذه المحادثات، وهناك نقطتان 
هامتان يمكن االعتماد عليهما في أّي حالة 
حوار، األولى هي الجانب السياسّي وهو 
السورّي، وعليه  الموضوع  في  هام جداً 
المستقبليّة  برامجنا  ما هي  نعلم  أن  يجب 
وأي  شكل  وبأي  ستُدار  كيف  لسوريا، 

نظام؟
أسس  على  يعتمد  فيدرالّي  مشروع  لدينا 
التعدديّة والالمركزيّة والديمقراطيّة وهو 
لألنظمة  البديل  وهو  وصريٌح،  واضٌح 
لألزمة  األمثل  والحلُّ  الديكتاتوريّة 
على  نسقطها  عندما  ولكن  السوريّة، 
النظام  مع  نقاشات  من  اآلن  يجري  ما 
بقناعتي  تأجيلها،  يتم  أو  خلفنا  ونتركها 
عند ذلك نكون قد ارتكبنا خطًأً بحق أنفسنا 
هناك  تكون  ولن  أيضاً.  اآلخرين  وبحق 
الشروط  على  باالعتماد  إيجابيّة  نتائج 
النظام على لسان علي  التي تحدث عنها 
االستبداديّة  النظام  وطبيعة  مملوك، 
والتي ال تعترف باآلخرين بأّي شكٍل من 
أّي  إلى نسف  األشكال، وهذا ما سيؤّدي 

عملية حوار معه.

ومرتزقته  التركّي  االحتالل  -يستمر 
بحقِّ  االنتهاكات  من  العديد  بارتكاب 
المدنيين في عفرين، أين هي المنظمات 

الدوليّة المعنية بوقف هذه االنتهاكات؟ 

لو لم تكن هناك توافقات دوليّة لما احتلت 
األتراك  احتلها  وقد  أصالً،  عفرين 
ال  ما  وهذا  العالم  ومسمع  مرأى  أمام 
المقايضات  وهذه  اثنان،  عليها  يختلف 
التي  هي  واإلقليميّة  الكبرى  الدول  بين 
الجيش  قبل  إلى احتالل عفرين من  أّدت 
تتحرِك  ولم  ومرتزقته.  المحتل  التركّي 
المنظماُت الدوليّةُ والحقوقيّة البتة وعندما 
وقصفتها  عفرين  التركيّة  القوات  دخلت 
الطائرات التركيّة، وحتى هذه اللحظة هي 
صامته ألنّها ال تستطيع اتخاذ أّي قرار ما 
أعطِت  التي  الدول  تلك  بموافقة  تكن  لم 
الضوَء األخضَر لتركيا الحتالل عفرين، 
ألهلها  ستعود  عفرين  أّن  واثقون  ونحن 
الدولّي  الوضع  يتغيّر  أن  يجب  ولكن 
واألوضاع الحالية، عند ذلك لن يكون من 

الصعب عودة عفرين كما كانت.

ودبلوماسيّاً  سياسيّاً  جديد  هناك  -هل 
حول السعي لتحرير عفرين من االحتالل 
هناك  كانت  إن  حدثتمونا  هال  التركّي، 

خطوات في هذا االتجاه؟ 

يُذكر  تقدم  أّي  لم نالحظ  الجانب  في هذا 
في الجانب الدبلوماسّي فيما يخصُّ تحرير 
عفرين، والدليل أّن المواقف الدوليّة بقيت 
عفرين،  مسألة  تشخيص  في  حالها  على 
حتى  االحتالل  منذ  المواقف  ذاُت  وهي 
دول  من  مواقف  هناك  تكون  وقد  اآلن. 
كلُّنا  ولكن  ما جرى،  مع  تتعاطف  معينة 
لتقاطُع  ضحية  كانت  عفرين  أّن  نعلم 

المصالح الروسيّة والتركيّة.   

ه األنظار إلى إدلب  -في هذه األيام تتوجَّ

الفصائل،  لمختلف  مقّراً  أصبحت  التي 
األمور  إليه  ستؤول  لما  تقييمكم  هو  ما 

هناك؟ 

في  األمور  أصبحت  كيف  جميعاً  نعلم 
المصالحات  بعد  وبخاصة  حالياً،  إدلب 
باتت  فاألنظار  والقنيطرة،  درعا  في 
مركزاً  أصبحت  بعدما  إدلب  إلى  تتوّجه 
لعشرات األلوف من المجاميع المسلّحة، 
تعتبر  التي  النصرة  جبهة  رأسها  وعلى 
جزءاً من تنظيم القاعدة التي صنّفت على 
البديهّي  ومن  الدوليّة.  اإلرهاب  الئحة 
في  هؤالء  تجميع  من  الهدف  أّن  جداً 
االنتهاء  بعد  عليهم،  االستدارة  هو  إدلب 
من إرضاخ الفصائل المسلّحة تحت اسم 
كانت  التي  لتركيا  والموالية  المعارضة 
لها يٌد فيما تّم من مصالحات. وتّم إنجاز 
فكانت  روسّي،  بضغط  المصالحات  تلك 
روسيا القاضي والحكم في آن معاً، وكما 
أّكدت  االحصائيات  آخر  أّن  معلوم  هو 
من  ماليين  أربعة  يقارب  ما  على وجود 
السكان، في المنطقة الممتدة ما بين شمالي 
حماه وغرب حلب حتى إدلب وتمتد إلى 
عفرين، وهذه المنطقة صغيرة قياساً بهذا 
استيعابهم.  تستطيع  وال  الكبير،  العدد 
الناحية الثانية هي تجميُع هذا الكم الكبير 
وال  بالطبع  هناك  المرتزقة،  فصائل  من 
العمل  فما  لتركيا،  موالون  أنّهم  ننسى 
السؤال!؟ في  به هذا هو  الذي سيقومون 
الطريق  فتح  النظام  يحاول  األوقات  هذه 
بين الالذقية وحلب وأيضاً طريق دمشق 
من  جداً  هامان  الطريقان  وهذان  حلب، 
التركيّة  األولويّة  وأما  التجاريّة.  الناحية 
في  الديمقراطيّة  القوى  استنزاُف  فهي 
روج آفا والشمال السورّي، والوقوف في 
الجهود  وعرقلة  الوطنيّة  المشاريع  وجه 
القتاليّة،  األعمال  وقف  إلى  تدعو  التي 
والحلول  الحوار  طاولة  إلى  واللجوء 
السلميّة، وتركيا تنوي اآلن بصدد إنشاء 
السورّي  الوطنّي  بالجيش  ُسّمي  ما 
هذا  تحت  المرتزقة  هؤالء  ضمُّ  وهدفها 
الُمسّمى، للضغط على القوى الوطنيّة في 
الشمال السورّي وتهديدها بهم، ولضرب 
المستوى  على  تحقّقت  التي  المكتسبات 

العسكرّي والمستويات األخرى. 
اجتماعّي  عامالن  لها  نظري  في  الثورة 
وجهان:  له  السياسّي  والعامل  وسياسّي، 
فالموضوعّي  والذاتّي،  الموضوعّي 
يرتبط باألجندات الدوليّة واإلقليميّة وهذا 
العامل  فيما  سلطة،  أيّة  عليه  لدينا  ليس 
مع  ولكن  تماماً،  به  نتحكم  ما  هو  الذاتّي 
قادرين على تحقيق ما  لم نكن  كّل أسف 

هو مطلوب في هذا الجانب الهام. 

بعد يوم تزداد العالقات األمريكيّة  -يوماً 
ترّدي  أسباب  هي  ما  سوءاً،  التركيّة 
العالقة وهل يمكن أن تؤّدي إلى القطيعة 

بينهما؟

األسباب الرئيسة لسوء العالقات التركيّة 
نتيجة  هي  األوقات  هذه  في  األمريكيّة 
الواليات  بالطبع  التركّي،  للموقف 
نفوذ  ذات  دولة  هي  األمريكيّة  المتحدة 
منطقة  وفي  العالم،  مستوى  على  كبير 
جذريّة  تغيّرات  هناك  األوسط  الشرق 
وأمريكا لها مصالح فيها وبخاصة سوريا 
وتعتبر  ناحية  من  إسرائيل  تجاور  ألنّها 
وكانت حسابات  األوسط.  للشرق  مفتاحاً 
الجانب،  هذا  في  خاطئة  التركيّة  الدولة 
وأردوغان يفكر بعقل السلطنة العثمانيّة، 
بأكملها  المنطقة  هذه  احتالل  ويريد 
المتحالفة  الكرديّة  للقوات  العداء  وإظهار 
نوعاً  خلقت  األمور  وهذه  أمريكا،  مع 
واألمريكان  الطرفين.  بين  التوتر  من 

التي  بالسهولة  المنطقة  عن  يتخلَّوا  لن 
قواعد  وهناك  وغيره،  أردوغان  يتخيَّلها 
ووجود عسكرّي أمريكي على األراضي 
السوريّة وفي شرقي الفرات بالتحديد، أي 
تتعرض  وعندما  أمريكيّة،  نفوذ  منطقة 
من قبل األتراك ألّي اختراق تكون بذلك 
وهذا  األمريكيّة،  بالمصالح  أضّرت  قد 
سبب آخر. وهناك عامٌل هام وهو العالقة 
التركيّة الروسيّة التي تصاعدت وتيرتها 
التركيّة،  األمريكيّة  العالقة  حساب  على 
وكما نعلم هناك صراٌع معلٌن بين الروس 
النفوذ، وعندما  مناطق  واألمريكان على 
الروسيّة  العالقة  بأّن  األمريكان  يرى 
التركيّة تزداد قوةً يوماً بعد يوم وأيّاً كان 
ونعتقد  واشنطن،  بها  تقبل  فلن  المسّمى 
األيدي حيال  تقف مكتوفة  لن  أمريكا  أّن 
من يتهدَّد مصالحها كائناً من يكون، وقد 
اختار البيت األبيض العقوبات االقتصاديّة 
في البداية، وقد تتطور األمور إلى فرض 
عقوبات أقسى في حال استمرار الوضع 
إلحاق  إلى  يؤّدي  قد  ما  الشكل،  بهذا 
أضراٍر كبيرٍة قد تودي بأحالم أردوغان 

في مهب الريح.  
  

ماّسة  حاجة  الكردّي  البيت  -ترتيب 
وبخاّصة في هذه األوقات العصيبة، هل 

هناك مبادرات في هذا االتجاه أم ال؟

في  إنجازات  من  تحقّق  ما  عالياً  نثّمن 
ظلِّ اإلدارة الذاتيّة الديمقراطيّة وبخاّصة 
العالم  يشهد  الذي  العسكرّي  الجانب  في 
أمام  مسؤولون  اآلن  ونحن  ببطوالته، 
وبخاصة  متطلباته  كل  لتأمين  شعبنا 
والماء  كالكهرباء  منها  الضروريّة 
ونوعيّة الخبر الجيّدة والحاجات األخرى 
أيّة  ُوجدت  إن  بأنّه  نعترف  أن  وعلينا 
نتحمل  الذاتيّة  اإلدارة  في  فنحن  نواقص 
مسؤوليّتها وقد تكون هناك مسائل يحتاج 
حلّها إلى مزيد من الوقت، ومع ذلك فال 
بدَّ من إيجاد حلول لها، نعم مسألة األمن 
خطوات  الجانب  هذا  في  وحقّقنا  هاّمة 
بالمقابل  هناك  ولكن  لها.  ويُشهد  جبارة 
بهم،  نقبل  لم  أم  قبلنا  إن  آخرون  أناٌس 
النقيض  الطرف  في  كانوا  وإن  وهؤالء 
جانب  إلى  ووقفوا  األخطاء  وارتكبوا 
منهم  للبعض  كانت  أو  الكرد،  أعداء 
كّل  رغم  السورّي،  النظام  مع  عالقة 
الحاجة إلى وجود  ذلك نقول نحن بأمسِّ 
حوار عاجل بين جميع األحزاب والقوى 
الكرديّة وبمختلف مشاربهم هذا أوالً. أما 
الجانب اآلخر فهو التنسيق بين األطراف 
ويجب  األجزاء  جميع  في  الكردستانيّة 
يجوز  وال  تفاهمات،  هناك  تكون  أن 
األطراف  بين  المشحونة  األجواء  خلق 
لكّل  هناك  يكون  أن  يجب  نعم  الكرديّة، 
جزء كردستانّي خصوصيته الخاّصة به، 
ولكن على أال يؤّدي ذلك إلى تبعيته لجزء 
ولنكن واضحين في  آخر من كردستان، 
هذا الجانب وعلى سبيل المثال أال يكون 
إضافيّاً  حمالً  كردستان  شمال  شعُب 
نعكس  أن  ويمكننا  آفا،  على شعب روج 
على  أؤكد  األخرى.  األجزاء  على  ذلك 
وإيجاد  الكردّي  الصف  وحدة  ضرورة 
الكرديّة  األطراف  بين  التنسيق  من  نوع 
وبخاصة في هذه األوقات العصيبة، التي 
يتكاثر فيها األعداء ويتكالبون علينا، وما 
يهمنا اآلن على الصعيد الداخلّي في شمال 
بيننا  فيما  التناقضات  تجاوز  هو  سوريا 
وأن نصل إلى نوع من أنواع التفاهم فيما 
يخّص وجودنا، وأظن أّن هذا األمر ليس 

بالمستحيل إذا ما ُوجدت اإلرادة لذلك.

9سياسة آراء4
فواصل
آلدار خليل

االنفصايل
منذ بداية األزمة في سوريا تتعالى الصيحاِت تطالُب بتحقيِق 
وحدة  قبيل  من  شعارات  يطرحون  كذلك  الوطنيّة،  الوحدة 
حيث  هنالك،  إلى  وما  السورّي  الشعب  ووحدة  الجغرافيا 
أصبحت هذه السياسة مهنة يتقنها البعض ويريدون من خاللها 
السورّي  الشعب  حساب  على  الشخصيّة  مشاريعهم  تمرير 
وإخفاء دالالت عمالتهم لدول وقوى لها أجنداتها الخاّصة في 

سوريا.
 بغّض النظر عن الظروف الحالية، وإذا ما تناولنا أبعاَد سياسِة 
ممارساته  أمام  سوريا  وحدة  عن  النظام  حديث  فإّن  النظام، 
مع  )هذا  السوريين  بعقول  واستخفافاً  للوقت  كسباً  إال  ليس 
الموجودة(،  المتغيرات  وقبول  الحلِّ  تبنّي  في عدم  استمراره 
فطيلة العقود الماضية النظام نفسه هو من كّرس واقع التجزئة 
النظام الطبقّي من جهة ومن جهة  لبناء وتطوير  حيث عمد  
السوريّة  المكّونات  بحقِّ  والعزل  اإلنكار  حالة  أمام  أخرى 
لغة  استخدام  يتم  لم  لو  إحداث صراعات  في  ساهم  األخرى 
إلى  السورّي  الشعب  لذهب  سوريّة  أطراف  قبل  من  العقل 
أّن هناك من وقع  إلى  الداخلّي مع اإلشارة  التناحر واالقتتال 
في فخ هذه المخططات وأصبح أداة لتنفيذ غايات النظام وقوى 
أخرى دون دراية بعمق تأثير ذلك وكان جزءاً من تنفيذ القتل 

على الهوية.
 وبالمقابل من يسّمون أنفسهم بالمعارضة )اإلئتالف ومرتزقته 
المأجورون( الذين توّحدوا تحت شعار الحرب من أجل السلطة 
سياسة  كذلك  يمارسون  والقرار  الموقف  وحدة  في  وتفّرقوا 
اإلقصاء ذاتها ورفض هوية السوريين األصيلة ووجود التعدد 
في المجتمع السورّي، وأمام فشل هذه الفئة الرخيصة في بناء 
إقليميّة وباتت في  انجّرت ألجندات دول  ذاتّي  موقف وقرار 
مصيدتها بحيث أصبحت تلك الفئة - التي تزعم أنّها معارضة 
- ورقة رابحة لتركيا وغيرها من أجل التحّكم والتدّخل بالواقع 
خيانة  معارضة  أنّهم  يزُعمون  من  يمارس  حيث  السورّي، 
المبادئ التي ينادون بها، ومن جانب آخر وسيلة لتعزيز دور 
المحتل والعدو للشعب السورّي، وتركيا هنا خير مثال واقعّي 

وقريب لذلك.  
الوحدة  بناء  به في شمال سوريا من ضرورة  ننادي  ما  أمام 
الوطنيّة السوريّة ووحدة الجغرافيا السوريّة هناك فرٌق واضٌح 
أنَّ  حيث  الميدانّي،  العمل  مجال  في  الخصوص  وجه  على 
محاربة اإلرهاب أينما كان، وبناء مجلس سوريا الديمقراطيّة 
كمظلة للقوى السياسيّة السوريّة الوطنيّة عامة من أجل تقديم 
وإطالق  سوريا،  مستوى  على  الديمقراطّي  الحلِّ  وتحقيق 
موّحٍد،  موقٍف  بناء  تريد  التي  القوى  لكلِّ  ودعوات  مبادرات 
والعمل على تطوير نماذج الحلِّ الديمقراطّي واعتماد اإلدارة 
السورّي،  السورّي-  الحوار  فرص  وتعزيز  الذاتيّة،  المدنيّة 
الحفاظ على وحدة  أجل  من  يمكن  ما  كّل  تقديم  والعمل على 
واألمة  الشعوب  ة  أخوَّ مشروع  واعتماد  السورّي،  المجتمع 
الديمقراطيّة كرؤية استراتيجيّة لوحدة المجتمع على اختالفاته 
الدينيّة، والثقافيّة، والفكريّة، والسياسيّة، وجميع هذه العوامل 
هي من أجل بناِء وطٍن ديمقراطّي، ووحدة مجتمعيّة وجغرافيّة 

وهذه العوامل والمبادئ أساٌس لمنع التجزئة واالنفصال.
المعارضة  فيها  بما  األخرى  األطراف  قّدمت  ماذا  وبالمقابل 
يجب  الوطنيّة  الوحدة  دعاة  والنظام؟!  )اإلئتالف(  المزعومة 
أال يكونوا رهائن في القرار ألّي جهة، عليهم أن يبنوا قرارهم 
وفق ما يخدم مصلحة الشعب السورّي، أمام وجود االحتالل 
ال  مشروع  بأنّه  أنّها سوريّة  نفسها  تسّمي  قوة  تحاول  والذي 
يمكن الحديث عن أّي وحدة، ينوبون عن االحتالل في ممارسة 
ضباطه  بأوامر  يأتمرون  التعليم،  في  بلغته  يقبلون  العداء، 
وصْمتهم  هذه  بمحاوالتهم  فهم  مخابراته،  تعليمات  وينفذون 
السوريين  العزل بحق  لقرارات  التركّي ودعمهم  التمّدد  على 
السوريين  على  الحّل  فرض  يريد  الذي  للحلف  وانضمامهم 
ويريدون  التقسيم  حالة  فيها  ويطّورون  سوريا،  ئون  يُجزِّ
بأنّه  شعبنا  واتهام  السورّي  الشعب  خداع  وهميّة  بشعارات 

يسعى لالنفصال.
إذا كان هناك معنًى لالنفصال والتبعيّة وبيع الذات فإنّه يتمثل 
ال  مناطق سوريّة،  في  التركّي  العلم  رفع  قبول  في  بوضوح 
بل تمجيِده وتمجيد أردوغان، كذلك تغييرهم ألسماء الساحات 
مفادها  خاصة  رسائل  ذلك  فكّل  معينة،  بأسماء  والمناطق 
إطالق يد تركيا بدوام احتاللها لسوريا، ويسعون حتى للقيام 
بأالعيب غير نظيفة من قبيل إجراء استفتاء في مناطق تواجد 
لتركيا،  سوريا  مناطق  لضمِّ  ومرتزقته  التركّي  االحتالل 
وهؤالء يمارسون فرض الوصاية التركيّة ويريدون أن يكونوا 
أدواِت تحقيق حلم أردوغان في إعادة السلطنة العثمانيّة، فهل 
هذه هي الوحدة التي يُصدِّعون بها رؤوَسنا؟ وبالمقابل هناك 
تعّددي، وتأكيدنا على  نموذج ديمقراطّي  بناء  إصراَرنا على 
الحل السياسّي ومبدأ الحوار في الحّل، وعدم المساس بوحدة 
سوريا وشعبها، والتفاوض من أجل بناء حّل داخلّي سورّي- 
سورّي والبحث عن ضمانات لبناء وحدة سوريّة قوية. فإذاً من 
هم االنفصاليون؟ ومن هم دعاة الخراب والتدمير في سوريا؟!
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مؤتمَره  عشتار  أو  ستار  عقد  آب   17  -16 في 
السابع، وضمَّ 700 امرأة حضرن من كّل مناطق 
شمال شرق سوريا ونساًء تحّرْرن من داعش منذ 

فترة وجيزة.
كلُّ امرأة حضرت كانت تمثُل المنطقةَ التي قُدمت 
الالئي  من  امرأة   700 خلف  أّن  يعني  ما  منها، 
جيش  النساء،  من  جيش  هناك  المؤتمر  حضرن 
المرأة  حماية  وحدات  عسكرّي،  جيش  سياسّي، 
واألسايش، جيُش من النساء اللواتي أخذن أماكنهن 
شمال  جغرافيا  طول  على  الممتدة  المجالس  في 
تلك  في  النساء  مشاركة  نسبة  ألّن  ذلك  سوريا، 

المجالس هي 50% و الرئاسة  فيها مشتركة. 
التحّرريّة  الحركات  داخل  سابٌق  هناك طرٌح  كان 
تتحقّق  أن   يمكن  أنّه  اليساريّة مفاده  الحركات  أو 
وكان  التحّررية،  الثورة  إنجاز  بعد  المرأة  حرية 
بمجّرد  ستتحّرر  المرأة  إّن  يقولون:  اليساريون 
يكن  لم  الطرَح  ذلك  أّن  غير  االشتراكيّة،  تحقِّق 
سوى أحد الحيل الذكوريّة أو أمراً نابعاً من الذهنيّة 
المرأة  ولكن  تتحّرر  كانت  فالبالُد  الجنسويّة. 
الرابعة.  وأحياناً  الثالثة  الدرجة  من  مواطناً  بقيت 
أنجزت االشتراكية،  أنّها  وزعمت بعُض األنظمة 
ر. وأثبتِت التجربةُ أّن ثّمة  ولكن المرأة فيها لم تتحرَّ
فترات تُسّمى بفترات التغيير والتي يمكن تسميتها 
أيضاً بلحظاِت الخلق، حين تعمُّ الفوضى واألزمات 
في صلب النظام، وهذه الفترات هي التي يمكن من 
خاللها إحداث التغيير المرجو، وإن لم يتم استغالل 
الفرصة في تلك الفترات أو اللحظات فإنّها تمضي 

و قد ال تأتي إال بعد فترة طويلة.
الثورة  حالة  باألصل  هي  تلك  الخلق  لحظة   
المنشودة، وكان لزاماً على النساء في شمال سوريا 
عدم تأجيل إحداث تلك التغييرات في وضع المرأة 
وكذلك في وضع الرجل، والتجربة أثبتت أّن ما تّم 
كان استراتيجية صحيحة ذلك أنّه لو تُرك األمر لما 
التغييرات  لتلك  يكون  لن  اجتماعّي  بناء نظام  بعد 
إنجاز  بمكان  الصعوبة  من  وسيكون  فيه،  مكان 

التغيير المرجو فيه. 
وبعدها  أوالً  الكرديّة  المناطق  قيام  فإّن  هنا  من 
خطوات  م  بالتقدُّ العربيّة  األغلبيّة  ذات  المناطق 
مهمة في مرحلة التغيير لصالح المرأة كان أمراً في 
غاية األهميّة. فترسيخ نسبة 50% من النساء على 
المشتركة  الرئاسة  نظام  وكذلك  المجالس  مستوى 
فيها وأيضاً سنُّ قانون المرأة الذي يضم من ضمن 
زواج  منع  و  الزوجات  تعدد  منع  قانون  يضم  ما 
القاصرات وكذلك  تشكيل ُدور المرأة في كل مكان 
للدفاع عن حقوق المرأة وحل المشاكل االجتماعيّة 
المرتبطة بذلك  تعتبر نهضة عظيمة في جغرافيتنا. 
كلِّ  تّم حلُّ  أنّه  يعني  ما سبق ال  إيراد  إّن  والحال 
قضايا المرأة  وال يعني أّن الرجل قد تّمت دمقرطته 
بالكامل، ولكن يمكن القول وبسهولة إّن الكثير من 

الصور النمطيّة السائدة سابقاً قد تحطمت.
فحال الرئاسة المشتركة باتت حالة اعتياديّة بعدما 
كانت محطَّ استغراب وأحياناً استنكار في بدايتها، 
إذ كيف يمكن لشخصين أن يكونا رئيسين لمؤسسة 
واحدة وكالهما بنفس الصالحيات! إال أّن التجربة 
على  كبيٌر  تأثيٌر  لها  النّديّة  الحالة  هذه  أّن  أثبتت 
التفرد  أنّها تمنع حالة  عّدة مستويات، منها:  أوالً 
بالقرار، وثانياً تحطيم تلك الصورة النمطيّة حول 
أّن الرجل وحده يمكن أن يرأس، وثالثاً ترسيخ آلية 
العمل المشترك بين الرجل والمرأة، ورابعاً خلق 
حالة من التوازن االجتماعّي وغيرها من األمور 

األخرى.
سوريا  شمال  تمّكِن  سرُّ  ما  أحيانا  السؤال  يُطرح 
من مجابهة كلِّ المخاطر التي تعرض لها ! أرى 
أّن السّر! يكمن في مشاركة المرأة هنا  على كل 
والحياة  السياسيّة  الحياة  و  الدفاع  في   ، الصعد 
أي  والتعليمية.  االقتصاديّة  وكذلك  االجتماعيّة 
كانت  التي  الضمور  حالة  من  اكثر  أو   %50 أّن 
موجودة في مجتمعنا  قد تم تجاوزها و هذا يعني 
فّعاليةً أكبر وإنتاجاً أكبر. وعلى النقيض من ذلك، 
لو لم تكن هناك مشاركة من النساء بهذا الرخم فإّن 
مجتمعنا سيكون مثل طائر بجناح واحد، يستحيل 
عليه الطيران. وإذا كان مجتمعنا قد تجاوز وتغلب 
فإّن   ، يقع  ولم  وطار  الصعاب  من  الكثير  على 

السبب يعود لما ورد أعاله .
أنّه ما زال أمامنا عمٌل كثيٌر، إذ ليس من  أعرف 
السهل حلُّ قضيٍة عمُرها 5000 سنة بهذا السرعة 
والسهولة،  ولكن ظهور وردة واحدة أحيانا تبّشر 

بالربيع.

فوزة اليوسف واالستثماِر  اإلنتاِج  مجاَل  ليس  االقتصاُد 
وتوفيِر فرص العمل ومواد االستهالك، وليس 
فقط سبب الحروب بل يتعدى ذلك ليكون سالحاً 
فّعاالً وقاتالً مبيراً يغيّر السياسات ويُضغط به 
أبعاداً  االقتصاديّة  الحرب  وتأخذ  الدول.  على 
إضافيّة عندما تُشنُّ من دولة عظمى كالواليات 
األعماِل  رجُل  ويقودها  األمريكيّة  المتحدة 

ترامب الذي ال يفهم السياسة كما االقتصاد.
ما معنى حزمِة العقوباِت األمريكيِّة المتوازية 
وتركيا(؟  وإيران  )روسيا  بحّق  والمتزامنة 
الضامنة  الثالثيّة  هي  الدول  هذه  ببساطة 
ألستانه، والمتوافقة حول مناطق خفض التوتر 

وبالتالي فالمسألة تتعلق بسوريا وأزمتها.

عقوبات أمريكّية لثالثّية أستانه

موسكو  نصيب  من  كان  العقوباِت  أخطُر 
الكيماويّة  الصناعة  مؤسسات  بإخضاع 
ووصف  دوليّة.  هيئاٍت  لتفتيِش  الروسيّة 
العقوباِت  الحكومة  رئيس  مدفيديف  ديمتري 
لم  وإذا  االقتصاد.  بلبوِس  عالميّة  بحرٍب 
العقوبات  فإّن حزمة  سياساتِها  تراجع موسكو 
األمريكيّة ستضعها بمستوى كوريا الشماليّة أو 

سوريا وإيران.
قائمةَ  المتحدة  الواليات  فرضت  آب   7 في 
عقوباٍت على إيران بعد االنسحاب من االتفاق 
النووّي المبرم معها وتشمُل منع شراء األوراق 
النقديّة األمريكيّة وقائمة واسعة من الصناعات 
فضالً  والسجاد  المنسوجات  تتضمن  اإليرانيّة 

عن الحظر على قطاع النفط.
أصدر  األمريكّي  الرئيس  أّن  رويترز  ونقلت 
أمراً بمضاعفة الرسوم على تركيا فيما يتعلَّق 
 %50 بنسبة  والحديد  لب  الصُّ بصادرات 
كانت صادرات  بعدما  بنسبة %20  واأللمنيوم 
أمريكا  إلى  التركيّة  واأللمنيوم  الصلب  الحديد 
حافزاً  لتكون  الجمركيّة،  الرسوم  من  معفاة 
لتطوير الصناعة التركيّة وتتقدم على مثيالتها 
بالمنطقة بمقابل خدمات أنقرة لها. وقال ترامب 
بسرعة  تتراجع  التركيّة  »الليرة  تغريدته:  في 
أمام الدوالر األمريكّي«، فيما خاطب أردوغان 
مواطنيه: »ال تهتموا بسعر الصرف ورّكزوا 

على الصورة الكبيرة«. 
تهدف  للرسوم  األبيض  البيت  مضاعفة 
العقوباِت  وحتى  لشروط،  أنقرة  إلخضاع  
بحقِّ إيران لها  آثار سلبيّة مباشرة على تركيا 
لجهة واردات الطاقة منها، وبذلك يتضح حجُم 
التناقض التركّي األمريكّي والمتصل بالسياسة 

االستراتيجيّة األمريكيّة بالشرق األوسط. 
الحديث المتداول مفاده أّن تركيا ستواجهُ حزمة 
عقوبات اقتصاديّة جديدة ما لم تفرج عن القس 
لديها،  المحتجز  برونسون  أندرو  األمريكّي 

وقال ترامب: »لن ندفع شئياً من أجل إطالق 
سراح رجٍل بريٍء، لكننا سنخنُق تركيا«. ولعلَّ 
القبول  يمكن  وال  فحسب،  القصة  ظاهر  ذلك 
به، فالعقوبات مؤلمة وانتقاميّة وتتجاوز مسألة 
مواطن أمريكّي فُرضت عليه اإلقامة الجبريّة 
مليارات  بمئات  خسائر  ألجله  أنقرةُ  لتتحمَل 
الدوالرات، بل هناك شروطٌ أمريكيّة قاسية ال 

يسُع أنقرة قبولها.

أزمٌة مالّية واستثماٌر انتخابّي
اقتصاديّة،  وليست  ماليّةٌ  واقعاً  تركيا  أزمة 
وأهم مظاهرها هبوطٌ حادٌّ بقيمِة صرف الليرة 
وصلت  األمريكّي،  الدوالر  مقابل  التركيّة 
ليرات،  لـ8  ويُتوقع وصولها  ليرات،  لـ7.22 
لتبلغ  التركّي  الخاص  القطاع  لديوِن  وتعاظٌم 
دوالر،  مليار  المركزّي 452.7  البنِك  حسب 
اإلجمالي، 57% من  الناتج  تمثل 53.2% من 
نحو 102  منها  الشركات  القروض على  هذه 
ويعوُد  األجل.  قصيرة  ديون  دوالر  مليار 
المرافق  كبناء  عمالقة  لمشاريَع  الديون  أصُل 
للقطاع  الحكومة  والطرقات والجسور عهّدتها 
الخاص، في محاولٍة لتخفيف الديون الحكوميّة، 
ويلجأ القطاع الخاص الستدراج ديون خارجيّة 
أمل  على  لتنفيذها  األمد(  )قصيرة  ساخنة 
تحصيل التكاليف من عوائد المشاريع. وتعود 
الديون  بدأت  إذ  2013م  إلى  األزمة  بذور 
وكانِت  تدويرها.  بإعادة  األزمة  وتُحلُّ  تتراكم 
اإلجراءاُت الحكوميّةُ قاصرةً وتجميليّةً قواُمها 
الليرة  قيمة  هبوط  ومنع  الخاص  القطاع  دعُم 
جيوب  استنزفت  ضريبيّة  سياسة  باعتماد 
االقتصاد  فورة  في  الفضُل  ويعود  المواطنين. 
للديون  األخيرة  السنوات  خالل  التركّي 
الخارجيّة الضخمة، وتُعرف الشركاُت التركيّة 
بأنّها الثانية عالميّاً بحجم الديون الخارجيّة، ما 
يجعلها سبباً محتمالً لالنهيار االقتصادّي. كما 
تعاني تركيا من زيادة عجز الميزان التجارّي 
وصل إلى57 مليار دوالر ويعادل 6.5% من 

الدخل القومّي.
التركيّة حساسيّة  الليرة  تُبدي  أن  الطبيعّي  من 
األمريكّي، ألّن 70% من  الدوالر  تجاه  كبيرة 
أسعار  وارتفاع  بالدوالر،  الخارجيّة  الديون 
هي  )الفائدة  الخسارة،  من  مزيداً  يعني  الفائدة 
تقيّد  االستثنائيّة  وزيادتها  االقتراض(  تكلفة 
ألسواق  الوصول  وتعيق  الخارجّي  االئتمان 
رأس المال العالميّة، فقد خفّضت وكالة موديز 
تصنيف  الماضي  آذار  االئتمانّي  للتصنيف 
تركيا إلى BA2 آذار، وتبعتها وكالة ستاندرد 
BB-« إلى  بخفضها  الماضي  أيار  بورز  آند 
على  التركيّة  الحكومة  اعتماد  والسبب   ،»/B
السياسة  حساب  على  األجل،  قصيرة  تدابير 

النقديّة الفّعالة واإلصالح االقتصادّي األساسّي. 
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أّن نحو %12 
من أثرياء تركيا غادروا البالد بسبب سياسات 
أردوغان وانفراده بالسلطة وتدخله في سياسة 
معدل  لزيادة  أّدى  ما  النقديّة،  المركزّي  البنك 

خروج االستثمارات الخارجة من البلد.
لدى  المتاحة  الخيارات  هي  ما  والسؤال 
واشنطن،  مع  عالقته  ساءت  وقد  أردوغان 
التي سبّبَت عقوباتُها خسارة الليرة التركيّة نحو 
أردوغان  ليرّد  واحد،  بيوم  قيمتها  من   %20
لالبتذال  فيه  مال  شعبّي  بخطاٍب  الجمعة  يوم 
أكف  فرفع  الحصيفة،  السياسة  لغة  ودون 
إلنقاذه،  هلل  والدعوة  المعهود  بنفاقه  الضراعة 
عساه يستميل عقول مؤيديه، وطالبهم باإلفراج 
»لليوم  الوسائد  تحت  المخبأة  الدوالرات  عن 
األسود«، معتبراً ذلك كفاحاً وطنيّاً لدعم الليرة 
التركيّة، ومجّرد هذا الطلب إقراٌر ببلوغ اليوم 
القس  أزمةَ  أردوغان  يستغل  وهنا  الموعود. 
األزمة  سبَب  ليبّرر  واشنطن  مع  األمريكّي 
الماليّة، وليستفيَد من تحريِض الشارع التركّي 
ويؤّجج  واشنطن،  ضد  ومعارضين  موالين 
قوميّاً  بطالً  نفَسه  ويُظِهر  القوميّة  المشاعر 
يتحّدى البيت األبيض، ليفوَز حزبُه باالنتخابات 
انتخابيّة،  العادة  كما  فالقضية  القادمة.  البلديّة 
وبذلك يهيمن حزبُه على مفاصل الدولة لخمِس 

سنوات قادمة. 
األزمة  الحتواء  اقتصاديّة  إجراءاٍت  وضمن 
الماليّة أعلن أردوغان استعداد بالده الستخدام 
التجاريّة  التبادالت  في  المحليّة  العمالِت 
وإيران  وروسيا  الصين  مع  الخارجيّة 
تجاريّةٌ  تبادالٌت  لتركيا  دولة  وأّي  وأوكرانيا 
كبيرة معها، وأنّها مستعّدة لتأسيِس النظام نفسه 
من  الخروج  أرادت  إن  األوروبيّة،  الدول  مع 
ليست  المسألة  أّن  على  وشّدد  الدوالر،  قبضة 
بالدوالر أو اليورو، بل حرٌب اقتصاديّة مشيراً 
لن  فعلتم  »مهما  فقال:  سياسيّة،  مسائل  إلى 
نتخلى عن أهدافنا االقتصاديّة ولن نتوقف عن 
سياساتنا المتعلقة بسوريا والعراق«. كما هّدد 
االقتصاديّة،  الخسائر  بسبب  بالندم  واشنطن 
وبالبحث عن أصدقاء وحلفاء جدد، وفي مقاٍل 
ألردوغان نشرته نيويورك تايمز السبت صّعد 
خطابَه السياسّي واتهم واشنطن بتقديم السالح 
أنقرة  تجاوز  الحديث عن  المبكر  ومن  للكرد. 
المعبأة  قطر  أمير  حقيبة  وصول  مع  لألزمة 
تركيا  في  االستثمار  ودعوات  مليار  بـ15 
بتوزيع  الصارخ  التباين  في  المشكلة  فأساُس 

الثروات وحالة الفقر والبطالة.

العقوبات رسائل وإدلب صندوق الربيد

مفاتيُح حّل األزمة التي قد تُسقط الحكومة التركيّة 

دونالد  المحنّك  فالتاجر  تماماً،  واشنطن  بيد 
ترامب بدأ واليته بشعار أمريكا أوالً، والعودة 
لبرنامج فرض العقوبات المتسلسلة على الدول 
العالم،  لزعامة  واشنطن  لتوّجهات  المعارضة 
للموعظة  دروساً  الدول  هذه  لتلقين  وسعيها 
وشنِّ حرٍب بدون دخان واتباع أسلوب الحرب 
االقتصاديّة على المعسكر الشيوعّي )وارسو(، 
إذ أّن االقتصاَد جوهُر السياسة ومحّرك الحياة، 
األمريكيّة  الزعامة  تثبيُت  فالهدُف  وبالتالي 
للعالم بغير الصناعة العسكريّة وبرامج تطوير 
الصواريخ، وقد أرادتها واشنطن رسائل شديدة 
اللهجة لدوٍل توهمت أّن قوتها تنحسر، أي تقليم 
الوطنيّة،  بحدودها  دولة  كّل  وإلزام  أظافرها 
السورّي،  المشهد  عن  تنفصل  ال  مسألة  وهي 

فالمطلوب سحب القوات منها. 
العقوبات سالٌح فّعال لكنه مشروطٌ بإلزام الفريق 
المقابل بجملِة شروٍط، وإذا كان االنسحاُب من 
أحَد  فيها  العسكرّي  الوجوِد  تقنيُن  أو  سوريا 
من  األخير  الفصل  بدء  يعني  فهذا  الشروط، 
األزمة السوريّة وقرب زوال اإلرهاب لحصد 
النتائج، وما حدث بدرعا كان كذلك، فواشنطن 
لدعمهم  سبيَل  ال  أن  هناك  المسلحين  أفهمِت 
أبداً فكانت نهايتهم تلقائيّة وسريعة. وإذا كانت 
أحداث سوريا والمنطقة تشبه لعبة الدمينو التي 
يتقنها بوتين، فإّن لعبة ترمب هي قلب الطاولة 

بما عليها.
األخوانّي  العثمانّي  الطورانّي  أردوغان  َعلَِق 
بعدما  أفعاله  شرِّ  في  الحالم  الواهم  العلمانّي 
وسّخرها  كلّها  المحاور  على  باللعب  استغرق 
وتاجر  االبتزاز  أنواع  كّل  ومارس  لصالحه 
بكّل شيٍء بالدين والشعب والقضية الفلسطينيّة 
والقدس وأطفال غزة وسوريا وآالم السوريين 
وابتزَّ  تركيا،  بأطفال  حتى  الالجئين،  وقضية 
باالنتخابات،  ليستدرَج صوته  التركّي  الناخب 
العطايا،  بجزيل  ووعَدهم  بالمرتزقة  وتاَجَر 
وكذب حتى ملَّ الكذب منه، تقلّب وتذبذب فال 
سلطاناً.  تُبقيه  الفتوى  دامِت  ما  للحرام  سقَف 
فهل َحِسَب أّن اللعبة قد تنتهي وينقلب صديق 

األمس عدواً؟
هل سيتمكن سلطان »القصر األبيض« بأنقرة 
من إنقاذ نفسه المأزومة وقد انفرط عقُد األحالم، 
في بداية عهد رئاسته الديكتاتوريّة بصالحياتها 
الخياليّة، وهل سيتسنّى له إنقاذ عمائم مرتزقته 
فيبقيها على رؤوسهم؟ أم سيتركهم طرائد في 
جرود إدلب وجبال الالذقية تالحقهم صواريخ 

بوتين؟ 
العدُّ التنازلّي بدأ للمهلة التي وضعها بوتين لبدء 
تمَّ  ما  بكّل  لإلطاحة  بإدلب  العسكريّة  العملية 
كنسه وجمعه من بؤر التوتر السوريّة وترحيله 
إلى إدلب ومنها إلى عفرين، بمخطط مدروس، 
فيما بدأت الغارات الكثيفة للطائرات الروسيّة 
والنظام لتنهي آخر مناطق خفض التوتر. وبهذا 
الجغرافيا  يتجاوز  حاسماً  مفترقاً  إدلب  تكون 

السوريّة. 

سياساِت  بأّن  أردوغان  تبجح  ما   كثيراً 
متنامية  طفرة  أحدثت  االقتصاديّة  حزبه 
باالقتصاد التركّي؛ الذي كان متهالكاً قبيل عام 
2002م، فأردوغان ركب موجة اإلصالحات 
دول  أسواق  على  واالنفتاح  االقتصاديّة، 
حساب  وعلى  االستثمارات،  وجذب  الجوار، 
استغالله  عن  فضالً  االقتصاديّة،  الفقاعة  هذه 
شريحة  استغالل  إلى  سعى  الدينّي  للخطاب 
الى  للوصول  التركّي؛  الشعب  من  الفقراء 
العثمانيّة  السلطنة  أمجاد  وإعادة  الحكم،  دفة 
اآلونة  في  يبدو  فيما  لكن  أردوغانّي،  بجلباب 
االخيرة أّن أحالم وطموحات الديكتاتور بدأت 
قيمتها  التركيّة  الليرة  فقدان  بسبب  بالتالشي؛ 
المتسارع،  االقتصاِد  فعجلةُ  الدوالر،  مقابل 
قد  العالميّة  االقتصادات  بمنافسِة  والطموح 
مأزوِم  اقتصاٍد هٍش  وإلى  نفٍق مظلٍم  نحو  نحا 
ألردوغان  المتكررة  الدعواُت  ذلك  ومردُّ 
أسعار  بتخفيض  التركّي  المركزّي  البنك  من 
الفائدة، األمُر التي يخشى منه أصحاب رؤوس 
الذين باتوا يبحثون عن  األموال والمستثمرين 
التركيّة  فالعملةُ  وأمناً،  استقراراً  أكثر  أسواٍق 
إلى  انخفضت  تايمز  نيويورك  حسب صحيفة 
المنصرم  االثنين  يوم  قياسّي   مستوًى  أدنى 
حيث انخفضت الليرة التركيّة إلى 7.2 مقابل 
مقابل   3.8 مع  بالمقارنة  وذلك  الدوالر، 
الدوالر بداية العام الجاري، وأثّر هذا التدهور 

بسبب  وآسيا  أوروبا  في  األسهم  أسواق  على 
المخاوف من وقوع البالد على حافة االنهيار 
األسواق  إلى  ينتشر  قد  الذي  االقتصادّي 
الناشئة، وأوضحت الصحيفة أّن األزمة ناجمة 
عن ارتفاع التضخم وسوء اإلدارة االقتصاديّة 

لحكومة أردوغان.

أسباب انهيار االقتصاد الرتكّي

تدهور  إلى  أّدت  التي  األسباب  أهم  أحد  لعل   
كما  األجنبيّة،  العمالت  مقابل  التركيّة  العملة 
السلبيّة  السياسات  هي  المراقبون  يعزوها 
بقيادة  والتنمية  العدالة  حزب  انتهجها  التي 
األموال  استنزاف  في  المتمثلة  أردوغان 
اإلرهابيّة،  الجماعات  دعم  لصالح  التركيّة 
إرهابيّة،  المصنّفة  للتنظيمات  واحتضانِها 
أبواقها  على  واإلنفاق  اآلمن،  المالذ  ومنِحها 
اإلعالميّة فضالً عن سياسات النظام اإلقليميّة 
تدور  التي  والتنظيمات  بدعم داعش والنصرة 
الزيتون  وغصن  الفرات،  كدرع  فلكها  في 
أسباب  ومن  وليبيا.  والعراق  سوريا  في 
كم  سياسة  أيضاً  التركّي  االقتصاد  انهيار 
والتنكيل،  والقمع  الحريات،  وكبت  األفواه، 
السجون،  في  والصحفيين  السياسيين،  وزجِّ 
وفرض حالة الطوارئ بعيد االنقالب المفتعل، 
وكذلك احتلت العقوبات األمريكيّة على النظام 

التركّي بسبب قضية القس األمريكّي برانسون 
جملة  من  الثانية  المرتبة  تركيا  في  المسجون 
في  تركيا  فتعنت  االقتصادّي،  االنهيار  أسباب 
اإلفراج عن القس األمريكّي الذي تتهمه تركيا 
بواشنطن  أّدى  جولن  هللا  فتح  لجماعة  بدعمه 
تركيين  وزيرين  على  عقوبات  فرض  إلى 
صادرات  على  الجمركيّة  الرسوم  ومضاعفة 
العقوبات  هذه  واأللمنيوم  الصلب  من  تركيا 
التي أعلن عنها ترامب كانت بمثابة القشة التي 

قصمت ظهر االقتصاد التركّي.

مسار قامت لسعر صرف اللرية الرتكّية 
مقابل الدوالر

عام   أوجه  التركيّة  الليرة  صرف  سعر  بلغ 
2006م إذ كان الدوالر يساوي1.42، وفي عام 
2015م بلغ سعر صرف الدوالر أمام العملة 
التركيّة 2.92ليرة، وبدأت رحلة االنحدار من 
وانتهت  االنقالب،  محاولة  بعد  2016م  عام 
إلى  وصل  الدوالر  أمام  العملة  بتراجع  السنة 
3.53، وفي عام 2017م واصلت إلى 3.81 
مقابل الدوالر، ومما فاقم انهيار العملة التركيّة 
تعيين أردوغان لصهره براءت البيرق وزيراً 
وعوده  فكّل  بِلَّة،  الطين  زاد  الذي  للمالية 
بمواجهة التضخم باءت بالفشل بسبب عدم ثقة 
المستثمرين به، وبسياسته االقتصاديّة المتمثلة 

لتحفيز  البنوك  من  االئتمان  تكلفة  بخفِض 
االقتصاديّة  البياناُت  رسمِت  فقد  االقتصاد، 
أمام  التركيّة  الليرة  لسعر صرف  قاتماً  مساراً 
على  وكانت  2018م  العام  بداية  منذ  الدوالر 
النحو التالي: كانون األول 3،68 ليرة، شباط: 
أيار:   -4.5 نيسان:   –  3.94 آذار:   -3.81
4.49- حزيران: 4.59- تموز:4.48 - بداية 
آب: 6.42 ويوم االثنين 2018/8/13م وصل 
سعر الصرف إلى 7.22مقابل الدوالر الواحد. 

استغاثات غري جمدية

بدل أن يعترف أردوغان بأّن سياساته المتمثلة 
سوريّة  مناطق  واحتالل  االرهاب،  بدعم 
كعفرين وتدّخله في جنوب كردستان واحتضانه 
هدم  وسياسة  أنقرة  في  المتطرفة  للجماعات 
إلى  أّدت  التي  باكور كردستان هي  المدن في 
من  حشد  أمام  األمر  اعتبر  فقد  االنهيار،  هذا 
مؤازريه مؤامرةً تُحاك ضد تركيا قائالً: »أرى 
أّن هناك من يحاولون إركاع بلدنا، لوبي الفائدة 
يمتلكون  لمن  كالمي  أوّجه  أنا  بلدنا  يستهدف 
الدوالر واليورو تحت الوسائد اذهبوا وحّولوا 
هذه  نُبطَل  حتى  التركيّة  الليرة  إلى  أموالكم 
طفرة  حقّق  مثلما  فأردوغان  معاً«  المؤامرة 
اقتصاديّة منذ سنوات حكمه األولى أخذت هذه 
الطفرة سلم الهبوط منذ عام 2013م لألسباب 
السالفة الذكر وهوت ببالده إلى اقتصاد كارثّي 
إلى  المصادر  حسب  تنذر  قد  2018م  عام 

سقوٍط وشيٍك له جّراء االستياء الشعبّي .

عقوبات ترامب رسائل حربٍ

ّ
القس برانسون... قشة قصمت ظهر االقتصاد الرتكي

رامان آزاد

حممد موسى: الالمركزية الدميقراطية 
التعددية بديل لألنظمة الشمولية 

غاندي اسكندر
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بين  الشرخ  بدايةَ  المقدماُت  هذه  كانت   
أن  والمهتم  المتتبِّع  يدعو  وما  الحكومتين 
يطرح عدة أسئلة على نفسه أو أن يقرأ األزمة 
السورية بأكثر من عين وأكثر من اتجاه، كي 
يستشف ما قد يطرأ مجدداً على هذه العالقة، 
أم أنَّ تركيا سوف تفعل كما فعلت في عفرين 
بأن تبيع الغالي من كرامتها السياسية مقابل أن 

يخسر الكرد مشروعهم الوطني؟     

سرد تارخيي

الكبير  شكلها  األمريكية  العالقات  تأخذ  لم 
صدفة، بل أصبحت متينة من خالل مجموعة 
أسباب منها اعتراف حكومة )عصمت اينونو( 
االعتراف  هذا  عام 1949م  كدولة  بإسرائيل 
كان بمثابة توثيٌق للعالقات بين تركيا والغرب 
للحلف األطلسي حينها  انضمام تركيا  وأيضاً 
تحالف  إلى  البلدين  بين  العالقة  لت  تحوَّ
خالل  الشيوعي،  د  التمدُّ وجه  في  استراتيجي 
هذه المرحلة باتت تركيا العباً أساسياً ومدلالً 

لدى األمريكان في رسم سياسات المنطقة. 
لها إال من خالل  أمريكا لم تختْر تركيا حليفاً 
الجيو  موقعها  األول  اثنين،  ألمرين  أهميتها 
إمكانية  والثاني  استراتيجي،  والجيو  سياسي 
تقديم خدمات  المتعاقبة على  الحكومات  عمل 
في  هاماً  رقماً  تركيا  جعل  ما  وهذا  ألمريكا، 
األوسط،  الشرق  في  األمريكية  السياسات 
االشتراكي  القطبين  بين  الباردة  الحرب  أثناء 
أيضاً  متينة  العالقات  فبقيت  والرأسمالي 
وبخاصٍة بعد مشاركة تركيا في قوات التحالف 
الدولية لضرب العراق في الكويت، وسماحها 
ألغراض  أراضيها  باستخدام  ألمريكا 

عسكرية.
أما ما يخصُّ ما بعد سقوط السوفييت وظهور 
أحداث  ثم  ومن  لتركيا،  مجاورة  جديدة  دول 
وظهور  2001م  أيلول  من  عشر  الحادي 
إيران كقوة إقليمية كبيرة أخذت هذه العالقات 
ل  التحوُّ هذا  معالم  فتوضحت  آخر؛  شكالً 
األمريكي  الغزو  أثناء  العالقات  من  والشكل 
باشور  أمريكا  ساندت  حين  2003م  للعراق 
األحداث  ونبشها  الفيدرالية،  بمنحه  كردستان 
التي وقعت عام 1915م بخصوص المجازر 
عن  تخلِّيها  ومؤخراً  األرمن،  بحقِّ  العثمانية 
تركيا أثناء أزمتها مع الروس )سقوط الطائرة 
سوريا  لقوات  ودعمها  الروسيّة(،  الحربية 

الديمقراطية في محاربة داعش.
بمثابة  2003م  الثالثة  الخليج  حرب  كانت 
واشنطن  بين  الجسد  عن  الروح  انفصال 
من  واشنطن  األخيرة  منعت  حين  وأنقرة، 
أثناء غزوها  الجويَّة  أنجرليك  قاعدة  استخدام 
التي  القشة  بمثابة  كان  الموقف  هذا  للعراق. 
التي  العالقات  بعكس  البعير،  ظهر  قصمت 
والتي  بينهما  الثانية  الخليج  حرب  في  كانت 
الروح لهذه  )تورغوت أوزال، حين  أعادت 
رأى أنَّ هذه الحرب قد تكون بوابة يمكن من 

األمريكان  ودَّ  يكسب  أن  خاللها 
ما  إلى  عالقتهما  للبلدين  ويعيد 

كانت عليه(.
أُوزال  به  قام  ما 

حرب  أثناء 

الخليج الثانية من إغالق خط استيراد النفط و 
العراق،  الدولي على  الحصار  إلى  االنضمام 
وفتح  العراق  مع  التجاري  التبادل  وقطع 
الناتو؛  ولحلف  ألمريكا  العسكرية  القواعد 
كانت  ما  إلى  العالقات  لعودة  الجلي  الفعل 
عليه، بل أحسن مما كانت عليه بكثير، وبذات 
السياق كان لتركيا مطامع سياسية واقتصادية 
شمال  على  السيطرة  منها  التحالف  هذا  من 
هذا  وكركوك،  الموصل  ومنطقتي  العراق 
الموقف جعل الشارع السياسي التركي ينقسم 
وقسم  ألمريكا  التبعية  انتقد  قسم  ذاته،  على 

صغير مؤيد له.
لها:  يقال  أن  يمكن  ال  أمريكا  منطق  بحسب 
لبعض  ال  تقول:  أن  تركيا  حاولت  وحين  ال! 
تجاوبها  عدم  نتيجة  األمريكية  السياسات 
منها  تركيا  بسياسات  المتعلقة  األمور  ببعض 
الفترة  وفي  التركية،  بقبرص  اعترافها  عدم 
مع  تركيا  في عالقات  ر  تطوُّ لوحظ  الماضية 
وتدهور  وحماس  وسوريا  وإيران  الروس 
عالقتها مع إسرائيل بعد حرب غزة األخيرة 
أنجرليك  قاعدة  تركيا  وإغالق  2009م 

السماح  وعدم  األمريكية  الجوية 
لألمريكان باستخدامها.   

     

تضارب مصاحل تركيا يف سوريا 
خلق إشكالية هلا مع أمريكا

لبعض  بالنسبة  السورية  األزمة  أصبحت 
سياسية  بورصة  والدولية  اإلقليمية  الدول 
وتجمع دوالً  ق دوالً  تفرِّ أن  واقتصادية يمكن 
بحسب مصالحها، والتباين في سياسات الدول 
أو تصغر  تكبر  العالقات  هذه  تجعل  هي من 

أو تضمحل.
والرؤية التركية لألزمة السورية 
أوقعتها في تناقضات مع أغلب 
الدول وقد تتقارب هذه 
ى  ؤ لر ا

الخالفات  فكانت  البلدين،  مصالح  بحسب 
التركية األمريكية من جملة الخالفات المهمة 
التي يمكن قراءتها من عدة أوجه؛ ومن جملة 
على  تركيا  إصرار  وأنقرة  واشنطن  خالفات 
رحيل األسد، بينما أعلنت أمريكا بأن محاربة 
بعد  وفيما  األولى،  بالمرتبة  تأتي  اإلرهاب  
على  وافقت  حين  موقفها  من  تركيا  عدَّلت 
أستانا.  لقاءات  خالل  من  األمريكية  الرؤية 
د من أنَّ األزمةَ بين البلدين  ومن هنا يُمكن التأكُّ

التركي  الغزو  بعد  حدثت  التي  بتلك  شبيهةٌ 
1984م  عام  قبرص  من  الشمالي  للقسم 
هي  وها  لها،  األسلحة  توريد  حظرت  عندما 
تداعيات  أنقرة  ل  تَُحمِّ أخرى  مرة  واشنطن 
سياساتها في سوريا وهي تُحسِّن عالقاتها مع 
روسيا وإيران وتحاول أن تتجاهل أمريكا، 

التركي  للشعب  أكَّد  الخالف  هذا 
نتيجة  هو  إنما  يحدث  ما  أنَّ 
العالقة  صبغت  التي  للتبعية 
بينهما منذ عقود طويلة، ألنهم 
تتعامل  أمريكا  أنَّ  يدركون 

وفي  مباشرة  بفوقيَّة  معهم 
المجاالت كافة.

لألزمة  وبالعودة 

السورية ومدى تأثيرها السلبي على العالقات 
بينهما، ظهرت ِعدَّةُ إشكاالت ساهمت بتوتير 
واشنطن  دعُم  لُها  أوَّ البلدين؛  بين  العالقات 
في  معاً  والعمل  الديمقراطية  سوريا  لقوات 
الظالمية،  القوى  لمحاربة  هما  يضمُّ تحالف 
بهذا الشكل دخلت مصالح البلدين في تقاطعات 
دة وفي أكثر من مجال، مما أعطى لهذه  ُمتعدِّ
لها،  التنازلي  والعد  التراجع  صفة  العالقة 
وكان لمجيء ترامب إلى البيت األبيض األثُر 
البالغ في وصول عالقة البلدين لنقطة البداية، 
اليد  إلسرائيل  أنَّ  ُمتابٍع  كلِّ  على  يخفى  وال 

الطولى في تصعيد التوتر بين البلدين؟

مساعي االحتالل الرتكي
 باءت بالفشل 

الفوبيا السياسية التي تاُلحق الحكومة التركية 
هي بمثابة لعنة تاريخية وسياسية تتبعهم إلى 
بإدارة ذاتيه وبمشاركة   قائمة،  للكرد  تقوم  أن 
هذه  من  المنطقة.  إدارة  في  كافة  المكونات 

الفوبيا وتأثيراتها لن ترضى تركيا ببناء الكرد 
في سوريا ألي حالة وجود لهم حتى لو كانت 
هذه  كافة،  العالم  دول  من  حمراء  اإلشارةُ 
اللعنة السياسية تالحق أردوغان وحكومته؛ 
ولم يأِت هذا الكالم من فراغ سياسي، بل نتيجة 

الديمقراطية  األمة  مشروع  في نجاح 
احتضانها  في  سوريا  شمال 

سوريا  شمال  شعوب 
معاً  وتالحمهم  كافة 
للمرتزقة  التصدي  في 
اإلقليمية،  واالعتداءات 

مجتمعة  األسباب  وهذه 
من  جعلت  وغيرها 
التركيَّة  األمريكية  العالقات 
هذا  الهاوية،  نحو  تسير 
الكرد  تبلور  من  الخوف 
ومرتزقتها  تركيا  دفع 
الحتالل مدينة عفرين في 
ر  وليبرِّ 2018م.  بدايات 

إحياء  على  عمل  االحتالل  هذا  أردوغان 
وسوريا  تركيا  حكومتي  بين  واهية  اتفاقية 

يعتبرها  والتي  1998م  عام  الموقعة 
استراتيجية  اتفاقية  أردوغان 

مع سوريا، وانطالقاً من 
اإلرهاب  محاربة  مبدأ 
عليه  عمل  شعار  وهو 
المتصارعين على  كلُّ 

يتَّضح  وما  سوريا، 
لدى  ذلك  من 

سوريا  في  التركي  الوجود  أن  الدولية  القوى 
يشكِّل خطورة على المصالح األمريكية، وما 
الصعبة  المرحلة  هذه  في  السوريين  ينتظر 
كلِّ  من  عليهم  األصعب  يكون  قد  والحسَّاسة 
أمريكا  أنَّ  المالحظ  ومن  الفائتة،  المراحل 
أردوغان  تحركات  تدرس  ترامب  بشخصية 
المستقبل  في  أجنداتهم  وتقرأ  األطراف  وبقية 
د لهم سياسات تتعلَّق بوجودهم  السوري وتُحدِّ

في مستقبل سوريا.     

شعوب مشال سوريا تصدت 
للسياسات اخلارجية

االستراتيجية  منظور  وفق  الدولية  العالقات 
أيِّ شيٍء  قبل  المصالح  د على  تؤكِّ األمريكية 
أنها تراقب  السياسة  أولويات هذه  آخر، ومن 
التي  الشرق  في  الحكومات  ديناميكية  وتحلِّل 

األكثر  الدولة  تركيا  وتبقى  مصالحها،  تهدِّد 
إقالقاً لهذه السياسة وبخاصة في سوريا.

بين  الخالفات  بوادر  ظهرت  2002م  منذ 
استغالل  مبدأ  وفق  تعمل  أمريكا  البلدين، 
الفرص وها هي  تعمل في تحالف مع الكرد 
أن تكون  رت  في محاربة اإلرهاب كونها قرَّ
المنطقة  وهي  الفرات  شرق  نفوذها  مناطق 
عنهم  تخلَّت  وباألمس  الكرد،  يقطنها  التي 

وقايضت تركيا بوجهة أخرى )عفرين(.
شعوب شمال سوريا ومن خالل دبلوماسيتهم 
وقوات سوريا الديمقراطية يحاولون االستفادة 
الدول وبخاصة  بين  السياسية  التناقضات  من 
بين تركيا وايران، وبين تركيا وأمريكا حتى 
تستطيع بناء فيدراليتها الديمقراطية في الشمال 
التدخالت  من  مناطقهم  وحماية  السوري، 
يلجأ  التركي  العدوان  سيما  وال  الخارجية 
وغيرها  أمريكا  مع  ومقايضاٍت  تسويات  إلى 

إلفشال مشروعهم الوطني.  

________
املصادر.

..................مقال. باحث  د. سعيد احلاج 
في الشأن التركي.

.....................  مقال. باحث.  البدور  بكر 
في شؤون الشرق األوسط.
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األخرى  للدول  حتدِّد  أن  التاريخ  وعرب  االستبدادية  العاملية  األنظمة  طبيعة  من 
اخلارطة،  تلك  تتجاوز  ال  كي  سقفًا  هلا  وحتدِّد  واقتصادية  سياسية  خارطة 
وهذا حال أمريكا مع تركيا حني وضعت هلًا سقفًا هبذا اخلصوص، لكن يبدو أنَّ 
َّهم  األتراك قد جتاوزوا هذه احملددات وبات طموحهم أكرب من تلك اخلارطة، وألن
يف إشكاليةٍ وصراع يف سوريا بات التباين بني الدولتني واضحًا حني وقفت أنقرة مع 

املعارضة السورية وخباصة مع درع الفرات.

إعداد/ ليكرين خاني

حتقيق/ فريوشاه أمحد

العالقات األمريكية ـ الرتكية إىل أين؟

تبقى مفارقات التاريخ ومجرياتُه مثيرةً، حتى لو 
مستقوية  القوية  الشعوب  كانت  فطالما  تشابهت، 
ومتجاسرة على الشعوب واألقوام التي تقل عنها 
قوة في العدد والعدة من مقومات الدفاع أو القوة 
على  اعتدت  ما  وكثراً  البشرية،  أو  االقتصادية 
أو  تجاورها  التي  واألقليات  واإلثنيات  الشعوب 
يكون  وحجة،  حجة  بألف  ع  وتتذرَّ معها،  تعيش 
وتوسع  سياسي  ونفوذ  اقتصادية  أطماع  أساسها 
جغرافي. إنَّ الكثير من الشعوب القوية ترى في 
ما  كثيراً  ولكنها  ر،  والتحضُّ ِن  بالتمدُّ القوة  نفسها 
وقتلت ودمرت  واعتدت  تدَّعيه  ما  عملت عكس 
بعض  تبيد  أن  وكادت  ومدنيات،  حضارات 
الشعوب األخرى، والشعب الشركسي ضحية من 
تلك الضحايا، إذ أنَّ الروَس رأَوا أنفسهم أكثر قوة 
على  أوصياء  أنفسهم  بوا  فنصَّ ناً  وتمدُّ راً  وتحضُّ

الشركس، الذين سكنوا شمال القفقاس.
 

الشركس...األصل والتسمية:
يطلق اسم الشركس على مجموعة الشعوب التي 
»القفقاس«  القوقاز  بالد  مناطق  من  هاجرت 
وأرمينيا  وكازاخستان  آذربيجان  كجمهوريات 
تلك  الختالط  الروسي  ع  التوسُّ إبَّان  وغيرها، 
الشعوب وتقاربها وتشابهها، وأما كلمة الشركس 
مصطلح  وهي  الـ«آديغا«   تعني  األصل  في 
وتضم  الكامل،  اإلنسان  وتعني  للشركس  قومي 
التشمقواي،  الشابسوغ،  »القبرداي،  منها  قبائل 
العالم  أكد  وقد  وغيرها.  النختواي«  األبازاخ، 
المصدر  القوقاز هي  أرض  أن  »باخ«  األلماني 
الساللة  وسماها  األبيض،  للعرق  األساس 
للعرق  األعلى  المثل  الشراكسة  وعدَّ  القوقازية, 

األبيض والوحدة القياسية للجمال اإلنساني.
واألردن  وسوريا  تركيا  في  الشركس  يتواجد 
العائالت  من  والقليل  وأمريكا  وألمانيا  ولبنان 
منهم  جزٌء  وبقي  والعراق  والجزائر  مصر  في 
إلى اآلن على أرض الوطن وعاد الكثيرون إلى 

هناك. 

االستقواء بالخارج للقضاء على الشركس:
قرون  عشرة  قبل  معروفاً  شعباً  الروس  يكن  لم 
مضت، ولم يعرفهم التاريخ كشعوب وأقوام قائمة 
قبل ألف عام، بل جلبتهم األقوام الفاتحة والقادمة 
من أواسط آسيا )كالهون- األوار(، وخضعوا لكل 
النورمانديين  أن  إلى  عهدهم،  بداية  في  األقوام 
بقيادة »روريك« ونسبة له سّميت »روسيا« قام 
بشن الحروب على الشركس، والجيوش الروسيّة 
كانت تستعين بجيوش من البالد التي احتلتها أو 
قوم-  القره  )المجق-  مثل  لها  الخاضعة  األقوام  

القزق( باإلضافة لليونانيين. 
والشركس حوالي  الروس  بين  الحرب  استمرت 
قرن وربع منذ 1730-1864م. وراح ضحيتها 
حالة  يعيش  الشعب  هذا  وأصبح  أجيال،  ستة 
مأساوية، وبقيت مجهولة في العالم ألن األضواء 
والمؤلفات،  المعلومات  لندرة  عليها،  تُسلَّط  لم 
وعلى لسان الدكتور في جامعة السوربون )آتيك 
ناميتوك( »إن الشعب الجبلي ال يرضخ أبداً حتى 

لو ُغلب في الحرب إّن الجبلّي ال يقهر أبداً« 
شمال  لشعوب  الدفاعية  الحروب  استمرت 
لها  الروسي  االحتالل  وتم  ونيف،  قرناً  القفقاس 
على جثث آالف الشهداء وكأن الغزاة لم يصدقوا 
أنَّهم كسروا إرادة هذه الشعوب فأمعنوا في القتل 

والتنكيل
.

خيبة األمل والتشتت:
عام  وفي  األولى  العالمية  الحرب  أثناء  في 
ما  يعيد  أن  الشركس  من  جيش  حاول  1917م. 
اغتصبته روسيا من أرضهم، وتحرير القفقاس، 
الساحل  على  الحلفاء  ونزول  تركيا  هزيمة  لكن 
في  يفلح  ولم  الجيش،  تراجع  إلى  أدى  التركي 
استعادة القفقاس رغم خمس محاوالت لتحريرها، 
األثر  ترك عميق  مما  الخيبة من نصيبه  وكانت 
في نفوس الشركس ودفع جلهم للهجرة والتشتت 
في بالد شتى. القلة القليلة التي بقيت من العشائر 

الشركسية يتوزعون على أكثر من أربعين بلداً، 
والنسبة األكبر منها تعيش في تركيا.

اللغة الشركسيّة:
الوصفيّة،  المقطعيّة  اللغات  من  الشركسيّة  اللغة 
وتكتب بالحروف »الكيرليّة« الروسيّة، ويدّل كّل 
حرف منفرداً على معنى ما، ويعيد البعض جذور 
الثقافة ودالالتها الى الثقافة الحثيّة، فيما يرجعها 
البعض الى السومريّة التي تشابهها، ويعود أصلها 
»األم  األمومة  عصر  من  االنتقال  عند  للنارتين 
اآللهة« إلى األبوة، ودمجوا االثنين بما يوحي ان 
الحكم كان لألم واألب )َن : تعني االم -ت : تعني 
األب( والراء للتعريف وهي باألصل )نايتين (، 
وكثير من مفردات اللغة الشركسية إذا رجعناها 
لألصل والجذر نراها تعود للغة السومرية، عدا 
الجمجمة  السومرية كشكل  البشرية  المالمح  تلك 

والقامة يوجد تشابه كبير بينهما.
 العادات والسمات المجتمعية الشركسية:

نُظمها  بأنماط  تمتاز  الشركسية  المجتمعات 
وأهم  نوعها  من  والفريدة  الموروثة  االجتماعية 
سماتها: »وحدة هذه المجتمعات المصيرية وهي 
حضارية  واجتماعية  لغوية  بخصائص  تشترك 
أغلب  يتوفر عند  قديمة جداً. مما ال  ذات جذور 
ومظاهر  وتقاليدهم  عاداتهم  وحدة  إنَّ  الشعوب، 
إنكاره  يمكن  ال  شيٌء  واألدبية  الفكرية  حياتهم 
المجتمعات  هذه  التاريخ،  مراحل  مختلف  في 
التي  وعاداتها  بتقاليدها  التمسك  شديدة  محافظة 
تعتبرها عنواناً لمفهوم الحياة المثلى وأهم ميراث 
يرثه األبناء، التمسك بالحرية الفردية االستقاللية 
الذات«،  على  واالعتماد  بالنفس  واالعتزاز 
التشتت  بسبب  عظيم،  أثر  لها   الصفات  وهذه 
الموطن  في  الجبلية  والطبيعة  التهجير  جراء 
االستقاللية  من  نوعاً  أضفت  التي  األصلي 
األهمية  الشركس  الشخصية.يولي  الحياة  على 
واألصيلة  الراسخة  وتقاليدهم  لعاداتهم  القصوى 
االطفال  وتنشئة  بتربية  االهتمام  أولوياتهم  ومن 
فيها،  لألم  الهام  والدور  الشركسية،  األسرة  في 
والعادات والتقاليد التي تهتم بحرية المرأة ومنها 
بالمهر  الزوج عدم وجود ما يعرف  حق اختيار 
واالعتماد  رمزي،  بشكل  إال  األحيان  أغلب  في 
في  المجتمعي  واإلرث  الشعبي  الموروث  على 
وعلى  البينية  والنزاعات  الخالفات  في  الفصل 
وعدم  القوم،  وعقالء  السن  كبار  ورأي  حكمة 
فئات  وتقاُرب  طبقي  بشكل  المجتمع  انقسام 

المجتمع وتكاتفه المعيشي
.

تاريخ وتراث عريق ومشرف:
العريق األصيل  للفن  الشركس حبُّهم  ُعرف عن 
التي  الصداحة،  وأصواتهم  المتنوعة  والموسيقا 
الممزوجة  المعاناة  وترانيم  الجبال  أنفاس  تحمل 
من  الكثير  الشراكسة  على  مرَّ  ودينياً  بالحرقة، 

الديانات الوثنية والمسيحية واإلسالمية وانضموا 
ا فلكلورهم فهو مميز ومتفرد من حيث  أمَّ إليها، 
زي  هو  التقليدي  الرجال  فزي  ودالالته  طابعه 
أخذت  ومنه  دوماً  للدفاع  المتأهبين  الفرسان 
ترتديه  وكانت  ازياء جيوشها،  الدول  من  الكثير 
منعوه  الروس  أنَّ  حتى  الرسمية،  مناسباتها  في 
على الرجال الشركس وارتدوه كزي رسمي في 
متوارثاً  الشركسي  الزي  يزال  وال  الحكم،  بالط 
العائالت، وما  على أصالته في بعض  ومحافظاً 
النياشين  علية  والهيبة  الجمالية  ويضفي  يزينه 
والحزام المزين باألوسمة واألهم من ذلك »القامة 
الشركسية« التي تعتبر سالحاً فرديا وزينة بذات 
الوقت ومتوسط الحجم بين الخنجر والسيف.  أما 
بالنسبة للباس المرأة فهو مؤلف من ثوب طويل 
محتشم وفوقه قطعة ثانية مطرزة بخيوط الذهب 
مطرزة،  قبعة  يعلوها  طويل،  وشال  والفضة 
لجمال  الشركسي غدا معروفاً  الشعبي  والرقص 
خالعية  حركات  أية  من  تماما  وخلوه  حركاته 
وهي بمضمونها رياضة عظيمة تدرب األنسان 
على الرشاقة والقوة وخفة الحركة والرقص للبنت 
وكيانها  لوجودها  واثبات  وكبرياء  عنفوان  يعد 
ورأسها  الرجل  عن  بعيدة  دائما  ترقص  فهي 
مرفوع، ومن الرقصات المعروفة »قافة، ششن، 
والبعض  منفرد  بشكل  يؤدى  وبعضها  ويج« 
برقصة  القافة  رقصة  وتسمى  وجماعي،  ثنائي 
األمراء وهي من طقوس التقرب والتعارف بين 
في  »الخطيفة«  عادة  عرفت  والفتيات.  الفتيان 
المجتمع الشركسي وهي عادة تأتي كآخر الحلول 
بشكل خاطئ،  البعض  وقد فسرها  الشباب،  عند 
ويمتنع  رسمي  بشكل  فتاة  يخطب  الذي  فالشاب 
أهل الفتاة عن تزويجها له دون مبرر مقنع يلجأ 
إلرسال مجموعة من أصدقائه الشباب الختطاف 
البنت وتسليمها إلحدى العائالت المعروفة، التي 
تقوم بالتوسط بين العائلتين حتى يتم الزواج، وفي 
ممنوعاً  الشاب  يكون  طالت  ومهما  الفترة  تلك 
عادات  ومن  بها.   االختالء  أو  الفتاة  رؤية  من 
واألم  الكبير،  للرجل  الشديد  االحترام  الشركس 
يأمرون  الذين  وهم  »مبجل«  كالهما  واألب 
وينهون، كما أنه ال يجب أال يجلس أو يتكلَّم أمام 
كبير السن إال بإذنه. ولكبار السن وذوي الخبرة 
والخالفات  والمجتمع  البيت  في  الفصل  الكلمة 
عامة  الشركسي  للمجتمع  اإلنسانية.  والقضايا 
عشق لإلبداع والمهارات اليدوية، إلى جانب حب 
الطبيعة والزراعة وتربية الحيوان والصيد، وهو 
األسرية  للحياة  ومحب  متكاتف  مسالم،  مجتمع 
األخرى  الثقافات  على  منفتح  للرحم،  واصل 
على  محافظ  مبادئه،  على  حريص  لها،  ومتقبل 

ثقافته وتاريخه بكل أحالمه وآالمه

الشمال السوري نهضة 

ة
ّ
ة وثقافي

ّ
فكري

السورّي  الشمال  تحرير  تّم  أن  بعد 
وتطهيره من براثن اإلرهاب والظالم، 
يشهد   ، األوفياء  األبناء  وبجهود 
ثقافيّة  فكريّة  نهضةً  السورّي  الشمال 
االهتمام  ينصبُّ  حيث  مسبوقة،  غير 
الثقافيّة  المؤسسات  على  األول 
والتعليميّة، وفي العامين المنصرمين، 
حيث  واضحاً،  جلياً  م  التقدُّ هذا  ظهر 
الثقافية  األنشطة  من  الكثير  شاهدنا 
الكبيرة، كمعارض الكتاب، واألماسي 
بّد  وال  والحوارية،  الثقافية  والندوات 
يقوم  تأمل وتساؤل: هل  وقفة  هنا من 
األدباء والكتاب جميعهم بواجبهم تجاه 
هذه النهضة؟ أم أّن هذه النهضة قادها 

شباب صاعدون في مجال األدب؟
لقد  الواقع،  في  الواقع،  من  واإلجابة 
الثقافية شباب صاعد  النهضة  قاد هذه 
وانتجت  فأثمرت  ومبدع  متحّمس 
ولكن  مثيراً  وتقدماً  ملحوظة  نهضة 
لماذا بعض الكتاب الكبار وقفوا جانباً؟ 

لماذا لم يدعموا هذه النهضة؟
يكون  لن  أنه  تماماً  يدرك  أديٍب  وكل 
ينسلخ من وطنيته من أجل  أديباً حين 
السورّي  الشمال  يعيش  معينة  فئة 
من  جزء  عاشها  أن  يسبق  لم  فترة 
سوريا، فالحرية التي ينعم بها الشمال 
حّر  إنسان  كّل  بها  يحلم  السورّي، 
متعطّش للحرية، لذلك عالَم هذا الحياد 
أيها األدباء والكتّاب، الحياة ال تتكرر 
لذلك ال تخلِّلوا أنفسكم من أجل أحزاب 
كن  شابه،  ما  أو  قوميّة  أو  سياسيّة 
الحرية،  األولى  وقضيتك  وطنك  ابن 
مع  كن  كانت،  حيثما  الحرية  مع  كن 

النهضة حيثما رأيتها. 
يبذلون  الذين  ومثقفينا  لكتابنا  وبالنسبة 
السورّي  الشمال  كل  في  الجهد 
ويسهرون على نشر الفكر والمعرفة، 
العمل  وكان  الجهود  توّحدت  لو  حبذا 
بينكم،  فيما  أكبر  والتواصل  جماعياً 
الصعوبات،  كل  تغلب  فالجماعة 
أكبر  صداه  الجماعي  واإلنجاز 
العام  الرأي  هدفكم  وليكن  وأعمق، 
ولنسَع  الداخلي،  فقط  وليس  العالمي، 
وله  خطة  وله  هدف  له  قوي  إلعالم 
صدى أكبر، فلتقدموا النصح والتوجيه 
ينحصر  أن  نريد  لن  االعالم،  لقطّاع 
بل  بمقاطعات منفصلة،  الثقافي  العمل 
إنجازات  لنا  يثمر  جماعياً  عمالً  نريد 
بالصورة  العالم  أمام  تضعنا  عالمية، 
وعن  عنّا،  يجهلها  التي  الحقيقة 
أناشد  المبدع،  شبابنا  وعن  قدارتنا، 
ومثقفي  وكتاب  أدباء  المنبر  هذا  من 
ينظِّموا  ألن  كافتهم،  السوري  الشمال 
تستهدف  ولقاءات  دورية،  اجتماعات 
وأناشد  منظّم،  مشترك  لعمل  التوصل 
على  أغلقوا  يتقدموا  لم  الذين  الكتاب 
أقالمهم،  وجففوا  زواياهم  أنفسهم 
حياتكم  بل  كأدباء،  حياتكم  هذه  ليست 
ال  وأن  ومعهم،  الناس  بين  تكونوا  أن 
حكومات  أو  أحزاب  لرغبات  تهتموا 
شعوبكم  أبناء  كونوا  بل  شابه،  ما  أو 
مشرق،  مستقبل  نحو  بهم  وانهضوا 
وتعايش  وديمقراطية،  حرية  ونحو 

مشترك

 واحة
 الثقافة

أحمد يوسف

زهيدة اسحق

نشاطات  فنية تعليميةفرقة كامكاران إرث األجداد لألحفاد
 لألطفال يف احلسكة

تاريخ الشركس...عراقة ومجال

القرن  أربعينيات  منذ  كامكاران  فرقة  ظهرت 
إيران،  غربي   « »سنندج  مدينة  في  الماضي، 
حد  الفن  بهذا  ولع  الذي  كامكار  حسن  مع  بداية 
في  الكبيرة  الرموز  أحد  وهو  الصوفي  العشق 
هذا الفن، وتخلد ذكراه النبع الفني الجاري الذي 
مازال ينساب وبقوة من خالل أسرة فنية كبيرة، 
تشتهر فرقة كامكاران بأدائها للموسيقا الفارسية 

والكردية التقليدية.
في  كان  »كامكاران«  أسرة  لفرقة  بروز  أول 
وأعضاء  الماضي،  القرن  من  الثمانينيات  مطلع 
مجال  في  األكاديمية  الشهادات  حملة  من  الفرقة 
الفن والموسيقا بخاصٍة، والجميع عازفون مهرة 
سمات  أبرز  ومن  موسيقية،  آلة  من  أكثر  على 
الكردية  الموسيقية  اآلالت  تستخدم  أنها  الفرقة 
الفرقة  هذه  اآلن  حتى  قدمت  فقط،  واإليرانية 
أجنبية  بلدان  في  الموسيقية  الحفالت  من  العديد 
وعربية كثيرة ولعل أبرز مشاركاتهم هي إحياء 

حفل توزيع جوائز نوبل في أوسلو.

سبعة أخوة وشقيقة واحدة هم 
أحفاد حسن كامكار

  جميع هؤالء األخوة موسيقيون وكل من يدخل 
في  يدخل  بالمصاهرة  األسرة  هذه  نطاق  ضمن 
ذات الوقت حيز الدائرة الفنية لهذه األسرة، وقد 
تزوجت األخت الوحيدة »قشنك« من الموسيقار 

اختيارهم  وعن  لطفي،  رضا  محمد  المعروف 
أنَّ  على   « يؤكدون:  الموسيقا  من  اللون  لهذا 
ال  والريبوت  المعلومات  وعصر  التكنولوجيا 
وحضور  حضوة  من  للفن  ما  يلغي  أن  يمكن 
والبراءة  الجمال  ينشد  الفن  مادام  اإلنسان،  لدى 
والطبيعة وسحر المشاعر، فإنه ال يعرف العتق 

والشيب بل إنه في تجدد دائم«.

اختالف أذواق مجهور القرن الـ21 

»من الصعب الجمع بين ذوق الجمهور والقواعد 
التعليمية في مقطع موسيقي واحد« هذا ما قالته 
األوسط،  الشرق  لصحيفة  »كامكاران«   فرقة 
وأضافوا: » لقد تعلمنا الموسيقا على أساس تمكن 
الستغالل  بوسعنا  ما  ونبذل  واألطر،  القواعد 
الجمهور،  يستمتع  ال  ولكن  نقدمه،  فيما  معرفتنا 
الموسيقا«،  النوع من  هذا  بمثل  الشباب  بخاصة 
ويرى اعضاء الفرقة  كثيراً من أوجه التشابه بين 
تشترك   « يقول  إذ  والعربية  الكردية  الموسيقى 
العناصر  بعض  في  والعربية  الكردية  الموسيقا 
منذ  العربية  الموسيقا  إلى  نستمع  كنا  المهمة، 
واإلمارات  لبنان  في  عروضاً  وقدمنا  طفولتنا 
أوثق  عالقات  نقيم  أن  في  ونأمل  والمغرب، 

بيننا«.

الفنية  والنشاطات  شهرين  مدى  على  هاوار- 
متواصلة  الحسكة  مدارس  في  المدارس  لطلبة 
عن  تحدثت  التي  بكر  علي  مدرسة  ومنها 
»قمنا  بالقول:  فرحان  بيان  االدارية  نشاطاتها 
بطلب افتتاح هذا المعهد لألطفال من أجل تعليمهم 
اللغة األم وتنمية مواهبهم وقدراتهم، كما أنَّ هناك 
إقباالً كبيراً من جانب األطفال على هذه الدورات 

والنشاطات الترفيهية التي نُقدِّمها لهم«.
آالت  على  العزف  في  دورات  اتباع  ويتم 
كما  والغيتار«،  والكمان  والعود،  »الطنبور، 
يتم اإلشراف على تنمية مواهب األطفال  الذين 
من  يتم  فيما  والغناء،  اليدوية  باألعمال  يهتمون 

التايكواندو  رياضة  األطفال  تعليم  آخر  جانب 
وبعض األلعاب األخرى.

يتراوح  الذين  األطفال  الدورات  هذه  ويرتاد 
وبدوام  عاماً،   15 إلى  أعوام  الـ6  من  أعمارهم 
يتراوح من أربع إلى خمس ساعات في كلِّ يوم 

من أيام األسبوع ما عدا يومي الجمعة واالثنين.
في  الدورات  يرتادون  الذين  األطفال  عدد  ويبلغ 
مدرسة علي بكر 150 طفالً من أحياء »الكالسة، 
األطفال  عدد  يبلغ  فيما  حجر«،  وتل  الناصرة 
الذين يرتادون مدرسة »جان حجار« والتي تقع 
أحياء  من  وطفلةً  الصالحية 175 طفالً  في حي 

»العزيزية، والمفتي والصالحية«.
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تكاليف الزراعة هذا العام 
أنهكت الفالح

تعرَّض الموسم الحالي لهذا العام ومنذ بدايته 
للعديد من المشاكل أهمها التغيُرات المناخيَّة، 
وقت  في  المطريَّة  العواصف  وبخاصة 
صدور موسم القمح، والذي سبَّب تلفاً للموسم 
أثقلت  التي  الباهظة  والتكاليف  كبير،  بشكٍل 
الموسم  دعم  على  قدرته  وعدم  الفالح  كاهل 
الصيفي الذي بدوره كان له نصيٌب في انتشار 
بالموسم، وقد حاول  فتكت  التي  القطن  دودة 
الشتوي  الموسم  فشل  تدارك  الفالحين  أغلب 
كما  الحالي،  القطن  موسم  دعم  خالل  من 
إمكانياتها  رغم  دعماً  الزراعة  لجاُن  قدَّمت 
السبب  ولهذا  ما،  نوعاً  والخجولة  المحدودة 
اضطر أغلب الفالحين لالستدانة لدعم موسم 
والمثابرة على رشِّ  الالزمة،  بالمواد  القطن 
المبيدات الحشريَّة التي لم تعد تنفع مع تفشِّي 
التأثيُر الكبير الذي لحق  )الدودة( وبات جلياً 

بالموسم.
الدور  لها  كان  التي  الزراعة  لجنة  وبمساعدة 
قيمتها  بنصف  المحروقات  توفير  في  األكبر 
قرية  في  المزارعين  على  التكاليف  وتخفيف 
الفاطسة التابعة لناحية عين عيسى ألنَّهم بحاجة 
ماسة إلى المازوت لري مزروعاتهم وهذا ما 

أكَّده المزارع  عبد الرحمن عثمان.
التي  المواد  بعض  أسعار  الرتفاع  ونظراً 
أدوية ومبيدات وغيرها  الزراعة من  تحتاجها 
عثمان  المزارع  يناشد  الزراعة  مقومات  من 

اللجنة تقديَم المزيد من الدعم.

االفتقار إىل خمتصني
 زراعيني يف املنطقة

وبدوره أشار المزارع ابراهيم الحمود من قرية 
الهيشة التابعة لناحية عين عيسى إلى أنَّ فشَل 
زراعين  مختصين  وجود  عدم  سببه  الموسم 
والذي  المنطقة،  في  زراعية  ابحاث  ومركز 
الحشرية،  للمبيدات  الجائر  باالستخدام  تسبَّب 
النافعة  الحشرات  موت  إلى  أدَّى  وبالتالي 
وازدياد مناعة الحشرات الضارة التي انتشرت 

بشكٍل كبير خالل األعوام الماضية.
وأكد المزارع ابراهيم الحمود »على أنَّ الغش 
في المبيدات الحشرية من قبل التجار وارتفاع 
أسعارها وانتهاء مدة البعض منها، وعدم فعالية 
اإلنتاج،  فشل  إلى  أدى  األصناف  من  الكثير 
في  المبيدات  رش  توحيد  عدم  إلى  باإلضافة 

وقت واحد سبب استفحال األمر«.
سببت  التي  العوامل  استعراض  ضوء  وفي 
األمراض  وتفشِّي  الزراعي  اإلنتاج  تراجع 
يطرح  الذي  السؤال  يبقى  المناخ،  وتغيُّر 
بالموسم  االرتقاء  إلى  السبيل  كيف  بقوة  نفسه 
الزراعي؟، وكيف سيتم دعم الفالح ليستمر في 

زراعته؟.

روناهي/ قامشلو ـ تفاقمت في اآلونة األخيرة 
بقرية  النفايات  مكب  وانتشار  ازدياد  مشكلة 
ناف كري في مدينة قامشلو، وغطت مساحاٍت 
روائح  منها  وانبعثت  األراضي،  من  شاسعة 
كريهة تسبب العديد من األمراض واألوبئة التي 
تؤثر على صّحة اإلنسان كما تؤثر سلباً على 
الحضارّي،  غير  منظرها  عن  ناهيك  البيئة، 
البلديات  هيئة  قّررت  المشكلة  حّل  أجل  ومن 

والبيئة إقامة مشروع إعادة تدوير النفايات. 
بالمهندس  صحيفتنا  التقت  الخصوص  وبهذا 
الزراعي والمسؤول في هيئة البلديات والبيئة 
منذ  بالعمل  »شرعنا  قائالً:  حدثنا  علي  عناد 
الشهرين المنصرمين بأولى مراحل المشروع 
البلديات  لهيئة  التابعة  النفايات  تدوير  إلعادة 
الياس  طوني  المهندس  مع  بالتعاون  والبيئة 
بهدف التخلص من النفايات والروائح الكريهة، 
وجهزت عّدة آليات الزمة للمشروع وتم فرزها 
حسب قابليتها لإلصالح، ويتم استيراد بعضها 

من دمشق، ويذكر أن العمل مازال مستمراً في 
إصالح تلك اآلليات«.

االستفادة منها من الناحيتني 
االقتصادية والبيئية

قائالً:  علي  أشار  المشروع  عمل  آلية  وحول 
فرز  عمليات  من  انطالقاً  المشروع  »سيبدأ 
النفايات، وفصل المواد الصلبة منها كالزجاج 
األخرى  المواد  عن  واأللمنيوم  والتنك 
والمواد  والكرتون  والورق  النايلون  كأكياس 
سيتم  الفرز  عملية  وبعد  وغيرها،  الغذائية 
مواد  تصنيع  بعمليات  والقيام  تدويرها،  إعادة 
تدوير  إلى  باإلضافة  المخلفات،  من  صالحة 
للمواشي،  علفية  مواد  لتصبح  المواد  بعض 
منعاً  الطبيعي  السماد  إلى  منها  قسم  وتحويل 
الناحية  من  منها  واالستفادة  النفايات،  لتراكم 

االقتصادية والبيئية«.
القادم  األسبوع  حديثه: »خالل  في  علي  ونوه 
قرية  في  األراضي  من  مساحة  تقسيم  سيتم 
ناف كري تقدر المساحة التي تغطيها النفايات 
ما بين )500 – 600( دونم، كما يتم تجهيز 
لسهولة  النفايات  مكب  ضمن  المستودعات 
نقلها وفرزها، وحسب الدراسة والخطط التي 
وضعت سوف يتم االنتهاء من المشروع خالل 

الثالثة أشهر القادمة«.
وأضاف: »هنالك خطط لمشاريع مستقبلية بعد 
بنجاح،  النفايات  تدوير  مشروع  من  االنتهاء 
سيتم تنفيذه في المناطق المجاورة والقريبة مثل 
مشروع  إقامة  إلى  باإلضافة  الحسكة،  مدينة 
زارعة األشجار في المساحة التي كانت مكباً 
مكب  من  االنتقال  مرحلة  ستكون  للنفايات، 
منتزه  بناء  إلى  كريهة  والروائح  النفايات 
ومتنفس مليٍء باألشجار الخضراء والزهور«.

تنظيم محالت نظافة شهرية

في  البيئة  قسم  عن  المسؤولة  بدورها  وحدثتنا 
هيئة البلديات والبيئة كوين محمد عن آلية عمل 
الهيئة قائلةً: »تتم مراقبة أعمال نظافة الشوارع 
والحدائق لمناطق مقاطعتي قامشلو والحسكة؛ 
ويتم تنظيم حمالت نظافة مرة واحدة في الشهر 
بالمناطق كافة، وسيتم تنظيف جميع المنصفات 
األشجار  لزراعة  لتهيئتها  المدينة  شوارع  في 
التعاون  ويتم  القادم،  الشتاء  فصل  بداية  في 
والتنسيق بين هيئة البلديات والبيئة والمنظمات 

اإلنسانية«.

التقيد مبواعيد رمي القمامة
واختتمت حديثها بالقول: »في اآلونة األخيرة 
في  القمامة  أكوام  انتشار  ظاهرة  ازدادت 

شوارع مدينة قامشلو بسبب النقص في آليات 
الهيئة مكتوفة  العمل نتيجة تعطيلها، ولم تقف 
تلك  عن  بديلة  آليات  استأجرت  وإنما  األيدي 
المعطلة وذلك لتفادي تجمع النفايات في األحياء 
والشوارع لترحيل القمامة، والمسؤولية األكبر 
مدنهم  على  للحفاظ  األهالي  عاتق  على  تقع 
حضارية  مناطق  وتصبح  ولترتقي  ومناطقهم 

التقيد  المواطنين  على  وينبغي  بها،  يحتذى 
بالتعاميم وأوقات إلقاء القمامة، وقد تم صدور 
في  التجارية  المحالت  أصحاب  لجميع  تعميم 
األسواق والشوارع العامة التقيد بمواعيد رمي 
القمامة يومياً من الساعة )7 - 12(  مساًء، أما 
أوقات  تكون  فسوف  السكنية  لألحياء  بالنسبة 

الصباح  ساعات  في  القمامة  نقل  آليات  تجول 
الباكر، وإن لم يتم التقيد بالمواعيد سوف تتخذ 

هيئة البلديات مخالفات بمبالغ مالية بحقهم«.

قدم  كرة  العب  أو  طبيباً  وأصبح  دراستي، 
مشهور«.

األب يعلِّم طفله كيف
 يقطع الرؤوس!!

البيئة التي يتربى فيها الطفل توحي كيف سيكون 
متزوج من  األب  ماذا سيربو،  وإلى  تعامله  في 
ثالث نساء وهو أمير في صفوف مرتزقة داعش، 
الطفل يراهم يقطعون الرؤوس فكيف وأي طفل 
والجاهلي؟؟،  المتخلف  الفكر  هذا  نتاج  سيكون 
مواليد  من  ربيعاً   14 ابن  حسن  مؤيد  الطفل 

يكشف  الطبقة،  سكان  من  ولكنه  الزور  دير 
المرتزقة  انضمامه لصفوف  تفاصيل كيفية  عن 
»روناهي«  لصحيفتنا  وأفاد  من؟؟؟،  وعبر 
قائالً: »انتسبت لداعش عن طريق والدي الذي 
لديهم وكان عمري وقتها 11 عاماً،  أميراً  كان 
في  وريفها  سبي  كري  في  التدريبات  وتلقيت 
ثالث معسكرات عسكرية وكانت دروس شرعية 
وسالح، واألهم )الكرد ملحدون(، كان يتم تلقيننا 
ثمانون  فيها  كان  المعسكرات  دائم،  بشكٍل  ذلك 
يدربنا  كان  فرنسي، ومن  واحد  بينهم  من  طفالً 
هو المرتزق أبو عبيدة المصري، وبعد انتهائنا 
لمختلف  وهي  كتيبة  إلى  ضمي  تم  للتدريبات 
وهناك  الخطاب،  بن  عمر  واسمها  األعمار 
الطبقة  من  مواطن  قطع رأس  تم  كيف  شاهدت 
أبى  المرتزق  يد  على  النظام  مع  التخابر  بتهمة 
النور وهو كان أمير الكتيبة هناك«، ونوه قائالً: 
»شاهدت المنظر نفسه من قبل والدي الذي كان 
حتى  معهم  مازال  وهو  الطبقة  في  أيضاً  أميراً 
اآلن، فقد قام بذبح ثالثة من جنود النظام البعثي 
أمام عيني اثنان منهم من حماة واآلخر من دير 
أمٌر  يفعله  ما  بأن  يخبرني  والدي  الزور، وكان 
اعتيادي وال يجوز أن أخاف وكان هدفه تعليمي 
لديه  كان  ووالدي  ذلك، 

إحداهن  وقدم  اشتراهن  اإليزيديات  من  فتيات 
هدية لشخص من الحسكة«.

ق إلى عملية اعتقاله وقال: »كنت في زيارة  وتطرَّ
ألشقاء والدتي وتم اعتقالي على يد استخبارات 
تم  وقد  الطبقة،  في  الديمقراطية  سوريا  قوات 
التحقيقات ومكثت في سجن  تحويلي إلى مكتب 
الطبقة لشهرين من ثم يوم واحد بكوباني وأخيراً 
لمركز هوري«، وأضاف: »هنا أحسُّ  نقلي  تم 
تغيرت ونسيت حقبة  قد  كلها  وأفكاري  بالراحة 
بل سوف  لوالدي،  العودة  أود  والذبح وال  القتل 
أرجع ألشقاء أمي، وأطمح أن أكون العباً لكرة 

القدم«.

هدفنا خلق جمتمع سوي

مصعب  المركز  في  باإلداري  التقينا  وأيضاً 
اليومي  برنامجنا  »يبدأ  قائالً:  حدثنا  الذي  خلف 
من الصباح الباكر الساعة السابعة، حيث يُؤخذ 
الصباحية  الرياضة  تبدأ  ثم  ومن  للجميع  التفقد 
ولنصف ساعة، ومن ثم يبدأ الفطور في الثامنة 
التعليم فمنهم أميين ال  التاسعة يبدأ  صباحاً وفي 
لديهم حصص  القراءة والكتابة فهؤالء  يعرفون 
الكتابة والقراءة«، وقال مصعب:  لتعلُّم  إضافية 
»نظامنا مشابه جداً للنظام المدرسي«، وأضاف: 
»هناك أوقات يمارسون فيها هواياتهم وأنشطتهم 
المختلفة كٌل حسب رغبته، وهناك مكتبة كبيرة 
في قاعة التدريب، وأيضاً مكاتب صغيرة في كل 

غرفة تحتوي على قصص أطفال وكتب علمية 
وثقافية مختلفة ليتثقفوا منها، وقد ُحدِّدت لنا فترة 
خاص  برنامج  ُوِضع  حيث  التلفاز،  لمشاهدة 
لألطفال من عمر11 إلى 14 سنةً حيث يشاهدون 
أفالم الكرتون، أما األكبر سناً فلهم توقيت خاص 
ومسلسالت  رياضية  برامج  يشاهدون  وهم  بهم 
أوقات  لهم  أنَّ  على  خلف  أكد  كما  اجتماعية«، 
يوم  في  وذلك  عوائلهم  قبل  من  للزيارة  محددة 

يومي  هاتفية  بمكالمات  لهم  ويسمح  السبت، 
األطفال  عدد  أنَّ  إلى  ه  ونوَّ واألربعاء،  الثالثاء 
من  أعمارهم  و  طفالً   70 حوالي  المركز  في 
11إلى 17سنة ومعظمهم ألقي القبض عليهم مع 
ذويهم ومنهم من ماتت عوائلهم في االشتباكات، 
وأكثرهم كان يقاتل مع داعش بهذه السن المبكِّرة، 
القبض  ألقي  حيث  انتحاريين،  كانوا  والبعض 
عليهم مع أحزمتهم الناسفة، وأغلبهم من المناطق 
المجاورة وهناك أيضاً من الدول األخرى، كما 
قبل  من  لألحداث  خاصاً  قانوناً  هناك  أنَّ  ذكر 
المحكمة، فأكبر عقوبة مدتها سبع سنوات، وكل 
التعامل  في  وأسلوبهم  هنا  بسلوكهم  مرتبط  هذا 
عليهم  والمدرسين  والمشرفين  اإلداريين  وحكم 
يُخفِّف كثيراً  تغيير ذهنيتهم وكل هذا  ناحية  من 
في  الصعوبات  عن  أما  عليهم،  الحكم  مدة  من 
المركز فقال: »ال ننكر أنَّ هناك صعوبات عدة 
يتطلب  الذي  سنهم  بسبب صغر  معهم  نواجهها 
على  يسيطرون  المشرفين  ولكن  خاصة  رعاية 
جوٍّ  خلق  اإلمكان  قدر  ويحاولون  المشاكل  هذه 
أسري بينهم، ولحسن معاملتنا معهم من مدرسين 
كبيٌر  تغييٌر  طرأ  قد  أنه  نرى  وإدارة  ومشرفين 
عليهم وبمدة قصيرة لم نكن نتوقَّعها حيث نرى 

أنَّهم ارتاحوا كثيراً معنا هنا«.

معًا نبين مستقبل األطفال

لفتت  المركز  آرمة  على  المكتوبة  العبارة  تلك 
أنظارنا كثيراً، فهي تدل على نمط فكر وفلسفة 
الذين يديرون روج آفا والشمال السوري، بأنهم 
هنا لبناء حياة جديدة في داخل اإلنسان، بعيداً عن 
اآلخر  قتل  الطائفي وحب  والصراع  العنصرية 
البشرية ال يخطئ. ولكن؛  والتنكيل به، من من 
تبعده عنه وما  تعالج خطأه، وكيف  األهم كيف 
هي السبل لذلك؟؟؟، إنهم جندوهم لقتل اآلخرين، 
األطفال  وتعليم  لحماية  هوري  مركز  ويسعى 
لجعلهم  قامشلو  لمقاطعة  التابع  معروف  تل  في 
ومساعدتهم  اآلخر  وحب  بالحياة  متمسكين 

والوقوف بجانبهم.
انتسب  الرقة  مدينة  من  حمود  ناصر  الطفل 
ترك  بعدما  2017م،  عام  في  داعش  لمرتزقة 
محالت  أحد  في  خاله  مع  يعمل  وبات  الدراسة 
من  حرفت  التي  السورية  الثورة  قبل  الخردة 
الصراع  المعارضة، ومع وصول  مرتزقة  قبل 
لمدينته توجه إلى تركيا مع أهله، ومن ثم عادوا 
بعدما أصبحت محتلة من قبل داعش، وهنا تبدأ 
الحكاية وكيف انتسب؟، ذكر حمود أنَّه وجد ابن 
عمه منتسباً لصفوف مرتزقة داعش وقام بالتأثير 
عليه وإغرائه بالمال والذي كان راتبه الشهري 
لصفوفهم،  لينتمي  ذلك  وكل  دوالراً،  خمسين 
إلى  وأشار  تجنيده،  وتم  ناصر  دخل  وبالفعل 
بمكاٍن  معسكر  في  تدريبية  لدورة  خضع  أنَّه 
المتواجد عند  سمّوه »مكتب والية شؤون حلب 
دروساً  هناك  تلقوا  يوماً  لمدة عشرين  الساعة« 
شرعية على يد المرتزق عبد الرحمن التونسي 
ومرتزق آخر حمصي واسمه أبى عبد الرحمن 
منخرط  كان  الذي  المعسكر  الحمصي، وضمن 
وتابع  األعمار،  مختلف  من  شخصاً   30 فيه؛ 
انغماسيين فخرجت  نريد  قالوا  حمود: »وبعدها 
أنا وستة أطفال آخرين معي، وتوجهنا إلى مدينة 
التدريبات  حماة، وكنا حوالي50 طفالً، وكانت 
في مغارات هناك، وتدربنا على كيفية استخدام 
السالح وعمليات االقتحام واالنسحاب، وترأَّس 
وكان  إندونيسيا  من  مرتزق  آنذاك  المعسكر 
لقبُه أبا بكر اإلندونيسي، ومعه آخر من حمص 
الحمصي،  بكر  بأبي  الملقب  الحولة  منطقة  من 
ووسط التدريبات كانت دائماً تُزرع في رؤوسنا 
أينما  قتلهم  ويجب  كفاٌر  الكرد  أنَّ  مفادها  أفكاٌر 
االنتحار  وعليكم  النظام،  قوات  ومثلهم  كانوا 
»قبل  بأيديهم«، مضيفاً:  الوقوع  والموت وعدم 
وهم  الناس  يجلبون  كانوا  كيف  رأينا  االنتساب 
في  رؤوسهم  تعليق  ويتم  الرؤوس  مقطوعو 
دوار النعيم بالرقة وأغلبهم كانوا من الفرقة 17 
التابعة لجنود النظام«، وقال: »بعد االنتهاء من 
التدريبات هناك توجهنا إلى الطبقة وبعد أيام تم 
الديمقراطية  سوريا  قوات  قبل  من  محاصرتها 
حيث  نفسي،  لتفجير  ومعداً  مجهزاً  كنت  و 
فقمنا  أصبت  وبعدها  ناسفاً،  حزاماً  البساً  كنت 
بالهروب، ولكن في الطريق تم اعتقالنا من قبل 
قوات سوريا الديمقراطية، ولم يتسنى لنا تفجير 
وكان  اعتقالنا  يتم  أن  نتوقع  نكن  لم  ألنَّنا  أنفسنا 

برفقتي تسعة آخرون«.
اإلصابة،  من  مداواته  تم  بأنه  أيضاً  أفادنا  كما   
وبعدها تم تحويله للتحقيق من قبل قوات التحالف 
السجون  أحد  في  مكث  حيث  لكوباني،  ثم  من 

رجله  في  عملية  له  وأجريت  أشهٍر  خمسة 
ومركز  الجزيرة  إقليم  إلى  نقله  ليتم  المصابة، 
وتماثل  أخرى  لعملية  خضع  وأيضاً  هوري، 
الحمود:  ناصر  وأضاف  اإلصابة،  من  للشفاء 
11شهراً،  منذ  المركز  هذا  في  هنا  »إنني 
حيث  كافة،  والجوانب  النواحي  من  وتغيرت 
نتعلم دروساً في األدب واألخالق ومعرفة الصح 
بعد  وبخاصٍة  آخر  إنسان  وأصبحت  الخطأ  من 
مزروعاً  كان  ما  المعاملة عكس  بطيب  مقابلتنا 
أنَّ  وأكد:على  المرتزقة«،  قبل  من  عقولنا  في 
»هدفه بعد الخروج وقضاء محكوميته والتي هي 
ثالث سنوات بناء مستقبل جديد بعيد عن سياسة 

القتل والدم«.

قصد مكة املكرمة!!

المفارقة التي حصلت معنا أثناء إجراء المقابالت 
كانت مع الطفل القادم من إندونيسيا والذي جاء 
من  جده،  وكذلك  وشقيقتيه  ووالدته  والده  برفقة 
آفا  البعيدة قصدوا أراضي روج  تلك األراضي 
ولندع  )مكة(،  كان  والهدف  السوري  والشمال 
القصة تروى من قبل جالل فاضل وكيف ولماذا 
أتى مع أهله إلى سوريا؟؟؟، فقال: »اسمي جالل 
وانطلقنا  إندونيسيا  من  سنة   15 عمري  فاضل 
في  ومكثنا  تركيا  إلى  ثم  من  تايالند،  إلى  منها 
لنصل  ساعات،  بضع  حوالي  عنتاب  غازي 
ذلك  وكل  الرقة،  إلى  ثم  ومن  جرابلس  أخيراً 
يتصل  كان  سوريا  من  صديق  بسبب  حصل 
بوالدي ويدعوه للمجيء إلى مكة«، وكان القصد 
سوريا، وتابع فاضل حديثه قائالً: »عند وصولنا 
لسوريا كان عمري 12 سنة، من ثم انتقلنا إلى 
حمص ودخلنا بتدريبات خاصة بمعسكر أشبال 
الخالفة وكنا حينها عشرين طفالً من إندونيسيا 
وكانت أعماُرنا تتراوح ما بين10 إلى15 سنة، 
هناك  وتلقينا  ل.س،  آالف   10 شهري  براتب 
اللغة  تعليم  ودروس  السالح  على  تدريبات 
داعش،  مرتزقة  قبل  من  والشرعية  العربية 
الناس  لذبح  فيديو  مقاطع  باإلضافة إلعطائنا 
دائماً  القتل، وكانوا  كيفية  لتعلم  أيديهم،  على 
قتلهم،  ويجب  كفاٌر  الكرَد  إنَّ  لنا:  يقولون 
بعدها انتقلنا إلى قرية صور في دير الزور 
قوات  استخبارات  قبل  من  هناك  واعتقلنا 
قبل شهر  تُوفيت  أمي  الديمقراطية،  سوريا 
قرية  في  عضال  بمرض  اعتقالنا  من 
شعيطات بدير الزور، وأبي حالياً متواجد 
الجزيرة وكان  إقليم  في  السجون  أحد  في 
للسيارات،  مصلحاً  إندونيسيا  في  يعمل 
تولى  ثم  داعش من  مع  مقاتالً  كان  وهنا 
جدي  وأما  سياراتهم،  تصليح  ورشة 
وشقيقتي فهم اآلن في أحد خيم النازحين 
والالجئين في روج آفا، وهو مخصص 
»جل  ونوه:  داعش«،  مرتزقة  لعوائل 
ما أتمناه أن أتصل مع  شقيقتيَّ وجدي 
ألنني لم أتصل بهم حتى اآلن«وأنا هنا 
في المركز أحس براحة تامة وتعلمت 
أكثر،  إتقانها  أود  ولكن  الكردية  اللغة 
واألخالق  الفكر  في  دروساً  وأتلقَّى 
األفكار  تلك  وأطرد  أتغير  جعلتني 

وفي  ذهني،  داعش من  التي زرعها  السوداوية 
أكمل  أن  أتمنى  لبلدي  والعودة  خروجي  حال 
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تقرير/ ميديا غامن – جوان حممد 

والقتل  احلروب  عن  بعيد  وجمتمع  احلياة  بستان  يف  تنمو  كالورود..  كانوا  أطفال   – قامشلو  روناهي/ 
على  كان  ومستقبل  طموحات  املوت...  ثقافة  عشقوا  طغاة  بيد  طفولتهم  عن  ابتعدوا  واإلجرام، 
حافة اهلاوية. ولكن؛ يف الدقائق األخرية مت إنقاذهم من قبل من يعشقون احلياة وإعادة بناء اإلنسان من 
جديد، أشبال اخلالفة ـ أطفال داعش ـ كيف مت جتنديهم وتسخريهم خلدمة أجندات متطرفة ومعينة 
من قبل داعش!!، وكيف مت إعادة الطفولة إليهم بوسائل علمية وإنسانية يف مركز هوري حلماية وتعليم 
األطفال يف إقليم اجلزيرة؟!. صحيفة روناهي تدخل املركز وحتاور البعض من أشبال اخلالفة سابقًا.

أشبال اخلالفة... من حبِّ املوت إىل عشق احلياة

 الدولة الرتكية تهدف إلعادة سيناريو جمزرة شنكال
أهالي  من  العديُد  ندَّد   - كوباني  روناهي/ 

على  التركية  الدولة  عدوان  كوباني  مقاطعة 

أراضي شنكال، مؤكدين في حديثهم على أنَّ 

مجزرة  سيناريو  إعادة  تريد  التركية  الدولة 

باشور  إقليم  حكومة  صمِت  ظلِّ  في  شنكال، 

كردستان والحكومة العراقية.

وفي الثالث من شهر آب لعام 2014م، ارتكب 

شنكال،  أهالي  بحق  مجزرة  داعش  مرتزقة 

وتهجير  المدنيين،  من  المئاُت  ضحيته  راح 

اآلالف من األهالي من بيوتهم، وخطف الكثير 

النساء  وبيع  واألطفال،  والرجال  النساء  من 

شهر  من  عشر  الخامس  ومنذ  األسواق،  في 

آب الجاري تقصف الدولة التركية بالطائرات 

الحربية المنازل واألهالي.

األهالي  آراء  صحيفتنا  أخذت  الصدد  وبهذا   

بالمواطن  التقينا  حيث  كوباني،  بمقاطعة 

»ندين  قائالً:  حدثنا  الذي  جاسم  مصطفى 

التركية على أراضي  الدولة  ونستنكر عدوان 

باشور  إقليم  حكومة  صمت  ظل  في  شنكال، 

هجمات  إن  العراقية،  والحكومة  كردستان 

الدولة  سيادة  على  تعدٍّ  هي  التركية  الدولة 

ذلك،  حيال  صامتان  كليهما  وإنَّ  العراقية، 

ويُستنتج من هذا أنَّهما شركاء في هذا المخطط 
القذر«. 

أما المواطن فتحي باقي فقال: »المجزرة التي 

شنكال  أهالي  بحقِّ  داعش  مرتزقةُ  بها  قام 

كانت إحدى مخططات الدولة التركية الفاشيَّة، 

تودُّ  أبطالنا، واآلن  ولكنها فشلت بفضل دماء 

المجزرة  تلك  إعادة  التركي  االحتالل  دولةُ 

رأت  بعدما  بنفسها  شنكال  على  والسيطرة 

ولكن  عليها،  بالسيطرة  فشلوا  مرتزقتها  أنَّ 

بتضامننا سنفشل جميع الهجمات والمخططات 

التي تمارس بحق الكرد«. 

العدوان  عبدو  محمد  المواطن  ندَّد  وبدوره 

بهجمات دولة االحتالل التركية على أراضي 

شنكال، ووصفها بأنَّها هجمات ال إنسانية بحق 
المدنيين. 

مؤكداً: »على أن ممارسة الدولة التركية تسعى 

الوجود،  من  الكرد  ومقاومة  نضال  إلنهاء 

القائد عبد هللا  ولكن بسيرنا على فكر وفلسفة 

أن  عدوان  ألي  نسمح  لن  وبشهدائنا  أوجالن 

يقف أمام مشروع األمة الديمقراطية وتحرير 

أراضينا المحتلة«. 

بالقول:  حديثه  عبدو  محمد  المواطن  وأنهى 

ومنظمات  كردستان  باشور  حكومة  نناشد   «

الهجمات  تلك  أمام  يقفوا  أن  اإلنسان  حقوق 

اإلرهابية بحق المدنيين.« 

تقرير/ سالفا أمحد

تقرير/ ايفا ابراهيم

تقرير/ حسام امساعيل

روناهي/ عين عيسى ـ شهد القطاع الزراعي 
في  ملحوظاً  تراجعاً  عيسى  عين  منطقة  في 
المرافق  تدمير  بسبب  الماضية  السنوات 
قبل  من  المنطقة  في  الحيوية  الزراعية 
العام،  لهذا  الجوية  األحوال  وسوء  المرتزقة، 
ولهذا؛  الزراعية.  بالمحاصيل  التجار  وتحكم 

تعمل لجنة الزراعة على دعم الفالحين ضمن 
اإلمكانيات المتوفرة.

ارتفاع تكاليف الزراعة، واألحوال 
اجلوية السيئة تنذر بفشل املوسم احلالي

أهم  من  الزراعي  القطاع  أن  المعلوم  ومن 
وأن  المنطقة؛  اقتصاد  وعماد  القطاعات 
الزراعية  بالمحاصيل  تجود  السوري  الشمال 
االستراتيجية، ومع هذا كله لم يلَق هذا القطاع 
اللجنة  إمكانيات  قلَّة  ورغم  لتنميته،  دعم  أي 

بدعم  تقوم  التكاليف،  وارتفاع  الزراعية 
الشمال  الزراعة في  الفالحين. ونظراً ألهميَّة 
الرئاسة  مع  لقاء  لصحيفتنا  كان  السوري؛ 
عيسى  عين  في  الزراعة  للجنة  المشتركة 
آنفاً  المذكورة  اللجنة  عرفت  أرسالن،  مريم 
اللجنة؛  بها  تقوم  التي  األعمال  عن  وتحدثت 

للجنة  التابعة  الزراعة  لجنة  »تأسست  قائلةً: 
عيسى  عين  ناحية  مجلس  في  االقتصاد 
الزراعة  أمور  لمتابعة  الجاري،  العام  ببداية 
والبلدات  الناحية  في  المزارعين  ومساعدة 
العلي  خرزة،  أبو  )الهيشة،  وهي:  لها  التابعة 
بداية  ومنذ  أنَّه  إلى  مريم  ونوهت  باجلية(«. 
عمل اللجنة المذكورة قامت بإجراء الكشوفات 
على األراضي الزراعية وأحصت المساحات 
والتي  المتنوعة،  بمحاصيلها  المزروعة 
أنَّها تُزرع  ويذكر  بـ )46322( دونماً  قدرت 
الشتوية  الزراعية  المحاصيل  أنواع  بشتى 
هذه  أساس  على  الدعم  تقديم  ويتم  والصيفية، 

أغلب  أنَّ  مريم  وأوضحت  اإلحصائيات«. 
نهر  ضفتي  على  هي  المزروعة  المساحات 
المنطقة  اآلبار االرتوازية في  البليخ، وتنتشر 
حالياً، ويتم العمل والتواصل مع لجنة الزراعة 
بمجلس الرقة المدني، إلعادة تشغيل عدٍد من 
تشغيل مضخة  من خالل  الزراعية  المشاريع 

رفع تل السمن العمالقة. 
 

دعم بقدر اإلمكانيات، 
والفالحني يطالبون باملزيد

دعمت لجنة الزراعة الفالحين بمادة المازوت 
االستطاعة  بحسب  وذلك  دونماً،   )20( لكل 
الميكانيكية للمحرك الذي يسقي األرض، ولكل 
المازوت،  من  لتراً   )220( شجرٍة   )1000(
بسعر مدعوم بـ )55( ليرة سورية للتر الواحد، 
في حين يتراوح سعره في السوق السوداء بـ 
رخصاً  اللجنة  وأعطت  للتر.  ليرة   )100(
المزروعة،  مساحته  بحسب  لكلٍّ  للفالحين 
في  الزراعي  المصرف  من  السماد  الستالم 
مقاطعة كري سبي/ تل أبيض، بسعر )225( 
الموسم  انتهاء  لحين  الدفع  مؤجلة  ليرة  ألف 
مراكز  ثالث  اللجنة  وافتتحت  الصيفي. 
والدهليز(  الجلبية،  عيسى،  )عين  في  ومنها 
الستقبال إنتاج المحصول الشتوي )القمح( من 
 )175( لـ  وصلت  جيدة،  بأسعار  المزارعين 
أعلى  وصل  بينما  الواحد،  الغرام  للكيلو  ليرة 

سعر عند التجار لـ )140( ليرة. 

املرحلة الثانية من مشروع إعادة تدوير النفايات بقامشلو

رغم حداثة عهدها سعت لدعم الفالح وتسيري أمورها

كوين حممد عناد علي

روناهي/ كركي لكي ـ يشرف قسم البيئة 
في بلدية جل آغا على عمال البيئة أثناء 
من  واألوساخ  األشواك  بإزالة  قيامهم 
سيما  وال  األخضر  والشريط  الحدائق 
الرئيس،  البلدة  لشارع  العام  المنصف 
كما وسع العمال أحواض األشجار بعد 
من  واألشواك  الضارة  األعشاب  إزالة 
بهدف  ترحيلها؛  ليتم  وتجميعها  حولها، 
إضفاء جمالية للبلدة ومحاولة توفير بيئة 
الخضراء  الرقعة  ألن  صحية،  نضرة 
النفس  عن  للترفيه  الطبيعي  المتنفس 

والتخلص من الشحنات السلبية.

إضفاء مجالية حلدائق جل آغا

ابراهيم احلمود عبد الرمحن عثمان مريم ارسالن


