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القصيدة القاتلة

هل ستتفتت تركيا 
كاإلمرباطورية العثمانية؟! ـ1ـ

الطبقة يفوز بصعوبة على منبج 
والفرات يقلب الطاولة على دير الزور

جملس سوريا الدميقراطية التشكيلة واملخطط 
ومشروع حل األزمة ـ1ـ

ما اخلدمات التي يقدمها جملس الناحية 
الشرقية باحلسكة؟!

تفشي ظاهرة بيع املواد 
منتهية الصالحية بكركي لكي

التي تسمى  قصيدة فريدة من نوعها تلك 
كانت  إذ  الدهر«  »يتيمة  أو  بـ«الدعدية، 
ثم  ومن  صاحبها،  يتم  في  سبباً  القصيدة 
مشاكسة؛  قصيدة  أمام  نحن  إذن  مقتله. 
على الرغم من حالوة هدوئها، وإحساسها 
الرقيق. والغريب أنَّ أربعين شاعراً نسبها 
لنفسه، بعضهم من الشعراء المشهورين، 
وبعضهم من الشعراء المغمورين، ولكن 
ولم  المنبجي،  لدوقلة  أنَّها  الثابت  الرأي 

تنسب إليه قصيدة أخرى.

جمد  ولماذا  التركية؟  الليرة  تنهار  لماذا 
خطته  وهل  الفائدة؟  سعر  أردوغان 
ستنقذ اقتصاد دولته من التضخم والعجز 
التجاري؟ ما هي مصادر السيولة الضخمة 
أوصلتها  ومن  عليها؟  تتدفق  كانت  التي 
األوائل  العشرين  إلى مجموعة  اقتصاديا 

في العالم، ولماذا؟

»انتفضوا«  بطولة  من  الثاني  اليوم  في 
لمنتخبات شمال شرق سوريا لكرة القدم، 
على  وذلك  ومنبج،  الطبقة  ناديا  تقابل 
أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو 
األسبوع  منافسات  ضمن  كان  لقاء  في 

األول من البطولة.

اختصاراً  أو  الديمقراطية  سوريا  مجلس  يعتبر 
األطراف  أحد   ،»MSD  - بـ«مسد  يعرف 
للعديد  الفعالة على الجغرافية السورية، وممثالً 
من المكونات واألقليات اإلثنية والعرقية، بينما 
يجمع في هيئاته العشرات من أعضاء التكتالت 

المختلفة  االجتماعية  والتنظيمات  السياسية 
األهداف، ويطرح مشروع حل لألزمة السورية، 
فما هي حقيقة هذا المجلس الذي يعتبر أول تنظيم 
ويحمل  السوري  بالداخل  يبنى  بديل  سياسي 

مشروع حل على أرض الواقع؟

اإلدارة  أجرتها  التي  االنتخابات  بعد 
العام  مطلع  في  الديمقراطية  الذاتية 
اإلدارية  والتقسيمات  البلدات  لمجالس 
الجديدة لمناطق مدينة الحسكة، حيث تم 

مجلس  هي:  مجالس  ثالثة  إلى  تقسيمها 
والجنوبية؛  والغربية  الشرقية  الناحية 
أجل  من  وتنظيمه  العمل  تسهيل  بهدف 

خدمة المواطنين.

في اآلونة األخيرة ازدادت مشكلة بيع المواد المنتهية 
الصالحية في الكثير من مناطق الشمال السوري في 
كركي لكي، ويعود هذا إلى جشع واحتكار التجار 

واستغال المواطنين لكسب المال.
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طقوس جمتمعية حافظت عليها املرأة يف األعياد«االحتالل الرتكي جتاوز القوانني الدولية بانتهاكاته يف سوريا«

األعياد  وكبقية  المبارك،  األضحى  عيد  قترب 
روج  ومجتمع  عموماً  السوري  المجتمع  في 
خاصة  وعادات  طقوس  هناك  بخاصةوصاً  آفا 
العيد، وتقع جّل األعمال  أيام  قُبيل وخالل  تمارس 

والتحضيرات على عاتق المرأة، حيث تبدأ بالتعزيل 
وتزيينه،  المنزل  ديكورات  وتغيير  والترتيب 
طعام  من  العيد  حاجيات  لشراء  للتسوق  والذهاب 

وحلوى ومالبس لألطفال.
3»

8»

8»

10» 4»
6»

قال مستشار مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية الدكتور جمال عبد الجواد: »إن احتالل تركيا لعفرين والمدن 
السورية األخرى في شمال سوريا، يعد بمثابة محاولة من أردوغان لتعويض خسارته بتنصيب حكومة موالية له في دمشق«. 

وحذَّر عبد الجواد من خطورة سياسة أردوغان على مستقبل الشمال السوري، ليس فقط في الحاضر ولكن من خالل غرسه بذور 
صراع مستقبلي نتيجة التغيير الديمغرافي في المنطقة، الفتاً إلى أن سياسة مجلس سوريا الديمقراطية الحكيمة منعت من 

«4نشوب حرب أهلية هناك. جاء ذلك خالل الحوار الذي أجرته معه وكالة فرات لألنباء. 

نظراً النتهاكات االحتالل التركي 
ومرتزقته في عفرين؛ يسعى األهالي إلى 

الخروج من عفرين هرباً من بطشهم وممارساتهم 
الالأخالقية، حيث يقومون بالقتل، والخطف، والتمثيل 
بالجثث، والسرقة، واالغتصاب، وكذلك االشتباكات 

بشكل مستمر فيما بينهم على السرقة واقتسام 
الحصص، وتحاول عائالت من الغوطة ممن استوطنوا 
في عفرين قسراً نتيجة اتفاقيات بالخروج منها، إال أن 

مرتزقة االحتالل التركي تمنعهم من ذلك....
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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

بأغصان الزيتون طالب أهايل عفرين فك أسر أوجالن

استذكار املناضل بوطان تركمان يف ذكرى استشهاده الثانية 
من  العشرات  استذكر    - كوباني  روناهي/ 
مجلس  المناضل ضمن صفوف  وأهالي  رفاق 
االسم  تركمان،  بوطان  الشهيد  العسكري  منبج 
استشهاده  ذكرى  في  آلو،  بيس  علي  الحقيقي: 
الجاري  الثامن عشر من شهر آب  الثانية، في 

بمزار الشهيدة دجلة جنوبي مدينة كوباني.
وشارك في مراسم االستذكار إلى جانب رفاق 
وأهالي الشهيد، مقاتلو مجلس منبج العسكري، 
ومجلس باب العسكري، وقوات جبهة األكراد، 
العسكري  باب  مجلس  في  القيادي  بينهم  ومن 
جمال أبو جمعة، والقيادي في جبهة األكراد أبو 

عالء. 
إجالالً  صمت  دقيقة  بالوقوف  المراسم  وبدأت 
في  القيادي  كلمة  إلقاء  تالها  الشهداء،  ألرواح 
»بفضل  قائالً:  عالء  أبي  األكراد  جبهة  قوات 
الذين  الشهداء  ورفاقه  بوطان  الشهيد  مقاومة 
ضحوا بأغلى ما لديهم في سبيل حماية وطنهم 
داعش،  من  التخلُّص  استطعنا  عنه،  والدفاع 
بمعاهدة  حديثه  مختتماً  بأمان«.  اليوم  ونحيا 
رمق  آلخر  خطاهم  على  السير  على  الشهداء 
فيهم. وانتهت مراسم االستذكار بترديد الهتافات 

د مقاومة الشهداء.  التي تُمجِّ

روناهي/ الشهباءـ  ربط أهالي مقاطعتي 
الشعوب  قائد  حرية  والشهباء  عفرين 
الكردستانية عبد هللا أوجالن من سجن 
نهجه  على  النضال  بتصعيد  إيمرالي 
بحرية  ونادوا  وتحرير عفرين،  وفكره 
إيمرالي،  سجن  في  ومقاومته  القائد 
من  اآلالف  فيها  شارك  تظاهرة  عبر 
والتركماني  والعربي  الكردي  المكون 
ومهجري  الشهباء  مقاطعة  أهالي  من 
عفرين في الشهباء. وانطلقت التظاهرة 
بين  الواصل  الطريق  من  بدأت  التي 
وصوالً  سردم،  ومخيم  قراح  تل  قرية 
لساحة مخيم سردم، ورفع المتظاهرون 
صور قائد الشعوب الكردستانية عبد هللا 
أوجالن، صور الشهداء، أعالم مؤتمر 
الديمقراطي،  المجتمع  حركة  ستار، 
مجلس عوائل الشهداء، مجلس سوريا 
اإليزيديين،  اتحاد  الديمقراطية، 
وأغصان الزيتون/ إضافة إلى الفتات 
تقرب  شهدائنا  »تضحيات  عليها  كتب 
القائد  حرية  بعضها،  من  الشعوب 
أوجالن ضمان لحرية الشعوب، حرية 
الديمقراطية«. لبناء  ضمان  أوجالن 
من  اآلالف  التظاهرة  في  وشارك 
وأهالي  الشهباء  مقاطعتي  مكونات 
ناحية  وأهالي  قسراً  النازحين  عفرين 
شيراوا، أعضاء وعضوات المؤسسات 
في  العربية  العشائر  ووجهاء  المدنية 
مقاطعة الشهباء، ممثلون عن مؤسسات 
وهيئات اإلدارة الذاتية الديمقراطية في 
الديمقراطية  سوريا  ومجلس  عفرين، 
وحزب سوريا المستقبل.وبعد الوقوف 
قبل  من  كلمة  ألقيت  صمت،  دقيقة 
في  التنفيذية  اللجنة  عضو  اإلداري 
حسن  الديمقراطي  المجتمع  حركة 
اليوم  كوجر أشار فيها إلى أن الشعب 

وفي هذه التظاهرة الحاشدة يؤكد وقوفه 
ومساندته لقائد الحرية والسالم أوجالن، 
في  المكونات  جميع  مشاركة  أن  كما 
التظاهرة للمطالبة بحرية أوجالن تثبت 
نجاح مشروع األمة الديمقراطية وأخوة 

الشعوب في الشمال السوري.
والتنكيل  العزلة  »حالة  كوجر:  وقال 

هجمة  هي  القائد  ضد  يمارس  الذي 
في  عامةً  الكردي  الشعب  على 
شخص 
القائد، 

شنكال  وعلى  عفرين  على  فالهجوم 
ولكن  والعزلة،  الهجمات  بهذه  مرتبط 
التفاف الشعب حول قيادته يعني ان هذا 
القائد ال نستطيع  يقول: »بدون  الشعب 
المشترك،  التعايش  نستطيع  ال  العيش 
المشروع  ضرب  يشمل  فالتجريد 
المشترك«.وذكر  والعيش  الديمقراطي 
كوجر بعض مقوالت القائد في سجن 
المسؤول  »أنا  إيمرالي: 
هذا  ومن  الشعب  هذا  عن 

المنطلق 

يجب أن أعمل على إيصال هذا الشعب 
طريق  أن  إلى  كوجر  للحرية«.ونوه 
القائد عبد هللا أوجالن ال يكون  تحرير 
بالقول والشعارات فقط، بل يجب العمل 
أرض  على  القائد  أفكار  تطبيق  على 
الحركة،  تقوية  على  والعمل  الواقع، 
العالمي  االستبدادي  »النظام  وتابع: 
ودور  إيمرالي  سجن  يدير  الذي  هو 
والسبب  فقط،  السجان  هو  فيها  تركيا 

فكر  القائد أوجالن هو طريق ان 
المجتمعات  تحرير 
ولهذا تعمل هذه القوى 
الفكر«. تقيد هذا  على 
أشار  التظاهرة  وفي 

أبناء عدد  من 
طعة  مقا
ين  عفر

التام  استعدادهم  إلى  قسراً  المهجرين 
للمشاركة في حملة تحرير عفرين تحت 
عفرين  تحرير  الن  القائد  فكر  راية 
والقائد مرتبطين معاً، وفي هذا اإلطار 
قال المواطن محمد علي من ناحية شيه 
بتطبيق  الدولي  المجتمع  يطالبون  أنهم 
ورفع  القائد  وحماية  الدوالي  القانون 
بحرية  »نطالب  وقال:  عنه،  العزلة 
القائد هو الذي وضع أساس  قائدنا ألن 
إلى  للتوجه  جاهزون  ونحن  حريتنا، 
عفرين  تحرير  ألن  وتحريرها  عفرين 
القائد«.وأكد  حرية  نحو  خطوة  هي 
المواطن العربي محمد الوايد من أهالي 
أم حوش بمقاطعة الشهباء على أنَّ عبد 
هللا أوجالن هو قائد لألمة أجمع ويجب 
أن يفك أسره سريعاً ألن المكونات كافة 
أفكاره  ظل  في  بعضها  مع  تعايشت 
تحدثت  الديمقراطي.وبعدها  ومشروعه 
هيفي  ستار  مؤتمر  منسقية  عضوة 
حديثها  خالل  عاهدت  التي  سليمان 
باسم نساء عفرين والشهباء قائد الشعب 
الكردي عبد هللا أوجالن وشهداء الحرية 
الحرة،  وفلسفتهم  خطاهم  على  بالسير 
وأن المرأة الحرة ستكون القيادية بالرد 
على جميع الهجمات وبناء مجتمع حر 

وديمقراطي.
ألقى الرئيس المشترك لمجلس  وبدوره 
قال  كلمة  داود  عماد  الشهباء  مقاطعة 
ضد  تحاك  التي  المؤامرات  »إن  فيها: 
الشعوب الحرة والديمقراطية من سجن 
إيمرالي إلى عفرين نحو شنكال ما هي 
شعوب  إرادة  من  للنيل  مخططات  إال 
األخوي«،  ترابطهم  وتفكيك  المنطقة 
تثنيهم  لن  المؤامرات  أن  داود  وأكد 
إنما  الديمقراطية  خطا  على  السير  عن 

تزيدهم قوة

مرتزقة االحتالل مينعون أهايل الغوطة من مغادرة عفرين
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المرتزقة  المجموعات  تمنع  ـ  األخبار  مركز 
الشرقة،  الغوطة  عوائل  بعض  عفرين  في 
رغبت  التي  العوائل  عفرين،  مغادرة  من 
العتداءات  وتعرضت  عفرين  من  بالخروج 
سقوط  عن  أسفر  مما  الحمزات،  مرتزقة 
قبل  من  عفرين  احتالل  بعد  وجرحى.  قتلى 
لتفاهمات  ونتيجة  ومرتزقته،  التركي  الجيش 
اآلالف من عوائل  توطين  تم  ـ روسية  تركية 
عناصر المجموعات المرتزقة وأهالي الغوطة 
ونواحيها.  وقراها  عفرين  مدينة  في  الشرقية 
األهالي  بين  مواجهات  بنشوب  األنباء  وتفيد 
المدنيين وعناصر المجموعات المرتزقة راح 
ضحيتها حتى اآلن عدد من المدنيين، وبحسب 
المعلومات؛ فإن أهالي الغوطة الذين يرغبون 
العتداءات  يتعرضون  عفرين  من  بالخروج 
المجموعات المرتزقة. وذكرت مصادر محلية 
أهالي  من  عائلتين  أن  هاوار  أنباء  لوكالة 
المرتزقة  قبل  من  لالعتداء  تعرضوا  الغوطة 
إلى  والتوجه  عفرين  لمغادرة  تحضيرها  أثناء 
مرتزقة  عناصر  أن  أكدت  المصادر  الغوطة. 

ومنعتهم  األهالي  على  اعتدت  الحمزات  فرقة 
احتالل  استمرار  بهدف  عفرين؛  مغادرة  من 
بنشوب  األنباء  وتفيد  المرتزقة.  المجموعات 
الغوطة  عوائل  أفراد  بين  مسلحة  اشتباكات 
وعناصر مرتزقة الحمزات ما أسفر عن قتلى 
ورود  دون  الطرفين،  صفوف  في  وجرحى 
معلومات مؤكدة حول أعداد القتلى والجرحى.

الحادثة  هذه  فإن  المحلية؛  المصادر  وبحسب 
فيها  يمنع  التي  نوعها  من  األولى  ليست 
المرتزقة العوائل من الخروج من عفرين مما 
أسفر عن نشوب اشتباكات. وتفيد المصادر أن 
بين عناصر  المستمرة  الخالفات واالشتباكات 
رغبة  من  تضاعف  المرتزقة  المجموعات 
مغادرة  في  المرتزقة  وعوائل  الغوطة  أهالي 
عفرين، حيث يكون ضحايا االشتباكات غالباً 
العمليات  تصاعد  إليها  يضاف  المدنيين،  من 
الشعب  حماية  وحدات  تنفذها  التي  العسكرية 

والمرأة ضد المرتزقة في عفرين.
كما وأقدم جيش احتالل التركي ومرتزقته على 
قرية  في  المواطنين  من  مجموعة  اختطاف 

خالل  جندريسه  لمنطقة  التابعة  صفرة  كفر 
مداهمتهم للقرية، فيما اعتقل االحتالل مرتزقة 
في  ساعدوهم  الذين  تمو  مشعل  كتيبة  من  له 
العدوان على عفرين. وأفاد مصدر من منطقة 
أنباء  وكالة  لمراسل  لعفرين  التابعة  جندريسه 
ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش  أن  هاوار 
أقدموا على اختطاف عدد من أهالي قرية كفر 
المصدر  مجهولة.  جهة  إلى  واقتادوهم  صفرة 
من  عداً  اعتقل  التركي  االحتالل  »إن  قال: 
مرتزقة كتيبة مشعل تمو فيما لم يعرف سبب 
االعتقال وعرف من بين المعتقلين جيلو خليل 

عكاش وعبدو أيوب«.
والجدير بالذكر؛ أن مرتزقة االحتالل داهمت 
في  قرى  ثالث  المنصرمين  اليومين  خالل 
الذعر  من  حالة  نشر  مما  عفرين  مقاطعة 
أبواب  خلعت  حيث  األهالي،  بين  والخوف 
كثيف  بشكل  النار  إطالق  مع  كافة،  المنازل 

وعشوائي.

التي  الهجين  بلدة  ـ ناشد أهالي  مركز األخبار 
سوريا  قوات  قيادة  داعش،  مرتزقة  يحتلها 
الديمقراطية بتحرير بلدتهم عاجالً من مرتزقة 
ال  لممارسات  تعرضهم  إلى  وأشاروا  داعش، 
على  أنهم  وأكدوا  المرتزقة،  قبل  من  أخالقية 
تحرير  عملية  في  للمشاركة  االستعداد  أهبة 

هجين. 
نهر  على  الواقعة  هجين  بلدة  أهالي  وأرسل 
الفرات والتابعة لدير الزور رسالة كتابية إلى 
فيها  طالبوا  الديمقراطية،  سوريا  قوات  قيادة 
تخليصهم من بطش داعش. وجاء في الرسالة: 
»نحن كشعب في بلدة الهجين من األناس الذين 
ألحد،  بحاجة  وليسوا  أنفسهم  على  يعتمدون 
غرر  ممن  المدينة  أبناء  من  قليلة  قلة  هناك 
بهم وانضموا إلى داعش«. وأوضح أبناء بلدة 
داعش  مرتزقة  هزيمة  وبعد  أنه  إلى  هجين 
في معركة الرقة صعدوا من اعتداءاتهم بحق 
أهالي هجين، بسبب قدوم عناصر غريبة إليها، 
ومارسوا أعمال ال أخالقية بحقهم حتى داخل 
الرسالة  خالل  من  األهالي  وطالب  المساجد. 
في  باإلسراع  الديمقراطية  سوريا  قوات  قيادة 
جميعاً  »نحن  وأكدوا:  هجين،  تحرير  عملية 
مستعدون لنشارك في تحرير البلدة، وكل من 
في  قوي  انضمام  لهم  هجين،  أهل  إن  يقول 
صفوف داعش، هذه االفتراءات غير صحيحة 

ونحن مستعدون لمواجهة هذه االفتراءات«.

المضايقات  الرسالة  خالل  من  األهالي  وبيّن 
هجين،  بلدة  في  األهالي  لها  يتعرض  التي 
مراكز  إلى  السريعة  حاجتهم  إلى  وأشاروا 
طبية وخدمية وتربوية. ونوه أبناء هجين خالل 
أخرى: »هنالك  إلى مضايقات  أيضاً  رسالتهم 
علينا  االعتداء  يريدون  المنطقة  من  أشخاص 
وراء  االنجرار  نريد  ال  مسالم  شعب  ألننا 

المشاكل«. وطالب أهالي هجين قوات وسوريا 
الديمقراطية باإلسراع في عملية تحرير البلدة، 
بتحرير هجين  تسرعوا  بأن  »نطالبكم  وقالوا: 
مكرمين،  معززين  بيوتنا  إلى  نعود  حتى 
السالم  سنرى  رجوعنا  وبعد  أنه  نعلم  ألننا 

واالستقرار في هجين«.

سوريا  مجلس  يتابع  ـ  األخبار  مركز 
الديمقراطية اجتماعاته مع األهالي في الشمال 
اللقاءات مع النظام السوري  السوري لمناقشة 
البالد،  بها  تمر  التي  السياسية  والتطورات 

واالستماع  الستفسارات األهالي. 
اجتمع مجلس سوريا الديمقراطية مع العشرات 
الكرامة  منطقة  ووجهاء  وشيوخ  أهالي  من 
المؤسسات  أعضاء  للرقة،  التابعة  وريفها 
مدرسة  ساحة  في  وذلك  والعسكرية،  المدنية 
المنطقة  وسط  الواقعة  الجنوبية  الكرامة 
للكشف عما توصل إليه اجتماع مجلس سوريا 
والنقاشات  السوري  النظام  مع  الديمقراطية 

التي جرت بينهما،
بدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ثم تحدث 
عضو مجلس سوريا الديمقراطية حسن محمد 
عامة  سوريا  في  السياسي  الوضع  حول  علي 
والشمال السوري خاصة، تطرق حول اللقاءات 
مع النظام السوري وأن مسد يهدف إلى وحدة 
بين  الشعوب  أخوة  السورية وزرع  األراضي 

ـ  سوري  الحوار  يكون  وأن  المكونات  جميع 
سوري بدون تدخل خارجي.

توجيه  بالقول: »بعد  وأشار حسن محمد علي 
من  الديمقراطية  سوريا  لمجلس  رسمية  دعوة 
قبل النظام السوري لعقد مباحثات، قمنا بتشكيل 
السوي  الشمال  في  المكونات  جميع  من  وفد 
وتطرق  شروط«.  بدون  دمشق  إلى  وانطلقنا 
الذاتية  اإلدارة  تجربة  حول  علي  محمد  حسن 
الذاتية  اإلدارة  وقال: »تحدثنا عن نجاح نظام 
األزمة  حل  وضرورة  السوري  الشمال  في 
وحول  الخارجية،  التدخالت  بدون  السورية 
الوضع الخدمي والصحي وأهمية عودة عمال 
سد الفرات إلى العمل إلعادة ايصال الكهرباء 
خطة  وضعنا  البداية  في  السوري.  للشعب 
في  السوري  النظام  وجدية  مصداقية  لرؤية 

التطبيق على أرض الواقع«.
ناقشنا  أن  »بعد  علي:  محمد  حسن  وأضاف 
لجنة  النظام  أرسل  والصحي  الخدمي  الواقع 
هدفها  كان  ولكن  الطبقة،  مدينة  إلى  صحية 

داخل  الصور من  والتقاط  السوري  العلم  رفع 
المدينة وبثها عبر وسائل التواصل االجتماعي 
توحي بعودة النظام السوي إلى مدينة الطبقة، 
الخدمية  المراكز  بعض  حول  اتفاقنا  وكان 
منطقة  أي  إلى  العسكرية  القوى  إدخال  وعدم 

في الشمال السوري«.
محمد علي  استمع حسن  االجتماع  نهاية  وفي 
حول  مجملها  وكان  األهالي  استفسارات  إلى 
مخاوف عودة النظام السوري، وأكد: »النظام 
أما  الشمال السوري عسكرياً،  ال مكان له في 
حين  إلى  المباحثات  متابعين  فمازلنا  خدمياً 
ونحن  بالحوار  رسمي  بشكل  النظام  التزام 
عندما ذهبنا إلى دمشق كان موقفنا قوياً بجيشنا 
وقوى األمن الداخلي الخاص بنا، االنتصارات 
مرتزقة  لدحر  الشهداء  بفضل  حققناها  التي 
داعش، وسواعد أبنائنا التي تساهم في إعمار 
المنطقة ومستمرون في اإلعمار والحفاظ على 

دماء شهدائنا«.

مركز األخبارـ  ندد حزب الحداثة والديمقراطية 
اإليزيدي  المجتمع  منسقية  عضو  باغتيال 
زكي شنكالي، وأكد أن هذا االستهداف يظهر 
بعقد  المرتبط  التركي  األخالقي  السقوط  حجم 
وأصدر  بيان.  خالل  وذلك  مركبة،  عصابية 
من  أشاروا  بياناً  والديمقراطية  الحداثة  حزب 
منسقية  عضو  استهداف  جريمة  بأن  خالله 
إال  تزيد  لن  شنكالي  زكي  اإليزيدي  المجتمع 
في إشعال نار المقاومة والثبات على المبادئ 
المناضل زكي  وااللتزام بكل ما مثله ويشكله 

شنكالي ورفاقه.
بشعة  جريمة  »في  البيان:  نص  في  وجاء 
تؤكد التورط التركي في دعم ما تمثله داعش 
مجزرة  مرتكبي  مع  الموضوعي  والوقوف 
قرية كوجو بحق أهلنا اإليزيديين عام 2014، 
استهدف الطيران التركي في الذكرى الرابعة 
عضو  شنكالي  زكي  المناضل  المجزرة  لتلك 
الهيئة اإلدارية في منظومة المجتمع الكردستاني 
الذي لعب دوراً قيادياً بارزاً في تمثيل الشعب 
اإليزيدي والدفاع عن قضايا اإليزيديين والذود 
وإلحاق  بشنكال  داعش  مواجهة  في  عنهم 
الهزيمة به، وإذ حظي المناضل زكي شنكالي 
إلى  معنوياً  وقائداً  التي رسمته خالداً  بالشهادة 
هذه  زادت  وإذ  سبقوه،  الذين  الشهداء  جانب  

على  المناضلين  إصرار  من  الجبانة  العملية 
والكرامة  الحرية  تحقيق  سيرورة  استكمال 
إلى  قدماً  أجلها  من  والمضي  الشعوب  وأخوة 
أيضاً  أظهرت  التضحيات،  بلغت  مهما  األمام 
بعقد  المرتبط  التركي  األخالقي  السقوط  حجم 
عصابية مركبة إزاء كل ما يمت لحركة الدفاع 
وأخوة  والمساواة   والعدالة  الحرية  قيم  عن 
التحرر،  حركة  إلى  المنتمين  من  الشعوب 
لقد أقضى هذا األخير مضجع حكومة العدالة 
والتنمية التركية بصموده األسطوري ووقوفه 
إسهامه  وفي  أوجالن  المناضل  قائده  خلف 
داعش  مرتزقة  على  القضاء  في  المحوري 
الصعد  على  االنتصارات  وتحقيقه  اإلرهابي 

كافة.
وحزب الحداثة والديمقراطية إذ يؤكد أنه يقف 
الفكرية  األوجالنية  التجسيدات  كل  إلى جانب 
والسياسية والتنظيمية، وإلى جانب األوجالنيين 
الحرية  كوادر وقادة، ساسة وقوات دفاع عن 
ويدين  المنطقة،  شعوب  وإرادة  والكرامة 
باستهداف  تركيا  أظهرته  الذي  البشع  اإلجرام 
لن  الجريمة  بأن هذه  المناضل شنكالي، ويثق 
تزيد إال في إشعال نار المقاومة والثبات على 
المبادئ وااللتزام بكل ما مثله ويشكله المناضل 

زكي شنكالي ورفاقه«. 

مركز األخبارـ  هنأت القيادة العامة لقوى األمن 
األضحى  عيد  قدوم  سوريا  شمال  ـ  الداخلي 
شمال  في  الشعوب  جميع   على  المبارك 
آمنة  بأجواء  العيد  هذا  مرور  متمنيةً  سوريا 
يعم فيها السالم, كما طالبت التقيد باإلجراءات 

والتعليمات الصادرة من قبلها. 
ـ  الداخلي  األمن  لقوى  العامة  القيادة  أصدرت 
شمال سوريا بياناً بمناسبة قدوم عيد األضحى 
المبارك ذكرت فيه التعليمات التي من الواجب 
التقيد بها خالل فترة العيد للحفاظ على سالمة 

وأمن المواطنين.
والرأي  شعبنا  »إلى  البيان  نص  في  وجاء 
العام: نتقدم بأحر التبريكات لجميع المواطنين 
األضحى  عيد  قدوم  بمناسبة  شعبنا  أبناء  من 
المبارك، ونتمنى مرور هذا العيد وسط أجواء 
أمنية هادئة يعم فيها السالم، وعلى ذلك يرجى 
التقيد باإلجراءات التالية بخصوص احتفاالت 

العيد.
بكافة  والصهاريج  الشاحنات  تحرك  يمنع   -

والمتوسطة  )الصغيرة  وأنواعها  أحجامها 
األحد  يوم  ظهر   1 الـ  الساعة  من  والكبيرة( 
الـ 3  الساعة  لـ 2018/8/19 وحتى  الموافق 

عصر يوم األربعاء الموافق 2018/8/22.
بأنواعها  النارية  بالدراجات  التجول  يمنع   -
 8 الـ  الساعة  من  منها  العسكرية  حتى  كافة 
لـ2018/8/20  الموافق  االثنين  يوم  صباح 
وحتى عصر يوم األربعاء الساعة الـ 3 عصر 

يوم األربعاء الموافق 2018/8/22.
- بخصوص المعابر الخاصة بإدخال سيارات 
اإلدخال  إيقاف عملية  يتم  اإلدخال،  ومركبات 
من الساعة الـ 8 صباح يوم االثنين الموافق لـ 
2018/8/20 وحتى الساعة الـ 3 عصر يوم 

األربعاء الموافق 2018/8/22.
- خارج القوانين واألنظمة النافذة، يمنع إطالق 
والقوات  العسكريين  قبل  من  النارية  األعيرة 
مصادرة  طائلة  تحت  والمواطنين  األمنية 

السالح والمسؤولية.

مركز األخبار ـ زار وفد سياسي من الواليات 
المتحدة األمريكية مقاطعة كوباني، وقدم بعض 
معدات العالج الفيزيائي لمشفى الشهيدة زوزان 
العسكري في كوباني؛ بهدف تعزيز العالقات 
بين أمريكا والشمال السوري ومساعدة جرحى 
الحرب في سوريا، وذلك في الثامن العاشر من 

شهر آب الجاري.
الرئيس  من  كل  الوفد  استقبال  في  وكان 
المشترك لهيئة الخارجية في إقليم الفرات أمين 
بيريفان  المنظمات  مكتب  وعضوة  صالح، 
زوزان  الشهيدة  مشفى  في  واإلداري  عيسى، 
الكادر  من  وعدد  األحمد  حكمت  العسكري 
التي  المعدات  الستالم  المشفى،  في  الطبي 
جلبها الوفد وبعدها توجه الوفد إلى مقر اإلدارة 
بممثلي  لاللتقاء  كوباني،  مقاطعة  في  الذاتية 

اإلدارة الذاتية في إقليم الفرات.
وحضر االجتماع الذي عقد بين ممثلي اإلدارة 
األمريكي  والوفد  الفرات  إقليم  في  الذاتية 
إلقليم  التنفيذية  للهيئة  المشتركة  الرئاسة 
بركل،  فرياز  المرأة  هيئة  نائبة  الفرات، 
االجتماعية  الشؤون  لهيئة  المشتركة  الرئاسة 
شيرين عثمان ومورو حسن، وعدد من ممثلي 

الهيئات في المقاطعة.
وتحدث مستشار الواليات المتحدة في الشمال 
قائالً:  االجتماع  خالل  روبك  وليم  السوري 
هو  كوباني  لمقاطعة  األولى  الزيارة  »هدف 
تعزير العالقات بين الواليات المتحدة األمريكية 
الحرب  جرحى  ومساعدة  السوري،  والشمال 
الذين ناضلوا ضد داعش. مقاومة كوباني كان 
لها تأثير على العالم أجمع، بكسر شوكة أعتى 
الشرق األوسط، وبفضل نضال  المرتزقة في 
مناطق  تحررت  الديمقراطية  سوريا  قوات 

الشمال السوري كافة«.
وأكد بأنهم مستعدون بالتعاون مع قوات سوريا 
هذه  وأن  داعش  على  للقضاء  الديمقراطية 
الزيارة لن تكون األولى لكوباني، بل ستكون 
جرحى  دعم  وبالتالي  كثيرة،  زيارات  هناك 

الحرب في كوباني. 
أسئلةٌ  الصحفيين  من  العديد  قدم  وبعدها 
بخصوص هذه الزيارة، واإلجابة على أسئلتهم 
الشمال  في  األمريكي  المستشار  قبل  من 

السوري وليم روبك. 

11أخبار صحة وعلوم2
مرتزقة االحتالل مينعون أهايل الغوطة من 

مغادرة عفرين

أهايل هجني يناشدون قسد لتحريرهم من داعش

مسد جيتمع بأهايل ووجهاء الكرامة

استهداف شنكايل زاد من إشعال نار املقاومة

تعليمات قوى األمن الداخلي يف عيد األضحى

وفد أمريكي يف زيارة لكوباني 

انتشاراً  األكثر  المظاهر  من  التدخين  يُعتبر 
على مستوى العالم، حيث يمارسه الكثير من 
المخدرات  استخدام  ويتم  يمارسونه،  البشر 
الوسائل  من  العديد  وهناك  فيه،  الترويحية 

التدخين  أثناء  تستخدم  التي 
والبونج،  الغليون،  مثل 
من  العديد  لوجود  باإلضافة 
الحشيش،  مثل  األشكال 
واألفيون، وسنتعرف في هذا 
لإلقالع  نصائح  على  المقال 

عن التدخين. 
أن  حاول  بتفاؤل:  التفكير  ـ 
على  قادر  أنك  نفسك  تقنع 

وتخيل  التدخين،  عن  اإلقالع 
وأن  ذلك،  تحقيق  استطعت  أنك  دائم  بشكل 

حياتك أصبحت أجمل.
ـ عمل قائمة باألسباب التي تقنعك بضرورة 
بشكل  العيش  مثل  التدخين:  عن  اإلقالع 
العائلة،  أجل  ومن  المال،  وتوفير  صحي، 
تشجعك  التي  األسباب  من  الكثير  وغيرها 
القائمة  الخطوة، وضع هذه  بهذه  القيام  على 
الوقت  طوال  لتذكيرك  عينيك،  أمام  دائماً 

بضرورة القيام بذلك.
ـ التخطيط لإلقالع عن التدخين: عليك وضع 

خطة جيدة، وتبيان هدفك من اإلقالع، وذلك 
لزيادة حماسك وعزيمتك لفكرة اإلقالع عن 

المثال  سبيل  وعلى  التدخين، 
الجلوس في مطاعم 

وضع  أو  المدخنين،  لغير 
أو قرفة،  السكر،  لبان خالية من  الفم  بداخل 

أو مسواك وغيرها.
من  خالياً  يكون  بأن  بيتك  على  المحافظة  ـ 
من  بالسجائر  يتعلق  ما  كل  إزالة  السجائر: 
والقداحات،  السجائر،  نفاضات  مثل  البيت، 
وأعواد الثقاب، باإلضافة إلى تنظيف أسنانك 

بعد اإلقالع عن التدخين. 
عن  يقلع  أن  يريد  شخص  على  العثور  ـ 

يقلع  أن  يريد  مدخن  عن  البحث  التدخين: 
عن التدخين، وتبادل الكلمات اإليجابية معه، 
وتشجيع بعضكما على اإلقالع عن التدخين. 
ـ الحصول على الدعم: أخبر عائلتك بأنك 
تريد اإلقالع عن التدخين، واطلب منهم 
مساعدتك لتنفيذ األمر، وفي حالة كان 
منه  اطلب  المدخنين  من  المقربين  أحد 

أال يدخن أمامك. 
تعتبر  المياه:  ـ شرب كميات كبيرة من 
المياه من المشروبات التي ال يمكن أن 
نعيش من دونها، فالمياه تطهر الجسم من 
مثل  الكيميائية  المواد 
باإلضافة  النيكوتين، 
إلى أنها تحد من رغبة 
مرة  بالتدخين  الجسم 
أخرى.  - اتباع برنامج لإلقالع عن التدخين: 
ثالث  رياضية،  تمارين  ممارسة  خالل  من 
تهدئة  إلى  تؤدي  فهي  األسبوع،  في  مرات 
الوزن،  زيادة  من  ومنع  النيكوتين،  دافع 
وتساعد  التوتر،  من  تحد  أنها  إلى  باإلضافة 
عن  الناجم  الضرر  من  الشفاء  على  الجسم 

التدخين.

األخضر، وكمية بسيطة من الشامبو ويغطى 
بالستك  كيس  أو  بمنشفة  دهنه  بعد  الرأس 
جيّداً  يغسل  ثّم  ساعة،  نصف  لمدة  شفاف 

بالشامبو المخصص لالستعمال اليومي. 
جيّداً  الرأس  شعر  دهن  الزيتون:  زيت  ـ 
الرأس  تغطية  ثّم  النوم،  قبل  الزيتون  بزيت 
بمنشفة أو كيس نايلون شفاف حتى الصباح، 
بشامبو  ويُغسل  الصباح  في  جيّداً  يُمشَّط  ثّم 

يحتوي على زيت الشاي.
السائل:  والصابون  الزيتون  زيت  مزيج  ـ 
مع  الزيتون،  زيت  من  كوب  نصف  مزج 
كميّة بسيطة من الصابون السائل، ثّم وضع 
المزيج على الشعر وتركه لمدة ساعة، وبعد 
ويُمشَّط  ويُنشَّف،  جيّداً،  الرأس  يغسل  ذلك 

جيّداً بهدف إزالة القمل. 
الملح  من  كيلوغرام  ربع  يُخلط  الملح:  ـ 
الخليط  يرش  ثّم  الخل،  من  مماثل  قدر  مع 
رطباً  يصبح  حتى  برفق  الرأس  شعر  على 
بعض الشيء، ثّم يغطى بغطاء قماشي، لمدة 
ساعتين تقريباً وبعد ذلك يغسل شعر الرأس 
ويجفف، مع تكرار العمليّة كل ثالثة أيام إلى 

أن يتّم الوصول إلى أفضل النتائج. 
من  بطبقة  الرأس  فروة  دهن  الفازلين:  ـ 
الفازلين، قبل النوم، ثّم يغطى الرأس بمنشفة، 
الصباح  في  الفازلين  يزال  ثّم  الليل،  طوال 
باستخدام زيت األطفال، وأخيراً يُمشَّط شعر 

الرأس بشكل جيِّد إلزالة القمل، وتكرر هذه 
العمليّة لعدة ليال. 

من  بكمية  الرأس  فروة  دلك  المايونيز:  ـ 
ثّم يُغطَّى الرأس بمنشفة، ويُترك  المايونيز، 
يُغسل  ثّم  ساعات،  ثمان  إلى  تصل  لمدة 
بالشامبو ويُمشَّط الشعر جيّداّ، وتكرر العمليّة 

يومياً ولمدة أسبوع.
نصائح للتخلص من القمل

ـ المحافظة على النظافة اليوميّة بشكل يومي 
ومستمر.

سيّما  وال  األشخاص  مخالطة  عند  االنتباه  ـ 
طاّلب المدارس الذين يعانون من التقّمل.

إعارة  أو  اآلخرين  مالبس  لبس  عدم  ـ 
المالبس لهم.

قد  شخص  فراش  على  النوم  من  الحذر  ـ 
أصيب بالطفيليّات والتقّمل.

من  لألم  بّد  فال  فيه،  يتكاثر  موسم  له  القمل 
التحلي  وكذلك  أبنائها  مع  بالصبر  التحلِّي 
معالجتهم؛  أثناء  األعصاب  وهدوء  بالحكمة 
ألّن الطفل المصاب بالقمل، يكفيه ما يعانيه 
من ضيق بسبب ذلك، فال داعي لجلد الذات 

والتأنيب والتوبيخ.

أن  بمعنى  أي  الماء  في  ذائب  فيتامين  هو 
فإن  وبالتالي؛  تخزينه  يستطيع  ال  جسمك 
استهالك  من  فقط  يأتي  عليه  الحصول 

المصادر الطبيعية وغير الطبيعية له.
أهميته

البشري،  للجسم  كبيرة  أهمية   C لفيتامين 
وتتمثل أهميته في أنه ضروري في عمليات 
في  يدخل  أنه  كما  األنسجة،  وإصالح  نمو 
من  كل  نٌشِكل  التي  البروتينات  صناعة 
الدموية،  األربطة واألوعية  األوتار،  الجلد، 
باإلضافة ألهميته في كل من التئام الجروح 
الغضاريف,  وإصالح  مكانها  الندوب  وبناء 
يقتصر  ال  األمر  أن  إال  والعظام  األسنان 
على ذلك، فهو يعتبر مضاد لألكسدة، بمعنى 
الذي يحدث بسبب  أنه يحارب ضد الضرر 
تتشكل  والتي   free radicals جزيئات 
الطعام،  جزيئات  لتكسر  نتيجة  الجسم  في 
الدخان  التبغ،  من  لكل  التعرض  بسبب  أو 
أن  أيضاً  بالذكر  والجدير  اإلشعاعات،  أو 
الشيخوخة  عملية  في  تدخل  الجزيئات  هذه 

وتطوير الجسم ألمراض السرطان والقلب.
اعتقاد خاطئ

يقلل   C فيتامين  بأن  السائد  االعتقاد  كان 
أن  إال  البرد،  بنزالت  اإلصابة  خطر  من 
الغذائية منه  المكمالت  بأن  الباحثون وجدوا 
بتقليل  لها  عالقة  ال  الطبيعية  والمصادر 

خطر اإلصابة لكن من يأخذ المكمالت 
يتخلص  منتظم  بشكل   C لفيتامين  الغذائية 
من أعراض المرض بسرعة أكبر، وال فائدة 

ترجى منها إذا تم البدء بها بعد اإلصابة.
أعراض جانبية

بسبب  جدية  أعراض  احتمال حدوث  إن 
نادر  شيء  االستهالك  في  الزيادة 

البشري  الجسم  أن  حيث  الحدوث، 
الذائبة  الفيتامينات  بتخزين  يقوم  ال 
أن  له  يمكن  ال  وبالتالي  الماء  في 

بالنسبة  أما  أي سمية  يتراكم ويسبب 
كثيرة  أعراض  فله  الجسم،  من  لنقصه 

محاربة  على  القدرة  عدم  الدم،  فقر  منها 
العدوى أو شفاء الجروح كما يجب، تقصف 
الكدمات،  حدوث  سهولة  وجفافه،  الشعر 
نزيف في األنف، احتمالية الزيادة في الوزن 
المفاصل،  في  انتفاخ  األيض،  تباطء  بسبب 
الجلد  في  ومشاكل  األسنان  مينا  في  ضعف 
وفي حاالت النقص الشديدة فإن الجسم يطور 
حالة تُعرف باإلسقربوط وهي حالة مرضية 
 C فيتامين  استهالك  يكون  عندما  تحدث 
شحيح جداً ويسبب ذلك ضعف عام، فقر دم، 

مشاكل في اللثة ونزيف جلدي.
مصادره 

عام  بشكل  والفواكه  الخضراوات  تعتبر 
مصادر جيدة لفيتامين C، لكن كميته تختلف 

آلخر.  نوع  من 
التي  الفاكهة 

تحتوي على أعلى نسبة 
لفيتامين C هي الشمام، 
الكيوي،  الحمضيات، 
البابايا،  المانجا، 

 ، س نا نا أل ا
والفراولة،  العليق 
فهي  للخضروات،  بالنسبة  أما  والبطيخ. 
القرنبيط، الفلفل، السبانخ، الملفوف، البطاطا 

البيضاء، البطاطا الحلوة، والقرع.
يعتبر فيتامين C، فيتاميناً حساساً بمعنى أنه 
الظروف،  من  الكثير  تحت  ويتكسر  يتأثر 
كما  الطويلة،  التخزين  لفترات  حساس  فهو 
أنه يتأخر بعمليات الطبخ )درجات الحرارة 
الخضروات  فاستهالك  ولذلك  العالية(، 
األفضل  الحل  هو  الطازجة  والفواكه 

للحصول عليه.

بالعين  ترى  تكاد  ال  صغيرة  حشرة  القمل 
لعوامل  الناس  من  الكثير  يعاني  دة،  المجرَّ
متعددة منها عدم مراعاة النظافة اليوميّة، هذا 
وتحدث العدوى من خالل االختالط بأشخاص 
به، وللقمل أضرار صحيّة عديدة،  مصابين 
ورغم الصعوبة التي يجدها البعض في كيفيّة 
ذلك  على  يترتب  وما  القمل،  مع  التعامل 
أّن هناك  إاّل   ، من حساسيّة وحرج اجتماعيٍّ

نصائح تفيدك، إن استُخِدمت بشكٍل سليم. 
وصفات للتخلُّص من القمل

عشرة  إلى  ثمانية  بين  ما  طحن  الثوم:  ـ 
شكل  على  وصنعها  الثوم،  من  فصوٍص 
من  مالعق  ثالث  مع  خلطها  ثّم  عجينة، 
عصير الليمون، بعد ذلك يوضع الخليط على 
ثّم  لمدة نصف ساعة،  الرأس، ويترك  فروة 

يغسل بعد ذلك بالماء الساخن. 
ـ عصير الثوم الطازج: دهن الرأس وتغطيته 
والقليل من  الثوم  تتكون من عصير  بعجينة 
والشاي  الليمون،  وعصير  الطهي،  زيت 

إعداد الصفحة - جوليا خلو

نصائح لإلقالع عن التدخني

كيف تتخلص من القمل؟!

د. جوان متو

التي  واألبحاث  الدراسات  من  العديد  هنالك 
التي  الممكنة  المصادر  تحديد  إلى  تهدف 
دراسة  ولكن  الفصام،  مرض  في  تتسبب 
جديدة نُِشَرت هذا األسبوع كانت األولى من 
نوعها، حيث أظهرت أن أدمغة األشخاص 
هم  الذين  أو  الشخصية  بانفصام  المصابين 
تحت خطر تطور المرض يملكون معدالت 
أعلى بشكل كبير من نشاط الخاليا المناعية 
إشارة  أي  يملكون  ال  الذين  بغيرهم  مقارنةً 
على وجود االضطراب. هذه الدراسة تهدف 
إلى فهم أكثر لكيفية مساهمة الخاليا المناعية 
يؤدي  قد  الذي  األمر  الفصام،  حدوث  في 
إلى عالج يمنع حدوث هذا االضطراب كلياً 
باالعتماد على اإلشارات التحذيرية المبكرة 
المتعلقة بالتهاب الدماغ.  انفصام الشخصية 
ونحن  مدمراً  اضطراباً  يكون  أن  يُحتمل 
الذين  لمساعدة  جديٍد  لعالٍج  ماسٍة  بحاجٍة 
يعانون من المرض ولكبح المرض في نهاية 
األمر. يقول رئيس قسم التصوير النفسي في 
مركز   /)MRC( الطبية  البحوث  مجلس 
أوليفر  المتحدة  بالمملكة  السريرية  العلوم 
بأن  تقترح  واعدةٌ  دراسةٌ  »هذه  هوس: 
التهاب الدماغ قد يقود إلى انفصام الشخصية 
اآلن  ونحن  أخرى  ذهانية  واضطرابات 
العالجات  كانت  إذا  ما  اختبار  إلى  نهدف 
المضادة لاللتهاب يمكن أن تمنع ذلك، وهذا 
إلى منع  أو ربما  إلى عالٍج جديٍد  يؤدي  قد 

حدوث هذا االضطراب بشكل كامل«.
تقوم الخاليا المناعية في الدماغ التي تُدعى 
الخاليا الدبقية الصغيرة microglia بترميم 
وتدافع  الدماغ  بها  يصاب  التي  األضرار 
أّن  الباحثون  افترض  ولكن  العدوى،  ضد 
تصور  في  سبباً  تكون  أن  يمكن  نشاطاتها 

استخدم  الفرضية،  هذه  والختبار  الفصام. 
البوزيتروني  المقطعي  التصوير  الباحثون 
لمقارنة مستويات نشاط الخاليا الدبقية لدى 

مجموعة من المشاركين.   
األشخاص الذين شاركوا في االختبار، كان 
قسم منهم مصاب بالفصام، وقسم كان تحت 
خطر تطور المرض، أما القسم األخير فكان 
ألشخاص لم يظهروا أية أعراض وقد وجد 
الباحثون أن مستويات نشاط الخاليا الدبقية 
الفصام  مرض  شدة  مع  يتوافق  الدماغ  في 
أكد  االضطراب.  تشخيص  في  يفيد  مما 
إليها  توصلنا  التي  »النتائج  هوس:  أوليفر 
في  يُعَرف  لم  ألنه  خاص،  بشكل  مثيرة 
السابق ما إذا كانت هذه الخاليا تنشط قبل أو 
بعد حدوث المرض« يقول بيتر بلومفيلد أحد 
األولى  األيام  »إنها  البحث:  فريق  أعضاء 
فالنتائج هي  ذلك  الرغم من  للدراسة وعلى 
حجم  أن  من  الرغم  وعلى  واعدة.  بالتأكيد 
صغير  الدراسة  هذه  في  المستخدمة  العينة 
56 شخصاً ولكن النتائج تصل بنا إلى أحدث 
دليل على أن االلتهاب - الذي هو فرط نشاط 
الجهاز المناعي - هو من أشهر المشكالت 
الدراسة  هذه  الحالي«.  الوقت  في  الطبية 
البحوث  من  متزايدة  مجموعة  إلى  تضيف 
يكون  قد  الدماغ  التهاب  أن  استنتجت  التي 
من  مجموعة  في  المساهمة  العوامل  أحد 
والفصام  الزهايمر  تتضمن  االضطرابات 
األعصاب  علم  رئيس  يقول  والكآبة” 
هاغ   MRC في  العقلية  الصحة  ومجلس 
يأتي  الجديدة  المعرفة  هذه  »ومع  بيري: 

األمل بعالجات مغيرة للحياة«.

املعاجلة املبكرة اللتهاب الدماغ قد 
متنع حدوث الفصام

C ماذا تعرف عن الفيتامني
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بيريفان خليل

سأكون كالعفرينية يف 
مقاومتي

الشنكالية  المرأة  بها  مرت  قاسية  تجربة 
القسط  نالت  إذ  من خالل فرمانات عدة، 
وسبيت  فقتلت  فيها،  المعاناة  من  األكبر 
واغتصبت،  النخاسة  أسواق  في  وبيعت 
بخاصة في الفرمان األخير الذي تعرضت 
له في الثالث من آب عام 2014م، عندما 
هاجم مرتزقة داعش قضاء شنكال، لكن 
أن  هو  الفرمان  هذا  في  األعظم  الشيء 
اإليزيدية تعلمت أن المرأة غير المنظمة 
أن  أدركت  لذا  دوماً.  للعنف  ستتعرض 
من  والبدء  سباتها،  من  االستيقاظ  عليها 
ما  عينها  بأم  رأت  أنها  وبخاصة  جديد 
تفعله وحدات حماية المرأة عندما أنقذتها 
الفرمان  في  داعش  مرتزقة  براثن  من 
المرأة  لدى  أن  حينها  فأدركت  األخير. 
تظنه  كانت  ما  تفوق  وطاقات  قدرات 
تتسلَّح  أن  يجب  أنها  واكتشفت  وتتخيله، 
بأسلحٍة عديدة، وأولها سالح الفكر الحر، 
القوقعة  من  سيخرجها  الذي  الفكر  هذا 
وينقذ  وسينقذها  تعيشها،  كانت  التي 
جنسها مما كانت تتعرض له سابقاً، ليس 
فقط هجمات المرتزقة، بل المجتمع الذي 
تمنعها  سالسل  وبين  سجن  في  وضعها 
من ممارسة ما ترغب به وتطمح إليه من 
أعمال، إلى جانب أنها رأت بأن التنظيم 
العسكري أيضاً له دور في حماية نفسها 

وشعبها من أية هجمة.
خرجت  والمعرفة  اإلدراك  هذا  كل  بعد 
شخصيتها  لتغير  جديد،  ومحتوى  بشكل 
من امرأة معنَّفة؛ إلى امرأة ذات شخصية 
بها، كما  خاصاً  اتحاداً  لذا؛ شكلت  حرة. 
وحدات  بها  خاصة  وحدات  شكلت  أنها 
المرأة  )وحدات  شنكال  ـ  المرأة  حماية 
الشنكالية(. من هنا تطور واقع المرأة ولم 
تبق في هذا المستوى فحسب، بل تقدمت 
اإلدارة  في  كبير  دور  لها  وكان  أكثر 

الخاصة بشنكال.
لهجمات  شنكال  تتعرض  عندما  واليوم 
بفعل  التركية  الديكتاتورية  الدولة 
تستعد  أردوغان،  والمرتزق  الدكتاتور 
والوقوف  هجماته  لصد  الشنكالية  المرأة 
في وجهه ألنها لم تعد كما كانت من قبل، 
لها وال  التي ال حول  المقيدة  تلك  تعد  لم 
قوة عندما هاجمها مرتزقة داعش، فاليوم 
مستقبل  هناك  سيكون  بل  كأمس،  ليس 
أن  كما  تقدمها،  وتيرة  من  يرفع  جديد 
من  تعلمها  إلى  إضافة  الشنكالية  المرأة 
تجربتها مع داعش، استفادت من تجربة 
لمرتزقة  تصدت  التي  العفرينية  المرأة 
الدولة التركية، وال زالت تقاوم هذا العدو 
السوري،  الشعب  يستهدف  الذي  الغاشم 
والشعب الكردي بشكل خاص. فقد وقفت 
المرأة بعفرين في وجه االحتالل الغاشم، 
نساء  بها  احتذت  باسلة  مقاومتها  وكانت 
العالم أجمع عندما احتفظت بوطنيتها ولم 
وازدادت  بها  تشبثت  بل  أرضها،  تغادر 
نساء  وقوف  مع  بخاصة  بوحدتها،  قوة 

شمال سوريا إلى جانبها ومساندتها.
على  تقف  كانت  بل  فحسب،  هذا  ليس 
الحدود األمامية، وتصّد هجمات مرتزقة 
دور  أتى  فاليوم  منهم،  ونالت  أردوغان 
المرأة الشنكالية لتفعل ما فعلته العفرينية 
تعرضت  الشنكالية  المرأة  أن  بخاصة 
عن  لتدافع  دورها  وجاء  كثيراً،  للظلم 
تصبح  أن  ويجب  شعبها،  وعن  نفسها 
شهادة المناضل زكي شنكالي وسام يزيد 
في  ويضعها  ونضالها،  مقاومتها  من 
موضع االنتقام له ولكل من تأذى من هذا 

العدو.
عهدها،  كسابق  تعد  لم  الشنكالية  المرأة 
وجه  في  عفرين  كزيتونة  تقف  فاليوم 
بوحدتها  منه  أردوغان، وستنال  مرتزقة 

وموقفها الصارم وتنظيمها.

الالفت أكثر في العيد أنه يتم تحضير عدد من أنواع 
في  منطقة  كل  بها  تشتهر  والتي  والكعك  الحلويات 
مناطق  وبعض  وريفها  دمشق  مناطق  ففي  سوريا، 
بصنع  النساء  تقوم  وحمص  حلب  مثل  الداخل 
الزور  دير  وفي  والبرازق،  والغريبة  المعمول 

والرقة ومناطق الجزيرة تصنع الكليجة.

الكليجة أشهى أنواع 
كعك العيد

بقامشلو،  األحياء  داخل  مرورنا  وعند  أيام  منذ 
أكثر ما شد انتباهنا وفتح شهيتنا هو انبعاث رائحة 
البيوت  ربات  تقوم  إذ  المنازل،  معظم  من  الكليجة 

من  كوب  مع  للعيد  كضيافة  لتقدمها  الكليجة  بصنع 
الشاي أو فنجان من القهوة، فمنذ عقود والمرأة تعتبر 
عنه،  استغناء  ال  مميزاً  طقساً  العيد  كعك  صناعة 
المواد  وتجهز  العيد،  أيام  قُبيل  له  بالتحضير  فتقوم 
وتوابل  وسكر  طحيٍن  من  صناعته  في  المستخدمة 
وخميرة، ففي قامشلو غالباً ما تتعاون الجارات مع 
بتحضير  يقمن  الكليجة، حيث  في صناعة  بعضهن 
وتشكيلها  لتقطيعها  ويجتمعن  وتخميرها  العجينة 
الفرن  في  شيِّها  يتم  ثم  ومن  خاصة،  قوالب  ضمن 
يعمل  الذي  الحي  فرن  إلى  إرسالها  أو  المنزلي 
تلبية  أجل  من  العيد  فترة  خالل  إضافية  ساعاٍت 

احتياجات الجيران الراغبين بصنع كعك العيد.
قائلةً:  للعيد  تحضيراتها  عن  خليل  مريم  وحدثتنا 
في  كبيرة  لكنها  حروفها  في  صغيرة  العيد  »كلمة 

معناها، أقوم قبل عدة أيام من العيد بصناعة الحلويات 
من المعمول والبسكويت، لكن األهم هي )الكليجة( 
فهي تعد من أهم أنواع كعك العيد، حيث نجتمع أنا 
خالل  بصناعتها  ونقوم  الجارات  وبعض  وأخواتي 
العمل  أثناء  األغاني  بعض  ونردد  جميلة،  سهرة 
فرحاً بقدوم العيد، إضافة إلى تزيين المنزل ليشعر 
اليوم تكمن في جمعة  بالفرح. وجمالية هذا  أطفالي 

األحباب وزيادة األلفة والمحبة«.
عن  الوكاع  عائشة  المواطنة  حدثتنا  جهتها؛  ومن 
قرية  من  تأتي  أنها  حيث  العيد،  أيام  قبيل  مشقتها 
بعيدة إلى سوق قامشلو لشراء حاجات العيد لتزرع 
األلبسة  لهم  فتشتري  أطفالها،  قلوب  في  الفرحة 
والمواد الغذائية وحلوى العيد، وقالت عائشة: »على 
يسعدني  ما  أكثر  أن  إال  التعب،  هذا  كل  من  الرغم 
عندما أعود إلى المنزل، هو عندما يستقبلني أوالدي 
وهم يتساءلون عما جلبت لهم من أشياء، واالبتسامة 
ويقومون بوضع مالبسهم  تعلو وجوههم،  والفرحة 
الصباح  في  الرتدائها  فراشهم  من  بالقرب  الجديدة 

الباكر بعد سماع تكبيرات العيد«.
في صبيحة العيد ومن الطقوس األخرى التي يلتزم 
بها المجتمع وبخاصٍة النساء خالل العيد هي زيارة 
اآلذان  الجميع على أصوات  يستيقظ  المقابر، حيث 
فيتوجه  الجوامع،  مآذن  من  المنطلقة  والتكبيرات 
إلى  النساء  تتجه  بينما  العيد،  إلقامة صالة  الرجال 
الموتى،  من  لهم  المقربين  أضرحة  لزيارة  المقابر 
وال تقتصر زيارة المقابر على قراءة الفاتحة أو سور 
من القرآن الكريم على القبر، إنما تتم زراعة أنواع 
الوافدون  ويقوم  بجانبه،  األشجار  أو  الزهور  من 
بزيارة قبور أقربائهم أو جيرانهم ومعارفهم في لفتٍة 

لصلة الرحم وزيادة الوئام والمحبة بين الجميع.

الروابط االجتماعية 
تزداد يف العيد

هي  النساء  بها  تلتزم  التي  األخرى  العادات  ومن 
الذين  األطفال  على  والحلوى  السكاكر  توزيع 
البيوت  يزورون  ثم  ومن  المقابر،  على  يتوافدون 
فرح  بكل  يرددون  وهم  الجديدة  ثيابهم  مرتدين 
المنزل  ربة  وتجلس  مبارك«،  »عيدكم  وسعادة 
بالقرب من باب بيتها حاملةً صينية السكاكر لتقدمها 
من  االنتهاء  وعند  ومحبة،  سعادٍة  بكل  لألطفال 
توزيع السكاكر على األطفال، تقوم النسوة بالتجمع 
من  كنوٍع  ومعايدتهم  الجيران  منازل  وزيارة  معاً 
الترابط االجتماعي، كما يمكن أن تساهم النسوة معاً 
بفضِّ خالف بين بعض الجيران بمناسبة قدوم العيد 

لتعود المياه إلى مجاريها؛ ألن العيد هو عيد الرحمة 
والمحبة والتواصل.

المتبعة  الطقوس  من  أيضاً  واألقارب  األهل  زيارة 
سوريا،  وعموم  آفا  بروج  مجتمعنا  في  اآلن  حتى 
ومن  العيد،  أولويات  من  هي  الزيارات  فتبادل 
إليها  دعا  التي  الرحم  صلة  الجميع  لدى  الهام 
وجاء  محمد  الرسول  بها  وأوصى  اإلسالمي  الدين 
الحياة  أهمية  على  تدل  والتي  الكريم،  القرآن  في 
الكومينالية  والحياة  االجتماعي  والترابط  المجتمعية 
التي تعتبر إرثاً وتاريخاً وثقافة مجتمعية بالنسبة لنا 

ومازلنا محافظين عليها حتى يومنا هذا.
من  القدوم  فإن  جداً  هام  االجتماعي  الرابط  وألن 
أمر  لهو  الرحم  صلة  بهدف  أخرى  لمدينة  مدينٍة 
يبعث على الراحة والتفاؤل في زيادة أواصر المحبة 
بين الناس، وبهذا الصدد قالت داليا محمد: »قدمت 
من حلب إلى قامشلو ألن العيد ال يكتمل إلى برؤية 
أهلي وأقاربي وبخاصٍة والدتي، وها هي تشاركني 
اليوم رأيها في شراء المالبس لي وألطفالي، وقمنا 
المحبب  النوع  تعرف  فأمي  المعمول،  بصنع  معاً 
لدي، وهذا الشيء يسعدني كثيراً، وأنا أنتظر قدوم 
الجميلة  اللحظات  هذه  ألعيش  الصبر  بفارغ  العيد 
والبركة  الخير  فالعيد مصدر  وعائلتي،  والدتي  مع 

والسعادة للجميع«. 

تقرير/ وفاء الشيخ

طقوس جمتمعية حافظت عليها املرأة يف األعياد
السوري عمومًا  اجملتمع  األعياد يف  وكبقية  املبارك،  اقرتب عيد األضحى  ـ  قامشلو  روناهي/ 
وجمتمع روج آفا خباصةوصًا هناك طقوس وعادات خاصة متارس ُقبيل وخالل أيام العيد، وتقع 
وتغيري ديكورات  والرتتيب  بالتعزيل  تبدأ  املرأة، حيث  والتحضريات على عاتق  األعمال  جّل 

املنزل وتزيينه، والذهاب للتسوق لشراء حاجيات العيد من طعام وحلوى ومالبس لألطفال.

نساء حلب يطالنب برفع العزلة عن أوجالن 
لحزب  المرأة  ومجلس  ستار  مؤتمر  أصدر 
االتحاد الديمقراطي بيانين منفصلين بصدد العزلة 
هللا  عبد  الكردي  الشعب  قائد  على  المفروضة 
أوجالن حملوا فيها المنظمات اإلنسانية والحقوقية 
مما  المسؤولية  كامل  المتحدة  األمم  وهيئة  كافة 

يتعرض له أوجالن من انتهاكات لحقوق اإلنسان.
حملة  من  الثالثة  المرحلة  إطار  في  ذلك  وجاء 
بحرية«  القائد  مع  ونعيش  إيمرالي  نظام  »لنحطم 
هللا  عبد  الكردي  الشعب  قائد  بحرية  المطالبة 
أوجالن ورفع العزلة عنه التي أطلقها مؤتمر ستار.
وتجمع العشرات من النساء وعضوات الكومينات 
والمؤسسات أمام رابطة المرأة للتدريب والتوعية 

رافعات فيها صور القائد وأعالم مؤتمر ستار.
مكتب  عضوة  قبل  من  ستار  مؤتمر  بيان  قرئ 
ليلى  بحلب  ستار  لمؤتمر  الدبلوماسية  العالقات 
ترتكبه  وما  التركية  »الدولة  فيه:  وجاء  خالد، 
الكردي،  الشعب  بحق  شنيعة  بأساليب  جرائم  من 
هللا  عبد  القائد  على  الخانقة  العزلة  تشدد  زالت  ال 
أوجالن في زنزانة انفرادية بجزيرة إيمرالي تحت 
العظيم  بأن  فيه  صمت دولي ال أخالقي متجاهلين 
بأفكارهم  المقيدون  بجسده، بل هم  ال يكون سجيناً 
البالية ظناً منهم أنهم أبعدوه عن شعبه، لكن فكره 
طليق كاألوكسجين ينتشر بسرعة في أرجاء العالم 
لتتنفسه كل الشعوب المضطهدة. في حين تكتشف 
القائد  على  نفذت  التي  الدولية  المؤامرة  معالم  فيه 
بمشاركة عدة دول عالمية، واألجهزة االستخباراتية 

اإلنسانية  مفاهيم  أنهم سحقوا  بهذا  ليعلنوا  الدولية، 
فلسفة  بأن  يعوا  أن  دون  الوجود،  من  واألخالق 
أثار  مما  األوجالنيين،  من  الماليين  خلقت  القائد 
السجناء،  حقوق  أبسط  من  حتى  فجردوه  جنونهم 
وال  اآلن  حتى  سنوات  منذ  ذويه  زيارة  ومنعوا 
يمكن معرفة وضعه الصحي والنفسي في ظل هذا 

الصمت الدولي.
المنظمات  نحمل  ستار  مؤتمر  في  المرأة  وباسم 
كامل  المتحدة  األمم  وهيئة  والحقوقية  اإلنسانية 
بأن  وندعوهم  القائد،  له  يتعرض  مما  المسؤولية 
األممي  المفكر  نحو  المسؤولية  قدر  على  يكونوا 
ما  وبشدة  نستنكر  وبدورنا  العدالة.  تحقيق  حتى 
ممارسات  من  المحتل  التركي  الجيش  يمارسه 

تعسفية بحق الكرد أينما وجدوا، فتركيا تتخبط يميناً 
لتبادر بقصف  بقرب هزيمتها في سوريا،  ويساراً 
شنكال، وعلى هذا األساس نعاهد شهداء اإلنسانية 
على االنتقام عن كل قطرة دم كردي حتى تحقيق 
حرية القائد أوجالن وحرية كل النساء والشعب في 

أجزائها األربعة«.
االتحاد  حزب  نساء  أصدرت  جهتهن  ومن 
قبل  من  قرئ  العام  الرأي  إلى  بياناً  الديمقراطي 
قونيلي  فاطمة  الديمقراطي  االتحاد  حزب  عضوة 
وجاء في نصه: »ندين ونستنكر العزلة المفروضة 
زال  ال  الذي  أوجالن  هللا  عبد  األممي  القائد  على 
غامضة  وفي ظروف  إيمرالي  سجون  في  معتقالً 
الحقوق  عن  البعد  كل  بعيدة  لها  مثيل  ال  وعزلة 

والمواثيق واألعراف الدولية، كما إن الدولة التركية 
عظمة  من  للنيل  تهدف  اإلنسانية  غير  وسياساتها 
شعبنا في كردستان والشرق األوسط المشبع بفلسفة 
الديمقراطية  األمة  في  الجديد  ومشروعه  القائد 
والمحبة والسالم لمكونات الشعب كافة في المنطقة. 
معها غير  المتآمرين  وكل  التركية  الدولة  أن  علماً 
النهج  على  النضال  مواصلة  من  النيل  على  قادرة 
به  نؤمن  وميثاق  وإيديولوجية  ميراثاً  أصبح  الذي 
طريقاً للخالص من العبودية واالحتالل ولن تنجح 
شعبنا  وحق  بحقنا  التعسفية  االجراءات  كل  رغم 
وقائدنا، وآخر ممارساتها كانت استهداف الشخصية 
مام  اإليزيدي  للمجتمع  التنفيذية  الهيئة  في  القيادية 
أردوغان  لنوايا  قاطع  دليل  فهي  شنكالي  زكي 

وجرائمه التي ال تعد وال تحصى.
بالتجريد  األردوغانية  التركية  الدولة  زادت  كلما 
حيال  القانونية  غير  األعمال  وممارسة  والعزلة 
شعبنا وقائدنا خاصة، لن تستطيع كسر إرادة المرأة 
متابعة  على  وإصراراً  عزيمة  تزيدها  بل  الحرة، 
أولوياتنا.  من  ألنها  القائد  حرية  أجل  من  نضالها 
وحقوق  المنظمات  جميع  وننادي  نناشد  لذلك؛ 
تجاه  اإلنسانية  مسؤولياتها  أمام  تقف  بأن  اإلنسان 
القائد والضغط على الحكومة التركية ليس من أجل 

االطمئنان على صحته إنما من أجل حريته«.
الحزب  في  المرأة  كمجلس  »نحن  البيان:  واختتم 
النضال  وسنواصل  األيدي  مكتوفي  نقف  لن 
واالعتصامات والتصاريح حتى نحقق حرية القائد، 
تكون  أن  على  وعمل  نادى  من  أول  القائد  ألن 
المرأة حرة وليكون لها الدور الريادي في المجتمع 
على األصعدة كافة، وبعملنا وبتنظيم المرأة الحرة 

سنحول سجن ايمرالي إلى سجن للمقاومة«.

يف اليوم الثاني من بطولة »انتفضوا« ملنتخبات مشال شرق سوريا لكرة القدم، تقابل 
لقاء  بقامشلو يف  الشهيد هيثم كجو  الطبقة ومنبج، وذلك على أرضية ملعب  ناديا 

كان ضمن منافسات األسبوع األول من البطولة.

كريستيانو  البرتغالي  الهداف  الحظ،  عاند 
رفقة  رسمي  ظهور  أول  في  رونالدو، 
ناديه الجديد يوفنتوس، في بطولة الدوري 
واقتنص  فيرونا.  كييفو  أمام  اإليطالي، 
البيانكونيري فوزاً صعباً من ملعب كييفو، 
بثالثة أهداف مقابل هدفين، في أول لقاءات 
إذ  اإليطالي،  الدوري  من  األولى  الجولة 
المحتسب  الوقت  في  الفوز  هدف  سجل 
خضيرة  سامي  أحرز  الضائع.  من  بدالً 
وفيديريكو   ،»75« بونوتشي   ،»3«
يوفنتوس،  أهداف   ،»93« بيرنارديسكي 
بينما سجل ستيبنسكي وجياكيريني، هدفي 
كييفو فيرونا في الدقائق »38« و«56«. 
ثالثة  أول  الفريق  حقق  يوفنتوس،  وبفوز 
افتتح  لقبه.  عن  للدفاع  مشواره  في  نقاط 
في  اللقاء  أهداف  أول  خضيرة،  سامي 
من  بالرأس  تمريرة  بعد  الثالثة،  الدقيقة 
سددها  المنطقة،  داخل  كيلليني،  جورجيو 

خضيرة في المرمى، لتعلن عن 
أول أهداف المباراة. 

وأضاع جواو 
كانسيلو، 
صة  عفة فر مضا

 ، لنتيجة من ا عرضية  بعد 
الناحية  من  كوستا،  دوجالس 
بعيداً  الالعب  سددها  اليسرى، 

حاول  التاسعة.  الدقيقة  في  المرمى  عن 
عن  يوفنتوس،  هجمات  على  الرد  كييفو، 
بالدقيقة  المنطقة  من خارج  تسديدة  طريق 
رادوفانوفيتش.  الفريق،  قائد  من   ،14
برفقة  أهدافه  أول  يسجل  رونالدو  وكاد 
مرت  قوية  كرة  سدَّد  بعدما  البيانكونيري، 
بجوار القائم األيمن للحارس، بالدقيقة 19. 
تسديدة  بعد  محاوالته،  في  الدون  واستمر 
بالدقيقة  العارضة،  علت  اليسرى،  بالقدم 
29، وعن طريق دوجالس كوستا بالدقيقة 
32، سدد الكرة من خارج المنطقة بطريقة 
رائعة، إال أنَّها مرت فوق العارضة بقليل. 
النتيجة  معادلة  من  فيرونا  كييفو  وتمكن 
من  متقنة  رأسية  بعد   ،38 الدقيقة  في 
عرضية  من  استغلها  ستيبنسكي،  ماريوز 
النتيجة  ليعادل  اليسرى،  الجهة  من 
لفريقه. ومع بداية الشوط الثاني، 
من  قوية  تسديدة  رونالدو  سدد 
خارج المنطقة، نجح سورينتينو، 
عن  إبعادها  في  كييفو  حارس 

مرماه، وارتكب جواو كانسيلو، ظهير أيمن 
يوفنتوس، ركلة جزاء في الدقيقة 54، على 
إيمانويلي جياكيريني، سددها الالعب ذاته، 
المباراة.  في  الثاني  كييفو  هدف  وأحرز 
وحاول البديل بيرنارديسكي، تهديد مرمى 
كييفو، بالدقيقة 59، بتسديدة من على حدود 
المنطقة، إال أن تسديدته وصلت سهلة إلى 
حارس  سورينتينو،  وواصل  الحارس، 
كييفو، تألقه بعدما تصدى لرأسية رونالدو.
رونالدو  ومنع  مجدداً،  سورينتينو،  وتألق 
من تسجيل هدفه األول، بالدقيقة 65، بعد 
تسديدة البرتغالي من خارج المنطقة. وفي 
الدقيقة 70، سدد ماريو ماندزوكيتش كرة 
القائم األيسر لكييفو.  رأسية، مرت بجوار 
هدف  لتسجيل  بونوتشي،  ليوناردو  وعاد 
التعادل في الدقيقة 75، بعد رأسية استغلها 
الالعب من ركلة ركنية. وواصل الحارس 
المتألق حرمانه لهداف لاير مدريد السابق، 
في  بالكالتشيو،  األول  هدفه  تسجيل  من 
الدقيقة 77، بعد تسديدة من ركلة حرة ثابتة 
من الجهة اليسرى. وسجل ماندزوكيتش 
الدقيقة  في  ليوفنتوس،  الثالث  الهدف 
خالل  أسكنها  رأسية  بعد   ،86
أن  قبل  كييفو،  حارس  وقوع 
لتقنية  اللقاء  حكم  يعود 
الهدف.  ويلغي  الفيديو 
بيرنارديسكي،  ونجح 
من   ،93 الدقيقة  في 
الثالث  الهدف  تسجيل 
ليوفنتوس، وسط غياب 
الرقابة الدفاعية، ليسكن 
ويعلن  الشباك،  الكرة 
البيانكونيري  فوز 

بأولى مبارياته.

ـ فاز رجال نادي جودي لكرة الطائرة على 
أشواط  ثالثة  وبواقع  قامشلو  نادي  رجال 
ضمن  أُقيمت  التي  المباراة  في  رد  بدون 
وذلك  الرميالن،  في  الرياضية  الصالة 
ضمن استعدادات الناديين لدوري الطائرة 

القادم.
من  الثانية  الجولة  مباريات  تأجيل  تم  ـ 
لكرة  للناشئين  الجزيرة  إقليم  أندية  دوري 
القدم، والتي كان من المفترض أن تُقام أيام 
االثنين والثالثاء واألربعاء المقبلة ولكنها؛ 
تأجلت لتاريخ 27 ـ 28 ـ 2018/8/29م 

وذلك بمناسبة عيد األضحى المبارك.
العمال  فريق  على  كبجي  فريق  تغلَّب  ـ 
واحد،  هدٍف  مقابل  أهداف  أربعة  بنتيجة 
الذي جمعهما على  الودي  اللقاء  وذلك في 
استعداداً  بكوباني  الكولة  ملعب  أرضية 

للنشاطات الكروية.
روناهي/ قامشلو

أرواح  على  صمت  دقيقة  الوقوف  بعد 
عبد  للمباراة  الساحة  حكم  صفر  الشهداء 
التي  المباراة  بداية  عن  حسن  العزيز 
بعض  وفي  أوقاتها  أغلب  في  ية  نِدِّ كانت 
الطبقة،  لمنتخب  نسبية  أفضلية  األوقات 
منبج  منتخب  مستوى  التوقعات  وخالف 
بتقديم عرض  تُعقد اآلمال عليه  الذي كان 
لكن  وبسهولة  الفوز  واقتناص  قوي 
من  قدر  على  كانوا  الطبقة  منتخب  رجال 
سياق  وفي  طيباً،  أداًء  وقدَّموا  المسؤولية 
اللقاء تبادل المنتخبان الهجمات، وردَّ القائم 
كرةً  القائم أيضاً  الطبقة وردَّ  لمنتخب  كرةً 

لمنتخب منبج في الشوط األول الذي حاول 
بدون جدوى.  ولكن  التسجيل  الجانبان  فيه 
الطبقة  منتخب  تمكَّن  الثاني  الشوط  وفي 
بدون  بهدف  والفوز  هدف  تسجيل  من 
تقابل  البطولة  من  الثالث  اليوم  وفي  رد 
وكانت  الفرات،  وإقليم  الزور  دير  منتخبا 
والخشونة  العصبية  عليها  طغت  مباراة 
دير  منتخب  استطاع  األول  الشوط  وفي 
الزور كسب النتيجة لصالحه بهدف بدون 
الشوط  وفي  الحارس،  من  خطأ  من  رد 
على  الطاولة  الفرات  منتخب  قلب  الثاني 
النتيجة  قلب  واستطاع  الزور  دير  منتخب 

لصالحه وبثالثة أهداف مقابل هدٍف واحد، 
وتغلَّب منتخب إقليم الجزيرة على منتخب 
الرقة في افتتاح البطولة وفي يومها األول 
مقابل  أهداف  سبعة  بلغت  كبيرة  وبنتيجة 
هدفين، هذا وتستكمل منافسات البطولة يوم 
المباريات  جدول  وإليكم  المقبل،  الخميس 

وهو كالتالي: 
الخميس 2018/8/23م

الطبقة × دير الزور
الجمعة 2018/8/24م

الجزيرة × الفرات
السبت 2018/8/25م

الرقة × منبج
ملعب  أرضية  على  كافة  المباريات  وتُقام 
الشهيد هيثم كجو وتنطلق في تمام الساعة 

الخامسة عصراً. 
روناهي/ قامشلو

الطبقة يفوز بصعوبة على منبج والفرات يقلب الطاولة على دير الزور ببطولة «انتفضوا«

املنتخب السعودي حيصد لقب
 كأس العامل لذوي االحتياجات اخلاصة

احلظ يعاند رونالدو يف فوز يوفنتوس األول
العالم  بكأس  السعودي  المنتخب  توج 
الرابعة  لذوي االحتياجات الخاصة، للمرة 
نظيره  على  فوزه  عقب  تاريخه،  في 
جمعت  المباراة  في   0 ـ   2 األرجنتيني 
بالسويد،  البطولة  نهائي  في  المنتخبين 
وتمكن المنتخب السعودي من إنهاء الشوط 
رد، عن طريق  دون  بهدف  بالتقدم  األول 
الشوط  وفي  الدوسري،  هللا  عبد  العبه 
بالده  منتخب  تقدم  الدوسري  عزز  الثاني 
بتسجيل الهدف الشخصي الثاني له والثاني 
للمنتخب السعودي، لتنتهي المباراة بثنائية 

بالبطولة  السعودي  المنتخب  نظيفة. وتوج 
بألمانيا،  2006م،  نسخة  في  مرة  أول 
ـ 8   9 النهائي  في  هولندا  الفوز على  بعد 
المباراة  انتهت  أن  بعد  الترجيح،  بركالت 

بالتعادل 4 ـ 4.
للمرة  للتتويج  السعودي  األخضر  عاد  ثم 
بجنوب  2010م،  عام  بالبطولة  الثانية 
إفريقيا، بعد الفوز في النهائي على هولندا 
أيضا بهدف نظيف، وفي نسخة 2014م، 
بالبرازيل، توج األخضر بالكأس بعد الفوز 

على جنوب أفريقيا 4 ـ 2.

شباب مصر يكتسحون األرجنتني
 يف مونديال كرة املاء

للشباب،  الماء  لكرة  مصر  منتخب  حقق 
األرجنتيني،  نظيره  على  عريضاً  فوزاً 
بنتيجة )22-6(، في إطار تحديد المراكز، 
من الـ16 إلى الـ20، بعدما ودع المنتخبان 
وكان  المتقدمة.  المراكز  على  المنافسات 
منتخب الفراعنة، قد حقق فوزاً كبيراً على 

البطولة  في   ،)1-36( بنتيجة  السعودية، 
المقامة بالمجر. الجدير بالذكر أن المنتخب 
بعدما  العالم،  بطولة  إلى  تأهل  المصري، 
التصفيات  في  الذهبية،  بالميدالية  فاز 
اإلفريقية، التي استضافتها جنوب إفريقيا، 
خالل الفترة من 4 حتى 12 آذار الماضي.

حقيبة روناهي الرياضية
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سياسة  خطورة  من  الجواد  عبد  وحذَّر 
السوري،  الشمال  مستقبل  على  أردوغان 
خالل  من  ولكن  الحاضر  في  فقط  ليس 
نتيجة  مستقبلي  صراع  بذور  غرسه 
الفتاً  المنطقة،  في  الديمغرافي  التغيير 
إلى أن سياسة مجلس سوريا الديمقراطية 
أهلية  حرب  نشوب  من  منعت  الحكيمة 
هناك. جاء ذلك خالل الحوار الذي أجرته 

معه وكالة فرات لألنباء. 
وجاء الحوار على النحو التالي:   

ـ بعد مرور سبع سنوات من عمر األزمة 
د  وتعدُّ المصالح  تشابكت  كيف  السورية؛ 

الفاعلين وأين وصلت تلك الحرب اآلن؟
الحرب  سنوات  بعد  استحقاقات  هناك 
لكن  فقط،  تعد سورية  لم  فاألزمة  السبع، 
لعبت  كثيرة  ودولية  إقليمية  أطرافاً  هناك 
دوراً رئيساً، وال تزال، وإنهاُؤها سيكون 
ل إليها بين  عبر التسوية التي سيتم التوصُّ
لوال  أنَّه  والحقيقة  الفاعلة.  األطراف  هذه 
الختلف  األزمة  في  األطراف  هذه  ُل  تدخُّ
التي  هي  األطراف  فهذه  كثيًرا،  الوضع 
على  وستؤثر  الراهن  الوضع  صاغت 
مصالح  لهم  والجميع  السوري،  المستقبل 
على  وجود  له  ومن  تحقيقها،  ينتظرون 
األرض لن يتخلى عنها، أو يُسلِّمها بشكل 
استخدم  أو  المقابل،  نال  إذا  إال  طوعي 
جديد،  واقع  أمر  لفرض  الوجود  هذا 
على  الموجودة  األطراف  فإن  ثم  ومن 
هذه  بين  ومن  استحقاقات،  لديها  األرض 
في  اسرائيل  استحقاق  يأتي  االستحقاقات 
في  تركيا  واستحقاق  الجنوبية،  المناطق 
والساحل  الوسط  في  والروس  الشمال، 
للنظام،  الحماية  قدموا  ألنهم  ودمشق، 
وهناك استحقاق إليران، الذي وفَّر جزءاً 
رئيساً جداً من القوات التي تولَّت الحرب 
النظام،  بقاء  في  وساهمت  النظام  باسم 
إضافة إلى الواليات المتحدة ووجودها مع 

الرئيس  ودورها  شمال سوريا  في  القوى 
طرفا  ولألسف  داعش.  على  القضاء  في 
ومعارضة،  حكومةً  سوريا  في  الصراع 
المعادلة،  هذه  في  األضعف  الحلقة  هم 
لألطراف  مدينة  السورية  فالحكومة 
المعارضة  بينما  الدعم،  لها  قدمت  التي 
هُزمت في هذه الحرب، وأهم ما بقي من 
سوريا  قوات  أي  الكرد،  هم  المعارضة 
الديمقراطية أو التجربة الحاصلة في شمال 
سوريا، بشعوبها كافة وفي مقدمتهم الكرد، 
سيحدث  حقيقيٌّ  تفاوٌض  هناك  كان  وإذا 
بين أطراف سورية بشأن مستقبل سوريا 
فسيكون بين شعوب شمال سوريا والنظام، 
أما بقية أطراف المعارضة فمهمشة وليس 
لها أية فاعلية على األرض، باإلضافة إلى 
تبعيتها لآلخرين واعتمادها على أطراف 
خارجية وبالتالي؛ فلن يكون لها وجود في 

مستقبل سوريا.    

ـ هل الحرب السورية في مراحلها األخيرة 
ومن هو المنتصر فيها؟

وكأنَّه  حالياً  ف  يتصرَّ السوري  النظام 
أنه  والحقيقة  الحرب،  هذه  في  المنتصُر 
وجوده  ينتهي  ولن  الحرب  هذه  اجتاز 
ف  بنهايتها، لكن من الخطأ أيضا أن يتصرَّ
هناك  ألنَّ  الحرب؛  هذه  في  كالمنتصر 
هناك  يكن  لم  ولو  االنتصار،  لهذا  أسباباً 
كان  لما  الدعم  له  قدَّمت  دولية  قوى 
لحالة  مبرر  يوجد  ال  ولذلك  االنتصار، 
اإلعالم  في  أالحظها  التي  الذات  تهنئة 
والنظام  باٍق  فالنظام  الحكومي،  السوري 
ال  ولكن  المقبلة،  الفترة  في  رئيٌس  العٌب 
الذات  تهنئة  أو  االحتفال  يبرر  ما  يوجد 

باالنتصار الذي يدَّعيه.

ـ ما هو مستقبل الالعبين اإلقليميين على  
الساحة السورية؟ 

يأخذ  لن  الوضع في سوريا  إنَّ  بتقديري   

القريبة  الفترة  في  ويستقر  نهائياً  شكالً 
بال  كثيرة  أسئلة  هناك  وستظل  المقبلة، 
هناك  ألن  معلقة،  وأوضاع  إجابات، 
صعوبة في التوصل لصياغات نهائية قابلة 
للحياة، فأقصى ما استطاعت إسرائيل أن 
اإليرانية  القوات  إبعاد  هو  عليه  تحصل 
عن حدودها.غير أنَّ هذا غيُر كاٍف بالنسبة 
لإلسرائيليين، فهم ال زالوا منزعجين من 
أي وجود إليران وحزب هللا في سوريا، 
عما  األرض  على  تغيير  ألي  ورافضين 
كان عليه الوضع قبل 2011م ويرفضون 
إعطاء شرعية أليِّ تغييٍر، وبالتالي ستظل 
هناك حالة عداء واستخدام للقوة المسلحة 
حزب  ووجود  اإليراني  الوجود  ضد 
مستمرة  حرب  حالة  ليست  وهي  هللا، 
إلى حالة عدم استقرار في  ولكن ستؤدي 
المنطقة، أما بالنسبة لالحتالل التركي في 
حسم  في  صعوبة  فهناك  سوريا،  شمال 
الملفات المفتوحة في شمال سوريا، فقوات 
سوريا الديمقراطية لعبت دور رئيس في 
تحكم جزءاً  القضاء على داعش، وعملياً 
وتتمتَّع  الفرات،  شرق  سوريا  من  كبيراً 
جداً  الصعب  من  وسيكون  أمريكي  بدعم 
مناطق  دمج  وإعادة  الحالة  هذه  تصفية 
العادية  السورية  الحالة  في  سوريا  شمال 
البعثية األسدية التقليدية. وهناك مفاوضات 
أنها ستكون  ر  الطرفين وأتصوَّ بين  بدأت 
هذه  في  جيد  وهذا  لفترة طويلة،  مستمرة 
وإمكانية  حوار  هناك  يكون  أن  المرحلة؛ 
اإلدارية  األمور  بين  تعاوٍن  لتحقيق 
السياسي  الجزء  لكن  والتقنية،  والتنموية 
سيكون هناك صعوبة في حسمه، فطبيعة 
مع  والعالقة  سوريا  شمال  في  اإلدارة 
الحكومة المركزية في دمشق من الصعب 
ستكون  المفاوضات  لكن  حسمها،  جداً 
يمنع  الذي  األمان  صمام  أنواع  من  نوع 
شمال  تدخل  لم  وتركيا  الوضع.  انفجار 
سوريا لتنسحب بسهولة، فإنها ستظل إما 
لمخاوف تتعلق بالقضية الكردية أو بسبب 
في  القديمة  وأطماعها  تركيا  طموحات 
شمال سوريا وحلب والموصل، مع وجود 
حلفاء  ولديها  التركية.  التوسعية  النزعة 
تتخلى  ولن  مسلحين  من  األرض  على 
عنهم بسهولة، فقد تم حشد ونقل الفصائل 
وتم  المختلفة  سوريا  أنحاء  من  المتشددة 
عليها  تسيطر  التي  المناطق  في  تجميعهم 
تركيا، وال أظن أن تركيا ستتخلى 
الورقة  هذه  عن 
هم  أل ا

يتحدث  والنظام  سوريا.  في  تمتلكها  التي 
حاليا عن إدلب، لكن هل سيحارب النظام 
فعندما  ذلك،  في  أشك  عفرين؟  لتحرير 
بما  العالم  كل  كان  عفرين  تركيا  احتلت 
هذه  أن  عن  يتحدثون  السوريون  فيهم 
حرب تركيا ضد الكرد، حتى النظام فكَّر 
فقواتها  إيران  أما  السلبي،  التفكير  بهذا 
وهي  تنسحب،  لن  األرض  على  القائمة 
والتوسع،  الثورة  بعقلية  تعمل  زالت  ما 
وقدمت استثمارات وتضحيات ضخمة جداً 
تستجيب  ولن  الراهنة،  للنتيجة  للوصول 
باالنسحاب.  اإلسرائيلية  للمطالب  بسهولة 
لنظام  سوريا  في  نفوذها  تسلم  لن  حتى 
وبشار  ينتهي،  لن  فالنظام  األسد،  بشار 
التي يحكمها  األسد مستمر، ولكن سوريا 
تعود،  لن  2011م  قبل  فيما  األسد  بشار 
يحكمها  كان  كما  سوريا  لحكم  يعود  ولن 
إيراني،  وجود  هناك  بل سيظل  قبل،  من 
على  قدرته  يزاحم  قوي  روسي  ووجود 

الحكم المنفرد هذا إذا استمر في الحكم. 

بأنهم  التركي  االحتالل  دولة  تزعم  ـ 
في  للتدخل  أضنة  التفاقية  يستندون 

األراضي السورية ما هو تعقيبكم؟
سابقة  اتفاقات  أية  استخدام  يصعب   
إلعطاء شرعية لمثل هذا التدخل التركي، 
العمل  لتركيا حق  تمنح  ال  االتفاقية  وهذه 
به  قامت  وما  المنطقة،  هذه  في  منفردة 
في سوريا تجاوز كل القوانين واألعراف 

الدولية.

ـ ما التداعيات المحتملة لمحاوالت التغيير 
الديمغرافي التي تقوم بها تركيا حالياً في 
شمال سوريا، وهل يمكن أن تشكل نواة 

لحرب أهلية فرعية في هذه المنطقة؟
هو  المنطقة  هذه  في  أردوغان  يفعله  ما 
غرس لبذور الصراع الذي يريد أن يظهر 
هُِجروا،  من  هناك  فاليوم  المستقبل،  في 
وتم توطينهم في الشمال السوري، وهناك 
عبر  تركيا  بها  تقوم  خبيثة  ممارسات 
أرضهم  عن  األصليين  المواطنين  إبعاد 
السياسة  هناك  وبالمقابل  وممتلكاتهم، 
التي  الديمقراطية  الحكيمة لمجلس سوريا 
في  ولكني  األعمال،  هذه  وجه  في  وقفت 
في  صراع  حدوث  من  أخشى  المقابل 
المستقبل نتيجة التغيرات الديمغرافية التي 

جرت. 

مشاركتكم  عن  ماذا  ـ 
الثالث  المؤتمر  في 

سوريا  لمجلس 
لديمقراطية،  ا

شمال  في  للوضع  مشاهداتك  أبرز  وما 
سوريا؟

كثيرة  هامة  تطورات  هناك  بالتأكيد   
جداً  الهام  ومن  سوريا،  شمال  في  تحدث 
وال  هناك،  التجربة  من  قريبين  نكون  أن 
الديمقراطية  األمة  مشروع  بطرح  سيما 
للقائد عبد هللا أوجالن، حيث تجاوز مسألة 
األمة  إلى  األم  الدولة  أو  القومية  الدولة 
في  بالالمركزية  المتمثلة  الديمقراطية 
على  البقاء  في  الكرد  ومساعي  اإلدارة، 
مجزأة،  غير  موحدة  ديمقراطية  سوريا 
شمال  في  هناك  يحدث  هام  شيء  هناك 
والشعوب  الكرد  مشاركة  في  سوريا، 
حتى  مازال  ولكن  اإلدارة،  في  األخرى 
الكرد  النشطاء  هم  الفقري  العمود  اآلن 
حول  كبير  واألمل  المدافعة،  وقواتهم 
مع  والتعامل  والسالم  والتعايش  التعددية 
والمؤتمر  المساواة.  قدم  على  الشعوب 
تمثيل  وهناك  ملفتاً  كان  حضرته  الذي 
لكل الطوائف، كما أن التحول المهم نحو 
الحوار مع الدولة السورية سمح بمشاركة 
لهم  وسمح  النظام  من  قريبين  نشطاء 
متساوية،  بصورة  المؤتمر  في  بالحديث 
وهناك حديث أكثر عن الالمركزية، وهذا 
مجلس  جدية  مدى  على  يدل  مهم  تحول 
الحوار.  هذا  فتح  في  الديمقراطية  سوريا 
يتمثل  الحظتها،  هامة  قضية  هناك  أيضاً 
والتجربة  االجتماعي،  التحول  حالة  في 
رائعة،  تجربة  وهذه  بالمرأة  المتعلقة 
فمشاركة المرأة في هيكل الحكم السياسي 
رائع  نموذج  هو  كافة  المستويات  على 
أهم من  لي  بالنسبة  ومشجع وجدي وهذا 
بين  الفرق  السياسة؛ ألن  في  الحديث  كل 
وهذا  القضية،  هذه  هو  والتخلف  التقدم 
مصر  أدعو  يجعلني  الذي  األسباب  أحد 
لتبني واحتضان »سوريا  العربية  والدول 
يمكن  الذي  للدور  وذلك  الديمقراطية«، 
التقدم  نشر  في  التجربة  هذه  تحدثه  أن 
االجتماعي في الشرق بشكٍل عام، وهزيمة 
رأينا  الديني.  والتطرف  الرجعية  األفكار 
السعودية  مثل  بلداً  األخيرة  الفترة  في 
واألفكار،  الممارسات  هذه  ضد  ينتفض 
ووجود تجربة مثل تجربة مجلس سوريا 
الديمقراطية معناها أنه سيكون هناك دعم 
المنطقة،  في  االجتماعي  التقدم  لعملية 
عندما  وليس  منها  جزء  يكونون  عندما 
يكونوا منفصلين عنها أو في حالة عداء، 
ونحن لسنا في حاجة لذلك، بل نحن نحتاج 

لالستفادة من هذه التجربة الرائدة.

ـ ماذا تقولون عن االنفتاح على التجربة 
سياسياً أيضاً؟

هذا أمر ضروري جداً، ألنه كلما اطمأن 
النشطاء الكرد لقبولهم عربيا، قلَّل ذلك من 
االندماج في سوريا، وعلى  مخاوفهم من 
الجانب اآلخر، كلما دخل النظام السوري 
الكرد، سمح  في عالقة بغطاء عربي مع 
لصيغ  والوصول  تنازالت  تقديم  ذلك  له 
ظروف  في  يقبلها  لن  ربما  إيجابية، 
سوريا  عالقة  اضطراب  رغم  أخرى، 

بالعالم العربي. 
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جمد  ولماذا  التركية؟  الليرة  تنهار  لماذا 
خطته  وهل  الفائدة؟  سعر  أردوغان 
والعجز  التضخم  من  دولته  اقتصاد  ستنقذ 
التجاري؟ ما هي مصادر السيولة الضخمة 
أوصلتها  ومن  عليها؟  تتدفق  كانت  التي 
األوائل  العشرين  مجموعة  إلى  اقتصاديا 
حكومة  ستتمكن  وهل  ولماذا؟  العالم،  في 
سياسيا،  ذاتها  إنقاذ  من  والتنمية  العدالة 
وتركيا من االنهيار االقتصادي القادم؟ هل 
مع  السياسية  االقتصادية  العالقات  تعميق 
الخروج  على  ستساعدها  وإيران  روسيا 
من أزمتها في حال بدأت أمريكا بحصارها 

جدياً؟
اليوم  تدور  مثلها  العديد  ضمن  من  أسئلة 
واالقتصاديين،  السياسيين  المحللين  بين 
وجلهم  األوسط،  الشرق  بمنطقة  المهتمين 
تركيا  مصير  حول  بسلبية  يخرجون 
وسياسيا  القريب،  المنظور  في  اقتصاديا 
أردوغان وحزبه  البعيد، ودور  المدى  في 
الزمن  من  األخيرين  العقدين  مدى  على 
اقتصاديا  العالم،  انتباه  تركيا  جلبت 
وسياسيا، عندما دخلت بين مجموعة الدول 
الدرجة  العشرين في عام 1999م وبلغت 
اقتصادياً،  العالم  دول  بين  عشرة  السابعة 
بناتج دخل وطني تجاوز حدود 750 مليار 
دوالر، ونافست هولندا على هذا المركز، 
وتجاوزتها فيما بعد، وحضرت مؤتمرات 
القمة العشرين كدولة مؤثرة على االقتصاد 

العالمي.
وطأة  والتنمية،  العدالة  حزب  تجاوز 
والعجز  المتزايد،  والتضخم  الديون، 
الموازنة  الكبير في 

بمساعدة  والتجارية،  العامة 
العالمية،  الرأسمالية 

السياسية   - االقتصادية  والمنظمات 
الالمرئية، لكنها عادت ومنذ أكثر من أربع 
سنوات تقرض من احتياطيها بمقدار %18 
سنويا، ومن المتوقع أن تتصاعد النسبة في 
السنوات القادمة، وزيادة عجز في الموازنة 
العامة والميزانية التجارية، وبطبيعة الحال 
تفاقم التضخم، ومن المرجح تدهور الليرة 

بوتيرة متسارعة.
العالم  في  دولة  أول  كانت  وباعتبارها 
تصعيد  تم  معتدلة،  إسالمية  حكومة  ذات 
اقتصاها بدعم خارجي بلغ قرابة 75% من 
السيولة  الوطني، أي كانت  الدخل  إجمالي 
الداخلة إلى تركيا تصل إلى قرابة %300 
سنوات،  ولعدة  الداخل  في  الموجودة  من 
في  األجنبية  الشركات  إسهام  جانب  إلى 
اإلنتاج  لدعم  داخلية  كبيرة  استثمارات 
المحلي المصدر إلى الخارج. وفي الوقت 
الذي كان الدخل الوطني ال يتجاوز 280 
مليار دوالر في السنوات األخيرة من القرن 
في  قاربت  الميزانية  في  وبعجز  الماضي 
بعض السنوات الـ 20% من الدخل العام، 

ارتفعت  التركية،  الليرة  في  حاد  وتدهور 
2003م  بين  ما  االقتصادي  النمو  نسبة 
سنة وصول أردوغان إلى سّدة الحكم حتى 
2015م حدود 10% إلى أن تجاوز إجمالي 
مع  دوالر  تريليون   1 الـ  الوطني  الدخل 
وكان  التجارية،  الميزانية  في  فائض 
الوطني  الدخل  يتجاوز  أن  المتوقع  من 
2023م  عام  في  دوالر  تريليون   2
مع  المتينة  عالقاتها  على  ظلت  لو  فيما 
وحافظت  الداعمة،  العالمية  الرأسمالية 
المتصاعدة  االقتصادية  الوتيرة  على 
التي كانت عليها خالي السنوات األولى 

من الدعم الخارجي.
انتقلت  السورية  الثورة  بدايات  ومنذ 
تدعم  دولة  إلى  أردوغان  حكومة 
التكفيرية،  اإلسالمية  المنظمات 
قياديي  من  واسعة  شريحة  وانحرفت 
حزب العدالة والتنمية إلى شخصيات 
بقوتهم  متبجحين  راديكالية،  إسالمية 
كانت  وهذه  والعسكرية،  االقتصادية 
إلى  المؤدية  العوامل  أهم  أحد  من 
أردوغان  حكومة  بين  شرخ  حدوث 
من  لها  الداعمين  وبين  اإلسالمية 
من  وبتوجيه  العالمية،  الرأسمالية 
الدول الكبرى المعنية بأمر حضورها 
ليبرالي  العالم اإلسالمي كمثال  في 
الشركات  ومن  اإلسالم،  عن 
للمستثمرين  الداعمة  والمصارف 
تقارير  وحسب  كمثال،  األتراك، 
 BIS cross-border figures
فالبنوك اإلسبانية أقرضتهم قرابة 
84 مليار دوالر، والفرنسية قرابة 
39 مليار دوالر، واإليطالية 

دوالر،  مليار   17 قرابة 
 14 واليابانية 
مليار دوالر، 

بعض  و
 19 من  أكثر  البريطانية 

تجاوزت  األمريكية  وبعض  دوالر،  مليار 
من  وغيرها  واأللمانية  دوالر،  مليار   18
الدول األوروبية وقسم واسع من الشركات 
المالية األمريكية ال يصرحون عنها، لكن 
بنوكها  تأثر  تبين من خالل  الضخم  الدعم 
شركات  خسرت  فقد  الليرة،  بتدهور 
 BNP و UniCredit القطاع المالي مثل
 %3 قرابة  وغيرها   BBV و   Paribas
بحوزتنا حاليا،  أسهمها، وليست  من سعر 
والشركات  البنوك  عن  الدقيقة  التفاصيل 
في  استثمارا  األكثر  الكبرى  األمريكية 
تركيا. عرف أردوغان كيف يسخر احتياج 
ولشخصه  إسالمي  كحزب  له  القوى  تلك 
اآلن  يتبين  الغريب  بتركيا. ومن  للنهوض 
ومن خالل تصرفاته وكأنه خسر مهاراته 
بالطريقة  لتنهار  بتركيا  ويدفع  السابقة، 
منظمة  بوتيرة  تركيا  رفع  فمثلما  ذاتها، 

وتنسيق مع الشركات الرأسمالية العالمية، 
بدأت ومنذ سنوات تتراجع وعلى مراحل، 
ال  حزبه  وقادة  أردوغان  وكأن  واألغرب 
أن  يتناسون  أو  الماضي،  إعادة  يريدون 
خارجي،  بدعم  كان  صعودهم 

الماضي  التبجح  كل  وأن 
وراءه  يقف  كان  يظهرونه  كانوا  الذي 
وفي عدة مقاالت عن  قوى )سميتها سابقاً 
برأسمالية  سنوات  وقبل  التركي  االقتصاد 
رأسمالية  الماسونية(  العالمية  الشركات 
ودول  شركات  بينهم  تكون  وقد  عالمية، 
فمعظم  المثال،  سبيل  على  كقطر  عربية 
الليرة  تدهور  عللوا  السياسيين  المحللين 
وتغريدة  أردوغان،  بتبجح  التركية، 
ورفعه  ترمب،  دونالد  األمريكي  الرئيس 
والحديد  األلمنيوم  على  الضريبة  سعر 
المحللين  لكن  بنسبة 20 و50 %،  التركي 
أعمق  أسباب  إلى  يعيدونها  االقتصاديين 
من التغريدة وأقدم من الحصار االقتصادي 
قشة  مجرد  ترامب  تصريح  فكان  الحالي، 
قصمت ظهر الجمل، فمنذ تولي أردوغان 
قبل  حتى  2003م  عام  في  الحكم  سدة 

سنوات، لم يصطدم باألزمات االقتصادية، 
وإشكالياتها، علما أنه تلقى تنبيهات عندما 
المركزي،  البنك  حركة  في  بالتدخل  بدأ 
وواجه العالم بالموجة اإلسالمية الراديكالية 

تحت غطاء عدة حجج: 
- منها منع تركيا االنضمام إلى الوحدة 

األوروبية.
- والقضية الكردية في روج آفا )شمال 

سوريا(.
واتهام  الفاشل  االنقالب  وقضية   -

أمريكا بدعمه.
وصفقتي  روسيا  من  وتقاربها   -
ومشروعي   400 س  الـ  الصواريخ 
من  المار  األوروبي  الروسي  الغاز 
المخططة  النووية  والمفاعل  تركيا، 

بناؤها.
سراح  إطالق  بعدم  أردوغان  وعناد   -
تركيا  قِبل  من  المتهم  األمريكي  القس 
بدعمه لإلرهاب، وطلب تركيا تسليم فتح 
الكردستاني.  العمال  وحزب  كولن،  هللا 
متممة  قضايا  جانب  إلى  هذه  كل  فتراكم 

منها:
- مهاجمته إلسرائيل ودعم منظمة حماس 
ومعارضته الحادة نقل أمريكا سفارتها إلى 

القدس.
إلى  بالذهاب  للمهاجرين  األبواب  فتح   -

أوروبا، وبينهم خاليا من داعش.
- إثارة قضية مخيمات الالجئين السوريين 
الدعم  باستمرار  ومطالبته  وغيرهم، 

الخارجي كمساعدات.
المزيد -  احتالل  محاوالته 

السورية  األراضي  من 
واالحتفاظ بالمجتاحة.

هذه  كل  تراكم 
أدت  مجتمعة،  لى العوامل  إ

تسريع الرأسمالية العالمية بإعادة النظر في 
بتغيير  التركي، ورغبتها  دعمها لالقتصاد 
هو  هدفهم  الواقع  وفي  فيها،  الحكم  النظام 
بإزاحة  والمتمثل  والتنمية  العدالة  حزب 
على  أو  النظام،  رأس  على  من  أردوغان 
مجموعة  من  اقتصاديا  إخراجه  األقل 
في  األغلب  سيتم على  ما  وهذا  العشرين، 
أردوغان  يمتثل  لم  إذا  العاجل  القريب 
رأسهم  وعلى  الداعمين،  إلمالءات 
وألهمية  األمريكية،  الرأسمالية  الشركات 
سعر  لسقوط  كان  اقتصاديا  تركيا  دور 
األسهم  أسواق  معظم  على  تأثير  ليرتها 
مصارفها،  من  العديد  وعلى  العالمية 
عن  معروف  هو  كما  سابقا  ذكرناها  كما 
عقد  قرابة  تأخذ  أنها  االقتصادية  الدورات 
السلبية  نتائجها  لتظهر  وأكثر،  الزمن  من 
التركية، ليس  الليرة  أو اإليجابية، فتدهور 
سوى مؤشر بسيط أمام الركود القادم، وهذا 

بحد ذاته لن يقف على حدود خسارة %40 
وسقطت  كما  العام،  بداية  منذ  قيمتها  من 
التركية  البورصة  مثلها أسعار األسهم في 
حسب   %40 أو   ،%17 تجاوزت  بنسبة 
سعر صرف الدوالر، يوم تغريدة ترامب، 
ولتصعد بعدها إلى قرابة الـ 50% إلى أن 
تركية  ليرات   7 الـ  الدوالر  سعر  تجاوز 
منطلقة من اثنين ونصف قبل ستة أشهر، 
المؤشرات  بداية  هما  المؤشران  فهذان 
كارثية،  تكن  لم  إن  سلبية  األكثر  األخرى 
االقتصادي  المجالين  في  عديدة  وهي 

والسياسي.

لالقتصاد  الحقيقي  االنكماش  الواقع  وفي 
التركي بدأ منذ أكثر من أربع سنوات )كنا 
منها  مقاالت  ضمن  وبأرقام  فيها  كتبنا  قد 
السياسة واالقتصاد،  بين  تدهور  أردوغان 
وغيرها(  أردوغان،  صنع  ومن 
عليها  غطت  ظاهرة،  كانت  والمؤشرات 
السابقة،  األعوام  في  المتراكم  باحتياطيها 
وعدم  الليرة،  لسعر  الخارجي  والدعم 
التجاري،  العجز  تزايد  عن  التصريح 
على  كانت  الرأسمالية  الشركات  ولكن 
دراية، وتعلم متى ستظهر بوادر الضعف 
والتراجع، فتمهلت إلى أن اجتمعت العوامل 
اإلعالمية  الضجة  وظهرت  المناسبة، 
طفت  التي  الليرة،  تدهور  خلفية  على 
االقتصادية،  األزمة  من  بسيط  جزء  معها 
ومستشاريه  واقتصادييه  أردوغان  ولكن 
هذا  يركزون على  يواجههم،  بما  لدرايتهم 
المؤشر أمام اإلعالم التركي للتغطية على 
لئال  االقتصاد،  في  الكبرى  المعضالت 
تتأثر ثقة الشارع التركي بإمكانيات الدولة، 
الثقة يسارع في  انهيار  المعروف أن  فمن 
وال  مضاعفة،  بسرعة  االقتصاد  انهيار 
من  هائل  ضخ  إال  إيقافها  تستطيع  قوة 
السيولة إلى السوق، وعلى األرجح أنه لم 
الكافية، رغم  اإلمكانيات  تملك  تركيا  تعد 
في  إظهارها  حاول  أردوغان  أن 
قرابة  العملي، بضخه  الواقع 
دوالر  مليارات  سبع 
لدعم  السوق  إلى 
 ، ة للير ا

لن  والعملية 
الصمود  من  تتمكن 
االنهيار  ضخامة  أمام 
السياسي  الواقع  وفي  السريع، 
تمجيده  طريق  عن  حاول  واالجتماعي 
ثقة  إعادة  باهلل،  وإيمانه  الشعب  بقوة 
الشعب بليرته، وحثهم على صرف العملة 
كان  »إن  قائال:  لديهم،  المخزونة  الصعبة 
ذهب  أو  اليورو  أو  بالدوالر  أموال  لديكم 
إلى المصارف لتحويلها  تدخرونه، اذهبوا 
وطني«.  كفاح  إنه  التركية،  الليرة  إلى 
في  هللا«  ولنا  دوالرهم  »لهم  وأضاف: 
الواقع العملي، الخطابات النارية، وبخاصة 
المعادية ألمريكا وأوروبا وقبلها إلسرائيل، 
قد تساعد على تهدئة الشعب، وتخلق لدى 
تنقذ  لكنها لن  الثقة،  مؤيدي الحزب بعض 

االقتصاد من أزمته…

خبر 24

هل ستتفتت تركيا كاإلمرباطورية العثمانية؟! ـ1ـ

رامان آزاد

مجال عبد اجلواد: 
«االحتالل الرتكي جتاوز القوانني الدولية 

بانتهاكاته يف سوريا«
قال مستشار مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية الدكتور مجال عبد 
اجلواد: »إن احتالل تركيا لعفرين واملدن السورية األخرى يف مشال سوريا، يعد مبثابة 

حماولة من أردوغان لتعويض خسارته بتنصيب حكومة موالية له يف دمشق«. 

باعتبارها كانت أول 

دولة في العالم ذات 

حكومة إسالمية 

معتدلة، مت تصعيد 

اقتصاها بدعم 

خارجي بلغ قرابة %75 

من إجمالي الدخل 

الوطني، أي كانت 

السيولة الداخلة إلى 

تركيا تصل إلى قرابة 

300% من املوجودة 

في الداخل .
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الوهمية.  والشخصيات  والشعر،  النثر،  بين 
ودكة  الوضع،  من  تنج  لم  دوقلة  قصيدة  أنَّ  إال 
الذين  الشعراء  من  كثير  قبل  من  التشريح 
وإدخال  انتحالها،  بأخر  أو  بشكل،  حاولوا 
معرض  هذا  ليس  إباحيين؛  شعريين  بيتين 
العام.                                                                                                             الذوق  عن  خروجهما  بسبب  ذكرهما؛ 
كما إن سياق القصيدة العام؛ ال يوحي بشكل أو 
الشاعر  ومن  نفسها،  القصيدة  من  أنهما  باخر 
قبل  من  عائدين؛  أنهما  الظن  وأغلب  نفسه، 

شعراء المجون في تلك الفترة.
فاروق  »عمر  د.  أوردها  التي  الروايات  تقول 
في  والجمال  العشق  قصائد  كتب  في  الطباع« 
الصفحة 50 إنه كان ألحد أمراء نجد في العصور 
في  مبدعة  والذكاء.  الجمال،  فائقة  ابنة  القديمة؛ 
الخطاب،  عليها  تهافت  »دعد«  اسمها  الشعر 
وهي ترفض، وتشترط فيمن يتزوجها أن يصفها 
شعرها.                                                                               من  أجمل  وتكون  تخلدها،  بقصيدة 
وتسابق  اآلفاق،  في  دعد  األميرة  ذكر  سار 
الحظوة،  في  رغبة  وصفها؛  في  الشعراء 
تنتقد   - وثقافتها  لذكائها   - ولكنها  والزواج. 
من  فيها  ما  وتُظهر  واحد،  بعد  واحداً  قصائدهم 

المثالب.

لول لِسائٍِل رَدُّ؟ هل بالطُّ

أَْم هل لها بِتَكَلٍُّم َعْهـــــــدُ؟

دَرََس اجلَديدُ َجديدُ َمْعَهِدها

َفكَأمنا هي رَيَْطــــٌة َجــرْدُ

ِمن طوِل ما يَبْكي الَغماُم على

َعرََصاتِها ويَُقْهِقهُ الرْعـــدُ
                                                                                                                                                      
بالقصة  المنبجي  دوقلة  شاعرنا  وسمع 
الجميلة.  األميرة  هذه  رأى  قد  وكان  والشرط، 
أن  يريد  إليها  وسار  الشهيرة،  قصيدته  فأبدع 
الصحراوي  الطريق  وفي  يديها.  بين  ينشدها 
سبب  عن  وسأله  وسامره  إعرابي،  صاحبه 
فطرب  القصيدة،  وأسمعه  له،  فذكره  سفره، 
ودوقلة  مراراً  إعادتها  وطلب  اإلعرابي،  لها 
حتى  بشعره،  األعرابي  إعجاب  من  مسرور 
اإلعرابي  فقتل  كاملة.  القصيدة  األعرابي  حفظ 
دوقلة غيلة، وهو نائم. وحّث الخطا إلى األميرة 
لها  فطربت  القصيدة.  يديها  بين  وأنشد  دعد، 
يزيد  أن  اإلعرابي  من  وطلبت  شديداً،  طرباً 
العي.                                                                                                                    وأصابه  فعجز   - تختبره  كي   - بيتاً  فيها 
فقالت  وقاتل،  كاذب  أنه  فأحست  وحاورته 
لحراسها: اقتلوه؛ فإنه قاتل بعلي. ولو كان قائل 
وكيف  والدها:  فسألها  لتزوجته.  حياً،  القصيدة 

عرفِت أنه سرق القصيدة؟ فقالت: ألنه يقول:

ً قد كــــان أوْرََق وْصلُكُم زََمنا

ـدُّ َفذَوى الِوصاُل وأوْرََق الصَّ

للـــَّهِ أْشـــواٌق إذا نَـــزََحــــْت

دارٌ بِنـــا، ونَبــا بِكُــــْم بُْعــــدُ

إِن تُتــِهمــي َفتَهـــاَمٌة وَطــني

أَو تُنــِجدي يكــِن الَهـــوى َندُ
                                                                                                                             
واألعرابي ليس من تهامة وال في لهجته شيء من 

هوى نجد. كما أنه عجز عن إضافة بيت واحد.                                                                                                               
الحقيقة أن امرأة بوصفها أميرة عربية من نجد؛ 
لهو شيء عجيب.  اختيار من تحب  قادرة على 
شخص  في  يرى  زال  ال  البعض  أن  كون  من 
والمرأة  كيف  العقل.  في  ناقصة  أنها  المرأة؛ 
القصيدة؛  صاحب  تميز  أن  ذكائها؟  حدة  بمثل 
من  تريد  ما  تقرر  أن  لها  وكيف  منتحلها.  من 
نوع االختبار؛ التي أعدته للشعراء الختيار من 
تحب، كما يحدث في يومنا هذا. لهي أشياء يجب 
في  المرأة؛  الحط من شأن  عليها؛ عند  الوقوف 

التاريخ العربي طويالً.

القصيدة وأسلوبها الفين

من  ناطق،  رسام  كونه؛  من  يختلف  شاعرنا 
يطأ  أن  المرهف،  بحسه  استطاع  رفيع.  طراز 
في  إليها،  جانحاً  بعيدة،  مجهولة  وعوالم  آفاق 
العذب،  والكالم  الرقيق،  باللفظ  اللغة؛  اختراق 
وحكمة  المفردات،  وجزالة  المخرج،  وسالسة 

الشعراء الكبار.

وَلَها بَنــــــاٌن لَو أَرَدَت لَه

ــَك أَمكَـنُ الَعقــــدُ عقداً بِكَفِّ

َفنهوُضها َمـــثنًى إِذا نََهـــضْت

ِمــن ثِقلَـــهِ وَقُعودهـــا َفــردُ

َمـــٌة وَالســــاِق َخرَعبٌَة ُمنَعَّ

َعِبــلَت َفَطـــوُق احلَجِل ُمنَسدُّ

وَالكَعــــُب أَدرَُم ال يَبنيُ لَــــه

َحجـــًم وَلَيــَس لِرَأِســـهِ َحـــدُّ

رتـا وََمَشت َعلى قَدَميــــِن ُخصِّ

وأُلينَتـــا َفتَكــــاَمـــــَل الَقـــدُّ

حظاً  القصيدة  نالت  الجوانب؛  لهذه  وربما 
والشعراء،  النقاد،  من  كبير  عدد  عند  كبيراً 
قصيدة  أعقل؛  كانت  وربما  والمعاصرين، 
متكاملة من جميع جوانبها، ولهذا ادعى نسبتها 

أربعون شاعراً.
ابن  لذلك  ذهب  كما  القصيدة  بجاهلية  قال  ومن 
فهذا رأي مردود،  الجمحي، واألصمعي.  سالم 
تسير في نسق واحد،  القصيدة؛  وذلك من كون 
وخط واضح. األمر الذي لم يكن حال الشعر عليه 
أنماط وأغراض  تنوع  آنذاك موجوداً. حتى في 
فالقصيدة من مطلعها  المألوف.  الجاهلّي  الشعر 
من  شيء  مع  بالكامل.  غزلية  خاتمتها؛  إلى 
أبيات قليلة، خرجت إلى الفخر بالذات. وهذا ما 
يخالف العرف السائد في القصائد الجاهلية؛ من 
الهجاء،  إلى  تخرج  قد  الجاهلية؛  القصيدة  كون 
والفخر، والحماسة، والتشبيب. وظل هذا العرف 
سائداً في أغلب الشعر العربي؛ إلى حين مجيء 
عمر بن أبي ربيعة؛ الذي اختص بهذا اللون من 
الشعر، وأجاد فيه. والقصيدة من البحر الكامل؛ 
عروضها حذاء فعلن، وضربها مضمر، والقافية 
بوعي  دعد  حبيبته؛  اسم  مع  للتوافق  متواترة، 

منه، أو بال وعي.

روناهي/ منبجـ  قصيدة فريدة من نوعها تلك التي 
كانت  إذ  الدهر«  »يتيمة  أو  بـ«الدعدية،  تسمى 
مقتله.  ثم  ومن  صاحبها،  يتم  في  سبباً  القصيدة 
إذن نحن أمام قصيدة مشاكسة؛ على الرغم من 
حالوة هدوئها، وإحساسها الرقيق. والغريب أنَّ 
أربعين شاعراً نسبها لنفسه، بعضهم من الشعراء 
المشهورين، وبعضهم من الشعراء المغمورين، 
ولم  المنبجي،  لدوقلة  أنَّها  الثابت  الرأي  ولكن 

تنسب إليه قصيدة أخرى. ومنها:

لهفي على دَْعٍد  وما ُخِلَقْت         

في   دَْعــدُ إالّ   لِطوِل   تلَهُّ

بِْح   ُمبَْيضٌّ فالَوْجهُ ِمثُْل الصُّ

ـــْعرُ ِمثُْل   الليِل ُمْسَودُّ والشَّ

ِضدَّاِن ملّا استَْجَمعا َحُسنـــا

ـدُّ دُّ يُظهر حسنه الضِّ والضِّ

وقفة أمام صاحب القصيدة:
وشيخ  العربي؛  الشعر  روائع  من  القصيدة  تعد 
بن  أحمد  العباس  العربي  النحو  في  الكوفيين 
لدوقلة  ثبتها  الذي  هو  سيار؛  بن  زيد  بن  يحيى 
المنبجي؛  وهو رجل ثقة، كبير، له حافظة قوية، 

وأسلوب في الخطابة ال يضاهيه أحد في ذلك.
أصحاب  من  والشاعر  ساحرة،  القصيدة 
واحدة  قصيدة  نظموا  ممن  هو  أي  »الواحدة« 
لدوقلة  أي  سواها،  له  يعرف  وال  حياتهم،  في 
المنبجي؛ وهو الحسين بن محمد المنبجي، وكني 
كان  ودوقلة  منبج.  لمدينة  نسبة  »المنبجي«   بـ 
وهو  ذكرهم.  لمع  الذين  األوائل؛  بين  من  يعد 
الحمداني،  فراس  وأبا  البحتري،  سبق  قد  بذلك 
المأمون،  عصر  في  عاش  أنَّه  الظن،  وأغلب 
وصوالً لعصر المتوكل، إال أنَّ التاريخ لم يذكر 
بسبب ضآلة  وفاته،  تاريخ  لنا سنة والدته، وال 
األخبار الواردة عن شاعرنا، أو من عاصرهم، 
أولئك  إلى  بالعودة  ذلك؛  استقراء  يمكن  بحيث 

الرجال.

مناسبة القصيدة

شاٍف  لجواب  للوصول  والتعمق؛  البحث  إن   
حيال تاريخ القصيدة صعب؛ لكن أغلب الظن أن 

ذلك كون هذا  في  القصيدة »عباسية«، وحجتنا 
العصر؛ قد شهد انفتاحاً كبيراً على مستوى اللغة 
األمر  وهذا  الشعري.  الخطاب  وبنية  الشعرية، 
األحوال في عصور  بحال من  يكن موجوداً  لم 
أخرى؛ بشكل كبير كما هو عليه في هذا العصر.                                                         
ونذهب للقول: إن والدتها؛ كانت ما بين عصر 
هارون الرشيد، وما بين عصر المأمون، حيث 
للخيال،  العنان  إطالق  العصر  هذا  في  ظهر 
والجنوح لفضاءاته، واالبتعاد عن اإلغراق في 
هذه  فيه  نالت  الذي  الشيء  الكالسيكية؛  الصور 
وصوالً  العربي  الشعر  من  وافراً  حظاً  الصور 
األمر؛  هذا  نتيجة  من  وكان  شاعرنا.  لفترة 
للخيال  استناداً  الجديدة؛  األساطير  خلق وحياكة 
ألف  قصص  العصر  هذا  في  ظهر  إذ  الشعبي. 
ليلة وليلة، وكتاب اإلمتاع والمؤانسة البن حيان 
لنثبت  للمعري؛  الغفران  ورسالة  التوحيدي، 
بشيء من االستنتاج إن القصيدة ولدت تحت هذه 
األجواء المليئة بالغرابة، والبحث عن تساؤالت 
وكتبت  الهجري،  الرابع  القرن  منتصف  في 

بمهارة فائقة، وحس بديع.

هَلْفي علـى َدْعٍد وما ُخِلَقْت

في دَْعــدُ إالّ لِطـــــوِل تلَهُّ

بَْيضاُء قد لِبَس األديــُم أديْـ

ـَم احلُْسِن َفْهــَو جِلِلِْدها ِجلْدُ

وَيَزيِنُ َفوْدَيْــها إذا َحسـرَْت

ضافي الَغـــدائِر فاحٌم َجْعدُ

وجبينُها َصلٌْت وحاِجبُهــــا

َــطِّ أزَجُّ ُمْــتَدُ شــْخُت املَ

َّها وَْسنى إذا نََظــــرَْت وكَأن

َّــا يُِفـــقْ بَْعــدُ أوْ ُمدْنَــٌف مَل

بِفتــورِ َعنٍي ما بِها رََمــــدٌ

قد  العصر؛  هذا  أن  إلى  اإلشارة  من  بد  وال 
الزمان  بديع  يد  على  المقامات؛  أدب  فيه  بزغ 
الهمذاني، وتلميذه الحريري. وهذا العصر جمع 
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الكتاب: سطور منسية عن حياة اجملتمع الكوجري

الكاتب: حسني شاويش
ضفاف 
المعرفة

من  جمع  بحضور  ـ  الحسكة  روناهي/ 
واألدب  بالثقافة  والمهتمين  المثقفين 
رعاية  وتحت  عدة،  إعالمية  ووسائل 
 – سوريا   - الكردستاني  التجديد  حركة 
الذين  والشعراء  الكتاب  من  عدد  اجتمع 
ويشتركون   مختلفة  مدارس  إلى  ينتمون 
واالجتماعي  والقومي  الوطني  الهم  في 
والثقافية  األدبية  نتاجاتهم  على  للتوقيع 
محمود  والشاعر  والباحث  الكاتب  وهم: 
الشاعر  قاسم،  أنس  الشاعر  صبري، 
كالل  والشاعر  الكاتب  منتش،  عمران 
عمران  والمسرحي  الكاتب  كاساني، 
يوسف والكاتب وشاعر األطفال رضوان 

يوسف.
في بداية حفل التوقيع رحب رئيس حركة 
الدكتور  سوريا   - الكردستاني  التجديد 
وقال:  والحضور  بالكتاب  قاسم   رزكار 
للمعرفة  األساس  المنبع  سيبقى  »الكتاب 
وتقنيات  تحديات  من  به  يحيط  ما  رغم 
لإلنتاج الفني  حديثة، لقد شهدنا  انحساراً 
والثقافي في فترات سابقة نتيجة السياسات 
أما  الرعاية،  ناحية وغياب  الشوفينية من 
بعيدة  مالئمة  أجواء صحية  فتتوافر  اآلن 
ونشر  طباعة  في  الفكري  القهر  عن 

الكتاب«.
ثم قدم كل كاتب كلمة مقتضبة عن كتابه 
وأشار الجميع إلى مساهمة حركة التجديد 
الفعالية  هذه  في  سوريا    - الكردستاني 
في  الكاتب محمود صبري  جهود  وأيضاً 
معصوم  للفنان  أغنيات  وعلى  تشجيعهم، 
قاسم  رزكار  الدكتور  تكريم  تم  شكاكي 
والشاعر  الكاتب  تكريم  وكذلك  لجهوده، 

محمود صبري.

لحياة »الكوجر« انطباعات ورؤى خاصة، 
ولكل مفردة من مفردات حياتهم طقوس ونواميس 
الطبيعة،  مع  التوحد  عمق  خاللها  من  تتجلى 
الوطن،  حجارة  من  حجرة  بكل  وااللتصاق 
لكل  الروح  ومعانقة  ماء،  نقطة  بكل  واالمتزاج 

نجمة في سمائه.
وال  بعفويتها،  البكر  الطبيعة  يعرفون  فالكوجر 
الورق  على  تُرسم  التي  بالخطوط  يعترفون 
لتمزق أشالء الطبيعة األم وتتسمى بأسماء عدة، 
السفر،  بجوازات  يُعرف  ما  يكرهون  انهم  بل 
بر  من  يحد  أن  ألحد  يحق  وال  أمهم،  فالطبيعة 
التي  »الهويات«  يحبذون  وال  بالوالدين،  الولد 
ترسم دوائر من حولهم، فهم يرونها تنافي الحياة 
مقدسة  واألرض  لإلنسان،  والشرعية  الطبيعية 
وال يمكن لإلنسان أن يمتلكها فيما تخص اآللهة.

المجتمع  حياة  عن  منسية  سطور  كتاب«  في 
حلول  عن  تبحث  التي  الكتب  من  الكوجري« 
المجموعات  منها  تعاني  التي  العالقة  للمشاكل 
محاولة  انه  كما  والدينية،  والعشائرية  العرقية 
لتصحيح الكثير مما نسب لتك المجموعات عبر 
أعمال وكتابات كتبت بيد »مؤرخي السلطة« بعد 

التاريخي  المعلومة متوفرة والبحث  ان اصبحت 
متاحاً للغالبية من الناس.

بعد مقدمة ليست بالطويلة ومدخل يشير إلى أهمية 
الموضوعات  من  العديد  نقرأ  الكتاب  ومحتوى 
الهامة في الكتاب وتمر معنا العديد من العناوين 
الالفتة في محتوى الكتاب الذي ضم قرابة 180 
صفحة من القطع الوسط وطبع في مطبعة »شلير 
للنشر« في قامشلو وبرعاية اتحاد مثقفي الجزيرة 

ونشر عام 2018م.
وضع  عن  الكتاب  بداية  في  الكاتب  يتحدث 
والثقافية،  الدينية  الناحية  من  الميران  الكوجر 
العارفين  المعمرين  رواية  على  ذلك  في  معتمداً 
التي  التفاصيل  وفي  المنطقة،  وثقافة  بتاريخ 
يعتنقون  كانوا  ميران  كوجر  ان  نرى  يرويها 
رغم  بها  متشبعين  وكانوا  األيزيدية،  الزردشتية 
انشغالهم بحياتهم اليومية القاسية وتنقلهم وايالئهم 
اليومية،  الحياة  لمقتضيات وضرورات  األولوية 
»مصطفى  ميران  عشيرة  رئيس  عائلة  ومنهم 

باشا ميراني« التي كانت تعتنق الزردشتية.
يكونوا  لم  الكوجر  ان  إلى  الكاتب  ويشير 
المتنقلة  الحياة  نمط  بسبب  دينياً  »محافظين« 

منفتحين  وانهم  معينة،  بأرض  المرتبطة  غير 
لآلخر.  متقبلين  والثقافية  الدينية  الجماعات  على 
العريقة  بوطان  ثقافة وفن  الكثير من  وقد حملوا 

واألصيلة.
في جانب آخر يمر بنا الكاتب على اللباس التراثي 
وتسمياتها  البيت  ومفروشات  والمرأة  للرجل 
لوازم  يخص  ما  أسماء  يورد  إنَّه  بل  وأقسامها، 
فرش قيادة دواب الركوب، كالحمير والبغال، وما 
المطبخ  الخيل وتسمياتها، وأدوات  لوازم  يخص 
يعرج  ثم  الشعبي،  والطبخ  األطعمة  أنواع  وأهم 
األصيلة،  الشعبية  والمواويل  األغنيات  على 
وبعض من األمثلة الشعبية التي يتداولها الكوجر 

فيما بينهم.
في باب آخر يتناول الكتاب جوانب من التباين فيما 
والتقارب  والتباين  والطبقية«  »العشيرة  يخص 
بين المسميين ومدلولهما ويسوق العديد من األمثلة 
العشائر  حول عالقات بعض اآلغوات ورؤساء 
في  والطبقية  »العشائرية  بين  والفرق  بينهم  فيما 
ويقول:  الكوجر  يخص  فيما  وبخاصة  المجتمع 
طبيعتها  وبحكم  العشيرة  إنَّ  القول:  »يمكن 
الموضوعية وتطورها بشكل طبيعي على روابط 

الدم والقرابة، والثقافة المحلية والقبلية، متناقضة 
مع الطبقية والدولة وال تطابقها«.

الكوجر  حياة  من  هاماً  جانبا  الكتاب  يتناول  ثم 
الميران  كوجر  عند  واللغة  الفلكلور  الة  ويشير 
ويشير إلى دور الطبيعة بكل جوانبها في الفلكلور 
األثر  عميق  لها  كان  والتي  واللغة،  والتراث 
الكوجري،  والتراث  الشعبية  والفنون  الغناء  في 
»حيرانوك،  من  يحوية  وما  البوطاني  والغناء 
سرلوك، باييزوك، برويته، وخزموك« وغيرها.

العالقات  وهي  هام  جانب  عن  الكاتب  يفغل  ال 
الودية  العالقات  إلى  يشير  وفيها  الجوار  مع 
المسالمة وحسن الجوار الغالب على العالقة بين 
الكوجر والقبائل العربية التي كانت تتوصل معها 
التي وقفت  االمثلة  العديد من  وتخالطها، ويورد 
فيها قبائل عربية وكردية إلى جانب بعضها في 
الدراسات  بعض  ويورد  كثيرة،  إنسانية  حاالت 

التي توثق ذلك.
الكتاب يحوي عشرات المواضيع التي يمكن لكل 
موضوع منها أن يكون بحثا قيماً ودراسة واسعة 
وعالقاتها  وتقاليدها  وعاداتها  المنطقة  لشعوب 
بد  ال  وأحداث  لشخصيات  كثيرة  إشارات  وفيه 
من معرفة المزيد عنها ومن هنا القيمة التاريخية 
والثقافية للكتاب التي ال بد من دراسات متوسعة 

ومختصة ألغلب أبوابه وفصوله.
1958م  عام  مواليد  من  شاويش  حسين  الكاتب 
إقليم  في  حمكو  لديركا  التابعة  بروج  قرية  في 
تابع  حيث  ديرك،  مدينة  إلى  انتقل  الجزيرة، 
في  الثانوية  دراسته  وأنهى  اإلعدادية  دراسته 
إلى  وانتسب  دمشق  إلى  انتقل  قامشلو،  مدينة 
كلية الزراعة فيها، انتسب إلى الحزب اليساري 

حزب  على  تعّرف  1982م   وفي  االشتراكي 
بين  النضالي  عمله  ومارس  الكردستاني  العمال 
الوطني  ر  التحرُّ فكر  بنشر  الجماهير  صفوف 
الكردستاني، اعتقل عام 1990 في تركيا وأمضى 
في السجن، ثم عاد إلى جبال  خمسة عشر عاماً 
 ، وفي 2016م  نضاله  ليستأنف  ثانيةً  كردستان 
واستشهد إثر حادث سير وهو في مهمة نضالية 

في روج آفا بتاريخ 20-7-2016م.

تقرير/ قاسم ابراهيمإعداد: خضر اجلاسم

عبد الرمحن حممد

التوقيع على 
ستة كتب جديدة 

يف احلسكة
القصيدة القاتلة

يعتبر مجلس سوريا الديمقراطية أو اختصاراً 
األطراف  أحد   ،»MSD  - بـ«مسد  يعرف 
الفعالة على الجغرافية السورية، وممثالً للعديد 
والعرقية،  اإلثنية  واألقليات  المكونات  من 
أعضاء  من  العشرات  هيئاته  في  يجمع  بينما 
االجتماعية  والتنظيمات  السياسية  التكتالت 
حل  مشروع  ويطرح  األهداف،  المختلفة 
المجلس  هذا  حقيقة  فما هي  السورية،  لألزمة 
يبنى  بديل  سياسي  تنظيم  أول  يعتبر  الذي 
على  حل  مشروع  ويحمل  السوري  بالداخل 

أرض الواقع؟
تأسس مجلس سوريا الديمقراطية والذي يترأسه 
كلٌّ من رياض درار وأمينة عمر اللَذين انتُخبا 
عقب عقد المؤتمر الثالث للمجلس في السادس 
التي  الطبقة  بمدينة  المنصرم  تموز  من  عشر 
تها قوات سوريا الديمقراطية من مرتزقة  حررَّ
داعش في العاشر من أيار 2017م في التاسع 
من كانون األول 2015م عقب دعوة وجهتها 
 TEV-DEM الديمقراطي  المجتمع  حركة 
تأسيس  جاء  السورية.  األطراف  من  للعديد 
مرحلة  خضم  في  الديمقراطية  سوريا  مجلس 
حيث  السورية،  باألزمة  يعتلق  فيما  حساسة 
مساع  والدولية  اإلقليمية  األوساط  في  برز 
وتشكيل  سوريا،  في  لألزمة  السياسي  للحل 
النظام  مع  للتفاوض  المعارضة  يمثل  وفد 
والدولية  اإلقليمية  المساعي  أن  إال  السوري، 
تركَّزت على توحيد المعارضة بما يتوافق مع 
مصالحها، وتشكيل وفد يمثل أجندات ومصالح 
أطراف  تعرَّضت  وبالتالي  األطراف،  تلك 
معارضة الداخل إلى التهميش ومحاولة إبعادها 
عن المعادلة السياسية في سوريا. لم يكن تاريخ 
المؤتمر  فجاء  صدفٍة،  محَض  المجلس  ميالد 
التأسيسي للمجلس في الثامن من كانون األول 
اإلدارة  بمشاركة وفد  القاهرة  بعد عقد مؤتمر 
الذي  الرياض  ومؤتمر  الديمقراطية  الذاتية 
في  السياسية  أي وفد لألحزاب  فيه  يشارك  لم 
الذاتية  اإلدارة  رأسها  وعلى  سوريا  شمال 
الديمقراطي،  المجتمع  وحركة  الديمقراطية 
السادس عشر  المقرر عقده في  الذي كان من 
انتشار  عقب  ولكن؛  األول.  كانون  شهر  من 
خبر عقد مؤتمر مجلس سوريا الديمقراطية، تم 
تقديم موعد مؤتمر الرياض للثامن من كانون 

األول.

مؤمتر القاهرة بني دميقراطية 
الشمال وعنصرية االئتالف

والتاسع  الثامن  في  الثاني  القاهرة  مؤتمر  عقد 
المصرية  بالعاصمة  2015م  حزيران  من 
السورية  المعارضة  فيه  وشاركت  القاهرة، 
التنسيق  وهيئة  االئتالف  من  أطيافها  بمختلف 
واإلدارة الذاتية الديمقراطية والمجلس الوطني 
السوري والمستقلين إلى جانب مشاركة ممثلين 
لمنظمات المجتمع المدني وذلك بحضور 200 
مندوب من قبل كل هذه األطراف. وجاء هذا 
المؤتمر في فترة حساسة من األزمة السورية، 
تقدم  حالة  في  المعارضة  قوات  كان  حيث 
من  واسعة  أجزاء  على  وسيطرت  مستمر 
حماية  وحدات  كانت  فيما  السورية  الجغرافية 
حينها  الفرات  بركان  عمليات  وغرفة  الشعب 
خرجت من معركة كوباني مؤخراً، فيما كان 
م  تقدُّ نتيجة  مستمرة  تخبُّط  حالة  النظام  يعيش 
دام  الذي  المؤتمر  وشهد  وداعش.  المعارضة 
المشاركة،  الكتل  بين  مطولة  نقاشات  يومين 
ونظراً لضيق الوقت وعدم قدرة مناقشة  البنود 
المؤتمر  من  لجنة  انبثقت  المقترحة  الـ17 
بمشاركة مندوب من كل كتلة في المؤتمر لكي 
عشر  الثاني  البند  مثل  األساسية  البنود  تناقش 
ل ولقراءة  المتعلق بالشعب الكردي بشكل ُمطوَّ
أحد  أفاد  وحسبما  األخرى.  للبنود  سريعة 
الحاضرين فعقب انتهاء هذه اللجنة من نقاشاتها 
بعض  رفضت  موحدة،  لصياغة  وإصدارها 
االئتالف  مثل  المؤتمر  في  األخرى  األطراف 
بسن  مخولة  كانت  التي  اللجنة  هذه  مقررات 
كل شيء في المؤتمر. وأشار المصدر إلى أن 
وفد اإلدارة الذاتية انسحب من المؤتمر بسبب 
مع  التوسط  تم  لحين  التعسفية  المداخالت  هذه 
وفد اإلدارة الذاتية والنقاش حول البنود مجدداً 
بما يحمي حقوق األقليات في الشمال السوري. 
لقوات  اإلعالمي  المركز  مدير  صرح  فيما 
اإلدارة  وفد  الديمقراطية حالياً وعضو  سوريا 

بأن  بالي  مصطفى  القاهرة  مؤتمر  في  الذاتية 
بسبب  كانت  خالفاتهم  وأساس  نقاشاتهم  جل 
عنصرية بعض األطراف وعدم قبول أطياف 
التنسيق  وهيئة  االئتالف  من  كافة  المعارضة 
النظر  وجهة  السوري  الوطني  والمجلس 

الكردية في المؤتمر.
وفد  فيه  شارك  الذي  المؤتمر  في  وكشف 
أساسية  بنود  عن  ختامه  في  سوريا  شمال 
وثيقة  جانب  إلى  الطريق  خارطة  لمشروع 
إنشاء  بنودها  أبرز  كان  التي  السياسي  للحل 
الوطني  العهد  وميثاق  االنتقالي  الحكم  هيئة 
الدولة  اعتماد  وهي  بنود  عدة  تضمنت  والذي 
مبدأ الالمركزية الديمقراطية، المساواة الكاملة 
الطفل  حقوق  ضمانة  والمرأة،  الرجل  بين 
السلطات  بين  الكامل  الفصل  والمعاقين، 
التشريعية والتنفيذية، اإلقرار بالحقوق القومية 
المشروعة للكرد وسائر القوميات األخرى في 
القوميات  جميع  وبين  بينها  والمساواة  سوريا 
ومن بينها القومية العربية، المساواة بين حقوق 

المواطنين السوريين بغض النظر عن القومية 
والمذهب والعرق واللون والجنس.

نظرات احلل معكوسة بني 
الرياض وديرك

عقد مؤتمر الرياض من الثامن للعاشر كانون 
األول 2015م في العاصمة السعودية الرياض 
النظام  مع  للمفاوضات  وفد  تشكيل  بغية 
شخصية   100 حوالي  بمشاركة  السوري، 
المعارض  السوري  الوطني  االئتالف  من 
وحوالي 15 فصيالً مرتزقاً مثل جيش اإلسالم 
وأحرار الشام وبعض المستقلين، حيث انسحب 
عقده  قبل  المؤتمر  من  األطراف  من  العديد 
الذي صرح  تيار قمح برئاسة هيثم مناع  مثل 
أقر  التيار  إعالم عربية مجلس  لوسائل  حينها 
االنسحاب من المؤتمر باإلجماع عقب رفض 
ه نحو المؤتمر معترضين  مندوبي التيار التوجُّ
الذي  المؤتمر  الشام.  أحرار  مشاركة  على 
وتركي،  قطري  ودعم  سعودية  برعاية  تم 
مثل  سوريا  في  رئيسة  أطراف  عدة  أقصى 
الذاتية  واإلدارة  الديمقراطية  سوريا  قوات 
الكرد  مثل  بأكملها  ومكونات  الديمقراطية 
على  الكرد  مشاركة  فاقتصرت  والسريان، 
المنضوي  الكردي  الوطني  المجلس  أعضاء 
تحت سقف االئتالف الذي ال يمتلك قاعدة شعبية 
بين الكرد في روج آفا، بينما احتضن المؤتمر 
والجبهة  الشام  أحرار  مثل  مسلحين  مرتزقة 
باستخدام  المتهم  اإلسالم  وجيش  الجنوبية 
أسلحة كيمياوية على حي الشيخ مقصود بمدينة 
حلب والتي كانت تعتبرهم السعودية »ثواراً«. 
ونتج عن هذا المؤتمر تشكيل وفد للمفاوضات 
تشرذمت  تماماً  العكس  على  ولكن  النظام  مع 
المعارضة بشكل أكبر فيما بعد المؤتمر نتيجة 
الملف  في  الداعمة  الدول  أجندات  لتداخل 
العموم،  وجه  على  للكرد  وأقصاها  السوري 

المؤتمر،  عقد  حيال  المواقف  تباينت  فيما 
الرياض  اإليراني مؤتمر  الجانب  اعتبر  حيث 
السورية  »السالم«  محادثات  لفشل  يؤدي  قد 
فيما  فيينا،  اتفاق  خارج  كونه  جانب  إلى 
كونه  الوفد  لهذا  رفضها  عن  موسكو  أعربت 
للمعارضة  شامل  كمتحدث  نفسه  يطرح  كان 
السورية، بينما وجه بشار األسد أصابع االتهام 
بخصوص  والسعودية  المتحدة  الواليات  نحو 
للمفاوضات،  إرهابية«  »مجموعات  ضم 
لهيئة  العام  األمين  مرعي  محمود  صنفه  فيما 
شؤون  في  تدخالً  الديمقراطي  الوطني  العمل 
اإلدارة  تبرئت  بينما  السورية،  المعارضة 
مؤتمر  من  المقصية  ـ  الديمقراطية  الذاتية 
مقررات  من  ـ  االئتالف  من  بطلب  الرياض 
هذا المؤتمر وأكدت عبر بيان رسمي أصدرته 
حينها أنها ليست معنية بأيِّ ُمخرجات لمؤتمر 
فيما رفض عدد من  يمثلها،  الذي ال  الرياض 
والسياسيين  السياسية  والتكتالت  األحزاب 
اللجنة  دعوة  السوري  الشمال  في  الموجودين 

التحضيرية لمؤتمر الرياض متهمينه باالنحياز 
للتطرف والمجموعات المسلحة اإلرهابية وفق 
ما ذكرته بيانات التحالف الوطني الديمقراطي 
آلي سكرتير  الدين شيخ  وبيان محي  السوري 
منظومة  تشكيل  إمكانية  إن  الوحدة.  حزب 
سوريا  مجلس  مثل  متكاملة  اجتماعية  سياسية 
بها  تمر  التي  الظروف  أحلك  في  الديمقراطية 
سوريا من قتل ودمار وصراع، أتونها الشعب 
السوري نفسه، يعتبر إنجاز تاريخي كبير لما 
المجتمع  عن  وشامل  متنوع  تجمع  من  يحمله 
السوري العريق ومن مشروع حل على أرض 
في  شعبها  وتطلعات  طموحات  يلبي  الواقع 

العيش الحر والكريم.

مؤمتر ديرك.. املؤمتر السياسي 
األول يف املناطق احملررة

الشأن  في  اإلقليمية  الدول  تدخل  استمرار  مع 
في  ومؤتمرات  اجتماعات  وعقد  السوري، 
عواصمهم ومركز مدنهم، كان الداخل السوري 
بأنهم  يّدعون  الذين  كامل، حتى  بشكل  مهمشاً 
كانوا  جميعهم  السوري  الشعب  يمثلون  كانوا 
الجوار  دول  في  سواء  سوريا  خارج  يقطنون 
أو في الدول األوروبية، مبتعدين عن المعاناة 
التي يعيشها الشعب السوري من انعداٍم لألمن 
شطرنج  أحجار  لكونهم  باإلضافة  مدقع  وفقٍر 
األساسية  األهداف  متناسين  الداعمة  للدول 
للثورة السورية. في خطوة جريئة والتي تسجل 
الديمقراطية في شمال سوريا،  الذاتية  لإلدارة 
واإلدارة  الديمقراطي  المجتمع  حركة  قامت 
للعشرات  دعوة  بتوجيه  الديمقراطية  الذاتية 
المنادين  الشرفاء  السوريين  المعارضين  من 
كل  حقوق  فيها  تصان  ديمقراطية  بسوريا 
األقليات في داخل وخارج سوريا، وعقد مؤتمر 
مجلس سوريا الديمقراطية في مدينة ديرك التي 
تحررت من النظام البعثي في أواخر 2012م 

المعارضة  يجمع  مؤتمر  أول  يعتبر  والذي 
السورية بمختلف أطيافها في داخل الجغرافية 
لمجلس  التأسيسي  المؤتمر  وعقد  السورية. 
سوريا الديمقراطية في الثامن من كانون األول 
2015م تحت شعار »معاً نحو بناء سورية حرة 
وديمقراطية«، حيث انبثق عن المؤتمر تشكيل 
ترأسته  الذي  الديمقراطية«  سوريا  »مجلس 
النظام  ويذكره  مناع  وهيثم  أحمد  إلهام  حينها 
سياسي  مشروع  أنه  على  للمجلس  الداخلي 
ضم  على  يعمل  سوري  ديمقراطي  وطني 
كافة  السياسية  والكيانات  المجتمعية  المكونات 
في هذه المرحلة االستثنائية المصيرية. ويضم 
المجلس العشرات من السياسيين واألكاديميين 
السوريين المعارضين للنظام السوري والعديد 
من الكتل مثل القوى السياسية في اإلدارة الذاتية 
الديمقراطي السوري، كتلة  والتحالف الوطني 
تجمع  الكردية،  السياسية  المرجعية  أحزاب 
عهد الكرامة والحقوق ويعتبر الغطاء السياسي 

لقوات سوريا الديمقراطية.

أهمية اجمللس )لسوريا عامة، 
لشمال سورية خاصة(

تُعتبر  الذي  السوري،  الشمال  مستوى  على 
تجربته االجتماعية الوطنية في اإلدارة الذاتية 
الديمقراطية  سوريا  قوات  في  والعسكرية 
أرض  على  عام  سياسي  حل  مشروع 
سوريا  مجلس  أهمية  تأتي  السوري،  الواقع 
وسهولة  بمرونة  تتمكن  أنها  في  الديمقراطية 
المنطقة  في  األطياف  استقطاب  من  جمة 
هيكلية  من  تتضمنه  لما  والتكتالت  والعشائر 
العنصرية  وينبذ  الحقوق  يكفل  وفكر  ونظام 
إدارة  في  المجتمع  إرادة  ويحبذ  واإلقصاء 
نفسه والتكاتف لضمان الوحدة السورية أرضاً 
ملتقى  بناء  في  كبيراً  دوراً  وتلعب  وشعباً، 
الموجودة  للعشائر واألعراق واألديان  ومظلة 
يعتبر  الذي  السوري،  والشرق  الشمال  في 
المنطقة األكثر تنوعاً في سوريا، وتُرى كملجأ 
وطنية  سياسية  جهة  أو  عشيرة  أو  كتلة  ألي 
دعمها  وتقدم  رأيها  عن  وتعبر  بها  تحتمي 
من أجل أي حل شامل لسورية المستقبل، أما 
بنفسها  تنأى  العام فهي  السوري  الصعيد  على 
من  وتأخذ  سوري،  مجتمعي  صراع  أي  عن 
السوري كأرضية  الداخل  المتوفر في  الممكن 
ال  تعددية  ديمقراطية  سوريا  نحو  لالنطالق 
تقصي  أو جهة  فكر  أي  وتبتعد عن  مركزية، 
كونها  حقوقها،  يكفل  ال  أو  ما  سورياً  مكوناً 
المجتمعي.  والتكاتف  والتعددية  بالتنوع  تؤمن 
األمر اآلخر واألهم هو أن هذا المجلس بعكس 
النظام والمعارضة المرتزقة في الخارج، فإنها 
تتشكل من كتلة سياسية اجتماعية وطنية شاملة 
ومن كل أصقاع األرض السورية ولكل مكون 
أو  مكوناً  تقصي  أو  تنكر  ال  حيث  فيه،  ممثل 
فكراً ما، إلى جانب تمثيلها لقوة عسكرية مميزة 
سوريا  بقوات  متمثالً  ودولياً،  وإقليمياً  محلياً 

في  واالحتالل  اإلرهاب  تحارب  الديمقراطية 
سوريا بأشكاله كافة.

ماذا تتضمن الوثيقة
 السياسية ملسد؟

عدة  فيها  يتبنى  سياسية  وثيقة  المجلس  ويملك 
التأسيسي  مؤتمره  منذ  ذكرها  قد  كان  مبادئ 
االستبدادي  النظام  إنهاء  وهي  2015م  في 
في  تعددي  برلماني  ديمقراطي  نظام  وبناء 
لمحاربة  المجلس  ويهدف  المركزية،  دولة 
إِشارة  في  التكفيرية  اإلرهابية  الجماعات 
فيما  التركي,  منهم لمرتزقة داعش واالحتالل 
بالتنوع  السياسية  وثيقته  عبر  المجلس  يقر 
الدستوري  واالعتراف  السوري  المجتمعي 
والشعب  الكردي  للشعب  القومية  بالحقوق 
السرياني اآلشوري الكلداني اآلرامي والشعب 
ويشير  والشركسي.  واألرمني  التركماني 
أنهم  إلى  السياسية  الوثيقة  سياق  في  المجلس 
الثقافات  في  النهضوية  المحطات  يستلهمون 
الشرقية اإلسالمية والمسيحية والعقائد األخرى 
السوري  الوطن  في  مشتركاً  تراثاً  باعتبارها 
ضمانة  المرأة  حرية  ويعتبر  مكوناته،  لكل 
أنه  على  الشباب  يصنف  فيما  كافة،  للحريات 
القوة الفاعلة بالمجتمع. في الجانب االجتماعي 
على  يعملون  بأنهم  الوثيقة  في  المجلس  ذكر 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  حقوق  ضمان 
التي  المدمرة  الحرب  ضحايا  خاص  وبشكل 
الخمس  السنوات  في  وتعيشها سورية  عاشتها 
ووضع  الطفولة  حماية  جانب  إلى  األخيرة 
مشاريع خالقة إلنقاذ أطفال سنوات العنف من 
باإلضافة  واألمية،  والعسكرة  التهجير  تبعات 
قضايا  في  االجتماعية  العدالة  مبدأ  إلحقاق 

التعليم والصحة والعمل.

من بناء اجملالس احمللية للتفاوض 
مع النظام

مضت ثالثة أعوام على تشكيل مجلس سوريا 
الذي يعتبر الغطاء لقوات سوريا  الديمقراطية 
الديمقراطية التي   حررت مناطق واسعة من 
مثل  مناطق  حررت  حيث  السوري،  الشمال 
منبج والطبقة والرقة وريف الحسكة الجنوبي 
وريف دير الزور الشمالي من مرتزقة داعش. 
على  عمل  الذي  األول  الطرف  مسد  ويعتبر 
تنظيم الحياة المدنية في تلك المناطق المحررة 
اإلدارة  مجالس  بتشكيل  قامت  حيث  مؤخراً، 
ومنبج  والطبقة  الرقة  مجلس  مثل  المحلية، 
بدورها  قامت  والتي  المدنية،  الزور  ودير 
توقفت  التي  المناطق  في  الحياة  إنعاش  بإعادة 
احتالل  إبان  كامل  شبه  بشكل  الحياة  فيها 
هذه  لقيام  باإلضافة  وبلداتهم،  لقراهم  داعش 
لألهالي  المتنوعة  الخدمات  بتقديم  المجالس 
وبناء عالقات مع بعض األطراف الدولية بغية 
الحصول على دعم مادي إلعادة إعمار المدن 
التي شهدتها على مدار  الحروب  من مخلفات 
األطراف  أحد  المجلس  كان  فيما  أعوام.  ستة 
لفدرالية  التأسيسي  المجلس  بإعالن  الرئيسة 
الشمال السوري والذي جاء بعد نقاشات مطولة 
أعلن  والتي  السوري  الشمال  مكونات  بين 
آذار 2016م وأعلن عن  السابع من  عنها في 
عقدها االجتماعي في األول من تموز 2016م 
إعادة  في  خطواتها  به  تكللت  لما  واستمراراً 
الحرب  بعثرته  الذي  السوري  المجتمع  لملمة 
التفاوض  استعدادها  عن  أعلنت  المدمرة، 
في  مؤثر  أو  معني  طرف  أي  مع  واالجتماع 
األزمة السورية »دون شروط مسبقة«، فكان 
الخارجي  الصعيد  على  كثيرة  لقاءات  لها 
مع  أو  الدولي  التحالف  مع  سواء  والداخلي 
للتفاوض  موافقتها  جانب  إلى  أوروبية،  وفود 
الفائت،  تموز  شهر  في  دمشق  في  النظام  مع 
حيث تمخض عنها تشكيل لجان تفاوض لتقديم 
الطرفين  لكال  الحل  مشروعي  عن  تقارير 
ومناقشتها والتي ما زالت مستمرة في عملها، 
من  جدية  خطوة  المراقبون  اعتبرها  حيث 

النظام وتطور جديد على الصعيد الداخلي.

حتقيق/ روج موسى

جملس سوريا الدميقراطية التشكيلة واملخطط ومشروع حل 
األزمة ـ1ـ
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في  العامة«  ـ »الحديقة  الحسكة  روناهي/ 
المدينة ومن  في  أشهر حديقة  عامودا هي 
حيث  والبيئية،  الحضارية  معالمها  أبرز 
واسعة  خضراء  مساحات  على  تحتوي 
األطفال  ألعاب  من  العديد  إلى  إضافة 

المتميزة من حيث النوعية.
والمنتزهات  العامة  الحدائق  تعتبر 
أساسيات  من  الخضراء  والمساحات 
البلديات على  تعمل  والتي  المدن،  تخطيط 
إنشائها لتكون أماكن للتنزه ولقضاء أوقات 
النفس،  عن  وللترفيه  والعطل،  الراحة 
فاألشجار تطلق الهواء النقي واألوكسجين 
واألطفال يستطيعون ممارسة ألعابهم بعيداً 
عن أخطار السيارات، ومنها حديقة عامودا 

الكبيرة.
ث البيئي؛ ذلك  وتقوم الحدائق بتخفيف التلوُّ
الهواء  يحمله  الذي  السيارات  دخان  أن 

يجلب معه الكثير من األمراض.

مناطق كان األهالي
 يقصدونها للرتفيه

عامودا  مدينة  كانت  مضى  سنواٍت  منذ 
الطبيعة  بها  وتحيط  الطبيعة  على  مفتوحة 
)كري  كافة  الجهات  من  الخضراء 
دباغ،  قالجيه  نجمة،  بخجيه  شرموال، 

مزرعة  بكرو،  أراضي  اينكي،  أراضي 
وكان  حرسان(،  يوسف  ومزرعة  رعد، 
بعد  ما  فترة  في  عامودا  أهالي  يقصدها 
والتالل   والمياه  األشجار  لوجود  الظهيرة 
الترفيه عن  بهدف  المناطق وذلك  تلك  في 
النفس من المتاعب اليومية من ناحية، ومن 

أجل ترفيه األطفال من الضغوطات.

احلديقة ُتكوِّن
 صداقات محيمية

وتأتي أهمية الطبيعة لألطفال خروجهم من 
دائرة المنزل المغلقة إلى الطبيعة لممارسة 
الطبيعة  وألن  والقفز،  الجري  في  رغباته 
الخالبة تحرك عقل الطفل، وجميع حواسه 
بما يجري من حوله؛ كما أنها تقوي وتنمي 
ولكن  والنفسية  العقلية  ومداركه  مهاراته 
المناطق  هذه  إلى  امتدت  العمران  أيادي 
يعد  فلم  آنفاً؛  المذكورة  الشعبية  السياحية 
ما يروي غلتهم  يجدون  والشباب  األطفال 
ثورة  جاءت  ومن حسن حظهم  ورغباتهم 
والصاالت،  والنوادي  والحدائق  المالعب 
المواقع  لتلك  خسارتهم  عن  فعوضت 
األشجار،  وظالل  والخصبة  الرطبة 
فاألطفال بطبيعتهم يحبون اللعب في الهواء 
البدنية  قوتهم  لبناء  فرصة  وهي  الطلق، 

األصدقاء  مع  اجتماعي  بشكل  والتفاعل 
خالل  من  والتعلم  للعب  فطري  احتياج 
النشاط الخارجي وتكوين صداقات يلعبون 
الحدائق  منظر  وقيود.إن  حواجز  بدون 
والسرور  البهجة  والنفس  القلب  في  يبعث 
واالنشراح والحيوية فكانت الحدائق البيئة 
المناسبة للعب األطفال، بل وأصبحت من 
ضرورات الحياة االجتماعية، يقصد معظم 
تقع  والتي  الكبيرة  الحديقة  عامودا  أطفال 
بيوت  بها  يحيط  المدينة؛  شرقي  جنوبي 
قليلة وفسحات وتشغل مساحة )10000( 
متر، ومزودة بأحدث األلعاب بما يتناسب 
مع رغبات األطفال وأذواقهم، وهي ألعاب 

وتحت  علمية  أسس  على  انشأت  آمنة، 
إشراف مهندسين مختصين.

يناهز عمرها مثانية عشر عامًا

محمد  عامودا  حديقة  مستثمر  وتحدث 
عامودا  بلدية  استثمرت  »لقد  قائالً:  خليل 
عشر  ثمانية  حوالي  منذ  الحديقة  هذه 
مدينة  عن  مصغرة  صورة  وتعتبر  عاماً، 
ألعاب  معظم   الحديقة  وتضم  المالهي، 
والدوار  )المراجيح  من  الترفيهية  األطفال 
والدوران  والقطارات  والصاروخ  والبطة 
البلدية  أضافت  كما  والزحليطات(  والنفخ 
إلى  باإلضافة  السنة،  هذه  جديدة  ألعاب 
اإلنارة،  وتقوية  العامة،  الخدمات  تحسين 
االطفال  ألعاب  ونوعية  عدد  وزيادة 
المطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية«.

يشرف على األلعاب 
مهندسون خمتصون

خليل  أشار  األطفال  سالمة  على  للحفاظ 
المهندس  أنه قبل وضع أي لعبة يقوم  إلى 
الهندسية  الناحية  بالتأكد من جاهزيتها من 
التي تمس سالمتهم ومن  الحوادث  لتجنب 
لعبة  لكل  واألمان  والحذر  الحيطة  باب 
وصيانتها  بإدارتها  يقوم  مراقب  مشرف 
وجاهزيتها بشكل يومي. وأكد خليل قائالً: 
»توقفت الحديقة عن استقبال األطفال حتى 
أيام عيد األضحى المبارك وذلك من أجل 
صيانتها، وإضافة ألعاب جديدة، ويذكر أن 
سورية  ليرة  مائة  بـ  تقدر  الحديقة  دخولية 
للفرد الواحد، ولكن دخول أطفال الشهداء 
والفقراء واليتامى مجاناً«.وقدر محمد خليل 
تكلفة المشروع من قيمة وتركيب األلعاب 
بـ )50( مليون ليرة سورية، والهدف من 
رفع  وإنما  المادي،  الربح  ليس  المشروع 

ألنهم  مداركهم  وتنشيط  األطفال  معنويات 
أساس الحياة وجمالها وهم شعلة التفاؤل.

ومن المعلوم أن الحدائق هي المكان المحبب 
لجميع أفراد األسرة وتجد الكبار يتنافسون 
الهم  تذهب  ألنه  الصغار،  مع  اللعب  في 
والغم واالكتئاب من النفس وتبعث البهجة 
أن  ذكره  واالنشراح.والجدير  والسرور 
مشروع حديقة عامودا يعتبر األضخم من 
حيث نوعية األلعاب الموجودة فيها، وهي 
الرئة األهم التي يتنفس بها أطفال عامودا 
وتشكل مصدر فرح لهم من األعمار كافة؛ 
ألنها تمنحهم فرصة االستطالع وممارسة 
والصداقات  والتعارف  المختلفة  الهوايات 
نقاء  عن  فضالً  والنشاط  الحيوية  وزيادة 

الجو. 

اآلونة األخيرة  ـ في  لكي  روناهي/ كركي 
المنتهية  المواد  بيع  مشكلة  ازدادت 
الشمال  مناطق  من  الكثير  في  الصالحية 
إلى  هذا  ويعود  لكي،  كركي  في  السوري 
المواطنين  واستغال  التجار  واحتكار  جشع 

لكسب المال.

حمل جتاري ثالثة 
أرباع مواده فاسدة

أو  الفاسدة  األغذية  تسببه  ما  ولمعرفة 
صحية  مشكالت  من  الصالحية  المنتهية 
كثيرة  بأمراض  إصابة  وتسبب  لإلنسان، 
وتسمم كانت لنا زيارة إلى ضابطة الشعب 

في كركي لكي كما في تقريرنا التالي:
لكي  بكركي  الشعب  بلدية  ضابطة  تقوم 
المحالت  على  اليومية  الميدانية  بجوالتها 
العامة  الحدائق  ضمن  الواقعة  التموينية 
فحص  إلى  باإلضافة  رميالن،  مدينة  في 
أن  وكشفت  المحالت،  تلك  مستودعات 

ومنتهية  فاسدة  الغذائية  مواده  أرباع  ثالثة 
المواد  تلك  مصادرة  تم  كما  الصالحية، 
بقيمة  المحل  صاحب  ومخالفة  وإتالفها 
ثالثمائة ألف ل.س، وكما يتم دراسة إغالق 
محله بالشمع األحمر بعد صدور القرار من 

إدارة الضابطة والبلدية.

جيمعون األموال
 باستغالهلم للمواطنني 

الضابطة  بعضو  التقينا  السياق  هذا  وفي 
قائالً:  وحدثنا  علي  شهزاد  البلدية  في 
كافة  المحالت  في  الضابطة  »تتجول 
المواد  جميع  بفحص  وتقوم  يومي،  بشكل 
من  للحد  وغيرها؛  والتجميلية،  الغذائية، 
مشكلة بيع المواد الفاسدة، ولألسف الشديد 
األسواق  في  يتجولون  األهالي  غالبية 
والمواد  األغذية،  من  حاجياتهم  لشراء 
التموينية ويغفلون عن قراءة تاريخ انتهاء 
العبوات،  بعض  على  المدونة  الصالحية 

فيشترون المادة دون التأكد من صالحيتها 
ال  التجارية  المحالت  أن  كما  لالستهالك، 
تتخلص من البضائع التي انتهت صالحيتها 
فيتاجرون  التخزين  سوء  نتيجة  فسدت  أو 
يلحقونه  الذي  للضرر  االكتراث  دون  بها 

بالمواطن ».

حرص الضابطة 
على سالمة املواطنني

شديد  بحرص  الضابطة  »تعمل  وأضاف: 
مخاطر  من  للتقليل  السوق  مراقبة  على 
تلوث األغذية، وبخاصٍة التي تؤدي إلصابة 
المستهلك بالتسمم الغذائي، فالمواطن يشقى 
نظيفة،  لقمة صحية  لعائلته  ن  ليؤمِّ ويتعب 
الوعي  لديهم  يكون  أن  المواطنين  وندعو 
تخزينها،  وكيفية  األغذية،  بخصوص 
واالنتباه لمدة صالحيتها، وعلى التجار أن 

يكفوا عن الفساد«.

تسهيل حركة املغرتبني يف البالد 
من خالل املادة )23(

عن خط الصالحية«.
 وأضاف رمضان فتاح: »كما نحاول إيجاد حل 
جذري لحي خشمان قريباً، أما الموضوع اآلخر 
المواطنون  يعانيه  ما  أبرز  من  أضحى  والتي 
من  تأتي  التي  الغاز  أسطوانات  مشكلة  هو 
للعمل  صالحة  وغير  معطلة  وهي  المصدر 
الكومينات،  في  المعتمدين  على  توزيعها  وتتم 
إلى  استرجاعها  أو  بإعادة  المطالبة  وعند 
فيرفض  العام  المعتمد  طريق  عن  المصدر 
مشيراً:  حلها«،  يجب  أساسية  مشكلة  وهذه 
المسائل  بعض  هناك  أخرى  جهة  من  »ومن 
إلى  بحاجة  والتي  المواطن  تهم  التي  األخرى 
حل مباشر، مثل تأمين الخبز للمواطنين، حيث 
لألفران  إلى  المقدم  الطحين  كمية  تخفيض  تم 
خفضوا   وبدورهم  إنتاجها  انخفض  وبالتالي 

أدى  مما  المواطنين،  إلى  المقدمة  الخبز  كمية 
توفره،  وعدم  األزمة  من  نوع  حدوث  إلى 
من  للعديد  التسهيالت  بتقديم  المجلس  ويقوم 
الخدمات ويعتبر صلة الوصل بين الكومينات 
واإلدارة، حيث تتم دراسة الطلبات المقدمة من 
الكومينات وتصديقها وإرسالها إلى المقاطعة، 
كما وتنقل التعليمات وكل ما يرد من المقاطعة 
تأمين  على  يعمل  والجميع  الكومينات،  إلى 
المعاناة  رفع  في  ويساهم  للمواطنين  الخدمات 

عنهم وتقديم األفضل لهم« . 
كما والتقينا بمسؤول الحماية في مجلس الناحية 
الشرقية علي سلمو الذي حدثنا عن مهمة هذه 
الناحية  مجلس  في  المواطن  »أمن  اللجنة: 
بحماية  نقوم  حيث  مسؤوليتنا،  هي  الشرقية 
حدود  ضمن  كافة  والخاصة  العامة  المنشآت 

على  للسهر  ليلية  بدوريات  ونقوم  المجلس 
للمواطن  الراحة  تقديم  على  ونعمل  حمايتهم، 
من خالل تقديم األمان واالستقرار له«، وأكد 
سلمو: »كما نقوم بالتدخل في حاالت السرقة، 
وكل ما يتعلق بأمن المواطن وسالمته وحماية 
المجتمع  حماية  إلى  نسعى  حيث  أمالكه، 
األخالقية  النواحي  من  األولى  بالدرجة 
مختتماً  كافة«،  واالجتماعية  واالقتصادية 
كل  حماية  واجبنا  من  »ونرى  بالقول:  حديثه 
القيم المجتمعية ومصالحه و ال نتردد في ذلك 

أبداً«.

الناحية  إلى  زيارة  روناهي  لصحيفة  وكانت 
الضوء  إللقاء  الحسكة  مدينة  في  الشرقية 
التي  والخدمات  المنطقة  هذه  في  عملها  على 
للناحية  المشتركة  بالرئيسة  والتقينا  تقدمها، 
هذا  حدثتنا حول  التي  محمود  شيرين  الغربية 
الموضوع قائلةً: »تتبع لمجلس الناحية الشرقية 
أحياء  ثمانية  على  موزعة  مجالس  ثمانية 
هي  بلدات  وثالث  كوميناً،   158 من  وتتألف 
»صفيا«  وبلدة  كوميناً    54 وفيها  شقرا  رد 
وتتضمن  طويل  تل  وبلدة  كوميناً،   44 وفيها 
عضواً  أربعين  المجلس  ويضمُّ  كوميناً،   19
كلُّ  تعمل  أساسية  لجان  عشر  على  موزعين 
واحدة على حدة وهي: )لجنة المرأة، والصحة، 
واالقتصاد،  والعدالة،  والحماية،  والبلديات، 
والشبيبة،  والتدريب،  االجتماعية،  والشؤون 
لجنٍة  لكل  »إن  وأضافت:  الثقافة(«،  ولجنة 
عملها الخاص بها وهي على تماس مباشر مع 
والمشاكل  القضايا  تدرس  حيث  المواطنين، 
حال  وفي  لها  المناسبة  الحلول  إيجاد  وتحاول 
الخاصة  اللجان  إلى  بتحويلها  تقوم  ذلك  تعذر 
في المقاطعة«، كما أكدت شيرين على أن لكل 
بلدة لجانها الخاصة بها، والتنسيق مستمر بين 
تستقبل  حيث  المقاطعة،  ولجان  اللجان  هذه 
يقدمها  التي  والطلبات  الشكاوي  كل  الناحية 
الخاصة،  اللجنة  إلى  تحويلها  وتتم  المواطنين 
ونوهت شيرين أن أكثر القضايا التي ترد إلى 
مجلس الناحية الشرقية تتعلق بالقضايا الخدمية 
والكهرباء،  والمياه  والغاز  الخبز  وبخاصةً 
باإلضافة إلى طلبات تسجيل السيارات وعقود 
اإليجار واالستئجار والتأجيل من خدمة واجب 
الواردة  الطلبات  تصدق  حيث  الذاتي،  الدفاع 

الجهات صاحبة  إلى  وتحويلها  الكومينات  من 
العالقة، مضيفةً: »إن لجنة الشؤون االجتماعية 
التي  العمل  طلبات  بتسجيل  تقوم  المجلس  في 
يتمُّ تقديُمها من قبل المواطن، بغية تأمين العمل 
لهم، حيث يتمُّ تسجيل أسماء الراغبين بالعمل 
التي  المؤسسات  إلى  وإرسالها  جداول  في 
تطلب موظفين أو عماالً، وتقوم لجنة الشؤون 
بالتنسيق مع الكومينات بمسح اجتماعي لألسر 
المعيشية  أوضاعهم  ودراسة  الكومينات  في 
المشتركة  بالرئيسة  واختتمت  واالجتماعية«، 
محمود  شيرين  الحسكة  في  الغربية  للناحية 
قائلةً: »نعمل بكلِّ طاقاتنا وإمكانياتنا من أجل 
واجبنا  وهو  للمواطن  والخدمة  العون  تقديم 

األساسي«.
الشرقية  الناحية  لمجلس  المشترك  الرئيس  أما 
»إن  قائالً:  الصدد  بهذا  فحدثنا  فتاح  رمضان 
كبيرة،  المجلس  عاتق  على  الملقاة  المسؤولية 
ال  كونه  كثيرة  المطالبة  تتم  التي  والخدمات 
الطلبات  حجم  حيث  العمل،  بداية  في  يزال 
ليست  المواطنين  منها  يعاني  التي  والمشاكل 
طويلة  تراكمات  نتيجة  هي  وإنما  اليوم  وليدة 
العمل  بد من  لذلك؛ ال  تتم حلها في وقتها،  لم 
والكفاح والتعاون بين المواطن والمجلس حتى 
نتمكن من إيجاد الحلول لها«، مواصالً حديثه: 
تتم  منها  نعاني  التي  اليومية  األمور  »وبعض 
محاولة إيجاد الحلول لها في حينها، مثل تأمين 
الصهاريج  طريق  عن  األحياء  لبعض  المياه 
إيجاد حلول جذرية  وهي حلول مؤقتة نحاول 
فقد  المياه،  والتنسيق مع مؤسسة  بالتعاون  لها 
في  المياه  ألزمة  مؤخراً  حل  إيجاد  من  تمكنا 
حي نوروز بعد أن تم فصل الخط المغذي لها 

الذاتي  الدفاع  قانون واجب  المادة )23( من 
والتي  البالد  في  المغتربين  حركة  تسهل 
يسيء الكثير فهمها، وهي المتعلقة بالمغتربين 
وحاملي إقامات البلدان العربية الغربية، حيث 
تسهل  القانون  يتضمنها  التي  المادة  هذه  إن 

حركة المغترب القادم لزيارة الوطن.
إن واجب الدفاع الذاتي واجب وطني إنساني 
وأخالقي يقع على عاتق كل فرد للدفاع عن 
حدود الوطن وأبناءه ومؤسساته وفق مبادئ 
الدفاع المشروع عن النفس، لحماية المجتمع 
والمحافظة على العيش المشترك والمساواة، 

ووحدة التنوع لخلق مجتمع ديمقراطي حر.
لما كان يتعرض له الشمال السوري  ونظراً 
المتطرفة  المجموعات  قبل  من  هجمات  من 
واستهداف  داعش  مرتزقة  رأسها  وعلى 
للتعايش المشترك في المنطقة  تلك الهجمات 
من  البد  كان  الذاتية،  اإلدارة  نظام  وكذلك 
الدفاع  واجب  بأداء  خاص  قانون  إصدار 
في  التشريعي  المجلس  أقر  حيث  الذاتي، 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية بإقليم الجزيرة في 
الـ 21 من تموز عام 2014م قانون واجب 
التشريعي  المجلس  وأجرى  الذاتي،  الدفاع 
التي   19 رقم  جلسته  خالل  عليه  تعديالت 
عام  من  الثاني  تشرين   13 بتاريخ  عقدت 
2017م. ومن بين مواد القانون الجديد التي 
المغتربين  آفا  روج  أبناء  حولها  يستفسر 
البلدان  من  والجنسيات  اإلقامات  وحملة 
الكثير  أن  إذ   ،23 رقم  المادة  هي  األخرى، 
آفا  روج  في  لإلدارة  المعادية  األطراف  من 
وبالتالي  المادة  لهذه  مختلفة  تفاسير  تعطي 

تحاول نزع الثقة بين اإلدارة والشعب.
»يستوفى  التالي:   23 الـ  المادة  وتتضمن 
الجنسيات  وحاملي  المقيمين  المكلفين  من 
الدول األجنبية ويستثنى منها  واإلقامات من 
قدره  سنوي  تأجيل  رسم  والعراق(،  )تركيا 

200 دوالر لكل سنة ولسنتين متتاليتين فقط 
دون انقطاع من تاريخ صدور هذا القانون«.

وبحسب مكتب االستشارات القانونية في هيئة 
الدفاع والحماية الذاتية، فإن الشخص المكلف 
المغترب أو المقيم الذي يحمل جنسية أجنبية 
أو عربية باستثناء تركيا والعراق، عندما يقوم 
آفا ويمر عبر معابرها يحصل  بزيارة روج 
على مهلة يستطيع من خاللها مراجعة مراكز 
للحصول  منطقته  في  الذاتي  الدفاع  واجب 

على دفتر أداء الواجب.
للحصول  المغترب  من  المطلوبة  واألوراق 

على دفتر أداء الواجب هي:
1- جواز سفر، على أن يكون مختوماً بختم 
الخروج من الدولة صاحبة اإلقامة أو الجنسية 

على أن تكون سارية الصالحية.
سارية  على  فيها  المقيمة  الدولة  إقامة   -2

الصالحية.
3- صورة عن الهوية الشخصية للمكلف.

4- صورة عن دفتر العائلة.
5- كتاب من الكومين.

6- براءة ذمة من مديرية الضرائب.
7- أربع صور شخصية ناعمة الذقن.

8- وثيقة زمرة الدم.
9- صورة عن آخر شهادة تحصيل علمي.

وبعد أن يجهز المغترب هذه األوراق يزور 
على  للحصول  الذاتي  الدفاع  واجب  مركز 
دفتر أداء الواجب وتأجيل نفسه، وبعد إنهاء 
اجراءات منح الدفتر وحصوله عليها، يتوجه 
الدفاع  لواجب  العامة  اإلدارة  إلى  المغترب 
القانون  في  المذكور  الرسم  الستيفاء  الذاتي 
لمدة  تأجيله  بعدها  ليتم  دوالر«،   200« أي 
سنة وقبل عودته إلى مكان إقامته يتم مراجعة 
اإلدارة العامة لواجب الدفاع الذاتي لمنحه ال 
خاللها  من  ليستطيع  كفالة  بدون  سفر  مانع 

مغادرة روج آفا.

قدم الهالل األحمر الكردي شاحنة من األدوية 
التابعة  الصحة  لجنة  إلى  الطبية  والمعدات 
لمجلس دير الزور المدني ضمن الدفعة الثالثة 

من المساعدات.
ومكتب  الصحة  لجنة  قبل  من  الدراسة  وبعد 
للمجلس  التابعة  اإلنسانية  المنظمات  شؤون 

المدني لتأمين نواقص واحتياجات المشافي في 
ريفي دير الزور الغربي والشرقي وإعداد قوائم 
والجراحية  الطبية  والمعدات  األدوية  بأسماء 
الكردي  األحمر  الهالل  قام  المشافي؛  ألقسام 
والمعدات  باألدوية  محملة  شاحنة  بإرسال 
قدمت  طرداً   154 حمولتها  عدد  بلغ  الطبية 

»أكياس سيروم،  تحتوي على  الكسرة  لمشفى 
أدوية متنوعة االختصاصات، جهاز أذن طبي، 
بسيطة،  جراحية  معدات  ضغط،  قياس  جهاز 
مستهلكات  ألم،  ومسكنات  التهاب  مضادات 

طبية«.
المشترك  الرئيس  تحدث  السياق؛  هذا  وفي 
المجلس  اإلنسانية في  المنظمات  للجنة شؤون 
»استملنا  قائالً:  هاوار  لوكالة  الراشد  طارق 
الطبية  والمعدات  األدوية  من  الثالثة  الدفعة 
وهي  الكردي،  األحمر  الهالل  من  المقدمة 
عبارة عن شاحنة محملة بـ 154 كرتونة أدوية 
وأدوية  وجراحية  طبية  معدات  على  تحتوي 

بكل أنواعها«.
الكردي  األحمر  الهالل  أن  بالذكر  والجدير 
سبق أن قدم شاحنتان من األدوية وهذه الدفعة 
الثالثة خالل شهرين، حيث كانت الدفعة األولى 
الكيماوية والثانية  الغازات  الواقية من  األلبسة 
أدوية خاصة بمرض المالريا مع معقمات من 

األنواع كافة، وميزان أطفال طبي.
قوات  قبل  من  الزور  دير  ريف  تحرير  ومنذ 
الديمقراطية من مرتزقة داعش تسعى  سوريا 
من  بالرغم  الكردي  األحمر  الهالل  منظمة 
المساعدات  تقديم  إلى  لها  الضئيلة  اإلمكانات 

الطبية لألهالي.

مخيم  إلى  زيارة  أممية  منظمة  أية  تجر  لم 
عائلة   100 من  أكثر  يقطنه  الذي  الشهباء 
ونقص  المخيم،  إدارة  لدى  نازحة وسط عوز 
حاد في أغذية األطفال والرعاية الطبية. وقال 
لوكالة  ديبو  محمد  الشهباء  مخيم  في  اإلداري 

هاوار: »لم تتوجه أي منظمة أو جهة معينة إلى 
المخيم لتقديم الدعم والمساعدات«.

المخيمات  من  العشرات  سوريا  في  وتنتشر 
التي تحتضن مئات آالف من النازحين الفارين 
بين قوى محلية ودولية  الدائر  الصراع  نتيجة 
في  تسببت  السورية،  الخارطة  امتداد  على 

تشريد الماليين داخل سوريا وخارجها.
ومخيم الشهباء هو إحدى تلك المخيمات، افتتحته 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة عفرين في 
بناحية  آب 2016م، في جنوب قرية كشتعار 
شمال  المحتلة  عفرين  مقاطعة  جنوب  شيراوا 
على  التركي  الهجوم  وقبل  سوريا.  غرب 
عفرين كان عدد من النازحين يقيمون في مخيم 
روبار المجاور لمخيم الشهباء، إال أن الهجوم 
وتغاض  روسية  بمباركة  جرى  الذي  التركي 
على  روبار  نازحي  أجبر  وأمريكي  أوروبي 
واالستقرار  الشهباء  مقاطعة  إلى  ثاٍن  نزوح 
يفتقد  مخيم  على  العبء  زاد  ما  مخيمها،  في 

باألساس إلى مقومات كثيرة.
الموارد  قلة  رغم  هناك  اإلدارة  وتحاول 
واإلمكانيات لديها تأمين أدنى متطلبات الحياة 
وتقتصر  المخيم.  في  عائلة   100 من  ألكثر 
خيمات   110 وجود  ظل  في  الخدمات 
مولدة  هكتارات،  أربعة  متوزعة على مساحة 
المياه  خزانات  من  وعدد  الكهربائي  للتيار 
بالمياه  الشهباء  في  الشعب  بلدية  تزودها  التي 
السالل  إلى جانب عدد من  للشرب،  الصالحة 
الكردي  األحمر  الهالل  يوزعها  التي  الغذائية 
نقطة  إلى  المخيم  يفتقر  لكن؛  شهرياً.  مرتين 
طبية وكذلك إلى نقص شديد في المواد الغذائية 
تحدياً  يشكل  ما  األطفال،  حليب  وبخاصة 
حقيقياً أمام الكثير من العائالت التي ال تعرف 
في  معالجتهم  أو  أطفالها  قوت  لتأمين  طريقاً 
حال حدوث أي عارض صحي. وناشد أهالي 

المخيم المنظمات األممية لتقديم العون لهم.
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تقرير/  آلـدار آمد 

جملالس  العام  مطلع  يف  الدميقراطية  الذاتية  اإلدارة  أجرهتا  اليت  االنتخابات  بعد   - احلسكة  روناهي/ 
البلدات والتقسيمات اإلدارية اجلديدة ملناطق مدينة احلسكة، حيث مت تقسيمها إىل ثالثة جمالس هي: 

جملس الناحية الشرقية والغربية واجلنوبية؛ هبدف تسهيل العمل وتنظيمه من أجل خدمة املواطنني.

ما اخلدمات اليت يقدمها جملس الناحية الشرقية باحلسكة؟!

تقديم شاحنة من األدوية ملشفى الكسرة بدير الزور

   تفشي ظاهرة بيع املواد منتهية الصالحية بكركي لكي

تقاعس املنظمات األممية عن دعم خميم الشهباء

رمضان فتاح علي سلمو شريين حممود

تقرير/ قاسم ابراهيم

تقرير/ سارة جلود

حديقة عامودا... الرئة األساسية للتنفس 

شكاوى  ازدادت  األخيرة  اآلونة  في   - لكي  كركي  روناهي/ 
بسبب  بالرميالن،  لوند  الشهيد  حي  في  الشرب  مياه  ومشاكل 
الخطوط  وكثرة  المنشأ،  الحديث  الحي  عن  الرئيس  الخط  بعد 
في  الشعب  لبلدية  العائدة  المياه  دائرة  قامت  ولذلك  العشوائية، 

 )500( بطول  المياه  شبكة  بتوسيع  لكي  كركي 
المستفيدين  وبلغ عدد  مم،  / ط، وبقطر )90(  م 
الجديد  والخط  منزل،   )100( المشروع  من 
التقديرية  المشروع  كلفة  مستقبالً،  للتوسع  قابل 
ليرة  ألف  و)400(  مليون   ،)1,400,000(

سورية.

توسيع شبكة مياه الشرب يف الرميالن


