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من ذاكرة املقاتلني يف معارك حترير منبج ـ2ـ

شركة الشمال..
خطة عمل متكاملة ملواكبة 

االحتياجات واملتطلبات

ّإضاءة على مفهوم
 األدب الشعبي

قفزة 15 آب أعادت الروح جلسد الشعب الكردي

فشيئاً  شيئاً  تزدهر  الطبقة  مدينة  بدأت 
المجال  وبخاصة  المجاالت  جميع  في 
واستتباب  تحريرها  بعد  الصناعي، 
األمن واالستقرار في المنطقة؛ وبهدف 
وتحقيق  واالقتصاد  الصناعة  تطوير 
التي  السلع  بعض  من  الذاتي  االكتفاء 
منخفضة  وبأسعار  الطبقة  تحتاجها 
أنشئت شركة الشمال لإلنشاء والتعمير 

في الطبقة عدة صناعات.

التراث  وجوه  من  وجه  الشعبّي  األدب 
الشعبي، الذي ينقل بمرآة خاصة مظاهر 
الحياة الشعبية قديمها وحديثها ومستقبلها 
الذي  فالكالم  للتلف،  قابل  غير  وهو 
ندياً ال  يتفوه به عامة الشعب يبقى طرياً 
يزيده الزمن إال حياة، وقيمة وأهمية فهو 
الصدور،  وتحفظه  األلسن،  تتناقله  ثابت 
عزيزة،  أمانة  بوصفه  األسماع  وتتلمسه 
وهو  األجداد،  أرواح  فيه  تسري  وإرثاً 
الوعاء الذي تستمد منه الشعوب عقيدتها، 
ولغتها،  األصيلة،  وقيمها  وتقاليدها، 

وأفكارها، وممارستها، وأسلوب حياتها.
قال اإلداري في حركة المجتمع الديمقراطي 
ريزان جيايي أن قفزة 15 آب أثبتت للعالم 
أجمع أن الكرد موجودون ويعيشون على 

أرضهم التاريخية، وبيّن أنها كانت بمثابة 
إعادة الروح لجسد الشعب الكردي، رغم 

المحاوالت إلبادة وجوده.

يصف عدد من القادة والمقاتلين الذين شاركوا 
في حملة تحرير منبج المعارك التي دارت 
وضع  حيث  باألشرس،  الحزاونة  حي  في 
الحي،  في  لقواهم  األكبر  الثقل  المرتزقة 

وكيف  المعارك،  هذه  وقائع  جرت  فكيف 
تحرير  إلى  أدت  التي  المعارك  آخر  جرت 

المدينة من داعش؟!.
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ً
ة دولة احتاللإرادة املرأة قادرة على بلورة واقع مثايل وجملس املرأة مبنبج منوذجا

ّ
اتفقنا بأن الدولة الرتكي

من  السوري  الشعب  مصلحة  تخص  مقترحات 
الذاتية والمحلية في شمال  مناقشة وضع اإلدارات 
كافة،  لشعوب سوريا  احتضانها  سوريا وضرورة 
وتأهيل سد الفرات، ومسألة السجل المدني، وتحرير 
وإنهاء  السورية  األزمة  حّل  إلى  إضافة  عفرين، 

للوصول  لجان  وتشكيل  سوريا،  في  الصراعات 
في  نوقشت  أمور  الطرفين...  يرضي  اتفاق  إلى 
ما  هذا  السوري....  والنظام  مسد  بين  دمشق  لقاء 
صرح به عضو الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا 

الديمقراطية حسن محمد علي....
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كان تأسيسه من قبل اإلدارة المدنية الديمقراطية سابقة غريبة من نوعها؛ ذلك أن تأسيس المجلس 
انقالب فكري وثورة أيديولوجية في مدينة منبج وريفها، منذ 2017/3/8م يمثل هذا التاريخ بوابة 
للفكر الحر، وثورة أخالقية قوية على المستويات كافة من خالل حمالت التوعية، والمحاضرات، 

«3والندوات، وعقد االجتماعات مع نساء المدينة والريف على حد سواء. 

مّر عامان على تحرير مدينة منبج 
الرغم  وعلى  داعش،  مرتزقة  من 

من  منبج  مدينة  شهدتها  التي  الهجمات  من 
باحتاللها؛  التهديد  في  التركي  االحتالل  قبل 
باأللوان،  نابضة  لوحة  اليوم  منبج  غدت 
تعيش شعوبها حياة تشاركية ديمقراطية في 
بلغته،  كل  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  ظّل 
دون  المجتمعية  وعاداته  وهويته،  وثقافته، 
اليوم  منبج  باتت  لآلخر...  أحدهم  إقصاء 

نموذجاً لسوريا الديمقراطية...
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 واقتناء الكتب

منبج... منوذج لدمقرطة سوريا

إحياء للذكرى السنوية الثانية لتحرير منبج... افتتاح مجعية للشركس

مقربة مجاعية جديدة
 لقتلى داعش يف الرقة

مدينة  في  الشركسي  المكون  أبناء  افتتح 
»جمعية  باسم  لهم  جمعية  مرة  وألول  منبج 
الشركس« وذلك تزامناً مع  الذكرى السنوية 
الثانية لتحرير مدينة منبج من مرتزقة داعش، 
اجتماعية«.   اقتصادية  »خيرية  وشعارها 
والتقت وكالة أنباء هاوار مع ناجية قبرطاي 
التي تتخذ مكانها في إدارة الجمعية المرتقب 
االفتتاح  من  الهدف  إّن  قالت:  إذ  افتتاحها 
العادات  القادمة  واألجيال  الشباب  تعليم  هو 
من  عليها  للمحافظة  الشركسية  والتقاليد 

النسيان وتوارثها جيالً بعد جيل.
وقالت ناجية: »عمل الجمعية لن يقتصر على 
ستعمل  بل  فقط،  والتقاليد  العادات  توريث 

في  الشركسي  المكون  تنظيم  على  الجمعية 
المحتاجين،  ومساعدة  أكبر  بشكل  المدينة 
اقتصادية  »خيرية  شعار  من  انطالقا  وذلك 
أن  بعد  وبخاصة  لهم  مبدأ  وهو  اجتماعية« 
بدأت تظهر عالمات انعدام الثقافة الشركسية 
في منبج«. وسيتلقى أبناء المكون الشركسي 
على  مكثفة  دوارة  الشابة  الفئة  وبخاصة 
باإلضافة  الشركسية،  واألغاني  الرقصات 
لتعلمهم العادات والتقاليد والطبخ الشركسي.   

املكون الرتكماني يشارك أيضًا يف 
احتفالية الذكرى الثانية لتحرير منبج

في  التركمانية  الجمعية  أعضاء  ويستعد 
للتراث  فلكلورية  فقرات  لتقديم  منبج  مدينة 
السنوية  الذكرى  احتفالية  خالل  التركماني 
حيث  داعش  من  منبج  مدينة  لتحرير  الثانية 
من المقرر أن يقدم أحد أبناء مدينة منبج من 
المكون التركماني فقرة عزف للحن تركماني 
على آلة البزق، كما سيقدم أطفال من المكون 
التركماني فقرة تراث تركي، وهي عبارة عن 
الجمعية  وستحضر  التركمانية،  للحنة  تمثيل 
كلمة  تقدم  أن  المتوقع  ومن  تركمانية,  طبخة 

تهنئة باسم الجمعية التركمانية.
مدينة  في  احتفالية  تنظيم  المرتقب  ومن 

اإلعالن  يوم  وهو  آب  من  الـ15  يوم  منبج 
عام 2016م  داعش  من  المدينة  تحرير  عن 
إلى  جنباً  المدينة  مكونات  تشارك  حيث 
والمشاركة  لها  التحضير  عمليات  في  جنب 
فيها. وحررت قوات مجلس منبج العسكري 
الديمقراطية والتحالف  بمساندة قوات سوريا 

داعش  مرتزقة  من  منبج  مدينة  الدولي 
فيما  2016م  آب  من  الـ12  يوم 

يوم  التحرير  عن  اإلعالن  تم 
الـ15 من الشهر ذاته.

عثر فريق االستجابة األولية في مدينة الرقة 
على مقبرة جماعية بساحة البانوراما؛ تضم 
جثث لمرتزقة داعش والمدنيين الذين قتلتهم 
انتشال  على  حالياً  الفريق  ويعمل  داعش. 

الجثث. 
الجثث  انتشال  قسم  االستجابة؛  فريق  يعمل 
الجماعية  المقابر  عن  بحثاً  يومي  بشكل 
عن  والكشف  داعش  مرتزقة  خلفتها  الذي 
فريق  انتهاء  فبعد  وتوثيقها،  الجثث  هوية 
حديقة  من  الجثث  انتشال  االولية  االستجابة 
على  )السبت(  صباح  العثور  تم  الحيوان، 
للمدنيين  جثث  تضم  جديدة  جماعية  مقبرة 

أكثر  انتشال  وتم  داعش.  مرتزقة  ولقتلى 
ساحة  في  داعش  لمرتزقة  جثث  تسع  من 
الجنوبي  الطرف  على  المتواجدة  البانوراما 
على طريق استيراد حلب والرقة من الجهة 
ويرجح  الرقة.  مدينة  مدخل  عند  الشمالية 
أن يكون هناك مدنيون أيضا في المقبرة أو 
فريق  في  اإلداريين  وبسحب  محيطها.  في 
الجثث  تكون  بأن  فيرجح  األولية  االستجابة 
فريق  ويوصل  هذا؛  مختلفة.  جنسيات  من 
الجثث  إخراج  في  عملة  األولية  االستجابة 
من المقابر الجماعية، وإعادة دفنها من جديد 

بالطريقة الشرعية.
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المجمع  عضو  أكد  ـ  األخبار  مركز 
الديمقراطية  سوريا  ومجلس  الكاثوليكي 
على  قبالن  جوزيف  مقصود  الشيخ  لحي 
ضرورة تعزيز الحوار السوريـ  السوري. 
قبالن قلل من أهمية المؤتمرات التي تعقد 
السورية  األطراف  وحث  سوريا،  خارج 
داخلية  مؤتمرات  أي  في  المشاركة  على 
لحل األزمة السورية. حديث عضو المجمع 
الديمقراطية  سوريا  ومجلس  الكاثوليكي 
لحي الشيخ مقصود بحلب، جوزيف قبالن، 
جاء خالل تصريح لوكالة أنباء هاوار حول 

أهمية الحوار السوري - السوري.
جملة  إلى  بداية  أشار  قبالن  جوزيف 
المؤتمرات واالجتماعات الخاصة باألزمة 
سوريا  خارج  عقدت  التي  السورية 
وقال:  وإقليمية  دولية  أطراف  وبإشراف 
التي حصلت خارج  كافة  المؤتمرات  »إن 
األراضي السورية لحل األزمة السورية كـ 
للشعب  أي حل  تجلب  لم  وأستانا(  )جنيف 
الشعب.  ضد  كانت  جميعها  بل  السوري، 
داخل  يقعد  بكل مؤتمر  فإننا نرحب  لذلك؛ 
سوريا أينما كان سواًء في دمشق أو قامشلو 
او الحسكة أو حتى في إدلب وعفرين فنحن 

مستعدون للحوار ونحييه.«
التي  اللقاءات  إلى  بإيجابية  نظر  قبالن 
جمعت وفداً من مجلس سوريا الديمقراطية 

مع النظام السوري في دمشق، وقال: »ما 
وممتازة  ناجحة  خطوة  دمشق  في  حصل 
ألن  السوريين؛  بين  لقاء  كان  اللقاء  كون 
األخرى  واالجتماعات  المؤتمرات  جميع 
تهميش  يتم  ما  وغالباً  سوريا  خارج  تعقد 
الشعب  يحل قضية  األخرى. ال  المكونات 

السوري إال شعب سوريا وحده«.
السورية  المكونات  جميع  قبالن  وحث 
بالمشاركة في أي مؤتمرات أو لقاءات تعقد 

داخل سوريا.

إلى االحتالل  أيضاً  وأشار جوزيف قبالن 
التركي لألراضي السورية وطالب الشعب 
االحتالل:  ضد  صفوفه  بتوحيد  السوري 
سورية  األراضي  على  محتلين  »هناك 
االحتالل، وكيف  هذا  إزالة  الشعب  وعلى 
السوري  الشعب  يكون  عندما  ذلك؟  يتم 
بالتدخل  وليس  أصيالً،  قوياً  موحداً 

الخارجي والعثماني أو غيرهم«.

وأطباء  مثقفو  شدد  ـ  األخبار  مركز 
طرد  ضرورة  على  قامشلو  وأكاديميو 
المحتلين من سوريا، وبيّنوا ضرورة توحد 
لصفوفها  سوريا  في  الوطنية  القوى  كافة 
المحتلين  على  للقضاء  والتكاتف  والتالحم 
وطردهم، وأشاروا أن حل االزمة السورية 
يبدأ بطرد االحتالل التركي ومرتزقته من 
عفرين وأدلب والباب وجرابلس واعزاز. 

)األحد(  أمس  المستقبل  نظم حزب سوريا 
واكاديميي  وأطباء  لمثقفي  حوارية  ندوة 
منطقة قامشلو إقليم الجزيرة، لمناقشة سبل 
حل األزمة السورية، في صالة زانا بمدينة 

قامشلو.
منطقة  مثقفو  الحوارية  الندوة  وحضر 
المستقبل  سوريا  حزب  ورئيس  قامشلو، 
ابراهيم القفطان وإدارّي المكتب التنظيمي 
البداية  في  وتحدث  قامشلو.  في  للحزب 
الندوة الحوارية ابراهيم قفطان، وأشار أن 
األزمة السورية لن نخرج من هذا اإلطار 

إال بتقديم حلول جذرية؛ ألن هناك تدخالت 
اإلقليمية  والدول  سوريا  في  خارجية 
السورية  األزمة  مع  تتعامل  والعالمية 

المتفاقمة بحسب مصالحها.
وأوضح القفطان أن على الشعب السوري 
به،  المحدق  المخاطر  ومواجهة  التوحد 
بكافة  السوريين  جميع  يشارك  أن  ويجب 
شرائحه وفئاته من أجل الحفاظ على تراب 
سوريا أرضاً وشعباً. وبيّن أن الحزب يرى 
ألنها  الديمقراطية  بالالمركزية  ويطالب 
الحل األمثل لألزمة السورية. وبعدها فتح 
المثقفين وحزب  النقاش والحوار بين  باب 
بأنه على  المثقفون  المستقبل، ونوه  سوريا 
الندوات  تنظيم  في  االستمرار  الحزب 
فيما  واآلراء  األفكار  لتبادل  الحوارية، 

بينهم.
ورأى المثقفون أن المفاوضات الداخلية في 
سوريا إيجابي، وأن الحل يكمن في الداخل 
تقديم  الجميع  وعلى  الخارج،  في  وليس 

الجميع  ألن  السورية  األزمة  حول  اآلراء 
معني بوضع سوريا األم.

تركيا  قبل  من  المحتلة  المناطق  وحول 
المثقفون  شدد  المرتزقة،  والمجموعات 
على طرد المحتلين، وبيّنوا ضرورة توحد 
والتالحم  سوريا  في  الوطنية  القوى  كافة 
والتكاتف للقضاء على المحتلين وطردهم، 
مع  يبدأ  السورية  األزمة  حل  أن  وأشاروا 
ومرتزقتها(  )تركيا  المحتلين  طرد  بداية 
وجرابلس  والباب  وادلب  عفرين  من 
عمدت  تركيا  أن  المثقفون  ونوه  واعزاز. 
ومنذ انطالق الثورة السورية على تشويق 
إلفرغ  الهجرة  على  السوري  الشعب 
المنطقة من سكانها واحتاللها، وأوضحوا 
ضرورة إيجاد حلول جذرية من أجل عودة 
المهجرين إلى سوريا. وأكد المثقفون خالل 
الالمركزية  مشروع  أن  الحوارية  الندوة 
المقدمة  المشاريع  أفضل  هو  الديمقراطية 

من أجل حل األزمة السورية.

تل  قرية  أهالي  يعاني  ـ  األخبار  مركز 
يقطنها  التي  سبيه  تربه  ناحية  في  خاتون 
اإليزيديون والمتاخمة للحدود الفاصلة مع 
باكور كردستان منذ أعوام من االنتهاكات 
التركية وكان آخرها في 10 آب من العام 
الشعب  خاتون  تل  قرية  يقطن  الجاري.  
القرية  تقع  قرن،  من  أكثر  منذ  اإليزيدي 
شمال شرق ناحية تربه سبيه 10كم وعن 
الحدود الفاصلة بين روج آفا وباكور 1كم، 
كان يقطنها قرابة حوالي 100 عائلة عام 
القرية  أهالي  معظم  يعتمد  وكان   ،1990
ومع  والزراعة،  المواشي  تربية  على 
التركية، هاجر  الدولة  استمرار مضايقات 
العديد من األهالي بسبب قلة موارد العيش، 
الرعاة  اقتراب  التركية  الدولة  منع  نتيجة 
حراثة  من  المزارعين  ومنع  الحدود،  من 
إلى  معظمهم  واتجه  الزراعية،  أراضيهم 
ناحية تربه سبيه والمدن المجاورة والبعض 
خرج من البالد. وألهالي قرية تل خاتون 
التي بقيت فيها األن 11 عائلة فقط قصص 
قرب  بحكم  التركية،  الدولة  مع  مؤلمة 
القرية من الحدود المصطنعة بين روج آفا 
أهالي  يتعرض  حيث  كردستان،  وباكور 
وبشكل  للمضايقات  أعوام  ومنذ  القرية 
التركي،  االحتالل  جيش  قبل  من  يومي 

وبخاصةً في السنوات األخيرة.
القرية  أهالي  من  أشخاص  خمسة  وقُتل 

حتى اآلن نتيجة اعتداءات جيش االحتالل 
التركي ضد شعوب المنطقة خالل األعوام 
باأللغام  قتلوا  أشخاص  3ثالثة  الماضية، 
على طول  التركي  االحتالل  زرعها  التي 
حجي  الدين  خير  وهم  الحدودي،  الشريط 
شيخموس، سليمان مخسو وشكري كوبو، 
جيش  جنود  برصاص  قتال  وشخصان 
وبرو  نوروز  ملو  وهم  التركي،  االحتالل 
أحو  حسين  لجرح  باإلضافة  إبراهيم، 

مرتين أثناء رعيه لمواشيه.
سليمان جولي أحد مسني قرية تل خاتون 
تزال  وما  كانت  التركية  الدولة  »إن  قال: 
وفرقت  القرية،  ألهالي  مضايقات  تخلق 
أثناء وضع الحدود بين روج  العوائل  بين 
آفا وباكور كردستان، حيث بقي هو وشقيقه 
في روج آفا، أما شقيقاه فقد بقيا في باكور 
كردستان. ونوه جولي إلى أن تركيا تمنعهم 
المزروعة،  أراضيهم  من  االقتراب  من 
المضايقات  كثرت  األخيرة  اآلونة  وفي 
على  يومي  وبشكل  النار  يطلقون  وباتوا 
القرية دون أي سبب، وآخرها قبل يومين، 
ومنعوا  القرية  على  النار  أطلقوا  حيث 
وأوضح  المواشي.  رعي  من  الرعاة 
سليمان جولي أن قرى جرح، تل خاتون، 
وديرنا  عباس  مال  حسناك،  كيل  كرديم، 
لالنتهاكات  يومي  وبشكل  تتعرض  قلنكا، 

من قبل جيش االحتالل التركي.

تتواصل التحضيرات في ريف إدلب على 
مدى طول ساعات اليوم تحضيراً للمعركة 
السوري  النظام  قوات  تعلنها  قد  مرتقبة 
االستعدادات  وتشمل  الروسّي،  حليفها  مع 
الفصائل المسلحة والتزود بالسالح  توحيد 
شحنات  آخر  كانت  فيما  الحدود،  عبر 
اإلمداد عبر الحدود التركية شحنة من غاز 
الكلور للمرة الثانية خالل هذا الشهر، وفي 
بين  واالختالف  والقلق   الترقب  أجواء 
فصائل المرتزقة وقع تفجير عنيف في بلدة 
سرمدا أودى بالعشرات بين قتلة وجرحى. 
هذا  بداية  التركّي  اإلمداِد  بعد  ــ  وكاالت 
الكلور  غاِز  من  جديدةٌ  دفعةٌ  الشهر، 
التركستانّي  الحزب  مرتزقة  إلى  تصُل 
هيئة  من  المرة  هذه  والمصدر  اإلسالمّي 
فقد  النصرة«،   »جبهة  الشام  تحرير 
جبهة  أّن  الروسيّة  سبوتنيك  وكالة  أّكدت  
من  السبت دفعةً  النصرة قد أرسلت مساء 
الشحنة  وتتألف  للمرتزقة.  الكلور  مادة 
أحد  من  ببراميل  محّملتين  شاحنتين  من 
المعامل المتخصصة بإعادة تصنيع الكلور 
الحدود  الواقعة على  أطمة  بلدة  في محيط 
إدلب،  محافظة  في  التركيّة   – السوريّة 
وتّم تأمين الشاحنتين بحراسة أمنيّة مشّددة 
وعلى متنهما البراميل باتجاه المستوطناِت 
التركستانّي  التي خصصتها تركيا للحزب 
قرب  الشغور  جسر  منطقة  في  اإلسالمّي 
الالذقية  لريف  والمتاخمة  التركيّة  الحدود 
عناصر  أّن  ويُذكر  الشرقي.  الشمالي 
من  »جهاديون«  هم  التركستانّي  الحزب 

الجنسية الصينيّة. 
أّكدت  أن  الروسيّة  لوكالة سبوتنيك  وسبق 
رتٍل  وصول  الجاري،  آب  شهر  مطلع 
عسكرّيً لدولة االحتالل التركّي مؤلٍف من 
السوريّة  األراضي  وقد دخل  80 شاحنة، 
وتوّجه  إدلب  شمال  كفرلوسين  معبر  عبر 
إلى  الشام  تحرير  هيئة  مرتزقة  بحماية 
في ريفي  لتعزيزها  التركيّة  المراقبة  نقاط 

من  شاحنات   8 أّن  وُذكر  وحماة،  إدلب 
بالستيكيّة  بخزانات  محّملة  كانت  الرتل 
بيضاء صغيرة، تحمل مادة الكلور السائلة. 
حمولة  التركّي  االحتالل  جيش  أفرغ  وقد 
لمرتزقة  معسكر  في   8 الـ  الشاحنات 
قرية  في  التركستانّي  اإلسالمّي  الحزب 

حلوز غرب جسر الشغور.
شحنة  إرسال  أّن  إلى  المصادر  وأشارت 
مكثّفة  تحّركات  مع  بالتزامن  جاء  الكلور 
األيام  في  به  يقوم  اعتياديّة  غير  ونشاط 
»الخوذ  جماعة  من  عناصر  األخيرة 
محافظة  من  مختلفة  بمناطق  البيضاء« 
إدلب تمتد بين مثلث الحدود التركية وبين 
الحدود  إلى  الشغور وصوالً  منطقة جسر 
اإلداريّة مع الالذقية غرباً، ليكون ذلك فيما 
استخدام  لمسرحية  تمهيداً  مراقبون  يقول 
الغاز الكيمائّي كما في خان شيخون وريف 

دمشق,
وفي سياق منفصل وقع انفجار ضخم صباح 
لمرتزقة  يعود  ذخيرة  مخزن  في  األحد 
جبهة النصرة في المناطق السكنيّة بمدينة 
سرمدا، وبحسب مصدر من إدلب فإّن عدد 
أكثر  بينهم  شخصاً   32 إلى  وصل  القتلى 
إصابة  إلى  باإلضافة  أطفال  عشرة  من 
45 مدنيّاً ومرتزقاً لجبهة النصرة بجروح 
متفاوتة. فيما خلّف التفجير أضراراً مادية 

جسيمة في ممتلكات المدنيين.
وتعتبر سرمدا من أشهر المناطق التجاريّة 
الزاوية  في  وبخاصة  سوريا  شمال  في 
مع  مباشرة  تتواصل  الغربيّة  الشماليّة 
الحدود التركيّة. ويأتي هذا التفجير في ظّل 
تحضيراٍت مكثّفة لقواِت النظام لبدء عملية 
عسكريّة موّسعة الستعادة كامل المحافظة 
وعلى عّدة محاور، ويبدو أنّه منح فرصة 
التي  المناشير  عبر  للتسوية  للمسلحين 
أسقطتها الطائرات، وكذلك فرصة للجهود 
ما  غرار  على  تسوية  وصياغة  السياسيّة 

جرى في درعا واألمر رهن إرادة أنقرة.

11أخبار صحة وعلوم2
جوزيف قبالن: «األراضي السورية 

حمتلة وجيب حتريرها«

مثقفون وأطباء: «ال بد من طرد احملتل الرتكي 
من األراضي السورية«

قرية إيزيدية أخرى ضحية 
لالنتهاكات الرتكية املتكررة

 
ّ
يف إدلب شحنة كلور للرتكستاني

وتفجري يف سرمدا

في  تذوب  التي  الفيتامينات  من  د  فيتامين 
له  الذي  الرئيسّي  الفيتامين  وهو  الدهون، 

ويذكر  العظام،  وصّحة  قّوة  في  عالقة 
للتعّرض  بحاجة  الجسَم  أّن  المختصون 
بشكل  دقيقةً   15 مّدة  الشمس  ألشّعة 

حاجته  الجسم  يأخذ  حتى  يومّي؛ 
ولكن  الفيتامين،  هذا  من  الالزمة 
يصعب  العيش  طبيعة  بسبب 
االعتماد على أشعة الشمس ألخذ 
د؛  فيتامين  من  اليوميّة  حاجتنا 
اإلصابة  نسبة  ازدادت  حيث 
وقتنا  في  د  فيتامين  بنقص 
الحاضر، ومن الممكن أن يؤّدي 
النقص في فيتامين د إلى ارتفاع 

العظام،  خطر اإلصابة بآالم في 
واالكتئاب،  والزهايمر،  والسمنة، 

والربو، وأمراض القلب، وقد يؤّدي 
لإلصابة بالسرطان أيضاً. 

احلاجة اليومّية من فيتامني د

تتراوح  الجسم  في  د  لفيتامين  الطبيعيّة  النسبة 
ما بين 25-74 نانو غراماً في مليلتٍر الدم، فإذا 
المستوى  هذا  عن  د  فيتامين  مستوى  انخفض 
يحتاج  حيث  خطيرة،  ألعراض  ذلك  يؤّدي 
جسم اإلنسان في الفترة ما بين سّن 1-70عاماً 
إلى 600 وحدة دوليّة من فيتامين د، كما تزداد 

جة  حا
8 الكبار في السّن له لتصل إلى  0

األطفال  أّما  عاماً،   70 سّن  بعد  دوليّة  وحدة 
حديثو الوالدة والُرّضع فيحتاجون إلى ما يقرب 

400 وحدة دوليّة يومياً. 
الحليب: يَحتوي الحليب المدّعم بفيتامين د على 

كّمياٍت ال يستهان بها من فيتامين د، حيث 
المدعم يزّود  الحليب  أن كوٌب واحد من 
الجسم ب100وحدة من الحاجة اليومية من 

فيتامين د.
البيض خاصة الصفار: حيث أن صفار البيض 
د،  فيتامين  من  دولية  وحدة   40 على  يحتوي 
لذلك إن تناول بيضة واحدة يوميّاً يساهم بشكٍل 

جيد برفع نسبة فيتامين د في جسم اإلنسان.
أسماك  مثل  الدهنيّة  األسماك  تُعتبر  األسماك: 
وسمك  الهلبوت،  وأسماك  والسلمون،  التونة، 
د؛  بفيتامين  الغنيّة  الغذائيّة  المصادر  من  القّد 
حيث تحتوي شريحة واحدة من السمك بوزن 
80 غراماً على 450 وحدة من فيتامين د، أي 
بتناول هذه الشريحة نَحصل تقريباً على حاجتنا 

اليوميّة من فيتامين د.
بفوائده  الفطر  يمتاز   : المشروم  أو  الفطر 
يحتوي  أنّه  فوائده  ومن  والكثيرة،  العظيمة 
على فيتامين د، كما أنّه يعّد من أغنى المصادر 
النباتيّة بفيتامين د، ويفيد الفطر أيضاً في رفع 
من  والوقاية  األيض،  عملية  فعاليّة 
ضغط  وينظّم  الدماغيّة،  السكتات 

الدم.
بفيتامين  المدّعمة  الكاملة  الحبوب 
اإلنسان  جسم  الُمدّعمة  الحبوب  تُزّود  د: 
يُعادل  ما  وهو  د،  فيتامين  من  وحدة  ب300 

نصف الحاجة اليومية للجسم من فيتامين د. 
من  البقرّي  الكبد  يُعتبر  حيث  البقرّي:  الكبد 

أبرز المصادر الجيّدة لفيتامين 

قمر  وأكبر  سماوّي  جرم  عن  عبارة  القمر: 
ناحية  من  الشمسيّة  المجموعة  في  طبيعّي 
الكثافة بعد  الحجم، وثاني أكبر قمر من حيث 
مع  ُمتزامنة  بحركة  القمر  ويتصف  إيو،  قمر 
حركة األرض، وياُلحظ أنّه أكثر جسم سماوّي 
الُمعتم، وقد شاع في  بالرغم من سطحه  المع 
الُمختلفة  الحضارات  عبر  القديمة  األساطير 
المصرية  الديانة  في  كان  كما  القمر،  آلهة 

القديمة خونسو، والحضارة الصينيّة تشانغ. 
القمر  تُميز  التي  الصفات  من  العديد  وهناك 

التي  جاذبيته  تأثير  ومنها  غيره،  عن 
المد  عمليتّي  حدوث  إلى  تؤدي 

والُمحيطات،  البحار  في  والجزر 
كما يُعد القمر جرماً ُمتبايناً، حيُث 
الجيوكيميائّي  التركيب  يتألف 
ودثار  نواة  من  به  الخاصة 
من  ومتنوعة  متمايزة  وقشرة 
سطح  على  آخر  إلى  مكان 
دورانه  في  والقمر  القمر، 
يدور  فهو  بالتزامن،  يتميُز 

حول نفسه دور كاملة بالتزامن 
بالمدة  األرض  دورانه حول  مع 

نفسها. 
أّما عن كيفيّة تشكل القمر فقد ظهرت 

والتي  العمالق،  االصطدام  فرضية 

المريخ  كحجم  الحجم  كبيراً  جرماً  أن  تفرض 
قد اصطدم باألرض التي نعيش عليها، ونتيجة 
تكون  فقد  االنفجار  الُمتصاعدة من هذا  للمواد 

القمر. 

املراحل اليت مير بها القمر

بمراحل  األرض  سطح  من  لنا  القمر  يظهر 
المرئّي من  يتغير شكله  ُمختلفة، حيُث  وأوجه 
وينتهي  بالبدر،  المرور  ثم  الهالل،  مرحلة 
دوران  نتيجة  المراحل  هذه  وتظهر  بالُمحاق، 
المواقع  على  وتعتمُد  األرض،  حول  القمر 
النسبيّة بالنسبة لألرض والشمس والقمر نفسه. 
إحدى  وهي  األزرق،  البدر  أو  األزرق  القمر 
الظواهر الطبيعيّة التي تحدث للقمر، ويُستخدم 
االكتمال  إلى  لإلشارة  األزرق  القمر  مفهوم 
اإلضافّي للقمر في قسمّي السنة، واكتمال القمر 
اكتماالت،  أربعة  من  يتكون  الذي  الموسم  في 
ويكون ذلك عندما يشهد سكان األرض بدرين 
في شهر واحد من التقويم الُمشترك.  وظاهرة 
القمر األزرق ال يعني أّن القمر يكتسب اللون 
هذين  في  فالقمر  البعض،  يعتقد  كما  األزق 
اليومين يكون باللون نفسه، والشكل نفسه، 
تسميته  ولكن  السنة،  أيّام  باقي  في  كما 
ُمصطلح  مجرد  األزرق  بالقمر 
والتي  اإلنكليزيّة  اللغة  في  موجود 
يحصل،  ما  نادراً  بالعربيّة  تعني 
وتحدث هذه الظاهرة مرة واحدة 
أو كل ثالث سنوات،  كل سنتين 
بدر  بين  الواحد  الفارق  ويُعادل 
يوماً؛   29.53 يُقارب  ما  وآخر 
لذلك يحدث أن يجتمع بدر إضافي 
تُقدر  فترة  خالل  التقويم  في  واحد 
سكان  شهد  وقد  سنة،   2.7154 ب 
البدر األزرق في شهر تموز  األرض 
البدر األزرق  من عام 2015، وظاهرة 

األخير في عام 2012.

إعداد الصفحة - جوليا خلو

التّشخيص:

بشكل  المرّضية  المعلومات  أخذ  جانب  إلى   
ومعرفة  السريرّي،  والفحص  ودقيق،  صحيح 
هناك  ألّن  المريض؛  يتناولها  التي  األدوية 
اإلصابة  إلى  تُؤدي  التي  األدويّة  بعض 
تُسببها  التي  لألعراض  ُمشابهة  بأعراض 
يقوم  أن  للطبيّب  يمكن  المعدة،  جرثومة 
ومن  تشخيصه،  يُؤكد  كي  اآلتية  بالفحوصات 
أدق  من  وهو  النفَس:  اختبار  الفحوصات  هذه 
للتحقّق من  الطبيب  لها  يلجأ  التي  الفحوصات 

إصابة المريض بجرثومة المعدة.
المريض  إعطاء  طريق  عن  الفحص  يُجَرى 
كبسولةً تحتوي على يوريا ونيتروجين ونسبة 
قليلة من الكربون الُمشع، ثم بعد دقائق يعطى 
ينفخ  خاص،  بجهاز  مشبوكاً  كيساً  المريض 
مصاباً  كان  فإذا  الكيس،  هذا  في  المريض 

بجرثومة المعدة تختلف العناصر الخارجة مع 
النَفَس بما ابتلعه المريض؛ ألّن الجرثومة تفرز 
وثاني  أمونيا  إلى  اليوريا  بتكسير  يقوم  إنزيماً 
الكربون  على  يحتوي  الذي  الكربون  أكسد 

المشع.
كشف  في  الدم  فحص  يُساعد  الدم:  فحص   
وجود أجسام ُمضادة لجرثومة المعدة في الدم، 
وألن هذه األجسام المضادة تبقى في الدم حتى 
القضاء على الجرثومة، فإن هذا الفحص  بعد 
ال يعتبر موثوقاً وذا مصداقية كافية، وبالتالي 
الجرثومة  وجود  إلثبات  به  االكتفاء  يمكن  ال 

في الجسم.
للغاية،  دقيقاً  اختباراً  يُعتبر  البراز:  اختبار 
ويكشف ما إذا كان جسم الُمصاب يحتوي على 

ُمستضدات لجرثومة المعدة. 
إدخال  خالله  يتم  إذ  المعدة:  تنظير  فحص 
بصرية  بألياف  ُمرتبط  ومرن  صغير  أنبوب 
الغشاء  من  عينة  أخذ  ويتم  المعدة،  داخل  إلى 

المخاطي للمعدة لفحصها والكشف عن وجود 
الهضمية  القناة  وفحص  المعدة،  جرثومة 
للكشف عن وجود تقرحات أو أي شيء غير 

طبيعي في القناة الهضمية. 

األمراض اليت ُتسببها جرثومة املعدة: 

الهضم،  عسر  المعدة،  قرحة  المعدة،  التهاب 

انسداد  مثل  الهضمي،  الجهاز  في  ومشاكل 
القرحة،  مكان  في  المعدة  ثقب  أو  األمعاء، 
وزيادة  المرئي،  االرتداد  المعدة،  سرطان 
العد  المريء،  بسرطان  اإلصابة  احتمالية 
مرض  وهو  الوردية،  مرض  أو  الوردي 
لتوسع  نتيجةً  باالحمرار  الوجه  يُصيب  جلدي 

الُشعيرات الدموية. 
الوقاية: غسل اليدين بعد استعمال المراحيض 

وقبل البدء بتناول الطعام. 
عدم استعمال الماء غير النظيف أو شربه. 

الفواكه  وغسل  جيدة،  بصورة  الطعام  طهو 
والخضراوات قبل أكلها. 

العالج غالباً ما يتم وصف ُمضادين حيويين معاً 
لمنع  المعدة؛  بجرثومة  الُمصابين  لألشخاص 
الحيويين،  الُمضاَدين  ألحد  البكتيريا  ُمقاومة 
ويمكن وصف أدوية ُمثبطة لمضخة البروتون 
كي  المعدة؛  حامضية  من  تُقلل  بدورها  التي 
وتُساعد  الشفاء،  على  المعدة  بطانة  تُساعد 
الُمضادات الحيويّة على العمل بصورة أفضل.

أربعة  بعد  الجرثومة  فحص  إجراء  يجب   
الطبيب  يرى  كي  الدواء  أخذ  بدء  من  أسابيع 
فقد  فّعاالً  يكن  لم  وإذا  الدواء،  فّعالية  مدى 

يُجّرب نوعاً آخر. 
إذا كان  بناًء على  الُمناسب  الدواء  يتّم وصف 
ُمعيّن،  لدواء  ما  من حساسيّة  يُعاني  المريض 
أو إذا كان لدى المريض حالة مرضية ُمعينة 
يتعارض  كان  إذا  الدواء  تجنّب  فيتم  أخرى، 
عند  الموجودة  األخرى  الُمشكلة  طبيعة  مع 

المريض.

جرثوم املعدة ج)2(

ظاهرة التصحر

التُربة  تعّرض  بأنها  التصّحر  ظاهرة  تُعّرف 
أو  النباتّي،  الغطاء  على  والقضاء  للتدهور 
إلى أراضي قاحلة،  تحّول األراضي الخصبة 
في المناطق الجافة وشبه رطبة، وفي المناطق 
الظاهرة  تلك  وتعود  القاحلة؛  وشبه  القاحلة، 
إلى عوامل عديدة؛ أبرزها التّغيرات المناخيّة؛ 
كقلة األمطار والجفاف، ونشاط اإلنسان، وال 
يؤثر التصّحر على التربة وحسب؛ بل يسبّب 
األشجار  فغياب  البيئيّة؛  الكوارث  من  المزيد 
والغطاء النباتّي، يّوفر مجاري للرياح، األمر 
الذي يؤّدي إلى اشتعال المزيِد من الحرائق في 
المناطق الجافّة، وتسريع امتدادها إلى مناطق 
شاسعة أُخرى، وقد أصبحت ظاهرة التصّحر 
اآلونة  في  بالبيئة  للمهتمين  الشاغل،  الشغل 
على  خطيرة  انعكاساٍت  من  لها  لما  األخيرة، 

البيئة. 

أضرار التصّحر البيئّية

إّن الضرر الكبير الذي تُسبّبه ظاهرة التصّحر 
على البيئة، شامٌل لكثيٍر من عناصرها، وفيما 

يلي نتحّدث بالتفصيل عن تلك األضرار: 
العضويّة  للعناصر  وفقدانها  التربة  تدهور  ــ 
والغذائية، التي تساهم في خصوبتها؛ وبالتالي 
واحتمال  النباتي،  الغطاء  مساحة  تراجع 
تالشي بعض األنواع النباتيّة في المنطقة التي 
تعّرضت للتصّحر، إلى جانب انجراف التربة؛ 
وغياب  واألمطار،  للرياح،  تعّرضها  بفعل 
وهي  التربة؛  تثبت  التي  الطبيعية  الجدران 

األشجار والنباتات.
التي تعيش في  الحيوانات  العديد من  ــ هجرة 
الغابات والبراري؛ بفعل رحيل الغطاء النباتي 
الذي شّكل لها الحياة، ومصدر الغذاء، والمأوى 
في  التصّحر  ظاهرة  اشتداد  أّدى  وقد  أيضاً، 
بعض المناطق إلى نفوق العديد من الحيوانات 
البريّة، وتفّرق القطعان، وبالتالي تدمير شكل 

الحياة البريّة.
ــ تراجع اإلنتاج الزراعّي للدول؛ فقد خسرت 
بفعل زحف  الزراعيّة؛  األراضي  منها  العديد 
الكثبان الرمليّة، وهي إحدى مظاهر التصّحر، 
باإلضافة لتصّحر التربة بفعل النشاط اإلنساني 
الغابات،  وقطع  الجائر،  بالرعي  المتمثل؛ 
استغالل  وسوء  العمراني،  النشاط  وازدياد 

الموارد الطبيعيّة.

للسكان؛  الديموغرافي  التوزيع  التأثير على  ــ 
فالتصّحر يؤّدي إلى زيادة كمية الغبار في الجّو، 
بفعل العواصف الترابيّة؛ األمر الذي ال يحتمله 
مناطق  نحو  هجرتهم  إلى  ويؤّدي  السكان، 
السكان  يبقى  األحوال،  أفضل  وفي  أُخرى، 
في المناطق التي تتعّرض للتصّحر؛ لكن الفقر 
الغذاء  بفعل غياب مصدر  يهددهم،  والمرض 
العديدة  باألمراض  واإلصابة  النبات،  وهو 
والرمال؛  األتربة  ونشاط  الجفاف،  نتيجة 
دون  للتصحر  ُمعيّنة  مناطق  تتعّرض  وعندما 
موت  يعني  فهذا  الُمناسبة؛  بالطُرق  مكافحته 
النباتية،  الجوانب  جميع  من  فيها؛  الحياة 

والحيوانية، واإلنسانية أيضاً.
حساب  على  العمرانّي  الزحف  من  الحد  ــ 
بسّن  البناء؛  تنظيم  عبر  الزراعية؛  األراضي 

القوانين، ووضع الخطط المدروسة.
الزراعي  القطاع  على  القائمين  توجيه  ــ 
والعناية  األرض  لحراثة  الصحيحة  بالطرق 
والجدران  األسوار،  وبناء  بتشجيرها،  بها؛ 
التربة،  تعرية  لمنع  حدوها،  على  االستنادية 
الُمالئمة  األساليب  تعليمهم  إلى  باإلضافة 

للزراعة.
المحميّاِت  بإنشاِء  الرعي،  عملية  تنظيم  ــ 
خطة  أو  ُمستدام  رعٍي  نظام  وخلق  الرعوية، 
من  التربة،  وتحسين ظروف  موسميّة،  رعٍي 
الرعي  لمنع  المستهدفة  المناطق  تسييج  خالل 
المائّي،  الحصاد  طرق  واتباع  فيها،  الجائر 
وتجميع  األمطار،  بفعل  التربة  انجراف  لمنع 

المياه لالستفادة منها لسقاية الماشية.
ــ تشجير األراضي وتشجيع الزراعة؛ وفي هذا 
العديد من الحكومات، والهيئات  الصدد قامت 
البيئية؛ بإطالق حمالٍت لجعل بلدانهم خضراء 
فيه  انطلقت  الذي  العام  نهاية  بحلول  بالكامل، 
الحملة، وقد شمل هذا الجانب زراعة المناطق 

الصحراوية باألشجار الحرجيّة.
في  الطبيعية  الموارد  استغالل  ترشيد  ــ 
وُمستدامة، يضعها  ُمحددة  برامج  البيئة، عبر 
لديهم  المتوفّرة  المعطيات  حسب  المختّصون 

حول مشكلة التصّحر.
ــ وضع استراتيجيّة مستقبليّة تتضّمن الحلول 
وكيفيّة  التصّحر  ظاهرة  النتشار  الالزمة؛ 

مكافحتها.

د. جميد طه شيخي   

فيتامني )د( واحلاجة اليومية

القمر األزرق
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بيريفان خليل

تصدر قوانينها 
لتتحدى العنف

وجاهدت  األحكام  بنفسها  كتبت 
ذاك  في  القوانين  تلك  لتطبيق 
بالعادات  المحكوم  المجتمع 
أن  ليدرك  القديمة،  والتقاليد 
ومن  ووجود  كياٌن  لها  المرأة 
مجتمع  في  بسالم  العيش  حقها 
المرأة  قيمة  يعرف  ديمقراطي 
ومدى قدراتها وطاقاتها الكامنة.

والمبادئ  العامة  األحكام  من 
تعدد  منع  هو  بالمرأة  الخاصة 
الزوجات، حيث انتشرت ظاهرة 
تعدد الزوجات كثيراً في المجتمع. 
عنه؛  ألتحدث  البند  هذا  اخترت 
وقتنا  حتى  منتشرة  ظاهرة  ألنه 
من  الكثير  فهناك  الحاضر، 
مثنى  يتزوجون  ممن  الرجال 
إصدار  وبعد  ورباع،  وثالث 
هذه  زالت  ال  المرأة  قوانين 
ما.  حدٍّ  إلى  موجودة  الظاهرة 
المرأة؛  على  اللوم  يقع  ال  وهنا 
وال  جنسها  تعرف  ال  التي  تلك 
نفسها  القوقعة  في  تعيش  زالت 

التي كانت تعيشها سابقاً.
القضية  هذه  في  المرأة  ألوم 
لكونها توافق الرجل على الزواج 
وتقبل بأن تكون الزوجة الثانية، 
وهذا عائد إلى أنَّها لم تنل قسطاً 
القبول  من  ليمنعها  الوعي  من 
يهمه  ال  فالرجل  القرار،  بهذا 
من  الرجال  فمن  المرأة،  أذية 
ممن  آخرون  ومنهم  ذلك،  ُد  يتعمَّ
ذواتهم  إرضاء  سوى  يهمهم  ال 
وملذاتهم، فيقومون بهذه الخطوة 
آبهين  غير  ثانية،  فيتزوجون 
بمشاعر المرأة أو المجتمع الذي 

تعيش فيه.
كما ذكرنا آنفاً بعد إصدار القوانين 
هذه  تقلَّصت  بالمرأة  الخاصة 
القول:  يمكننا  الظاهرة، ولكن ال 
والحد  نهائياً.  عليها  القضاء  تمَّ 
مهمة  أصبح  الظاهرة  هذه  من 
المؤسسات والمنظمات والمراكز 
الخاصة بالمرأة التي وجدت من 
بد  فال  المرأة،  عن  الدفاع  أجل 
من تدريب المرأة وتوعيتها أكثر 
الوجود  الظاهرة من  هذه  لتزول 
مجرداً  المجتمع  يصبح  وبالتالي 
الرجل  فيتراجع  الشوائب،  من 
الخطوة،  بهذه  القيام  عن  نفسه 
والمرأة نفسها لن تقبل على نفسها 
هذا الواقع، ولحين نصل إلى هذا 
علينا  الواقع،  ولهذا  المستوى 
رفع  سبيل  في  مجهودنا  تكثيف 
عندها  الفكري،  المرأة  مستوى 
الزوجات  تعدد  قانون  يصبح  لن 
من  انعدامه  سيكون  بل  قانوناً، 
الوجود أمراً بديهياً، وال يلزم ألن 
فكال  صارم،  قانون  هناك  يكون 
الجنسين لن يقعا في الخطأ نفسه 

مرة أخرى. 

في  بالعضوة  صحيفتنا  التقت  الخصوص؛  وبهذا 
مجلس المرأة أمل منبج؛ لتحّدثنا عن عمل المجلس، 

وواقع المرأة المنبجية بين األمس واليوم.

هيكلة جملس 
املرأة اجلديد مبنبج

بالغ  وقت  في  جاءت  المجلس  هيكلة  أن  أمل  ترى 
والتي  الراهنة،  المرحلة  لحساسية  نظراً  األهمية 
تقتضي ال محالة سرعة تنظيم المرأة خشية تدهور 
وضعها إلى السيء بقولها: »إن تأسيس المجلس جاء 
بقيود  المرأة  أحاطت  التي  المعقدة  للظروف  نتيجة 
طلبات  لتسهيل  االفتتاح  جاء  حيث  كاهلها،  أنهكت 
النساء المتقدمات للتوظيف، والتنسيق مع مؤسسات 
معظم  ولحل  لهّن،  المناسب  العمل  لتأمين  اإلدارة 
في  تعترضها  التي  العالقة؛  والصعاب  المشاكل 
المؤسسات وإيجاد الحلول المناسبة لها. وبهذا الشكل 
األولى  المرجعية  منبج  في  المجلس  المرأة  اتخذت 
شتى  على  المجتمع  في  المتداولة  القضايا  لمعظم 
جميع  إنَّ  القول:  نستطيع  حيث  وتنوعها،  اختالفها 
النساء في لجان اإلدارة المدنية الديمقراطية في منبج 
وريفها، إضافة إلى المجالس والمؤسسات فإنها تتبع 

تنظيماً لمجلس المرأة«. 
وقالت أمل: »إن هيكلة المجلس بالطريقة الصحيحة، 
واستدرك  والفاعلية،  النجاح  من  الكثير  أضاف 
تم  إذ  لذلك؛  المناسبة  الحلول  وأوجد  األخطاء، 
تفعيل األداء الوظيفّي بشكٍل فعال. فالمجلس يتكّون 
الموجودة  المكونات  بحسب  يمثّلنه؛  نساء  أربع  من 
أم  تركمانّي،  أم  كردّي،  أم  عربّي،  سواء  منبج  في 
إدارة  يمثلّن  نساء  ست  ذلك  جانب  إلى  شركسّي. 
منبج. ويتبع للمجلس دار المرأة في منبج، ويختص 
كما  واألسرية،  االجتماعية  المرأة  ومشاكل  بأمور 
المرأة  باسم  ناطقات  بصفة  ممثالت  المجلس  يضم 
الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  لجان  في  المجلس  عن 
بمدينة منبج وريفها، إذ يعقدن اجتماعهّن الشهرّي، 

ويطرحن فعاليات المرأة في تلك المؤسسات«.
المجلس  عمل  خطة  عن  حديثها  في  أمل  وتضيف 
القادمة بالقول: »يسعى المجلس لخلق فضاء متسع، 
يضم جميع النساء على اختالف توّجهاتهّن، والالفت 
سنوي،  النصف  االجتماع  عقد  المجلس  أن  باألمر 
المرأة في منبج خالل ستة  فعاليات  ناقش  قد  وكان 
المجلس  عمل  لخطة  وبالنسبة  العطاء.  من  أشهر 
في  للمرأة  سنوي  اجتماع  بعقد  فتتمثل  القادمة، 
منبج على مستوى المدينة والريف، ويقوم المجلس 
خاصة  كومينات  لتشكيل  عمل  خطة  بتحضير 

بالمرأة«.

توظيف املرأة من قبل مرتزقة 
داعش خدمة ألجندتهم اخلاصة

له  يوفّر  كي  الدين،  تشريع  قوانين  الرجل  سّخر 
ونوازعه  ألهوائه  خدمة  صحيحاً  شرعيّاً  غطاء 
المرأة  كينونة  على  بالسيطرة  مبتغاه  إلى  للوصول 
الرجل  أفرغ  »لقد  قائلة:  ذلك  أمل  وتؤكد  جمعياً، 
توظيفاً  ومكانها،  محلها  غير  في  الدينية  المضامين 
سلطانه  ويقّوم  سلطته،  يوظّف  ومنحرفاً  متشدداً 
حجزه  إلى  منهم  البعض  ذهب  العلم  نهل  أن  حتى 
عنها، وربطوا تحريمه بإيهامات دينية ال صحة لها 
جميعاً.  ومتطلباتها  لحقوقها  تقييداً  أكثر  وهي  بتاتاً؛ 
الدينية تؤكد حقيقة جوهرية  والكثير من النصوص 
أن التعلم فريضة على كل مسلم، وليس حكراً على 

فئة بعينها«. 
قائلة:  المرأة  استغالل  عن  بالحديث  أمل  وتستشهد 
بالنساء   ) النبّي )صلى هللا عليه وسلَّم  »لقد أوصى 
حفيظة  النساء  عن  الحديث  أثار  حين  في  خيراً، 
منفذيه،  قبل  من  الخاطئ  الفهم  من  وهذا  البعض. 
كنا  فلربما  النقلّي،  للسياق  متروكاً  األمر  وليس 
حينها بألف خير. وعلى الرغم من كل ما مرت به 
المرأة على مر السنين من حكم الدولة، إاّل أن فترة 
مخاض الثورة لم يأِت بجديد فقد تم تهميشهّن مطلقاً، 
لإلبداع،  الخالقة  وطاقاتها  قدراتها  كينونة  وتشويه 
فكان تركيز مرتزقة فصائل المعارضة المسلحة في 
بادئ األمر على استغاللهّن مضموناً وشكالً، حيث 

استفادت تلك الفصائل كسب النساء في معاركهم مع 
النظام، واستدراجهّن الستغاللهّن جنسياً على الرغم 
من معاناتهّن اجتماعياً بسبب الفوضى العارمة التي 
ضربت البالد كاملةً، بخاصٍة في موضوع تسليمهّن 
السالل الغذائية، والقيام بابتزازهّن بذلك في صورة 

قذرة من أقذع صور اإلنسانية على اإلطالق«.
ليعيد المجتمع إلى نقطة  المرأة  إن داعش قد سحق 
الصفر التي انطلقت منها المرأة للبحث عن وجودها 
األصيل، وتضيف أمل بالقول: »لما جاء الدواعش 
فكفّنوا المرأة بالسلفان وغلّفوها سواء من خالل لغة 
الجسد أو من خالل لغة الروح، وقاموا بقمعهّن شر 
ومنعهّن  والذبح،  والرجم،  والجلد،  بالضرب،  قمع 
عورة  تمثّل  أنها  اعتبارها  على  العلم  طلب  من 
حيث  البيوت،  في  الوقر  سوى  لها  وليس  كاملة، 
كطاقة  واستنزافهّن  وروحياّ،  بشرياً  استهالكهّن  تم 
متجدّدة وحيويّة، إلى جانب تجريمهّن بقضايا دينية 
وإجبارهّن على الزواج المبكر؛ في صورة تخالف 

مبادئ الدين الحنيف واإلنسانية جمعاء«.

املرأة بني مطرقة 
األسرة وسندان الدولة

وجودها  من  كان  إنما  المجتمع  في  المرأة  تعثّر 
الضائع بين خليتّي المجتمع؛ األسرة، والدولة؛ ذلك 
أن األنظمة فرضت حيزاً من التعقيد على ممارستها 
بهدوء  أمل  ترويه  ما  بشكل خاص، وهذا  الوظيفية 
يبدأ  المرأة  لمشاعر  تهميش  أي  »إن  قائلة:  وروية 
يكون  أن  ويفترض  فيه،  مما الشك  وهذا  باألسرة، 
والعطاء  والحيوية  بالطاقات  مليئاً  عمرها  ربيع 
تعليمها  عن  األهل  عزوف  ظل  في  لكن  واإلبداع، 
حرمانها  تفرض  المجتمع  وتقاليد  عادات  أن  بحكم 
من التعليم نظراً إلى أن هذه العادات تكيّف وتصنّف 
تغدو  بأن  غرابة  فال  الرجل؛  لمزاجية  تبعاً  المرأة 
الرجل  كتابة  من  االجتماعية  واألعراف  التقاليد 
وأحكامه الجائرة. وبهذا غدت المرأة مهّمشة ورهينة 
من  محظيّة  الرجل  أحالها  التي  المجتمع  لطبقية 
ضمن بالط مملكته، والمرأة مطيّة لشهواته، وعبدة 
في  بها  معموالً  زال  ال  االزدواجية  هذه  لقراراته. 
يخضعن  القرى،  في  الفتيات  فغالب  الراهن  وقتنا 
طّوعها  التي  االجتماعية  المظاهر  قولبة  ضمن 
الرجل لنفسه بحيث ال يستطعن أن يكملَن تحصيلهّن 
فهو  بنهله،  السماح  من  ذلك  تم  حال  وفي  العلمي؛ 
أن  ذلك  ومعينة.  وجيزة  لفترة  كونه  من  يعدو  ال 
على  األرض  بزراعة  واالهتمام  المنزلية  األعمال 
عن  النظر  بغّض  الطويل  الزراعّي  الموسم  طول 
على  الصعب  من  يجعل  آلخر،  حين  ومن  نوعه، 
في  دراستها  متابعة  من  عمرها  مقتبل  في  الفتاة 
الجامعات، إذ أن وظيفتها في متابعة أعمال المنزل 
أي شيء  من  نفعاً  لها  أكثر  األب  أجدى، ومساعدة 
تقييد  بالفعل نفسه من حيث  الدولة  آخر، كما قامت 
من  ليست  باألصل  خالصة  ذكورية  بقواعد  المرأة 
بمقام  يقوم  أن  الرجل  على  يتوجب  بحيث  وظائفه 
لالتحاد  ترأسه  ذلك  في  بما  وظائفها  في  المرأة 
يفعل،  بما  القيام  امرأة  بمقدور  ليس  النسائّي، وكأن 
أن  حين  في  والمتجددة  الكامنة  بقدراتها  واستخفافاً 
ذلك ليس بمقدور طاقات الرجل بما في ذلك قدرته 
على اإلنجاب، وإنما كان ذلك للمرأة بما تملكه من 

جلد وحيوية كبيرتين«.

واقع املرأة يف احلاضر

وإرادتها  بفكرها  المرأة  لشخصية  الرجل  سلب  إن 
ويستطيع  لذلك،  مخوالً  نفسه  ويرى  وقراراتها 
قد  بلسانه،  بأحاسيسها ومشاعرها  والحديث  التكهّن 
أطال عمر أزمة المرأة، وقالت أمل في الحديث عن 
بما  واقعاً  المرأة  في  المتمعن  »إن  الحالي:  الواقع 
يحيط عليه من هالة ضبابية، ال تتضح رؤيتها بشكل 
الذكورية  والقواعد  باألنظمة  تؤطّر  أنها  ذلك  أدق. 
التي رسخت مفاهيم السيطرة والتملك وهذا ما يراه 
الرجل فيها وجوداً يحظى بملكيته. وهو ال يقّل شأناً 
حين  في  به؛  تحيط  التي  الموجودات  تلك  بقيّة  عن 
النظرة،  بالمقابل فإن هذه  النظرة دونيّة.  كانت هذه 
لم ترتق أبداً، بل ظلت تشي بقوالب جامدة من سلطة 
الرجل وصناعته. إذ اختزن داخله فكر المرأة بحيث 

من  شيئاً  أخذت  القوالب  تلك  أن  القول  أمكن  إذا 
قدسيتها، فهي ال تتجاوز إصبع اليد، وال يمكن أبداً 
مقارنته بدور الرجل حتى إذا ذهبنا إلى أبعد تقدير، 
فإنه ال يتعدى منافستها للخالص من براثن الهيمنة 
رؤية  فيمكننا  واإلذعان.  الوهن  ومحاربة  والسلطة 
ال  صماء،  بوصفها  المنظور  هذا  من  المرأة  حال 
تنطق إال بما يراه الرجل، أو تفكر بما يمليه عليها«. 
بوتقة  في  وانصهارها  كليّاً  المرأة  حجب  إن 
سيسيولوجيا ذكورية؛ تلتّف على الحياة االجتماعية 
البائسة، وتخيّم على يومها بشكل كامل هو ما تحاول 
أمل عرضه من خالل الواقع التحليلّي لهذه القصة: 
قرية  في  أسكن  كنت  حين  جارة،  لي  أن  »حدثت 
ببعيدة  ليست  بالمناسبة  وهي  منبج.  مدينة  جنوبي 
عن المدينة، ومن عادتها اليومية أن تستيقظ باكراً، 
وهذا ليس بغريب عن أهالي القرى الذين يتميزون 
وهم  المدينة،  مناطق  في  غيرهم  عن  الناحية  بتلك 
غضض.  من  ذلك  في  يجدون  ال  هذه  عادتهم  في 
باصطحاب  فوراً  تبدأ  تستيقظ  أن  من  الغريب  لكن 
وزوجها  المجاورة،  المناطق  في  لرعيها  المواشي 
مازال يغطّ في نومه، وما أن يفيق، يقوم هو اآلخر 
إلى  بها  ليذهب  بستانهم،  من  الخضار  بعض  بجمع 
العلم أن الشمس في هذا الوقت  ليبيعها. مع  المدينة 
قد  جارتي  تكون  بينما  المرتفعة،  بحرارتها  تلتهب 
بحشرجة  أنفاسها  تلتقط  وهي  الظهيرة  عند  عادت 
كحبات  عرقاً  يتصبب  ووجهها  دقيق  جرس  ذات 
الربيع.  فصل  في  الزجاج  يشي  الذي  المطر  رذاذ 
وما هي إال دقائق صغيرة متطايرة تحبس أنفاسها، 
محاولة  في  الغداء؛  وجبة  إلعداد  ساعديها  وتشّمر 
الغداء في موعده؛  منها لمسابقة الزمن، لتعد وجبة 
وذلك قبل عودة زوجها؛ فلربما كان لزوجها حديث 
الشتيمة،  أو  بالضرب  إال  ينتهي  ال  قد  معها،  آخر 
على  تحرص  هي  فلذا  مبلغ.  كل  من غضبه  ويبلغ 
وغالب  الحرص،  كل  غضبه  مشاعر  إثارة  عدم 
البستان،  خضار  من  تعّده  كانت  الذي  الطبق  هذا 
تعد وجبة  ثم  أوالً،  تجنيها  أن  لها من  بد  وحينها ال 
الغداء. وبعد االنتهاء من وجبة الغداء طبعاً بحضور 
قيلولة  وفي  عميق،  نوم  في  غط  قد  الذي  الزوج 
.  بينما  دائمة كثيراً ما تعّود على فعلها بشكٍل يوميٍّ
األواني على عجل،  في جلي  المرأة ضيراً  تجد  ال 
المواشي  اصطحاب  عليها؛  يتوجب  ما  وسرعان 
ثم  ومن  الشمس.  غروب  إلى  لرعيها  أخرى  مرة 
تبدأ بحلب المواشي، وغلّي الحليب، وتحضيره لبناً، 
وترسله للبقال، ليبيعه لها في القرية. وفي هذه األثناء 
تزامناً مع محاولة غياب الشمس كلياً، تبدأ بالشروع 
إلعداد وجبة العشاء بسرعة، حينها يجّن الليل ويبهم 

.» السواد، لتنام المرأة بعد يوم شاٍق مضنيٍّ
: »ما أريد  وتردف أمل في متابعة سرد كلماتها بتنهدٍّ
تجد  أن  المرأة  لهذه  كيف  للقصة،  سردي  في  قوله 
أحاسيسها؟.  لطرح  وبيئة  لفكرها،  متنفساً  لنفسها 
بآخر  أو  بشكل  وخاضعة  السلطة  بقيود  مكبلة  إنها 
من  هناك  وليس  االبن،  أو  األخ  أو  األب  لسلطة 
قانون يؤطّر عالقتها بين نفسها والمجتمع سوى بيت 
كيان  في  المرأة  تنصهر  البيت  هذا  بحكم  الزوجية. 
الزوج، وهي ال يسمح لها إال أن تنغمس كليّاً في ظل 
لتغدو  رغباته،  وسطحيّة  أفكاره،  وهشاشة  أهوائه، 
المرأة فيما بعد باستمرار تلك الحال إلى عبدة مسيّرة 
أهواء، بحيث أقصى ما تستطيع  لها وال  ال طموح 
راحتها  في  كسباً  الصمت  تلتزم  أن  باعتقادها  فعله 
بهدف عدم إثارة مشاعره، وخشية من ثورانه أو من 

طوفانه العنيف الهائج«.

واقع املرأة يف املاضي

مختلفتين؛  حقيقيتين  بين قصتين  بسيطة  مقاربة  في 
لنميز بين المرأة المنبجية في األمس، واليوم تسرد 
تمثّل  أنها  باعتبارها  ثيودورا  المنبجية  الملكة  قصة 
بالحديث  أمل  توضح  متجددة،  وطاقة  وفكر  ثقافة 
شخصيتها  قوة  بفضل  استطاعت  »لقد  قائلة:  عنها 
أن تثبّت دعائم حكم روما من خالل سلطة الكنيسة، 
خالف  على  وذلك  العالم،  في  أوسع  نطاق  وعلى 
األقاويل التي قد ذكرتها بعض المصادر بحق علمها 
بكتابه  الرهاوي  متى  المؤرخ  أورد  فقد  وثقافتها. 
تمتّعت  ثيودورا  الملكة  إن  الرهاوي«  متى  »تاريخ 
بحسٍن فائِق الصيِت. إذ أنها نشأت في بيئة متواضعة 

ومتديّنة، وكانت تكدح لتكسب لنفسها العيش«.
زواج  »إن  مؤّرخين:  رأي  بحسب  أمل  وتروي   
ثيودورا بجوستنيان كان من كونه مّر بمدينة منبج، 
وهو بطريقه لمحاربة الفرس فبهره حسنها وثقافتها 
الزواج  فقرر  وذكائها.  وفضائلها  وخلقها  وأدبها 
منها، وقد تزوجها بالفعل مخالفاً بذلك قواعد القصر 
التي تمنع زواج العائلة المالكة بعامة الشعب، وذلك 
بتاريخ 522 ق. م. وحين تّم تعيينه إمبراطوراً في 
نفوذاً  لنفسها  شقّت  قد  ثيودورا  كانت  527م  عام 

وقوة. وإنما جاء ذلك كون الدستور البيزنطيِّ يخّول 
القيصرة جميع حقوق القيصر نفسه«. 

جاء  ثيودورا  قصة  لرواية  التاريخيِّ  التسلسل  إن 
مقتضباّ، ذا تدّرج ملحوظ في القصص، إلثبات قدرة 
المرأة على صنع مجدها بطاقاتها وإبداعها الكبير، 
عامر  المؤّرخ  ذكر  ما  القول: »بحسب  أمل  وتتابع 
إعانة  في  واضح  فضل  لثيودورا  فإنه  المبيّض، 
زوجها على الحكم، حيث كانت تمثّل ساعده األيمن 
والسياسة.  الحكم  أمور  في  له  إرشادها  عبر  وذلك 
كل  في  العيون  بثّت  أنها  به  قامت  ما  أهم  ومن 
عبد  المؤرخ  قول  حد  على  االمبراطورية  أنحاء 
في  مباشراً  لها دوراً  أن  يذكر  الذي  البدري  الستار 
واجتماعياً  سياسياً  اإلمبراطورية  حكم  إدارة  تثبيت 
النيكا  لتمرد  التصدي  استطاعت  بحيث  واقتصادياً، 
الفرار  قّرر  قد  جوستنيان  أن  العلم  مع  532م. 
التمرد.  نطاق  اتساع  مع  ليالً  البحر  إلى  وجنراالته 
ولكن ثيودورا يرجع لها الفضل في إقناعهم بالبقاء 
وتعديل الخطة، وذلك بعدم التخلي عن الحكم، وإنما 
بتحسين إدارة البالد، ولوال تدّخلها لعاش جوستنيان 
جمع  في  دوراً  لها  كان  كما  حياته.  باقي  طريداً 
بقانون جوستنيان.  الرومانية في ما عرف  القوانين 
كل  بتطبيق  جوستنيان  استمر  موتها  بعد  إنه  ويقال 
اإلصالحات التي دعت إليها ثيودورا. وحين توفّيت 
في  مريراً  بكاًء  عليها  جوستنيان  بكى  548م.  عام 
جنازتها، ودفن جثمانها في كنيسة الرسل المقدسيّة 

في القسطنطينية«.

املرأة ال ميكن أن تأخذ دورًا ريادّيًا 
إاّل بالعودة إىل اجملتمع الطبيعي

تراكمات  خلّفها  التي  المرأة  مشاكل  إصالح  إن 
)المجتمع  إلى  بالعودة  يكمن  تباعاً،  المجتمع 
الطبيعي(، إذ أنه يعتبر العصر الذهبي للمرأة، وذلك 
أكثر  المرأة  »ظهرت  بالقول:  أمل  إليه  تشير  ما 
مكاناً،  لها  تجد  أن  فاستطاعت  ومعرفة  وعلماً  قوة 
علوم  تداخل  من  بها  أحيط  لما  كقّديسة  بها  يليق 
وثقافات تتغلغل في بنيتها العضوية الروحية ال من 
منظور الغريزية. وقد ارتبطت أبرز العلوم بكينونة 
أركوجياً،  وثيق  وبشكل  المجتمع  ذاك  في  المرأة 
»علم  والجينولوجيا  والميثولوجيا،  وسيسيولوجياً، 
يقف  التي  العلوم  أكثر  من  ولعلّه  المرأة«.  معرفة 
عليها القائد )أوجالن( ليرى فيها الحياة والوضوح، 
يخرج  من  نجد  لم  المنصرمين،  القرنين  في  لكن 
الرأسمالية  بها  كبّلتها  التي  القوقعة؛  من  المرأة 
بهدف  وحجراً  صنماً  منها  جعلت  بقواعد  والقومية 
وحيوية«.  متجددة  كطاقة  وإسقاطها  إلغاءها 
وتستشهد بقول أوجالن قائلة: »إن طاقة المرأة دائماً 
بناء  تقولب«.  أن  يمكن  ال  وبناءة  ومستمرة  متدفّقة 
ما تضّمنه كتابه سيسيولوجيا الحرية إذ إنه نال حظاً 
من االهتمام والدراسة والطرح في الشمال السوري 
على الرغم من أن تلك الطاقة أّول من طرحها ميري 

دالي1970م«.
وتتابع أمل في معرض الحديث عن المجتمع الطبيعي 
لذلك  بقيادتها  المرأة  لحديثها: »إن نجاح  واستكماالً 
المجتمع، إنما جاء من كونه قد اتصف بأنه مجتمع 
الباحث فراس السواح في  أمومي بحسب ما أورده 
طليعياً  دوراً  لعبت  فالمرأة  عشتار«.  »لغز  كتابه 
في المجتمع الطبيعي بنسبة وصلت إلى 98% ذلك 
للحياة  والواهبة  الملهمة  فيها  يرى  كان  الرجل،  أن 
ومصدراً للطاقة والتجدد والخصوبة. وهو يرى أن 
واصطلح  شيء  كل  في  تتواجد  كانت  المرأة  روح 
تسمية ذلك بالطوطم، على اعتباره أنه يمثل القداسة 
الرجل  إليه  المرأة شامالً؛ بخالف مما دعا  لكينونة 
الراهب  قول  للخطيئة على حد  المرأة رمز  أن  من 
الروسي بوشكين. وهذا يتعارض على ما تّم طرحه 
المرأة  في  رأت  التي  الزردشتية؛  الديانة  قبل  من 
وقوتها  للحياة  كونها مصدر  من  واألساس  الجوهر 

وطاقاتها«.
المرأة في  التي مرت بها  المراحل  وأخيراً كل هذه 
مدينة منبج وريفها تثبت قوتها وجسارتها وإرادتها 
التي لم تنكسر من ذي قبل، رغم كل المحن والمآسي 
صنع  في  بمشاركتها  لحظاتها  بكل  عاشتها  إذ 
التحرير ببذل النفيس من الدم والمهج؛ للخالص من 
الظلم والقمع واإلبادة الثقافية والجسدية في إبان حقبة 
سيطرة داعش على المدينة. حيث استطاعت المرأة 
أن تخطو خطوات واسعة إلثبات وجودها، في حين 
دماء  ألن  أبداً؛  بها  يستهان  ال  قدرات  تملك  كانت 
تكمل  لن تذهب هدراً وسوف  الشهيدات والشهداء، 

مشروعها وطريقها نحو الحرية.

ً
إرادة املرأة قادرة على بلورة واقع مثايل وجملس املرأة مبنبج منوذجا

روناهي/ منبج ـ كان تأسيسه من قبل اإلدارة املدنية الدميقراطية سابقة غريبة من نوعها؛ ذلك أن 
تأسيس اجمللس انقالب فكري وثورة أيديولوجية يف مدينة منبج وريفها، منذ ٢٠١٧/٣/٨م ميثل 
هذا التاريخ بوابة للفكر احلر، وثورة أخالقية قوية على املستويات كافة من خالل محالت التوعية، 

واحملاضرات، والندوات، وعقد االجتماعات مع نساء املدينة والريف على حد سواء. 

وفي منافسات ضمن الجولة نفسها؛ فاز نادي 
هدفين  مقابل  أهداف  بثالثة  كوجر  تل  شبيبة 
األخوة  فاز  نفسها  وبالنتيجة  الصناديد،  على 
قامشلو  فاز  بينما  أهلي عامودا،  والسالم على 
على األسايش بهدف دون رد، وتجاوز سري 
واحد،  هدٍف  مقابل  بهدفين  )خبات(  كانيه 
وتغلَّب جوانن باز على التحرير بثالثة أهداف 
آفا  روج  على  دجلة  وفاز  واحد،  هدف  مقابل 
السلبي  التعادل  وسيطر  نظيفة،  أهداف  بثالثة 
وحرية  الذاتي  الدفاع  لقاء  على  أهداف  بدون 

بهدفين  براتي وجودي  ناديا  وتعادل  الخابور، 
مرحلة  منافسات  وستنطلق  هما،  من  لكل 
اإلياب اليوم االثنين بمباراة ستجمع بين ناديي 
روج آفا والطريق وإليكم جدول األسبوع األول 

من مرحلة اإلياب، وهو كالتالي:
روج آفا × الطريق 

الثالثاء 2018/8/14م
الدفاع الذاتي ـ حسكة 

واشو كاني × سري كانيه 
أهلي عامودا × االتحاد

األسايش × برخدان 
الصناديد × جودي

األربعاء 2018/8/15م
التحرير × آشتي

عمال الجزيرة × دجلة
براتي × شبيبة تل كوجر

الخامسة  الساعة  بتمام  ستقام  المباريات  جميع 
عصراً.

روناهي/ قامشلو

ألندية  الشباب  لدوري  االستعدادات  إطار  في 
إلى  تأجل  والذي  القدم،  لكرة  الجزيرة  إقليم 
موعد يحدد الحقاً من قبل مكتب كرة القدم في 

بطولة  مع  تزامنه  بسبب  الرياضي؛  االتحاد 
المزمع  من  و  سوريا،  شرق  شمال  منتخبات 
من  بينما  2018/8/16م،  بتاريخ  ينطلق  أن 

اليوم  الشباب  دوري  ينطلق  أن  المفترض 
تقابل  الصدد  وبهذا  2018/8/13م،  االثنين 
شباب ناديي االتحاد وجوانن باز وفاز االتحاد 
بهدفين مقابل هدٍف واحد، على أرضية ملعب 

أوركيش بعامودا.
قبل  من  الطائرة  لكرة  تحكيمية  دورة  أُقيمت  ـ 
في  وذلك  الجزيرة،  بإقليم  الرياضي  االتحاد 
إشراف  وتحت  سبيه  بتربه  الرياضية  الصالة 
من  أكثر  فيها  شارك  الهزاع؛  مازن  المدرب 
يومين  مدار  على  واستمرت  متدرباً،  عشرين 
بإجراء  وانتهت  يوم،  كلِّ  من  ومساًء  صباحاً 
اختبار للمشاركين كتابي ونظري، والهدف من 
الطائرة  لكرة  التحكيمية  القاعدة  صقل  الدورة 
في اإلقليم أكثر وتعريف المواد المعدلة لقوانين 
اللعبة؛ بغية االستفادة منها في الدوري اإلقليمي 
ألندية الجزيرة لكرة الطائرة والذي من المزمع 

أن يبدأ بتاريخ 2018/8/24م.
ـ في إطار استعدادات األندية لدوري الطائرة 
نادي  على رجال  األسايش  نادي  تغلب رجال 
على  رد،  دون  أشواط  ثالثة  وبواقع  براتي 

أرض صالة تربه سبيه الرياضية.
روناهي/ قامشلو

األولى  مباراته  منذ  أنيابه  عن  تشيلسي  كشر 
في البريميرليغ، وفاز على مضيفه هيديرسفيلد 
تاون، بثالثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما 
ضمن  ستاديوم«،  »جالفارم  ملعب  على 
أهداف  سجل  المسابقة.  من  األول  األسبوع 
البلوز كل من نجولو كانتي )34(، وجورجينيو 
رودريغيز  وبيدرو   ،)45( جزاء  ركلة  من 
)80(، ليقتنص البلوز النقاط الثالث األولى لهم 
هذا الموسم. في البداية نجح العبو هيديرسفيلد 
الدفاع  في امتصاص حماسة الضيوف بفضل 
هيديرسفيلد  وبدأ  الخلف.  في  الجيد  والتمركز 
عبر  بالدقيقة20،  تشيلسي،  مرمى  تهديد  في 
منطقة  خارج  من  بريتشارد،  أليكس  تسديدة 

الحارس  يد  في  أنها جاءت سهلة  إال  الجزاء، 
كيبا. وأطلق فيليب بيلينج، العب هيديرسفيلد، 
في  الجزاء،  منطقة  خارج  من  قوية  تسديدة 
الدقيقة 26، ولكنها علت المرمى بسنتيمترات 
كانتي، من خطف هدف  نجولو  وتمكن  قليلة، 
أسكن  بعدما   ،34 الدقيقة  في  لتشيلسي  التقدم 
وحرمت  الشباك،  في  المتقنة  ويليان  عرضية 
العارضة أصحاب األرض من إدراك التعادل 
ستيف  رأسية  ردت  بعدما   ،38 الدقيقة  في 
ركلة  على  ألونسو  ماركوس  وحصل  موني، 
كريستوفر  من  للعرقلة  تعرض  بعدما  جزاء، 
الدقيقة  في  بنجاح  جورجينيو  لينفذها  شيندلر، 
45. وهدد ألفارو موراتا، مرمى هيديرسفيلد، 

في الدقيقة 57، قبل أن تعلو كرته العارضة، 
ويتصدى  هامر،  بين  الحارس  يتألق  أن  قبل 
في  روديغر  أنطونيو  البلوز  مدافع  لرأسية 
الدقيقة ذاتها. وكاد ألونسو، أن يسجل هدفاً ثالثاً 
لتشيلسي في الدقيقة 58 من مقصية رائعة، إال 
 ،65 الدقيقة  وفي  كرته،  ردت  العارضة  أن 
سدد ألونسو ركلة حرة مباشرة من على حدود 
منطقة الجزاء، إال أنها علت العارضة، وردت 
ديبوتري،  الورينت  البديل  رأسية  العارضة 
مهاجم هيديرسفيلد في الدقيقة 75. وأتم بيدرو 
رودريغيز، ثالثية البلوز، بعدما استقبل تمريرة 
رائعة من البديل إيدين هازارد، في الدقيقة 80 

من عمر اللقاء.

ومواطنته  مارتين  ألفارو  اإلسباني  حصد 
لسباقي  الذهبيتين  الميداليتين  بيريز،  ماريا 
المشي 20 كيلومتراً للرجال والسيدات، ضمن 
البطولة األوروبية أللعاب القوى المقامة حالياً 
األول  اللقب  ويعد  برلين.  األلمانية  بالعاصمة 
كبيرة،  بطولة  في  وبيريز  مارتين  من  لكل 
دقيقة،  و20  واحدة،  ساعة  مارتين  وقد سجل 
ويهدي  األول  المركز  ليحرز  ثانية،  و42 
آخر  السباق خالل  في  لها  الرابع  اللقب  بالده 
خمس نسخ من البطولة، وجاء اإلسباني اآلخر 
الثاني  المركز  في  كاريرا،  جارسيا  دييجو 
بفارق ست ثوان ليحرز الميدالية الفضية، أما 
يشارك  الذي  ميرزينوف،  فاسيلي  الروسي 
المفروض  اإليقاف  ظل  في  مستقل  كرياضي 
قضية  إطار  في  للقوى  الروسي  االتحاد  على 
احتل  أن  بعد  البرونزية  أحرز  فقد  منشطات، 
كاريرا.  خلف  ثانيتين  بفارق  الثالث  المركز 
في  بيريز  ماريا  نجحت  السيدات،  سباق  وفي 
انتزاع الصدارة من التشيكية أنيزكا دراهاتوفا، 
في المراحل األخيرة، لتنهي السباق في المركز 
األول متفوقة بفارق 27 ثانية. وحققت بيريز 

زمنا قياسيا في البطولة األوروبية، حيث أنهت 
السباق في ساعة واحدة و26 دقيقة و36 ثانية، 
السيدات  سباق  في  إلسبانيا  تتويج  أول  وكان 
بالبطولة األوروبية. وجاءت اإليطالية أنتونيال 
بالميسانو في المركز الثالث، بفارق 54 ثانية 
انطالق  وكان  البرونزية.  لتحرز  بيريز  خلف 
ليقام  ساعتين،  لنحو  تأخر  قد  السيدات  سباق 
تزامناً مع سباق الرجال؛ بسبب انتشار رائحة 
كان  فقد  المنافسات،  انطالق  موقع  في  غاز 
التاسعة  الساعة  في  السباق  ينطلق  أن  مقرراً 
المحلي  بالتوقيت  صباحاً  دقائق  وخمس 
)0705 بتوقيت غرينيتش(. لكن؛ جرى تأخير 
العاشرة و55 دقيقة مع  الساعة  إلى  االنطالق 
استمرار البحث حول ما إذا كان هناك تسرب 
للغاز بالقرب من المسار البالغ طوله كيلومتر 
واحد في وسط برلين. وبعد نحو ساعة واحدة 
في  مقرراً  كان  الذي  االنطالق  موعد  من 
البداية، أعلنت فرق اإلطفاء عبر موقع شبكة 
التواصل االجتماعي »تويتر« أن األمور على 

ما يرام.

نجم  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  أبدى 
باألجواء  الشديد  إعجابه  اإليطالي،  يوفنتوس 
المحيطة به في قلعة السيدة العجوز، التي انضم 
إليها في الصيف الجاري قادماً من لاير مدريد.
موقع  نقلها  تصريحات  في  رونالدو،  وقال 
هنا،  باالرتياح  »أشعر  إيطاليا«:  »فوتبول 
الملعب،  حول  الناس  كذلك  جيد،  شيء  كل 
سعيد  وأنا  جداً،  لطيف  شيء  كل  الجماهير، 
للغاية، إنه أكبر ناٍد في إيطاليا، وفي أوروبا، 
لذا كان القدوم إلى هنا قراراً سهالً، فهو ناٍد ال 
يصدق«.  وأضاف: »يوفي ناد عظيم، منذ أن 
كنت طفالً، نظرت إلى هذا الفريق وقلت إنني 
أتمنى أن ألعب له يوماً ما، اآلن سألعب بفريق 
رائع، واحد من أكبر األندية في العالم، لم تكن 
االنضمام،  قررت  عندما  دقيقة  لحظة  هناك 
يوفنتوس،  أمام  مرات  لعبنا  السنوات  خالل 
اإليطالية  الجماهير  بأن  خاص  شعور  ولدي 
تحب كريستيانو«. وعن لحظة تصفيق جماهير 
الشهير،  المقصي  هدفه  عقب  له  يوفنتوس 
هذا  يوم،  كل  ذلك  أتذكر  يصدق،  »ال  أكمل: 
لم يحدث لي من قبل، في دوري األبطال أمام 
يوفنتوس بربع النهائي، تسجل هدفاً، وترى كل 
شخص في االستاد يصفق لك، كان شعوراً ال 
يصدق«. وتابع :«شعرت بالدهشة في البداية، 
هذا  وأحببت  يوفنتوس،  متابعة  على  اعتدت 
أكثر،  أحببته  اللحظة،  هذه  منذ  لكن  النادي، 
لن أقول إنها كانت النقطة الرئيسية في انتقالي 

بالطبع  يمكن  التفاصيل ساعدت،  كل  لكن  له، 
أن يساعدك مشاهدة الناس تحبك، وقتها يكون 
الشعور مختلفاً تماماً«. وأردف الدون: »أريد 
أن  هي  أولويتي  المؤيدين،  جميع  أشكر  أن 
الفريق  جعل  وأحاول  جهدي،  قصارى  أبذل 
االستمتاع  سأحاول  عملي،  هو  هذا  أفضل، 
أفضل،  يوفنتوس  أستطيع، وجعل  ما  بقدر  به 
هدفي األول سيحدث بطريقة طبيعية، ال أفكر 
في ذلك، أعرف أنني سأكون مستعداً، جاهزاً، 
أكون  أن  فقط  أريد  يهم،  ال  األول  هدفي  لكن 
في  األمر  سيكون  »ربما  وأكمل:  مستعداً«. 
هذا النادي مختلفاً، حتى اآلن، أشعر أن الناس 
مختلفون، كلهم ودودون للغاية، هم مثل عائلة، 
وأريد  متحمس  أنا  لي،  انطباع  أول  هذا  كان 
جعلهم سعداء«. وواصل: »كنت محترفًا لمدة 
نفسه،  هو  دائماً  طريقي  لذا  عاماً،   16-15
يونايتد  مانشستر  في  عديدة  لسنوات  لعبت 
ولاير مدريد، واآلن مغامرة جديدة، أرغب في 
يساعد  مما  نفسه،  العمل  أسلوب  على  الحفاظ 
في تحقيق أهداف الفريق«.  واختتم رونالدو: 
»أنا أعرف الدوري االيطالي ألنني تابعته على 
التلفزيون لكنني لم ألعب به من قبل، أتمنى أن 
أتكيف بسرعة، لكنني أتيت هنا للتحدي واللعب 
في أفضل ناٍد في إيطاليا، هو أمر مثير وأتمنى 
قصاري  سأبذل  طريقة،  بأفضل  الموسم  بدء 

جهدي وبالتأكيد سنفوز باأللقاب معاً«.

اختتام مرحلة الذهاب لدوري الناشئني بإقليم اجلزيرة

إسبانيا حتصد ذهبيتني بالبطولة حقيبة روناهي الرياضية
األوروبية أللعاب القوى

رونالدو: حققت حلم طفولتي
 باللعب ليوفنتوس

أسود تشيلسي يكشرون عن أنيابهم ويلتهمون هيديرسفيلد

اختتمت مرحلة الذهاب من دوري الناشئني لكرة القدم ألندية إقليم اجلزيرة، وسبقها اختتام مرحلة الذهاب واإلياب لدوري 
األشبال، ويف مباراة االفتتاح من اجلولة الثالثة واألخرية لدوري الناشئني، سيطر التعادل السليب بدون أهداف على لقاء ناديي 

عمال اجلزيرة والطريق وذلك على أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو.
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لألنباء  هوار  وكالة  أجرته  حواٍر  في 
مجلس  في  الرئاسيّة  الهيئة  عضو  كشف 
عن  علي  محمد  حسن  الديمقراطيّة  سوريا 
تفاصيل االجتماع الذي ُعقد في دمشق بينهم 
األساسيّة  والنقاط  السورّي،  النظام  وبين 
خالل  الطرفين  بين  مناقشتها  تّمت  التي 
االجتماع. حيث قال: إنّنا في مجلس سوريا 
واضحٍة  نظٍر  وجهةَ  تبنينا  الديمقراطيّة 
الحوار  مبدأ  وهو  السوريّة  األزمة  لحلِّ 
التي  الدول  وأن  السلمي،  السياسّي  والحلِّ 
تدخلت في سوريا جاءت لتحقيق مصالحها 
وكان باإلمكان أن تعمل روسيا والواليات 
منذ  األزمة  إنهاء  على  األمريكيّة  المتحدة 
إلينا  ُوجهت  التي  الدعوة  وبعد  البداية، 
أصدرنا  ولذلك  إيجابيّة،  اعتبرناها  والتي 
بياناً رسميّاً بقبول الدعوة، ألّن هناك أموراً 
الخدميّة  األمور  ومنها  النقاش  إلى  بحاجة 

وفي مقدمها مسألة السد والكهرباء وقد 
كانت في ُصلب الموضوع. 

التي دارت  الشائعات  إلى  وأشار حسن 
ناقشنا  لقد  بالقول:  االجتماع  حول 
الذاتيّة والمحليّة في  مواضيع اإلدارات 
وما  لها،  الحلول  إليجاد  سوريا  شمال 
تسليم  حول  المعادي  اإلعالم  يتداوله 
عن  عاٍر  هو  السورّي  للنظام  المناطق 
إال،  ليس  الفتنِة  بثُّ  وهدفه  الصّحة 
فالمفاوضات ال زالت في مراحل النقاش 
ولم نصل إلى أيّة نتيجة نهائيّة أو قراٍر 
بخصوص ذلك وسنواصل اللقاءات في 

المراحل القادمة. 
وحول مسألة عفرين واالحتالل التركّي 
نظر  وجهة  أّن  إلى  حسن  أشار  لها 
الطرفين حولها كانت متطابقة من حيث 
بمثابة  هو  فيها  التركّي  الوجود  اعتبار 
الخدميّة  المواضيع  أّن  وإلى  احتالل، 
من  كانت  المواطن  حياةَ  تخصُّ  التي 
المدنّي  كالسجِل  النقاشات  أولويات 
واإلداراِت  الثالث  الذاتيّة  واإلدارات 
المحليّة األربع، وقد تّم تشكيل لجنة من 
وكذلك  األمور  هذه  لمناقشة  كّل طرٍف 
المحليّة  اإلدارة  موضوع  لمناقشة 

المنصوص في القانون رقم 107.  
الهيئة  عضو  مع  الحوار  وتطرق 

الرئاسيّة لمجلس سوريا الديمقراطيّة حسن 
اجتماع  وتفاصيل  حيثيات  إلى  علي  محمد 
مسد في دمشق واألفكار المطروحة خالله 

وفيما النص الكامل للحوار: 

وجهة  حول  تتحدثوا  أن  لكم  هل  -بداية 
نظركم ورؤيتكم فيما يتعلق بالحّل السياسّي 

لألزمة السوريّة؟
نقاشات  ظهرت  األخيرة  اآلونة  في 
عامة  وبين  الشارع  في  كثيرة  وجداالت 
حول  السياسيّة،  القوى  بين  وحتى  الناس، 
اجتماع وفد مجلس سوريا الديمقراطيّة مع 
سوريا  مجلس  في  فنحن  السورّي،  النظام 
تبنينا وجهة نظر  البداية  الديمقراطيّة ومنذ 
السوريّة،  األزمة  لحل  واضحة  ورؤية 
السياسّي  الحوار  في  يكمن  الحّل  أن  وهي 
السورّي، ألّن الشعب السورّي لم يعد قادراً 
ما  منذ  الدائرة  الحرب  ويالت  تحّمل  على 
يقارب الثماني سنوات، والتي أسفرت عن 
نتائج سلبيّة جداً على مجتمعنا، وقد رأينا أّن 
وأّن  والعسكرة  السالح  عبر  يأتي  ال  الحّل 
استخدامه في وجه اإلرهاب  السالح يجب 
الواقع  تغيير  الوسائل  بشتّى  حاول  الذي 
السورّي إلى جحيم الحرب، وتهجير الشعب 
السورّي بأكمله ليُؤسَس لدولته المزعومة. 

لقد كانت رؤية مجلس سوريا الديمقراطيّة 

واضحة وجلية منذ تأسيسه، فقد اعتمد على 
حلِّ األزمة عبر الحوار السورّي السياسّي 
سوريا،  لشعوب  الحقيقيين  الممثلين  مع 
أبنائهم  الذين ضّحوا بحياتهم ودماء  هؤالء 
من أجل الدفاع عن حقوقهم والقضاء على 
المرتزقة واإلرهابيين الذين جاؤوا من كلِّ 
سوريا  مجلس  في  نحن  وصوب.  حدٍب 
الديمقراطيّة المظلة السياسيّة لقواِت سوريا 
المناطق  في  أنفسنا  اعتبرنا  الديمقراطيّة 
سوريا  قوات  قواتنا،  قبل  من  المحّررة 
الديمقراطيّة في شمال شرق سوريا كالرقة 
الحقيقيين  األصحاب  ومنبج  الزور  ودير 
الحرب  غمار  خضنا  لذلك  األرض.  لهذه 
محليّة  إداراٍت  بتأسيس  وقمنا  لتحريرها 
وهذه  بنفسها  المناطق  تلك  شؤون  تدير 
اإلدارات كانت من أهلها بمعنى أّن أهَل تلك 
المناطق هم من قاموا بمهمة قيادة اإلدارات 

القوى اإلقليميّة والدوليّة  تدّخلت  لقد  هناك. 
في الشأن السورّي، وكان لكلِّ واحدٍة منها 
لتحقيق  نعم جاءت  التدخل،  هذا  هدفها من 
من  وكان  الواقع  أرض  على  مصالحها 
الممكن أن تعمل روسيا والواليات المتحدة 
منذ  األزمة  هذه  إنهاء  على  األمريكيّة 
السورّي  الداخل  في  بقينا  نحن من  البداية. 
اإلرهاب  ضد  وقيمنا  أرضنا  عن  ودافعنا 
وحّررنا الكثير من المناطق السوريّة منهم، 
هذه  من  الرئيس  الطرف  أنفسنا  نجد  لذا 
المبادرة لحلِّ األزمة السوريّة، ونحن أيضاً 
لنا مشروٌع سياسيٌّ متكامٌل ولم نتوقف عن 
مبادراتنا لالجتماعات والمؤتمرات لمناقشة 
الوضع اآلني في سوريا وكيفيّة وضع حّل 

لألزمة المستفحلة فيها.

-هل كانت هناك حوارات مسبقة بين وفدكم 
الذي ُعقد في  النظام، قبل االجتماع  ووفد 

دمشق؟
بعد لقاء رأس النظام السورّي بشار األسد 
تمَّ  بوتين  فالديمير  الروسّي  الرئيس  مع 
االتفاق على عقِد اجتماٍع مع قوات سوريا 
سوريا  مجلس  في  وبدورنا  الديمقراطيّة، 
الديمقراطيّة اعتبرنا أّن هذه الخطوة إيجابيّة 
بيان  بإصدار  قمنا  لذلك  االتجاه،  ذلك  في 
شروٍط  أّي  دون  مقترحهم  بقبول  رسمّي 

مسبقٍة، وألّن هناك حاجة إلى مناقشة بعض 
السد  مسألة  مقدمها  وفي  الخدميّة  األمور 
الخدميّة  األمور  من  وغيرها  والكهرباء 
أهم  من  السد  محور  وكان  الطرفين  بين 

النقاشات. 
سوريا  قوات  قالت  السد  تحرير  بداية  في 
وطنيّة  ثروة  هو  السّد  إّن  الديمقراطيّة 
ُعقدت  لذلك  سوريا،  شعوب  جميَع  تخصُّ 
ومجلس  السورّي  النظام  مع  لقاءاٌت 
إعادة  السد وتّم  المدنّي حول مسألة  الطبقة 
موظفيها ومعداتها وإعادة تأهيلها لوضعها 
تحت خدمة الشعب السورّي وتوفير المياه 
والكهرباء لشعبنا الذين يعاني النقص فيهما 
منذ أكثر من سبعة أعوام. وال تزال هناك 
المدنّي والنظام  الطبقة  بين مجلس  نقاشات 
السورّي حول السّد. وقد قّدمنا لهم مقترحنا 
مع  السد  تأهيل  إلعادة  جاهزون  بأنّنا 

الكثير  إلى  بحاجة  السّد  منشأة  ألّن  النظام 
السد هو ملك لجميع  أّن  المعدات، كما  من 
السوريّين ويجب إعادة تأهيله نظراً للحاجة 
التي  المقترحات  تلك  بموجب  إليه.  الماّسة 
طُرحت في اجتماِع مجلس الطبقة والنظام 
بعقِد  السورّي  النظام  طالب  السّد  بشأن 
الديمقراطيّة في  اجتماٍع مع مجلس سوريا 
تلك  للتباحث في  السوريّة دمشق  العاصمة 

المواضيع الخدميّة أوالً. 

األساسيّة  والمحاور  المواضيع  هي  -ما 
التي طرحتموها في اجتماعكم في دمشق، 

وماذا هو موقف النظام منها؟ 
اقتراح حول  لدينا  كان  االجتماع  بداية  في 
اإلدارات الذاتيّة الديمقراطيّة والمناطق التي 
تّم تحريرها من مرتزقة داعش »اإلدارات 
وديرالزور  والرقة  لمنبج  المحليّة«  الذاتيّة 
الشمال  شعوب  حقّقتها  التي  واالنتصارات 
وعبر  أبنائهم،  تضحيات  بفضل  السورّي 
الكثير  نقّدم  أن  استطعنا  اإلدارات  هذه 
جّسدت  اإلدارات  وهذه  المنطقة،  لشعوب 
والديمقراطيّة  المشترك  للعيش  نموذجاً 
وتأمين  شعبنا  بحماية  نقوم  أن  واستطعنا 
األمن واالستقرار لهم والدفاع عن المناطق 
النقاش  في  األول  المحور  وكان  المحّررة. 
في  دار  الذي  االجتماع  في  الرئيس  والبند 

أّن  هو  السورّي  النظام  وبين  بيننا  دمشق 
اإلدارات الذاتيّة والمحلية في شمال سوريا 
واألديان  الطوائف  جميع  فيها  تتشارك 
فقد طرح  السورّي  النظام  أما  والمكّونات. 
باإلدارة  الخاص   107 القانون  جانبه  من 
المحليّة في سوريا، لذلك كان النقاش حول 
إلى  لها  مناسبة  حلول  وإيجاد  األمور  هذه 
جانب استمرار الحوارات بين الطرفين في 
اإلعالم  وسائل  تداولته  وما  المقبلة،  األيام 
والمواقع المعادية لنا، حول تسليم المناطق 
ونحن  الفتنة.  بث  هدفه  السورّي،  للنظام 
تّم  التي  واألماكن  المدن  أّن  على  نؤّكد 
تحريرها بدماء أبطالنا لن تكون موضوعاً 
للصفقات، ولم نتباحث مع أّي طرف حول 
مرحلة  في  نزال  ال  نحن  الموضوع  هذا 
الحوار مع النظام السورّي، ولم نصل إلى 
أّي نتيجة أو قرار يخصُّ الوضع في سوريا 

وال في الشمال السورّي، ولكننا جادين في 
العالقة  للمسائل  منطقّي  حلٍّ  إلى  التوّصل 
في  النظام  مع  لقاءاتنا  وسنواصل  بيننا، 

المراحل القادمة.

االحتالل  موضوع  إلى  التطرق  تم  هل   -
التركّي لمنطقة عفرين خالل اللقاء؟ 

واحدة  كانت  االجتماع  في  الطرفين  نظرة 
دولةُ  هي  التركيّة  الدولة  أّن  وهي  أال 
احتالٍل أقدمت على احتالل عدة مناطق من 
األراضي السوريّة بما فيها مدينة عفرين، 
وحسب وجهة نظرنا الدولة التركيّة محتلة 
لتركيا  لألراضي السوريّة، وال نرى مكاناً 
التي  المناطق  باقي  في  وكذلك  عفرين  في 
ال  عفرين  بتحرير  يتعلق  فيما  أما  احتلتها. 
الدوليّة  القوى  مع  مفاوضات  هناك  تزال 
دوليّة  مسألة  أصبحت  ألنّها  الفاعلة، 
السورّي  النظام  وعلى  مصالح،  وصراع 
أن  يجب  التي  الحلول  من  يكون جزءاً  أن 
تؤدي إلى خروج تركيا من األراضي التي 
توحيد  هو  هدفنا  كان  ولطالما  احتلتها.  
األراضي السوريّة وتحرير عفرين واتفاقنا 
على أّن تركيا دولة احتالل، سيكون رسالة 
لجميع المناطق التي احتلتها تركيا لتحريرها 
ومرتزقتهم،  التركّي  االحتالل  براثن  من 
ويجب أن تُترجم األقوال إلى األفعال على 

نعمل  التي  أهدافنا  أولويات  األرض، ومن 
من أجلها تحرير عفرين وهو واجٌب علينا. 

-ما هي المواضيع األخرى التي اتفقتم أو 
اختلفتم عليها مع النظام؟

 بطبيعة الحاِل دارِت النقاشات حول العديد 
الخدميّة  األمور  أهّمها  وكان  األمور،  من 
التي تخّص حياة المواطن وتأمين متطلباته، 
ومن  الفرات  سد  مسألة  رأسها  على  وكان 
وكذلك  عليها،  النقاش  تّم  التي  النقاط  أهم 
إشكاليات  هناك  وكانت  الصّحة،  مسألة 
المدنّي  السجل  مسألة  حول  وبينهم  بيننا 
ودوائرها، ويجب على الطرفين إيجاد حّل 
لها، وكذلك مسألة اإلدارات الذاتيّة والمحليّة 
النقاش عليها ولكن بشكل جزئّي.  تّم  حيث 
قمنا  الديمقراطيّة  سوريا  لمجلس  ونحن 
بوضع الكرة في ملعبهم، وقّدمنا لهم جميع 
مقترحاتنا التي تخّص مصلحة الشعب، وهم 
قّدموا لنا مقترحاً بتشكيل لجان من الطرفين 
إلى  الوصول  حتى  الحوارات  لمواصلة 
ونحن  الطرفان.  عليه  يتفق  معيّن  قرار 
العديدة  المؤتمرات  نتائج  كانت  كيف  نعلم 
السوريّة،  األزمة  حلِّ  بشأن  ُعقدت  التي 
وإسطنبول  والرياض  وجنيف  أستانه  مثل 
وغيرها، حيث لن تكن لديهم رؤية سياسيّة 
ومن  سوريا،  في  األزمة  حّل  على  قادرة 
جرى  الذي  اللقاء  وعبر  بأننا  نرى  جانبنا 
في دمشق حافظنا على جميع االنتصارات 
كما  سوريا،  شمال  شعوب  حققتها  التي 
أثبتنا بأنّنا الطرف األهم للحوار مع النظام 
السورّي، وقّدمنا ما بوسعنا إلنهاء المشاكل 
التي يعاني منها شعبنا، وسنكون عند ُحسن 
وسوريا  السورّي  الشمال  في  الشعب  ظن 

بشكٍل عام.
ومسألة اإلدارة الذاتيّة طرحت في االجتماع 
والتعايش  الشعوب  ألخوة  كنموذج 
مكونات  جميع  تضم  ألنها  المشترك 
حقوقهم  على  وتحافظ  سوريا  شمال 
ومعتقداتهم، وجميع الوفود التي زارت 
الحقيقة  بهذه  أقروا  الذاتيّة  اإلدارات 
نتيجة  ولكن  المحاباة  باب  من  ليس 

معايشتهم الواقع على األرض.  

من  لجان  تشكيل  عن  -تحدثتم 
اللجان  تلك  مهمة  هي  ما  الطرفين، 
وما هي المحاور التي ستتباحث فيها؟
في الشمال السورّي تّم إعالن 3 إدارات 
ذاتيّة و4 إدارات محليّة إلدارة شؤون 
تّم  االجتماع  وفي  المحّررة،  المناطق 
طرف  من  لجنة  تشكيل  على  االتفاق 
لمتابعة  النظام  من طرف  ولجنة  مسد 
وكذلك  الذاتيّة  اإلدارات  موضوع 
المنصوص  المحليّة  اإلدارة  موضوع 
وستقّدم   ،107 رقم  القانون  في  عليه 
ومقترحاتها  توجيهاتها  اللجان  هذه 
اتفاق  إلى  للوصول  المعنية،  للجهات 
بأنَّ  للجميع  ونقولها  الطرفين.  يرضي 
فقط  هو  السورّي  النظام  مع  اجتماعنا 
للحوار تمهيداً للوصول مفاوضات بين 
على  نخفيه  ما  لدينا  وليس  الطرفين، 
اإلطالق، وهذه الحوارات ال تزال في 
خطواتها األولى وكلُّ ما يُشاع عن حدوث 
وبين  بيننا  االجتماعات  من  ثانيٍة  جولٍة 
النظام عارية عن الصحة ونحن لم نجتمع 
مع  ولكننا  اآلن،  حتى  واحدة  مرة  سوى 
استمرار الحوار وعقِد االجتماعات ونسعى 

لتحقيق ذلك. 

-في ختام هذا الحوار هل من كلمة أخيرة؟
ومصيريّة،  حّساسة  بمرحلة  سوريا   تمرُّ 
من  الكثير  عانى  السورّي  والشعب 
اإلقليميّة  التدّخالت  نتيجة  الصعوبات 
والدوليّة وتعنت النظام السورّي، لقد حّولوا 
األزمة  وأدخلوا  كبير  كابوس  إلى  سوريا 
سوريا  مجلس  في  ونحن  مظلم،  نفق  في 
ومقتنعون  السياسّي  الحّل  مع  الديمقراطيّة 
بالحلِّ السياسّي والحوار، ألنّه هو الطريق 
االبتعاد  يجب  كما  للحّل،  والوحيد  السليم 
والمصالح  اإلقليميّة  القوى  أجندات  عن 
وهو  واحد  مبدأ  على  واالعتماد  الشخصيّة 
الوحيد  وهو  السورّي   – السورّي  الحوار 
الذي يمّكنه من تحقيق الهدف األسمى وهو 
وقف الحرب الجارية في سوريا كي نبني 

معاً وطناً للجميع. 

ظل  في  للتفاوض  ملّحة  الحاجة  أصبحت 
الجماعات  بين  العالقات  وتعقد  تطور  تغيّر 
الواحد،  بالبلد  المختلفة  والهيئات  والمؤسسات 
السياسيّة  العالقات  وتعقّد  تطّور  وكذلك 
وليصبَح  الدول،  بين  والتجاريّة  واالقتصاديّة 
أو  )المحلّي  المستويات  كّل  على  التفاوُض 
اإلقليمّي أو الدولّي( أداةً هامة لتسوية المشاكل 
بالتوصل  االزمات  وإنهاء  الخالفات  وحّل 
فإنّه يسهم بزيادة  العمل  إلى االتفاق، وأما في 
المصالح  بين  التوازن  ويقيم  والتفاعل  التفاهم 
وكذلك  المتباينة  والمصالح  واآلراء  المختلفة 

بين الحقوق والواجبات.

التفاوض قوامه احلوار

»نوٌع  أنّه  ومنها:  التفاوض  تعاريف  تتعدد 
فريقين  بين  االقتراحات  تبادِل  أو  الحوار  من 
أو أكثر للتوصل إلى اتفاق يحسُم قضيةَ نزاٍع 
المشتركة  المصالح  على  الحفاظ  مع  بينهم، 
إلى  التفاوض  يستند  أن  يجب  وبذلك  بينهم، 
المشتركة،  المصلحة  هما:  أساسيين  ركنين 
قضية متنازع حولها. إذ ال تفاوض مع من ال 

تجمعنا بهم قضية.
الحوار  بأنّه »أسلوب  أيضاً  التفاوض  ويُعّرف 
والتعبير عن وجهاِت النظر انطالقاً من موقف 
معيّن بهدف التوصل إلى اتفاق يُلزم األطراف 
التفاوض حول موضوع  في عملية  المشتركة 
أو  اجتماعّي(  أو  سياسّي  أو  اقتصادّي  معيّن 
بين  وكذلك  دولتين  أو  دول  عدة  من  غيره 

المنظمات حول التحالفات وسواها«.
فكرة  على  ويعترض  البعض  يحتج  وقد 

واألفكار  الرؤى  اختالف  لجهِة  التفاوض 
حولها،  الحوار  وفائدة  المواقف،  وتضارب 
في  والتعارَض  التبايَن  أّن  الصحيح  أّن  إال 
وأكثُر  الحوار،  والمصالح هما  سبُب  األفكار 

الموضوعاِت مدعاةً للتفاوض والحوار.
هوة  تضييق  إلى  غالباً  المفاوضات  تهدُف  إذ 
الذي  الحّد  إلى  التفاوض  بين أطراف  الخالف 
يمكن القول: التوصل إلى نتيجة ترضي طرفي 
الخالف  وتجاوز  األفضل،  بالصورة  الخالف 
الناجم عن اتخاذ قرارات من كّل طرف على 
فرِض  محاولة  أو  الفردّي،  التصرف  أو  حدة 
اآلخر  الطرف  على  أحادي  جانب  من  حلٍّ 
بدون مراعاة مصالحه وأفكاره أو التعدي على 
حقوقه وحريته، ما يؤّدي في النهاية إلى حدوث 
لكال  محمودة  غير  نتائج  إلى  يؤّدي  قد  صداٍم 

الطرفين.
إلى  المفاوضات  يؤّدي  أن  التفاوض  شأن  من 
بين  والتعاون  المشترك  الفهم  مساحة  زيادة 
لتوافقات  متينة  أرضيّة  ويشّكل  األطراف، 
إلى  فالحاجة  أخرى خالفيّة،  قضايا  في  قادمة 
التفاوض دائمة حيث يظهر التباين بين طرفين 
يختلفان  ولكنهما  مشتركة  عوامل  تجمعهما 
المصالح  فيما  التعاطي معها، وكذلك  بأسلوب 
الخطوط  تكون  فيما  التفصيليّة  واالهتمامات 

العامة محل التوافق من قبل أطراف الخالف.
تتعدد طرق التفاوض السياسّي أو الدبلوماسّي، 
ومنها: طرق التفاوض الدبلوماسيّة االعتيادية، 
والمبعوثين  الرسميين  الممثلين  مهمة  وهي 
المفوضين بصالحيات التفاوض، ومنهم أيضاً 
السفراء ومساعدوهم، وقد يتدخل طرف ثالث 
والمساعدة  المشورة  ويقّدم  التفاوض  لينشط 
تقريب  سبيل  في  الحميدة  المساعي  ويبذل 

وجهات النظر، وقد يلعب الطرف الثالث دور 
التحضير  يتم  ريثما  الرسائل  ونقل  الوساطة 
للتفاوض المباشر، وقد يتم اللجوء إلى تشكيل 
التسوية  أو  والتحكيم،  الدوليّة  التحقيق  لجان 
واالجتماعات  المؤتمرات  وعقد  القضائيّة 
المسائل  في  يحتاج  وقد  وغيرها.  الدوليّة 
مشكلة  على  تنطوي  التي  أو  المسلح  الصراع 
بالثقة لوجود طرف دولّي ضامن يتعهد بإلزام 
تحت  االتفاق  بنود  بتنفيذ  أحدهما  أو  الفريقين 
طائلة شرط جزائّي حسب مستوى االتفاق أو 

مجاله.

مراحل التفاوض: 
مرحلة  من  التفاوض  يبدأ  النبض:  جسُّ  ــ 
استكشاف الطرف اآلخر ومعرفة ما يدور في 
خلده من أفكار، وهي محاولة األطراف لتكوين 
نوع من الفهم لمتطلبات كلِّ طرٍف من اآلخر، 
األفضل  األسلوب  وصياغة  الرؤى  وجمع 
وكذلك  الفهم،  سوء  مكامن  ومعرفة  للخطاب، 
االتفاق  بإطار  مشترٍك  إحساٍس  إلى  للوصول 
الذي يمكن التوصل إليه أي رسم إطار االتفاق 
والمهم  عليه،  والعمل  وتطبيقه  قبوله  المحتمل 
في هذه المرحلة إظهار الجديّة والوضوح في 

المتطلبات والحسم فيها.
بعد  والمقترحات:  العروض  تقديم  مرحلة  ــ 
تفهم اإلطار العام بجمع صورتي الموقف من 
كال الطرفين، يقوم كّل طرف أو حتى كالهما 
إن أمكن بتقديم العروض والمقترحات بالنسبة 
والمتصلة  العالقة  المسائل  من  مسألة  لكّل 
العروض  تكون  وغالباً  التفاوض،  بمضمون 
كل  يحاول  بمعنى  بدايتها  في  السقف  عالية 
التي  طرف تحصيل الحد األقصى من طلباته 

يصوغها في شروط.
يشبه  قد  والذي  والنقاش  التفاوض  مباشرة  ــ 
فريق  كّل  يلجأ  المرحلة  هذه  وفي  المساومة 
استطاع  ما  وطلباته  بشروطه  التمسك  على 
لذلك سبيالً، ليحقّق مزايا نسبيّة لصالحه، ومع 
استمرار التفاوض يقترب الفريقان من مرحلة 
النهاية لصياغة التوافق في نّص يشمل مصالح 
المراحل  أكثر  من  المرحلة  وهذه  الطرفين 
حساسيّة، وخاللها يتّم بذل المساعي وقد تحتاج 
بخبرات  االستئناس  أو  طويلة  زمنيّة  لفترات 

ولجان تحقيق ودراسة لتأكيد مزاعم كّل فريق 
ولصياغة االتفاق.

ــ مرحلة إقرار االتفاق وصياغته االتفاق بشكل 
مكتوب عادة، وفي بعض األحيان يشمل ذلك 
فريق  على  ويجب  القانونية  التفاصيل  تحديد 
بمنتهى  المكتوبة  البنود  يراجع  أن  التفاوض 

الدقة.
العامة وال  الخطوط  المراحل  هذه  تكون  ربما 
عملية  لكّل  إذ  تفاوض،  حالة  كل  على  تنطبق 
وتعددها،  )األطراف  حيث  من  خصوصيتها 
خارجّي...(  أم  داخلّي  ومجاله،  الخالف  عمق 
المنطقي  التسلسل  المفاوضات  تتبع  ال  وقد 
فريق  كّل  بسلوك  التكهن  يمكن  ال  وقد  تماماً، 
أو  شروط  من  يستدرك  وما  التفاوض،  خالل 
مساعي تعطيل التفاوض من أطراف خارجيّة، 
وقد ينتهي التفاوض إلى صيغة أقرب للصفقة 
مراحل  وتتخللها  والتنافع،  المصالح  تبادل  أو 
من المناورة السياسيّة والتصريحات قد تضفي 
عندما  أشدها  وتبلغ  التفاوض،  على  سخونة 
إنهاء صراٍع مسلٍح،  التفاوض من أجل  يكون 
الميدانيّة  مكتسباته  توثيق  فريق  كّل  يحاول  إذ 
على طاولة التفاوض لفرض شروٍط أعلى على 

المقابل.

شروط نجاح التفاوض 
من أجل ضمان نجاح عملية التفاوض ال بد من 

االلتزام بمجموعة من القواعد: 
- االنطالق من مبدأ انتفاء المطلق: إذ ال حّق 
مطلق وال باطل مطلق، وعلى كّل طرف أال 
يسعى فقط إلى تفهّم وجهة نظر اآلخر بل أن 
يبعث برسائل طمأنة يبين فيها بجالء حرصه 

على ذلك.
- الوضوح: واإلفصاح عن الهواجس وما في 
المشاعر  فكتماُن  المخاوف  لتهدئة  الخواطر، 
وحبُسها يؤّدي بها إلى معاودة الظهور وربما 

االنفجار في مرحلة الحقة.
- تقدير موقف اآلخر: والحرص على الحفاظ 
بالقدر  له  االحترام  وإظهار  وجهه،  ماء  على 
الكافي، فلو كان المقابل غير مستحق لذلك فقد 
يؤدي  وقد  مباشرةً،  لمفاوضته  الحاجة  تسقط 
اإلحراج  ومواقف  والشتائم  اإلهانات  تبادل 
والتضييق على المقابل إلى إثارة عناده وتمسكه 

بمواقفه، فيعتبر أبسط المسائل قضايا مصير أو 
قضية كرامة ال يجوز له التنازل عنها.

أنم  لآلخر:  التعبير  وإتاحة فرصة  اإلصغاء   -
وتُسِمع،  تَسَمع  أن  يعني  جيداً  مفاوضاً  تكون 
واإلصغاء  الكالم  فرص  تكون  أن  وبذلك 
متساوية، على كلِّ فريق أن يمنح نفسه فرصة 

فهِم اآلخر.
فالتفاوُض  الماضي:  في  االستغراق  عدم   -
والماضي  المستقبل،  في  قادمة  لمرحلة  يهدف 
هو للعبرة، ومعظم الخالفات مبعثُها االختالف 
في تقييم الماضي وقراءته، والمطلوب مراجعة 

الماضي جيداً مع وعي كامل بأنّه ماٍض.
طرفا  يمثل  فيه:  والمرونة  التفاوض  مهارة   -
من  هامش  ولديهم  رسميّة  جهات  التفاوض 
المبادئ  مع  يتعارض  أال  يجب  الصالحيات 
الذي  المجتمع  أو  الشعبيّة  للحاضنة  األساسيّة 
على  للتوافق  التوصل  إطار  وفي  يمثلونه،  
انتقاء  في  مبدعاً  بارعاً  يكون  أن  المفاوض 
المعنى  التباس  كلماته وصياغة موثقه، ويمنع 

وسوء الفهم ويتجنب الضبابيّة في التعبير.
- نتيجة التفاوض: ينبغي أن تشمل على مكاسب 
المسلحة  الوطنيّة  النزاعات  وفي  للطرفين، 
يجب أال يسعى أحٌد لتسجيل نصٍر على الفريق 
اآلخر بمنطق الغلبة والقوة، إذ أّن األهم على 
اإلطالق نجاح المسار السلمّي ونجاح التفاوض 
العقل  لخيار  انتصاٌر  ألنّه  الفريقان  يتشاطره 
على  الحياة  لثقافة  وانتصاٌر  السالح،  على 
حول  يدوَر  أن  يجب  دائماً  والسؤال  الموت، 
والمهم  التفاوض؟  ينجح  لم  إن  البديل،  الخيار 

أن ينتصر الوطن.
يجب أن يحوز المفاوض مجموعة التوصيفات 
أمنه  على  والحرص  للوطن  اإلخالص  أهمها 
مواطنيه،  سالمة  وعلى  ووحدنه  وسالمته 
وتملِك الجرأة التخاذ القرار، وهي معايير ثابتة 
أخالقيّة وقانونيّة، وهذا ما نحتاجه سوريا اليوم 

في السنة الثامنة ألزمتها.   

من  فصيل  أّي  دعم  في  جادة  تركيا  تكن  لم 
محدودة  درجة  في  إال  المسلحة,  الفصائل 
من  الكرد  وتمنع  القومّي,  أمنها  على  تحافظ 
مكونات  جميع  يضم  فيدرالّي  كياٍن  تشكيِل 
الشمال السوري ,وشجعت الفصائل التي تبنتها 
المتوسطة  والورشات  المصانع  تدمير  في 
العاصمة  تعتبر  كانت  التي  حلب  مدينة  في 
االقتصادية ليس لسوريا بل للشرق االوسط , 
لضمان أن سوريا ما بعد األزمة ستكون سوقاً 
للمنتجات التركية , ومشاركتها إليران وروسيا 
في لقاءات أستانا هو استكمال لما هو مخطط 

في األجندات التركية.
المقاتالت  تنفذه  الذي  القصف  اشتداد  مع 
محافظة  ومدن  بلدات  في  والسوريّة  الروسيّة 
معركة  لبدء  السوريّة  القوات  وحشد  إدلب, 
من  أيٌّ  يغادر  أال  تركيا  تحرص  التي  إدلب 
ما  في  وجمعتهم  بهم  غدرت  التي  الفصائل 
يُسّمى بالفرصة األخيرة للتخلص منهم, فعندما 
يبدأ هجوم النظام على إدلب، فإّن نقاط المراقبة 
بال  أنّها  أي  بالمراقبة،  ستكتفي  الـ12  التركيّة 
تقديرات  كّل  حال  سيكون  وهكذا  تُذكر،  قيمة 
دور  في  وتأملت  اعتمدت  التي  المعارضة 
فكما  إدلب،  استعادة  من  النظام  يمنع  تركّي 
التعويل  تم  وبعدها درعا،  الغوطة  في معركة 
من  بدالً  بالثورة،  يسّمى  لما  داعمة  على قوى 
مشفوعة  نفسها!  الثورة  قوى  على  االعتماد 
خطاب  متالزمات  من  أصبحت  بعبارات 
المعارضة، تتكرر وتمأل اإلعالم ضجيجاً، مثل 
العالميّة”،  و”التفاهمات  الدوليّة”  “التوازنات 
دون استيعاب أّن الحرب في سوريا تحسم منذ 
سنوات بالقوة العسكريّة، وأّن العامل األول في 
هذا النزاع األهلّي، هو قوة األطراف المحليّة 
المقاتلة وداعميها المستعدين للقتال، وليس أّي 

قوة دوليّة.
قوتها،  بلغت  مهما  دوليّة،  قوة  ألّي  يمكن  فال 

محليين  حلفاء  على  االعتماد  دون  واقع  تغيير 
لذلك  مهيأة،  محليّة  ظروف  وضمن  وازنين، 
فصائل  دعم  من  المتحدة  الواليات  تتمكن  لم 
نجحت  بينما  مفككة،  لكنّها  أكثريّة  معارضة 

إيران في دعم نظام األقلية لكنه متماسك.
فإّن  سوريا،  داخل  التوازنات  اتضاح  وبعد 
ودرعا  الغوطة  عن  يختلف  لن  إدلب،  مصير 
والرقة ودير الزور، وإن تمّكن الجهاديون من 
بالنظام،  المعركة وإلحاق خسائر كبيرة  إطالة 
حتى لو أنجزت تسوية معينة بانسحاب الفصائل 
وهو  الضامن  الطرَف  فإّن  سالحها،  ونزع 
في موقف محرج،  نفسه  تركيا، سيضع  غالباً 
إخالئها  بعد  للنظام  إدلب  لتسليم  أنّه سيعود  إذ 
فإّن تركيا في ورطة في  لذلك  المسلحين،  من 

أنقرة  فسيكون موقف  النظام  فإْن هاجم  إدلب، 
لها محرجاً، وإن  التابعة  المراقبة  نقاط  ومعها 
السالح،  ونزع  للتسوية  فرصة  تركيا  منحت 
ودخول إدلب، فإنّها ستتحّول إلى مجرد عّراب 
للنظام بعد استالمها  المعارضة  لتسليم مناطق 

من المعارضة.
األراضي  داخل  بقواتها  تركيا  زّجت  أن  منذ 
الموالية  الفصائل  أو  قواتها  تنفّذ  لم  السوريّة، 
النظام  ضد  واحدة  عملية  أّي  سوريا،  في  لها 
التركّي  الخارجية  وزير  أّن  بل  السورّي، 
بأنّهم  مرتين،  صّرحوا  أتراك  ومسؤولين 
يرحبون بسيطرة »الجيش السوري الحكومّي« 
في  تركيا  أهداف  فإّن  لذلك  أراضيه،  على 
بمحاولة  سنوات،  منذ  انحصرت  سوريا 

التصّدي للنفوذ الكردّي.
الشرين  فقد أصبح أهون  السورّي،  النظام  أما 
أنقرة  أولويات  افترقت  وهنا  لتركيا،  بالنسبة 
حتى  السوريّة،  المعارضة  أولويات  عن 
الكرد  مواجهة  في  نفسها  تركيا  أولويات 
الحرب على مرتزقة  في  األمريكيون  استغلها 
داعش لتدخل تركيا مناطق درع الفرات، من 
دون محاربة الكرد أنفسهم، ودون القدرة حتى 
هناك،  المدن  وأكبر  أبرز  دخول  على  اآلن 
الحديث  كثرة  ورغم  رفعت،  وتل  منبج  وهي 
اإلعالمّي عن اتفاق مع األمريكيين بدخولهما، 
كان من الواضح منذ البداية أنّه سيبقى مجّرد 
حديث إعالمّي يمنح أنقرة مجّرد طمأنة شكليّة 
من  منبج،  خارج  لقواتها  روتينيّة  ودوريات 
دون أّي تغييٍر للقوة المسيطرة في منبج، وهي 
المجلس العسكرّي المنضوي في صفوف قسد.

ضمن  هدفاً  تركيا  حقّقت  فقد  عفرين،  في  أما 
الكانتون  ضرب  وهو  المباشرة،  أولوياتها 
الكردّي هناك، وهذا الهجوم توافق مع أهداف 
من  المقّرب  الكردّي  الكيان  بضرب  روسيا 
توافق  أنّه  واألهم  شماالً،  األمريكّي  منافسهم 
بمنع  والنظام  اإليرانيين  لدى  ملّحة  رغبة  مع 
تشكيل إقليم كردّي خارج عن سيطرتهم شمال 
مع  كركوك  مواجهة  تتكرر  ال  حتى  سوريا، 

اإلقليم الكردّي في شمال العراق.
سوريا،  في  تماماً  مكبّلة  تركيا  تبدو  وهكذا، 
اإلفالت  تستطيع  ال  وأمريكيّة،  روسيّة  بقيود 
الطرفين،  هذين  ألحد  هدف  لتحقيق  إال  منها، 
نسج  على  أنقرة  قدرة  لعدم  يرجع  هذا  ولعل 
تحالفات متينة داخل سوريا، وعدم رغبتها في 
ذلك أصالً، إضافة إلى تفكك وضعف الفصائل 
للتحالف  المرشحة  المعارضة  السنيّة  والقوى 
مع تركيا، وإن كانت تمثل أغلبيّة السكان، بينما 
تمكنت الدولة اإلقليميّة المناظرة لتركيا إقليميّاً، 
إيران، من نسج روابط ووشائج متينة مع أقليّة 

دعمتها في الحفاظ على السلطة بالدم والقمع، 
رغم أنّها ال تتجاوز نسبتها الـ10% من السكان، 
القوى  منه  خشيت  ما  أيضاً  فعلت  إنّها  بل 
اإلسالمّي  الخطاب  وهو  السنيّة،  المعارضة 
بخطاب  التمسك  إيران  فواصلت  الجهادّي، 
الفصائل  بكّل  النظام  ودعمت  للغرب،  معاٍد 
الشيعيّة من طهران حتى بيروت حتى صنعاء، 
المتحدة  الواليات  دفع  واقعاً  أمراً  وفرضت 
وروسيا للتعامل معها قوة إقليميّة مهيمنة، رغم 
نظامها وخطابها اإلسالمّي الفاقع، الذي ظلت 
إخفائه،  على  تحرص  السورية  المعارضة 
خشية فقدان دعم الغرب لها، فإذا بالغرب يدعم 
إيران القوية، وإن اكتست برداء إسالمّي داكن 

السواد.
أما الفصائل السوريّة المسلحة التي تبنتها تركيا 
والدول الخليجية في البداية, لم تكن تحمل أي 
برنامج ثوريّة ,بل كانت أغلبها من اللصوص 
المفاهيم  أدنى  تدرك  تكن  ,ولم  والمرتزقة 
مقاتلة  مجموعات  الى  تحّولت  بل  الثوريّة, 
“تحت الطلب “وهذا ما يفسر انهيارها في درعا 
مجموعات  الى  ,وتحّولها  الشرقية  الغوطة  و 
األماميّة  الصفوف  في  تقاتل  وأخرى  تركيّة 
لقوات النظام ,أما الرجاالت التي كانت تعتبر 
من  فلم تكن افضل حاالً  السياسيّة,  المعارضة 
وخرست  صراخها  تالشى  لقد  الفصائل,  هذه 
من  تحصلها  التي  واألموال  المغريات  أمام 
فترة  تستطع طوال  ولم   , الخليج  ودول  تركيا 
األزمة حتى اآلن من صياغة مشروع وطنّي 

لمستقبل سوريا القادمة. 

التفاوض... أهدافه مراحله وطرقه نتائجه وآثاره

إدلب يف طريقها للنظام … فصائل املعارضة املسلحة مرتزقة حتت الطلب

رامان آزاد 

دارا مرادا

يعدُّ التفاوضُ من السلوكيّات اليت مارسها اإلنسان منذ أقدم العصور وعرب تارخيه الطويل، 

ويف قضايا ال حصر هلا، ترتاوح يف أمهيتها ما بني أحداث احلياة اليوميّة البسيطة، وقضايا 

لتبادل  وسيلٌة  والتفاوض  وعسكريّة(.  واجتماعيّة  واقتصاديّة  )سياسية،  معّقدة 

 سواء.
ٍّ

وجهات النظر بني طرفني أو أكثر، ويُلجأ إليه يف السلم واحلرب على حد

حسن حممد علي: 

ة
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اتفقنا بأن الدولة الرتكي

 دولة احتالل
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يمنعنا  الوقت  هذا  بأن  أعلم  وثالثاً  الوقت( 
لكن  الصاخب،  عالمنا  في  السعادة  من 
شتتني  تشاء(  كيفما  )أعبث  بل  تتوقف  ال 
بعثرني ككل الفضاءات، ككّل )اآليات( بل 
أفعل ما يحلو لك )أشرب قهوتي( وأبحث 
عنوان،  للحقيقة  وليس  الحقيقة  في  عنك 
واستفهام  تعجب  إشارات  بعدها  أكتسب 
تسألني عن  وتساؤل( وال  وتنتابني )حيرةٌ 
حيرتي )فأنا ما أحببت من قبل( ولن أحب 
دعني  عليك  باهلل  آخر)اعترافات(  وهذه 
أصرخ وأقول )ال شيء غير الحب( يدفعني 
نحوك. في مشهد غير معلن تنادي شاعرتنا 
تمطره  بل  يهرَب  بأال  قلبها  يشغل  من 
بتساؤالت وتطلب منه )ال تقلق يا صغيري( 
نتحدث عن األيام واألحالم وأن  تعال معاً 
يعلن تمرده وحماقاته، )قدر ما تشاء( فال 
وحيدة  تبقى  كيال   مرة  ككل  عني  يشغلك 
لتعيش )شتاء بال حبيب( لكنني ال أقدر، تم 
تطلب منه )تريث( فأمامي أحالم حاضرة 
بها نحوك وفي ذهني  أهرول  ذاكرتي  في 
دمي(؟!   في  المسجون  )أنت  )سؤال(هل 
وتبقى الشاعرة آناهيتا رغم كّل ما بها من 
)وعد(  تلتقي  لعلها  أحالماً  تعيش  عشق 
فضاءات  في  )اغتيال(  لـ  تعرضت  وإن 
االعتراف. آنا هيتا سينو مولودة في سري 
كانية بإقليم الجزيرة عام 1972م. الرئيسة 
فرع  الجزيرة  مثقفي  التحاد  المشتركة 
سري كانيه، كانت بداياتها الشعريّة مبّكرة 
منذ عام 1988 وباللغة العربيّة، ثم كتبت 
شعريّة  مجموعة  لها  وصدرت  بالكرديّة 
تكتب  كما  2002م،  عام  الكرديّة  باللغة 
لها عام  والمقالة، وصدر  القصيرة  القصة 
2018 مجموعة قصص فلكلوريّة كرديّة. 
بعنوان  العربيّة  باللغة  شعريّة  ومجموعة 
اتحاد  إصدارات  من  أحبك«  ألنّي  »كتبت 

مثقفي الجزيرة.

5ثقافة وأدب تقارير وتحقيقات8

اجملموعة الشعرية: كتبت ألني أحبك
الشاعرة: آناهيتا سينو

ضفاف 
المعرفة

فريوشاه أمحد

األدب الشعبّي وجه من وجوه التراث الشعبي، 
الذي ينقل بمرآة خاصة مظاهر الحياة الشعبية 
قابل  غير  وهو  ومستقبلها  وحديثها  قديمها 
الشعب  عامة  به  يتفوه  الذي  فالكالم  للتلف، 
يبقى طرياً ندياً ال يزيده الزمن إال حياة، وقيمة 
وتحفظه  األلسن،  تتناقله  ثابت  فهو  وأهمية 
أمانة  بوصفه  األسماع  وتتلمسه  الصدور، 
عزيزة، وإرثاً تسري فيه أرواح األجداد، وهو 
عقيدتها،  الشعوب  منه  تستمد  الذي  الوعاء 
وتقاليدها، وقيمها األصيلة، ولغتها، وأفكارها، 

وممارستها، وأسلوب حياتها.

مفهوم األدب الشعيّب 

أنتجه  بما  يتمثل  الشعبي  األدب  مفهوم  إّن 
الشعب بأفراده، وجماعاته خالل األجيال، وفي 
مختلف المجاالت ويعتبر  الوثيقة التي يقدم بها 
مكتسباته؛  مجموع  مبرزاً  بنفسه  نفسه  الشعب 
الخاصة،  بتجاربه  اكتسبها  التي  تلكم  سواء 
فكانت بنت ظروفه البيئيّة، أو تلك التي انتقلت 
إليه نتيجة اتصاله بغيره، فاقتبسها كما هي، أو 
طّورها حتى توافق مزاجه، وفطرته، فاألدب 
الموجه  األدب  أنّه  على  يدل  اسمه  الشعبّي 
الشعب،  من  ينطلق  فهو  الناس،  عامة  إلى 
ومشاعره،  همومه،  بذلك  فيجسد  إليه،  ويعود 

وتطلعاته، وأن أهم ما يميّز األدب الشعبّي هو 
يعتمد في  الشفوية بحيث  التقاليد  اعتماده على 
والرواية،  »الحكي«،  على  وتداوله  ترويجه، 
الساحات  مثل  خاصة  أماكن  في  وذلك 
الشعبية  والحفالت  واألسواق،  العمومية، 
والمسامرات  واألتراح،  واألفراح،  كالمواسم، 
الصوت  على  بالخصوص  ويرتكز  الخاصة، 

في نقله والتعبير عنه.
 

أنواع األدب الشعيّب 

إّن كّل من يسمع كلمة أدب يتَّجه بفكره مباشرة 
الكلمة  هذه  أّن  حين  في  الرسمّي،  األدب  إلى 
تحمل في طياتها كل ما أنتجه اإلنسان من آثار 

الفصحى  باللغة  قيلت  التي  منها  سواء  أدبية، 
الدارجة  العامية  المحلية  باللغات  أو  للشعوب، 
اللغتين تحمل كل مقومات  على األلسن  فكال 
القيام  وعند  األدبي،  واإلبداع  األدبية،  اللغة 
بعملية بحث، وتمحيص للتراث األدبي الشعبي 
األدبية  الفنون  كثيرة من  أنواعاً  نجد أن هناك 

التي نطقت بها األفواه ومنها:
جملة  بشكل  يتمثَّل  الذي  الشعبي:  المثل   
بالغية موجزة ُمنغَّمة تحمل بين ثناياها حكمة 
األولى،  بالدرجة  تعليمي  وهدفها  الجماعة، 
وهو يصدر عن أحد أفراد الجماعة في وضعية 

والنوع  المثل،  ذكر  تستدعي  معينة  اجتماعية 
اآلخر الذي يندرج ضمن أنواع األدب الشعبي.      
أنواع  كسائر  النوع  وهذا  الشعبي:  القصص   
فهو  أو منتجه  قائله،  يُعرف  الشعبي ال  األدب 
كل  داخل  ففي  المجتمع،  وإبداع  إنتاج  من 
في  المتمثلة  الشعب  روح  الشعبية  الحكايات 
الحياة  في  فلسفته  حتى  وتفكيره  عيشه  طريقة 
عنه  تكشف  الذي  الفني  الجانب  عن  فضالً 
الحكايات ومن األلوان األخرى التي جادت بها 

القريحة الشعبية.
األدب  ألوان  من  لوناً  ويعتبر  الشعبي:  اللغز   
تتداول  وبقيت  النسيان  وجه  في  التي صمدت 
موجزة  عبارة  وهي  إلينا،  وصلت  أن  إلى  
إال  يدركها  ال  بعيدة  معاني  ثناياها  في  تحمل 
اللغز  الذي يستطيع فك رموزها، وقد يحتوي 
احتوائه  عن  تنجم  التي  الفكاهة  عنصر  على 

على عنصر المفاجأة.
التي  األخرى  األدبية  األنواع  من  النكته:   
أدبي  نتاج  وهي  للشعوب،  المرح  الوجه  تبين 
ليس هدفها الضحك فقط بل لها أهداف معينة 
اجتماعية  سياسية  مجتمعية  قضايا  تعالج  فهي 
إلى  االنتباه  إثارة  في  فتساهم  ثقافية  اقتصادية 
بروح مرحة وهي خالصة  لكن  معينة  قضية 
الصحيح  إطارها  من  خرجت  واقعية  تجربة 
ساخرة  تهكمية  أو  مضحكة  تجربة  فأصبحت 

تارة أخرى.
األدبية  األنواع  من  وهي  الشعبية:  األغنية   
التي تمثل لب التراث الشعبي وتعتبر من أهم 
ألوان األدب الشعبي وأكثره تداوالً ورواجاً وقد 
تطور  في  كبيراً  دوراً  الشعبية  األغنية  لعبت 
التركيبات  بأغنى  زاخراً  كنزاً  وتُعدُّ  الموسيقا 
من  ضخماً  جانباً  وتشكل  واإليقاعية  اللحنية 

تراثنا الموسيقي التقليدي.
الشعبي  والتراث  األدب  إنَّ  القول:  وخالصة 
بحمله  وتقوم  به  تعنى  حية  ثقافة  على  يعتمد 
في  يهمش  وعندما  جيل  إلى  جيل  من  ونقلة 
الذاكرة وينسى يفقد بريقه ويتالشى، وبتالشيه 
المجتمعات  حياة  أسرار  عن  الستار  يسدل 

وعاداتها وتقاليدها الموروثة. 

القنوات  بعض  تعرض  نيوز-  روج 
المسلسالت  من  الكثير  التركية  التلفزيونية 
المجتمع  على  تؤثر  التي  التركية 
الشباب بشكل  الكردستاني ككل وفي جيل 
خاص في هولير وغيرها من مدن باشور 
كردستان. وفي استطالع للرأي أفاد فنانون 
نشر  إلى  تسعى  تركيا  أنَّ  هولير  من  كرد 

ثقافتها وفرضها عبر هذه المسلسالت.
أشار  أنور«  »كوفان  الكوميدي  الممثل 
الى ذلك بقوله: »تفرض تركيا ثقافتها في 
ألن  وتسعى  مسلسالتها،  عبر  مجتمعنا 
تنسينا ثقافتنا، هذه المسلسالت خلقت تأثير 
خطيراً على المجتمع. وإذا ما استمر الحال 

هكذا سننسى ثقافتنا«.
ولفت كوفان أنور إلى ضرورة وضع حد 

لهذا الخطر، قائالً: »وزارة الثقافة في إقليم 
كردستان ال تقوم بواجباتها في إنشاء لجنة 
لمتابعة ومراقبة مضمون هذه المسلسالت، 
ألن هذه المسلسالت جلبت معها الكثير من 
المشاكل االجتماعية، لذلك من الضروري 
أن تمنع الحكومة عرض هذه المسلسالت«.
»الدوبالج  ممثلة  قالت  ذاته،  السياق  وفي 
»سينور بدوي » المسلسالت التركية ألقت 
بتأثير خطير على الثقافة الكردية، ألن هذه 
لثقافتنا  مغايرة  ثقافة  تعرض  المسلسالت 
الكردية، وتنشر معايير أخالقية ال تناسب 
تأثيراً  خلفت  المسلسالت  هذه  مجتمعنا، 
المجتمع والدليل على ذلك هو  في  خطيراً 
الزوجيّة  والمشاكل  الطالق  نسبة  زيادة 

وغيرها من المشاكل االجتماعيّة«.

بالقاهرة  الجديدة  الثقافة  دار  وكاالت- عن 
لألديبة  محمود«  »بنت  رواية  صدرت 
داليا أمين أصالن، وكانت أصالن قد بدأت 
برواية  الملحمي  األدبي  المشروع  ذلك 
»المختلط - وّد« )وهي الجدة التي تروي 
التي  حكاية شخصيات عديدة في الرواية( 
صدرت خالل عام 2016م عن دار الثقافة 

الجديدة أيضا.
وتتابع سرد سيرة الحي المذكور منذ بدايات 
التاسع  القرن  أواخر  في  الحديث  عمرانه 
الوسطى  الطبقة  من  عائلة  عبر  عشر، 
وصالتها بعائالت أخرى، ويمتد عبر عدد 

راصداً  الراهن،  وقتنا  إلى  األجيال  من 
األماكن  طالت  التي  العميقة  التغيرات 
تجذر  وهددت  مالمحها  فغيرت  والبشر، 
المنصورة،  مدينة  أحياء  أقدم  هويتها.حد 

وهو حي »المختلط«.
أصالن:  أمين  داليا  الروائية  وتقول 
»روايتي حدوتة متعبة وحلوة، بكيت معها 
وفكرت  وسخطت  وسافرت  وضحكت 
واسترخيت، لدرجة أنني عاجزة عن كتابة 
من  متأكدة  لكنني  لقراءتها،  تدعوكم  فقرة 

أنني سأرحل وتبقى هي، ألنَّها حياة«.

قبل  لكن  نلتقي،  أن  آناهيتا  مع  أتفق  لم 
ترانيمها  من  باقة  إلي  أُهديت  المغيب 

وهمساتها وليتها لم تنته باغتيال البنفسج!
، واألجمل حبُّ أنثى،  من الجميل أن تحبَّ
وها هي شاعرتنا آناهيتا تعّرفنا على حبها 
زوايا  كل  في  المبعثرة  قوافيها  خالل  من 
النسيان، وألن األنثى تعشق الحياه والتمرد، 
أحبك(.  ألني  )كتبت  بـ  ديوانها  وعنونَت 
عوالمها  إلى  آناهيتا  تأخذنا  الشفافية  بهذه 
ألوان  بكل  الحب  لنا  تزخرف  الالمتناهية 
الصغيرة  زنزانتها  من  الجميل،  الطيف 
كـ  هزيمته  تاريخ  إنهاء  الشاعرة  تُعلن 
أن  منه  أرادت  ذلك  رغم  مشاكس(  )طفل 
وتؤكد  الرحيل  تعلن  وهي  منيراً(  )يكون 
حتى  الليالي(  تشتهيك  )كما  يكون  بأن  له 
يعيش)أحالم( وتأتي ثانية وتبحث عنه )في 
من  الهارب(  يا)أيها  فيه  وتصيح  وسادته( 

سواد لياليه قف قليالً )أنا المختبئة فيك(.
في  شاعرتنا  تختبئ  كيف  قليالً  تأملنا  لو   
جوف مفرداتها لعشقنا االختباء كل العمر، 
تعرف  التشظي  زمن  في  )عذراء(  وهي 
الرقص على جراح لم تتوقف بعد وتعتبر 
النزف )هدية( من خربشات وخرائط  هذا 
تحدد لي )مملكة الموت(، ارسم فيها حلماً 
لميالدك  أصلي  شمعة  أشعل  عنوان(  )بال 
اكتب في كفك )أنا المسافرة( لكنني لن أبتعد 
كثيراً في الفراغ بل سأعيش )أنا والقصيدة( 
التي تجعلني أهرب منك، لكنك تبقى بوحي 
النازف دوماً، ألنك )أنت( في النهاية األمل 
حماقاتي.  رغم  ميالدي  ويوم  والفرحة 
أحد  أّي  من  أكثر  باألنثى  العارفة  آناهيتا 

أنثى(،  )جبروت  من  محّدثها  تحّذر  آخر 
فهي ليست من الصلصال، وتخاطبه: هي 
من جنباتك وتعرف كّل زواياك وخلجانك 
جيداً  وأتذكر  وإليك(  منك  )الممتدة  فأنا 
افترقنا،  ضحكنا،  بكينا،  تقول(  )عندما 
الطفولّي  الفرح  ذاك  كّل  ورغم  والتقينا، 
نعيش الـ )تحّدي( الذي بدأ بكلمة ونقطة في 
نهاية البداية، لكن هللا مدني بوحي عرفت 
تشّكلت  ومنها  بحرفين(  رائع  )الحب  بأن 
)أمنية( أطالبك فيها بطغيان أنثى فما زال لـ 
)عمري بقايا ربيع( وأنت رضيع رضيع. 
وتقول  آناهيتا عصفورها  تدعو  دالل  بكل 
لعلك  حب(  )قصة  عن  أحدثك  تعال  له 
أرسم  أوالً  )الهمسات(  تصنع  كيف  تتعلم 
إحساسي، وثانياً علمني كيف )أحاول قتل 

املسلسالت الرتكية خطر ثقايف داهم

سرية مصرية يف رواية «بنت حممود«

إضاءة على مفهوم األدب الشعبي

إعداد :غاندي اسكندر 

داخل  حربهم  في  داعش  مرتزقة  اعتمد 
األلغام،  القناصة،  على  منبج  مدينة  أسوار 
األسلوب  هذا  المفخخة،  السيارات  وتفجير 
الحزاونة  حي  داخل  استخدامه  كثر  القتالي 
وأكد القائد العام لكتائب شمس الشمال عكيد 
داخله،  دارت  معركة  أكبر  أنَّ  على  أحمد 
وقال: »كل يوم كانت هناك مفخخة تستهدف 
نقاط رفاقنا«، بهذه الجملة بدأ عكيد الحديث 
الحزاونة،  حي  داخل  المعارك  سير  عن 
وأضاف: »في بعض األحيان كنا نتقدم لنفاجأ 
بانفجار مفخخة خلفنا، كان داعش قد خبَّأها، 
الدمار الذي حل بالمباني داخل حي الحزاونة 
فجرها  التي  والمفخخات  األلغام  نتيجة  كان 
الحزاونة  في  الدمار  بالمئة من  داعش، 70 

كان نتيجة األلغام«.
شمس  كتائب  مقاتلي  أحد  وهو  منبج  دبور 
حي  تحرير  معارك  في  شارك  الشمال، 
الحزاونة، إذ يصفها بأنَّها »أصعب معركة«، 
المعارك  من  يوماً   25 نحو  »بعد  ويقول: 
صعوبات  واجهتنا  الحزاونة،  حي  دخلنا 
كان  الشوارع  قتال  أيام ألن  أول عشرة  في 
صعباً علينا، وقعنا في أكثر من كمين نصبه 
داعش وقع على إثرها عدد من رفاقنا شهداء 

وبنتيجة ذلك اضطررنا إلى االنسحاب«.
األكبر،  كان  الحزاونة  »حي  ويضيف: 
مدينة  ستكون  عليه،  السيطرة  استطعنا  فإذا 
الذين حاربونا  المرتزقة  منبج شبه محررة، 
فنا عليهم عن طريق  كانوا من األجانب، تعرَّ
الحي،  إلى  مرة  ألول  دخلنا  عندما  الجثث، 
النقطة  إلى  وصلنا  عندما  نقاط،  ثالث  ثبتنا 
الرابعة وقعنا في أول كمين خسرنا فيه 13 
بعدها  نتقدَّم  ولم  تراجعنا  وبنتيجتها  شهيداً 
المعارك، كانت  أيام من ضراوة  لمدة سبعة 
مساعدة طيران التحالف ضعيفة؛ ألن داعش 
ويتمركز  المحررة  مناطقنا  إلى  يتسلَّل  كان 
الطيران  كان  الحال  وبهذه  األبنية  تحت 

عاجزاً عن استهدافهم«.
 كانت معارك تحرير منبج صعبة وشرسة، 
ألن معظم المتواجدين بها وبأعداد »هائلة« 

كانوا من األجانب الذين قدموا عبر تركيا.

إنقاذ املدنيني...املهمة 
األصعب واألهم

لم يدع داعش المدنيين من أبناء مدينة منبج 
المعارك،  اشتداد  بالرغم من  يخرجون منها 
منبج  مجلس  مقاتلي  مهمة  صّعب  ما  وهذا 
العسكري الذين أعطوا أمر تحرير المدنيين 
كان  المدينة  تحرير  ر  تأخُّ ولعل  األولوية، 

بسبب تواجد اآلالف من المدنيين بداخلها.
في حي الحزاونة عمل داعش على سحب كل 
المدينة، وتجهز لخوض  إلى وسط  المدنيين 
معركة عسكرية مفتوحة ضد مقاتلي مجلس 
منبج، قلة قليلة من المدنيين استطاعوا البقاء 
والهروب بعد اقتراب مقاتلي المجلس. يتذكر 
التي  المجازر  إحدى  الشمال  شمس  عكيد 

المدنيين، ويقول: »في  ارتكبها داعش بحق 
إحدى المرات كنا قريبين من طريق البيزار، 
نقاطنا  صوب  توجهوا  المدنيين  من  عدد 
واستشهد  بالقناصات  المرتزقة  فاستهدفهم 
تسعة منهم وبقوا في نقاط التماس بيننا حتى 
المدنيون  فاستطاع  الكرامة  مدرسة  ضربت 
سحب جثث الضحايا«. ويذكر حادثة أخرى 
إذ  واحد،  يوم  في  مدنيٍّ   3500 فيها  أنقذوا 
يقول: »نحن من أبناء مدينة منبج. لذا؛ كان 
إحدى  في  األهالي،  مع  مستمر  تواصل  لنا 
المرات اتصل بي أحد أصدقائي وقال: إنَّهم 
متواجدون بالقرب من سوق الغنم، فتواصلت 
هؤالء  كان  باألمر،  ألعلمهم  القيادة  مع 
فطلبت  داعش،  وبين  بيننا  فيما  محاصرون 
القيادة مني التوجه شخصياً لتحرير المدنيين 
كوني على معرفة بهم، تقدَّمت إلى المناطق 
المحاصرة بمسافة 700 متر واستقبلت أول 
يقارب  ما  منهم  الذين خرج  للمدنيين  سيارة 

3500 شخص ».
ع  وتوزَّ باستهدافنا،  داعش  »بدأ  وأضاف: 
لغم  انفجر  وبنتيجتها  بسرعة  المدنيون 
أرضي مزروع بالماشية، لم يصب إال مدني 
لكن  يستهدفوننا  قناصة  هناك  كان  واحد، 
بواٍد  أشبه  كانت  فيها  كنا  التي  المنطقة  ألن 
منخفض، لم تكن القناصة قادرة على كشف 
ظن  ساعات  بثالث  ذلك  بعد  بدقة،  مواقعنا 

متواجدين  يزالون  ما  المدنيين  بأن  داعش 
تلك  إلى  مفخخة  سيارة  وجهوا  لذا؛  هناك. 
المدنيين  من  أحداً  لكن  روها  وفجَّ المنطقة 
لم يصب بأذى ألن رفاقنا كانوا في المقدمة 
يعملون على حمايتهم، إال أن ثالثة من رفاقنا 
أصيبوا بينما استشهد رفيق في تلك العملية«.
وفق  المدنيين  يوجهون  الحملة  مقاتلو  كان 
إبعاد  على  اإلمكان  قدر  يعملون  الخرائط، 
وتوجيههم  االشتباك  مناطق  عن  المدنيين 
المجلس  مقاتلو  يستطيع  مناطق  صوب 
الوصول إليها وكل ذلك كان عبر اتصاالت 

مباشرة أجراها المقاتلون مع أبناء منبج.
ولفت عكيد إلى أن عدد مقاتلي كتائب شمس 

الشمال كان حينها يزيد على  250 مقاتالً، 
المدينة  داخل  أقرباء  لهم  كان  هؤالء  وكل 
يتواصلون معهم، بهذه الطريقة كانت أغلب 

عمليات التحرير تتم.

فهد حماصر مرة أخرى

بعد أن شارك في معارك تحرير المطاحن، 
ه فهد  وكانت قد تمت محاصرته فيها مرة، توجَّ
الالبدة وهو أحد مقاتلي كتائب شمس الشمال 
للمشاركة في  الغربية من منبج  إلى األحياء 

فهد  هاجم  المعارك  إحدى  في  تحريرها. 
برفقة خمسة من رفاقه أحد المباني المجاورة 
لمبنى »الشرعية«، بدأت مجموعته التحرك 
في الساعة الواحدة ظهراً، صعدوا إلى أحد  

المباني، حتى بدأ داعش بالهجوم عليهم.
يقول فهد متذكراً تلك اللحظات: »صعدنا إلى 
أعلى البناء حتى بدأ داعش إطالق الرصاص 
إلهاءنا  يحاولون  كانوا  مكثف،  بشكل  علينا 
منهم  مجموعة  كانت  حين  في  القتال  عن 
تواجدنا  الذي  البناء  أسفل  إلى  وصلت  قد 
في  نحن  بينما  األول  الطابق  دخلوا  فيه، 
يطالبون  أصواتهم  سمعنا  الثاني،  الطابق 
أشعلوا  كثيراً،  عددهم  كان  االستسالم،  منا 
النيران في الطابق األول وعلمنا حينها أنَّهم 
انسحبوا، قفزنا لألسفل وتفقدنا محيط المبنى 
على  ساعتين  من  أكثر  بعد  انسحبنا  حتى 

القتال«.
أتتنا معلومات تفيد  وأضاف: »بعد انسحابنا 
المرتزقة موجودون  الجرحى  من  بأن عدداً 
هناك، عدنا وتفقدنا المكان لكننا لم نلق أحداً 

وعلمنا بأنهم أخذوا جرحاهم«.

السرب.. آخر األحياء

في يوم الجمعة وبينما كانت فترات الظهيرة 
الدواعش  كان  االنتهاء،  على  أوشكت  قد 
متمركزين في حي السرب بمساحة ال تزيد 

آخر  كان  السرب  حي  شوارع.  ثالثة  عن 
في  عليها  يسيطر  داعش  بقي  التي  األحياء 
المدنيين كانوا ما  المعارك، لكن آالف  ختام 
يمنعهم  الحي  ذلك  داخل  يزالون محاصرين 
استخدامهم  بغية  الخروج  من  المرتزقة 

كدروع بشرية.
لم يشأ مقاتلو مجلس منبج العسكري وقوات 
سوريا الديمقراطية شن حملة عسكرية على 
أي  ألن  المدنيين؛  حياة  على  خوفاً  الحي 
يودي  أن  الممكن  من  كان  عسكري  تحرك 
المقاتلين  أمام  يكن  لم  لذا  المدنيين،  بحياة 
أرادت  التي  داعش  لمطالب  االلتفات  سوى 

االنسحاب من منبج صوب جرابلس.
المرتزقة حينما  إنَّه شاهد  الالبدة:  فهد  يقول 
تلك  عن  ويتحدث  منبج،  من  انسحبوا 
يختبئ  واحد  داعشي  »كان  قائالً:  اللحظات 
في  المفخخات  وضعوا  مدنياً،  عشرين  بين 
الجميع  المنتصف،  في  والمدنيين  األمام 
يستطيع  أحد  يكن  لم  الناسفة،  األحزمة  لبس 

ضربهم برصاصة واحدة«.
قبل  السرب  حي  تحرير  »حاولنا  ويضيف: 
تقدمنا  عندما  لكن  االنسحاب،  عملية  تتم  أن 
قليالً رأينا بأنهم وضعوا المدنيين في األمام 
تراجعنا،  لذا؛  بشرية.  كدروع  واستخدموهم 
كان  المدنيين  من  الخروج  يستطيع  كان  من 
يخبرنا بهذه الحقيقة، لذا علمنا أننا إن أطلقنا 
طلقة واحدة فستصيب المدنيين وهذا األمر ال 
نريده، أهم شيء لدينا هو سالمة المدنيين«.

امتلكت فهد فرحة غامرة بتحرير مدينة منبج 
بعد خروج داعش، لكنهم بدؤوا بعدها على 
الفور بعملية تمشيط لحيِّ السرب للتحقق من 

المناطق التي تمركز بها المرتزقة.
قائد كتائب شمس الشمال عكيد أحمد )عكيد 
شمس الشمال( يقول متذكراً لحظات تحرير 
آخر حي في منبج: »لم أكن مرابطاً في تلك 
الجبهات، لكنني أردت أن أكون متواجداً في 
التحرير،  لحظات  على  ألشهد  السرب  حي 
أوقفنا  حيث  العامة،  الحديقة  إلى  وصلت 
أخبرنا  عندها  المسير،  نكمل  وبدأنا  السيارة 
السرب  بأن  الالسلكي  الجهاز  عبر  الرفاق 

بات محرراً بشكل كامل«.
سوريا  قوات  ورفاق  أنا  »كنت  وأضاف: 
استقبلوا  الذين  األشخاص  أول  الديمقراطية 
التحرير،  بعد  اللحظات  أولى  في  المدنيين 
قسد،  هم  هؤالء  بأن  تصدق  تكن  لم  الناس 
أخرى  مرة  تنكر  داعش  بأن  يظنون  كانوا 
بزي قواتنا، ألن حادثة تنكر مماثلة حصلت 
الدادات )شمال منبج( وراح  في قرية عون 
كان  مدنياً،  شهيداً   16 من  أكثر  ضحيتها 
أوالدكم  إنَّنا  لهم:  قلنا  منا،  يخافون  الناس 
يعرفوننا  الذين  كان  الدواعش،  من  ولسنا 
يبتعدون،  فكانوا  اآلخرين  أما  منا،  يقتربون 
لحيته  باقتالع  وبدأ  مني  مسن  رجل  اقترب 
وقال بأنه ال يريد نموها مرة أخرى، والنساء 
من  ومنهن  السوداء  الثياب  يحرقون  كانوا 
طريقة  له  كان  كل شخص  السجائر،  يدخن 

من  للخالص  فرحته  عن  للتعبير  خاصة 
داعش«.

قائد كتائب مشس الشمال 
يصف أكثر اللحظات احملزنة

جميع  في  نسيانه  نستطع  لم  الذي  »الحزن 
كان  دقيقة  كل  في  أو  منبج  حملة  لحظات 
فقدان الشهيد فيصل أبي ليلى وكل شهدائنا، 
الشهيد فيصل كان له تأثير خاص«، يقولها 
ينساها  التي ال  اللحظات  أكثر  متذكراً  عكيد 

طيلة أيام حملة التحرير.
بوضع  طالب  قد  ليلى  أبو  »كان  ويضيف: 
صورته بمدخل مدينة منبج، وبالفعل وضعت 
صورته في أول يوم من التحرير على دوار 
على  لنؤكد  المدينة  تحرير  نريد  كنا  البطة، 

أنَّنا وفينا بالعهد«.

مصطفى أحمد، وهو شقيق القائد عكيد شمس 
بثالثة  ليلى  أبي  فقدان  بعد  استشهد  الشمال، 
عكيد  على  تأثيراً  تركت  الحادثة  هذه  أيام، 
شقيقه  استشهاد  قبل  ما  لحظات  يتذكر  الذي 
بالقول: »جاء إلي شقيقي قبل استشهاده بأيام 
قبل  تصالحنا  حينها،  متخاصمين  وكنا  قليلة 
به  آتي  أن  والدتي  وعدت  بيوم،  استشهاده 
إلى المنزل لتراه لكنني في اليوم الثاني جئت 
وعدت  فقد  كثيراً،  بذلك  تأثرت  شهيداً،  به 
والدتي أن آتي به إلى البيت ولم أستطع، كان 
مؤثراً  مصطفى  وشقيقي  ليلى  أبي  استشهاد 
كانوا كذلك،  الشهداء  كثيراً، كل  لي  بالنسبة 
استشهدا في  اللذان  اسماعيل وشقيقه  الشهيد 

الحملة«.
ويضيف متذكراً ألحداث استشهاد الشقيقين: 
بأمر  اسماعيل  الشهيد  عائلة  نخبر  »لم 
يوماً،  بعد 15  أخاه  استشهد  استشهاده حتى 
كان االثنان قد تزوجا في يوم واحد واستشهدا 
في شهر واحد، لم أعلم كيف أخبر والده، كان 
حلمهم الوصول إلى منبج وكانوا من أبنائها 
إال أن الشهيد اسماعيل استشهد قبل الوصول 
إلى المطاحن بـ700 متٍر عندما كان يسعى 

إلنقاذ أحد رفاقنا الجرحى«.
من  الـ12  يوم  وقراها  منبج  مدينة  تخلَّصت 
ذلك  من  وانطالقاً  داعش،  مرتزقة  من  آب 
اليوم طُويت صفحة سوداء عاشوها وفتحوا 
التاريخ  يكتبون  يزالون  ال  جديدة  صفحة 

عليها.
هائل  عدٌد  منبج  مدينة  في  اليوم  يعيش 
أجواء  في  بالحرية  يتمتعون  السكان  من 
المدينة  مكونات  جميع  تدير  ديمقراطية، 
التي تسودها حالة من األمن واالستقرار مع 

نهوض كبير في قطاعات الحياة كافة.

حتقيق/ مجعة حممد ـ شيالن حممد

من ذاكرة املقاتلني يف معارك حترير منبج ـ2ـ
يصف عدد من القادة واملقاتلني الذين شاركوا يف محلة حترير منبج املعارك اليت 
لقواهم يف  الثقل األكرب  املرتزقة  باألشرس، حيث وضع  دارت يف حي احلزاونة 
احلي، فكيف جرت وقائع هذه املعارك، وكيف جرت آخر املعارك اليت أدت 

إىل حترير املدينة من داعش؟!.
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بعيد  زمن  منذ  الوشم   - كوباني  روناهي/ 
أوسطي  الشرق  المجتمع  عادات  من  كان 
وانتشر  األهالي  معظم  بها  تقيد  التي  الجيدة 
عن  األبناء  توارثه  حيث  كبيرة،  بسرعة 
أداة  فأصبح  األن  أما  وأجدادهم،  آبائهم 
العديد  انتشار  والموضة، وسبب  للرأسمالية 
الجسم  على  للرسم  الخطيرة  األمراض  من 

من خالل أجهزة التاتو.
ما هو الوشم؟!

 يُعرف الوشم على أنّه الرسم الدائم على أحد 
يدوياً  رسمه  ويمكن  اإلنسان،  جسم  مناطق 
من خالل ثقب الجلد باستخدام اإلبر، ثّم حقن 
الحبر، وحقن األصباغ في الطبقة العميقة من 
الجلد، حيث ال تزال هذه الطريقة تستخدم في 
بعض أنحاء العالم، أو باستخدام آالت الوشم، 
وذلك من خالل ثقب الجلد وحقن الحبر فيه. 

طريقة رسم الوشم

في العقود المنصرمة قبل اختراع آالت رسم 
الوشم مثل التاتو، كانت تصنع أصبغة الوشم 
من حليب األمهات وشحوار النار والحوصلة 
المكونات  جميع  وتمزج  للدجاج،  المرارية 
مع بعضها حتى تصبح خليطاً، وبعدها تغرز 
اإلبرة لرسم الشكل المطلوب، ومن ثم وضع 
الخليط عليها وتركها لمدة ساعة حتى تتغلغل 
الرسمة وبعدها تصبح  أماكن  المكونات في 

جاهزة. 
لماذا لجأ أجدادنا إلى الرسم على أجسادهم؟

آبائهم  من  األبناء  يورثها  عادة  كانت 
هذه  خالل  من  أنفسهم  لتزيين  وأجدادهم، 

وأيديهم  وجوههم  على  الجميلة  الرسمات 
الرسمات  أغلب  وكانت  وأرجلهم،  ورقابهم 
النجمة  مثل  الطبيعي  بالمجتمع  متعلقة 
محببة  عادة  كانت  حيث  وغيرها،  والقمر 
وبظهور  الوقت  مرور  ومع  لهم،  بالنسبة 
مستحضرات التجميل باتت تزول هذه العادة 
ظهور  مع  أما  المجتمع.  في  يوم  بعد  يوماً 
الرأسمالية والموضة أصبحت عادةً  الذهنية 
سيئة بين الشباب كرسم األفعى على أيديهم 
من  وغيرها  وعقرب  فتاة  صورة  ورسم 

الرسمات غير الالئقة وسموها بـ)التاتو(.  
وذكر الجد ابراهيم خليل البالغ من العمر 83 
الوشم  قائالً: »في عصرنا كان وضع  عاماً 
لنقوشها  كان  لما  الجميع،  بها  يلتزم  عادة 
والفتيات  النساء  كانت  فقد  جمالي،  أثر  من 
والزينة،  للتجميل  كأدوات  تستخدمنه 
باإلضافة إلى الشباب، أما أنا فقد كان عمري 
17 عاماً عندما وضعت الوشم وكنا نفتخر 
بالقول: »ومع مرور  بها«، مواصالً حديثه 
قلت  التجميل  مستحضرات  وظهور  الوقت 

هذه العادة في مجتمعنا«.

أما األم خديجة خليل فقالت: »كنت في سن 
وجهي  على  الوشم  عندما وضعت  العاشرة 
من  العادة  هذه  ورثنا  لقد  ورجلي،  ويدي 
أمهاتنا وجداتنا، حيث كان الجميع في زمننا 
يضعونه والقليل منا ممن لم يكن يضعه، نعم 

كانت أيام الماضي جميلة بالفعل«. 
أضرار الوشم على جسم اإلنسان

وبالرغم مما يحمله الوشم من معاني توارثتها 
األجيال ومنحه جمالية للمظهر. لكن؛ هنالك 
مثل:  تسببها  التي  األمراض  من  الكثير 
المناعة،  ونقص  الوبائي،  الكبد  )فيروس 
في  والتهابات  والتحسس،  والتيتانوس، 
الجلد(، وله تأثير كبير على جهاز المناعة، 
الرئيس  السبب  ويكون  يضعفها،  حيث 
التي  المعقمة  غير  األدوات  األمراض  لهذه 
تستخدم فيه وأيضاً حبر الوشم نفسه يحتوي 

على بكتيريا ضارة.

حركة  في  اإلداري  تصريحات  جاءت 
موسع  اجتماع  خالل  الديمقراطي  المجتمع 
حول انجازات قفزة 15 آب التي قادتها حركة 
التحرر الكردستانية في باكور كردستان عام 
1984م، والذي ُعقد، في صالة زانا بمدينة 

قامشلو في إقليم الجزيرة.
المئات من أهالي قامشلو  وحضر االجتماع 
والعرب،  الكرد،  من  بأطيافها  وقراها، 
وأعضاء  إلدارّي  باإلضافة  والسريان، 
المؤسسات الخدمية والمدنية وأعضاء حركة 

المجتمع الديمقراطي.
خالل  جيايي  ريزان  اإلداري  وأشار 
والمحتلون  المضطهدون  أن  االجتماع 
الكردي،  الشعب  وجود  أنكروا  لكردستان 
واألرمن  كالسريان  المنطقة  شعوب  وباقي 
المشروعة  بالحقوق  يعترفوا  ولم  واألشور، 
وثقافتهم،  هويتهم  من  الكرد  وُحرم  لهم، 

واعتبروا كأجانب على أرضهم التاريخية.
ريزان جيايي أوضح أن  القائد األممي عبد 
الثوري  النضال  في  ورفاقه  أوجالن  هللا 
 15 قفزة  طريق  وعن  المسلح  والكفاح 
بها  يمر  كان  التي  الظروف  كلَّ  تحدوا  آب 
ضد  نضالهم  عن  وأعلنوا  الكردي،  الشعب 
الظلم واالستبداد والجرائم التي كانت ترتكب 

وجوده  لمحو  تهدف  كانت  والتي  بحقه، 
وإبادته بشكل كامل.

للعالم  أعلنت  القفزة  هذه  أن  جيايي  وبيّن 
أجمع أنهم يعيشون على أرضهم ولهم حقوق 
وبأن الدول االستعمارية وعلى رأسها تركيا 
جدَّد  الكردي  الشعب  وأنَّ  إبادتهم،  تحاول 
نضاله من أجل حريته وكرامته، وأنها كانت 

بمثابة إعادة الروح لجسده، في الوقت الذي 
حاولت تركيا محو وجوده.

عكيد  المناضل  كلمة  جيايي  ريزان  وذكر 
آب   15 حملة  تكللت  »إذا  وقال:  قورقماز، 
للشعب  انتصاراً  فسيكون  والنجاح  بالنصر 
فشلت  وإذا  التركية،  الفاشية  على  الكردي 
أن  وبيّن  لشعبنا«،  النهاية  بداية  ستكون 
المناضل  أبداها  التي  واإلصرار  المقاومة 

كردستان  جبال  في  ورفاقه  قورقماز  عكيد 
بالنصر،  تكللت  التركي  االحتالل  ضد 
منتشرة  كردستان  حرية  حركة  فكر  وبات 
العالم.  وباقي  األربعة  كردستان  أرجاء  في 
التي  الشعارات  بترديد  االجتماع  وانتهى 

تحيّي القائد عبد هللا أوجالن.
وكالة هاوار

تأمني فرص عمل لألهالي

داخل  تزفيت  على  العمل  الشركة  وبدأت 
مدينة الطبقة في خطة تشمل في وقت الحق 
بقية شوارع المدينة، وورشة للترميم وإنشاء 
ترميم  على  الشركة  عملت  وقد  المباني، 
وكان  المدينة  في  واإلدارات  المؤسسات 
منها خمس مدارس، وورشة إلعادة تصنيع 

هياكل السيارات القديمة.
وأشارت اإلدارة إلى أن الشركة وفرت عدداً 
عدد  بلغ  وقد  المنطقة  في  العمل  فرص  من 
الشركة حوالي )250( العاملين في  العمال 

عامالً.

حتقيق االكتفاء الذاتي يف 
اإلنتاج وبيع الفائض للقطاع 

اخلاص

تطوير  هي  المستقبلية  الشركة  وخطط 
األعمال وصناعات الشركة وفق خطة عمل 
والمتطلبات،  االحتياجات  لمواكبة  متكاملة 
سنتر  مول  مشروع  بإنشاء  الشركة  وتقوم 
وتزفيت  ترقيع  على  تعمل  كما  الطبقة،  في 
اإلمكانات  وفق  المدينة  وطرقات  شوارع 
المتوفرة لدى الشركة، وزيادة اإلنتاج في كل 

االكتفاء  تحقيق  وبعد  بالشركة،  الصناعات 
المؤسسات،  واحتياجات  اإلنتاج  من  الذاتي 
القطاع  على  اإلنتاج  من  الفائض  بيع  سيتم 

الخاص.

افتتاح فرع يف الرقة

هت اإلدارة إلى أنَّه في الفترة األخيرة تم  ونوَّ
لتوفير  الرقة  مدينة  في  للشركة  فرع  افتتاح 
إطار  في  والمؤسسات  اإلدارات  احتياجات 

عدة  الفرع  ويشمل  المدينة،  إعمار  إعادة 
باشرت  التي  تزفيت  ورشة  وهي  ورشات 
الرقة،  مدينة  شوارع  تزفيت  على  العمل 
من  وغيرها  تنجيد  وورشة  حدادة  وورشة 
الورش. والجدير ذكره أنَّ بداية عمل شركة 

الشمال كانت باسم اإلنشاءات العامة. جمة  تطورات  حققت  البسيطة  وباإلمكانات 
من  العديد  تشمل  شركة  إلى  تحولت  حتى 

الصناعات والمهام.
والصناعات  األعمال  على  ولالطالع 
في  الشمال  حققتها شركة  التي  واإلنجازات 
في  الحاصلة  والتطورات  الطبقة؛  مدينة 
مجال الصناعة، كانت لصحيفتنا زيارة إلى 
حيث  فيها،  باإلداريين  والتقت  الشركة  مقر 
قبل  تأسست  الشمال  شركة  أنَّ  على  أكدوا 
العامة  اإلنشاءات  اسم  تحت  أشهر  ثمانية 
الذاتي  االكتفاء  لتحقيق  المرآب  في  الكائنة 
في إنشاء اإلدارات في المدينة بعد التحرير، 
خالل  من  عامة  إنشاءات  من  وتطورت 
عملها الذي حققته خالل الفترة الماضية إلى 

شركة.

تغطية احتياجات الشمال 
السوري

بها  تقوم  التي  األعمال  أن  اإلدارة  وذكرت 
الشركة في ورشة الموبيليا والتي استطاعت 
احتياجات  تغطية  الماضية  الفترة  خالل 
األنابيب  معمل  وينتج  السوري،  الشمال 
وسعر  عالية  بجودة  بالمدافئ  الخاصة 
إلى  باإلضافة  السوق،  أسعار  عن  منخفض 
بدورها  قامت  والتي  المحركات  لف  ورشة 
للشركة،  التابعة  لآلليات  المحركات  توفير 
لتصنيع  للحدادة  ورشة  الشركة  وتضم 
حاويات للنفايات وصناعة النوافذ واألبواب 
في  خاص  وبشكٍل  اإلدارات  مباني  لتجهيز 
الطبقة، ويوجد ورشة خراطة وورشة تنجيد 
ومعمل  ألمنيوم؛  وورشة  عربية  ونجارة 
لصناعة الكراسي، ومعمل لصهر األلمنيوم 
البلوك،  إلنتاج  ومعمل  تدويره،  وإعادة 
مادة  لتأمين  صخر  وكسارة  زفت  ومجبل 
الزفت للمنطقة بشكٍل كامل، وورشة تزفيت 
مكونة من )5( بوكات وكاليدر وتركس عدد 

)2( ومدحلة وحفارة.

7مجتمع وشبيبة اقتصاد وبيئة6

تقرير/ سالفا أمحد

حماضرة يف منبج بعنوان قفزة 15 آب أعادت الروح جلسد الشعب الكردي
»املعاجلة الفيزيائية الصحيحة«

قال اإلداري يف حركة اجملتمع الدميقراطي ريزان جيايي أن قفزة ١5 آب أثبتت للعامل 
أمجع أن الكرد موجودون ويعيشون على أرضهم التارخيية، وبيّن أهنا كانت مبثابة 

إعادة الروح جلسد الشعب الكردي، رغم احملاوالت إلبادة وجوده.

تزدهر شيئًا فشيئًا يف مجيع اجملاالت وخباصة  الطبقة  بدأت مدينة  الطبقة -  روناهي/ 
اجملال الصناعي، بعد حتريرها واستتباب األمن واالستقرار يف املنطقة؛ وهبدف تطوير 
الطبقة  حتتاجها  اليت  السلع  بعض  من  الذاتي  االكتفاء  وحتقيق  واالقتصاد  الصناعة 

وبأسعار منخفضة أنشئت شركة الشمال لإلنشاء والتعمري يف الطبقة عدة صناعات.

شركة الشمال..خطة عمل متكاملة ملواكبة االحتياجات واملتطلبات

اإلدارة  تأسيس  منذ  ـ  قامشلو  روناهي/ 
السوري  الشمال  في  الديمقراطية  الذاتية 
وهي تقوم على تلبية حاجات ومستلزمات 
قامشلو  وبلدية  المستطاع،  قدر  المواطن 
الشرقية تعمل بفكر وعقالنية رزينة حسب 

اإلمكانيات المتوفرة لديها.
مدينة  في  الخدمية  األعمال  سير  وحول 
بلدية  بها  تقوم  التي  والنشاطات  قامشلو 
البلديات  منظومة  ضمن  الشرقي  قامشلو 
السابع في  ويتلخَّص نشاطها خالل الشهر 

مجموعة من األعمال والتخطيطات:
الحدائق  بتنظيم  والبيئة  الحدائق  قسم  قام 
)حمالت  التالي:  وفق  الشوارع  وتنظيف 
في  األشجار  سقاية  مستمرة،  نظافة 
في  واسعة  نظافة  حمالت  المنصفات، 

شوارع المدينة(. 
قام  التي  األعمال  بعض  تكلفة  وقدرت 
)7( سبعة  بـ  الصحي  الصرف  بها مكتب 
ماليين ليرة سورية، كما تم فتح مجموعة 
الشرقية،  الناحية  في  الريكارات  من 
باإلضافة إلى تنظيف عدة خطوط لمجرور 
الصرف الصحي، وتعزيل الريكارات التي 

هي بحاجة للتنظيف.

أعمال قسم الضابطة

لتنظيم  ومسائية  صباحية  دوريات  توزيع 
أصحاب  وإبالغ  واألسواق  الشوارع 
المحالت لعدم إشغال األرصفة والمخالفات 
التموينية  الضابطة  تشرف  كما  العامة، 

على المخالفات وضبط األسعار. 

ماذا عن القسم الفين؟!

المنطقة  أحياء  في  الزفت  حفر  صيانة 
مدخل  تزفيت  مشروع  وتنفيذ  الشرقية، 
في  اآلن  وهو  الشرقي  قامشلو  مدينة 
ومنح  التزفيت،  من  األخيرة  المراحل 
المخالفات  ضبط  وأيضاً  بناء،  رخص 

ضمن األمالك العامة.
وتعتذر البلدية الشرقية أمام جميع المجالس 
والكومينات التابعة لجغرافية الحي الشرقي 
أخرى  مشاريع  تنفيذ  على  قدرتها  لعدم 
ويعود السبب إلى ضعف إمكانية حصول 
لتنفيذ  العام  لهذا  ميزانية  أية  على  البلدية 
لدراسة  التحضير  يتم  ولكن  المشاريع، 
في  الخانات  ومشكلة  جقجق  نهر  مشكلة 

منطقة جمعاية.

بلدية الدرباسية تواصل أعمال عدة
روناهي/ الدرباسية - قامت لجنة الخدمات 
بإصالح  الدرباسية  في  الشعب  ببلدية 
الحي  في  الصحي  للصرف  الرئيس  خط 
المجتمع  تطوير  أكاديمية  بجانب  الغربي 

الديمقراطي. 
بتفريغ  البداية  في  الخدمات  لجنة  وقامت 
البحص  وفرش  الخط،  داخل  من  المياه 
تحت الخط، ووضع األنابيب فوقها، حيث 
الواحد  طول  يبلغ  أنبوباً؛   /18/ وضع  تم 
كما  سم،   /40/ وبقطر  واحداً  متراً  منها 
كافة  األنابيب  بين  الصب  عملية  تمَّت 
لتجنُّب   ، األرض   في  وتثبِّتها  لتحفظها 

ب للمياه منها. حصول تسرُّ
في  الشعب  بلدية  أعضاء  يساند  كما 
المشاركة  في  النظافة  عمال  الدرباسية 
الرئيسة  الشوارع  نظافة  حملة  ضمن 
شعار  تحت  وذلك  المدينة  في  والفرعية 
وانقسم  فرد«.  كل  مسؤولية  »النظافة 
قسم  اتجه  قسمين  إلى  الحملة  أعضاء 
الحي  في  الرئيسة  الشوارع  نحو  منهم 
الغربي  القسم  إلى  اآلخر  والقسم  الشرقي، 

السوق  في  األهالي  من  بمشاركة  وذلك 
واألحياء، ويذكر أن الحملة بدأت من أمام 
الرئيس  السوق  إلى  مروراً  البلدية  مبنى 
مركز  إلى  وصوالً  الحسكة،  طريق  على 
شرطة الترافيك.   وتضمنت الحملة جمع 
ثم  ومن  األكياس  ووضعها ضمن  القمامة 
إفراغها في اآلليات ليتمَّ ترحيلها إلى مكانها 

البلدية  أنَّ  بالذكر  والجدير  المخصص.  
وذلك  شهر،  كلَّ  مرة  الحمالت  بهذه  تقوم 
للحفاظ على نظافة المدينة والتأكيد على أنَّ 
نظافة المنطقة مسؤولية تقع على عاتق كلِّ 

فرد.

استطالع/ إيفا ابراهيم

نشاطات بلدية قامشلو/ الشرقي 
خالل شهر متوز

روناهي/ منبج - نظمت شبيبة منبج برعاية 
اتحاد الطلبة الديمقراطي محاضرة بعنوان« 
في  وذلك  الصحيحة«،  الفيزيائية  المعالجة 
في  الشبيبة  بمبنى  سلو  خليل  الشهيد  قاعة 
الفيزيائي؛  المعالج  المحاضرة  وألقى  منبج؛ 
توجه  البداية  في  الخلف،  عدنان  الدكتور 
الخلف بالشكر العميق لجمعية نور المستقبل 
يد   على  تأسست  والتي  الفيزيائية  للمعالجة 

أحمد الفاخوري.
كما نوه الخلف على أهمية العالج الفيزيائي 
قائالً: »يشكل العالج الفيزيائي أحد الفروع 
الهامة في دراسة الطب البشري، وذلك لما 
لدى  القابلية  تحسين  في  األثر  بالغ  من  له 
اإلنسان على الحياة، وكما له دور كبير في 
تحسين الحركة للمريض وينطوي على قدٍر 
والمريض؛  المعالج  بين  التفاعل  من  كبيٍر 
مما يحقق قدرة سريعة وزيادة في معدالت 

الشفاء.
كما ركز على مفهوم العالج الفيزيائي بقوله: 
الفن والعلم  قائم على  الفيزيائي  العالج  »إن 
العام  المزاج  تحسين  على  يقومان  اللذين 
التقليل  على  التركيز  خالل  من  للمريض 
اإلصابات،  في  الخاصة  التأثيرات  حدة  من 
الحوادث وتوجيهها  الناجمة عن  واإلعاقات 
صحته  على  إيجاباً  لتؤثر  عكسية،  بطريقة 
عبر وسائل ومعدات خاصة تساهم في زيادة 
قدرة العالج بشكل فعال، لتخطي اإلصابات 
حٍد  على  السن  وكبار  لألطفال  الجسدية 

سواء«.
أن  الواجب  الميزات  الخلف  عدنان  وبيّن 
»هناك  قائالً:  الفيزيائي  المعالج  بها  يتحلى 
المعالج  يمتلكها  أن  يجب  كثيرة  ميزات 
أهمها )الصبر، والقدرة الوظيفية، والسرية، 
الود، واليد الماهرة، ومتابعة حالة المريض 
بشكل يومي(، هذه الميزات تسهل تشخيص 
ووضوح  بسرعة  السريرية  المريض  حالة 

كبيرين«.
في حين قّسم المحاضر العالج الفيزيائي إلى 
بقوله: »هناك قسم خاص لعالج  أقسام عدة 
في  العضو  كون  من  والعضالت  العظام 
جسم اإلنسان الذي ال يعمل يضمر ويموت، 
وهناك قسم خاص باألطفال مثل ذوي القدم 
خاص  قسم  إلى  إضافةً  والشلل،  المسطحة 
وفقدان  العظام،  هشاشة  مثل  السن  بكبار 

التوازن، والشلل الرعاشي«.

أما العالج بحسب ما أوضحه عدنان الخلف 
خاصة؛  طبيعية  مصادر  وجود  في  فيكمن 
جانب  إلى  والبرودة،  للحرارة  موائمة 
واألشعة  الصوتية  فوق  األمواج  استخدام 
التركيز  خالل  من  وذلك  الحمراء،  فوق 
علمية  ووسائل  بطرق  العضو  تحريك  على 
أكثر  نتائج  خلق  تستطيع  وحديثة،  متطورة 
بطريقة  العضو  تحريك  عبر  رائعة  من 
الشفاء  على  يساعد  الذي  األمر  ميكانيكية، 
العاجل وبخاصةً من ذوي اإلعاقات الوليدية 
من  حاالتها  بعض  في  تخلو  ال  قد  التي 
حاالت  عن  ناجمة  إصابات  أو  تشوهات، 

سير، أو لكبار السن«.
سينفزيون  عرض  المحاضرة  تخللت  وقد 
العالج  طريقة  الخلف  فيه  شرح  قصير 
كرة  لالعب  سريرية  حالة  من  الفيزيائي 
في  لكدمة  فيها  تعرض  منبج  نادي  من  قدم 
الحديثة  الوسائل  على  فيها  وركز  الركبة، 

لطرق العالج ألغلب اإلصابات.
قبل  من  األسئلة  بعض  طرح  تم  كما   
الحضور، حيث تمحورت حول قدرة العالج 
على  ملموسة،  نتائج  تحقيق  في  الفيزيائي 
قبل  العالج، كما تم طرح سؤال من  صعيد 
العالج  واقع  عن  المحاضر  على  صحيفتنا 
»هناك  قائالً:  فأجاب  منبج،  في  الفيزيائي 
العالج  النوع من  يمارسون هذا  قلة من هم 
من ذوي هذا االختصاص. ولذا؛ نعول على 
الجيل القادم لإلقبال على مثل هذا النوع من 

الطب لرفد المجتمع بكفاءات جيدة«.
الطلبة  اتحاد  قدم  المحاضرة  ختام  وفي 
شهادة  وريفها  منبج  مدينة  في  الديمقراطي 
عدنان  الدكتور  الفيزيائي  للمعالج  تقدير 
في  والكبيرة  الجلية  إسهاماته  على  الخلف 

مجال الطب الفيزيائي.

الوشم... من إرث األجداد إىل أداة للرأمسالية 

الصلح سيد األحكام
الديمقراطي  المجتمع  حركة  صالحت 
وبالتنسيق مع مجلس العشائر الكردية ولجنة 
بين  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  في  الصلح 
والجبور  الخواتنة  عشيرتي  من  عائلتين 
وعقدت  شهرين.  من  أكثر  دام  خالف  بعد 
الديمقراطي جلسة مصالحة  المجتمع  حركة 
في قرية أم حجيرة التابعة لناحية الهول في 
من  عائلين  بين  للصلح  الحسكة،  مقاطعة 
عشيرتي الخواتنة والجبور على خلفية اقتتال 

حصل بين الطرفين قبل حوالي شهرين.
العشائر  مجلس  ممثل  االجتماع  وحضر   
الكردية ومجلس أعيان الحسكة جمال خلف 
الزوبع،  فواز  الجبور  عشيرة  وشيخ  برو، 
الديمقراطي وعضو  المجتمع  وممثل حركة 
فاطمي،  الفتاح  عبد  المستقبل  سوريا  حزب 
الديمقراطية  سوريا  قوات  عالقات  وممثل 
في  العالقات  لجنة  ومسؤول  زافي،  روزاد 
مجلس  عن  وممثل  كوجر،  دمهات  الهول 
أحمد،  شيخموس  الديمقراطية  سوريا 
الشمر  عشائر  عن  ممثلين  إلى  باإلضافة 
العشائر  مجلس  حضر  كما  والشرابيين 
الكردية ومجلس الهيئات والمنظمات التابعة 
جلسة  بدأت  الديمقراطية.  الذاتية  لإلدارة 
بعدها  صمت،  دقيقة  بالوقوف  المصالحة 
ألقى اإلداري في مجلس سوريا الديمقراطية 

»بفضل  فيها:  قال  كلمة  أحمد،  شيخموس 
الذاتية  اإلدارة  قبل  المكلفة من  الصلح  لجنة 
يتم الصلح بأسرع وقت مقارنة مع األعوام 
الحوار  من  جزء  نعتبره  أننا  كما  الماضية، 
ينعقد  أن  يجب  الذي  السوري   - السوري 
ويشارك فيه الشعوب السورية كافة؛ لوضع 
حد لألزمة كما يتم وضع حد للخالفات بين 

العشائر«.
إلقاء كلمة باسم عشيرة الخواتنة من   تالها 
قبل شيخ العشيرة حج محمود الموسى، قال 
فيها: »في هذا اليوم الذي اجتمعنا فيه على 
العشيرتين،  على  الصلح  هذا  أبارك  الخير 
ونحن كعشيرة الخواتنة نشكر كل من سعى 
إلى عقده«. بعدها رحب الشيخ فواز الزوبع 
عضو مجلس أعيان الحسكة وممثل مجلس 
قبيلة الجبور، بالضيوف وشكر اللجنة المكلفة 
المجتمع  وحركة  الذاتية  اإلدارة  قبل  من 
بين  الصلح  في  ساهمت  التي  الديمقراطي 

العشيرتين، وتمنى أن يعود األمان بينهما.
وفي النهاية  قام كل من شيخ عشيرة الخواتنة 
أمام  بالمصافحة  الجبور  عشيرة  وشيخ 
الخواتنة  شيوخ عشيرتي  أكد  كما  الحضور 
والجبور على أهمية الصلح، الفتين إلى أنه 

يؤدي إلى ترسيخ األمان بين العشيرتين.
وكالة هاوار


