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األمن  قوة  جت  خرَّ ـ  الرقة  روناهي/ 
من  نوعها  من  األولى  الدفعة  الداخلي 
المدني  الدفاع  لمهمات  المتدربين  الشباب 
في  أقيمت  باحتفالية  وذلك  الرقة؛  في 
الموجودة على طريق  النقل  دائرة  مركز 
من  تم  كما  للمدينة،  الشمالي  الصوامع 
تم  التي  العروض  من  مجموعة  خاللها 
التدريب عليها بشكل كبير. وحضر الحفل 
الداخلي  األمن  قوى  أعضاء  من  عدٌد 
التحالف  من  أعضاء  إلى  إضافة  بالرقة، 
الرقة  مجلس  أعضاء  من  وعدد  الدولي 
وغيرهم  المشتركة  الرئاسة  من  المدني 
والمجالس  الكومينات  أعضاء  ومن 

المحلية ودار المرأة .
وأُلقيت كلماٌت من قبل األعضاء الضيوف 
لمجلس  المشتركة  الرئيسة  من  بدأت 
باركت  التي  ليلى مصطفى  المدني  الرقة 
الدورة  هذه  من  المتخرجين  للشباب 
جهم وبشَّرت األهالي في مدينة الرقة  تخرُّ
بتجهيز مكتب للدفاع المدني والذي سيقوم 
اإلسعاف  وحاالت  المتضررين  بمساعدة 
قوى  مدير  إلى  باإلضافة  سريع،  بشكٍل 
الذي  العلي  الدين  صالح  الداخلي  األمن 
حدَّثنا؛ قائالً: »تكمن أهمية هذه الدورات 

في مساعدة أهالينا في األوقات كافة«.
ومن ثَمَّ قدَّم المتدربون المتخرجون عرضاً 

من  ومساعدتهم  األهالي  إلسعاف  تمثيلياً 
الحوادث المرورية واالنفجارات وإنقاذهم 
األبنية  من  واألنقاض  الركام  تحت  من 

الُمدمَّرة.
استمرت  الدورة  هذه  أنَّ  بالذكر  والجدير 
أربعة أشهر وضمَّت 33 متدرباً تلقَّوا فيها 
مجموعة من الدروس الفكرية واألخالقية 
إلى  باإلضافة  والعسكرية،  والبدنية 

التدريب على حاالت اإلنقاذ.

لقاءات نارية ومثرية يف 
األسبوع الثاني 
من دوري الطائرة

الثاني  األسبوع  منافسات  انطلقت 
إقليم  ألندية  الطائرة  كرة  دوري  من 
أقيمت  حيث  الرجال،  لفئة  الجزيرة 
خمسة لقاءات وكان من بينها مباريات 
نارية ومثيرة وسط احتدام المنافسة منذ 

اآلن على التقدم في الترتيب وتسيّده.

روناهي  مؤسسة  عن  تصدر  عامة  ثقافية  سياسية  صحيفة  روناهي: 

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

وخلق  نشر  إىل  وتتطلع  منطقتنا  يف  والتعددية  الدميقراطية  وأسس 

ثقافة دميقراطية بيئية إنسانية حرة أساسها االعرتاف واالحرتام املتبادل 

املنطقة  األقالم احلرة يف  تفعيل  بني مجيع مكونات اجملتمع من خالل 

العلل  مكامن  إىل  يتطرق  واقعي  حتليلي  فكري  نقاش  أسس  وتأمني 

الصحيفة صفحاتها  تفتح  األساس  هذا  وعلى  املناسبة هلا  احللول  وطرح 

احلضارات  مهد  األوسط  الشرق  منطقة  مستقبل  على  الغيورين  لكل 

الفكر  وتنشيط  وتطبيق  ترسيخ  يهمهم  من  ولكل  عامة.  البشرية 

الدميقراطي التعددي الذي يقبل التنوع واالختالف ويعتربه غنى ملنطقتنا.
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«جيب مشاركة الشعوب السورية كافة 
يف احلوار؛ ألنه مسألة مصريية«

يف عفرين يتالشى قناع جيش االحتالل الرتكي ومرتزقته ـ3ـ

العقود  مر  على  عفرين  مقاطعة  عرفت 
وحافظت  الخالبة،  وطبيعتها  بجمالها 
الطبيعية  وغاباتها  البيئي  تنوعها  على 

ولكن  السورية،  األزمة  خالل  والصناعية 
حتى هذه الثروة الطبيعية اإلنسانية لم تسلم 

من همجية االحتالل التركي.
5»
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تقرير/ معاوية احملمد

»إن الحديث عن الحسم العسكري في إدلب يتوقَّف على التوافقات الدولية ومن 
ثم التوافق التركي الروسي، وأن تركيا هي من تدير المدينة مع جبهة النصرة 
اإلرهابية وإْن حدثت معركة فستكون بالتوافق بين الروس واألتراك، وحزب 

المحافظين يدعم أيَّ حواٍر بين السوريين على شرط أن يؤدي إلى وقف نزيف 
«4الدم السوري«.
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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

فـرار املـرتـزقـة نـتـاج مـقـاومـة الـعـصـر

ختريج الدورة األوىل لقوات الدفاع الذاتي بالرقة

انضمام أكثر من مئة مقاتل اىل الدورات 
العسكرية لقسد

قوات  افتتحت  ـ  عيسى  عين  روناهي/ 
سوريا الديمقراطية ثالث دورات تدريبيٍة 
في  وذلك  2018/9/2م،  بتاريخ  جديدٍة 
أكاديميات الشهيد لورانس الشهيدة ساريا 
روناهي والشهيد فياض الشبلي في ناحية 
عين عيسى التابعة لمقاطعة كري سبي، 
خالل مراسم حضره عدد من القياديين. 
قوات  صفوف  في  مقاتالً   55 وانضم 
القياديين  دورة  الى  الديمقراطية  سوريا 
محيميد  احمد  الشهيد  اسم  حملت  والتي 
هذه  وتعد  لورانس  الشهيد  أكاديمية  في 
الدورة السابعة، فيما انضم إلى أكاديمية 

مقاتالً   30 روناهي  ساريا  الشهيدة 
اسم  تحت  قناص  دورة  على  لتدريبهم 
الدورة  وتعد  درباسيه  هوزان  الشهيد 
الرابعة، والتحق 20 مقاتالً إلى أكاديمية 
الشهيد  دورة  الشبلي،  فياض  الشهيد 

مظلوم قامشلو، وهي الدورة الرابعة.
يوماً،   40 لمدة  الدورات  وستستمر 
سياسية  دروساً  المنضمون  فيها  سيتلقى 
السالح  لتعلم  عسكرية وفكرية ودروس 
نزع  وكيفية  القنص،  عن  ودروس 

األلغام.
الدورات  افتتاح  مراسم  ونظمت 

المذكورة آنفاً بمشاركة العشرات من 
القياديين والقياديات في قوات سوريا 
لحضور  باإلضافة  الديمقراطية، 
للدورات،  المنضمين  المقاتلين 
بأعالم  األكاديمية  ساحة  وزينت 
وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات 
سوريا الديمقراطية وصور الشهداء.

للدورة  كافة  المنضمون  أدى  بعدها 
القسم العسكري تأكيداً على التزامهم 
أكمل  على  العسكري  واجبهم  بتأدية 

وجه والسير على نهج الشهداء.

النيرة  والعقول  الحر  »بالفكر  شعار  تحت 
سنعزز مقاومة عفرين« عقد اتحاد المثقفين 
بتاريخ  الثالث  مؤتمره  الجزيرة  إقليم  في 
شيخو  محمد  مركز  في  2018/8/31م 
للثقافة والفن بمدينة قامشلو، بحضور 160 

الجزيرة،  في  المثقفين  اتحاد  من  عضواً 
الديمقراطي  المجتمع  حركة  عن  وممثلين 
ومؤسسة عوائل الشهداء وعدد من األحزاب 

السياسية واالتحادات الثقافية.

جلبت الحرب الدائرة في البالد الويالت على 
كانوا  األطفال  ولعل  كافة،  المجتمع  فئات 
اتجه  النواحي، حيث  كلِّ  من  راً  األكثر تضرُّ
الكثيرون منهم للعمل وتركوا مقاعد الدراسة 
وألسباب مختلفة، ولهذا السبب يتم استغاللهم 
استدعى  مما  المحالت،  أصحاب  قبل  من 

متابعة  لجنة  تشكيل  الحالي  العام  بداية  في 
مؤلفة من العديد من الجهات للحدِّ من ظاهرة 
عمالة األطفال، ولكنها توقفت بسبب الهجوم 
واحتالل عفرين، واآلن تستعد مجدداً للحد من 

هذه الظاهرة الخطيرة. 

3»
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مثقفات إقليم اجلزيرة يؤكدن
 على تعزيز مقاومة عفرين

 للحد من عمالة األطفال 
ً
معا

يف إقليم اجلزيرة

نوع  من  مقاومة  هي 
آخر.. مقاومة اإلرادة والتشبث 

أغصان  وتقديس  باألرض، 
عفرين  أبناء  فيها  أبدى  الزيتون.. 

بسالة  الحماية  وحدات  ومقاتلو 
البسالة  هذه  زالت  وال  تاريخية.. 

النوعية  العمليات  فبنتيجة  مستمرة، 
حماية  وحدات  من  كل  نفذتها  التي 
عمليات  وغرفة  والمرأة  الشعب 
غضب الزيتون ضد االحتالل التركي 
ومرتزقته في عفرين، أصاب المرتزقة 

العشرات  انسحب  مما  والتوتر؛  الذعر 
منهم مع عوائلهم والدخول إلى األراضي 

قويا  كان  مهما  فاالحتالل  التركية.. 
ومتسلطاً؛ إال أنه لن يدوم... ألن األرض 

تتشبث بأصحابها وتحثهم على المقاومة 
«2والبقاء دون الرحيل..
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تُؤثِر الجينات والبيئة المحيطة على قدرتنا على 
العيش حياة طويلة؛ وقدر العلماء في الدراسات 
التأثير  أن  المتماثلة  التوائم  على  أجريت  التي 
أكبر  أن  يعني  وهذا   ،%30 يتعدى  ال  الجيني 
فترة  طول  في  تتحكم  العوامل  من  مجموعة 
وخضع  فيها.  يعيش  التي  البيئة  هي  الفرد  حياة 
البيئة  العوامل  من  العديد  من ضمن  قليل،  عدٌد 

المستقصية  للدراسة  المحتملة، 
الغذائي،  النظام  مثل  والبحث 

الحرارية  السعرات  قلة  فكان 
أحد  المثال-  سبيل  -على 
خضعت  التي  المجاالت 
أن  ويبدو  للفحص. 
اآلن،  حتى  الدراسات 

لتقليل  يمكن  أنه  تظهر 
أن  الحرارية  السعرات 

بعض  في  العمر  من  يزيد 
األقل  على  الضئيلة  المخلوقات 

ليس  للفئران  يصلح  ما  ولكن 
للبشر.  يصلح  بالضرورة 
ما نأكله مقابل  ويعتبر أيضاً 

موضوعاً  نأكله  الذى  مقدار 
مقدار  وُوِضَع  للدراسة،  ساخناً 

استهالكنا من اللحوم دوماً تحت المجهر. 
ووجدت الدراسة التي أجريت على ما يقرب 

من 100,000 أمريكّي لخمس أعوام أن آكلي 
عرضة  أقل  كانوا  اللحوم  من  الخالية  األطعمة 
للوفاة – تحت أي سبب- خالل فترة الدراسة عن 
غيرهم من أكلة اللحوم، وكان هذا التأثير ملحوظاً 
في الذكور كما أظهرت بعض دراسات التحليل 
وإعادة  جمع  خالل  من  تجري  التي  التجميعي، 
تحليل بيانات العديد من الدراسات، إنَّ اتباع نظاٍم 
غذائي يحوي كمية منخفضة من اللحوم، يرتبط 
بزيادة طول العمر وأنه كلما كان الشخص يعتمد 
على نظام غذائي خاٍل من اللحوم، كلما كان ذلك 
أعلى في الفائدة.  ولكن ال تتفق جميع الدراسات 
مع هذه النتائج، حيث أظهر القليل منها أنَّ هناك 
معدومة  تكون  قد  أنَّها  لدرجة  جداً  قليلة  فروقاً 
اللحوم وغيرهم ولكن  أكلة  بين  العمر  في طول 
الواضح أن هناك دليالً على أن الوجبات الغذائية 

الخالية من اللحوم يمكن أن تقلل خطر المشاكل 
النوع  من  السكري  داء  مثل  المتزايدة  الصحية 
السرطان  حتى  أو  الدم  ضغط  وارتفاع  الثاني، 
وهناك بعض األدلة تشير إلى أن األنظمة الغذائية 
التي  تلك  من  إضافية  حماية  توفر  ربما  النباتية 
يوفرها النظام النباتي العادي ويعتبر تفسير هذه 
الفعلية  النتيجة  ألنها توضح  كثيراً  أسهل  النتائج 
للتشخيص بأحد األمراض الصحية خالفاً 

الوفاة  عن 
ي  أل

 . سبب
هل  ولذلك 

نقول  أن  يمكننا 
إّن  واثقون:  ونحن 

سوف  اللحوم  تجنب 
يزيد من العمر؟ اإلجابة 

بعد.  ليس  بساطة،  بكل 
المحقق  األول  والشيء 
معظم  مع  وبالمقارنة  أنه، 
األخرى،  المخلوقات 

جداً يعيش  طويلة  لفترة  البشر 
ما  إجراء وهذا  الصعب  من  يجعل 

الدراسات التي تقيس تأثير أي شيء على طول 
استعداد  على  عالم  إيجاد  الصعب  )من  العمر 
دراسته(.وعوضاً  الستكمال  عاماً   90 لالنتظار 
الصحية  السجالت  في  العلماء  يبحث  ذلك،  عن 
إلجراء  متطوعين  إلى  يلجؤون  أو  الموجودة 
قصيرة  زمنية  فترات  تستغرق  التي  الدراسات 
في  مجموعة  أية  لمعرفة  الوفاة  معدالت  لقياس 
المتوسط تعرضت للوفاة قبل األخرى، واستناداً 
إلى هذه البيانات، تصاغ االفتراضات حول تأثير 

بعض األنشطة على طول العمر، بما فيها تجنب 
وأولها  النهج،  هذا  في  مشاكل  ويوجد  اللحوم. 
والموت  اللحوم  فتناول  أمرين  بين  صلة  إيجاد 
بالضرورة  يعنى  ال  المثال،  سبيل  على  المبكر، 
أن شيء واحد تسبب في حدوث اآلخر. وبمعنى 
يبدو  فقد  السببية،  تساوي  ال  هنا  العالقة  آخر، 
وبين  النباتي  الغذائي  النظام  بين  ارتباط  وجود 
هذا  آخر  متغير  يفسر  قد  ولكن  العمر،  طول 
النباتيون  يكون  أن  فيمكن  االرتباط. 
يمارسون رياضة أكثر، ويدخنون 
من  أقل  الكحول  ويشربون 
نظرائهم آكلي اللحوم، على سبيل 
دراسات  أيضاً  وتعتمد  المثال. 
الذين  المتطوعين  على  الغذاء 
وصادقاً  دقيقاً  تسجيالً  يسجلون 
هذه  ولكن  يتناولونه،  الذين  للطعام 
أمراً  تكون  أن  يمكن  ال  الدراسات 
به، فقد أظهرت الدراسات أن  ُمَسلَّماً 
عّما  اإلعالن  قلة  إلى  يميلون  األشخاص 
ويبالغون  حرارية  سعرات  من  يتناولونه 
الصحي.  الغذاء  في تسجيل استهالكهم من 
دون السيطرة الفعلية على النظام الغذائي 
المدة  وقياس  األشخاص  من  لمجموعة 
الصعب  من  سيكون  يعيشونها،  التي 
الثقة المطلقة في النتائج. لذلك، هل من 
ألعيش  اللحوم  أتجنب  أن  الواجب 
يكمن  ربما  وصحية؟  طويلة  حياة 
في  صحية  لشيخوخة  المفتاح 
يتضمن  بما  بيئتنا،  في  التحكم 
األدلة  على  وبناء  نأكله  ما 
المتوفرة، من المحتمل أن يسهم 
اللحوم في ذلك كما  اتباع نظام غذائي خاٍل من 
فرص  من  يزيد  اللحوم  تفادى  بأن  الجزم  يمكن 

تجنب األمراض كلما تقدم بنا العمر.
ولكن من المؤكد أيضاً وجود أدلة تشير إلى أن 
هذه الحقيقة قد تعمل بالتوازي مع تجنُّب بعض 
فيها  بما  العمر  لطول  األكثر وضوحاً  المخاطر 

التدخين.

تحريك  على  األمعاء  قدرة  عدم  هو  اإلمساك 
فضالت الطعام وإخراجها أقل من ثالث مرات 
في األسبوع، وقد يكون اإلمساك حاداً أو مزمناً، 
بالوجبات  األلياف  في  نقص  حدوث  بسبب 
الماء  كافية من  الغذائية، مع عدم شرب كميات 
والسوائل، باإلضافة إلى التوتُّر والقلق، وتختلف 

األسباب وطرق العالج أيضاً.
طرق العالج باألعشاب الطبيعية بطرق سهلة

يُستخدم  الصبّار  أن  المعروف  من  الصبار:  ـ 
أقدم  من  أيضاً  ولكنه  بالبشرة وعالجها،  للعناية 
األشياء الُمستخدمة في عالج اإلمساك، فهو غنيٌّ 
الالزمة لحركة  بالمعادن والفيتامينات واألمالح 

الجهاز الهضمي.
كمكون  إما  للحلبة  التقليدي  االستخدام  الحلبة:  ـ 
غذائي للطعام أو كمشروب ُمفّضل لدي البعض، 
العالجية،  االستخدامات  الكثير من  للحلبة  ولكن 
اإلمساك،  عالج  في  استخدامها  يمكن  وهنا 
والفيتامينات  باأللياف  فهي مصدر طبيعي غني 
والمعادن، كما أنَّها متوفّرة يسهل الحصول عليها 

وتناولها.
كعالج  الخروع  زيت  يشتهر  الخروع:  زيت  ـ 
قوي لإلمساك، فقط أضف بعض النقط منه إلى 
من  تُكثر  ال  ولكن  وتناوله  العصير  من  كوب 
على  وبخاصة  جانبيةً  آثاراً  له  ألنَّ  استخدامه 

النساء الحوامل أثناء الحمل.
ـ السنامكي: من األعشاب المشهورة الُمستخدمة 
على  والعمل  اإلمساك  لعالج  البديل  الطب  في 
العمليات  إجراء  قبل  الطعام  من  األمعاء  إفراغ 

الجراحية.
النباتات  أوراق  الخضراء:  النباتات  أوراق  ـ 
الالزمة  باأللياف  غنيَّة  فقط  ليست  الخضراء 
لحركة األمعاء، بل إنَّها أيضاً مصدر للماغنسيوم 
وبالتالي  لألمعاء  الماء  على سحب  يساعد  الذي 

تسهيل إخراج الطعام منها.
عالج منزلي 

معتدل  بشكل  التمارين  بعض  بممارسة  قم  ـ 
ولطيف.

ـ قم بالمشي قليالً كلَّ يوم، ويمكنك زيادة المعدل 
تدريجياً.

إْذ  السوائل  من  يكفي  ما  تشرب  أنَّك  من  تأكد  ـ 
يجب على البالغين شرب من 8 إلى 10 أكواب 

من الماء على األقل.
ـ تجنُّب الكافيين والمشروبات التي تزيد الجفاف.

غنيَّة  فهي  والفواكه،  الخضروات  تناول  ـ 
باأللياف.

ـ قم بتحديد موعد يومي لقضاء حاجتك والتخلص 
من البراز بعد اإلفطار مثالً، فهذا الروتين اليومي 

قد يساعدك على التخلص من اإلمساك.
متى يجب استشارة الطبيب؟

الكثيروٌن منا يُصابون باإلمساك من حين آلخر 
لذا ال داعي للقلق، ولكن في بعض الحاالت قد ال 
يفلح عالج اإلمساك باألعشاب، أو ال يؤثِّر مع ما 
تقوم به من عالج منزلي لإلمساك، لذلك في هذه 
باإلمساك  المزمنة  اإلصابة  حاالت  وفي  الحالة 
مع هذه األعراض يجب زيارة الطبيب، ومن هذه 

األعراض:
على  القدرة  عدم  مع  باألمعاء  شديدة  تقلّصات  ـ 

طرد الغازات.
ـ خروج دم في البراز.

ـ آالم شرجية.
ـ خسارة شديدة في الوزن.

ـ اإلصابة بنوبات متتالية من اإلسهال واإلمساك.
المليّنات  استخدام  بعد  براحة  الشعور  عدم  ـ 
ألسابيع. االعتقاد السائد لدي الكثير أن األعشاب 
وبالفعل  جانبية،  آثار  أي  بدون  تماماً  آمنة 
الطرق  أفضل  من  البديل  والطب  األعشاب 
العالجية الطبيعية، لكن يجب دائماً الحرص قبل 
تناولها واستشارة الطبيب وبخاصة لمن يعانون 
من أمراض أخرى أو في حالة الحمل والرضاعة 

بالنسبة للنساء.

عالج اإلمساك باألعشاب الطبيعية

إعداد الصفحة - جوليا خلو

من يعيش أطول آكلو اللحوم أم النباتيون؟

نورا حسني

اجلاذبية تنعدم يف الفضاء.. حقيقة أم خرافة؟

هل تعاني من صعوبة يف السمع؟
 قد تكون املشكلة يف دماغك وليست يف أذنيك!!

 انعدام الجاذبية في الفضاء هي واحدة من أكثر 
العبارات العلمية الخاطئة انتشاراً وقد حان وقت 
تصحيح هذا المعتقد. من السهل جداً معرفة من 
أين بدأت تلك الخرافة؛ إنَّ الصور والفيديوهات 
المحلقين في مدار حول األرض  الفضاء  لرواد 
من  غيرها  أو  الدولية  الفضاء  محطة  في  أو 
الطفو  وضع  في  الفضاء  رواد  تٌظهر  المهمات 
المأهولة  الفضائية  البرامج  بدايات  في  أن  حتى 
هو  الفضاء  أن  والطيارين  العلماء  بعُض  اِعتقد 
منطقة »الجاذبية صفر«. الجاذبية هي قوة تنتج 
بواسطة أي جسم له كتلة ونحن كثيراً ما نفكر في 
الشمس والقمر واألرض وبقية الكواكب عند ذكر 
نحتوى  أننا  بما  ماذا عنك وعني؟  لكن  الجاذبية 
مقارنة  صغيرة  كانت  ولو  الكتلة  بعض  على 
ولو  جاذبية  قوة  نصنع  أيضاً  فنحن  سبق  بما 
تعقيدات  في  الدخول  بدون  جداً,  صغيرة  كانت 

البريطاني  العالم  أثبت  الفيزيائية  المعادالت 
البعد  الجاذبية تقل بزيادة  اسحق نيوتن أن قوى 
عن أي جسم ولكنها أبداً ال تتالشى.  وفي الواقع 
قوتها  من   %97 بـ  تحتفظ  األرض  جاذبية  أن 
على ارتفاع 100كم فوق سطح البحر وجاذبية 
األرض كفيلة بإبقاء القمر في مداره حولها إذن 
هناك جاذبية في الفضاء ولكن لماذا يطفو رواد 
في  األجسام  أن  هو  ذلك  في  والسبب  الفضاء؟؟ 
الفضاء تكون في حالة سقوط حر مستمر وكما 
كافية  بسرعة  كهربائي  مصعد  سقط  إذا  يحدث 
عديمي  مثالً  المحمول  وجهازه  الراكب  فيكون 

الكتلة ويطفو كالهما كما لو كانوا في الفضاء.
لو كان الفضاء عديم الجاذبية لما كانت  وأخيراً 
مدار  وال  األرض  حول  صناعية  أقمار  هناك 

لألرض أصالً حول الشمس.

مرتين  حديثك  إعادة  يكون  أن  بالضرورة  ليس 
مع شخص كبير بالعمر بسبب مشكلة في سمعه، 
باحثون من جامعة ميريالند أن شيئاً  ل  إذ توصَّ
يعانون  يجعلهم  السن  كبار  أدمغة  في  يحدث  ما 
من عدم القدرة على متابعة وفهم الحديث في جوٍّ 
صاخٍب، حتى ولو كان سمعهم طبيعياً بالفحص 

السريري.
دورية  نشرتها  صة  متخصِّ دراسة  في 
سميرة  الباحثون  وجد   ،Neurophysiology
وأليساندرو  سايمون  وجوناثان  أندرسون، 
الذين تتراوح أعمارهم  المشاركين  أنَّ  بريساكو 
كانوا أسوأ في فهم الحديث  بين 61 و73 عاماً 
أعمارهم  تتراوح  الذين  من  صاخبة  بيئة  وسط 
امتالك  من  الرغم  على  عاماً  و30   18 بين 
الطرفين للسمع الطبيعي. والدليل على المعالجة 
وقشرة  المتوسط  الدماغ  في  للحديث  السيئة 
باألجواء  السن  في  الكبار  األشخاص  عند  المخ 
الجارية،  األبحاث  من  جزءاً  يزال  ال  الصاخبة 
قدرة  أو  الكوكتيل-  حفلة  مشكلة  يُدعى  ما  وهذا 
وسط  ُمحدَّد  حديث  على  التركيز  على  الدماغ 
السمع  علوم  األبحاث  هذه  تجمع  صاخبة،  بيئة 
المعرفية،  والعلوم  األعصاب،  وعلم  والكالم، 

والهندسة الكهربائية، وعلم األحياء.
خضع المشاركون في الدراسة لنوعين مختلفين 
في  الكهربائي  النشاط  لقياس  المسموحات  من 
أدمغتهم، حيث راقب الباحثون أدمغة المشاركين 
عند استماعهم لحديٍث في وسط بيئة صاخبة ثّم 
مستوى متوسط من الضوضاء. ودرس الباحثون 
الذي  المتوسط  الدماغ  الدماغ:  من  منطقتين 
يوجد عند معظم الحيوانات الفقارية نزوالً حتى 
األسماك، والذي يلعب دوراً أساسياً في معالجة 
متطّورة  تعتبر  والتي  المخ  وقشرة  األصوات، 
وكبيرة عند البشر وجزٌء منها مخّصٌص لمعالجة 

الكالم.
في  المشاركين  من  سناً  األصغر  المجموعة  في 
مهمته،  بأداء  المتوسط  الدماغ  قام  الدراسة، 
وكانت األصوات واضحة. ولكن عند المجموعة 
االستجابة  إشارة  نوعية  تدهورت  سناً،  األكبر 
من  أسوأ  وكانت  هادئة،  بيئة  في  حتى  للحديث 
»هناك  سيمون:  قال  الصاخبة.  البيئة  في  ذلك 
مشكلة في معالجة الحديث في أدمغة المستمعين 
ة«. الكبار في السن حتى وإن لم تكن هناك ضجَّ

قشرة  في  المسجلة  العصبية  اإلشارات  أظهرت 
يستطيعون  السن  في  الصغار  البالغين  أنَّ  المخ 
نسبياً،  قليل  وبوقت  جيد  بشكل  الكالم  معالجة 
لوقت  السن  لكبار  السمعية  الباحة  تحتاج  بينما 

أكثر لمعالجة الكمية نفسها من المعلومات.
لماذا هذه المشكلة؟

جزء من مشاكل الفهم لدى كبار السن يعود لخلل 
التوازن بين عمليات اإلثارة والتثبيط في الدماغ. 
يقول بريساكو: إنَّ هذا الخلل يمكن أن يُضِعف 
للمنبّهات  الصحيحة  االستجابة  على  المخ  قدرة 
السمعية والتي يمكن أن يكون السبب الرئيس في 
في  المالحظة  الطبيعية  غير  القشرية  االستجابة 

دراستنا.
“كبار السن يحتاجون وقتاً أكثر لمعرفة ماذا يقول 
المتكلم” علّق سايمون على الموضوع وأضاف: 
إنَّهم يبذلون جهداً أكبر ويكّرسون قدراتهم أكثر 

من األصغر سنّاً عند استماعهم للحديث.
يقول:  السن  في  كبيراً  شخصاً  سمعنا  ما  لكثرة 
فهمك”،  أستطيع  ال  لكني  سماعك  أستطيع  “أنا 

هذه الدراسة تعطينا معرفة أكثر بهذه الحالة.
نموذجياً  الدماغ  وظائف  في  الخلل  هذا  ويعتبر 
عمر  في  طبيعياً  شيئاً  ويعتبر  السن  كبار  لدى 
الشيخوخة، ويتمُّ العمل اآلن على تطوير تقنيات 
كبار  مساعدة  على  قادرة  تكون  الدماغ  لتدريب 

السن في تحسين فهمهم للكالم.
أثناء  السن  في  الكبير  إلى  مباشر  بشكل  النظر 
البدء  قبل  منتبه  أنّه  من  والتأكد  معه،  الكالم 
أّن  إذ  المشكلة،  بالحديث قد يساعد في حل هذه 
الحديث حتى  من  أن يضيّع جزءاً  يمكن  دماغه 
التقطته األذن بشكل جيد، ولكن عندما يرى  لو 
الشخص الذي يحّدثه يستطيع بصره أن يعّوض 
إلى  باإلضافة  الحديث،  من  المفقود  الجزء  هذا 
أن إقامة حوارات في بيئة هادئة يمكن أن يساعد 
يملكون  السن  كبار  أن  الدراسة  ملّخص  أيضاً. 
سمعاً طبيعيا لكنهم يعانون من صعوبة في فهم 
في  مشكلة  بسبب  صاخبة،  بيئة  في  الحديث 
الترميز الدقيق لتوقيت الكالم في دماغهم، وقالت 
فالتحدث  طبيعيّاً  سمعاً  لديهم  »وألن  أندرسون: 
بصوت أعلى لن يجدي نفعاً، فإذا كنت تتكلّم مع 
صاخبة،  حفلة  في  سماعك  يستطيع  ال  شخص 
فمن األفضل أن تتكلّم بشكل واضح بنبرة أبطأ أو 
مثل النبرة الطبيعية من دون أن ترفع صوتك«.

المرتزقة  عشرات  فّر  ـ  األخبار  مركز 
صوب  عفرين  مقاطعة  من  عوائلهم  مع 
عمليات  سلسلة  بعد  التركية،  األراضي 
نوعية نفذتها وحدات حماية الشعب والمرأة 

وغرفة عمليات غضب الزيتون. 
اسمه  ذكر  عدم  فضل  مطلع  مصدر  وأفاد 
جندريسه  منطقة  داخل  من  أمنية  ألسباب 
تحاذي  التي  عفرين  لمقاطعة  التابعة 
المرتزقة  بتجمع عشرات  التركية،  الحدود 
فرداً«   50 عددهم  »تجاوز  عوائلهم  مع 
آغجلة  قرية  في  كينج  منزل  من  بالقرب 
التابعة لمنطقة جندريسه، مصطحبين معهم 
أمتعتهم، استعداداً للهروب صوب األراضي 
التركية. وأكد المصدر أن المرتزقة عبروا 
غير  بطريقة  )االثنين(  التركية  األراضي 
المقاطعة،  أراضي  من  هاربين  شرعية، 
نفذتها  النوعية  العمليات  من  سلسلة  بعد 
وغرفة  والمرأة  الشعب  حماية  وحدات 
عناصر  ضد  الزيتون،  غضب  عمليات 
وقيادات جيش االحتالل التركي ومرتزقته 
داخل أراضي المقاطعة. وأسفرت العمليات 

تنفذها وحدات حماية الشعب  التي  النوعية 
الزيتون،  غضب  عمليات  وغرفة  والمرأة 
تركيا  احتالل  منذ  بالفيديو  الموثقة 
المنصرم،  آذار   18 في  عفرين  ألراضي 
المرتزقة  صفوف  بين  وتوتر  ذعر  بحالة 
وقياداتها، األمر الذي أدى إلى فرار مئات 
وبعد  عفرين.  من  والمرتزقة  المستوطنين 
احتالل تركيا لعفرين أعلنت وحدات حماية 
الشعب والمرأة في 18 من آذار المنصرم، 
دخول مقاومة العصر في المرحلة الثانية، 
وحذرت المرتزقة وجيش االحتالل التركي 
عفرين،  في  اإلقامة  من  والمستوطنين 

واعتبرتهم أهدافاً شرعية لقواتهم.
الغزو  قبيل  عفرين  مقاطعة  واعتبرت 
التركي، من المناطق األكثر أمناً في سوريا 
األهالي  من  اآلالف  لمئات  آمناً  ومالذاً 
مختلف  في  الدائر  الصراع  من  الفارين 
المناطق السورية. والجدير بالذكر بأن هذه 
ليست المرة األولى التي يفر فيها المرتزقة 
وكالة  نشرت  فقد  عفرين،  من  وعائالتهم 
أفادت  معلومات  اآلن  قبل  هاوار  أنباء 

بأن  عفرين،  داخل  من  محلية  مصادر  لها 
الخروج  الوسائل  بشتى  يسعون  المرتزقة 
وحول  تركيا.  إلى  والذهاب  عفرين،  من 
عمليات  وغرفة  الحماية  وحدات  عمليات 
اإلعالمي  المركز  قال  الزيتون؛  غضب 
لوحدات حماية الشعب أن قواتهم تمكنت من 
قتل مرتزقين من الجبهة الشامية في منطقة 
راجو بعفرين في إطار المرحلة الثانية من 
اإلعالمي  المركز  ونشر  العصر.  مقاومة 
لوحدات حماية الشعب على موقعه الرسمي 
ضد  مقاتلوهم  نفذها  التي  العملية  بصدد 
مرتزقة الجبهة الشامية والتي أسفرت عن 
»في  هو:  البيان  ونص  مرتزقين.  مقتل 
إطار المرحلة الثانية من مقاومة العصر في 
عفرين، تستمر قواتنا في تنفيذ عملياتها ضد 
جيش االحتالل التركي ومرتزقته. وبتاريخ 
31 آب المنصرم، نفذ مقاتلونا عملية ضد 
يسمى  لما  التابعين  المرتزقة  من  مجموعة 
»الجبهة الشامية في راجو، وخالل العملية 
من  كالً  هما  المجموعة  من  مرتزقين  قتل 

نزار الخليل وخالد المفلح«.

مركز األخبار ـ قال عضو حركة المجتمع 
ابراهيم:  مال  الدين  شمس  الديمقراطي 
»إن تركيا قدمت تنازالت عديدة في سبيل 
ضرب المشروع الديمقراطي المترسخ في 
الشمال السوري. وأن إدلب ستكون محطة 

ألكبر صراعات المنطقة«. 
وصرح عضو حركة المجتمع الديمقراطي 
في مدينة الحسكة، شمس الدين مال ابراهيم، 
بأن تركيا مجبرة للقضاء على المرتزقة التي 
الكردي  الشعب  يحصل  أال  مقابل  دعمتها 
على حقوقه. وبيّن شمس الدين مال ابراهيم 
حول  هاوار  أنباء  وكالة  مع  حديثه  خالل 
السوري  والنظام  تركية   - اتفاقات روسية 
القديم ال تتفق المصالح  بشأن إدلب: »منذ 
التركية والروسية في الشرق األوسط، لكن 
فروسيا  واحدة،  مصالحهم  أصبحت  اليوم 
وكذلك  تركيا  طريق  عن  مصالحها  تخدم 
األمر بالنسبة لتركيا، أردوغان يحاول منع 
حقوقه  إلى  الوصول  من  الكردي  الشعب 
وبناء نظام ديمقراطي في الشمال السوري 
بسط   التي  المنطقة  عن  للتنازل  ومستعد 

نفوذه  فيها مقابل ذلك«.
وبعد  »أردوغان  ابراهيم:  مال  وأضاف 
الدولة  أمجاد  إعادة  يريد  السلطة  استالمه 
العثمانية، معتقداً فيها بأن الشمال السوري، 
كركوك والموصل هي أراضي تركية في 
األصل ومن حقه استرجاعها، لكن أحالمه 
األمر  وكذلك  تحققيها،  يستحيل  العثمانية 
هيمنتها  فرض  تحاول  التي  إليران  بنسبة 
من طهران وصوالً  األوسط  الشرق  على 
إلى بيروت، ولتحقيق مصالحها اضطرت 
وكذلك  السوري،  النظام  لحماية  إيران 
الثانية  القوة  تكون  أن  اآلن  روسيا  تحاول 
على األرض بعد أمريكا لتحقيق هدفها بدءاً 

من سوريا«.
بين  االتفاق  بأن  إبراهيم،  مال  واعتبر 
اإليرانية  ـ  التركية  ـ  السورية  األنظمة 
المصالح  يخدم  اتفاق  هو  والروسية، 

جميع  تتجه  اليوم  »لذلك  أكثر:  ال  المؤقتة 
إعادة  يريد  فالنظام  إدلب،  نحو  األنظار 
إيراني،  روسي-  بدعم  ألحضانه  إدلب 
التركية  الدولة  األكبر  الخاسر  تبقى  وهنا 
بأيام  ستهزم  سوريا  أن  تعتقد  كان  ألنها 
قليلة أمام المرتزقة التي سلحتهم«. وكشف 
تنازلت عن حلب  تركيا  بأن  ابراهيم،  مال 
مقابل جرابلس وعن الغوطة مقابل عفرين 
تمدد  مقابل  الجنوبية  المناطق  من  والعديد 
نفوذها في إدلب التي حصرت مجموعاته 
تصنيف  وحول  إدلب.  في  اليوم  المرتزقة 
قائمة  النصرة ضمن  تركيا لمرتزقة جبهة 
اإلرهاب، نوه مال ابراهيم: »تركيا لم تعد 
تنهي  بأن  النصرة  إقناع جبهة  قادرة على 
جبهة  صنف  السبب  لهذا  بنفسها،  نفسها 
ما  وهذا  اإلرهاب،  قائمة  في  النصرة 
أجبر تركيا على العمل مع سوريا وإيران 
النصرة  جبهة  على  القضاء  في  وروسيا 

)تحرير الشام(«.
الديمقراطي  المجتمع  حركة  عضو  وأكد 
ابراهيم في نهاية حديثه،  الدين مال  شمس 
بأن كل هذه الخالفات التي تحدث دليل على 
أن النظام المترسخ والمطروح في روج آفا 
وشمال سوريا هو نظام ديمقراطي، وأشاد 
في  يطبق  الذي  الشعوب  أخوة  مبدأ  بأن 
في  سبباً  سيكون  السوري  الشمال  مناطق 

الحل األزمة السورية.
معهد  في  له  كلمة  ذاته؛ وفي  السياق  وفي 
الدولية،  للعالقات  الحكومي  موسكو 

سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  قال 
في  النار  إطالق  وقف  »نظام  الفروف: 
تقوم  حيث  يومياً،  انتهاكه  يتم  سوريا 
بإطالق  المسلحة  اإلرهابية  الجماعات 
النار على مواقع الجيش السوري في تلك 
هذه  أن  إلى  الفروف  وأشار  المنطقة«. 
للهجمات  للتحضير  أرضية  تعد  المنطقة 
اإلرهابية ومنها إطالق الطائرات المسيرة 

على قواعد الجيش الروسي في سوريا.
هذا  احتمال  يمكن  »ال  الفروف:  وأضاف 
األمر بعد اآلن، نعمل على حل الموضوع 

من خالل التفاوض مع تركيا وإيران«.
الشرق  لصحيفة  مطلعة  مصادر  وقالت 
األوامر  تنتظر  النظام  قوات  بأن  األوسط 
إلى  مشيرة  إدلب،  على  الهجوم  إلطالق 
في  كافة  الجبهات  على  حشد  النظام  أن 
الغاب  وسهل  والجنوب  والغرب  الشرق 
تسيطر  التي  المناطق  نحو  الهجوم  لبدء 
عليها المجموعات المرتزقة المدعومة من 
الغربي،  الجنوبي  حماة  أرياف  في  تركيا 
الغربي  وحلب  والغربي،  الشرقي  وإدلب 

والجنوبي.
أنهى  النظام  »إن  المصادر:  وتابعت 
انتشاره على تخوم الجبهات العسكرية التي 
ينوي إطالق الهجوم منها نحو إدلب، كما 
الشرقي  الالذقية  ريف  في  استعداداته  أتم 
لسيطرة  خاضعة  مناطق  على  للهجوم 
جسر  إلى  منها  يصل  تركيا،  مرتزقة 
الشغور، إحدى أكبر المدن في ريف إدلب 

الغربي«.

فرار املرتزقة نتاج مقاومة العصر

سبيه  تربه  أهالي  أوضح  ـ  األخبار  مركز 
أن أوجالن يهدف لنشر السالم في الشرق 
الفرد  بحق  جريمة  واعتقاله  األوسط، 
دليل  األوربية  الدول  وصمت  واإلنسانية، 
المفروضة  العزلة  في  مشاركتهم  على 

عليه.
 تفرض الدولة التركية منذ أكثر من عامين 
عزلة ممنهجة على قائد الشعب الكردي عبد 
هللا أوجالن؛ بهدف عزل أفكاره وتوجيهاته 
الدولة  ترفض  كما  عن شعوب كردستان، 
أو  محاموه  إجراء  قاطع  بشكل  التركية 
ذويه أي لقاء به، بالرغم من تقديم محاميه 
وعائلته عشرات المذكرات من أجل ذلك، 
حيث  المنصرم،  آب   30 في  آخره  وكان 
جنكيز  من  كل  أوجالن  محامو  توجه 
جوشاجاك  وفؤاد  دينج  مظلوم  يوركلي، 
إلى مدينة بورصا لتقديم طلب إلى المدعي 
الجمهوري للقاء موكلهم في سجن إيمرالي 
إال أن طلبهم جوبه بالرفض بحجج وذرائع 
التركية  الدولة  ممارسات  مقنعة.  غير 
بحق قائد الشعب الكردي عبد هللا أوجالن 
وفيلسوف االمة الديمقراطية تُستنكر وبشكل 
يومي من قبل شعوب كردستان، ويؤكدون 
أن تركيا تحاول إبعاد شعوب المنطقة عن 
سركيس  سهيل  المواطن  وتوجهاته.  القائد 
تربه  ناحية  في  السرياني  المكون  من 
سبيه، نوه إلى أن الدولة التركية منذ مئات 
السنين ترتكب االنتهاكات والمجازر بحق 
شعوب الشرق األوسط وباألخص الشعب 
القائد عبد  الكردي، وقال: »تركيا اعتقلت 
الشعب  بحقوق  طالب  الذي  أوجالن  هللا 
وحريتهم  المضطهدة  والشعوب  الكردي 
وأكد  التركية«.  الدولة  واستبداد  ظلم  من 
سركيس أن االعتقال الذي جرى بحق القائد 
أوجالن هي جريمة بحق الفرد واإلنسانية، 

فلسفة  صاحب  ضد  االعتقال  »هذا  وقال: 
أخوة  استهدف  إنما  الديمقراطية،  األمة 

الشعوب أيضاً«.
وأشار نبيل نانو من أبناء مدينة دير الزور 
نزح إلى ناحية تربه سبيه منذ سنوات، أن 
مئات  منذ  مضطهداً  كان  العربي  الشعب 
بحرية  حقوقه  يمارس  يكن  ولم  السنين، 
القائد أوجالن  ولكن بعد نشر فكر وفلسفة 
حقوقه  يماس  العربي  المكون  أصبح 

وواجباته بكل حرية في شمال سوريا.
صاحب  أوجالن  القائد  أن  نانو  وأوضح 
وأخوة  السالم  لنشر  ويهدف  أممي  فكر 
الشعوب في الشرق األوسط والعالم، وبيّن 
كان  سوريا  شمال  في  إنجازه  تم  ما  أن 
بفضل فكر أوجالن، حيث حافظت شعوب 
المنطقة على احترامهم وتقديرهم لبعضهم 
البعض وتكاتفوا لردع كافة الهجمات التي 
شنت على المنطقة. وقال: »إن ممارسات 
تركيا بحق أوجالن منافية لحقوق اإلنسان 

والمواثيق والقوانين المتعلقة بالمعتقلين«.
وصرحت منيفة سعيد والدة الشهيد عكيد، 
حماية  وحدات  تصدي  أثناء  استشهد  الذي 
على  داعش  لهجمات  والمرأة  الشعب 
المناطق الجنوبية لناحية تربه سبيه، إنهن 
وسريانيات  وعربيات  كرديات  كنساء 
مدينات للقائد أوجالن، ألن القائد ناضل من 
أجل حرية المرأة وأحقاق حقوقها، وقادتها 
للمشاركة في مجاالت الحياة كافة. وأشارت 
منيفة سعيد إلى أن الدول األوروبية تنادي 
أنها ال  الرأي وحقوق اإلنسان، إال  بحرية 
تطبق هذه القوانين، وصمتها حيال اعتقال 
عليه  المفروضة  والعزلة  أوجالن  القائد 
كسجين  حقوقه  من  ومنعه  األساليب  بأشد 
تؤكد مشاركتهم في هذا العمل الال إنساني 

ضد قائد اإلنسانية.

إدلب ستكون حمطة ألكرب صراعات املنطقة

أوجالن رسول السالم يف الشرق 
األوسط والعزلة تستهدف السالم

باريس  فيه  شددت  وقت  في  هذا  ويأتي 
على أن رئيس النظام السوري بشار األسد 
سياسي  دون حل  من  بالسالم«  يفوز  »لن 
برعاية دولية، فيما عبّرت لندن عن قلقها 
من الوضع في إدلب، محذرة من احتماالت 
الفاتيكان،  وفي  كيماوية.  أسلحة  استخدام 
المؤثرة  األطراف  فرانسيس  البابا  حض 
في سوريا على الدفاع عن حقوق اإلنسان 

وحماية المدنيين في إدلب.
الروسية  للهدنة  الخروقات  تتواصل  فيما 
الـ20  يومها  اجتازت  والتي  التركية  ـ 
فيما ال  مناطق,  لعدة  النظام  لقصف  نتيجة 
مناطق  في  مستمراً  األمني  الفلتان  يزال 
وأفاد  إدلب،  في  المرتزقة  المجموعات 
المرصد السوري لحقوق اإلنسان بتواصل 
الخروقات للهدنة الروسية ـ التركية في كل 

من إدلب والالذقية وحماة وحلب.

صاروخي  قصف  عمليات  وُرصدت 
نفذتها قوات النظام بعد منتصف ليل األحد 
كبانة  محور  في  أماكن  على  االثنين  ـ 
الشمالي  الريف  الكرد )األكراد( في  بجبل 
في  أماكن  الستهدافها  باإلضافة  لالذقية، 
الريف الغربي لمدينة جسر الشغور غرب 
مناطق  النظام  قوات  استهدفت  كما  إدلب، 

ببلدة الزيارة الواقعة في سهل الغاب بريف 
حماة الشمالي الغربي، فيما دون ذلك يسود 

الهدوء الحذر عموم المناطق.
األمني  الفلتان  يزال  ال  آخر؛  سياق  وفي 
إدلب  محافظة  في  نتائجه  بفرز  مستمراً 
المجموعات  لسيطرة  الخاضعة  واألرياف 
)جبهة  الشام  تحرير  وهيئة  المرتزقة 
بعد  يوماً  ليؤكد  لتركيا،  التابعين  النصرة( 
في  األمنية  األوضاع  سوء  عن  اآلخر 
المنطقة. ورصد المرصد السوري انفجار 
بريف  باتبو  طريق  على  ناسفة  عبوة 
إصابات،  عن  أنباء  دون  الغربي،  حلب 
عنيف  انفجار  دوي  سماع  مع  بالتزامن 
من  الشرق  إلى  الواقعة  سرمين،  بلدة  في 
مدينة إدلب، ولم ترد معلومات عن طبيعة 
هذا  إعداد  لحظة  حتى  االنفجار  وظروف 
رصد  السوري  المرصد  وكان  التقرير، 
السويداء  مدينة  داخل  التوتر  تصاعد 
وريفها، منذ صباح يوم الـ 29 من آب في 
بدون  مقطوع  رأس  على  العثور  أعقاب 
جسد، لشخص يرجح أنه من بدو السويداء، 
مسجد  باحة  في  بوضعه  مجهولون  قام 
بمدينة السويداء، وسط مخاوف من تطور 
التوتر وتحوله إلى اقتتال داخل المحافظة.
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الحاضرين  عامودا  أهلي  سيدات  أبهرت 
بأدائهن في مباراتهن مع سيدات براتي في 
مرحلة  من  الثانية  الجولة  منافسات  إطار 
القدم  لكرة  الجزيرة  إقليم  ألندية  الذهاب 
نتيجة  تحقيق  استطعن  حيث  للسيدات، 
وأخذ  براتي،  سيدات  على  والفوز  كبيرة 

الصدارة من سيدات قامشلو.
سعدون  خالد  الحكم  صافرة  انطالقة  ومع 
حتى  دقائق  تمِض  لم  المباراة،  بداية  عن 

استطاعت سيدات أهلي عامودا هزَّ شباك 
وأنهين  األداء  بهذا  وتابعن  براتي  نادي 
أهداف  بأربعة  لمصلحتهن  األول  الشوط 
سيدات  إضاعة  مع  واحد،  هدٍف  مقابل 
الثاني  الشوط  وفي  جزاء،  لضربة  براتي 
تسيَّد المباراة سيدات أهلي عامودا وسجلن 
رباعية جديدة لتصبح النتيجة ثمانية أهداف 
اللقاء  في  أما  لبراتي،  واحد  هدٍف  مقابل 
ملعب  أرضية  على  جرى  الذي  الثاني 

سيدات  فتمكَّنت  للسداسيات،  كانيه  سري 
والمتصدرات  اللقب  حامالت  قامشلو 
وبأربعة  بصعوبة  الفوز  األول  األسبوع 
سري  سيدات  على  ثالثة  مقابل  أهداف 
سيدات  اقتنصت  النتائج  هذه  وبعد  كانيه، 
أهلي عامودا الصدارة من سيدات قامشلو 
بعد تسيدهن في الجولة األولى وذلك بفارق 

األهداف عنهن.
روناهي/ قامشلو

ناديي  رجال  تقابل  الدوري  افتتاح  وفي 
أهلي عامودا وخبات، وذلك على أرضية 
ملعب كرة السلة ضمن استاد شهداء الثاني 
المباراة  وشهدت  بقامشلو،  آذار  من  عشر 
في  خبات  رجال  واستطاع  مثيراً  تنافساً 
الختام حسم اللقاء وبـ 30 نقطة مقابل 26، 
الفرق شاسعاً  فكان  الثانية  المباراة  أما في 
ناديي األسايش  بين رجال  النقاط  في عدد 
والحسكة وفاز األسايش بـ 48 نقطة مقابل 
الدوري  األسايش  يتصدر  وهكذا   ،17
أن  بالذكر  والجدير  األول،  األسبوع  في 
بتاريخ  ستبدأ  السلة  لكرة  السيدات  بطولة 
االتحاد  نشره  ما  بحسب  2018/9/21م، 
الرياضي في اإلقليم، ويشارك في الدوري 
ـ  الحسكة  ـ  الذاتي  الدفاع  أندية:  من  كلٌّ 

أهلي عامودا ـ واألسايش.
روناهي/ قامشلو

عفرين  تحرير  باتجاه  وتوجيههم  الناس، 
التركي  االحتالل  ظلم  على  الشعب  وتوعية 
الوحشية  والممارسات  الديمغرافي  والتغيير 
واالعتقاالت والخطف التي تمارس بحق أهلنا 

في عفرين، فالمثقف هو الوحيد القادر على أن 
يكون لسان حال الشعب عبر قلمه الحر«.

3رياضة مرأة10

لينا بركات

املرأة ...
 عبدة العبد

قضية  هي  المرأة  قضية  أن  فيه  الشك  مما 
قضية  عن  أهمية  تقل  وال  بامتياز،  إنسانية 
حرية األرض والوطن ال بل هي أهم، فالنساء 
هن نصف سكان العالم إن لم يكنَّ أكثر بحسب 
المرأة  نضال  فإن  لذلك  اإلحصائيات،  آخر 
يكتسب أهمية بالغة إذ يدفع بنصف المجتمع 
إلى ساحة النضال ويوفر األسس الضرورية 
بنفسها وتضمن حقوقها  تقرر مصيرها  لكي 
كافة بشكل قانوني ودستوري، فنضال المرأة 
التحرري ال يمكن فصله عن نضال التحرر 
االجتماعي، إذ بينهما ترابط وثيق، فال ضمان 
لحرية المجتمع دون حرية المرأة، واضطهاد 

المرأة من قبل الرجل هو اضطهاد طبقي.
ولقد برز اضطهاد المرأة مع ظهور المجتمع 
من  طويلة  مسيرة  بدأت  ومعه  الطبقي 
الخضوع واإلذالل والعبودية المريرة للمرأة 
والتي  الرأسمالية  زمن  إلى  وصلنا  حتى 
النساء بشكل هو األسوأ عبر  استغلت وضع 
قضية  طرحت  فقد  المرأة،  عبودية  تاريخ 
األيدي  إلى  بحاجة  كانت  ألنها  المرأة  ر  تحرُّ
من  هائل  احتياطي  تشكل  فالمرأة  العاملة 
أكثر  ففي  الثمن،  الرخيصة  العاملة  األيدي 
البلدان تقدماً اليزال أجر المرأة أقل من أجر 
تهميش دور  الرأسمالية  الرجل، كما حاولت 
المرأة في الصراع السياسي، وهذا التهميش 
االجتماعية  المشاكل  لحل  ذاتية  مفاهيم  خلق 
إذ أن المرأة تسعى لحل مشاكلها الناجمة عن 
األسرة  إطار  ضمن  الرأسمالي  االستغالل 
خوض  عن  الرجل  إبعاد  تحاول  بذلك  وهي 
الصراع السياسي وهي بذلك تلعب دور قوة 
ليواجه  الرجل  على  للتأثير  مضادة  رجعية 
وتستخدم  فردي  بشكل  االجتماعية  المشاكل 
عدة  الهدف  هذا  تحقيق  أجل  من  الرأسمالية 
وسائل منها تمجيد دور األم وتصوير المنزل 
على أنه مملكة صغيرة تبدع المرأة فيها،  كما 
أن ترسيخ مفهوم ربة البيت لدى المرأة يسمح 
للرأسمالية بترويج منتجاتها االستهالكية عبر 
الدفع المستمر بالمرأة نحو االستهالك، وذلك 
الرجل،  إسعاد  على  المركِّزة  الدعاية  عبر 
مستهلكاً  لتكون  المرأة  توجه  فالرأسمالية 
عقول  وتخدير  الدعاية  إطار  وفي  رئيساً، 
والصفحات  النسائية  المجالت  تدخل  النساء 
والمجالت  الجرائد  في  بالمرأة  الخاصة 
وسائل  ومختلف  والتلفزيون  والسينما 
الجوانب  تركز على  التي  والدعاية  اإلعالم، 
والمكياج  األزياء  مثل  والشكلية  المظهرية 
وأنواع األطعمة والتسريحات وجمال البشرة 
نجد  حيث  والرشاقة،  بالشباب  واالحتفاظ 
وال  بيتها  في  المرأة  إلى  يتوجه  اإلعالن  أن 
ما  وهذا  اإلطار،  هذا  خارج  أبداً  يصورها 
يؤكد النظرة الدونية للمرأة كعنصر مستهلك 

في نظام رأسمالي طبقي.
تقدم يمكننا اإلسهام في إعادة  وفي ضوء ما 
بناء قضية المرأة أو مسألة تحررها وحريتها 
المرأة  الرأسمالي، فحرية  الطبقي  النظام  من 
وتقدمه  المجتمع  لحرية  األولى  المقدمة  هي 
من  أيضاً  الرجل  لتحرر  الزم  وشرط 
المنطلق  هذا  ومن  له،  الرأسمالي  االستغالل 
المرأة  قضية  بأهمية  المؤمنين  جميع  على 
التعريف بجميع الظروف التي جعلت وتجعل 
فنقد  ونقدها؛  ومهاناً  ضعيفاً  كائناً  المرأة  من 
هذه الظروف هو المقدمة الضرورية لحذفها 
النساء في مجتمعنا  أو تحسينها، ألن ضعف 
هو قوة الرجال الوهمية، وهو بالنتيجة ضعف 
والتواكل  العجز  ومصدر  الفعلي  المجتمع 
والالمباالة واإلذعان واالمتثال والخوف من 
الحرية، وسيبقى كل ما نسميه تقدماً هو وهم 
صعيد  على  ثورة  المجتمع  ينجز  لم  طالما 
إن  العالم،  مركز  في  اإلنسان  يضع  الوعي 
أحد أقبح وجوه التقدم الحاصل هو إعادة إنتاج 
المرأة  وإبقاء  اإلنسان  واستغالل  العبودية 
عبدة العبد ومستَغلة المستغل، فارتقاء المرأة 
هو ذاته ارتقاء للرجل، واالرتقاء به من عبد 

غيره إلى سيد نفسه.

التأنيث

النساء  من  ملفت  عدٌد  المؤتمر  في  شارك 
الجزيرة،  إقليم  مناطق  مختلف  من  المثقفات 
دور  حول  المعلومات  من  المزيد  ولمعرفة 
هذا  لصحيفتنا  كان  المثقفين  اتحاد  في  المرأة 

االستطالع ضمن الكونفرانس.
التحاد  المشتركة  الرئيسة  مع  التقينا  بداية 
فحدثتنا  ابراهيم  ليلى  الجزيرة  في  المثقفين 
ودورها  الكونفرانس  في  المرأة  مشاركة  عن 
ضمن اتحاد المثقفين قائلة: »تم تنفيذ القرارات 
الكونفرانس  في  اتخذت  التي  كافة  والمشاريع 
الكونفرانس  أعمال  وانعقاد  بنجاح،  الثاني 
ونحُن  السابق،  لعملنا  متابعة  هو  الثالث 
في هذا  النساء بذلنا مجهوداً  المثقفون بخاصٍة 
عفرين  وصمود  مقاومة  لتعزيز  الكونفرانس 
المحتلة من قبل جيش االحتالل التركي، وقمنا 
التحاد  فروع  بافتتاح  السابقة  األعوام  خالل 
سوريا،  شمال  مناطق  جميع  في  المثقفين 
كانت  كما  فيها،  األكبر  الدور  المرأة  وبذلت 
مشاركة المرأة في معرض الكتاب ومهرجان 
األدب والفن ملفتة وهامة، وتم تكريم عدد من 

المثقفات خاللها«.
جميع  مع  التواصل  يتم  أنه  على  ليلى  وأكدت 
سوريا  وشمال  آفا  روج  في  المثقفات  النساء 
كردستان،  وباكور  باشور  مناطق  في  وأيضاً 

للتنسيق معهن ودعمهن حتى من غير منتسبات 
لالتحاد، وتمنت ليلى في ختام حديثها أن يكون 
منبع  المثقفين  التحاد  الثالث  الكونفرانس 
التطوير والتقدم، وأكدت على متابعتهن لعملهن 

ونضالهن في المراحل المقبلة.
التحاد  المشتركة  الرئيسة  حدثتنا  جهتها  ومن 
قائلة:  سينو  أناهيتا  كانيه  سري  فرع  المثقفين 
»حقيقة في هذا المؤتمر لدينا عدة أمور يجب 
من  كثيرة  مقترحات  وهناك  عليها،  العمل 
حولها،  والنقاش  بعرضها  سنقوم  المثقفين 
حيث كان هناك تقصير في السنوات الماضية 
العمل  التي علينا  النواقص  وكان هناك بعض 

لتداركها«.
ساهمت  الذي  الدوَر  أنَّ  »إلى  أناهيتا:  نوهت 
مع  رئيسيٌّ  دوٌر  االتحاد  في  المثقفة  المرأة  به 
أن بعض  الرغم من  التحفظات، وعلى  بعض 
تقدم  هنالك  كان  أنه  إال  عالقة،  بقيت  األمور 
مكان  كل  في  المتواجدة  الفروع  مستوى  على 
أن  هو  للنساء  وندائي  السوري.  الشمال  من 
جميع  في  المرأة  تلعبه  الذي  الرئيس  الدور 
الريادي  الدور  بلعبها  إال  يكتمل  ال  المجاالت 
وباعتقادي  والكتاب،  المثقفين  اتحادات  في 
المرأة قادرة على العطاء في هذا المجال إذا ما 

توفرت الفرص المناسبة لها«.
كما تحدثت عضوة اتحاد المثقفينـ  فرع قامشلو 
النقاشات  »تمحورت  قائلةً:  شيخموس  هدى 
وتم  عفرين،  وتحرير  وصمود  مقاومة  على 
بين  الوحدة  أواصر  لنعزز  كمثقفين  توجيهنا 

روناهي/ قامشلو - ما زال موضوع مشاركة 
المرأة في صنع القرار موضوعاً جدلياً وهاماً 
العمل،  العديد من مجاالت  خالل وجودها في 
فالمرأة أخذت مكانتها في مجاالت الحياة كافة، 
ومن  الصدد  وبهذا  فيها،  الفعال  دورها  وبرز 
بلدية  ضمن  بها  خاص  مكتب  افتتاح  المقرر 
قرية تل معروف في أواخر شهر أيلول الجاري 

للبدء بمشاريع خاصة بالمرأة في القرية. 
سيتم  الذي  المرأة  مكتب  عن  المزيد  ولمعرفة 
في  باإلدارية  صحيفتنا  التقت  قريباً،  افتتاحه 
محمد  نجلة  معروف  تل  ببلدية  المرأة  مكتب 
تم  أشهر  عدة  »منذ  قائلة:  وحدثتنا  عرفات 
بالمرأة  خاص  مكتب  افتتاح  ضرورة  دراسة 
ضمن البلدية، ومن المقرر افتتاحه في أواخر 
شهر أيلول الجاري، وسيضم عضوات البلدية 
عديدة  مشاريع  الدراسة  وتضمنت  النساء، 
المتاحة  اإلمكانيات  حسب  بالمرأة  خاصة 
وستخصص  البلدية،  في  المتوفرة  والميزانية 
المرأة،  البلدية لمكتب  نسبة 10% من ميزانية 
بالمشاريع  البداية  في  سنبدأ  السبب  ولهذا 
لألطفال،  روضة  افتتاح  وأولها  الصغيرة 
كورشات  أخرى  لمشاريع  عدة  أفكار  وهنالك 
البلدية  ميزانية  لكن  المونة،  بيت  أو  للخياطة 

حالياً ال تلبي حاجاتنا«. 
 

التغري يف الذهنية

كانت  معروف  تل  قرية  أنَّ  إلى  نجلة  أشارت 
والتقاليد  بالعادات  أهلها  بتمسُّك  مشهورة 
الذهنية  عليهم  تسيطر  وكانت  واألعراف، 

التقليدية التي ال تسمح للمرأة بممارسة حقوقها 
تغيرت  آفا  ثورة روج  أنَّه وبعد  إال  وحريتها، 
هذه الذهنية، وكان لها التأثير األكبر على تغيير 
ذهنية المرأة ذاتها، فأصبحت المرأة التي كانت 
تلتزم بوجودها في المنزل تخرج وتعمل وتأخذ 
مكانها في المؤسسات والكومينات والمجالس، 

وتتخذ القرارات الهامة إلى جانب الرجل.
وعشرون  ثماٍن  »هناك  قائلةً:  نجلة  ونوهت 
قرية  تل معروف، وفي كل  لقرية  تابعة  قريةً 
يوجد كومين، والكومين يضم عدة لجان ومن 
لقرية  تابعة  ستكون  والتي  المرأة،  لجنة  بينها 
المعنية  الجهات  يطالبون  وهم  معروف،  تل 
بمساعدتهم لرعاية المشاريع في القرية بسبب 

حاجاتهم للخدمات االجتماعية«.
ببلدية تل  المرأة  واختتمت اإلدارية في مكتب 
»هناك  بالقول:  عرفات  محمد  نجلة  معروف 
دراسة مشروع إلنشاء مدخل للقرية وإصالح 
الدوار الذي تعرَّض للهدم والدمار أثناء هجوم 

مرتزقة داعش على المنطقة«.

تقرير/ إيفا ابراهيم

مثقفات إقليم اجلزيرة يؤكدن على تعزيز مقاومة عفرين
احلر  »بالفكر  شعار  حتت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
عقد  عفرين«  مقاومة  سنعزز  النرية  والعقول 
احتاد املثقفني يف إقليم اجلزيرة مؤمتره الثالث بتاريخ 
للثقافة  شيخو  حممد  مركز  يف  2018/8/31م 
من  عضوًا   160 حبضور  قامشلو،  مبدينة  والفن 
احتاد املثقفني يف اجلزيرة، وممثلني عن حركة اجملتمع 
الدميقراطي ومؤسسة عوائل الشهداء وعدد من 

األحزاب السياسية واالحتادات الثقافية.

في  اإلدارية  صرحت   - قامشلو  روناهي/ 
رانيا  الغربي  قامشلو  ببلدية  المرأة  مكتب 
بيجو قائلة: »منذ بداية ثورة روج آفا وشمال 
مقاطعة،  كل  في  البلديات  افتتاح  تم  سوريا 
للمرأة  مكتب  يتواجد  البلديات  كل  وضمن 
التي لعبت دوراً هاماً في المجتمع، وتوبعت 
وتنظيمها  البلدية  ضمن  المرأة  أعمال 
والصعوبات  وتوعوية  تدريبية  ودورات 
خاصة  مشاريع  عدة  ونفذت  تواجهها،  التي 
وكانت  والهيئة،  البلديات  برعاية  بالمرأة 
جميع كوادرها من النساء لتشغيل اليد العاملة 
بين  ومن  للنساء،  العمل  فرص  وزيادة 

المشاريع الُمنفَّذة افتتاح صالة رياضية خاصة 
المرأة  مساعدة  هو  الرئيس  والهدف  بالنساء 
على ممارسة نشاطاتها الرياضية براحة، كونه 
ال توجد صاالت خاصة بالمرأة في المنطقة من 
قبل، وافتتحت روضتان لألطفال؛ األولى باسم 
الشهيدة أمينة في حي الكورنيش والتي تستقبل 
ثالث  ولغاية  أشهر  ثمانية  عمر  من  األطفال 
الغربي  الحي  في  آواز  باسم  والثانية  سنوات، 
الثالث سنوات ولغاية  والتي تستقبل من عمر 

الخمس سنوات، والهدف الرئيس من افتتاحها 
إيجاد مكاٍن يهتم باألطفال لتسهيل أمور المرأة 
هناك خطة  أنَّ  كما  عملها،  فترة  أثناء  العاملة 
افتتاح  وهي  بالمرأة  مستقبلي خاص  لمشروع 

مغسلة للسجاد«.
المرأة  مكاتب  بين  التنسيق  »يتم  رانيا:  وقالت 
كافة ضمن البلديات في مقاطعة قامشلو، ويتم 
الصعوبات  لمناقشة  شهرية  اجتماعات  عقد 
المستقبلية  الخطط  ودراسة  تواجهها،  التي 

لتفعيل مكاتب المرأة بشكل أكبر«.

روناهي/ قامشلو ـ نظمت هيئة المرأة في إقليم 
الجزيرة دورة تدريبية مفتوحة للجان المرأة في 
مقاطعة الحسكة والنواحي والبلدات التابعة لها، 
التابعة  المرأة  لجان  من  60 عضوةً  بانضمام 
للمجالس المحلية المنتخبة، ومدتها خمسة عشر 
التابعة  تدريب  لجنة  مع  بالتنسيق  وذلك  يوماً، 

لمؤتمر ستار.

الهلوشي  هناء  الشهيدة  باسم  الدورة  وافتتحت 
التدريب  يتم  في أكاديمية الشهيد عزيز، حيث 
باللغة العربية بانضمام عضوات من المكونات 
النقاش  ويتم  والسريانية(،  الكردية،  )العربية، 
خالل الدورة حول القضايا التي تتعلق بالمرأة 

بخاصة.

مشاريع املرأة يف بلدية قامشلو الغربي

الصناديد  ناديي  بين  كان  األبرز  اللقاء 
واألسايش وذلك بصالة رميالن وبعد تنافس 
كبير بينهما استطاع العبي الصناديد حسم 
اللقاء لمصلحتهم بواقع ثالثة أشواط مقابل 
شوطين، المباراة المثيرة الثانية تغلب فيها 
سري  نادي  على  بصعوبة  جودي  نادي 
كانيه وبواقع ثالثة أشواط مقابل شوطين، 
وذلك في صالة عامودا الرياضية، وتغلَّب 

نادي  على  بسهولة  عامودا  أهلي  نادي 
رد  بدون  أشواط  وبثالثة  الجزيرة  عمال 
عامودا  وبصالة  سبيه،  تربه  صالة  في 
ثالثة  بواقع  براتي  على  االتحاد  نادي  فاز 
بواقع  برخدان  وتغلَّب  رد،  بدون  أشواط 
ثالثة أشواط مقابل شوط واحد على قامشلو 

في صالة تربه سبيه.
تقرير/ جوان حممد

من  الثالث  األسبوع  منافسات  اختتمت 
بطولة »انتفضوا« لمنتخبات شمال سوريا 
في  مفصلية  كانت  بمباراة  القدم  لكرة 
البطولة وجمعت بين منتخبي إقليم الجزيرة 
على  المنتخبان  يتنافس  حيث  والطبقة، 

الصدارة منذ األسبوع األول.
وعينهما  الملعب  أرض  المنتخبان  ودخل 
على الفوز، وليستمر منتخب إقليم الجزيرة 
الثابت حيث سيطر على  في تقديم مستواه 
مجريات اللعب منذ البداية واستطاع تحقيق 
عمر  من   25 الدقيقة  في  األول  الهدف 
محمد،  باهوز  الالعب  عبر  األول  الشوط 
استمر  المرمى  أمام  محاوالت  عدة  وبعد 
استطاعوا  حتى  بالضغط  الجزيرة  العبو 
الالعب  عبر  وكان  الثاني  الهدف  تسجيل 

رائد محمود بعد تسلُّمه للكرة داخل منطقة 
الثاني  الهدف  مسجالً  بذكاء  نفَّذها  الجزاء 
وذلك في الدقيقة 37 وبنتيجة هدفين بدون 
رد انتهت مجريات الشوط األول، أما في 
الشوط الثاني فبدايته لم تتغير كثيراً وكانت 
الخطورة من العبي إقليم الجزيرة ليسجل 
الالعب ريزان صالح في الدقيقة 58 هدفاً 
الرحمة  رصاصة  بمثابة  وكانت  ثالثاً، 
من  االستفادة  حاول  الذي  الطبقة  لمنتخب 
طرد الالعب باهوز محمد بعد ذلك بالبطاقة 
الحمراء، ولكنه لم يفلح حتى بتسجيل هدٍف 
واحد، ولتنتهي المباراة بفوز إقليم الجزيرة 
وبثالثية نظيفة كانت كافيةً لمنحه الصدارة 
وبتسع نقاط من ثالث مباريات، والمركز 
الثاني استقر فيه منتخب الطبقة بست نقاط.

بهدف كسب الخبرة أكثر في لعبة الشطرنج، 
وتبادل النشاطات بين منبج وإقليم الجزيرة 
أقيمت بطولة ودية للعبة الشطرنج، شارك 
فيها ثمانية العبين مناصفةً بين منبج وإقليم 
الجزيرة، وذلك في مقر االتحاد الرياضي 
بقامشلو. وتشهد مدينة قامشلو وجود خيرة 
على  لعبوا  والذين  اللعبة  هذه  العبي  من 
كانوا  منبج  العبي  ولكن  سوريا  مستوى 
قادرين على تحقيق الفوز بالبطولة وبتسع 
ونصف  نقاط  ست  مقابل  ونصف  نقاط 
إلقليم الجزيرة، ليتم منحهم كأس البطولة، 
من  األول  الخارجي  االحتكاك  هذا  ويعد 

تأكيدهما  ومع  الطرفين  العبي  بين  نوعه 
لها  بطوالت  إقامة  تبادل  استمرار  على 
وإقليم  منبج  لرياضة  جيد  ومروٌد  فائدة 

الجزيرة والشمال السوري بشكٍل عام.
روناهي/ قامشلو

هواية  تعتبر  التي  الجميلة  الرياضة  تلك 
ولكنها  األطفال،  حتى  الشباب  من  للكثير 
تكون  أن  على  قادرة  نفسه؛  الوقت  في 
حاضرة بقوة ولها بطوالت خاصة بها في 
ال  قد  مسابح  وجود  وسط  الجزيرة،  إقليم 
تفي بالغرض وتحولها للربح المادي فقط، 
ضمن  موجودة  رياضة  نراها  متى  ولكن 
لوائح األندية الُمرخَّصة؟ ولماذا تغيب كل 
لها  تنشيطية  لها ولو بطولة  سنة فال نرى 
من قبل االتحاد الرياضي؟ وإلى متى تبقى 

مهمشة هكذا؟.
فوائد رياضة السباحة

تعتبر رياضة السباحة ذو فوائد كثيرة منها 
حرق كمياٍت كبيرٍة من السعرات الحرارية، 
حوالي 800 إلى 900 سعرٍة حراريٍة في 
وتقوية عضلة  العضالت  وزيادة  الساعة، 
التحمل  على  اإلنسان  قدرة  وزيادة  القلب 
بمرض  اإلصابة  مخاطر  من  والتقليل 
السكري وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم 
وتُنصح لمن يعانون من آالم أسفل الظهر 

التوتر والقلق والشعور  وهي تخلصنا من 
ذكر،  ما  كل  ورغم  واالسترخاء  بالراحة 
الرياضة منسية كرياضة رسمية  فإن هذه 
في اإلقليم حتى اآلن؟، حيث لم تقم بطولة 
األنديةُ  ل  تُفعِّ ولم  اآلن  حتى  لها  رسمية 
المسابح  بعض  وجود  رغم  اللعبة  هذه 
مثالً في قامشلو وسري كانيه، حيث افتتح 
فترة وكذلك  قبل  نادي سري كانيه مسبحاً 
األمر في الرميالن. ولكن؛ ما زالت منسية 
كرياضة، وبحسب االتحاد الرياضي فإنهم 
ليست  وهي  العام  هذا  بطولة  إقامة  بصدد 
لألندية، بل ستكون المشاركة عامة  حكراً 
قد تكون خطوة جيدة مبدئياً، رغم أنَّها أتت 
األلعاب  لتفعيل  األندية  فانتظار  متأخرة، 
أمٌر في غير مكانه، وهذه الرياضة الجميلة 
األلعاب  من  الكثير  مثل  مثلها  والمفيدة 
بها،  األندية  اهتمام  عدم  بسبب  ُمهمَّشة 
كرة  لرياضة  عام  بشكٍل  توجهها  وبسبب 

القدم فقط.
روناهي/ قامشلو

لقاءات نارية ومثرية يف األسبوع الثاني من دوري الطائرة

الصدارة ملنتخب إقليم اجلزيرة جبدارة

بطولة ودية للشطرنج ومنبج حيسمها

إىل مىت تظل رياضة السباحة طي النسيان؟!

لفئة  اجلزيرة  إقليم  ألندية  الطائرة  كرة  دوري  من  الثاني  األسبوع  منافسات  انطلقت 
الرجال، حيث أقيمت مخسة لقاءات وكان من بينها مباريات نارية ومثرية وسط 

احتدام املنافسة منذ اآلن على التقدم يف الرتتيب وتسيّده.

       سيدات أهلي عامودا يبهرن بأدائهن دوري كرة القدم 

أول دوري لكرة السلة يف إقليم اجلزيرة

تقرير/ رشا ابراهيم

... افتتاح مكتب املرأة
ً
قريبا

 ببلدية تل معروف

هيئة املرأة تنظم دورة تدريبية

أناهيتا سينو ليلى ابراهيم هدى شيخموس
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الساحة  اليوم  باتت  إدلب  محافظة 
وأصبحت  سوريا،  في  اشتعاالً  األكثر 
الشغل الشاغل للقوى اإلقليمية والدولية 
أصبحت  بعدما  العالمية،  والنقاشات 
مكتظة بالمجموعات المرتزقة الموالية 
لتركيا، وهي التي أدت نتيجة ضغطها 
ه  لتسليم مناطقها للنظام وروسيا والتوجُّ
الروس  يعمل  ولذلك  إدلب  صوب 
والنظام على الهجوم والسيطرة عليها. 
وهناك معلومات تفيد عن وجود عمل 
للدولة التركية يُؤدي لحل مرتزقة جبهة 
النصرة ودمجها مع الفصائل المعتدلة 
حسب وجهة نظرها، كي تغلق الطريق 
وهناك  والروس،  النظام  هجوم  أمام 
باً  تحسُّ إدلب  قبالة  كبير  تركي  د  تحشُّ
ألي طارئ قد يحدث. ففي إدلب هناك 
احتماالت عديدة ألن الالعبين كثيرون 
بخروج  يطالب  الذي  النظام  وأولهم 
بما  هناك  المسلحة  الفصائل  جميع 
لتركيا،  باإلضافة  النصرة  جبهة  فيها 
2011م  قبل  ما  إلى  األمور  وإعادة 
وهذا يخلق حالة من القلق الكبير ينذر 
بكارثة، وخوف كبير بين األهالي مما 
قد يرتكبه النظام بحقهم من ممارسات 
إذا سيطر على المدينة. وتركيا الالعب 
ضم  جهتها  من  تحاول  وهي  الثاني 
آخذة  نفوذها،  مناطق  إلى  المدينة 
حليفتها  خسارتها  عدم  االعتبار  بعين 
جبهة النصرة، بعد أن خسرت ربيبتها 
داعش وهي تسعى للتوصل معها إلى 
االنخراط في الفصائل األخرى الموالية 
تسيطر  النصرة  أن  المعلوم  ومن  لها. 
وحيوية  هامة  ومناطق  مفاصل  على 
الجيدة مع  إدلب، وتمتاز بعالقاتها  في 
تركيا وتم إشراكها في معركة عفرين 
وهناك نقاط مراقبة بين الطرفين. وال 
في  البارز  الدور  لهم  الروس  أن  شك 
قدمت  التي  فهي  والمنطقة،  سوريا 

للنظام  والدبلوماسي  العسكري  الدعم 
بالمرصاد  كان  الذي  الفيتو  خالل  من 
النظام،  ضد  الدولية  القرارات  لجميع 
الرئيس  السبب  كانت  أنها  ننسى  وال 
تنازلها  عبر  عفرين،  احتالل  في 
لتركيا وما جرى نعلمه جميعاً. ولآلن 
نقاط مراقبة  لنشر  بينهما  تنسيق  هناك 
حلب  الدولي  الطريق  على  والسيطرة 
تزال  وما  الالذقية،  ـ  وحلب  دمشق  ـ 
مستمرة  التركية  ـ  الروسية  التفاهمات 
بشأن احتالل عفرين، ولذلك تتغاضى 
التي  الجرائم  من  الكثير  عن  روسيا 
سلب  من  ومرتزقتها  تركيا  ترتكبها 
ونهب وسرقة آثار وغيرها من أعمال 
إيران  تريد  ال  جهتها  ومن  إجرامية. 
السوري  المشهد  عن  الغياب  أيضاً 
بعدما كانت في البداية الالعب الرئيس 
فيها، فقصفت في سابقات األيام أماكن 
وبذلك  التركية.  المراقبة  نقاط  قرب 
وال  حاضرة  أنها  مفادها  رسالة  نقلت 
يتم  لم  ما  الميدان  عن  إبعادها  يمكن 
لن  أنها  الظن  وأغلب  ارضاؤها، 
السهولة، وأي  بتلك  تخرج من سوريا 
له  يُكتب  لن  معها  التنسيق  دون  اتفاق 
المكوكية  الزيارة  كانت  لذلك  النجاح. 
لدمشق،  اإليراني  الدفاع  لوزير 
وهذه  المشترك  الدفاع  على  واالتفاق 
من  وداعش  األطراف.  لجميع  رسالة 
يعلم  والكل  إدلب  في  تتواجد  طرفها 
مدى العالقة المتينة بين الدولة التركية 
اإلبقاء  تحاول  داعش، وهي  ومرتزقة 
عليهم والمعلومات تؤكد على أنَّ هناك 
إدلب،  في  تمت  سرية  نقٍل  عملياِت 
التركية  المخابرات  إشراف  وتحت 
المشاريع  أخرى ضد  مرةً  لتستخدمهم 
كما  سوريا.  شمال  في  الديمقراطية 
يجب أال ننسى الموقف األمريكي الذي 
يشوبه بعض الضبابية، وقد يكون هناك 

الروس على مصير  اتفاق ضمني مع 
استخدام  بأن  هدَّدت  ولهذا  المدينة، 
الكيمياوي من قبل النظام سيحمل معه 
قاسياً،  الرد  وسيكون  وخيمة،  نتائج 
الموقف األمريكي كثيراً  يتغيَّر  وقد ال 
النتائج  ستنتظر  أنها  الظن  وأغلب 
األخذ  مع  اآلخرين  الالعبين  بين 
لما  الحثيثة  المراقبة  االعتبار  بعين 
سيجري. لقد أثبتت التجارب أن تركيا 
فشلت في إدارة المدينة وإدارة األزمة 
شؤونها؛  في  ل  التدخُّ بعد  السورية 
سلبي  بشكٍل  انعكس  ما حدث  كلَّ  ألنَّ 
تعد  لم  وهي  السوري،  الشعب  على 
بعد  وبخاصة  اإلدارة  على  قادرة 
بها،  عصفت  التي  المالية  األزمة 
المتحدة.  الواليات  الخالفات مع  نتيجة 
هي  الباقية  ورقتها  ستكون  ولذلك؛ 
االعتماد على المرتزقة لإلخالل بأمن 
وكان  لبقائها،  مبرراً  لتخلق  المنطقة 
قد صدر بيان من قبل بعض المجالس 
عن  تحدثت  والتي  إدلب  في  المحلية 
واالنفصال  عليها  التركية  الوصاية 
المحلية  المجالس  فهذه  سوريا،  عن 
لها،  يُموِّ من  وهي  لها  تابعة  إدلب  في 
وطنية  قوى  هناك  أن  يخفي  ال  وهذا 
من  الكم  هذا  وجود  ترفض  إدلب  في 
لخروجها  وتدعو  المدينة  في  الفصائل 
القوات  بقاء  تريد  ال  وهي  إدلب،  من 
عن  تفصح  ال  لكنها  هناك  التركية 
التركي ضدهم.  ذلك خوفاً من االنتقام 
وهذا المصير الغامض يخيف األهالي 
سوريا  قوات  ذلك  يستدعي  وقد  كثيراً 
التأهب  على  وحثها  الديمقراطية، 
وإيجاد آلية للتدخل السريع كما حصل 
السورية  القوات  هذه  مع  مرة  كل  في 
الديمقراطية  سوريا  وقوات  بامتياز، 
األولى  بالدرجة  وهي  أولويات  لديها 
اشتراكها  واحتمال  عفرين،  تحرير 

ألنَّها ال  جداً.  إدلب ضئيل  معركة  في 
عفرين،  بشأن  الروسية  بالوعود  تثق 
ولكنها ستبقى على أهبة االستعداد ألن 
نزوح  إلى  تؤدي  قد  بدأت  إْن  العملية 
مناطق  باتجاه  إدلب،  من  كبيرة  أعداد 
ما  الديمقراطية،  قوات سوريا  سيطرة 
من  أعداد  هروب  إلى  حتماً  سيؤدي 
المدنيين  بين  واإلرهابيين  المرتزقة 
تلك  أمن  على  خطراً  سيشكلون  وهم 
الديمقراطية  سوريا  وقوات  المناطق، 
المدنيين  على  الحفاظ  في  حريصة 
بين  المندسين  من  والحذر  وسالمتهم 
احتماالت  هناك  وبالنتيجة  المدنيين. 
وتُسلَّم  األتراك  يخرج  أن  فإما  عدة 
المدينة عبر اتفاقية مع الروس والنظام 
أو سيكون  السيناريو وارد جداً،  وهذا 
األتراك  بين  اتفاق  احتمال  هناك 
النصرة،  إلبعاد  محاولة  في  والروس 
يكن  لم  وإن  بيسير  ليس  األمر  وهذا 
إن  التي  الحرب  هو  فثالثها  وذاك  هذا 
حدثت ستكون حرباً ضروساً، ستكلف 
والنزوح  والضحايا  الدمار  من  الكثير 
بأعداد كبيرة، وبالطبع القرار الروسي 

سيكون حاسماً في ذلك. 

في حوار أجرته صحيفتنا مع رئيس مكتب 
عدنان  الديمقراطية  المحافظين  حزب 
في  يجري  ما  حول  محاوره  دارت  عزو 
وما  إدلب  محافظة  يخصُّ  فيما  األيام  هذه 
الذي  واللقاء  هناك،  األمور  إليه  ستؤول 
الديمقراطية  سوريا  مجلس  بين  جرى 
الجيش  وانتهاكات  السوري،  والنظام 
والوضع  عفرين  في  ومرتزقته  التركي 
عام،  بشكٍل  وسوريا  السوري  الشمال  في 
تتعلَّق  التي  األخرى  المواضيع  وبعض 
العام في سوريا والمنطقة، حيث  بالوضع 
قال: »إن الحديث عن الحسم العسكري في 
ومن  الدولية  التوافقات  على  يتوقَّف  إدلب 
تركيا  وأن  الروسي،  التركي  التوافق  ثم 
النصرة  جبهة  مع  المدينة  تدير  من  هي 
فستكون  معركة  حدثت  وإْن  اإلرهابية 
وحزب  واألتراك،  الروس  بين  بالتوافق 
السوريين  بين  أيَّ حواٍر  يدعم  المحافظين 
على شرط أن يؤدي إلى وقف نزيف الدم 

السوري«.
وأكد على أنَّ المنظمات الحقوقية واإلنسانية 
هذه  وأن  الدولية  السياسات  رهينة  الدولية 
تنفيذية  سلطات  أية  لديها  ليس  المنظمات 
تُلزم تركيا ومرتزقتها بالخروج من عفرين 
ومعاقبتها على أفعالها المشينة هناك، وأن 
ع األمريكيين باحتجاز القس ال أساس  تذرُّ
أسباب أخرى وأهمها على  له؛ ألن هناك 
التقاُرب التركي ـ الروسي، وأنَّ  اإلطالق 
خروج إيران من األراضي السورية شبهَ 
لها.  بالنسبة  مستحيٍل ألنَّه مسألة مصيرية 

وكان الحوار على الشكل التالي:

ـ تتوجه األنظار في هذه األيام صوب إدلب 
اقتربت  هل  برأيكم  الوشيكة،  ومعركتها 

ساعة الصفر والحسم في المدينة؟

إنَّ الحديث عن الحسم العسكري في إدلب 
هذا  حول  الدولية  التوافقات  على  متوقٌف 
ـ  الروسي  التوافق  ثم  ومن  الموضوع، 
الملف،  هذا  يديران  من  ألنَّهما  التركي؛ 
إدلب  التركي في  التواجد  أن  ونعلم جميعاً 
من  األرض،  على  وفعليٌّ  مباشر  تواجٌد 
من  تركية  عسكرية  قوات  وجود  خالل 
وجميع  ومستشارين،  وخبراء  عناصر 
باإلضافة  ومعداتها،  األسلحة  صنوف 
الدولة  الذي تحشده  التحشيد اإلضافي  إلى 
التركية قبالة إدلب. بالطبع النظام السوري 
النظام  قوات  وتقدم  المدينة  بدخول  يهدد 
السوري سيكون حتماً بدعم وقيادة روسية، 
تركيا  بين  الوضع  م  تأزُّ إلى  يؤدي  قد  ما 
وروسيا وإلى صدام بين الدولتين، وحرب 
تكلِّفهما  قد  وموسكو،  أنقرة  بين  مباشرة 
كبيرة  إقليمية  قوة  تعتبر  وتركيا  الكثير. 
لذلك حسابات عند  تكون  المنطقة وقد  في 
الروس، حيث تعتبر تركيا ثاني أكبر قوة 
في الناتو ونتيجة تعامل الدولة التركية مع 
الحلف  مع  عالقاتها  على  أثَّرت  الروس 
أوالً، ومع واشنطن ثانياً. وبإمكاننا القول: 
شكل  على  الطرفين  بين  اتفاقاً  هناك  إنَّ 
العملية العسكرية إن حدثت، إذ أن الفصائل 
إدلب ومن ضمنها  المتواجدة في  المسلحة 
االحراج  من  الكثير  تُسبِّب  النصرة  جبهة 
بفصل  تركيا  تطالب  وروسيا  ألنقرة، 
جبهة  عن  معتدلة  تعدها  التي  الفصائل 
هذا  يكون  وقد  إرهابياً،  المصنفة  النصرة 
في  األتراك  يضع  ما  المنال؛  بعيد  الطلب 
موقف حرج ألنَّهم قد يكونون غير قادرين 
على الفصل بين الفصائل، وهذا ما يُشكِّل 
تركيا، ومن هذه  كبيرة على  ورقة ضغط 
النقطة يمكن أن يكون هناك توافٌُق ُمسبٌق 
من  والنظام  وتوقيتها،  العملية  شكل  على 
كبيرة  عسكرية  تعزيزات  استقدم  جهته 

نستنتج منها أنَّ هناك عمليةً عسكرية، يبدو 
األمريكي  الموقف  من  حتى  واضحاً  ذلك 
والذي هدَّد أيضاً بأنَّهم سيعاقبون النظام في 
حال استخدامه األسلحة الكيميائية، وبالطبع 
يمكننا القول: إنَّه لم يعد هناك شيء اسُمه 
إدلب  كانت  التي  التصعيد  خفض  مناطق 

من ضمنها.

بين  اتفاق  أو  مقايضة  بوادر  هناك  هل  ـ 
وتلك  وتركيا  جهة  من  وروسيا  النظام 
جهة  من  إدلب  في  لها  الموالية  الفصائل 
الحرب  طبول  دق  تتوقعون  هل  أخرى، 

قريباً؟

هو  نعلم  وكما  إدلب  في  التركي  الوجود 
وهو  عملياً  األرض  على  يسيطر  الذي 
الذي يُدير المدينة وبمشاركة جبهة النصرة 
تتقدَّم  عندما  سابقاً  قلُت  وكما  اإلرهابية، 
ما  هذا  روسياً،  المدعومة  النظام  قوات 
سيخلق إشارات استفهام كثيرة حول وجود 
إن  بمعنى  واألتراك،  الروس  بين  اتفاق 
باالتفاق  ستكون  هناك  معركة  حصلت 
لقاءات  الماضية  الفترة  بينهما، وهناك في 
مكثفة بين الجانبين وأغلب الظن أنَّهم إن لم 
الوصول  فسيحاولون  اتفاق  إلى  يتوصلوا 
أنَّه من غير  الحرب. وأعتقد  لتجنُّب  إليه، 
الممكن أن تصطدم روسيا وتركيا مباشرةً، 
الخالفات  مقدمتها  وفي  هامة  العتبارات 
األخيرة  اآلونة  في  التركية  ـ  األمريكية 
والتي أدَّت إلى سوء العالقة بين الطرفين، 
لصراع  مكاناً  أصبحت  إدلب  أنَّ  كما 
قد  ولذلك  واإلقليمية،  الدولية  المصالح 
األخرى  الدولية  للقوى  حسابات  تحسب 
تكون  وقد  سوريا،  في  الدولي  كالتحالف 
هناك معركة ومناوشات ولكن ليست بتلك 
قد  وتكون  البعض  يتخيَّلُها  التي  الضراوة 
تمَّ االتفاق على سيناريو المواجهات مسبقاً.

هناك  كانت  الماضية  الفترة  في  ـ   
سوريا  مجلس  بين  ومشاورات  لقاءات 
كيف  السوري،  والنظام  الديمقراطية 

تنظرون إليها وهل لديكم مالحظات؟ 

نحن في حزب المحافظين الديمقراطي مع 
وبخاصة  بقوة  وندعمه  وطني  حوار  أي 
إلى  ويؤدي  السوريين،  بين  يكون  عندما 
نزيف  وقف  إلى  ويهدف  ملموسة  نتائج 
الحوار.  مبدأ  مع  ونحن  سوريا،  في  الدم 
واضحة  أسٍس  على  الحوار  أْن  على  لكن 
المعالم ومبنيٍّ على عدة نقاط ومنها: أوالً 
فمجلس  الجانبين  ومن  التمثيل  حيث  من 
يشارك  أن  يجب  الديمقراطية  سوريا 
يتوقف عليه  الذي  الحوار  هذا  في  الجميع 
يكون  أن  عليه  النظام  وكذلك  مصيرنا، 
ياً في التوصل إلى نتائج يمكن االعتماد  جدَّ
عليها في االستمرار، وما أعنيه أن يتحمَّل 
سيصدر  عما  الكاملة  المسؤولية  الطرفان 

من قرارات نتيجة اللقاءات. 
النقاشات  تتم  التي  النقاط  تكون  أن  ثانياً: 
جميع  تناقش  وأن  المعالم  واضحة  حولها 
األمور العالقة واألخذ بعين االعتبار حقوق 

جميع المكونات السورية.
أسس  وعلى  بَنَّاًء  الحوار  يكون  أن  ثالثاً: 
أوالً،  وحمايته  الوطن  مصلحةَ  تخدم 
ومصلحة المواطن وتقديم ما هو ممكن له 

من متطلبات حياتية هامة. 
مع  الحوار  في  السير  يمكننا  فقط  وبهذا 
نيةً  هناك  كان  إْن  وباعتقادي  النظام، 
أن نصل  يمكن  الحوار  في  صادقة وجادة 
إلى نتائج ملموسة تصبُّ في خدمة الجميع، 

وتنهي األزمة السورية.

يرتكبون  ومرتزقته  التركي  الجيش  ـ 
من  الكثير  يومي  وبشكٍل  عفرين  في 
الجرائم، لماذا ال تتدخل المنظمات الدولية 

واإلنسانية إليقاف مثل هذه االنتهاكات؟ 

الدولية  المنظمات  عن  نتحدث  عندما 
المصالح  عن  نتكلم  أن  علينا  واإلنسانية 
كل  ومع  المنظمات  هذه  ألنَّ  الدولية، 
أسف رهينة السياسات الدولية المتبعة في 
الجيش  واحتالل  بأسره،  والعالم  المنطقة 
األخرى  السورية  والمدن  لعفرين  التركي 
وما  المتبعة.  السياسة  هذه  دليل على  خير 
في  والمرتزقة  التركي  الجيش  يرتكبه 
وهناك  صارخة،  انتهاكات  هو  عفرين 
 ، يومياً قتل ونهٌب ومالحقة وتهجير قسريٌّ
وهذه كلها تجري أمام العالم الصامت وهذا 
دليل قاطع على أن هناك مصالح اعتبارية 
للدول الفاعلة على هذه المنظمات التي ال 
حول لها وال قوة. وأن المنظمات اإلنسانية 
مستقلة  ليست  االنسان  بحقوق  والمرتبطة 
بالقرار، وليس لها سلطة تنفيذية تُلزم تلك 
األطراف بالتدخل عند الحاجة، ما يحد من 
والكارثي  اإلنساني  الوضع  إزاء  فاعليتها 
في عفرين وغيرها من المناطق األخرى.

تراجعت  التركية  ـ  األمريكية  العالقات  ـ 
أسباب  هي  ما  األخيرة،  الفترة  في  كثيراً 
إالَم  ت  استمرَّ وإْن  العالقة  تلك  تدهور 

ستذهب؟ 

األوقات  هذه  في  يجري  ما  الحقيقة  في 
حرٌب اقتصاديَّةٌ على عدة محاور، فأمريكا 
طهران  على  صارمة  عقوبات  فرضت 
الدول  في  اإليرانية  التدخالت  والسبب 
تركيا  إلى  هت  توجَّ ثم  ومن  المجاورة، 
ع  وتذرَّ عليها.  معلنة  حرباً  فأصبحت 
العقوبات  هذه  سبب  بأن  األمريكيون 
األمريكي  القس  احتجاز  هو  االقتصادية 
وهذا ال أساس له من الصحة، وإنَّما هناك 
اإلطالق  على  أهمها  ولعل  أخرى  أسباٌب 
اإليراني،  ـ  التركي  ـ  الروسي  التقاُرب 
األراضي  على  النفوذ  توسيع  ومحاولتهم 
وصفقة  إدلب،  على  والتوافق  السورية، 
األسباب  هي  وهذه   400 إس  صواريخ 
الرئيسة، وهناك أسباب أخرى أكثر أهمية 
يبقى  ولكن  األمريكي،  القس  احتجاز  من 
على  يجري  ما  كلِّ  من  األكبر  الخاسر 

الساحة السورية هو الشعب السوري.

اإليرانيين  إخراج  على  تُِصرُّ  أمريكا  ـ 
وميليشياتهم من سوريا، ويبدو أن هناك 
هل سترضخ  الروس،  وبين  بينهم  تفاُهٌم 
إيران لهذه الضغوطات وما مدى تأثيرها 

على الوضع في سوريا؟

من  إيران  خروج  عن  نتحدث  عندما 
األراضي السورية نجد أنها شبه مستحيلة 
بعض  في  إيران  تُحيَّد  قد  للغاية،  وصعبة 
المناطق السورية كما حصل في الجنوب، 
ولكن بالمعنى الكلِّي وخروجها من سوريا 
هذا يبقى في إطار األقوال فقط وذلك لعدة 
في  اإليراني  الوجود  أنَّ  وهي:  أسباب 
وجود  هو  إنما  اللحظة  وليد  ليس  سوريا 
قديم ومنذ تولي األسد األب لزمام األمور 
الناحية  ومن  ناحية،  من  هذا  سوريا  في 
وجود  ليس  اإليراني  فالوجود  األخرى 
عسكري فقط، بل وجود أيديولوجي وكما 
عملياً  تابعة  السورية  الرئاسة  أن  نعلم 
لوالية الفقيه في إيران، وهي مرتبطة بها 
من خالل نشر التعاليم الدينية اإليرانية في 
تغيير  أو  خروجها  الصعب  ومن  سوريا، 
تلك المفاهيم بسهولة. بمعنى يمكننا القول: 

أمراً  بات  في سوريا  اإليراني  الوجود  إنَّ 
جانب  إلى  إيران  وقفت  ولذلك  واقعاً، 
النظام في كلِّ ما حدث، وليس خافياً على 
الثوري اإليراني على  أحد وجود الحرس 
األرض السورية ألنَّ الصراع في سوريا 
بالنسبة لها هو صراع وجود وبقاء، وهناك 
القوات البرية اإليرانية تقاتل بجانب قوات 
النظام السوري وبات الكل يعلم االتفاقات 
وإذا  الطرفين،  بين  يوم  كل  تجري  التي 
كانت إيران تسيطر على األرض فروسيا 
بعضهما  يُكمِّالن  وهما  الجو  على  تسيطر 
اإليرانيين  تطالب  أمريكا  نعم  البعض. 
إنَّ خروَجها  وتقول:  بالخروج من سوريا 
مرتبطٌ بخروج القوات اإليرانية، وقد تكون 
جادة ألنَّ اسرائيل تضغط بهذا الجانب وقد 
يكون هناك نوٌع من االتفاق بين األمريكان 
لروسيا  يمكن  ذلك ال  والروس، ولكن مع 
أن تفرض على إيران الخروج من سوريا، 
لم يكن هناك  إْن  ألنه  أيضاً  فهو لصالحها 
يمكن  ال  األرض  على  تحارب  قواٌت 
تحقيق التقدم/ والقوات اإليرانية تقوم بهذه 
المهمة. ولو كان هناك بالفعل نية لخروج 
بين  جديد  اتفاق  عقد  لما  اإليرانية  القوات 
بمباركة  واإليراني  السوري  النظام  قوات 
للجميع  رسالة  يعتبر  ما  وهذا  روسية، 
طويل،  ألمد  باقون  اإليرانيين  أنَّ  مفادها 
ما يؤدي إلى زيادة األزمة السورية تعقيداً.

الشمال  في  للوضع  نظرتكم  هي  ما  ـ 
السوري وسوريا بشكل عام، وهل هناك 

بوادر حلول في األفق؟ 

عندما تحدث أزمات وثورات أو تحت أيِّ 
مسمى من هذا النوع؛ يحدث فراغ أمني، 
وتدخل المنظمات اإلرهابية وتحتل مناطق 
تمأل  جهات  هناك  وبالمقابل  النزاعات، 
اإلرهاب  ذلك  وتحارب  الحاصل  الفراغ 
وتحافظ على السلم األهلي، واألمن واألمان 
مناطقها  وتبقى  باهرة  نجاحات  وتحقق 
كبير.  شيٌء  فهذا  الحرب  دائرة  خارج 
ونحن في إقليم الجزيرة والشمال السوري 
الماضية،  السنوات  سبع  خالل  حافظنا 
الشهداء في  الكثير من  على األمن وقدمنا 
سبيل العيش والحياة الحرة الكريمة. لذلك 
قوة  ذات  كانت  ومهما  جهة  أليِّ  يحق  ال 
نكران ما تحقَّق في مناطقنا وهذا ما دعى 
ننسِّق  ونحن  معنا  للتحالف  الكبرى  القوى 
معاً حتى اآلن وسنستمر. أما الوضع العام 
في سوريا فال بدَّ أن تقدم األطراُف جميعها 
يُسمَّى  وما  النظام  وبخاصة  التنازالت، 
الخارجية، ونحن من  السورية  المعارضة 
جهتنا منفتحون على أيِّ حوار ومع جميع 
السوري  ـ  السوري  والحوار  الجهات، 
إلى  للوصول  األولى  المرتبة  في  سيكون 
جميع  ترضي  أن  يمكنها  التي  الحلول 
واإلقليمية  الدولية  والتدخالت  األطراف، 
بدَّ  وال  السوري.  الشعب  لمصلحة  ليست 
السوري  الشعب  ر  يُقرِّ أْن  من  النهاية  في 
الخارجية،  اإلمالءات  عن  بعيداً  مصيره 
الديمقراطية على استعداد  ومجلس سوريا 
النظام  على  الواجب  فمن  الجاد،  للحوار 
بالتضحيات  تليق  تنازالت  تقديم  السوري 
الختام  وفي  السوري.  الشماُل  قدَّمها  التي 
على  السوري  الشعب  بقدرة  نؤمن  نحن 
بالعيش  ونؤمن  المناسبة،  الحلول  إيجاد 
نعتبر  كما  الشعوب،  ة  وأخوَّ المشترك 
ع السوري حضارة وجمال ومعاً من  التنوُّ

أجل سوريا المركزية تعددية موحدة.

كل ما يقال من أنَّ الحرب الكونية على 
األرض السورية هي تصفية حسابات 
اإلقليمية  فيها  بما  العظمى  القوى  بين 
كذلك  األمر  كان  ولو  صحيح،  غير 
لرأينا تطبيقاته عملياً، بل هي أالعيب 
وتقاُسم للنفوذ فيما بينهم حسب قوة كلِّ 
تركيا  أسقطت  عندما  بدليل  طرف، 
الطائرة الروسية قّدم أردوغان اعتذاراً 
لروسيا وعبَّر عن ندمه ألن مهمة الدول 
الفاعلة األربعة أمريكا وروسيا وتركيا 
وإيران إنما تنحصر في تطبيق مشروع 
الذي  )الكبير(  الجديد  األوسط  الشرق 
المهيمنة  الدولة  اسرائيل  لجعل  يدعو 
تأجيج  خالل  من  المنطقة  في  الوحيدة 
المذهبية والطائفية والقومية  النزاعات 
حتى نبقى متخلفين فكرياً وتقنياً ليسهل 
غياب  ظل  في  خيراتنا،  نهب  عليهم 
دور المثقفين في مجتمعاتنا وتقاعسهم 
التي  القمة  ففي  الجماهير،  توعية  في 
عقدت بين بوتبن وترامب في هلسنكي 
أكد الطرفان حرصهما على أمن دولة 
اسرائيل، فلماذا إذن الحديث عن تصفية 
والمخطط  مكشوفة  فاللعبة  حسابات 
مرسوم قبل عشرات السنين، والشيء 
الذي جعل األزمة السورية تستمر كل 
هذه السنوات ألنَّ الشعب السوري هو 
لم  الذي  المنطقة  شعوب  بين  الوحيد 

تستطع اسرائيل إركاعه ولهذا كان ال 
بكافة أطيافه ومكوناته  الشعب  لهذا  بدَّ 
ترويضه  ويجب  غالياً  الثمن  يدفع  أن 
لبُّ  هو  وهذا  النهاية،  في  وإخضاعه 
الموضوع، بعد أن تمكنت اسرائيل من 
تأمين حدودها مع لبنان واألردن، وإال 
والقتل  والخراب  الدمار  هذا  كل  لماذا 

في سوريا؟!
مآسي  كل  فاقت  السورية  المأساة  إن   
أي  في  نسأل:  وهنا  المنطقة  شعوب 
دولة من دول الربيع العربي وصل عدد 
مليوناً   13 إلى  والنازحين  المهجرين 
والقتل إلى ما ناف على المليون؟! وفي 
إلى  المدن  تدمير  نسبة  بلغت  منها  أيٍّ 
وحلب  كوباني  في  حصل  كما   %80
كانت  سوريا  الزور؟!  ودير  والرقة 
لهذا؛ كان  العقبة في وجه الصهيونية. 
ال بدَّ من تحويلها إلى دولة ال حول لها 

وال قوة. 
ليست  سوريا  في  الكونية  الحرب  إن 
واإلقليمية  العظمى  القوى  بين  حرباً 
على األرض السورية، بل هي حرٌب 
شعوبها  على  سوريا؛  على  كونية 
والدليل  صهيوني،  بإيعاز  ومكوناتها 
القوى  تلك  بين  احتكاك  أي  يحدث  لم 
عسكرياً رغم مرور سبع سنوات على 
إضعاف  سوى  لها  الهّم  ألن  األزمة 

المنطقة وسوريا باألخص وخلق حالة 
من عدم االستقرار واعتبار نفسها فوق 
الجمعية  أمام  نتنياهو  وكلمة  الجميع 
على  دليل  خير  المتحدة  لألمم  العامة 
ذلك. إذ؛ كان يخاطب الحضور وكأنَّهم 
باسرائيل  االقتداء  ويطالبهم  تالميٌذ 
من حيث االبتكار والتطور ونسي أنه 
بأكمله  شعباً  د  شرَّ توسعياً  كياناً  يُمثِّل 
الفلسطينية،  األرض  على  دولته  وأقام 
في  روسية  طائرة  تحلق  ال  كما  
بأنَّه  بوتين  ويصرح  إال  سوريا  سماء 
ومع  االسرائيلية!  المصلحة  يراعي 
حرباً  بأن  المراقبون  يصرح  ذلك 
باردة تدور بين الجبارين! أين الحرب 
مسرحيات  مجرد  إنها  هذه؟!  الباردة 
مما  وانطالقاً  هنا  من  ونفاق.  وتلفيق 
لكلِّ  نثبت  أن  كسوريين  علينا  سبق 
هؤالء المتآمرين على وطننا أننا لم ولن 
نركع وال سبيل لنا لتجاوز ما نحن فيه 
السوري -  بالحوار  لنا إال  وما يخطط 
السوري وفي دمشق حصراً وتكريس 
د خدمة  الثقة والجديَّة فيما بيننا والتوحُّ
أي  استقواء  وعدم  الوطنية،  للمصلحة 
والمطالبة  خارجية،  جهة  بأي  طرف 
بخروج القوات األجنبية كافة من دون 
ومكوناتها  ألنَّ شعوب سوريا  استثناء 
من  دعم  أي  دون  ومن  لوحدها  قادرة 

باإلرهاب  الهزيمة  تلحق  أن  أحد  أي 
ديمقراطية  سوريا  لبناء  غ  والتفرُّ
جديد  دستور  وصياغة  مركزية  ال 
كافة  والمكونات  األطياف  بمشاركة 
األمم  وبضمانة  الجميع  حقوق  يرعى 
أية  لنا  لتصوغ  بحاجة  ولسنا  المتحدة 
ألنَّنا  صراعاً  وكفانا  دستوراً  جهة 
وسوريا  سوريون،  كلُّنا  النهاية  في 
أن  بد  وال  الحضارات  مهد  كانت 
مجد  بإعادة  الوطني  انتماَءنا  نترجم 
واألحرار  المحبة  وطن  الغابر  سوريا 
وعلى  المشترك  األخوي  والتعايش 
حتى  التنازالت  تقديم  كافة  األطراف 
ألزمتنا  حدٍّ  ووضع  اتفاق  إلى  نصل 
ذلك  وبغير  جميعاً،  منها  نعاني  التي 
بذلنا جميعاً  الذي  الوطن  سوف يضيع 
ولن  ونفيس،  غاٍل  كلَّ  بنائه  سبيل  في 
سبباً  نكون  أن  كان  شكٍل  بأيِّ  نرضى 

في ضياعه.

عدنان عزو:  

«جيب مشاركة الشعوب السورية كافة 
يف احلوار؛ ألنه مسألة مصريية«
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لمنظومة  الجمهور  إخضاع  على  االستبداد  عمل 
اإلذعان وساهم معه في ذلك أمران؛  القمع الشديد، 
األمن..  لرجل  األول  التمجيد..  على  القائم  والوعظ 

والثاني للشيخ على أبواب السالطين.
للمقهورين  تعويضية  نتيجة  الديني  االستبداد  كان 
أهل  وتشويش  الرويبضة  وتسيُّد  العقل  فساد  بسبب 
سوى  منهج  دون  الناس  حياة  رسموا  الذين  العمائم 
ترديد عبارات متناقضة مشتقة من تفسيرات القرون 

وال عالقة لها بالزمان الحاضر.
واالستبداد  الديني  االستبداد  بين  الكواكبي  قَرَن 
العلماء  أكثر  آراُء  »تضافرت  فقال:  السياسي 
أنَّ  على  لألديان،  الطّبيعي  التّاريخ  في  النّاظرين 
يني«،  الدِّ االستبداد  من  ُمتََولِّد  الّسياسي  االستبداد 
والبعض يقول: »إْن لم يكْن هناك توليد فهما أخوان، 
صنوان  هما  أو  الّرياسة،  هما  وأمُّ التَّغلُّب  أبوهما 
لتذليل  التّعاون  على  الحاجة  رابطة  بينهما  قويّان، 
أحدهما  حاكمان،  أنَّهما  بينهما  والمشاكلة  اإلنسان، 

في مملكة األجسام واآلخر في عالم القلوب«.
السياسة  ورجال  الدين  رجال  بين  مقارنة  وفي 
التَّعاليم  »إنَّ  قولهم:  المحررين  يُسمَّون  عّمن  نُقل 
الّدينية تدعو البشر إلى خشية قّوة عظيمة ال تُدرك 
في  مصيبة  بكّل  اإلنسان  تتهدَّد  قّوة  ُكْنهَها،  العقول 
القوى،  فتخور  الفرائص  منه  ترتعد  تهديداً  الحياة، 
ثمَّ  والخمول،  للخبل  فتستسلم  العقول  منه  وتنذهل 
المخاوف  تلك  من  للنّجاة  أبواباً  التَّعاليم  هذه  تفتح 
األبواب  تلك  على  ولكْن،  مقيم.  نعيم  وراءها  نجاة 
وأمثالهم  والقساوسة  والكهنة  البراهمة  من  حّجاب 
يعظِّموهم  لم  ما  بالّدخول  للنّاس  يأذنون  ال  الذين 
ثمن  أو  النُّذَر  لهم  ويقدِّمون  والّصغار،  التّذلِّل  مع 
غفران، وهؤالء المهيمنون على األديان كم يرهِّبون 
مصائبه  بحلول  وينذرونهم  هللا  غضب  من  النّاس 
خالص  ال  أْن  إلى  يرشدونهم  ثمَّ  عليهم،  وعذابه 
القبور  سكان  إلى  بااللتجاء  إال  لهم  مناص  وال 
ــ )وحاشا هلل ( دالة، بل سطوة على هللا  لهم  الذين 
ــ فيحمونهم من غضبه«. ويقولون: »إنَّ الّسياسيين 
القبيل،  هذا  من  أساٍس  استبدادهم على  كذلك  يبنون 
والتّشامخ  الّشخصي  بالتّعالي  النّاس  فهم يسترهبون 
األموال  وسلِب  والقّوة  بالقهر  ويُذلِّلونهم  الحّسي، 
ألجلهم،  عاملين  لهم،  خاضعين  يجعلوهم  حتَّى 
يشربون  التي  األنعام  من  نوٌع  كأنَّهم  بهم  يتمتَّعون 
ألبانها، ويأكلون لحومها، ويركبون ظهورها، وبها 

يتفاخرون«.
ويرون أنَّ هذا التَّشاكل في بناء ونتائج االستبداَدْين، 
العمل،  في  مشترَكْين  جعلهما  والّسياسي،  يني  الدِّ
في  مشتبَكْيِن  وجعلهما  متعاونتان،  يدان  كأنَّهما 
على  الشقاء  الن  يُسجِّ والقلم  اللوُح  كأنَّهما  الوظيفة، 

األمم.
بعوام  ينجرُّ  القّوتَْين  بين  التَّشاكل  هذا  أنَّ  رون  ويُقرِّ
يلتبس  أْن  نقطة  إلى  ـ  األعظم  السواد  وهم  البشرـ 
المستبّد  وبين  بحّق  المعبود  اإلله  بين  الفرق  عليهم 
أذهانهم  مضايق  في  فيختلطان  بالقهر،  الُمطاع 
التَّعظيم،  من  مزيد  استحقاق  في  التَّشابه  حيث  من 
األفعال،  المؤاخذة على  الّسؤال وعدم  فعة عن  والرِّ
بناًء عليه، ال يرون ألنفسهم حقّاً في مراقبة المستبّد 
النتفاء النّسبة بين عظمته ودناءتهم، وبعبارة أخرى: 
كثيٍر  في  مشترَكْيِن  وجبَّارهم  معبودهم  العوام  يجد 
من  ليس  وهم  فات،  والصِّ واألسماء  الحاالت  من 
ال المطلق(، والحاكم  قوا مثالً بين )الفعَّ شأنهم أْن يُفرِّ
بأمره، وبين من )ال يُسأل عّما يفعل( وغير مسؤول، 
وبين )المنعم( وولّي النعم، وبين )جلَّ شأنه( وجليل 
هلل،  تعظيمهم  الجبابرة  يُعظِّمون  عليه،  بناًء  الشَّأن. 
ويزيدون تعظيمهم على التَّعظيم هلل، ألنَّه حليٌم كريم، 
فعاجٌل  الجبَّار  انتقام  ا  وأمَّ غائٌب،  آجٌل  عذابه  وألنَّ 

حاضر«. »انتهى«.
إنَّ االستبداد الديني نتج عن شعور القهر الذي أدى 
الحياة  إكراهات  من  به  يلوذون  المقدس  إلى  للجوء 
يستر  لمن  يحتاج  والمستبد  المسيطر،  ذل  ومن 
عورات استبداده لذلك كانت مؤسسة الفتوى وسيلته 
المقهورين  وترويض  وقراراته  مواقفه  تبرير  في 
والمسحوقين ويبدو أن المفتي ال يرى سوى السيارة 
تأتيه  وآخر  حين  وبين  له  أُهديت  التي  المرسيديس 
فيفرح  شيخي؟  يا  مكافأتك  وصلت  هل  رسالة 
فبذاك  ورحمته  هللا  بفضل  ذلك  »قل  ويردد:  لها 
الوالء  د  لتؤكِّ جمع  أمام  تُعطى  وغالباً  فليفرحوا« 
وحكمته  استقامته  على  دليالً  وتعطي  العادل  لإلمام 
وشجاعته، وأحقيته في الحكم إلى األبد أسوة بالمؤبد 
الديني الذي ال يمكن خلعه إلى الممات من شيخ أو 

ُمفٍت أو عالٍِم  لدى السلطان.

أطراف 
احلديث

الدين يف دعم االستبداد
رياض درار

حوار/ هفال ابراهيم

كيف ننظر إىل سوريا املستقبل؟!

في األيام األخيرة يدلي بعض المسؤلين من النظام السوري 
ببيانات حول رؤيتهم لألزمة السورية ككل والقضية الكردية 
إطار حصر  تخرج عن  رؤيتهم ال  أنَّ  نرى  بشكل خاص، 
القضية الكردية في الحقوق الثقافية، وحصر األزمة السورية 
التفاهم على بعض  بمطالب كردية بسيطة ممكن حلها لدى 
الخطوط الحمراء التي يتمسَّك بها. بالرغم من أن الوفد الذي 
ُممثالً  وكان  والسريان،  والعرب  الكرد  شمل  دمشق  زار 
للمناطق التي تحررت من داعش في العامين األخيرين، إال 
أنَّهم مصرون على أن يخاطبوه كوفد كردي، وبالرغم من أنَّه 
تم طرح العديد من المواضيع التي تتعلق بالدستور ومبادئ 
فوق دستورية مع عدم التعمق بها واالتفاق عليها، إال أنَّهم 
يركزون على سيادة سوريا على أراضيها وربطها برفض 
لم  بأمور  يتحدثون  أنهم  أي  سوريا.  في  الكردية  الفيدرالية 
تحدث وغير موجودة أصال، وهم ال يريدون مواجهة الحقيقة 
ويتهربون منها حتى هذه اللحظة وسيستمرون على ذلك، ال 
المسؤولية  فتحمل  التاريخ،  أمام  تحمل مسؤولياتهم  يريدون 
تجاه الشعب والتاريخ تحتاج لقوة وجسارة ووعي بمصلحة 

البلد والسوريين ككل.
دعوة دمشق لمجلس سوريا الديمقراطية القت القبول وذهب 
وفد إلى دمشق إلعطاء رسالة مفادها أنَّ سوريا واحدة والحل 
سيكون سورياً ـ سورياً، لكن سوريا الموحدة ال تعني النظام 
التوحيدي المركزي، هناك فرق بين أن تكون سوريا لفئة من 
السوريين وأن تكون لكل السوريين، بنظام يتوافق عليه كل 
أكثر حيادية  اختيار مكان آخر  الممكن  السوريين، كان من 
للقاء، لكن اختيار دمشق كمكان كان مقصوداً. الوفد المشترك 
من مناطق شمال وشرق سوريا ومكوناته أيضا كان مدروساً، 
ليعلم النظام أنَّ من زار دمشق لم يكن فقط وفداً كردياً، ومطالب 
التغيير هي ليست مطالب كردية فقط، إنَّما هي مطالب لعموم 
الذي  النظام  باب  وطرق  ذهب  الوفد  نعم  السوري.  الشعب 
الجغرافية  من  كبيرة  مساحة  على  وصايته  يفرض  زال  ال 
السورية، ليقول له: نحن مستعدون للتفاوض واالتفاق على 

إنهاء األزمة السورية ورسم مستقبل جديد للبالد. 
آلفاق  المجال  تفتح  جديدة  بمصطلحات  الذاكرة  إغناء  عدم 
جديدة، تتسبب بكارثة على شعوبها، رفض التفكير أو حتى 
السماع بمصطلح الالمركزية، واإلصرار على أنَّ ما سمعه 
هو المركزية بمصطلح سيادة سوريا على كامل أراضيها، هو 

استعماء عن الحقيقة. 
في غالبية دول العالم الغربي هناك نظام ال مركزي تختلف 
مستوياتها من دولة ألخرى، لكنها تحافظ على سيادتها في 
كامل أراضيها. لكن في سوريا يتم ربط سيادة سوريا على 
أراضيها بالنظام المركزي، ويعملون بمعادلة الدولة تساوي 
المتغير.  هو  النظام  لكن؛  قائمة.  الدولة  أنَّ  علماً  النظام، 
ومصير النظام مرتبط بمصير الحزب الواحد. لذلك تصبح 
واإلصرار  االستمرار  للغاية،  صعبة  عملية  التغيير  عملية 
على معادلة كهذه يعني التوجه بسوريا نحو التشتت والتشرذم 
وبالتالي التقسيم، فمن يتهم الكردي بتقسيم سوريا، هو نفسه 
يقسِّم سوريا بطرق مختلفة ونتيجة لسياسات خاطئة ممنهجة 

يتبعها.   
وإن أردنا أن نبحث عن بادرة أو إشارة إلى أنَّ النظام مستعد 
لحل االزمة، يمكن أن نرى ذلك عندما يقتنع ويعترف النظام 
وهي  وتاريخية  ومعرفية  بنيوية  هي  السورية  األزمة  بأن 
سياسية داخلية، لم تستورد من الخارج، والحل أيضا سيكون 
من الداخل وليس من الخارج، وتلك كانت الرسالة الموجهة 
نسيج  على  حافظنا  من  فقط  نحن  دمشق.  زيارة  خالل  من 
شعب سوريا بشعوبه وقومياته وأديانه وثقافاته كافة في شمال 
سوريا وشرقها، ونحن من حافظنا على سيادة الوطن السوري 
وعلى مؤسساتها الوطنية كافة في هذا الجزء الهام من سوريا. 
بالمقابل أحدثنا التغيير في العديد من جوانبه بحيث يعبر عن 
رونق  أظهرنا  أننا  أي  وموزاييكه،  السوري  المجتمع  واقع 
األلوان التي كانت مخفية وباهتة تحت ظل سيطرة نظام الحكم 
باألساس  معيّرة  سوريا  ساعة  الواحدة..  والقومية  للحزب 
لتكون دولة ال مركزية ألنها سوريا فسيفساء ال يمكن تطويعها 
أليِّ مكون أو جهة أو حزب وأن تتقعر في مركز. نعم لدينا 
خطٌّ أحمُر واحٌد وهو أن نعيش بكرامة وحقوقنا مصانة على 

أرضنا التاريخية. 
نعم؛ نعلم أنَّ القضية الكردية هي من إحدى القضايا األساسية 
أيضا  وحلها  عام،  بشكل  والمنطقة  منها سوريا  تعاني  التي 
ليس بالسهولة المتوقعة مع أنظمة مركزية متسلطة، لكن حلها 
أيضا يشكِّل جزءاً كبيراً من حل األزمة، فبمجرد التفكير بحل 
القضية الكردية هذا يعني فتح األبواب أمام عملية تغيير جدية 
تنقذ البلد من الكارثة التي وقعت بها، وحتما إن زمن األنظمة 
المركزية ذات حكم الحزب الواحد والقومية الواحدة انتهى، 
وال بدَّ من البحث عن طرق جديدة للحفاظ على األمن والسلم 
يضمن  ديمقراطي  نظام  ظل  في  البالد  ووحدة  المجتمعي 

حقوق الثقافات والقوميات كافة.

آفاق

إلهام أحمد

 أخرى للمقايضات
ً
هل ستكون إدلب ضحية

 الرتكية ـ الروسية؟!

أالعيب الكبار ومآسي الشعوب

رفيق ابراهيم

نوري سعيد 
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العقود  مر  على  عفرين  مقاطعة  عرفت 
على  وحافظت  الخالبة،  وطبيعتها  بجمالها 
تنوعها البيئي وغاباتها الطبيعية والصناعية 
هذه  حتى  ولكن  السورية،  األزمة  خالل 
الثروة الطبيعية اإلنسانية لم تسلم من همجية 

االحتالل التركي.

سياسة احلرق والتجويع أسلوب 
االحتالل املوروث من العثمانيني

انتشرت  التي  المصورة  المقاطع  آخر  في 
تقتلع  وهي  كبيرة  جرافات  تظهر  بكثرة، 
حمام  قرية  في  المعمرة  الزيتون  أشجار 
غير  إحصائيات  فوفق  جنديريسه،  بناحية 
ألف وخمسمئة شجرة  من  أكثر  أن  رسمية، 
زيتون معمرة في مناطق متفرقة من مقاطعة 
إضافة  االحتالل،  بعد  اقتالعها  تم  عفرين 
إلى  أخرى  شجرة  ألف   25 من  أكثر  لضم 
العدوان  قبل  الحدود  من  التركي  الجانب 
الحدود  على  المستمر  تعديها  نتيجة  التركي 
مع  وبالتزامن  في عفرين.  التركية  السورية 
جيش  بدأ  الخاصة،  األمالك  على  تعديها 
االحتالل التركي ومرتزقته التدمير الممنهج 
والزراعية  الحراجية  للمناطق  والمقصود 
على  للتضييق  إضافة  عفرين،  مقاطعة  في 
المزارعين وسلبهم آلياتهم الزراعية ووسائط 

نقلهم.

الثروة الطبيعية يف عفرين

الغابات  من  هكتار  ألف   25 من  أكثر 
الحراجية الطبيعية واالصطناعية تتوزع في 
مقاطعة عفرين التي عرفت بجمال طبيعتها 
المنطقة  شكلت  وبهذا  الزراعي،  وتنوعها 
وتشكل  والخارجية.  الداخلية  للسياحة  جذباً 
الوحيدة  الخضراء  المنطقة  عفرين  غابات 
المتبقية في الشمال السوري بعد تأجج األزمة 
السورية منذ عام 2012م إذ وظفت اإلدارة 
كافة  المتوفرة  إمكاناتها  الديمقراطية  الذاتية 
التدهور  من  ومنعه  النباتي  الغطاء  لحماية 
من  الجائرين  والرعي  القطع  من  والحد 
البشرية  وارتباط  البيئة  على  الحفاظ  مبدأ 
باإليكولوجيا وفق مبادئ األمة الديمقراطية، 
تمتد  التي  عفرين  مقاطعة  غابات  وتتصل 
منها  هكتار  ألف  بـ25  تقدر  مساحة  على 
12147 هكتاراً غابات صناعية، مع حراج 
منطقة  غابات  ومع  الشمال  جهة  من  تركيا 
جبل سمعان بالجهة الجنوبية الغربية وتتألف 
المساحة سنديان  الغابات من 75% من  هذه 
و%20  العريضة  األوراق  ذوات  وأصناف 
بروتي وثمري و %5  المساحة صنوبر  من 
من المساحة قطلب - زعرور - اصطرك - 
زيتون بري بطم.  ووفقاً لتقرير خاص صادر 
عفرين،  مقاطعة  في  الزراعة  هيئة  عن 
على  التركي  الجيش  تعديات  خالله  وثقت 
الثروة النباتية والزراعية في مقاطعة عفرين 
احتالل  »بعد  فيه  جاء  والذي  احتاللها،  بعد 
التركي  الجيش  قبل  من  عفرين  مقاطعة 
بالتدمير  الماضي  أيار  منذ  بدأ  ومرتزقته، 
المناطق  وبالتحديد  المنطقة  لبيئة  الممنهج 
الموارد  واستغالل  الطبيعية  الحراجية 
مهجري  )من  المستوطنين  لخدمة  الزراعية 
إلى  السورية  المناطق  من  وغيرها  الغوطة 
عفرين( بطرق عدة. ومن االنتهاكات التي تم 
والتي  مقاطعة عفرين  في  وتوثيقها  رصدها 
واألشجار  الحراجية  المناطق  استهدفت 
العائدة لألهالي في عفرين آخرها  الزراعية 
كان إضرام النيران عمداً في أشجار الزيتون 
قرية  من  بكر  محمد  نعسان  للسيد  العائدة 
الجمعة  يوم  راجو  لناحية  التابعة  هوبكا 
 5000 احتراق  في  تسبب  مما  الماضية، 

شجرة معمرة.
بتلة  النيران  بتاريخ 6-8-2018م إضرام  ـ 
»غوركه« الواقعة بين قريتي خرزا وجوالق 

من قبل مرتزقة االحتالل التركي.
االحتالل  جيش  اقتلع  3-8-2018م   ـ   
بملكيتها  عائدة  زيتون  شجرة   15 التركي 
ناحية  مدخل  في  بالل«  »بلو  للمواطن 
مقر  إنشاء  بهدف  الجنوبية  الجهة  من  شيه 

عسكري له .
جبل  في  الغابات  حرق  2-8-2018م   ـ   
االحتالل  جنود  قبل  من  وجوالقا  خازينا 

التركي.
ـ  23 -7-2018م  أضرم جيش االحتالل 

التركي ومرتزقته النيران بجبل هاوار التابع  
لناحية راجو في عفرين.

ـ  19 -7-2018م أقدمت الفصائل المرتزقة 
التابعة لالحتالل التركي على إضرام النيران 
التابعة  ميدانو  ناحية  في  قريبل«  »بجبل 

لمدينة عفرين.
الفصائل  أضرمت  م   2018-7-16 ـ   
النيران  التركي  لالحتالل  التابعة  المرتزقة 
شرا  لناحية  التابعة  قالق  قورت  قرية  بجبل 

في عفرين.
ـ  15-7-2018 م حرق األراضي الحراجية 
علمدارة  قرية  بين  الواقعة  جرقا  جبل  في 

وجرقا في ناحية راجو.
ألف  من  أكثر  حرق  م   2018-7-13 ـ   
قرية  ألهالي  ملكيتها  عائدة  زيتون  شجرة 
الشرقية  الجهة  في  الواقعة  تحتاني  خوزينا 
ومنع  )معبطلي(،  ماباتا  لناحية  الشمالية 
مما  الحرائق  إطفاء  من  األهالي  المرتزقة 
الحراجية  إلى األراضي  امتدادها  تسبَّب في 

المتاخمة.
منازل  من  عدد  حرق  11-7-2018م  ـ   
ماباتا  لناحية  التابعة  ساريا  قرية  أهالي 
)معبطلي( والتي تسببت في امتداد الحرائق 

إلى األراضي الحراجية المتاخمة.
أشجار  من  العديد  اقتالع  6-7-2018م  ـ 
الشمالية  الجهة  قرية سيويا من  في  الزيتون 
الجنوبية المطلة على بلدة بعدينا بالقرب من 

األحراج الواقعة في القرية.
األشجار  حرق  6-7-2018م   -11 ـ 
تيرا (  )كلي  النشامة   وادي  في  الحراجية 
وتبلغ مساحته حوالي 2 هكتار والواقع على 
)إضرام  راجو  منطقة  إلى  المؤدي  الطريق 
النيران في تلك المنطقة كانت بأوامر مباشرة 

من المخابرات التركية(.
المناطق  حرق  6-7-2018م   -12 ـ 
فوقاني  حجيكا  قرى  من  الممتدة  الحراجية 
قودا  قرية  إلى  وصوالً  تحتاني  وحجيكا 
ودرويش وموساكا في ناحية راجو، علماً أن 
هذه المنطقة تحتوي على األصول الطبيعية 
للزيتون البري صنف الزيتي الذي تشتهر به 

عفرين، إضافة ألصناف حراجية متعددة.
مرتزقة  أضرم  7-7-2018م   -13 ـ 
االحتالل التركي النيران في حوالي 2500 
في  والعنب  والرمان  الزيتون  أشجار  من 
ألهالي  ملكيتها  العائدة  الزراعية  األراضي 
الواقعة  راجو،  لمنطقة  التابعة  عداما  قرية 
ميدان  قرية  إلى  المؤدي  العام  الطريق  على 
المواطنين   من  لكل  ملكيتها  وتعود  أكبس، 
رجب  شجرة،   100 سالم  عثمان  )محمد 
محمد  سليمان  شجرة،   100 سالم  عثمان 
محمد 100، وليد محمد محمد 100، محمد 
حسن اسماعيل 100، يحيى رشيد مصطفى 
 1500 حرق  إلى  إضافةً  شجرة (،   300
للمواطن  عنب  شجرة  و300  رمان  شجرة 
محمد بكر شيخ دادا، وحرق 800 متر من 
إنش،   4 نوع  من  الزراعية  الري  خراطيم 
أهالي  من  اسماعيل  الرحمن  عبد  للمواطن 
قرية علطانية، بعد نهب المرتزقة محصوله 

من القمح وإرساله إلى تركيا.
في  النيران  إضرام  6-7-2018م   -  14 ـ 
كيلو   4 مسافة  على  ممتدة  أراضي زراعية 
متر من الجهة الغربية لقرية عتمانه بمنطقة 

راجو، بما فيها أشجار السنديان والزيتون.
ـ 15- 30-5-2018م قطع جيش االحتالل 
ملكيتها  عائدة  زيتون  شجرة   500 التركي 
قرية  من  قرمو  علي  )محمد  مدنيين،  لثالثة 
حج جمال التابعة لمنطقة راجو، محي الدين 
علطانيا(  قرية  من  صالح  وأحمد  بالدينو 
لمرتزقتها،  تدريب  معسكر  إنشاء  بهدف 
لهم:  قالوا  ذلك  لمنع  الشكوى  تقديم  وعند 
من  فهل  عفرين،  واحتالل  بغزو  »قمنا 
ونقتلع  أرضك  لنأخذ  نستأذنك  أن  المعقول 
جيش  قطع  بليلكو  قرية  وفي  األشجار؟«، 
إلنشاء  حراجية  أشجاراً  التركي  االحتالل 

مكان هبوط للطائرات الهيلوكوبتر.
المحاصيل  حرق  8-6-2018م   -  16 ـ 
وهم  للمدنيين  ملكيتها  العائدة  الزراعية 
عائلة )عرفوا( من قرية قيبار، حرق أرض 
)نعسان( حرق  بمساحة 3 هكتارات، عائلة 
عائلة  هكتارات،   4 بمساحة  لهم  أرض 
)زكريا شيخ حمزة( من قرية دار كره، حرق 
مساحة 3 هكتارات عند مدخل المقاطعة في 

الجهة الشرقية الشمالية.
أراضي،  حرق  م   2018-6-8  -  17 ـ 
مزروعة بأشجار الزيتون والشعير في شمال 
في  براد  قرية  قاص وشرقي  برج  قرية  في 

ناحية شيراوا.
ـ حرق مرتزقة االحتالل التركي في ثاني أيام 
األراضي  من  واسعة  مساحات  الفطر  عيد 

الزراعية في قريتي بينه وباصلة.
مرتزقة  أقدمت  29-6-2018م   -19 ـ 
قرية  أراضي  حرق  على  الشرقية  أحرار 
بانيكه التابعة لناحية راجو في ريف عفرين 
الغربي وامتد الحريق من منازل القرية إلى 

األراضي الحراجية المتاخمة للقرية.
األشجار  حرق  21-6-2018م   -20 ـ 
الحراجية الواقعة في الجهة الشرقية لبحيرة 
في  الواقعة  الوحيدة  والجزيرة  ميداني، 

منتصف بحيرة ميدانكه.

فوائد الغابات

الطبيعية  المصانع  من  الغابات  تعتبر 
ثاني  غاز  بامتصاص  تقوم  التي  الضخمة 
الكربون وإطالق األكسجين، وتجلب  أكسيد 
الجوفية،  المياه  مخزون  وتزيد  األمطار 
وتعدل المناخ وتلطفه وتنقي الجو من التلوث 
األخشاب،  من  قسماً  وتؤمن  والضجيج، 
خصوبتها  من  وتزيد  التربة  على  وتحافظ 
التصحر،  ووقف  انجرافها  ومنع  وتثبيتها 
وسائر  والحيوان  لإلنسان  الطعام  توفر  كما 
الجميلة  المتنزهات  وتؤمن  الحية  الكائنات 
»إن  المعنيون:  ويقول  السياحة.   واألماكن 
الغابات بيتنا الخشبي ومدفأتنا وقبضة معولنا 
الحارس  وهي  دراستنا،  ومقعد  وسريرنا 
األمين تحتضن التربة وتمنع انجرافها وهي 
األمل  فسحة  وهي  ودوائنا  طعامنا  مصدر 
جنة  وهي  النفس  وراحة  األطفال  وبسمة 

األرض«.  

سلب قمح املنطقة
 ونقله إىل تركيا

مقاطعة عفرين  في  الزراعة  هيئة  ووصفت 
المقاطعة  قمح  ونهب  »سلب  تقريرها  في 
بجريمة يحاسب عليها القانون الدولي« وجاء 
التركي  االحتالل  دولة  »قيام  التقرير  في 
المنطقة،  في  القمح  محصول  كامل  بسلب 
وذلك عبر إدخال شركة تركية تحمل شارة 
التركية 25 حصادة حديثة  شركة )التونسا( 
إلى المنطقة مع بدء موسم الحصاد، وتحديد 
ليرة   90 بـ  األهالي  من  القمح  شراء  سعر 
سورية، وكانت الشركة التركية التي تستعين 
تخصم  الحصاد  عمليات  في  بالمرتزقة 
كأجور  المحصول  قيمة  من  مقدار%20 
نسبة  الحتساب  إضافة  والعمال،  للحصاد 
المرتزقة،  للمجموعات  تعود  كضريبة   %7
الزراعة في عفرين  وبحسب ما وثقته هيئة 
أن الشركة التركية كانت تعمل على احتساب 
من  أطنان  بـ3  للحصادة  المرافق  الخزان 
بحسب  الخزان  ذاك  أن  حين  في  القمح 
عفرين  في  الباقين  المزارعين  من  تأكيد 
القمح، وبهذا تكون  يتسع ألربعة أطنان من 
من  القمح  تسرق  التركي  االحتالل  سلطات 
األهالي في وضح النهار«. وبحسب تقديرات 
عفرين  منطقة  إنتاج  فإن  الزراعة  هيئة 
لموسم 2018 تجاوز 20 ألف طن من القمح 
بصنفيه القاسي والطري، كما تم توثيق سرقة 
مئات الهكتارات من القمح والشعير من قبل 
بحجة  تركيا  مع  المتحالفة  الكتائب  مسلحي 
عدم حصول صاحب األرض على رخصة 
الحصاد من سلطات االحتالل، أو عدم تواجد 
وتعتبر سرقة  عفرين،  في  األرض  صاحب 
قبل  من  السوري  للقمح  الوراثية  األصناف 
الدولة التركية بشكٍل مباشر جريمة يحاسب 

عليها القانون الدولي.

سياسة اقتصادية ممنهجة
 تهدف لإلبادة

عفرين،  مزارعو  يعاني  سبق  لما  وإضافة 
حالة اقتصادية متدهورة نتيجة سيطرة بعض 
تجارة  على  بالمرتزقة  المرتبطين  التجار 
سوق  ضمن  وبالتحديد  الزراعية،  المواد 
الهال بعفرين، ويقول العديد من المزارعين 
أنه  الزراعة  هيئة  معهم  تواصلت  الذين 
بدءاً  المزارع  تواجه  كثيرة  معوقات  ثمة 
له  تسمح  ورقة  على  حصوله  ضرورة  من 
بالعبور بين القرى والبلدات ومدينة عفرين، 
وهذه الورقة يتم الحصول عليها من المجالس 

المعينة من قبل االحتالل التركي بعد دفع مبلغ 
يصل إلى 120 دوالراً أمريكياً، وفي غالب 
المرتزقة  المجموعات  تعترف  ال  األحيان 
بهذه الورقة ويطالبون بدفع ضرائب أخرى.

المنتجات  أسعار  أن  المزارعون  ويقول 
اإلنتاج  مصاريف  مع  تتناسب  ال  الزراعية 
وبالتالي يعانون الخسارة ويعود ذلك لسيطرة 
على  المسلحة  للفصائل  الموالين  التجار 
التجارة في المناطق التي تسيطر عليها دولة 
األسعار  فارق  ويصل  التركي،  االحتالل 
في  غالبها  تنتج  التي  الزراعية  للمنتجات 
منها  كبير  قسم  يسوق  والتي  وإدلب  عفرين 
بنسبة  السوري  النظام  سيطرة  مناطق  إلى 
جدول  يلي  وفيما  وأكثر   %75 إلى  تصل 
عفرين  في  تنتج  التي  المنتجات  ببعض 
قد  الزراعة  هيئة  وكانت  األسعار.  وفارق 
المنتجات  أسعار  فارق  حول  دراسة  أعدت 
وحلب  عفرين  في  تنتج  التي  الزراعية 
تلك  ووفق  الموسم،  من  نفسه  الوقت  في 
دولة  انتهاج  يثبت  األسعار،  في  الفروقات 
االحتالل التركي سياسةً اقتصادية تهدف إلى 
تحديد مستوى دخل أهالي عفرين األصليين 
الزراعة،  على  يعتمدون  غالبيتهم  والذين 
في  للعمل  المستوطنين  أمام  المجال  وفتح 
الممتلكات  على  والحصول  كافة  المجاالت 
التي سيضطر أهالي عفرين األصليين لبيعها 
إذا استمر هذا الحال، إضافة إلجبار األهالي 
مجاناً  للمستوطنين  أراضيهم  إعطاء  على 
زهيدة،  مبالغ  مقابل  األحيان  بعض  وفي 
أن آجار الهكتار الواحد من األراضي  علماً 
الزراعية المروية كانت تصل إلى 300 ألف 
عليها  ويحصل  االحتالل،  قبل  سورية  ليرة 
المستوطنون حالياً بمبالغ ال تتعدى 30 ألف 

ليرة سورية.

مصادرة األراضي أو تأجريها

ومن االنتهاكات األخرى لسلطات االحتالل 
على  قوانين  إصدارها  عفرين،  في  التركي 
أهالي عفرين الذين خرجوا منها قسراً، عبر 
ضرائب  وفرض  منازلهم  مقتنيات  نهب 
غيابية عليهم أو تأجير أرضيهم مقابل مبالغ 
قرية  في  المسلحة،  الكتائب  تحددها  مالية 
عفرين  مدينة  مركز  عن  تبعد  التي  جوقة 
7كم، يؤكد األهالي أن المجموعات المرتزقة 
ليرة   1500 مبلغ  بدفع  أوامراً  أصدرت 
السهول  في  زيتون  شجرة  كل  عن  سورية 
القرية  في  المتواجدين  غير  لألهالي  العائدة 
في  يرغب  مْن  أو  ألقاربهم  السماح  مقابل 
ليرة سورية عن  رعايتها، ودفع مبلغ 750 
المرتفعات،  كل شجرة زيتون مزروعة في 
وهذا ما جاء على لسان أحد مواطني القرية 

خالل تسجيل صوتي.

االنتهاكات يف العرف
 والقوانني الدولية

هي  رصدها  تم  التي  السابقة  االنتهاكات 
جزء صغير من االنتهاكات التي تحدث في 
عفرين منذ احتاللها من قبل الجيش التركي 
بحق  االنتهاكات  هذه  وتدخل  ومرتزقته، 
جرائم  ضمن  الزراعية  واألراضي  البيئة 
روما  نظام  عليها  يحاسب  التي  الحرب 
لعام  الدولية  الجنائية  للمحكمة  األساسي 
»جريمة  اعتبار  على  تنص  والتي  1998م 

حرب كل األعمال التي تلحق ضرراً واسع 
النطاق وطويل األجل وشديداً بالبيئة الطبيعية 
أحكام  تحظر  كما  التناسب«،  مبدأ  وينتهك 
الزراعية  األراضي  تدمير  أخرى  خاصة 
أضرار  إلحاق  قصد  الشرب  مياه  ومرافق 
الدولي  القانون  ويكسب  المدنيين،  بالسكان 
االعتداء  يمنع  وبالتالي  مدنية  صفة  البيئة 
اإلنساني  الدولي  القانون  ويراعي  عليها، 
»بموجب  األولى  ناحيتين؛  من  البيئة  حماية 
العامة«، والثانية »من خالل بعض  أحكامه 

األحكام اإلضافية الخاصة«.
وفي هذا الصدد يقول المحامي محمد جميل: 
»إن دولة االحتالل التركي تتحمل المسؤولية 
القانونية عن كل ما يلحق من أضرار بالبيئة 
بحكم  عفرين  مقاطعة  في  التحتية  والبنى 
احتاللها للمقاطعة، وأن ممارسات االحتالل 
الغابات  حرق  من  ومرتزقته  التركي 
الزراعية  واألراضي  الطبيعية  والمحميات 
السلطة  ممارسات  خانة  في  ينصب  هذا  كل 
المطلقة التي ال تحترم المواثيق والمعاهدات 

الدولية«.

هل ترقى انتهاكات الدولة الرتكية 
حبق الطبيعة جلرائم حرب؟

في  بالبيئة  المعنية  الدولية  القوانين  وبحسب 
الحروب، تصف هذه القوانين البيئة »بصفة 
المقصود  تدميرها  يمنع  وبالتالي  مدنية« 
األساسي  روما  نظام  ويعتبر  فيها،  والعبث 
للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م جريمة 
واسع  التي تلحق ضرراً  حرب كل األعمال 
النطاق وطويل األجل وشديداً بالبيئة الطبيعية 
وينتهك مبدأ التناسب، وتحظر أحكام خاصة 
أخرى تدمير األراضي الزراعية ومرافق مياه 
الشرب قصد إلحاق أضرار بالسكان المدنيين، 
على  ومباشر   فعلي  بشكٍل  ينطبق  هذا  وكل 
االنتهاكات السابقة التي تم توثيقها في عفرين. 
استهداف  الدولية على عدم  المواثيق  وتنص 
عسكرية،  ألغراض  تستخدم  لم  إذا  البيئة، 
الدولي  األحمر  الصليب  منظمة  وتقول 
البروتوكول  خالل  المتحدة  لألمم  التابعة 
المتحدة: »تنطبق األحكام  الذي رفعته لألمم 
على  العدائية  العمليات  بسير  المتعلقة  العامة 
البيئة، إْذ تكون البيئة في الغالب ذات طبيعة 
هجمات ضدها  شن  بالتالي  يمكن  وال  مدنية 
إلى هدف عسكري.  تم تحويلها  إال في حال 
له  تتعرض  الذي  التدمير  مراعاة  يتعيّن  كما 
البيئة عند تقييم مدى التناسب في الهجوم على 
البروتوكول  وأضاف  عسكرية«.  أهداف 
وسائل  استخدام  لحظر  خاصاً  نصاً  األول 
يتوقع  قد  أو  بها  يقصد  للقتال،  أساليب  أو 
أضراراً  والطبيعية  بالبيئة  تلحق  أن  منها 
كما  األمد.  وطويلة  االنتشار  وواسعة  بالغة 
التي  الردع  هجمات  البروتوكول  يحظر 
االنتقام.  قبيل  من  الطبيعية  البيئة  ضد  تشن 
المحتلين  ومرتزقته  التركي  االحتالل  دولة 
الطرق  بشتى  يعملون  عفرين،  لمقاطعة 
تدمير  خالل  من  المنطقة  معالم  تغيير  على 
اآلثار وسرقتها والتغيير الديمغرافي لسكانها 
طبيعتها  يحاربون  باتوا  واليوم  األصليين، 
فيها حرقاً  انتقامية ويعيثون  وجبالها بطريقة 
عن  المدافعة  المنظمات  مرأى  أمام  وقتالً 

البيئة.
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الثقافة  هيئة  وبرعاية  فرقة  خمسين  بمشاركة 
والفن، انطلق يوم السبت 2018/9/1م فعاليات 
مهرجان »فن الطفل الرابع« على مستوى إقليم 

الجزيرة في بلدة الرميالن.
أطفال  أحالم  لتحقيق  »معاً  شعار  وتحت 
آرام  مركز  مسرح  خشبة  وعلى  عفرين« 
بدأت  للثقافة والفن في وبلدة رميالن،  تيكران 
صمت،  دقيقة  بالوقوف  األول  اليوم  فعاليات 
والفن  الثقافة  حركة  في  اإلدارية  ألقت  ثم 
روكن محمد كلمة قالت فيها: »في يوم السالم 
»معاً  شعار  تحت  المهرجان  انطلق  العالمي، 
رعايتنا  ألن  عفرين«،  أطفال  أحالم  لتحقيق 
المهرجان  ألطفال  واحتضاننا  المهرجان  لهذا 

يكون بقدر رعايتنا وحبنا ألطفال عفرين«.
الفرق  تنوعت  »كلما  محمد:  روكن  وأضافت 
المشاركة بتنوع مكونات الشمال السوري وقدم 
اكتملت  والفلكلوري؛  الثقافي  تراثه  مكون  كل 

فرحتنا«.
إيهان  ستار  مؤتمر  في  اإلدارية  ألقت  كما 
الهادي كلمة أشارت فيها إن فرحة األطفال هي 
القائد  فكر  ثمرة  أنَّ  »نرى  وتابعت:  فرحتهم، 
عبد هللا أوجالن تنضج في هؤالء األطفال، فهم 

أملنا«.
الفنية،  عروضها  بتقديم  الفرق  بدأت  ثم  ومن 
باسم  مسرحية  »الدحة«  فرقة  قدمت  حيث 
جيا«  »برفا  فرقة  قدمت  وبعدها  »األصالة«، 

للغناء التابعة لمركز آرام تيكران أغاني ثورية 
زيرين«  »كافانا  فرقة  قدمت  كما  وفلكلورية، 
وانتهت  بخجا«،  »زريا  مسرحية  للمرأة 
فعاليات اليوم األول بمسيرة، انطلقت من بلدة 
الرميالن وتوقفت في مدينة كركي لكي، وذلك 
بمناسبة يوم السالم العالمي واإلعالن عن بدء 

فعاليات المهرجان.
هذا ومن المقرر أن يستمر المهرجان لستة أيام، 
فيما ستقدم فرق ناحية تل كوجر ومنطقة ديرك 
ومسرحية  غنائية  عروضاً  الثاني  اليوم  في 

وعروض في الرقص الفلكلوري.
في  أقيم  الطفل  لفن  األول  المهرجان  أن  يذكر 
شهر آب من عام 2015م فيما أقيم المهرجان 
أما  2016م  عام  أيلول  من  األول  في  الثاني 
شهر  من  الخامس  في  فأقيم  الثالث  المهرجان 
أيلول عام 2017م ويعتبر بمثابة تقليد سنوي 
مواهب  لتشجيع  والفن  الثقافة  هيئة  تنظمه 

األطفال الفنية.

وكالة هاوار

»الفريسك  بفن  منا  الكثيرون  يسمع  لم  ربما   
أصل  الكثيرون  يعيد  والذي  الفريسكو«   -
»الطازج«،  وتعني  االيطالية  إلى  التسمية 
غيُر  ولكنه  بقدمه  معروف  عالمي  فن  وهو 
لخصوصياته  ربما  للعامة  كثيراً  معروف 
المتعددة واستعماالته األكثر فيما يخص المعابد 

واألمكنة الدينية.
الجص،  علي  الرسم  من  نوع  »الفريسك« 
والذي ينتج عن شيِّ نوع من الحجارة الخاصة 
لم يجف بعد ومن هنا أتت التسمية؛ أي الجص 
اللين، وفي الغالب فإنه ينفذ على حائط مغطى 
عليه  ويرسم  جفافه  قبل  الجص  من  بطبقة 
الفريسك  ألوان  أنَّ  نرى  ولذلك؛  مائية.  بألوان 
باهتة نتيجة المتصاص الجص لها، وغالبا ما 
قبل  الطبقة  على  الفني  تصميمه  الفنان  يضع 
الخارجية  الخطوط  بتحديد  يقوم  ثم  السطحية، 

بعد  ويقوم  المائية  باأللوان  األشكال  لمختلف 
الجبس بمساحات صغيرة  ذلك بوضع طبقات 
يقوم بتلوينها قبل أن تجف ويدعمها بمساحات 
يترك  ثم  معها،  المتوافقة  األلوان  من  مناسبة 
في  الموجود  الكالسيوم  ملح  ليتفاعل  العمل 
في  الموجود  الكربون  أكسيد  ثاني  مع  الجبس 

الجو لتتكون طبقة شبه عازلة فوق األلوان
السطح  من  يتجزأ  ال  جزءاً  وتجعلها  تثبتها 
مميزة,  ونضارة  نصاعة  األلوان  وتعطي 
شكل  على  الفريسك  في  األلوان  وتستخدم 
منظر  ذات  داكنة  وغير  شفافة  رقيقة  طبقات 
في عصر  الفريسك  أعمال  وتتميز  طباشيري 

النهضة باأللوان المشبعة.
فن عريق وانتشار واسع

منذ اكثر من 1500 عام قبل الميالد وفي جزيرة 
كريت بالبحر المتوسط عرف الفريسك، ومن 
العالم، ومنها  مناطق  الكثير من  في  ثم عرف 
كإيطاليا ومصر والمغرب،  المتوسط،  مناطق 
ويعتقد أنَّ بعثات من كريت قصدت الكثير من 

مدن العالم لتنشر هذا الفن الراقي.
جداً  وقديمة  نادرة  فريسك  لوحات  عرفت 

مصر،  وفي  وإيطاليا،  القديمة  اليونان  في 
جدران  علي  لوحات  المصريون  ترك  حيث 
إيطاليا  جنوب  وفي  موتاهم،  ومقابر  معابدهم 
في مستعمرة إغريقية وتحديداً في معبد يرجع 
الميالد وتعد من أجمل  الي 470 قبل  تاريخه 
بين  ووجدت  إيطاليا،  في  المكتشفة  اللوحات 
أطالل مدينة بومباي ويعود تاريخها إلي القرن 
أخرى  قطع  على  وعثر  الميالد،  قبل  ل  األوَّ
من أواخر عهود االمبراطورية الرومانية من 
الهند  وفي  الميالدي،  والثاني  األول  القرنين 
الميالدي،  السادس  القرن  من  مكتشفة  لوحات 
لوحة  أكبر  وجدت  بسريالنكا،  سيجيريا  وفي 
للفريسكو في العالم وقد رسمت ما بين القرنين 

الخامس والسادس الميالدي.
إيطاليا  في  الكنائس  من  العشرات  تزدان  كما 
بلوحات نادرة للفريسك في الكنائس والعديد من 
الفريسك  لوحات  أندر  أما  الحكومية،  المباني 
»قصر  في  فقد رسمت  اإلسالمي  العصر  في 

عمرة«  القصر الصحراوي لبني أمية.

انطالق مهرجان »فن الطفل الرابع« يف الرميالن

الفريسك... فن راق وعريق

آالمي ليست
 من جراحي

عجبت لشارد يداعب عجالت عربة صماء, 
هو بارع  في تحريكها, يمنة ويسرة, يقدمها  
على  يقسو  أخرى,  تارة  ويرجعها  تارة, 
عجالتها حيناً, ويمسحها بلطف حيناً, وكأنه 
يغازلها توحي للناظر بمدى العالقة بينهما 
القضبان  رغم  يبتسم  ومعشوق,  عاشق 
منظر  في  ركبتيه  تغطي  التي  الحديدية, 
صنعه  في  تفنَّن  سياج  أنَّها  للناظر  يوحي 

حداٌد ماهر.
كانت طويلة  لمرات  وتوقفه  تأمله  لحظات 
يستطع  لم  التي  سيجارته  حتى  المرة,  هذه 
متقطعاً,  دخاناً  تصدر  زالت  ما  فراقها, 
ثورة  معلنة  زوبعة  يصبح  أن  يريد  وكأنه 
البؤساء, ينظر إلى القمر من فسحة المشفى 
المحتارة,  الصماء  بعربته  مشدودة  ويده 
في أي اتجاه يوجهها, وأسمع كلماته وكأنه 
يخطب في جمع كبير, متحمساً في كالمه، 
جمله,  بعض  في  منفعالً  ذاته،  من  واثقاً 
بارعاً حتى في استخدام لغة الجسد. جراحه 
وكسوره حقائق تمتزج  بعواطفه, ومواقفه؛ 
وجدان  تخاطب  صادقة  كلماته  لتخرج 
المستمع, أسمعه وهو يقول: »أكره قهقهات 
المنظِّرين, وغرور  المتسكعين, وشعارات 
دموعي؛  المظلومين,  بي  ومعذِّ المسؤولين, 
ألمي ليست من جراحي, بل قضية  شعب 
وأرضه,  وكرامته,  حقوقه,  منه  انتُزعت 
وما زال البعض نائماً، ال يريد االستيقاظ , 
ومسؤول في حضن مستعمره, وهو ينظر 
دموعي  فتنهار  تغتصب,  وهي  أخته  إلى 
يتركني  مجتمع  من  دموعي  فأكثر.  أكثر 
غريب  بوطن  ويحلم  ووطني,  وجراحي, 
األب  يفرح   عندما  تنهمر  األفق,  خلف 
أنَّه  يعلم  وهو  الوطن,  خارج  ابنه  لتهريب 
جسمه  يمت  لم  وإن  الموت,  إلى  ماٍض 
تنهار  وكذلك   حقيقته,  ستفارق  فروحه 
بدوالرات  البعض  يفتخر  عندما  الدموع  
وحانات وقصور أوالده في الخارج, وتبقى 
ساعات  الطرقات  في  تنتظر  الشهيد  والدة 
الشهيد,  ولدها  مزار  تزور  كي  وساعات 
منكم   البعض  يفتخر  عندما  دموعي  تزداد 
بين  الصحراء  في  ورفاقي  الفنادق,  بنوع  
عندما  دموعي  تزداد  الخنادق,  في  التراب 
يفتخر  البعض بأنواع السيارات، والجرحى 
الغدر  نيران  عنهم  تبعد  بمصفحة  يحلمون 

والطلقات. 
ندائي لكم أحبتي رفاقي:  

من  حولكم,  من  شيء  كل  من  استفيدوا 
وكل  روح,  كل  من  إمكاناتكم,  من  وقتكم, 
نفس في وطنكم, ال تهملوا بعضكم البعض، 
أنتم  أيها العاملون في وطني والمنخرطين 
والعسكرية  المدنية  المؤسسات  في 
المدني.  المجتمع  ومؤسسات  والمجالس 
هاجس  من  تخلصوا  أنانيتكم  من  تخلصوا 
منطق   من  تخلصوا  والعبودية،  الخوف 
ورب  العامل  منطق   من  والسيد،  العبد 
العمل، من منطق  الالمباالة والهروب من 

المسؤولية. 
بألوان  تلونوا  وإن  السالطين  تمدحوا  ال 
شعارات  وراء  اختفوا  وإن  الديمقراطية 
مسؤول  أي  مصداقية  هو  فالعمل  رنانة، 
هم  الصغار  فاالنتهازيون  سلطان.  وأي 
أعدائكم,  كبار  من  ثورتكم  على  أخطر 
والشهداء  قضيتكم,  والقضية  عملكم  العمل 
لحظات  أن  تذكروا  وأخوانكم,  أبناؤكم, 
يأِت  لم  ونعيمكم  ورفاهيتكم,  رخائكم 
كلماته  يلفظ  وهو  جريح  صرخة  بعد  إال 
األخيرة قبل الشهادة هي وصايا وأمانة في 
شهدائكم.  مزارات  هي  مقدساتكم  أعناقكم. 
كونوا وقوداً ألجل قضية شعبكم وحقيقتكم 
لملموا  مغتصبكم   بيد  سالحاً  تكونوا  وال 
جراحكم  وفكروا بتاريخكم  فنحن لم نُجرح 

لينعم األوغاد والمتسلقون بخيرات وطننا.
إليه  أصغي  ليراني  واستدار  كلماته  أنهى   
دموعنا  تسابقت  وكأنما  جوارحي،  بكل 
غضبه،  عالمات  إخفاء  حاول  لالنهمار، 
انحنيت عليه وقبلته، ودفعت عربته بهدوء، 
لجرح  ليست  دموعي  جديد  من  وتمتم 

أصابني؟!

تأمالت

أزهر أحمد

إعداد/ آرين شنكايل

وتوحيد  المثقفين  شمل  للمِّ  أخرى  خطوة  في 
الجهود نحو هدف سام ومستقبل مشرق يزدان 
إقليم  في  المثقفين  اتحاد  عقد  والمعرفة،  بالعلم 
بتاريخ  قامشلو  في  الثالث  مؤتمرة  الجزيرة 
الحر  »بالفكر  شعار:  وتحت  2018/8/31م 
في  عفرين«،  مقاومة  سنعزز  النيرة  والعقول 

مركز محمد شيخو للثقافة والفن الديمقراطي.
المجتمع  المشتركة لحركة  الرئاسة  وبمشاركة 
الذاتية  اإلدارة  من  ووفود  الديمقراطي، 
وهيئاتها ووفود من مؤسسات المجتمع المدني 
 150 وحوالي  ومجتمعية،  ثقافية  ومؤسسات 
فعاليات  بدأت  االتحاد  أعضاء  من  عضواً 
أرواح  على  صمت  دقيقة  بالوقوف  المؤتمر 
الشهداء، ليتبع ذلك إلقاء كلمات كل من حركة 
وكلمة  ستار  ومؤتمر  الديمقراطي،  المجتمع 
أشارت  الجزيرة؛  إقليم  في  المثقفين  اتحاد 
الكلمات إلى عظيم دور المثقفين وما يقع على 
إلى  أشارت  كما  ومهام،  واجبات  من  عاتقهم 
ودور  المرحلة  وحساسية  السياسية  األوضاع 

أهم  عن  سينفزيون  وعرض  فيها.  المثقفين 
انتخاب  تم  ثم  االتحاد، ومن  أعمال ونشاطات 
تضمَّنت  التي  المؤتمر  فعاليات  لتسيير  ديواٍن 
الفترة  خالل  االتحاد  أعمال  عن  تقرير  قراءة 
والجوانب  التقرير  مناقشة  ثم  ومن  الماضية 
االتحاد  أعمال  حول  نقاط  من  تضمنه  وما 
النظام  من  نسخ  توزيع  تم  ذلك  بعد  وتقييمها. 
البنود  بعض  ومناقشة  عليه  لالطالع  الداخلي 
بعض  شطب  أو  وتعديل  إضافة  وإمكانية  فيه 
وضع  ليتم  عليها،  بالتصويت  والبنود  المواد 
أبرز  ومن  الداخلي،  للنظام  النهائية  الصيغة 
البنود التي تم تعديلها؛ أن يعقد الكونفرانس كلَّ 
لدورة  المشتركة  الرئاسة  تصبح  وأن  عامين، 

واحدة فقط.
في القسم األخير من فعاليات المؤتمر تم مناقشة 
العمل  تطوير  من  تحدُّ  التي  األمور  بعض 
الذاتي واالستماع  واألداء األمثل والنقد والنقد 
بالعمل  الدفع  سبيل  في  المقترحات  لبعض 
لألمام، كما تم وضع مخطط عمل ومقترحات 

للقيام بها خالل الدورة القادمة ومنها:
وتيرة  من  الرفع  التنظيمي:  المجال  في  ـ 
خالل  من  والكومينات  المجالس  مع  التنسيق 
المجاالت  إلقاء محاضرات توعوية هادفة في 
من  لالتحاد  فروع  افتتاح  إلى  السعي  كافة، 
وتوسيع  تطوير  اإلقليم،  من  أخرى  مناطق 
جديدة  عالقات  وبناء  الفروع  كل  في  التنظيم 

لضم أعضاء جدد.
شعري  مهرجان  إقامة  الفعاليات:  مجال  في  ـ 
مركزي على مستوى اإلقليم، وإقامة مهرجان 
اإلقليم،  مستوى  على  سنوياً  القصيرة  للقصة 
سيداي  خوين،  جكر  الشعراء  ذكرى  إحياء 

تيريج، محمد علي حسو، يوسف برازي.
ـ في مجال الطباعة: طباعة الكتب التي حظيت 
كتب  طباعة  ويستمر  مجدداً،  عليها  بالموافقة 
باسم  فصلية  مجلة  وإصدار  لألعضاء،  جديدة 

اتحاد المثقفين على مستوى شمال سوري.
وعلى هامش المؤتمر كانت لنا بعض اللقاءات، 
والتقينا بالشاعر لوري تلداري من فرع ديرك 
المؤتمر وانعقاده قال: »األهمية  وحول أهمية 
والتغييرات  األرض  على  يجري  مما  تنبع 
التي تحدث حولنا وكانت الغاية األولى وتقييم 
االتحاد  بها  قام  التي  والنشاطات  األعمال 
كمؤسسة ثقافية، وسيتم فيها مناقشة أموٍر هامة 
ومنها النظام الداخلي أيضا، مرت أربع سنوات 
جيدة  خطوات  وهناك  االتحاد  تأسيس  على 
االتحاد وال شك سيكون هناك مخطط  خطاها 

ألعمال ومشاريع مستقبلية«.
في  اإلدارية  الهيئة  عضوة  حدثتنا  وأيضا 
االتحاد سيلفا علي عن مشاركة المرأة ودورها 
جيدة  المرأة  »مشاركة  بالقول:  االتحاد  في 
والفتة في االتحاد، واليوم رأينا نسبة كبيرة من 
المشاركين من المرأة التي كان لها دور بارز 
في إدارة االتحاد وفي فعالياته، وفي انتخابات 
الهيئة اإلدارية التي تم انتخابي فيها وهذا شرف 
لها،  أهالً  أكون  أن  أتمنى  لي ومسؤولية  كبير 

بعد أن منحني الزمالء ثقتهم«.
مخصو  عبود  لالتحاد  المشترك  الرئيس  أما 
نتاجاته  وأهم  المؤتمر  أهمية  عن  فتحدث 
مقرراته: »األهم في هذا المؤتمر هو النقاشات 
الواسعة التي دارت وبشكل موسع وديمقراطي، 
األعمال  مجمل  حول  واسع  تقييم  هناك  وكان 
في االتحاد على مدى عامين، وكان من الالفت 
التي  والثقة  واالنتخابات  الواسع  الحضور 
أن  أهدافنا  أولى  ومن  اإلدارية،  للهيئة  منحت 
نحقِّق ما وضعه الجميع من آمال وصاغوه من 
لنوصل  تحقيقها،  نأمل ونعمل على  مقترحات 
صوت  وليكون  ونتاجاتهم  المثقفين  أصوات 
ويكون  مسموعاً  والصادق  الجريء  المثقف 
المثقف أيضاً على قدر المسؤولية واآلمال التي 

تعقد عليه«.

تقرير/ عبد الرمحن حممد 

املؤمتر الثالث الحتاد املثقفني... خطوات ثابتة وطموحات كبرية

سيلفا  علي عبود  خمصو  لوري  تلداري 
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ربحياً،  ليس  الجمعيات  هذه  من  فالهدف 
على  للقضاء  اإلمكان  قدر  المحاولة  بل 
الرأسمالية، وخلق المساواة، والقضاء على 
االحتكار في األسواق من أجل تأمين حياة 

كريمة للمجتمع .
وقد تأسست الجمعيات التعاونية منذ ثالث 
في  عت  وتنوَّ الجزيرة،  إقليم  في  سنوات 
الجمعيات  فمنها:  االقتصاد  مجاالت  شتى 
والزراعية،  والتجارية،  الصناعية، 
والجمعيات  الحيوانية،  التربية  وجمعيات 
الخاصة بالمرأة؛ ويصل عدد هذه الجمعيات 
في  متوزعة  جمعية،  مئتي  يقارب  ما  إلى 

وفي  والحسكة،  قامشلو  مقاطعتي  من  كلٍّ 
عامودا،  سبيه،  تربه  لكي،  كركي  ديرك، 
درباسية، سري كانيه، الشدادي، تل كوجر 

وتل تمر .
حوالي  تشكيل  تمَّ  قامشلو  مقاطعة  ففي 
سبع عشرة جمعية وأغلبية هذه الجمعيات 
والجمعيات  التجارية  كالموالت  تجارية؛ 
لورين،  كجمعية  بالكونسروة؛  الخاصة 
والجمعيات الخاصة بالخياطة ومنها شيالن 
التنظيف،  بمواد  الخاصة  نسرين  وجمعية 
بتربية  خاصة  أخرى  جمعيات  وثالث 
جمعيات  تأسيس  تم  ومؤخراً  الماشية، 

خاصة بعوائل الشهداء، وجمعيات خاصة 
باألفران، والمعامل  .

تقديم  بعد  تعاونية  أيِة جمعية  تشكيل  وقبل 
المراد  للمشروع  االقتصادية  الجدوى 
التعاونية  الجمعيات  اتحاد  إلى  تأسيسه 
الحاجة  حسب  وذلك  قامشلو،  مقاطعة  في 
يعمل  حيث  المشروع،  ذلك  لتأسيس 
المشاريع  تلك  دارسة  على  بدوره  االتحاد 
يُحدد  ثَمَّ  ومن  منسق،  بشكل  فيها  والبحث 
ليستمر  المشروع  على  الموافقة  إمكانية 
اإلدارة  وتشكيل  باإلجراءات  العمل 
المشروع،  ذلك  رفض  أو  األسهم،  وجمع 
هذه  تنظيم  على  أيضاً  االتحاد  ويعمل  كما 
الدعم  وتقديم  عملها؛  ومتابعة  الجمعيات 
العقبات  جميع  وحل  والمعنوي،  المادي 
الجمعية،  تصادفها  التي  والمشكالت 
تُقدَّم كلَّ شهر في  تقارير  وذلك من خالل 

االجتماعات الدورية.
والنظام الداخلي في الجمعيات التعاونية يتم 

تشكيله 

الرئيس  وأكد  جمعية،  كل  عمل  حسب 
في  التعاونية  الجمعيات  التحاد  المشترك 
حديثه:  في  محمود  قرار  الجزيرة  إقليم 
»على أنَّ النظام الداخلي لكل جمعية يتشكَّل 
بناًء على آلية عملها، فكل جمعية حرة في 
كنسبة  بها  الخاص  الداخلي  النظام  تنظيم 
الدورية،  واالجتماعات  والرواتب  األسهم 

وعدد األعضاء في الجمعية«.
جمعية  أي  تأسيس  أن  إلى  محمود  وأشار 
عن  فيها  األعضاء  عدد  يقل  أال  يشترط 
خمسة، ويذكر أنَّه تم مؤخراً كتابة مسودة 
بالجمعيات،  خاصة  قوانين  على  تنص 
وغيرها،  والضرائب  الجمارك  كنسبة 
المجلس  إلى  القوانين  هذه  تقدم  وسوف 
وتوزيعها  عليها  التصديق  ليتم  التشريعي 
أجل  من  وذلك  المؤسسات،  جميع  على 

حماية وتنظيم عمل هذه الجمعيات .
يزدهر  الجزيرة  إقليم  اقتصاد  يزال  وال 
بالمشاريع والجمعيات التي تعمل على تقوية 

اقتصاد الفرد ونشر ثقافة التعاون والعيش 
متطلبات  وتوفير  الشعوب،  بين  المشترك 
المجتمع حسب الحاجة لها واالطالع على 
الخطط المستقبلية التي يعمل على تأسيسها 
ودير  كوباني  في  جمعيات  إقامة  وهي 
جمعيات  وتشكيل  ومنبج  والطبقة  الزور 

خاصة باألطفال وجمعيات للمسنين .
في  اإلداري  أفاد  ما  على  بناًء  وذلك 
أنَّ  »من  عمر:  طيب  التجارية  الجمعيات 
في  للعمل  فرصاً  تخلق  الجمعيات  هذه 
على  العمل  إلى  ونسعى  كافة؛  المجاالت 
حاجة  تُؤمن  التي  الجمعيات  هذه  تأسيس 
الجاري  الثورة والحصار  الشعب في ظلِّ 

على روج آفا وشمال سوريا«.
موقع هيئة االقتصاد

عت مؤسسةُ سادكوب  روناهي/ الرقة ـ وزَّ
السبت المازوت للمواطنين الذين يمتلكون 
تخفيف  بهف  )آمبيرات(؛  ديزل  محركات 
وذلك  الرقة؛  في  المواطنين  عن  العبء 
قبل حلول فصل الشتاء والموسم الزراعي 
من  األولى  الخطوة  هذه  وتعتبر  الشتوي. 
نوعها التي أقدمت عليها مؤسسة سادكوب 
في الرقة، كما ُخفِّض سعر اآلمبير الواحد 
طريق  عن  وذلك  ل.س،   )500( إلى 
محركات  مستثمري  إلى  المازوت  توزيع 
المازوت  تخزين  إلى  باإلضافة  الديزل، 
كبيرة  صوامع  في  الجيدة  النوعية  من 
تُستخدم لهذا الغرض، وبلغت نسبة الكمية 
هذ  وفي  لتٍر.  ألف  و400  مليوناً  نة  الُمخزَّ
السياق، حدَّثنا مديُر ساد كوب خليل عرب 
المازوت  توزيع  على  اليوم  »نعمل  قائالً: 
بالسعر  الديزل،  محركات  مستثمري  إلى 
سادكوب  مؤسسة  لدى  عليه  المتعارف 
وهو )55( ل.س. وجاءت هذ الخطوة بعد 
شكاوي األهالي في مدينة الرقة من ارتفاع 

سعر اآلمبير الواحد، الذي وصل إلى أكثر 
من )800( ل.س«. وأشار خليل عرب إنَّه 
في األيام القليلة القادمة سوف يعملون على 
المخالفة  والفالتر  البسطات  جميع  إزالة 
يتالعبون  الذين  األشخاص  كلِّ  ومحاسبة 
على  العمل  يتم  حيث  المازوت،  بأسعار 
توحيد السعر بشكٍل رسمي في معظم أرجاء 
ه العرب:  مدينة الرقة. وفي نهاية حديثه نوَّ
المازوت  توزيع  العمل على  يتم  أنَّه  »إلى 
أياٍم لكلٍّ  بشكل يومي، حيث تم تخصيص 
ومحركات  والمعامل  المزارعين،  من 

الديزل«.

روناهي/ كركي لكي - تحت شعار »بالمجتمع 
حركة  عقدت  النصر«،  نضمن  الحر  المنظم 
المجتمع الديمقراطي TEV DEM في مركز 
العام  مؤتمره  رميالن  بمدينة  تيكران  آرام 
مؤسسات  من  عضٍو   500 بمشاركة  الثالث 
من  وضيوٍف  وهيئاتها،  ومنظماتها،  الحركة 
الذاتية  اإلدارة  وممثلي  سوريا،  وشرق  شمال 
الكردية  السياسية  واألحزاب  الديمقراطية، 
والهيئات الحقوقية والمدنية ووجهاء العشائر، 
هناك  كان  كذلك  االجتماعية،  والفعاليات 
لبنان،  من  كلٍّ  في  الحركة  لمندوبي  حضور 

وباشور كردستان.

وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء 
إلقليم  المشترك  الحاكم  المؤتمر  أعماَل  افتَتح 
الذي  الهادي،  دهام  حميدي  الشيخ  الجزيرة 
مبيناً  والضيوف  بالمشاركين  كلمته  في  رحب 
أن النجاحات التي تمت خالل السنوات السابقة 
هي نتاج عمل دؤوب ألبناء المنطقة الطامحين 
إلى  ونوه  المجتمعية  الديمقراطية  تحقيق  إلى 
مسيرة  بأن  واثقون  كافة  المجتمع  أطياف  أنَّ 
واالنتصارات  واالستقرار،  واألمان  األمن، 

وآلدار  هللا  عبد  آسيا  ألقت  ثم  ومن  ستستمر، 
المجتمع  لحركة  المشتركة  الرئاسة  خليل 
الوضع  فيها  تناوال  الديمقراطي كلمة مشتركة 
والشرق  سوريا،  في  والميداني  السياسي، 
األوسط، حيث أوضحا فيها أن ثورة الشعب في 
روج آفا قد أصبحت قوة حل للقضية السورية، 
ومساراً يجب أن يعتمد عليه في تشكيل الصيغة 
للدور  قا  النهائية ألي حل في سوريا كما تطرَّ
الذي قامت وتقوم به قوات سوريا الديمقراطية 
في دحر القوات الظالمية على أرض الوطن، 
عفرين،  تحرير  حملة  من  الثانية  والمرحلة 
الديمقراطي  المجتمع  أن حركة  إلى  نوها  كما 

كانت وال تزال ومنذ اللحظات األولى لألزمة 
السورية تسعى لحماية روج آفا وشمال سوريا 
من الحرب الضروس التي تدور رحاها على 
استطعنا  »لقد  وأضافا:  السورية،  الجغرافية 
قضية  في  الثالث  الخط  بانتهاجنا  ذلك  تحقيق 
أشارا  فقد  كردستانياً  أما  السوري«،  الصراع 
إلى أن حركة المجتمع الديمقراطي منذ تأسيسها 
الكردستاني  الوطني  المؤتمر  عقد  على  تعمل 
بين  ذات  إصالح  إلى  إمكانياتها  بكل  وتسعى 

وعلى  األربعة،  األجزاء  في  الكردي  البيت 
هامش المؤتمر حدثنا عدد من المشاركين الذين 
بينوا الغاية والهدف من انعقاد هذا المؤتمر في 

الوقت الراهن:
المجتمع  مؤسسات  دور  تفعيل  إلى  نسعى 

المدني
المجتمع  لحركة  الثالث  المؤتمر  انعقاد  يأتي 
الديمقراطي في ظل ظروف وتطورات تشهدها 
الكلمة  بهذه  المنطقة والعالم وال سيما سوريا، 
بدأ مستشار الرئاسة المشتركة لحزب االتحاد 
مؤكداً:  حديثه  ديبو  سيهانوك  الديمقراطي  
الذي  الديمقراطي  المجتمع  حركة  أنَّ  »على 
مؤتمره  في  السياسية  رؤيته  خالل  من  ساهم 
تحديد  في  المؤثرة  األمور  من  بالعديد  الثاني 
مشروع  من خالل  لسورية  السياسية  المعادلة 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية والتي ترسخت في 
جميع جوانبها المدنية والسياسية والدبلوماسية 
حركة  وانتقلت  المشروع،  الدفاع  وأيضاً 
وهي  ثالثة  مرحلة  إلى  الديمقراطي  المجتمع 
خالل  من  المدني  المجتمع  مؤسسات  تفعيل 
تجسيد جميع األمور ما بين الشعب من ناحية 
الشعب  قيام  في  والمساهمة  المتشكلة  واإلدارة 
الهامة  بأدواره  وتنظيماته  مؤسساته،  بجميع 
وتصويب  وتوجيه  ونقد  ومراقبة،  رصد،  في 
الذاتية  لإلدارة  السياسية  العملية  من  يلزم  ما 

الديمقراطية«.
الشعب  صفوف  بين  االنخراط  إلى  نهدف 

بمؤسساته المختلفة
من جانبه أكد الرئيس المشترك لمجلس عالقات 
حركة المجتمع الديمقراطي عبد السالم أحمد: 
بعد  ينعقد  لحركتنا  الثالث  المؤتمر  أنَّ  »على 

على  النضال  من  سنوات  سبع  خلفه  ترك  أن 
التي  والبرامج  المهام  وأنجز  كافة  المستويات 
الثاني«،  المؤتمر  في  لنفسه  وضعها  قد  كان 
في  جديدة  مرحلة  اليوم  »ندخل  أحمد:  ونوه 
في  تحققت  التي  المكتسبات  من  العديد  ظل 
مختلف الميادين ونرغب في االنتقال إلى إدارة 
وتنظيم منظمات المجتمع المدني، والجمعيات، 
تغييراً  سيحدثون  أنَّهم  على  وأكد  والنقابات«، 
لكلِّ  جامعة  مظلة  لتصبح  الحركة  في  جذرياً 
فعاليات المجتمع، ومنظماته المختلفة ونوه إلى 
الديمقراطي ذاك  المجتمع  يبقى لحركة  أنَّه لن 
الدور السياسي الذي كان منوطاً بها، وسينتقل 
الشعب  صفوف  بين  االنخراط  ميدان  إلى 

بمؤسساته المختلفة. 
من  قراراته  يتخذ  ثالث  خط  إيجاد  من  بد  ال 

الجماهير
الحركة،  في  اإلداري  بين  ذاته  السياق  وفي 
العامة  العالقات  لمكتب  المشترك  والرئيس 
االنتهاء  »وبعد  الخوير:  هيال  حميس  تل  في 
المجالس،  وتشكيل  الكومينات،  تشكيل  من 
في  جرت  التي  الفيدرالية  االنتخابات  وبعد 
بد  ال  كان  مؤخراً؛  وديمقراطية  حرة  أجواء 
الديمقراطي،  المجتمع  حركة  دور  تفعيل  من 
وال بدَّ من إيجاد خط ثالث يتواجد بين الشعب، 
بين  ويتواجد  الجماهير،  من  قرارته  ويتخذ 
أفراد  وجميع  والكادحين،  العمالية،  الجهات 
العام  مؤتمرنا  نعقد  السبب  لهذا؛  المجتمع. 
المؤتمر:  خالل  من  الخوير  وقال  الثالث«، 
»سنتخذ جملة من القرارات التي تتمثل في نقل 
اإلدارة  إلى  والكومينات  المجالس  صالحيات 
المدني  المجتمع  مؤسسات  وستكون  الذاتية، 

والصحة،  والشبيبة،  والجمعيات،  كالمنظمات 
إشراف  تحت  الجماهيرية  الفعاليات  ومجمل 

حركة المجتمع الديمقراطي«. 
المرحلة  تطلبها  ضرورة  المؤتمر  انعقاد 

الراهنة
الحركة، وعضوة مجلس   وأوضحت عضوة 
انعقاد  »إن  طاهر:  فاطمة  قامشلو  مقاطعة 
المرحلة  تطلبها  ضرورة  الثالث  المؤتمر 
ميادين  وتفعيل  تنظيم،  أجل  من  الراهنة 
استراتيجية  اتباع  أجل  ومن  المدني،  المجتمع 
الفئات  لكل  كريمة  حرة  حياة  تضمن  جديدة 
االجتماعية،  التنمية  وتحقق  المجتمعية، 
باإلضافة  المنطقة  أبناء  لكافة  واالقتصادية 
بكل  واألخالقي  الديمقراطي  النهج  دعم  إلى 
الوسائل المشروعة«، وأكدت فاطمة: »نرغب 
مع  الفعال  االندماج  إلى  المؤتمر  خالل  من 
التحول  عملية  في  دعمه  أجل  من  الجماهير 
الديمقراطي في المجاالت كافة، والعمل ضمن 
صفوفه من أجل تطوير القوانين والتشريعات 

التي تخدمه«.
والجدير بالذكر أن حركة المجتمع الديمقراطي 
قد انتخبت في نهاية المؤتمر كل من زالل جكر 
وغريب حسو لمنصب الرئاسة المشتركة كما 
مجلس  انتخاب  حر  ديمقراطي  جو  في  جرت 
مناطق  جميع  مثلوا  64عضواً،  من  مؤلف 

شمال سوريا. 

ثقافة التعاون... أساس يف تقوية االقتصاد اجملتمعي
 تعتمد اجلمعيات التعاونية على العمل التضامين الذي جيمع القطاع الشعيب ويطوِّر اقتصاد كل فرد ويعمل 
االكتفاء  مبدأ  وتنشيط  املواطنني،  احتياجات  لتأمني  والسعي  األفضل،  حنو  اجملتمع  ذهنية  تغيري  على 
الذاتي، والعمل على تقديم أنواع الدعم كافة عرب تكريس القدرات الذاتية لألهايل؛ بغية إطالق مشاريع 

عدة وصواًل إىل حتفيز الوضع االقتصادي يف خمتلف اجملاالت.

 تقرير/ كروب كركي لكي

بفكر األمة الدميقراطية... أشرق فجر جديد على الرقة
السنوية  الذكرى  تقترب  ـ  الرقة  روناهي/ 
لتحرير مدينة الرقة من مرتزقة داعش مثل عيد 
للحرية ألبنائها، لكن ما تركوه من جرائم ما زال 
يحزُّ في قلوب األهالي فمنهم من فقد ابناً واآلخر 
بأخرى  أو  بطريقة  وأماً.  أباً  حتى  أو  أخاً  فقد 
تفنن مرتزقة داعش بترويع اآلمنين هذا سالح 
وإن  حتى  لألبرياء  الباطلة  التهم  تلفيق  الجبناء 
كانوا أطفاالً، كما هو َجليٌّ للعيان؛ فإنَّ األطفال 
أيديولوجيا  وترسيخ  لزرع  المستهدفة  الفئة  هم 
وأفكاَر اإلرهاب الظالمية، فكانوا يحاولون دائماً 
ج بهم  جذب أكبر عدد من األطفال لتجنيدهم والزَّ
مرتزقة  تفنن  بأخرى  أو  بطريقة  المعارك،  في 
داعش بترويع اآلمنين وتعددت الطرق والنتيجة 
واالنصياع  الخنوع  يرفض  كان  من  أما  ذاتها. 
يستجب  لم  فإن  بدايةً،  للمضايقات  فيتعرض 

يبدؤون بإغرائه أو تهديده، وإن لم يحقق ذلك؛ 
والجلد،  كالسجن،  وأشنع  أعلى  عقوبات  فهناك 
والتهديد بالقتل، أو القتل دون سابق إنذار!!!.، 
من  واستحضارهنَّ  الحرائر  أسر  إلى  فعمدوا 
كانت  كما  للنخاسة،  أسواٍق  في  لبيعهن  شنكال 
من  ظاهرة  األطفال  إعدام  جريمة  الرقة  في 
ظواهر الترويع التي إذا حاولنا إحصائها لطال 
بنا الزمن ونحن نفعل ذلك. ختام نيزر حالها مثل 
ين  الرقة قاست األمرَّ المفقودين هنا في  أمهات 
المرتزقة  قبل  من  المعتقل  ابنها  عن  بحثها  في 
هي  المطاف  بها  انتهى  حتى  سيطرتهم  إبَّان 
وزوجها بأن أخبرهم عناصر مرتزقة داعش أن 
ابنهم حكم باإلعدام وتم تنفيذ الحكم، أجل حكموه 
التهمة  وكانت  الورود  عمر  في  وهو  باإلعدام 
لمصلحة  »العمالة  العادة  جرت  كما  جاهزة 

قتل  الذي  الفتى  والدة  قالت  الدولي«.  التحالف 
على يد مرتزقة داعش خالد العفارة، ختام نيزر 
مع  صباحاً  المنزل  يغادر  خالد  »كان  رّحال: 
ويعودان  الخضرة  في سوق  عملهما  إلى  والده 
اعتيادية  غير  تصرفات  أي  نلحظ  ولم  مساًء، 
مبكراً  البيت  إلى  عاد  مرة  ذات  لكن  قبله،  من 
وقال: أنا مطارد من قبل المرتزقة ألنهم رأوني 
ن!!، ماهي إاّل لحظات حتّى اقتحم المرتزقة  أدخِّ
المنزل، واعتقلوه في مشهد ظالمي مرّوع، بعد 
يخبرها  خالد  من  هاتفياً  اتصاالً  األم  تلقَّت  ذلك 
فيه أنَّهم قد حكموه باإلعدام فبعد أن فتّشوا هاتفه 
وجدوا محادثة له مع أخيه أحمد الذي ترك أهله 
وغادر منزله ليلتحق بقوات سوريا الديمقراطية 
)تل  سبي  كري  في  وأرضه  شرفه  عن  للدفاع 
أبيض( بعد ما عاناه من ظلم على يد متشددي 

باجملتمع املنظم احلر نضمن النصر

فاطمة طاهر  سيهانوك ديبو   عبد  السالم أمحد

بمناجل  حصدت  ريعانها  في  زهور  داعش«. 
الكثيرين  كحال  الحال  به  فآل  خالد  الظالمأما 
بمنجل  تُحَصد  أخرى  زهرة  الرقة  شباب  من 
الظالم وكم من زهوٍر طالها ذاك المنجل، فمن 
لم تكن لديه القدرة على الخروج من الرقة من 
واالنضمام  الخنوع  إما  خيار  من  فما  شبابها 
مظاهر  ألبشع  التعرض  أو  المظلم،  للجانب 
أسر  و  جلد  من  السوداوية  العنصرية  و  الظلم 
تأبى  نفوٌس  هنالك  لكن؛  وتعنيف.  واختطاف 
الهوان دحرت اإلرهاب وأماطت وشاح السواد 

مشهد  بذلك  لينتهي  ألعوام  الرقة  غطَّى  الذي 
الرقة ليشرق  أبناء  أثقل كاهل  الذي  االضطهاد 
فجٌر جديد أال وهو فجر العيش الحر المشترك 
ة الشعوب بفكر األمة الديمقراطية ودماء  وأخوَّ
الشهداء الطاهرة، لتنعم الرقة وأبناُؤها بالسالم 
م  مجدداً وتصبح منارة يهتدي بها من أراد التنعُّ

باألمان والحرية.

تقرير/ صاحل العيسى

خالد عفارةنيزر رحّال

قرار حممود

تُعدُّ زراعة الفستق الحلبي عريقة وتنشتر 
بكثرة في مناطق عدة من الشمال السوري، 
الحصار  بسبب  إنتاجه  نسبة  تراجع  ولكن 

الذي أثر على المحاصيل الزراعية كافة.
عدة  إلى  الباهظة  األسعار  ارتفاع  ويعود 
يضعها  التي  الكبيرة  التكلفة  ومنها  أسباب 
الحلبي؛  الفستق  أشجار  على  المزارعين 
ولعل أبرزها هو احتكار التجار، وتصديره 
من  المحلية  السوق  كفاية  وعدم  للخارج، 

اإلنتاج.
ارتفاعاً  العام  هذا  الفستق  أسعار  وشهدت 
الفستق  كيلو  سعر  وصل  فقد  ملحوظاً، 
أنَّ  كما  سورية،  ليرة   )1300( لـ  الحلبي 
تعرف  مادة  على  تحتوي  الفستق  شجرة 
المادة  وهذه  ضروس(  )مسكة  بـ  محليا 
يمكن  كما  )العلكة(،  صناعة  في  تدخل 
الفستق  شجرة  من  مباشر  بشكٍل  تناولها 
بشكٍل  وأغصانها  فروعها  من  تتدلى  التي 
وضع  إن  أفضل  بشكل  وتمضغ  مستمر، 
للغاية  رائجاً  ذلك  وكان  نحل،  شمع  معها 

العلكة  بدل  عاماً   )50( الـ  يقارب  ما  قبل 
المتوفرة حالياً في األسواق.

الفستق  شجر  بزراعة  سوريا  واشتهرت 
حيث  من  بزراعتها،  األولى  حلب  وتُعدُّ 
المساحة والتي تبلغ 44%، وتأتي من بعدها 

حماة 35% ومن ثم إدلب %13 .
لها  الفستق  شجرة  أن  المعروف  ومن 
على  وافر  ربح  تحقيق  في  كبيرة  أهمية 
ال  الفستق  شجرة  أن  علماً  البعيد،  المدى 
عمرها  يبلغ  حتى  جيد  بشكل  الثمار  تنتج 
عقب  أعوام  ثمانية  أو  سبع  يقارب  ما 
يجب  التي  الباهظة  التكلفة  عدا  زراعتها، 
يضمن  كي  للمحصول  المزارع  يهبها  أن 

إنتاجاً سخياً مع مرور األيام.
من  العديد  في  الحلبي  الفستق  ويدخل 
والمعجنات  كالحلويات  الصناعات 
الفستق  قشر  يُستخدم  كما  والبوظة، 
»القشب« في تسميد األراضي الزراعية، 
وذلك عقب تجفيفه بشكٍل جيد تحت أشعة 

الشمس.

يتحلَّى  أن  المزارع  على  ويتوجب 
تلقيح  من  يلزم  ما  لتقديم  الطويل  بالصبر 
وأيضاً  الفستق،  ألشجار  وتسميد  ورش 
والمتابعة  للشجرة  الضارة  اآلفات  مكافحة 
بات  العالية  التكلفة  هذه  وكل  المستمرة، 
لها  تحمُّ على  قادر  غير  السوري  المزارع 
في ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها 
المزارعين.  كاهل  اثقلت  والتي  البالد، 
المخصصة  المساحة  أن  ذكره  والجدير 
لزراعة الفستق الحلبي في سوريا تبلغ نحو 
55696,6 هكتارات أي بنسبة قدرها %6 

من أجمالي مساحة األشجار المثمرة.
وكاالت

روناهي/ الحسكة ـ قامت لجنة البلديات في 
صهاريج  تسعة  بتوزيع  الحسكة  مقاطعة 
مياه على البلديات التابعة لها؛ بغية تسهيل 
عمل البلديات التي تقوم بتوزيع المياه على 
المواطنين في المناطق التي تفتقر إلى مياه 
الشرب، حيث تعد اآلليات من أهم الوسائل 
الضرورية لعمل  البلديات وتم توزيع هذه 
وحسب  المقاطعة  بلديات  على  الصهاريج 

حاجة كل بلدية على الشكل التالي: 
ثالثة  مركدة   ناحية  في  الشعب  بلدية  ـ 

صهاريج.
صهريج  عدد  سيكر  في  الشعب  بلدية  ـ   

واحد.
ـ بلدية الشعب في تل تمر صهريجان.

بلدية الشعب في عبدان صهريج واحد. 
بلدية الشعب في مدان صهريج واحد. 

بلدية الشعب في مخروم صهريج واحد. 
عمل  تطوير  أجل  من  الخطوة  هذه  وتأتي 
البلديات وزيادة تقديم الخدمات للمواطنين 
والتي هي الخطوة األولى نحو تقديم المزيد 
البلديات  لحاجة  لألهالي؛  الخدمات  من 
واألهالي  المنطقة  لخدمة  اآلليات  لهذه 
لتامين المياه وأيضا لتلبية األمور الخدمية 

للمواطنين.

روناهي/ الرقة ـ قام أحد المدنيين في مدينة 
اإلسمنتية  للقساطل  معمل  بإنشاء  الرقة 
إصالح  بهدف  وذلك  المدينة؛  أطراف  على 
المجاري والصرف الصحي في المدينة التي 

تضررت من أعمال المرتزقة التخريبية.
عدة  على  اإلسمنتية  القساطل  إنتاج  ويتم 
اإلسمنت  خلط  يتم  البداية  ففي  مراحل، 
والماء مع الحصى الناعم ويوضع في قوالب 
مصنوعة من الحديد ومن ثم يوضع داخلها 
داخل  وضعه  وبعد  القسطل،  لتقوية  الحديد 
إلى  تركه  يتم  النهائي  شكله  ليأخذ  القوالب 

ما يقارب عشر ساعات، ثم يتم إخراجه من 
القوالب إلى أشعة الشمس، وينتج هذا المعمل 
من 100 إلى 150 قسطالً في اليوم الواحد.

عراقة الفستق احللبي يف الشمال السوري

توزيع صهاريج املياه على البلديات باحلسكة

معمل للقساطل اإلمسنتية يف الرقة

ترميمها،  المزمع  من  التي  الشوارع  أما 
فهي حي رميلة والدرعية وحي الطيار، وقد 
ثالثة  أصل  من  معمل  تفعيل  اآلن  حتى  تم 
بحسب ما أكده صاحب هذا المعمل مصطفى 
صنع  على  »نعمل  قال:  الذي  االبراهيم 
في  الصحي  الصرف  لمجرور  القساطل 
التي  المدينة  بناء  إعادة  بهدف  الرقة؛  مدينة 
تضررت بسبب التخريب المتعمد والنزاعات 

المسلحة وتمركز المرتزقة فيها«.
وأضاف االبراهيم: »هذا المعمل األول من 
تشغيل  على  ونعمل  الرقة  مدينة  في  نوعه 
في  ليساهموا  العمل  عن  العاطلين  الشبان 

إعادة إعمار المدينة«.
إلى  المعمل  من  القساطل  هذه  نقل  ويتم 
بلدية  إشراف  تحت  المتضررة  الشوارع 

الشعب بالرقة ليتم البدء بأعمال اإلصالح.

توزيع أكثر من 450 ألف لرت مازوت 
يف الرقةالشمال السوري

تقرير/ معاوية احملمد

في  الدائرة  الحرب  جلبت   - قامشلو  روناهي/ 
البالد الويالت على فئات المجتمع كافة، ولعل 
راً من كلِّ النواحي،  األطفال كانوا األكثر تضرُّ
حيث اتجه الكثيرون منهم للعمل وتركوا مقاعد 
يتم  السبب  ولهذا  مختلفة،  وألسباب  الدراسة 
مما  المحالت،  أصحاب  قبل  من  استغاللهم 
لجنة  تشكيل  الحالي  العام  بداية  في  استدعى 
للحدِّ من  الجهات  العديد من  متابعة مؤلفة من 
بسبب  توقفت  ولكنها  األطفال،  عمالة  ظاهرة 
تستعد مجدداً  الهجوم واحتالل عفرين، واآلن 

للحد من هذه الظاهرة الخطيرة. 
في  وبخاصٍة  األطفال  هؤالء  استغالل  يتم 
المناطق الصناعية من قبل أصحاب المحالت 
متدن،  أجٍر  مقابل  طويلة  لساعات  ويعملون 
ناهيك عن أن هذه األعمال تكون شاقة وغير 
خطراً  وتشكل  الصغيرة،  ألعمارهم  مناسبة 
وطبعاً  الجسدية،  وصحتهم  حياتهم  على  جدياً 
األمور  من  والكثير  التدخين  تعلمهم  غير  هذا 
حساب  على  يأتي  ذلك  وكل  األخالقية،  غير 
تركهم لطموحهم وأحالمهم وتحطيم مستقبلهم، 
مع تبرير بعض األهالي بعدم وجود من يعيلهم، 

التعليم وال  ومنهم بحجة أن طفلهم ال يفقه في 
يحب الدراسة.

 توجهنا قبل أشهر لمنطقة الصناعة في قامشلو 
الذين  باألطفال،  تعج  تزال  وما  كانت  والتي 
الجسدية،  قدرتهم  تفوق  بأعمال  يعلمون  كانوا 

العديد  لنا  يختلقون  المحالت  أصحاب  وكان 
ال  إنَّهم  يقول:  كان  منهم  فالبعض  الحجج  من 
يستقبلون أحداً، ويزعمون أنَّ هؤالء هم أبناؤهم 
الصيفية  العطلة  فترة  خالل  مهنة  ويعلمونهم 
البعض من األطفال  هناك  أيضاً  فقط، والتقينا 

إلعانة  للمال  حاجتهم  حجتهم  كانت  الذين 
أسرهم وغيرها الكثير من الحجج الواهية.

لجنة  تشكيل  تم  حديثنا:  بداية  في  ذكرنا  وكما 
في  ونجحت  األطفال  عمالة  ظاهرة  من  للحد 
الدراسة  لمقاعد  األطفال  من  العشرات  عودة 
وتأمين العمل لعوائلهم مقابل عودتهم للدراسة، 
وقبل توقف هذه اللجنة عن العمل بسبب احتالل 
هناك  زال  فما  الخطوات؛  كل  عفرين، ورغم 
زال  وما  هكذا  يعملون  األطفال  من  الكثيرون 
استغاللهم مستمراً حتى اآلن، لذلك عادت هذه 
اللجنة لتتفعل من جديد، والبداية ستكون بزيارة 
فيها،  للعمل  األطفال  تستغل  التي  األمكنة 
وكذلك زيارة أسرهم بغية حل هذه القضية التي 
تشكل خطراً محدقاً بحياة ومستقبل األطفال في 

اإلقليم.
 ونودُّ اإلشارة إلى أنَّ هذه الجهات التي تكفَّلت 
العمل  هيئة  هي:  الظاهرة  هذه  من  بالحد 
والشؤون االجتماعية، التربية والتعليم، المرأة, 
حقوق  لمكتب  باإلضافة  والرياضة،  الشباب 
وأيضاً  المنظمات،  شؤون  ومكتب  األنسان، 
بدأت من جديد  الخطوة  الكادحين، وهذه  لجنة 

والشؤون  العمل  هيئة  قبل  من  كبيرة  بجهود 
االجتماعية والتي قدمت مشروعاً وهو كالتالي:
لتشجيع األطفال على  القيام بحملة إعالمية  ـ   

الدراسة وعدم التسرب من المدرسة.
ـ دعم مادي لعوائل األطفال الفقيرة لمساعدتهم 
على عودة أطفالهم إلى المدارس في حال كان 

الطفل هو المعيل لعائلته.
ـ إلحاق األطفال غير الراغبين بالدراسة والذين 
تجاوزوا المرحلة االبتدائية بمراكز المهن لتعلُّم 

مهنة معينة وفق شروط محددة.
محاضرات  إلقاء  خالل  من  توعية  حملة  ـ 
المحالت  وأصحاب  العاملين  األطفال  لعوائل 

الصناعية ونشر بروشورات للتوعية.
ـ إصدار القوانين الجزائية بحق عمالة األطفال 

سواء أكان من األهل أم من أرباب العمل. 
ـ التزام هيئة التربية والتعليم بمساعدة األطفال 
الذين سيعودون إلى الدراسة من النواحي كافة.
إلى  وستصل  النجاح   ستالقي  الخطوة  وهذه 
هدفها المنشود في حال تكاتف األهل والمجتمع 
مع اللجنة والهيئات والمكاتب القائمة على الحد 
من هذه الظاهرة، وإال لن نشهد المستقبل الباهر 
ألطفالنا، وسوف يبقون ضحية ضعاف النفوس 

الستغاللهم بأبشع الطرق واألساليب المؤذية.

معًا للحد من عمالة األطفال يف إقليم اجلزيرة

تقرير/ ميديا غامن


