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روناهي/ كوباني - تحت شعار »ضد الثقافة 
الرأسمالية انتفضوا« وبهدف إرشاد وتوعية 
الرأسمالية؛  الثقافة  من  وحمايتهم  الشبيبة 
توعية  بحملة  الفرات  إقليم  شبيبة  بدأت 
وإرشاد ضد الثقافة الرأسمالية للشبيبة، منذ 

الخامس عشر من شهر أيلول الجاري. 
من  الشبيبة  الرأسمالي  النظام  يستهدف 
تمارسها  التي  الخاصة  الحرب  خالل 
المجتمعات  لتجريد  الديكتاتورية؛  السلطات 
بنظامهم  وتقيدهم  األساسية  ثقافاتهم  من 

الرأسمالي الذي يخدم مصالحهم الشخصية 
وتحقيق الربح المالي. 

على  السلبية  التأثيرات  أمام  الطريق  ولسد 
في  والرياضة  الشباب  هيئة  بدأت  الشبيبة 
وإرشاد  توعية  حمالت  ببدء  الفرات  إقليم 
من  سبي  وكري  كوباني  مقاطعتي  في 
وإلقاء  توعية،  بروشورات  توزيع  خالل 
ونواحي  بلدات  جميع  في  محاضرات 
إلى عروض  إضافةٌ  سبي،  وكري  كوباني 
سنفزيونية، وجميعها تتمحور حول تعريف 
التي  السلبية  وعواملها  الرأسمالية،  الثقافة 

تؤثر على المجتمع. 
مدينة  في  محاضراتها  أول  وبدأت 
المحاضرات  بإلقاء  وستستمر  كوباني 
جميع  في  السنفزيونية  العروض  وتقديم 
إلقاء  إلى  إضافة  كوباني،  ونواحي  بلدات 
تأثير  حول  سبي  كري  في  المحاضرات 
التخلص  وكيفية  الشبيبة  على  المخدرات 
سبي  كري  شبيبة  بدء  المقرر  ومن  منها 
األول  تشرين  األول من شهر  في  بحملتهم 

المقبل. 
وفي السياق ذاته؛ تحدث لصحيفتنا الرئاسة 
المشتركة لهيئة الشباب والرياضة في إقليم 
توعية  قائالً: »بهدف  بركل  بوزان  الفرات 
الثقافة  ضد  بحملة  بدأنا  الشبيبة  وإرشاد 
وإفساد  تجريد  إلى  تسعى  التي  الرأسمالية 

ثقافة مجتمعنا«. 
شبيبة شمال  نهاية حديثه جميع  في  مناشداً 
وشرق سوريا بالحفاظ على ثقافتهم، وعدم 
السماح لسلطات الرأسمالية بفرض ذهنيتهم 

عليهم. 

بعد سنوات من اخلطف 
واملعاناة... تلتقي
 عائلتها من جديد

روناهي  مؤسسة  عن  تصدر  عامة  ثقافية  سياسية  صحيفة  روناهي: 

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

وخلق  نشر  إىل  وتتطلع  منطقتنا  يف  والتعددية  الدميقراطية  وأسس 

ثقافة دميقراطية بيئية إنسانية حرة أساسها االعرتاف واالحرتام املتبادل 

املنطقة  األقالم احلرة يف  تفعيل  بني مجيع مكونات اجملتمع من خالل 

العلل  مكامن  إىل  يتطرق  واقعي  حتليلي  فكري  نقاش  أسس  وتأمني 

الصحيفة صفحاتها  تفتح  األساس  هذا  وعلى  املناسبة هلا  احللول  وطرح 

احلضارات  مهد  األوسط  الشرق  منطقة  مستقبل  على  الغيورين  لكل 

الفكر  وتنشيط  وتطبيق  ترسيخ  يهمهم  من  ولكل  عامة.  البشرية 

الدميقراطي التعددي الذي يقبل التنوع واالختالف ويعتربه غنى ملنطقتنا.

r.ronahi2011@gmail.com

rojnama ronahi

مركز قامشلو     0938541707

423165

صحيفة روناهي

مضت أربعة أعوام على هجوم مرتزقة داعش لمقاطعة كوباني، بعد 
كانت األوضاع  فكيف  والرقة،  الموصل  المرتزقة على  أن سيطر 
في سوريا حينها وكيف بدت فصول معركة كوباني في ظل تهاوي 
بدا  والذي  تركياً  المدعوم  داعش  أمام  والعراقي  السوري  الجيشين 

رقماً صعباً في المعادلة السورية.

فصول هجوم اخلامس عشر
 من أيلول على كوباني

«الوجهة واهلدف«

مركز قامشلو      052438341

0938374196

s.ronahi.555@gmail.com
شركة روناهي للتوزيع واإلعالن
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عام  شنكال  قضاء  داعش  مرتزقة  هاجم 
النساء  وسبي  األبرياء  بقتل  وقاموا  2014م 
األطفال  وخطف  وذبحهم  الرجال  واعتقال 
بشرية,  دروعاً  وجعلهم  األهالي،  وتشريد 
ممارسات  من  ضرراً  األكثر  النساء  وكانت 
واغتصبت  أعراضهن  فاستبيحت  داعش، 
ألنفسهم  داعش  مرتزقة  وحلل  أحالمهن، 

دياناتهن  تغيير  على  وإجبارهن  النساء  بيع 
«3واعتناق اإلسالم.
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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

بلدة اهلجني... أصالة عربية

واقع الزراعة يف اقليم اجلزيرة

بطولتان للكيك بوكسينغ

 والكاراتيه يف قامشلو

في  الفرات  لنهر  اليسرى  الضفة  على 
سوريا تقع بلدة هجين التي تتبع لمنطقة البو 
كمال في دير الزور، بلغ عدد سكان الناحية 
97,870 نسمة حسب تعداد عام 2004م، 
حيث  جهات  ثالث  من  بها  النهر  ويحيط 
تنتشر مزارعها وبيوتها على سهل فيضي 

ذي تربة لحقية كونتها ترسبات النهر.

النباتي  بشقيها  الزراعية  المؤسسات  تقوم 
لتأمين  الزراعي؛  القطاع  بخدمة  والحيواني 
زيادته  على  والعمل  اإلنتاج  مستلزمات 

والحفاظ على تطويره في الشمال السوري.

أقيمت بطولة للكيك بوكسينغ وبمشاركة ثالث 
والناشئين  لفئتي األشبال  وناٍد واحد  صاالت 
ولمختلف األوزان، وذلك في صالة الشهيدة 
زالل منذر ضمن الصالة الرياضية بقامشلو، 
وتشهد هذه اللعبة ضعفاً في االنتشار بدليل قلة 
عدد الصاالت المشاركة وسط غياب اهتمام 
جّل  ووضعت  تفعيلها،  وعدم  بها  األندية 

اهتمامها بكرة القدم فقط.

دور العبادة يف الطبقة بني التخريب والتأهيل

ممارسة  إن  السماوية  الشرائع  تعتبر 
حق  والصحيحة  الحقيقية  الدينية  الشعائر 
يمكن  وال  خالقه،  تجاه  العبد  حقوق  من 
ألحد من الناس نكرانها أو تجاهلها في أي 
ذلك  على  يدل  وما  العصور،  من  عصر 

انتشار دور العبادة التي تدعو لمعرفة رب 
والعباد،  والرسل،  والمالئكة،  العالمين، 
كل  وصفات  وأسماء  والموت،  والحياة 
منهم، والعبادة، وتركز على نشر الفضيلة 

واألخالق.
6»

8»

7»

10»

املرأة يف عفرين تتحدى الصمت الدولي باالعتصام

في لقاء خاص لصحيفتنا مع نائب القائد العام لجيش الثوار أحمد سلطان أبو عراج أكد بأن قمة طهران كانت من أفشل 
القمم التي عقدت في تاريخ الثورة السورية، هذا وعقدت كل من روسيا وتركيا وإيران في السابع من أيلول الجاري، 

اجتماعاً في العاصمة اإليرانية طهران لمناقشة آخر األوضاع في األزمة السورية وبخاصة ما يجري في إدلب. 

«قمة طهران فشلت وإدلب مفتوحة على  االحتماالت كافة«

4»

 انـتفضـوا ضـد الثـقافـة الـرأمسالـية

ال شيء يوهن إرادة المرأة ويحّد تقرير/ سالفا أمحد
من عزيمتها، وتعجز أي قوة على 
لطالما  إذاللها  من  األرض  وجه 
أدركت أن المقاومة حياة؛ هذا ما 
تعيشه المرأة في عفرين اليوم في 
أمام  الدولي  الصمت  كسر حاجز 
التركي  االحتالل  دولة  انتهاكات 
مؤتمر  فاستأنف  ومرتزقتها؛ 
حملته  عفرين  مقاطعة  في  ستار 
»انتفضوا من أجل نساء عفرين«؛ 
وذلك بتنظيم فعالية اعتصام تحت 
عفرين«،  أو  عفرين  »إما  شعار 
على  أيام  لثالثة  تستمر  حيث 
التوالي... يوجه المرأة من خاللها 
التصدي  في  العالم  إلى  رسالة 

والمقاومة...
2»

5»

اإلدارة  في  والفن  الثقافة  لجنة  افتتحت 
المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة وضمن 
احتفالية كبيرة مركز الثقافة والفن بحضور 
كافة  السوري  الشمال  مناطق  من  وفود 
من  أشهر  بعد  فيها  المكونات  جميع  تمثل 

العمل.
الرئيسة  من  كل  حضره  الذي  الحفل  بدأ 
الطبقة  في  التنفيذي  للمجلس  المشتركة 
للمجلس  المشترك  والرئيس  العلي  هند 
الفرج  الرحمن  عبد  حامد  التشريعي 
للجان  المشتركين  الرؤساء  من  وعدد 
والمؤسسات المدنية وحشد كبير من أهالي 
فنية  وفرق  لوفود  الفت  وحضور  المدينة 
بقص  السوري  الشمال  مناطق  جميع  من 
المركز  أطفال  قبل  من  االفتتاح  شريط 
استذكاراً  صمت  دقيقة  والوقوف  الثقافي 

ألرواح الشهداء.
لمركز  المشترك  الرئيس  تحدث  بعدها 
رمضان  فراس  الطبقة  في  والفن  الثقافة 
بالحضور  فيها  رحب  التي  االفتتاح  كلمة 
والوفود المشاركة، وأكد فيها أن هذا الحدث 
له أهمية كبرى كونه يصادف أيضاً ذكرى 
وقف تمدد مرتزقة داعش عند أبواب مدينة 
كوباني مضيفاً: »اليوم سندحر عهد الظلم 
والجهل ونبدأ مرحلة الحب والسالم وسوف 
نحيي المنطقة على مبدأ الديمقراطية وأخوة 
الشعوب التي سوف يكون المركز الثقافي 

من أهم منابرها«.
في  األلوان  تعدد  إلى  رمضان  وأشار 
وشركسي  وكردي  عربي  من  المنطقة 
ما  شاكراً  الناظرين  تبهر  التي  وسرياني 
في  األسمر  الجبين  بأصحاب  وصفهم 

تسليط للضوء على بطوالت قوات سوريا 
التي  الشهداء  وتضحيات  الديمقراطية 
صنعت السالم ورسمت البسمة على وجوه 

األطفال والنساء.
عرض  رمضان  فراس  كلمة  عقب 
اإلنجازات  أهم  فيه  استعرض  سنفزيوني 
الثقافي  المركز  صعيد  على  تحققت  التي 
البدء  قبيل  به  لحق  الذي  الكبير  والدمار 

بترميمه ومراحل العمل.
المدنية  اإلدارة  باسم  الثانية  الكلمة  وكانت 
الرئيسة  ألقتها  الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية 
المشتركة للمجلس التنفيذي هند العلي التي 
بذل  الذي  الكبير  بالمجهود  فيها  أشادت 
إلعادة تأهيل المركز الثقافي وشكرت كل 
حجرة  أزال  أو  لبنة  وضع  في  ساهم  من 
في هذا المركز وباركت كل قطرة دم شهيد 

سقطت على هذه األرض.
للجنة  المشتركة  الرئيسة  تلقي  أن  وقبل 
رشيد  روشين  الطبقة  في  والفن  الثقافة 
الثقافي  المركز  أطفال  فرقة  قامت  كلمتها 
األغاني  من  مجموعة  بأداء  الطبقة  في 
ثقافة  عن  تعبر  التي  الشعبية  الفلكلورية 

المنطقة.
أيضاً  كلمتها  في  رشيد  سعاد  استذكرت 
المزعومة  الخالفة  دولة  على  القضاء 
عتبة  على  داعش  مرتزقة  تمدد  ووقف 

مدينة كوباني.
وأضافت: »الثقافة هوية الشعوب وعنوان 
الحضارة وهي السالح الذي ال يقهر والكنز 
الذي ال يفنى« وشكرت كل من قدم الدعم 
ودرب الفرق وجهزها حتى الوصول لهذا 
جميع  تقديم  استمرار  مؤكدة  العظيم  اليوم 

أشكال الدعم للمركز الثقافي.
مؤسسة  في  اإلداري  أشار  جهته  من 
عبد  الطبقة  في  الشهداء  وعوائل  شؤون 
الشهداء  تضحيات  إلى  االبراهيم  الكريم 
التي لوالها لما وصلت الشعوب لهذا اليوم 
وعاشت هذه األجواء من األمان والبهجة.

وفي خضم ذلك قدمت فرقة أطفال المركز 
الثقافي في الطبقة عرضاً مسرحياً غنائياً 
وقع  على  الليل«  »خطار  بعنوان  ثاني 
ومشاهد  الفلكلورية  والدبكات  الحركات 

تجسد ثقافة المنطقة وعاداتها وتقاليدها.
تالها عرض مسرحي قدمته فرقة المركز 
الثقافي في عامودا بعنوان »الملك فانوس 
شخصية  جسدت  ملبوس«  عن  يبحث 
من  مجموعة  وحوله  ومغرور  غبي  ملك 
األشخاص الذين يتالعبون به وكان يبحث 
عن لباس سحري ليحضر حفلة أقامها أمير 
الوحيدة  ابنته  شرف  على  أخرى  مملكة 
الجميلة، انتهت المسرحية بالتصفيق الحار 

والهتاف من قبل الحضور.
وبعد كلمة مجلس المرأة التي ألقتها اإلدارية 
افتتاح  فيها  باركت  والتي  العلي  نجمة  فيه 
هذا الصرح العظيم استعرضت فرقة منبج 
للتراث الشركسي مجموعة من الرقصات 
على وقع الموسيقى الشركسية عبرت عن 
ال  والتي  العريقة  الشركسي  المكون  ثقافة 

تزال متجسدة في أبنائه حتى يومنا هذا.
لحزب  الطبقة  فرع  رئيس  أكد  جانبه  من 
سوريا المستقبل مثنى عبد الكريم أن افتتاح 
مركز الثقافة والفن في الطبقة سيكون بداية 
سنين  تدحر  سوف  التي  النور  انطالقة 
عديدة من الظالم والجهل حاول المرتزقة 

نشرها خالل فترة سيطرتهم على المنطقة 
وبارك لمدينة الطبقة ولشعوبها هذا الصرح 
العظيم. بدورها قدمت فرقة الشهيدة »فيان 
بمقاطعة  زيرين  كفانا  مركز  من  بيمان 
التراثية  األغاني  من  مجموعة  كوباني« 
الكردية والعربية والتي عبرت عن تجسد 
مبدأ أخوة الشعوب والعيش المشترك لدى 

شعوب الشمال السوري.
الثقافة  لجنة  في  التراث  فرقة  قامت  بعدها 
أيضاً  المدني  الرقة  لمجلس  التابعة  والفن 
الخاصة  التراثية  األغاني  من  بمجموعة 
الموليا،  »النايل،  المتعددة  بألوانها  بالرقة 
والدفوف  الربابة  وقع  على  السويحلي« 
بكافة  الحضور  عقدها  دبكات  وسط 
من  األخيرة  الفقرة  هي  وكانت  مكوناتهم 
حفل افتتاح مركز الثقافة والفن في الطبقة.

بعد  الطبقة  في  الثقافي  المركز  أن  يذكر 
في  داعش  رجس  من  المدينة  تحرير 
يؤوي  كان  المنصرم  العام  من  10أيار 
أكثر من 600 نازح من مناطق متفرقة من 
ليبدأ  لهم  مناسبة  أماكن  تأمين  وتم  سوريا 

العمل بترميمه وإعادة تأهيله نظراً ألهميته 
وبخاصة في هذه المرحلة الهامة من تاريخ 

المنطقة.
الثقافة  لمركز  المشترك  الرئيس  وحسب 
خالل  رمضان  فراس  الطبقة  في  والفن 
لقاء أجرته وكالة أنباء هاوار على هامش 
االحتفال أكد أن المركز الثقافي تم تجهيزه 
وهي  األولى  المرحلة  ضمن  أقسام  بعدة 
والنحت  والرسم  والغناء  المسرح  قسم 
أكثر  ضمت  التي  األطفال  وفرقة  والخط 
من 150 طفل وهم في تزايد مستمر وسيتم 
في المرحلة المقبلة العمل على إعادة تأهيل 
أهم  خشبته  شهدت  الذي  الكبير  المسرح 
الثقافية  واألمسيات  المسرحية  األعمال 
المنطقة،  وشعراء  أدباء  لكبار  والشعرية 
يحوي  الذي  الثاني  الطابق  إلى  باإلضافة 
على أهم القاعات األدبية والتي كانت منبراً 
من  والمثقفين  والمفكرين  األدباء  ألهم 

سوريا والدول األخرى.

افتتاح أحد أكرب الصروح الثقافية يف الطبقة 
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االعتصام  فعالية  تستمر  ـ  األخبار  مركز 
التي ينظمها مؤتمر ستار في ناحية شيراوا 
بمشاركة  الثاني  لليوم  عفرين  بمقاطعة 
أهالي ناحية احرص وقراها ومخيم سردم 
وأعضاء لجنة تدريب المجتمع الديمقراطي.
فعالية  لمقاطعة عفرين  ونظم مؤتمر ستار 
اعتصاماً في ناحية شيراوا بمقاطعة عفرين 
عفرين«  أو  عفرين  »إما  شعار  تحت 
القرى  من  القريبة  القرى  في  وبخاصة 
االحتالل  جيش  مرتزقة  قبل  من  المحتلة 
تصعيد  على  للتأكيد  ومرتزقته  التركي 

نضالهم حتى تحرير عفرين.
وزينت خيمة االعتصام بصور المناضلين 
الكردي  الشعب  قائد  صور  والمناضالت، 
ستار،  مؤتمر  أعالم  أوجالن،  هللا  عبد 
أغصان الزيتون والفتات كتب عليها باللغة 
عفرين،  أو  »عفرين  والكردية  العربية 
عفرين،  ستتحرر  أفيستا  الشهيدة  بروح 
ستتحرر عفرين من العدوان التركي بقيادة 
المرأة، فكر وفلسفة قائد الشعب الكردي عبد 

هللا أوجالن ضمان لألمة الديمقراطية«.
وانضم إلى خيمة االعتصام في اليوم الثاني 
بمقاطعة  وقراها  احرص  ناحية  أهالي 
وأعضاء  سردم  مخيم  وأهالي  الشهباء 
الديمقراطي. وتوجه  المجتمع  تدريب  لجنة 
خيمة  إلى  كبير  بحماس  المشاركون 
حاملين  والزمر  الطبول  بقرع  االعتصام 
عليها«  مكتوب  والفتات  الزيتون  أغصان 
أين  عفرين،  على  التركي  لالحتالل  ال 
التي  الجرائم  من  الدولية  الجنايات  محكمة 
يرتكبها أردوغان، أردوغان وداعش قاتلو 
الدولي  المجتمع  نطالب  واألطفال،  النساء 
المجازر  لوقف  أردوغان  على  بالضغط 
مؤتمر  وأعالم  عفرين«  في  أهالينا  بحق 
وبدأت  النصر.  إشارات  ورافعين  ستار، 
تحدثت  ثم  دقيقة صمت،  بالوقوف  الفعالية 
أحرص  لناحية  ستار  مؤتمر  في  اإلدارية 
أمينة دنكل والتي حيت خالل كملتها  النساء 

مشيرةً  والمناضل،  المقاوم  والشعب  كافة 
ستكون  وإصرارها  بنضالها  المرأة  بأن 

ريادية في تحرير عفرين.
يهدأن  لن  النساء  بأن  دنكل  أمينة  وأكدت 
تحرير  حتى  منازلهن  في  يمكثن  ولن 
بالضغط  الدولي  المجتمع  مطالبة  عفرين، 
في  مجازرها  لوقف  التركية  الدولة  على 
عفرين وخاصة بحق نساء عفرين اللواتي 
الجسدي  التعذيب  أنواع  لشتى  يتعرضن 
من  حلقة  بعقد  الفعالية  وتستمر  والمعنوي. 

الدبكة العفرينية.
ستار  مؤتمر  باسم  الناطقة  من  كل  وأكدت 
في عفرين هيفين سليمان وعضوة منسقية 
نساء  بأن  عمر  محمد  حميدة  ستار  مؤتمر 
عفرين صاحبات إرادة صارمة وشخصية 
ريادية. لذلك؛ سيبقين في الميادين ويصنعن 
جيش  ضد  بشرية  دروعاً  أنفسهن  من 

االحتالل التركي ومرتزقته.
الفعالية  خالل  هاوار  أنباء  وكالة  والتقت 
مقاطعة  في  ستار  مؤتمر  باسم  الناطقة  مع 
منسقية  وعضوة  سليمان  هيفين  عفرين 
للحديث  عمر  محمد  حميدة  ستار  مؤتمر 

حول الهدف من تنظيم مثل هذه الفعالية.
وقالت الناطقة باسم مؤتمر ستار في مقاطعة 
عفرين هيفين سليمان بأن فعالية االعتصام 
التي نظمت في ناحية شيراوا جاءت تنفيذاً 
والتي  عفرين  تحرير  كونفرانس  لقرارات 
الذي  ستار  مؤتمر  كونفرانس  في  أقرت 
ضمن  تأتي  كما  السابقة،  الفترة  في  انعقد 
حملة مؤتمر ستار »انتفضوا من أجل نساء 

عفرين«.
الفعالية  من  الهدف  أن  إلى  هيفين  ونوهت 
وتؤكد  وقوتها  إرادتها  المرأة  تبرز  أن 
مقاتلو  الحرية،  »لمقاتلي  مساندتها  على 
وحدات حماية الشعب الذين ينتقمون ألبناء 
عفرين المقاومون في مقاطعة الشهباء عبر 
عفرين،  ضمن  عسكرية  عمليات  تنفيذهم 
والتي تمد شعب ونساء عفرين بالمعنويات 

ستكون  »الفعالية  وقالت:  والقوة،  العالية 
جيش  مرتزقة  انتهاكات  على  صارماً  رداً 
اإلبادة  تمارس  التي  التركي  االحتالل 
وانتقدت  عفرين«.  في  والثقافية  العرقية 
الدولي والمنظمات  هيفين سليمان الصمت 
له  تتعرض  ما  حيال  والنسائية  اإلنسانية 
نساء عفرين من خطف واعتداء واغتصاب 
يحرك  أن  دون  كسلعة  واستخدامها  وقتل، 
المجتمع  مطالبة  ساكناً،  الدولي  المجتمع 

الدولي بتوضيح موقفها أمام اإلنسانية.
في  ستار  مؤتمر  باسم  الناطقة  وناشدت 
المنظمات  سليمان  هيفين  عفرين  مقاطعة 
التي تدعي اإلنسانية والنسائية بأن توضح 
موقفها وأال تبقى ساكنة حيال ملف احتالل 

عفرين.
مؤتمر  منسقية  عضوة  تطرقت  وبدورها 
ستار حميدة محمد عمر إلى الصمت الدولي 
منذ ستة أشهر على احتالل الجيش التركي 
وانتهاكاتها  عفرين  لمقاطعة  ومرتزقته 
الدولي  »الصمت  قائلة:  البشرية،  بحق 
جانب  إلى  أجمع  العالم  تواطؤ  على  يؤكد 
هذه االنتهاكات، خدمة لمصالحها«. وقالت 
بشرية  دروعاً  سيكن  بأنهن  عمر  حميدة 
التركي  االحتالل  انتهاكات جيش  في وجه 
به  يقوم  ما  يخشين  لن  وإنهن  ومرتزقته، 
وأصحاب  منظمات  نساء  ألنهن  المرتزقة 
إرادة قوية وبأي طريقة كان سيردعن هذه 

االنتهاكات.
العالم  نساء  صمت  عن  حميدة  وتساءلت 
والشرق األوسط حيال ما تتعرض له نساء 
وقتل  واغتصاب  اعتداء  من  يومياً  عفرين 
المنظمات  على  »إن  وقالت:  وخطف، 
الشهباء  أو  عفرين  إلى  التوجه  النسائية 
الناحية  من  النساء  بوضع  لالهتمام 

الحقوقية«.

لجيش  دبابات  وصلت  ـ  األخبار  مركز 
االحتالل التركي أمس السبت، إلى منطقة 
في  الغربي،  حماة  ريف  في  الغاب  سهل 
حين أكد رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون 
روسيا  اتفاق  سلوتسكي  ليونيد  الخارجية 

وتركيا.
بإرسال  التركي  االحتالل  دولة  تستمر 
جنودها واألسلحة الثقيلة إلى المناطق التي 
تمخضت  التي  المراقبة  نقاط  باسم  تحتلها 
عن اتفاقاتها مع روسيا وإيران في إطار ما 
تستمر  وكذلك  اآلستانا،  اجتماعات  يسمى 
في  للمرتزقة  والذخيرة  األسلحة  بإرسال 

إدلب.
تعزيزات  وصلت  السياق،  هذا  وفي 
عسكرية تركية ضمت ست دبابات وعشر 
مصفحات وسيارة خاصة بسالح اإلشارة، 
للمرة األولى إلى ما يسمى بنقطة المراقبة 
في شير مغار بسهل الغاب في ريف حماة 
الغربي، كما توجه قسم من التعزيزات إلى 
ما تسمى نقطة المراقبة في اشتبرق بجسر 
إلى  التركية  التعزيزات  وتستمر  الشغور. 
تقتصر على  إدلب، وال  في  المراقبة  نقاط 
مخافر  بل شملت مؤخراً  واآلليات،  العتاد 
اسمنتية،  وكتالً  الصنع  مسبقة  جاهزة 
إضافة إلى قوات خاصة كانت وصلت إلى 

نقطة مورك. 
مجلس  لجنة  رئيس  أكد  آخر،  سياق  وفي 
الدوما للشؤون الخارجية ليونيد سلوتسكي 
فيما  الخالفات  تخطتا  وأنقرة  موسكو  إن 
بينهما حول الوضع في إدلب. وقال ليونيد 
نقلته وكالة  سلوتسكي في مؤتمر صحافي 
»روسيا سيفودنيا«: »كانت هناك اختالفات 
التركي،  الجانب  مع  النظر  وجهات  في 
على  االتفاق  وتم  تخطيها،  استطعنا  ولكن 

العديد من المواقف المشتركة«.
وأوضح سلوتسكي: »إن أهم ما سيحدث في 

بدء هجوم  العاجل هو  القريب  في  سورية 
دون  هناك«،  اإلرهابيين  ضد  عليه  متفق 
أن يدلي بتفاصيل، واكتفى بالقول: »العديد 
وأنا  الهجوم،  هذا  في  سيشارك  الدول  من 
ستُحرر  العام  نهاية  بحلول  بأنه  ثقة  على 

األراضي السورية نهائياً من المرتزقة«.
هذا ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب 
أردوغان غداً وذلك لمناقشة موضوع إدلب 

وتدخل الدولتين في الشأن السوري.

مركز األخبار ـ أكد الناطق الرسمي باسم 
بأنه  محمود  نوري  الشعب  حماية  وحدات 
ليس هناك أي تواجد لمقاتلين قوات سوريا 
في  الشعب  حماية  ووحدات  الديمقراطية 
إدلب وأنهم لم يشاركوا في الحملة، وأن ما 

تم تداوله عار عن الصحة.
أصدر الناطق الرسمي باسم وحدات حماية 
الشعب نوري محمود بياناً إلى الرأي العام 
حماية  وحدات  مشاركة  ادعاءات  حول 
نص  في  وجاء  إدلب.  معركة  في  الشعب 
البيان: »مع تزايد الحديث عن احتمال بدء 
وريفها  إدلب  مدينة  على  عسكرية  حملة 
ومنصات  اإلعالم  وسائل  بعض  تداولت 
إخبارية،  عناوين  االجتماعي  التواصل 

احتمالية  حول  تكهنات،  على  معتمدة 
الشعب  حماية  وحدات  في  قواتنا  مشاركة 
حماية  وحدات  في  إننا  الحملة.  هذه  في 
الشعب ووحدات حماية المرأة نؤكد للرأي 
ضد  حربها  في  مستمرة  قواتنا  بأن  العام 
اجتثاث  على  ومصممة  داعش،  مرتزقة 
نحارب  سوريا،  شرق  شمال  من  جذوره 
يرى  الذي  التركي  االحتالل  جيش  ضد 
يساند  الذي  داعش  مرتزقة  مشروعه ضد 
قتاالً  التركي  االحتالل  قبل  من  قواته 
مشروعاً وعلى حق وبالمثل؛ فإننا نؤكد أنه 
ليس هناك أي تواجد لقواتنا في إدلب، ولم 

نشارك  في هذه المعركة«.

املرأة يف عفرين تتحدى الصمت 
الدويل باالعتصام

اإلعالمي  المركز  كشف  ـ  األخبار  مركز 
حصيلة  الديمقراطية  سوريا  لقوات 
معركة  ضمن  الجارية  القتالية  العمليات 
دحر اإلرهاب في ريف دير الزور، مؤكداً 
الباغوز  قرية  المعارك  ودخول  التقدم 
بالمرتزقة  قوية  ضربات  وإلحاق  فوقاني 
في عدة نقاط وسط استمرار المعارك بكل 

قوتها.
المركز  أصدره  بيان  عبر  ذلك  وجاء 
الديمقراطية  سوريا  لقوات  اإلعالمي 
ضمن  الجارية  المعارك  حصيلة  حول 
 24 الـ  خالل  اإلرهاب  دحر  معركة 
الساعة الماضية. وجاء في البيان: »محور 
االشتباكات  استمرت  فوقاني:  الباغوز 
مساء  منذ  المحور  هذا  في  لوجه  وجهاً 
أمس السبت، وحاول المرتزقة التقدم على 
النقاط التي كانت قد  حررتها قواتنا، إال أن 
محاوالتهم باءت بالفشل. استخدم المرتزقة 
كما  الهجوم،  هذا  في  النارية  الدراجات 
استخدموا القصف بمدفعية الهاون بكثافة، 
في هذه االشتباكات قتل  عدد من المرتزقة 
حيث  بجراح،  مقاتلينا  من  اثنان  وأصيب 
لحظة  حتى  مستمرة  االشتباكات  زالت  ما 

إعداد الحصيلة.
اليوم  هذا  من  األولى  الصباح  في ساعات 
قواتنا  تقدمت  الشمس،  شروق  وحتى 
واستطاعت تحرير أربع نقاط حيوية داخل 
القرية وتأمينها، فيما بعد تقدمت قواتنا في 
واستطاعت  القرية  في  الرئيسي  الشارع 
لغم  مع  التعامل  العسكرية  الهندسة  فرق 
كان قد زرعه المرتزقة في الشارع، وبذلك 
قرية  داخل  إلى  انتقلت  قد  المعارك  تكون 

الباغوز فوقاني.

تقدمت  قد  قواتنا  كانت  السوسة:  محور 
عنيفة  اشتباكات  وسط  المحور  هذا  على 
مع المرتزقة، ومنذ مساء األمس استكملت 
وجهاً  معهم  واشتبكت  عملياتها،  قواتنا 
أربع  مقتل  الميدانية  القيادة  وأكدت  لوجه 
مرتزقة، بالعموم المعارك في هذا المحور 
السيطرة  والفر،  الكر  طابع  عليها  يغلب 
للضرورات  منها  واالنسحاب  نقاط،  على 
المترافقة  العنيفة  واالشتباكات  العسكرية 
قبل  من  العنيف  المدفعي  القصف  مع 
األرضية  األلغام  كثافة  وكذلك  المرتزقة 

وعمليات القنص.
المعارك  ونتيجة  )السبت(  أمس  مساء 
العنيفة، ارتقى اثنان من مقاتلينا إلى مرتبة 
الشهادة في هذا المحور، كما أصيب اثنان 
منذ  االشتباكات  استمرت  بجراح.  آخران 
ساعات الصباح األولى من هذا اليوم وحتى 
شروق الشمس والتي ما زالت مستمرة حتى 
لحظة إعداد الحصيلة، وحققت قواتنا تقدماً 
ملحوظاً على هذا المحور وحررت إحدى 
استخدم  فيما  المرتزقة،  قبضة  من  النقاط 
المرتزقة في هذا المحور األلغام واألحزمة 
بحزامه،  نفسه  أحدهم  فجر  حيث  الناسفة، 
كما ترافق ذلك مع قصف مدفعي. وحصيلة 
مرتزقة،  ثماني  مقتل  المواجهات  هذه 
نفذ  بجراح.  مقاتلينا  من  عدد  أصيب  فيما 
طيران التحالف الدولي ثالث طلعات جوية 
واستهدف تمركزات المرتزقة، إضافة إلى 
استهدفت  صاروخية  هجمات  خمس  تنفيذ 
خالل  القتالية  العمليات  في  تحصيناتهم. 
مقتل  الميدانية  القيادة  أكدت  ساعة   24
اثنان من مقاتلينا  14 مرتزقاً، فيما ارتقى 

شهداء وعدد من الجرحى«.

دبابات تركية تدخل سهل الغاب واتفاقيات 
روسية ـ تركية

وحدات احلماية تنفي مشاركتها
 يف معركة إدلب

دخول قسد الباغوز وإحلاق 
ضربات قوية باملرتزقة

األطفال  إصابة  هو  األطفال  كساح 
الذي  العظمي،  هيكلهم  في  باضطرابات 
أو  والكالسيوم   D فيتامين  نقص  يسببه 
مهمة  الغذائية  العناصر  هذه  الفوسفات، 

لتطوير عظام الطفل.
األطفال  لدى  انتشاراً  أكثر  األطفال  كساح 
 36 إلى   6 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين 

شهراً من العمر.
من  يعانون  الذين  األطفال  لدى  يكون  قد 
عن   وتوقف  ولينة،  هشة  عظام  الكساح 

النمو، وتشوهات في الهيكل العظمي.
االعراض

والركبتين  المعصمين  في  تورم  حدوث  ـ 
أكبر  تكون  العظام  نهايات  ألن  والكاحلين 

من المعتاد.
ـ التأخر في بروز األسنان.

ـ تأخر الطفل في الزحف والمشي.
ـ اإلصابة بالكسور جراء أي سقوط.

ـ تأخر في النمو وقصر بالقامة.
ـ حدوث تشنجات في العضالت.

ـ تشوهات األسنان، مثل الثقوب في المينا.
ـ زيادة عدد التجاويف.

ـ تشوهات الهيكل العظمي، بما في ذلك:
بروز الجمجمة على شكل غريب، حدوث 
القفص  بروز عظام  الساقين،  في  انحراف 
في  وتقوس  انحناء  األمام،  إلى  الصدري 

العمود الفقري، تشوهات في الحوض.

قم باصطحاب طفلك إلى الطبيب إذا ظهرت 
تلك  تتحول  ال  كي  الكساح  عالمات  عليه 

األعراض إلى تشوهات دائمة.
االسباب

ـ انخفاض فيتامين )د(.
ـ انخفاض مستويات الكالسيوم أو الفوسفات 
التي تتواجد معظمها في الحليب ومنتجات 

األلبان.
إلى  طفلك  عند  الكلى  مشاكل  تؤدي  قد 
التأثير  خالل  من  وذلك  بالكساح،  إصابته 
)د(  فيتامين  مع  الجسم  تعامل  كيفية  على 

والكالسيوم والفوسفات.
عوامل الخطر

إصابة  من  تقلل  أو  تزيد  قد  العوامل  هذه 
طفلك بمرض الكساح:

لدى  شيوعاً  األكثر  هو  الكساح  العمر:  ـ 
 6 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  األطفال 
خالل  السريع  األطفال  نمو  شهراً،  و36 
الغذائية  العناصر  إلى  يحتاج  الفترة  هذه 
قوة  لتعزيز  والفوسفات  كالكالسيوم  الكاملة 

عظامهم.
طفلك  إصابة  احتمالية  تزيد  الغذاء:  نوع  ـ 
المفيدة  األطعمة  يأكل  ال  كان  إذا  بالكساح 
كان  إن  أو  والحليب،  والبيض  كالسمك 
الحليب  يعاني من مشكلة في هضم  الطفل 

أو حساسية من سكر الحليب )الالكتوز(.
على  غذائهم  في  يعتمدون  الذين  الرضع 

عرضة  أكثر  يكونون  فقط،  الثدي  حليب 
لإلصابة بالكساح، وذلك ألن حليب األم ال 
يحتوي على ما يكفي طفلك من فيتامين )د( 

لمنع الكساح.
ـ لون البشرة: األطفال ذوو البشرة الداكنة 
أكثر عرضة لإلصابة بالكساح مقارنة مع 
عدم  بسبب  وذلك  الفاتحة،  البشرة  ذوي 
التي  الشمس  أشعة  الداكن مع  الجلد  تفاعل 

.)D( تعد مصدراً رئيسيا لفيتامين
موروثاً،  الكساح  يكون  قد  الجينات:  ـ 
من  الكليتين  يمنع  الكساح  من  النوع  هذا 

امتصاص الفوسفات.
عالج الكساح

مستوى  لفحص  الدم  اختبارات  إجراء 
الكالسيوم،  وتوازن  )د(،  فيتامين 
ودوران  الكلى،  ووظائف  والفوسفات، 
والصور  البول  واختبارات  العظام، 
ثم  الكساح  سبب  لتحديد  السينية  واألشعة 

طريقة العالج.
إذا كان طفلك يعاني من انخفاض الكالسيوم 
قد يحتاج إلى دخول المستشفى لتلقي العالج 
القلب.  إيقاع  على  يؤثر  قد  انخفاضه  ألن 
فيتامين  مكمالت  طفلك  الطبيب  يعطي  قد 
انخفاض  عن  ناجم  الكساح  كان  إذا  )د( 
مستواه. قد يحتاج طفلك إلى كميات إضافية 
طريق  عن  والفوسفات  الكالسيوم  من 
أخذ  طريق  عن  أو  األلبان  منتجات  زيادة 

المكمالت الغذائية.
طرق الوقاية

الكساح عند األطفال من  الوقاية من  يمكن 
خالل اتباع الطرق التالية:

ـ التأكد من أن النساء لديهن مستويات جيدة 
من فيتامين )د( أثناء الحمل.

األلماني  فيغنير  ألفريد  معهد  علماء  استنتج 
للدراسات القطبية والبحرية، أن ذوبان الجليد 
يسبب  آخوتسك  بحر  ساحل  على  األزلي 
ازدياد االحتباس الحراري وارتفاع درجات 

الحرارة في العالم.
ويفيد موقع EurekAlert بأن العلماء حللوا 
امتداد سواحل بحر  البحرية على  الترسبات 
يبلغ عمرها 11.5، 14.6  والتي  آخوتسك 

و16.5 ألف سنة.
وقد تبين أن هذه الترسبات احتوت على بقايا 
هذه  وكانت  البحر.  قاع  في  استقرت  نباتات 
الصخور  من  عمراً  أكبر  العضوية  الكتلة 
أنها  على  يدل  ما  السنين،  بآالف  المحيطة 
فمثالً  األزلي.  الجليد  ذوبان  نتيجة  تحررت 
قبل 11.5 و14.6 ألف سنة، عندما حصل 
سطح  مستوى  ارتفع  للجليد،  كثيف  ذوبان 

مئات  بضعة  خالل  مترا   20 بمقدار  البحر 
من السنين. وهذا بدوره أدى إلى تآكل الجليد 
الجزء  لبحر آخوتسك وفي  الساحلي  األزلي 

الشمالي للمحيط الهادئ.
كما أن ذوبان الجليد األزلي أدى إلى تعزيز 
تحرر  بسبب  الحراري  االحتباس  ظاهرة 
كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، 
الذي يتكون في الطبقة العليا للقشرة األرضية 
المواد  من  كبيرة  كميات  تحلل  نتيجة 
في  المتبقية  النباتات(  بقايا  )أهمها  العضوية 
التربة المتجمدة بفعل البكتيريا. وأكدت نتائج 
في  ساعد  التآكل  أن  الكمبيوترية  النمذجة 
الحراري  االحتباس  غازات  مستوى  زيادة 
-11 قبل   %50 بمقدار  الجوي  الغالف  في 

ألف  قبل 16  وبمقدار %25  ألف سنة،   14
السيناريو  هذا  فإن  العلماء،  وبحسب  سنة. 
يتكرر في الوقت الحاضر. فسواحل القطب 
الشمالي تتفكك بسرعة، حيث يصل تراجعها 
في بعض المناطق إلى 20 مترا في السنة. 
ومع ذلك، حتى اآلن لم يقيّم تأثير تآكل التربة 

المتجمدة في النماذج المناخية.

ثالث خضراوات حتميك من شيب الشعر

عالمات تنذر حبدوث كارثة عاملية

دهون البطن تسبب أمراض 
العمود الفقري

 لنقص 
ً
نزيف اللثة قد يكون مؤشرا
هذه املواد يف اجلسم

إعداد الصفحة - جوليا خلو

ولألسف  عديدة  الفقري  العمود  أمراض 
تعوق  وقد  مبرحة  آالماً  تسبب  معظمها 
السمنة  وتعد  الحاالت،  بعض  في  الحركة 

سبباً رئيسياً في أمراض العمود الفقري.
السمنة  جراحات  استشاري  احد  وقال 
سلباً  يتأثر  الفقري  العمود  إن  المفرطة، 
من  يتكون  فالبطن  البطن،  دهون  بزيادة 
يحدث  الوزن  زيادة  تم  وإذا  عضلتين، 
ضغط للبطن لألمام، ما يزيد الضغط على 
الفقري ويزيد من آالم الغضاريف  العمود 
كما يحدث انزالقات غضروفية تؤثر على 
على  الضغط  زيادة  وتؤدي  كله.  الجسم 
بالخشونة  اإلصابة  إلى  العظمية  الفقرات 
الزوائد  وتآكل  والغضاريف  الفقرات  في 
يعانون  من  أغلب  أن  إلى  إضافة  العظمية 

من السمنة ال يمارسون الرياضة وعضالت 
آالم  من  يزيد  تكون ضعيفة، حيث  الظهر 
الحاالت  بعض  في  األمر  ويصل  الظهر، 
الظهر  آالم  الجراحي. وعالج  التدخل  إلى 
السمنة، هو  يعانون من  لمن  والغضاريف 
خالل  من  ويتم  سريع  بشكل  الوزن  تقليل 
تشخيص وطبيعة واحتياج كل حالة ، كما 
لها  أصبح  الجراحية  السمنة  عمليات  أن 
أمراض  من  التخلص  في  السحر  مفعول 
كثيرة ال حصر لها. وتعتبر السمنة إحدى 
المسببات الرئيسية لالنزالقات الغضروفية 
وتآكل  الفقري  العمود  تآكل  إلى  باإلضافة 
آالم  تزداد  حيث  عام  بشكل  الجسم  عظام 
دهون  زيادة  خالل  من  الفقري  العمود 

البطن.

كساح األطفال

من  بحالة  االشخاص  من  كثير  يصاب 
القلق عند ظهور الشعر االبيض ألنه يعتبر 
والكثيرون  العمر،  في  التقدم  من عالمات 
يبدؤون في رحلة الصبغات والحنة، بشكل 
الصبغات  استخدام  كثرة  أن  إال  دوري، 

يدمر بصيالت الشعر.
التغذية  أخصائيات  أحدى  تؤكد  لكن 
من  شعرك  حماية  يمكن  أنه  العالجية، 
الشيب، دون صبغات أو حنة، فقط بالتركيز 
بشكل  الخضراوات  بعض  تناول  على 
السطور  في  تستعرضه  ما  وهو  يومي، 

التالية. 
ـ السبانخ:  تناول السبانخ بانتظام يزيد من 
إنتاج الجسم للصبغة التي تحافظ على لون 

شعرك، وتجنبك التعرض للشيب المبكر.
والبقوليات  الفاصوليا  تعتبر  الفاصولياء:  ـ 
بالبروتين،  الغنية  األطعمة  من  عام  بشكل 
الشعر األساسية،  يعتبر من مكونات  الذي 

بالبروتين  الغنية  األطعمة  تناول  ولذلك 
بشكل منتظم يزيد من حيوية الشعر ويمنع 

الشيب من االقتراب منه.
ـ الجزر:  يحتوي الجزر على فيتامين )أ( 
الحرص  يجب  لك  والشعر،  للبشرة  المهم 

لمنع  منتظم،  بشكل  الجزر  تناول  على 
ظهور الشعر األبيض، كما أن فيتامين )أ( 
يحافظ  الذي  الميالنين  تخليق  على  يساعد 

على لون الشعر.

باإلضافة  الصلبة  األطعمة  لطفلك  قدم  ـ 
لحليب األم عندما يبلغ من العمر أربعة إلى 

ستة أشهر.
األطفال  طبيب  مع  منتظمة  بمتابعة  قم  ـ 
الحفاظ على مستويات صحية من  لضمان 

فيتامين )د( والكالسيوم والفوسفات.
بشكل  لطفلك  الدم  اختبارات  بإجراء  قم  ـ 

دوري لقياس مستويات فيتامين )د(.

ـ قم بتعريض طفلك يومياً ألشعة الشمس، 
تكفي 20 دقيقة من أشعة الصباح الباكر أو 
الحنطية  البشرة  لذوي  الظهر  بعد  ما  فترة 
أما ذوي البشرة الداكنة قد يحتاجون لوقت 

أطول.  

د. أمحد حممد 

عند  تتدهور  الجسم  وظائف  أن  في  شك  ال 
في  والمعادن  الفيتامينات  نقص  حصول 
أن  يوماً  بالكم  في  خطر  هل  لكن،  الجسم. 
الفيتامينات  نقص  عن  ينجم  اللثة  نزيف 

والمعادن؟
يقول أطباء األسنان: »إن نزيف اللثة يمكن 
أن يحدث بسبب عوامل كثيرة، أبرزها فقر 
وأطقم  األسنان  أطقم  واستخدام  الشديد،  الدم 
الفيتامينات  ونقص  المناسبة،  غير  التقويم 
 Kو  C الفيتامينين  سيما  وال  والمعادن، 

المسؤولين عن صحة األسنان«.
تنظيف  طريقة  تكون  األحيان،  بعض  وفي 
اللثة، إذ تتعرض  األسنان السبب في نزيف 
الطريقة  بسبب  وااللتهابات  للجروح  اللثة 

غير الصحيحة في التنظيف.
والمعادن  الفيتامينات  نقص  إلى  بالعودة 

وارتباطه بنزيف اللثة، يؤكد االختصاصيون 
التئام  في  مهماً  دوراً  يؤدي   C الفيتامين  أن 
يعمل  إذ  المناعة،  جهاز  وتحفيز  الجروح 
على  بالتالي  ويساعد  للتأكسد،  كمضاد 
يصنع  ال  الجسم  أن  وبما  الخاليا.  تلف  منع 
من  بد  ال  نفسه،  تلقاء  من   C الفيتامين 
الحصول على هذا الفيتامين من خالل النظام 
أنواع  كل  على  المشتمل  المتوازن  الغذائي 

الفيتامينات والمعادن.
أما الفيتامين K فيؤدي دوراً رئيسياً في تخثر 
الدم والحؤول دون النزيف. ولذلك فإن نقص 
في  نزيف  حدوث  إلى  يؤدي  الفيتامين  هذا 
األنف واللثة، إضافة إلى فقدان القدرة على 
امتصاص الكالسيوم داخل الجسم، ما يفضي 

إلى ضعف العظام.



www.ronahi.netالعدد 572  

االثنني
9/17/ 2018م

العدد 572   www.ronahi.net

االثنني
9/17/ 2018م

بقيت القصص المروعة التي مرت بها النساء 
أجمع،  العالم  أذهان  في  محفورة  شنكال  في 
وبمجرد أن ترى وجوه نساء إيزيديات، فإنهن 
الظلم  شدة  من  أعينهن  تمأل  والدموع  يتكلمن 

واالستبداد الذي تعرضن له. 
لصحيفتنا  اإليزيديات  الشابات  إحدى  روت 
قصتها مع داعش، وما واجهته من ممارسات 
فيروز  الشابة  احتجازها،  فترة  طوال  وحشية 
من  عاماً،  عشر  الثمانية  ذات  حسن  حازم 
دخل  كيف  شنكال،  بقضاء  الوريدة  منطقة 
المنازل  واقتحموا  شنكال  إلى  داعش  مرتزقة 
عائلتها  بينهم  ومن  األهالي  واعتقلوا  كافة، 
تم  وكيف  شخصاً،  عشر  اثني  من  المكونة 
سجنهم في مدرسة تل اعفر، وأكدت أن غالبية 
المعتقلين كانوا من النساء واألطفال، حيث تم 
في  والرجال  مكان  في  واألطفال  النساء  فرز 
مكان آخر، وقالت: »بعد مرور عشرة أيام تم 
اختيار تسع بنات ليرحلوا بهن إلى الموصل«، 
فأخذوها  فيروز!  كانت  اختيارهن  بين  ومن 
وباءت  بضربها  وقاموا  والدتها،  من  عنوة 
محاولة والدتها الكبيرة في السن بحمايتها من 
المرتزقة وإبعادهم عنها بالفشل، لكن تم أخذهن 
وترحيلهن إلى مدينة الموصل العراقية، فبقوا 
اليوم  صباح  في  ليبيعوهن  واحداً  يوماً  هنالك 
التالي في أسواق النخاسة، وأشارت فيروز أن 
أخرى  شابٍة  مع  ببيعها  قاموا  داعش  مرتزقة 
تدعى فاطمة إلى المرتزق المدعو أبو منصور 
في  واحتجزهما  ديالى،  لمدينة  أخذهما  الذي 
المنازل، وقام بوضع كلِّ شابٍة في غرفة  أحد 
وقام  فاطمة  لغرفة  دخل  أنه  وأكدت  مختلفة، 
وتستنجد  تصرخ  كانت  بينما  باغتصابها، 
وتحاول الهروب، وقد هربت من بين يدي أبو 
منصور لتدخل إلى غرفة فيروز، فقام المرتزق 

والحجارة،  بالعصا  بضربهما  منصور  أبو 
ثم  بالقوة واغتصبها ومن  فاطمة  أخذ  ثم  ومن 
قام  التالي  اليوم  فيروز، وفي صباح  اغتصب 
أبو منصور بالرحيل بهما وأخذهما إلى امرأة 
تدعى أم حاتم في مدينة ديالى لتعلمهن الصالة 

والقرآن.

االغتصاب والزواج القسري

إحدى  »في  بالقول:  روايتها  فيروز  تابعت 
أثناء  اعتقالنا  تم  لكن  الفرار،  حاولنا  األيام 
هروبنا، وبعد مرور يومين تم بيعي للمرتزق 
المدعو أبو جعفر ليأخذني إلى مدينة السعدية، 
ومن  المرتزقة،  عوائل  إحدى  عند  ووضعني 
فقام  نعيم،  أبو  المدعو  للمرتزق  بيعي  تم  ثم 
بالقتل،  والتهديد  والضرب  بالقوة  باغتصابي 
زوجته  عند  الفلوجة  لمدينة  أخذني  ثم  ومن 
بأنه  نفسه  واصفاً  منزله،  في  جارية  ألكون 

أمير«. 
ويغتصبها  فيروز  بتهديد  يقوم  نعيم  أبو  كان 
أفالم  رؤية  على  ويجبرها  زوجته،  علم  دون 
كي  بالسكاكين  وذبحهم  للرجال  المرتزقة  قتل 
تخاف وتجبر على االنصياع لرغباته، وبقيت 

فيروز على هذه الحال لمدة سنة. 
بعد مرور سنة أخبرت زوجة أبو نعيم فيروزاً 
اغتصابها  يتم  أن  تبقى في منزلهم بشرط  بأن 
وتربيهم  أوالداً  لهم  لتنجب  الزوج  قبل  من 
تتزوج  أن  أو  أوالدها كونها عاقر،  أنهم  على 
أن  فيروز  فقررت  بيتهم،  من  وتخرج  فيروز 
تقبل بعرض الزواج، وعليه تم بيعها لشخص 
عاماً،   19 العمر  من  البالغ  سويب  أبو  يدعى 
على أنها عذراء ويتيمة األبوين وتريد الزواج، 
وبعد أن تزوجها واكتشف بأنها ليست عذراء، 

فقام  معها،  جرى  ما  كامل  فيروز  له  شرحت 
األخير بضرب أبو نعيم ألنه كذب عليه، وقرر 
أبو سويب االستمرار بحياته مع فيروز كونها 
مرور  وبعد  معها،  جرى  بما  المالمة  ليست 
فقرر  يده  في  بشظية  الزوج  أصيب  شهر 
الموصل  إلى  فيروز  زوجته  برفقة  الرحيل 
لتلقي العالج، وحينها طلبت فيروز من زوجها 
أن تبحث عن عائلتها، لكنهما بحثاً في كل مكان 
ولم يجدوهم، ألن الكثير من األهالي كانوا قد 
هربوا خوفاً من المرتزقة، فعادا مجدداً لمدينة 
سوريا،  إلى  السفر  قرروا  ثم  ومن  الفلوجة، 
مدينة  في  واستقروا  الرقة  مدينة  عبر  ودخلوا 
البو كمال عند إحدى عوائل المرتزقة، وهناك 
العائلة  وقامت  األول،  ولدها  فيروز  أنجبت 
مرور  وبعد  والدتها،  لحين  بها  باالهتمام 
أبو سويب بضربة  أصيب زوجها  أشهر  ستة 
شهر  لمدة  غيبوبة  في  وبقي  رأسه  في  شظية 
وفقد ذاكرته بالكامل على إثرها، وأصبح غير 
قادر على تذكر أي شيء حتى عائلته، وأصيب 
بمرض عصبي شديد، وبعد مرور سنتين تذكر 
شيئاً فشيئاً، وخالل تلك السنتين أنجبت فيروز 

الولد الثاني. 
الزوج  فقرر  كمال  البو  مدينة  قصف  تم 
االنشقاق عن مرتزقة داعش والذهاب للمناطق 
الديمقراطية،  قوات سوريا  التي تحت سيطرة 

مزورة،  سوريٍة  بهويٍة  الطبقة  لمدينة  ودخل 
أن  إلى  نازحين  أنهم  على  عائلة  إلى  ولجأ 
أبو  الليالي أصيب  استأجر منزالً، وفي إحدى 
باللجوء  فيروز  فقامت  عصبية،  بنوبة  سويب 
إلى أحد الجيران ألنه يصبح خطراً عند حدوث 
للمنزل صباح  عودتها  وعند  العصبية،  النوبة 
اليوم التالي ازدادت نوبته العصبية أكثر فأكثر 
كونها خرجت من المنزل دون علمه، وازدادت 
سويب  أبو  وضرب  بينهما،  سوءاً  المشكلة 
العائلة التي بقيت فيروز عندها تلك الليلة، وفي 
تلك األثناء استرجع كامل ذاكرته، وقام بترديد 
داعش،  مرتزقة  من  تعلمها  التي  التكبيرات 
القبض  الشعب  حماية  وحدات  ألقت  ثم  ومن 
التي  فيروز  تحرير  تم  يومين  وبعد  عليه، 
روت لهم قصتها وبأنها إيزيدية وتم اختطافها، 
وقامت وحدات حماية الشعب والمرأة بالبحث 
عن أهلها واستطاعوا االتصال بهم وإعالمهم 
انتظار  لديهم، وفيروز اآلن في  ابنتهم  بوجود 
رؤيتهم بعد سنواٍت من الشقاء والمعاناة لتعود 
يد  على  منها  سلبت  التي  الطبيعية  حياتها  إلى 

مرتزقة داعش.

3رياضة مرأة10
رؤية

بيريفان خليل

بات احللم يتحقق!!

لم تعش المرأة حياة حرة بهويتها هي إال 
الذي  العصر  هذا  النيوليتي  العصر  في 
لون  أضفت  كصبغة  بكوميناليته  تميز 
حيث  الكالن،  أفراد  حياة  على  الحرية 
بعضهم  وساند  بهويته  فرد  كل  عاش 
ولعل  والضراء  السراء  في  البعض 
أولئك  إدارة  إلى  ذلك  في  عائد  السبب 
تنظيم  حيث  ألنفسهم،  وتنظيمهم  األفراد 
المأكل  وتأمين  الكالنات  وحماية  العيش 
عمن  البحث  ولدى  سوياً،  والمشرب 
الوقت  ذلك  في  الكالنات  تلك  يدير  كان 
اكتشفنا بأن المرأة هي التي كانت تديرها؛ 
فكان لها دور اآللهة األم والمقدسة كونها 
رعت رعيتها وأمنت لهم ما يلزم ونظمت 
العمل  ووزعت  وأفرادها  الكالنات 
دوره،  فرد  كل  يعرف  بحيث  بينهم  فيما 

وواجبه وحقوقه في منطقته.
جميع  لدى  الرغيد  العيش  هذا  استمر 
مدة  المرأة  مقدمتها  وفي  الكالنات  أفراد 
السلطوية  الذهنية  ظهرت  حتى  عقود 
عملت  التي  الرأسمالية  الحداثة  ثم  ومن 
على  الذكوري  اللون  إضفاء  على 
الكومينالي  النظام  فبات  والعيش،  الحياة 
نظام  انتشار  ظل  في  ويقاوم  يتصارع 
السلطة الرجولية وباتت المرأة في أدنى 
وشنت  هويتها  من  وتجردت  المستويات 
هجمات حادة عليها رامية إلى إبادتها من 
الوجود، فحدد دورها في المجتمع وبات 
فتحولت  المنزلي،  العمل  على  مقتصراً 
إلى آلة لإلنجاب وتربية األطفال وتأمين 

مستلزمات الجنس الذكوري.
ورغم كل هذه الممارسات والضغوطات 
تستسلم  لم  أنها  أن  إال  المرأة،  على 
وعرفت أنه ال بد من استرجاع كينونتها 
ذلك  تحقيق  أن  وأدركت  السابق  في  كما 
والعيش في مجتمع  الذات  بمعرفة  يكون 
أو  جنس  بين  يميز  ال  ديمقراطي  حر 
الكرامة  ثورة  وخاضت  فناضلت  آخر، 
والحرية ودافعت عن وجودها وهويتها. 
وبناء قرية خاصة بالمرأة مشروع أولي 
النسوة الالتي توصلن إلى نتيجة  ألولئك 
المرأة،  واقع  تغيير  من  بد  ال  أنه  مفادها 
نصب  ووضعت  المرأة  اجتمعت  هكذا 
بناء  وهو  أال  الجديد  مشروعها  عينيها 
قرية حرة خاصة بها، فكان لها ذلك وتم 
الثامن  في  »جنوار«  باسم  القرية  تشييد 
كان  العمل  وهذا   2017 عام  آذار  من 
أولى خطواتها نحو استرجاع شخصيتها، 
 Jin« جنوار  القرية  اسم  الختيار  وكان 
كاسمها  لها  موطناً  لتصبح     »war
شؤونها  تدير  بحيث  المرأة«،  »موطن 
بنفسها من مأكل ومشرب وحماية وصحة 

وكل ما يتعلق بحياتها.
الخاصة  والمراكز  المؤسسات  حملت 
بآفاقها  واتسعت  المسؤولية  هذه  بالمرأة 
المنازل  وتبني  اللبنات  يديها  بكلتا  لتبني 
زرعت  بل  فحسب،  هذا  ليس  هناك، 
يلزمها من  ما  كل  القرية  تلك  بستان  في 
االحتفاظ  في  تفيدها  وفواكه  خضروات 

بها كمؤونة شتوية.
السنة الماضية كانت سنة تخطيط وتنظيم 
في  سينتهي  بناءها  وألن  للقرية  وبناء 
عام  العام  هذا  سيكون  القريب  المستقبل 
بالعيش  المرأة  ستنعم  حيث  فيها،  العيش 
الديمقراطية  تسودها  حرة  حياة  فيها 
النساء  أيتها  أبشركن  لذا؛  والمساواة. 
هذه  في  بالعيش  يتحقق  بات  حلمكن  بأن 

القرية، قرية المرأة الحرة.

تقرير/ إيفا ابراهيم

مهام وفعاليات مكتب املرأة يف بلدية الشعب بديرك

روناهي/ كركي لكيـ  منذ تأسيس بلدية الشعب 
بالمرأة فيه،  في ديريك وتفعيل مكتب خاص 
قامت عضوات البلدية بالعديد من اإلنجازات 
واألعمال والخطى الواضحة، حيث المشاريع 
وهن  الحر،  والفكر  المستقبلية  والخطط 

يحدثن الفرق بالتشارك واألخذ بعين االعتبار 
من  مشروع  كل  حول  والنقاش  النساء  آراء 
األمهات  زيارة  إلى  والتطرق  النواحي  جميع 
في منازل ديرك، والقيام بحمالت التوعية في 

ديرك والقرى التابعة لها. 

مع  لقاء  لصحيفتنا  كان  السياق  هذا  وفي 
اإلدارية في مكتب المرأة بديرك عائشة عبيد 
بهرم التي حدثتنا قائلةً: »قمنا بإنشاء العديد 
من المشاريع، كما نسعى ونطمح إلى افتتاح 
مشاريع خدمية للمرأة، فمن المشاريع الهامة 
التي أنجزناها وكان لها أصداء إيجابية على 
العائلة.  تطوير  مشروع  هو  ككل  األسرة 
المنظمات،  بعض  المشروع  هذا  في  ساندتنا 
المادية والمعنوية  الناحية  الدعم من  وقدمت 
هذا  لمثل  المناسب  المكان  بتأمين  وقامت 
المنازل  لزيارة  نتطرق  كنا  حيث  المشروع، 
على  وتدريبهن  األمهات  مع  النقاش  بقصد 
بخاصٍة  والشباب  األطفال  مع  التعامل  كيفية 
في سن المراهقة، حيث يصعب على األبوين 
التفاهم مع الشباب في مثل هذا السن، أما بعد 
افتتاح هذا المركز ُسهِّل علينا عملية التوعية 
ألن المرأة في منطقة ديرك سعت إلى زيارتنا 

لالستفادة مما يقدمه المركز من مشورة«.
لحل  المركز  »خصصنا  عائشة:  وتابعت 
مشاكل العائلة، ونسعى لتطوير منهج التعامل 
تطوير  مركز  أن  حيث  واألبناء،  اآلباء  بين 
العائلة يختص بتدريب األمهات ومساعدتهن 
األساليب  وتعليمهن  العقبات  تخطي  على 
من  العديد  إلى  استناداً  للتربية،  السليمة 

األخصائيين«.
لبناء  األولى  اللبنة  هي  »األسرة  وأضافت: 
المختلفة،  بقضاياه  وواٍع  سليم  مجتمع 
للمجتمع  عنوان  هي  المتطورة  فاألسرة 
االهتمام  أولينا  المنظور  هذا  ومن  المتطور، 
المناطق  من  ديرك  أن  وبما  العائلة،  بتطوير 
المدن  مختلف  من  النازحين  استقبلت  التي 
وتقديم  النازحين  باستضافة  فقمنا  السورية، 
الرعاية المطلوبة إلعادة تأهيلهم من الناحية 
النفسية والمعنوية وال سيما المرأة النازحة«.
كما أكدت لنا عائشة على وجود مشاريع قائمة 
مؤخراً  وافتتح  الخياطة،  تعليم  مشروع  مثل 
فرص  لتأمين  المرأة  فيه  تعمل  خاص  مطعم 
المستقبلية،  المشاريع  عن  أما  لها،  العمل 
فقالت اإلدارية في مكتب المرأة بديرك عائشة 
عبيد: »هنالك العديد من الحدائق غير المفعلة 
وتجميلها،  بتفعيلها  سنقوم  المنطقة  في 
وإضفاء ما يلزم كي يرتادها األهالي في فصل 

الصيف«.

تقرير/ ليكرين خاني

وقاموا  2014م  عام  شنكال  قضاء  داعش  مرتزقة  هاجم  ـ  قامشلو  روناهي/ 
وتشريد  األطفال  وخطف  وذحبهم  الرجال  واعتقال  النساء  وسيب  األبرياء  بقتل 
ممارسات  من  ضررًا  األكثر  النساء  وكانت  بشرية,  دروعًا  وجعلهم  األهايل، 
داعش  مرتزقة  وحلل  أحالمهن،  واغتصبت  أعراضهن  فاستبيحت  داعش، 

ألنفسهم بيع النساء وإجبارهن على تغيري دياناهتن واعتناق اإلسالم.

 بعد سنوات من اخلطف واملعاناة... 
تلتقي عائلتها من جديد

تقرير/ جوان حممد

وجيا  /شام  صاالت  البطولة  في  وشارك 
عدد  وبلغ  كاني/  واشو  ونادي  وقامشلو 
وعشرون  سبعة  المشاركين  الالعبين 
لعدة  بينهم  منافسات  وبعد  العباً، 

صالة  فوز  عن  النتائج  أسفرت  ساعات 
بالمركز  قامشلو   - األول  بالمركز  جيا 
بطولة  أما  الثالث-  بالمركز  شام   - الثاني 
الكاراتيه للشبالت لمواليد 2008ـ 2012م  

برصيد   األول  المركز  األسايش  نادي  نال 
الثاني  المركز  وفي  نقطة،  وثالثين  اثنتين 
اثنتين وعشرين  قامشلو برصيد  نادي  نال 
الثالث  المركز  في  دجلة  ونادي  نقطة، 
إلى  وشارك  نقطة،  عشرة  ثماني  برصيد 
المراكز  نالت  التي  األندية  تلك  جانب 
هذا  وفي  أيضاً  برخدان  نادي  األولى 
في  أيضاً  الكاراتيه  بطولة  أقيمت  السياق 
الصالة  ضمن  منذر  زالل  الشهيدة  صالة 

الرياضية بقامشلو. 
روناهي/ قامشلو

بطولـــتان للـكيك بوكـسينغ
 والـكاراتـيه فــي قـامشـلو

إقليم  ألندية  السيدات  كأس  قرعة  سحبت 
المغطى  الملعب  في  القدم  بكرة  الجزيرة 
بقامشلو، وسيشارك في مسابقة الكأس ستة 
أندية وهي: قنديل ـ براتي ـ قامشلو ـ أهلي 
عامودا ـ جودي ـ وسري كانيه، والبطولة 
ستعتمد على نظام خروج المغلوب، ويحدد 
وستكون  بالمباريات  للبدء  موعداً  الحقاً 
دوري  من  واإلياب  الذهاب  فترتي  بين 
السيدات، والقرعة كانت على النحو التالي:

الدور األول
براتي × قنديل ـ الفائز يالقي أهلي عامودا 

في الدور الثاني.
جودي × سري كانيه ـ الفائز يالقي قامشلو 

في الدور الثاني. 
والجدير بالذكر بأنه تشجيعاً لرياضة المرأة 
تم إشراك نادي سيدات قنديل الذي مازال 
قيد الترخيص من االتحاد الرياضي بإقليم 

الجزيرة في البطولة.
وفي سياق آخر وضمن منافسات الجولة ما 
قبل األخيرة من مرحلة الذهاب من دوري 
تغلبت  الجزيرة،  إقليم  ألندية  القدم  كرة 
بهدف  براتي  سيدات  على  قامشلو  سيدات 

رشيد،  مهاباد  الالعبة  سجلته  رد  بدون 
على  كانيه  سري  سيدات  فازت  وكذلك 
سيدات جودي بثالثية نظيفة، سجلت وفاء 
خضر هدفاً، ومادلين علي هدف، ورزان 
أهلي عامودا  نادي  خضر هدف، ويستمر 
بالصدارة برصيد تسع نقاط ويتقدم بفارق 
األهداف عن نادي قامشلو، والذي لديه عدد 

النقاط نفسها.  

قاد البلجيكي إيدين هازارد فريقه تشيلسي 
التوالي  على  الخامس  الفوز  لتحقيق 
ضيفه  حساب  على  وذلك  الموسم،  هذا 
بنتيجة )4-1( على ملعب  كارديف سيتي 
منافسات  ضمن  بريدج«،  »ستامفورد 
اإلنكليزي  الدوري  من  الخامسة  الجولة 

الممتاز لكرة القدم.
في  لفريقه  أهداف  ثالثة  هازارد  وأحرز 
ويليان  وأضاف  و80،  و44   37 الدقائق 
الهدف الرابع )ق84(، بعدما تقّدم كارديف 

أّوال عن طريق سول بامبا )ق16(.
وارتفع رصيد تشيلسي إلى 15 نقطة، 
ليفربول  من  الصدارة  ليخطف 

بفارق األهداف.

على  جيرو  الفرنسي  المهاجم  وحصل 
مكان في التشكيلة األساسية لتشيلسي للمرة 
اإلسباني  حساب  على  الموسم  هذا  األولى 
بيدرو رودريغيز  ألفارو موراتا، كما عاد 

للتشكيلة على حساب البرازيلي ويليان.
الدقيقة  في  التسجيل  من  جيرو  واقترب 
سيزار  عرضية  قابل  عندما  السادسة 
وبعدها  المرمى،  فوق  برأسية  أزبيليكويتا 
نيل  كارديف  حارس  يجد  لم  بدقيقتين 
ثانية  رأسية  التقاط  في  صعوبة  إثيريدج 
جديدة،  فرصة  وأهدر  عاد  الذي  لجيرو 
بعدما فشل في استثمار عرضية ماركوس 

ألونسو في الدقيقة التاسعة.
كارديف  افتتح  المجريات،  عكس  وعلى 

التسجيل في الدقيقة 16 بعد ركلة حّرة نفّذت 
على رأس شين موريسون الذي حّولها إلى 

بامبا، ليضعها األخير في الشباك.
سريعاً  التعادل  يحقّق  أن  تشيلسي  وكاد 
ماتيو  لكرة  بقدميه  تصّدى  إثيريدج  لكن 
فرصة  ليهدر  جيرو  وعاد  كوفاسيتش، 
من  اقترب  عندما   ،20 الدقيقة  في  جديدة 
بامبا  يتدخل  أن  قبل  بالحارس  االنفراد 

إلنقاذ الموقف.
ونفّذ  ضغطه،  في  تشيلسي  واستمر 
عن  بعيدة  حّرة  ركلة  ألونسو  ماركوس 
المرمى، ومّرت تسديدة مقّوسة من بيدرو 
في  كارديف  لمرمى  البعيد  القائم  بجوار 
عن  االنفراجة  تأتي  أن  قبل   ،33 الدقيقة 
طريق هازارد في الدقيقة 37، بعد استقباله 
الكرة في  تمريرة من جيرو قبل أن يضع 
تألّقه  البلجيكي  الدولي  وواصل  الشباك. 
ليحرز هدف التقّدم في الدقيقة 44، بعد لعبة 
جماعية مّرر بيدرو على إثرها الكرة إلى 
هازارد،  المتحفّز  إلى  أعادها  الذي  جيرو 
فسّددها األخير لترتد من المدافع موريسون 
وتخدع الحارس إثيريدج. واضطر مدّرب 

تبديل مبّكر  كارديف نيل ورانوك إلجراء 
مكان  ريتشاردز  جاز  إشراك  خالل  من 
ثم  الشوطين،  بين  أرتر  هاري  المصاب 
ليدخل  مصاباً  الملعب  كوفاسيتش  غادر 
مكانه روس باركلي. وأهدر بيدرو فرصة 
سدد  بعدما   ،62 بالدقيقة  للتسجيل  جديدة 
بجانب القائم األيسر، ثم خرج من الملعب 
كارديف  وحاول  ويليان.  مكانه  ودخل 

الضغط على مرمى تشيلسي بعقالنية، لكنّه 
دفع الثمن باحتساب ركلة جزاء ضّده بعد 
الركلة  هازارد  فنفّذ  ويليان،  على  مخالفة 
بنجاح ليكمل الهاتريك في الدقيقة 80، ثم 
ترك ويليان بصمته على المجريات بالهدف 
الرابع بعدما وصلت إليه الكرة على حدود 
العليا  الزاوية  في  ليضعها  الجزاء،  منطقة 

اليمنى لمرمى كارديف في الدقيقة 84.

في  تألقها،  المصرية  البعثة  واصلت 
المقامة  للسباحة،  إفريقيا  بطولة  منافسات 
المصري، مروان  السباح  وفاز  بالجزائر. 
القماش، بالميدالية الذهبية، في نهائي سباق 
1500 متر حرة، عقب تحقيقه لزمن قدره 
15 دقيقة و26 ثانية و40 جزءاً من الثانية.

العمراوي،  مروان  مواطنه،  وحصد 
السباق،  ذات  نهائي  في  الفضية،  الميدالية 
و23  ثانية  و32  دقيقة   15 قدره  بزمن 

جزءاً من الثانية.
الفوز  المصري  الفريق  استطاع  كما 
بالميدالية الذهبية، في نهائي سباق المختلط 
تتابع 100 متر متنوع × 4، بزمن قدره 3 

الثانية،  من  جزءاً  و38  ثانية  و54  دقائق 
فيما نجحت السباحة المصرية رويدا هشام، 
بطولة  في  الذهبية  بالميدالية  التتويج  في 
إفريقيا، في نسختها الـ13. وتوجت رويدا 
هشام بالميدالية الذهبية بعدما احتلت المركز 
فراشة،  متر  نهائي سباق 200  في  األول 
بزمن قدره دقيقتان و20 ثانية و25 جزء 
المصري  السباح  حصد  كما  الثانية،  من 
علي خلف هللا، الميدالية الذهبية بعدما احتل 
متر   50 سباق  نهائي  في  األول  المركز 
ثانية   22 قدره   زمن  تحقيقه  عقب  حرة، 
و51 جزءاً من الثانية. ونال محمد سامي، 
الميدالية الذهبية بعدما احتل المركز األول 

في نهائي سباق 200 متر 
وثانية  دقيقتان  قدره  بزمن  متنوع، 

واستطاعت  الثانية،  من  جزءا  و21 
في  الذهبية  الميدالية  إحراز  هانيا مورو، 
نهائي منافسات سباق 1500 حرة، بزمن 
قدره 17 دقيقة و15 ثانية و45 جزءا من 
سامح،  الرحمن  عبد  فاز  حين  في  الثانية. 
 50 سباق  نهائي  في  البرونزية  بالميدالية 
متر حرة، بزمن قدره 23 ثانية و3 أجزاء 
الفرق  سباقات  صعيد  وعلى  الثانية.  من 
في  رجال  المصري  الفريق  نجح  التتابع، 
تتابع  منافسات  نهائي  في  الذهبية  إحراز 
100 متر متنوع × 4، عقب تحقيق زمن  
ثانية و17 جزءا من  قدره 3 دقائق و42 
سيدات  مصر  منتخب  فاز  بينما  الثانية، 
متر   100 تتابع  لسباق  الفضيه  بالميدالية 
دقائق   4 زمن  تحقيق  عقب   ،4× متنوع 
وبهذه  الثانية.  من  جزءا  و96  ثانية  و15 
المصرية  البعثة  ارتفع رصيد  الميداليات، 
إلى 44 ميدالية متنوعة بواقع 27 ذهبية، 

13 فضية، و4 برونزية.

أقيمت بطولة للكيك بوكسينغ ومبشاركة ثالث صاالت ونادٍ واحد لفئيت األشبال والناشئني 
بقامشلو،  الرياضية  الصالة  ضمن  منذر  زالل  الشهيدة  صالة  يف  وذلك  األوزان،  وملختلف 
غياب  وسط  املشاركة  الصاالت  عدد  قلة  بدليل  االنتشار  يف  ضعفًا  اللعبة  هذه  وتشهد 

اهتمام األندية هبا وعدم تفعيلها، ووضعت جّل اهتمامها بكرة القدم فقط.

سحب قرعة كأس السيدات
 لكرة القدم يف إقليم اجلزيرة

هاتريك هازارد يهدي تشيلسي 
صدارة الربمييريليغ

مصر تواصل تألقها يف بطولة 
إفريقيا للسباحة
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القائد  نائب  مع  لصحيفتنا  خاص  لقاء  في 
أبو عراج  أحمد سلطان  الثوار  لجيش  العام 
القمم  أفشل  من  كانت  طهران  قمة  بأن  أكد 
السورية،  الثورة  تاريخ  في  عقدت  التي 
وإيران  هذا وعقدت كل من روسيا وتركيا 
في  اجتماعاً  الجاري،  أيلول  من  السابع  في 
آخر  لمناقشة  طهران  اإليرانية  العاصمة 
ما  وبخاصة  السورية  األزمة  في  األوضاع 
ما  على  الضوء  ولتسليط  إدلب.  في  يجري 

جرى في القمة كان لصحيفتنا هذا اللقاء:

نتائج القمة كانت خميبة 
آلمال السوريني

أحمد  حدثنا  القمة؛  في  جرى  ما  وحول 
خيبت  طهران  قمة  »إن  قائالً:  السلطان 
فاشلة  قمة  وهي  السوري،  الشعب  آمال 
القمم  أسوء  من  اعتبارها  وبإمكاننا  بامتياز 
في تاريخ الثورة السورية، لقد كانت أنظار 
العالم متجهة إلى قمة طهران الثالثية ولكن 
آلمال  مخيبة  نتائجها  كانت  األسف  مع 

السوريين. والمشكلة أن هناك بعض الفئات 
التركية  الرواية  تصدق  مازالت  إدلب  في 
التي قاله أردوغان »إن أمن إدلب من أمن 
تركيا«. نعم أمن إدلب القصد منه هو االتفاق 
على  والدليل  بدخولها،  والروس  النظام  مع 
والسورية  الروسية  الطائرات  قيام  هو  ذلك 
بعد القمة مباشرةً بقصف ريف حماة الشمالي 
وريف إدلب الجنوبي أين نجاح القمة إذاً أين 

ذلك النجاح الذي حققوه!!.
هو  آستانا  مؤتمر  انعقاد  من  الهدف  كان 
نقاط  هناك  يكن  ولم  والتسليم  البيع  صفقات 
خفض التصعيد، بل كانت مهمتها فقط حماية 
مناطق النظام حتى يتسنى للنظام الذهاب إلى 
الجنوب ليتقدم على حساب المرتزقة، نقاط 
خفض التصعيد هي أكذوبة من خاللها تمرر 

المقايضات التي تمت«.  
أحمد  قال  إدلب  في  الحسم  احتماالت  وعن 
السلطان: »في إدلب جميع االحتماالت واردة 
أو  العسكرية  والحملة  واردة،  المصالحات 
والنظام  المعارضة  الفصائل  بين  الشراكة 
لمقاتلة النصرة وارٌد أيضاً، واالجتماع الذي 
عقد للفصائل المسلحة بتركيا وتحت إشراف 

المخابرات التركية قبيل قمة طهران بهدف 
إقناعهم باالستسالم والتسوية مع النظام هو 
دليل على أن هناك شيء ما يحدث، ولكننا ال 

نعلم ما تمخض عن ذاك االجتماع«. 
الدول  تحاول  األولى  »بالدرجة  وتابع: 
الضامنة أن تستلم الشرطة الروسية والتركية 
أوتوستراد حلب ـ دمشق وحلب ـ الالذقية، 
وبعدها تسيطر على الدوائر الحكومية، وفي 
المرحلة الثانية تحاول تركيا إقناع فصائلها 
لقتال  واحد  خندق  في  النظام  مع  تعمل  بأن 
الحرب  ويالت  المدنيين  وتجنيب  النصرة، 
وجهتهم  لتكون  اإلسالمين  إخراج  وتحاول 
شمال سوريا، لقتال قوات سوريا الديمقراطية 
بحجر  قد ضربت عصفورين  بذلك  وتكون 
واحد. أما الخيار الثالث فهو العمل العسكري 
وهو سيكون آخر االحتماالت، وهذا الخيار 
سيولد كارثة إنسانية كبيرة، وبوجهة نظرنا 
أن االحتمال األول سيكون الخيار األنسب«.   

تركيا ستبيع املعارضة عندما 
تنتهي مصاحلها

النصرة  لجبهة  تركيا  إدراج  أسباب  وعن   
على الئحة اإلرهاب في هذا التوقيت بالذات 
يهمها  ال  تركيا  »إن  السلطان:  أحمد  قال 
أي شيء إال مصالحا، فهي سهلت ودربت 
سوريا  في  استفحل  حتى  داعش  ودعمت 
رأينا  وفجأة  مصالحها،  أجل  من  والعراق 
باعت داعش لألمريكيين. واآلن  تركيا  بأن 

وغداً  اليوم  للنصرة وعناصرها  الدعم  تقدم 
قدمت  وأيضاً  روسيا،  إلى  النصرة  ستبيع 
الجناح  أصبحت  حتى  الدعم  للمعارضة 
وأيضاً  والتنمية،  العدالة  لحزب  العسكري 
المصلحة  تنتهي  عندما  المعارضة  ستبيع 
في  المعارضة  ستبيع  وباعتقادي  معها، 
إدلب كما باعتها في عدة مناطق في سوريا 
العالم  تحكم  أن  وتتخيل  تحلم  وتركيا  سابقاً. 
منذ  اعتدت  كما  توسعي،  مشروع  ولها 
اآلن  تقوم  فهي  جيرانها  على  السنين  مئات 
وعفرين  اآلخرين  أراضي  على  باالعتداء 
خير  األخرى  المحتلة  السورية  والمناطق 

دليل«.  
الرافض  الغربي  الموقف  وبخصوص 
للعمليات العسكرية والتنازالت التي يمكن أن 
تقدمها تركيا في سبيل الحفاظ على مصالحها 
في إدلب تحدث أحمد السلطان بالقول: »إن 
ألن  العسكري  العمل  ضد  الدول  أغلب 
مدني  بين  ماليين  األربعة  يقارب  ما  هناك 
المدينة،  يسكنون  ومهجرين  وعسكري 
ولهذا تحاول أغلب الدول الذهاب إلى الحل 
كما  إنسانية  كارثة  وقوع  وتفادي  السياسي 
قلنا، والمدنيين هم من سيدفعون األثمان إذا 

ما دفت طبول الحرب«.  
 وقال أحمد السلطان: »ستتنازل تركيا عن 
الدور  تقليص  مقابل  سوريا  في  شيء  أي 
الكردي في المنطقة، وهناك مخاوف لتركيا 
حول وصول قوات سوريا الديمقراطية إلى 
وعند  البحر  إلى  الوصول  ثم  ومن  إدلب، 
ذلك تكون تركيا قد خسرت كل شيء وفشل 

مشروعها األخواني الذي تسعى لتحقيقه في 
الشرق األوسط«. 

أن  تريد  ال  »تركيا  بالقول:  حديثه  وأردف 
وجيش  الديمقراطية  سوريا  لقوات  يكون 
الثوار أي دور في إدلب وهي تتعهد بتسليم 
لتخفيف  األفضل  بأن  علما  للنظام،  إدلب 
األعباء على أهلنا في إدلب هو دخول قوات 
وأغلب  المنطقة،  إلى  الديمقراطية  سوريا 
احتمال  بذلك. ولكن هناك  األهالي يرغبون 
المعتدلة  الفصائل  بإقناع  تركيا  تفشل  أن 
النضوائها تحت سلطة النظام وتفشل بإقناع 
خارج  بخروجها  الشام  تحرير  هيئة  حل 
إحالل  هو  دورنا  سيكون  ذلك  عند  سوريا، 

السالم في إدلب وغيرها«. 
لجيش  العام  القائد  نائب  اختتم  النهاية  وفي 
الثوار أحمد سلطان أبو عراج حديثه بالقول: 
»ربما لن تكون إدلب آخر مناطق الصراع 
في سوريا، كما يجب أن تكون الحلول تحت 
المتحدة،  واألمم  الضامنة  الدول  رعاية 
وبرلمان  انتخابات  وإجراء  الدستور  وكتابة 
ما  ودمج  الجيش  وحل  جديد  ديمقراطي 
تبقى مع القوى العسكرية تحت مسمى واحد 
وحل  الجديد،  الوطني  الجيش  نواة  يكون 
األفرع األمنية يستعاض عنه باألمن الوطني 

وبمشاركة جميع المكونات«.  

الحزب  في  القيادية  اللجنة  عضو  أوضح 
العلي،  حسين  سوريا  في  الكردي  اليساري 
أن تركيا في هذه األوقات تعيش في مأزق 
كبير بسبب عدم قبول مرتزقة جبهة النصرة 
أن  السورية يجب  نفسها، وحل األزمة  حل 
يكون بالحوار السوري - السوري، وأنه في 
حال نشوب حرب بين النظام وجبهة النصرة 
ستسير العالقات بين تركيا وإيران إلى نفق 

مظلم.

جاءت تصريحات عضو اللجنة القيادية في 
الحزب اليساري الكردي في سوريا، حسين 
هاوار  أنباء  وكالة  أجرته  حوار  في  العلي، 
والمخططات  األوضاع  آخر  حول  معه 
الدول  بين  إدلب والعالقات  التي تجري في 

اإلقليمية والدولية بشأن ما يجري اآلن. 
والحوار جاء على الشكل التالي:

روسيا  بين  تحصل  اتفاقيات  هنالك  هل  ـ 
وتركيا وما هو وضع األتراك فيها؟ 

تعيش تركيا حالياً في مأزق؛ ألنه إلى اآلن 
تركيا  بين  مبرمة  حقيقية  اتفاقات  يوجد  ال 
السوري  النظام  وبين  جانب  من  وروسيا 
وروسيا من جانب آخر، المداوالت الروسية 
ـ التركية تتركز بالدرجة األولى على وجود 
بين  والمعروف  النصرة،  جبهة  مرتزقة 
الجميع أن تركيا طلبت من روسيا إعطائها 
النصرة  جبهة  تفاوض  كي  معينة  مهلة 
حرج  التركي  الموقف  حلها،  إمكانية  على 
للغاية في هذه المرحلة بخصوص ما يتعلق 
في  القاعدة  فرع  النصرة  جبهة  بمرتزقة 
المحك  على  إدلب  في  ومستقبلها  سوريا، 
منها  التخلص  على  دولي  اجماع  وهنالك 
ومن المجاميع المسلحة المتطرفة والمرتزقة 

كافة. 

ـ كيف سيكون الدور اإليراني في إدلب في 
ظل محاولة كل من تركيا وروسيا إخراجها 
بشكل  وسوريا  خاص  بشكل  المنطقة  من 

عام؟

دور  تعزيز  الوسائل  بشتى  تحاول  إيران 
لن  وذلك  المنطقة،  تلك  في  وتقدمه  النظام 
جبهة  على  القضاء  خالل  من  إال  يتحقق 
تعارض  سيبرز  السياق  هذا  وفي  النصرة، 
واضح بين الموقف اإليراني والتركي إزاء 
ما يجري في إدلب، وفي حال نشوب حرب 
بين  فالعالقات  النصرة  وجبهة  النظام  بين 
ونفق  سيء  باتجاه  تسير  قد  وإيران  تركيا 
عدو  إلى  يتحول  قد  األمس  فحليف  مظلم، 

اليوم.  

ـ كيف سيكون دور النظام في إدلب في حال 
تمت الموافقة على الهجوم؟

للهجوم  وجيشه  قواته  يجهز  حالياً  النظام 
على إدلب متخذاً ذريعة وجود »اإلرهابين« 
حيث  المنطقة،  تلك  في  النصرة  كجبهة 
على  القضاء  خالل  من  يحاول  النظام  أن 
المرتزقة في إدلب تأمين طريق حلب باتجاه 
نفسه  ليظهر  دمشق،  باتجاه  وحلب  الساحل 
حامياً لسوريا وهو الوحيد الذي يحافظ على 

وحدة األراضي السورية. 

وإيران  روسيا  من  كل  مخططات  هي  ما  ـ 
وتركيا في تلك المنطقة؟

من  كل  بين  متباينة  وأهداف  غايات  هناك 
تركيا  أن  حيث  وروسيا،  وإيران  تركيا 
يدفعها  السوري  الشمال  في  وأطماعها 
القوى  هذه  تجميع  إلى  االتجاه، إضافة  بهذا 
وحشدها في مواجهة المشروع الديمقراطي 
إيران  أما  سوريا.  وشمال  آفا  روج  في 
وبشتى  يحاول  للنظام  االستراتيجي  الحليف 
الوسائل تعزيز دور النظام في منطقة إدلب، 
روسيا  نفوذ  منطقة  تعتبر  بمجملها  المنطقة 
في  تحول  أو  تغير  أي  يجري  أن  يمكن  ال 
التوازنات القائمة دون أن يكون للروس دور 

فيها وهذا ما يعلمه الجميع. 

ـ برأيكم ما هو المخرج من األزمة السورية 
الثماني  يقارب  ما  منذ  بها  ألمت  التي 

سنوات؟

يجب على القوى الوطنية والنظام السوري 
باتجاه  تصب  جادة  ونقاشات  حوارات  عقد 
وبناء  المنطقة  في  اإلرهاب  من  الخالص 
تعددية  سوريا  بناء  أجل  من  ثقة  جسور 
هناك  وكانت  مركزية،  ال  ديمقراطية 
الديمقراطية  سوريا  مجلس  بين  مباحثات 
لم  اآلن  إلى  ولكن  السوري،  والنظام 
الحوار  لفتح  وجاداً  جدياً  شيئاً  النظام  يقدم 
البناء  في  تؤسس  قاعدة  إلى  والوصول 
عليها. والحوارات هامة بين جميع األطراف 
المعنية بحل األزمة السورية، على أن تكون 
صاحبة  السوري  الشمال  في  اإلدارات 
أن يكون  بها، كما يجب  الخاصة  القرارات 
واالعتراف  جديد  سوري  دستور  هناك 
روج  لشعوب  والسياسية  الثقافية  بالحقوق 
آفا- شمال سوريا، ونؤكد أن حل األزمة لن 

يكون إال بالحوار السوري -

الخاص  المتحدة  األمم  مبعوث  يعتزم  أن 
إجراء  إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، 
المقبلة  األيام  خالل  »رسمية«  محادثات 
وإيران،  وتركيا  روسيا  مع  جنيف،  في 
للبدء في وضع اللمسات األخيرة على لجنة 
جديد،  سوري  دستور  صياغة  إلى  تهدف 
على  ستتركز  مفاوضات  إلى  يؤشر  فهذا 
الملف  هذا  أن  يعني  ما  الدستور«،  »سلة 
يتقدم ليُصبح أولوية أممية للعبور إلى الحل 
باألحرى  أو  السورية،  لألزمة  السياسي 
ألطراف  السياسية  التسوية  إلى  االنتقال 
في  عليها  والصراع  سورية،  في  النزاع 
الوقت نفسه. ثم أن تستبق هذه الدول الثالث 
تلك المحادثات مع المبعوث األممي، بعقد 
قمة ثالثية - في إيران- حول سورية، فهذا 
في  بينها  الحاصل  التنسيق  إلى مدى  يُلمح 
في  الدفع  يتم  التي  الدستورية  اللجنة  شأن 
السوري،  الدستور  تشكيلها لصياغة  اتجاه 
ما يعني استقرار األمور لمصلحة الطرف 
السورية،  الساحة  على  الفاعل  الدولي 
اإليراني  بالطرف  يستعين  الذي  روسيا، 
لتأكيد  التركي،  الطرف  مع  ويتعاون 
الدولي«  »المجتمع  ُمبايعة  على  حصوله 
أو  السورية،  الساحة  على  الهيمنة  في  له 
في  فاصلة  كنقطة  تمركزه  تأكيد  باألحرى 
توجهات  وفي  السورية،  األزمة  تفاعالت 
تسويتها الُمرتقبة أيضاً. وفيما يبدو، هكذا، 
فإن الهيمنة الروسية بهذا الشكل الذي نراه 

اآلن، بصرف النظر عن توصيف البعض 
لها بأنها »تحالف« مع النظام، وبموافقته، 
بكونها  لها  اآلخر  البعض  توصيف  أو 
»احتالالً«، تؤكد أن أي عملية سياسية في 
سورية ال يُمكن أن تتم إال بموافقة موسكو، 

بالتنسيق مع شريكيها إيران وتركيا. 

عودة  أن  كيف  اآلن  ناُلحظ  أن  ويكفي 
بدأت  بالدهم،  إلى  السوريين  الالجئين 
تنحصر بالممرات الروسية، بل، يكفي أن 
تصّدرت  كيف  نفسه،  اإلطار  في  ناُلحظ، 
في  السياسي  المشهد  الدستورية  اللجنة 
الماضية،  األشهر  مدار  على  سورية، 
»الحوار  مؤتمر  في  تشكيلها  إقرار  منذ 
الوطني«، في مدينة سوتشي نهاية كانون 
لها  الترويج  تم  وكيف  الماضي،  الثاني 
المرحلة  مالمح  ترسيم  في  رئيسة  كنقطة 
من  االنتهاء  بعد  سورية،  في  الُمقبلة 
العمليات العسكرية بين النظام والمعارضة 
ذلك،  إلى  أضفنا  فإذا  األرض.  على 
»التحالف«  لجيوش  العسكرية  الوحدات 
الموجودة على األرض هناك، لنا أن نُدرك 
ليس،  ستنتاب  التي  اإلشكاليات  مالمح 
السوري  الدستور  صياغة  عملية  فقط، 
تلك  تشكيل  عملية  أيضاً  ولكن  الجديد، 
الصياغة،  هذه  إنجاز  بها  المنوط  اللجنة 
من  تّم  التي  الكيفية  منظور  من  وذلك 
السنوات  طوال  األزمة،  »تدويل«  خاللها 
التدويل  هذا  مثل  تأثير  ومدى  الماضية، 

على اللجنة الدستورية وأسلوب عملها. في 
تشكيل  كيفية  تأتي  اإلشكاليات،  هذه  مقدم 
عن  النظر  وبصرف  الدستورية،  اللجنة 
التساؤل حول: هل تتحدد وظيفة اللجنة في 
وضع الدستور، أم في صياغته؟، فإن األهم 
هي التناقضات القائمة بين أطرافها، سواء 
بين األطراف التي تُمثل النظام وتلك التي 
التي  األطراف  بين  أو  المعارضة،  تمثل 
األطراف  فهذه  نفسها.  المعارضة  تمثل 
يتعلق  بما  التوافق  من  حال  على  ليست 
في شكل ورؤية التسوية، التي يمكن على 
للدستور،  الناظمة  المبادئ  وضع  أساسها 
جهات  إلى  تنتمي  فهي  العكس،  على  بل 
على أطراف نقيض، وليس طرفي نقيض 
أسلوب  على  سلباً  سينعكس  ما  وهو  فقط، 

عمل اللجنة، ونتائج هذا العمل. 

الروسي  الضغط  الحظنا  إذا  هذا،  يتأكد 
ميستورا،  دي  األممي،  المبعوث  على 
أعضاء  من  المئة  في   50 حصة  لضمان 
للمعارضة  المئة  في  و30  للنظام،  اللجنة 
دوليين  خبراء  من  والبقية  كافة،  بأطيافها 
والذين  المتحدة،  األمم  عن  كمستشارين 
»المراقب«  صفة  تكون  أن  المحتمل  من 
ثم، فإن  اللجنة. ومن  هي وضعيتهم داخل 
هذا يؤشر إلى التوجه الروسي الجدي في 
»الجديد«،  السوري  الدستور  أن  ضمان 
إال  النور  إلى  يخرج  لن  بنوده،  تكون  أياً 
أخرى،  إشكالية  عليه.  هي  موافقتها  بعد 

أي  نعني:  المجال،  هذا  في  نفسها  تطرح 
دستور سوري هذا الذي سيؤسس لسورية 
للدستور  الروسية  المسّودة  المستقبل؟ 
بنوده  ستضع  جديد  دستور  أم  السوري، 
األساسية اللجنة المزمع تشكيلها؟ والمسألة، 
كما هو معروف، أن فكرة صياغة دستور 
األولى  للمرة  طرحت  جديد،  سوري 
الروسية،  العسكرية  حميميم  قاعدة  من 
الداخل«،  »معارضة  لـ  اجتماع  وضمن 
انتهى  االجتماع  وألن   .2016 آذار  في 
بالتصريحات فقط، لذا أعادت روسيا طرح 
مشروع الدستور علناً، مع ختام محادثات 
 ،2017 الثاني  كانون  في  األولى،  آستانا 
فإن  وبالتالي،  روس  خبراء  أعّده  أن  بعد 
الجديد  الدستور  أن  األرجح  االحتمال 
المسودة  في  الرئيسة  البنود  سيتضمن 
على  ستُطرح  التي  تلك  القديمة،  الروسية 
الدستورية، عبر  اللجنة  أمام  البحث  بساط 
»تمرير« معظمها من خالل حصة النظام 
في اللجنة. ومن ثم، فإن الدستور السوري، 
ُمعدالً،  جاء  أم  جديداً  كان  سواء  هذا، 
سيكتسب شرعيته من خالل احتضان األمم 
في شأنه، تحت غطاء  للمحادثات  المتحدة 
يُسمى  ما  سياق  وضمن   ،2254 القرار 
مسار جنيف، إال أنها شرعية ـ وهنا مكمن 
السوري  الشعب  من  تأت  لم  ـ  اإلشكالية 
بقدر  لممثليه،  انتخابه  من  حتى  أو  نفسه، 
الخارج،  ما هي شرعية »مفروضة« من 

بعد دخول أطراف دولية وإقليمية على خط 
األزمة السورية، واستحواذها على القرار 

السياسي فيها. 

هذه  تعدد  إطار  في  األهم،  اإلشكالية 
باألطراف  المتعلقة  تلك  اإلشكاليات، 
الدولية المتصارعة على سورية. فإذا كانت 
األزمة،  تطورات  على  الروسية  الهيمنة 
للداللة  برهان  إلى  تحتاج  ال  وتفاعالتها، 
هيمنة  أنها  يعني  ال  ذلك  أن  إال  عليها، 
ُمطلقة، بل تبنى على توافقات مع أطراف 
المتحدة  الواليات  دولية أخرى، خصوصاً 
صحيح  األوروبية.  والدول  األمريكية 
تركيا  اإلقليميين  شريكيها  مع  روسيا،  أن 
العامة  الخطوط  بزمام  تمسك  وإيران، 
سورية،  في  والعسكري  السياسي  للحل 
السورية  المعارضة  أن  أيضاً،  وصحيح، 
أصبحت اآلن في وضع حرج للغاية، بعد 
أن أعلنت الواليات المتحدة أنها لن تتدخل 
هذا فضالً عن مصير المعارضة المسلحة 
الذي أصبح شبه محسوم، إال أنه يبقى من 
الصحيح، كذلك، أن الضغط الذي مارسته، 
المتحدة  األمم  إللزام  روسيا  وتمارسه، 
باألخذ بمشروع اللجنة الدستورية، كـبوابة  
إطار  في  يأتي  إنما  سياسياً،  األزمة  لحل 
يُمهد لتوافقات بينها وبين األطراف الدولية 
فإن  وهكذا،  تحديداً.  الغربية  األخرى، 
التعاطي مع حل النزاع في سورية ال يمكن 
أن يكون محلياً في سياق مثل هذا التدويل، 
على  الصراع  إن  قلنا  إذا  نُغالي  ال  بل 
الدولية،  التوافقات  إمكانية  ومدى  سوريا، 
مالمح  حول  اإلقليمية،  التفاهمات  وكذا 
مستقبلها كـدولة، سيكون هو المدخل الذي 

يتأسس عليه الدستور السوري. 

9سياسة آراء4
أمحد السلطان: 

«قمة طهران فشلت وإدلب مفتوحة على 
 االحتـــماالت كـافـة«
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«علـينا مـد جسـور الـثقة بني جـميع
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تقرير/ شيالن خوجه

الدستور السوري وإشكاليات تدويل األزمة

 حسني معلوم ـ صحيفة احلياة

»ماذا لو«؛ حوامل هذه العبارة أو العنوان 
ُمعظم  لعقوِل  التفكير  مركز  تستوطن 
السوري  الشمال  في  تعيش  التي  الشعوب 

إن لم نقل كلها. 

األسئلة  ونواقل  الحوامل  هذه  ومسببات 
واقعية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع، 
إذا ما قورنت بالوقائع الملموسة والمعطيات 
الحسية؛ بل تستوجب الوقوف عندها بكل 
جدية، وافتراض حصولها. واإلجابة عليها 
مقارنة بما مرت به المنطقة وشعوبها من 
األخرى  الدول  من  معينة  لفئات  خذالن 
تماشياً مع تحالفات كيدية منها واقتصادية 
بين  القريب  المدى  على  زائلة  مصلحية 
التحالفات  تلك  وخصوصاً  الدول،  هذه 
التي حصلت على حساب الشعب الكردي. 

الشعب  هذا  بها  مر  التي  واالنتكاسات 
والتضحيات  القرابين  ويقدم  يناضل  الذي 
بكرامة  العيش  سبيل  في  الزكية،  والدماء 
مئات  منذ  المنطقة  في  الشعوب  باقي  مع 
وتلك  السنين.  آالف  نقل  لم  إن  السنين 
وعلينا  بها،  اإلقرار  يجب  حاصلة  حقيقة 
لكل  واالستعداد  بالتحضير  مواجهتها 
حصولها،  إلى  تؤدي  التي  االحتماالت 
واألخالقية  اإلنسانية  القيم  انعدام  ظل  في 
وتزييف الحقائق والوقائع التاريخية بحكم 
في  الذرائع  واختالق  العسكرية،  القوة 
والرأسمالية  االستعمارية  الدول  مطابخ 
بحجج رعناء ال تمت إلى الواقع بأية صلة. 
تطالب  التي  الشعوب  ضد  حروبها  لشن 
الذرائع  هذه  تسمية  يمكن  وال  بالحرية، 
المضللة  والفبركات  بالتوليفات  سوى 

لألخالق اإلنسانية وقوانين المجتمع الدولي 
ومجلس األمن. وذلك استناداً على ما مر به 
الشمال السوري في األمس القريب، حين 
دولية  بصفقة  عفرين  مقاطعة  استُعِمرت 
التي  العصر،  ُموبقات  من  تُعتَبر  َمقِيتة 
ارتكبتها الدول الكبرى بحق شعبها المقاوم 
يوماً  ثمانية وخمسين  اإلرهاب  قاتل  الذي 
نيابة عن العالم أجمع. فتعرض هذا الشعب 
ِعرفاناً لجميله ولتضحياته وبَِصٍك مصدٍَّق 
المرتزقة  أيدي  على  الكبرى،  الدول  من 
التركية للتنكيل والتهجير والسلب والنهب 
إنسان.  بال  وكل ما يمكن أن يخطر على 
في  عالقة  زالت  ما  التي  المرارة  هذه 
حناجر الُكرد األنقياء البعيدين عن كواليس 
السياسة وغرفها المغلقة، تشكل دافعاً قوياً 
لدى هؤالء ليطرحوا ما يتخوفون منه في 

قادمات األيام ماذا لو تعرضنا للطعن في 
الدول الكبرى  ظهرنا مرة أخرى من قبل 
في مناطقنا اآلمنة؟ وما هي أوراق الضغط 
الخيانة  هذه  من  تحمينا  نمتلكها حتى  التي 

كما حصلت في عفرين؟!. 

عفرين  أن  إلى  تشير  األدلة  كل  حيث 
ومؤامرة  دولية  بلعبة  جغرافياً  سقطت 
حيكت خيوطها بين الدول الكبرى، إرضاًء 
لمآرب /البَيَدق التركي/ في لعبة الشطرنج 
بينها.  فيما  الدول  هذه  مصالح  بحكم  هذه 
الدبلوماسي  العمل  في  تقصيراً  وليس 
عنها،  المدافعين  بسالة  أو  السياسي  أو 
األسئلة  بهذه  التفكير  علينا  يحتم  ما  وهذا 
والتوجس  عندها  والوقوف  المطروحة 
منها، ووضع هذه الفرضيات على طاولة 

لها  واالستعدادات  التدابير  وأخذ  النقاش 
فيما لو حصل ذلك. رغم أن هامش حدوث 
في  وليس  بعيداً  زال  ما  االفتراضات  هذه 
المنظور وال تلوح في األفق شيء  المدى 
من ذلك، وخصوصاً ضمن هذه المعادالت 
في  الحاصلة  والتعقيدات  المتشابكة 
المنطقة واالحتباس السياسي واالقتصادي 
الحاصل بين أمريكا وتركيا. بيد أن التهيؤ 
األسئلة  هذه  على  لإلجابة  واالستعداد 
وتطمين  لها  والدراسات  الخطط  ووضع 
بسالم  العيش  إلى  تتعطش  التي  الجماهير 
وبالدرجة  منا جميعاً  يتطلب  وأمان، وهذا 
الكردي  الصف  وحدة  على  العمل  األولى 
بأقصى  وإن كانت بنسب مختلفة. والعمل 
شعوب  معنويات  رفع  على  الطاقات 
ذهنية  بثورة  القيام  بل  السوري،  الشمال 
تكون  بأن  الكفيلة  الطرق  وإيجاد  لديها، 
شعوب الشمال السوري وخصوصاً قوات 
سوريا الديمقراطية الَجْذِر الرئيسي الوحيد 
على  الحاصلة  الدولية  المعادالت  حلِّ  في 
القوات  هذه  وجعل  السورية.  األرض 
لصالحها  الميزان  كفة  يرجح  الذي  الثقل 
التحالفات  بتوسيع  الدولية وذلك  اللعبة  في 
الغربية  أو  كانت  االقليمية  سواء  الدولية، 
استدعى  لو  )حتى  البديلة  الروافد  وإيجاد 
األمر منا حفر هذه الروافد باإلبرة( وذلك 
تقوم  الحكماء  من  هيئة  أو  بتشكيل مجلس 
في  النافذة  بالشخصيات  العالقات  بتمتين 
والتي  الغربية.  والبرلمانات  الحكومات 
في  القرار  مركز  على  تؤثر  أن  يمكن 
دولها، وذلك لتغذية ودعم هذه القوات التي 
منجزاتها،  ودافعت عن  اإلرهاب  حاربت 
للحفاظ على دماء شهدائها فيما لو حصلت 
ظل  في  لها،  خذالن  أو  انتكاسات  أية 
وتحالفات  المتقلبة  الدولية  المواقف  هذه 

المصالح التي تتبدل في كل لحظة. 

شعوب مشال سوريا تكسر عبارة «ماذا لو«!!

بدران احلسيين
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من السكان وهم من غير العرب )الكرد – 
التركمان( وجماعة من قبيلة »بني جحش« 

وهي من أصل عربي.

التعليم وثقافة أبناء املنطقة

الهجين  بلدة  أبناء  يتميز 
لهم  بحصو
شهادات  على 
معية  جا
 ، مختلفة
طهم  تبا ر ال
بالتعليم والثقافة 
بشكل كبير مما 
جعل معظم أبناء 
مثقفين  المنطقة 
على  وحاصلين 

الشهادات الجامعية 
والصيدلة  كالهندسة, 

من  وغيرها  والطب, 
الشهادات العلمية.

عليها  داعش  مرتزقة  سيطرة  وبعد 
أبناء المنطقة الحاصلين على  خرج أغلب 
المجاورة  الدول  إلى  الجامعية  الشهادات 

كالخليج العربي, والعراق.

هجني وبداية األزمة السورية

سيطرت  السورية  األزمة  بداية  في 

المجموعات المسلحة التي تسمي نفسها بالـ 
بلدة  على  الحر«  »الجيش 
الهجين بعد أن انسحبت منها 
في  السوري  النظام  قوات 
أواخر عام 2013,  فقام 
بتوريط  الحر  الجيش 
الشبان والعوائل معهم 
إغرائهم  خالل  من 
الذي  بالمال 
بسرقته  قاموا 
الشعب  من 
 , ي ر لسو ا
أشهر  فبعد 
السيطرة,  من 
ما  وسرعان 
المدينة  سلمت 
داعش  لمرتزقة 
لترتكب  منها،  وانسحبوا 
األخيرة فيها فظائع ومجازر، 
وأجبرت الشباب على االنضمام 

إلى صفوفها.
وبعد نداءات واستجاد من قبل السكان 
نحو  الجزير  عاصفة  حملة  انطلقت 
هجين التي باتت آخر مأوى ومالذ لمرتزقة 
داعش ليتم تحرير كامل المنطقة من شرها 
وجرائمها، وتنعم المنطقة باألمان والحرية 

والسالم.
وكالة هوار

مرتزقة  هجوم  على  أعوام  أربعة  مضت 
سيطر  أن  بعد  كوباني،  لمقاطعة  داعش 
فكيف  والرقة،  الموصل  على  المرتزقة 
وكيف  حينها  سوريا  في  األوضاع  كانت 
بدت فصول معركة كوباني في ظل تهاوي 
داعش  أمام  والعراقي  السوري  الجيشين 
في  صعباً  رقماً  بدا  والذي  تركياً  المدعوم 

المعادلة السورية.
عام  أيلول  من  عشر  الخامس  يوم  يعتبر 
كوباني  تاريخ  في  فارقاً  يوماً  2014م، 
وسوريا والعالم، اليوم الذي بدأ فيه داعش 
من  اآلالف  خالله  استقدم  واسع  بهجوم 
مدينة  األجانب صوب  سيما  وال  مرتزقته 
الهجوم  هذا  أقصى شمال سوريا،  كوباني 
مرتزقة  تاريخ  في  األكبر  اعتبر  الذي 
داعش، بعد مسرحيات هزلية ضد الجيشين 
المئات  أمام  وفرارهم  والسوري  العراقي 
وعدد  والموصل،  الرقة  في  المرتزقة  من 

من المناطق األخرى.
بدا  إذ   2013 عام  أواخر  إلى  العودة  في 
يوم،  بعد  يوماً  يشتد  سوريا  في  الصراع 
في  شهدت  السورية  المحافظات  وأغلب 
تلك اآلونة اشتباكات متبادلة وقصف جوي 
ومسميات  الفصائل  وعشرات  وبري، 
التي  الفوضى  ظل  في  خرجت  مختلفة 
كان  واحداً  بالبالد، إال أن فصيالً  عصفت 
والذي  أخرى  وعسكرية  سياسية  أبعاد  له 
رافقها صخب  قوة  إلى  تحول  ما  سرعان 
إعالمي على أنه ال يقهر، وهو »داعش«.

الكثيرين  نفوس  في  أدخل  الذي  داعش 
سيشن  بأنه  العالم  يهدد  وبات  الرعب، 
من  مختلفة  بقاع  في  إرهابية  عمليات 
في  تحول  نقطة  ظهوره  وكان  األرض، 
المعادلة السورية التي بدأت معها مؤامرة 
السوري  الشعب  ضد  حيكت  كبيرة  دولية 
أدارتها شبكة  وال سيما في شمال سوريا، 
احتالل  بهدف  دول،  استخباراتية من عدة 
األرض  على  المساحة  من  قدر  أكبر 
السورية وتمرير مصالحها، إال أن معركة 
كوباني قلبت الموازين كافة وباتت حسابات 

تلك الدول تأخذ منحى آخر.

والدة داعش الال شرعية

داعش  لظهور  األساسي  التاريخ  يعود 
عام  إلى  المصادر  معظم  تقول  حسبما 
2004م، حيث أنشأ المرتزق أبو مصعب 
حملت  مرتزقة  مجموعات  الزرقاوي 
أسماًء عدة بدءاً من جماعة التوحيد والجهاد 
ومروراً بمبايعة تنظيم القاعدة ليصبح فرعاً 
لها في »بالد الرافدين« إلى إنشاء مجلس 
الشورى وتشكيل ما تسمى »دولة العراق 
بكر  أبي  بزعامة  عام 2006  اإلسالمية« 

البغدادي.
في  انحصرت  المجموعات  تلك  كل 
حيث  العراقية،  الحدود  داخل  تشكيالتها 
اجتاحت  التي  األمريكية  القوات  حاربت 
كانت  التي  العراقية  والقوات  العراق 
بدءاً  المتعاقبة  العراقية  للحكومات  تخضع 
وحتى   2003 عام  العراق  اجتياح  من 

.2011
نفوذ  توسع   2014 عام  من  ابتداًء   
المرتزقة في العراق وسوريا التي دخلوها 
»الدولة  اسم  يحمل  بدأ  ومنها  عام 2013 
وعرفت  والشام«  العراق  في  اإلسالمية 

اختصاراً بـ »داعش«.
اتخاذ مرتزقة  إلى  بد هنا من اإلشارة  وال 
جبهة  شقيقته  عن  مختلفاً  مسلكاً  داعش 
النصرة، رغم أن المجموعتين استندتا على 

أفكار تنظيم القاعدة.

بعد مدن الرقة واملوصل داعش 
يهاجم كوباني

البداية  القليلة في  الرغم من أعدادهم  على 
أن داعش كان يسيطر على كل مدينة  إال 
أي  ودون  سهولة،  بكل  إليها  يتوجه 
كانت  التي  الجيوش  قبل  تذكر من  مقاومة 
لداعش  اإلعالمية  اآللة  أمام  باآلالف  تفر 

وليست القوة العسكرية إن صح التعبير.
فلم يستطع خمسون ألف مقاتل من الجيش 
المقاومة الصمود ولو  العراقي والشرطة، 
داعش  من  مرتزق   300 أمام  لساعات 
هاجموا المدينة، وسيطروا على المؤسسات 
يحوي  كان  الذي  البنك  وحتى  الحكومية 
بداخله ماليين الدوالرات، التي يعتقد بعض 
المراقبين أنها عملية تسليح وتمويل لداعش 
بالتنسيق مع  العراقية،  الحكومة  بها  قامت 

الدول الداعمة لداعش.
الوسط  في  داعش  تمدد  أخرى  جهة  ومن 
السوري وسيطر على كامل محافظة الرقة 
على  سيطرته  وأحكم  أيام،  غضون  في 
كبرى معسكرات النظام السوري في شمال 
سوريا كالفرقة السابعة عشر واللواء ثالثة 
عيسى  عين  بلدة  من  بالقرب  وتسعون، 
فرار  جانب  إلى  كله  هذا  الرقة،  شمال 
»بالجيش  يسمى  ما  عناصر  من  المئات 
الحر« من مناطق منبج وجرابلس وكري 
سبي والباب أمام تقدم داعش الذي أصبح 

رقماً صعباً في المعادلة السورية.

كوباني... املفارقة!!

ثورة  وبدايات  السورية  الثورة  بداية  منذ 
أهالي  قام  سوريا،  وشمال  آفا  روج 
المقاطعة وبخاصة الشباب باالنضمام إلى 
والمرأة،  الشعب  حماية  وحدات  صفوف 
وتمكنوا ولمدة أشهر وفي ظروف غاية في 
الصعوبة وبمعارك غير متكافئة من ناحية 
بمعدات  قراهم  حماية  من  والعتاد  العدد 

ية  أمام عسكر محدودة 
ت  لهجما ا
لتي  ا

بأسماء  مختلفة  عسكرية  فصائل  شنتها 
مختلفة تحت مسمى »الجيش الحر« بداية، 
هجمات  وأخيراً  بعدها  النصرة«  و«جبهة 

داعش.
 2014 عام  أيلول  من  عشر  الخامس  في 
وعلى  مقاتليه  من  اآلالف  بجر  داعش  بدأ 
باألعمال  المختصين  األجانب  رأسهم 
ودبابات  بمدرعات  كبير  بهجوٍم  القتالية 
والرقة  الموصل  من  المرتزقة  استقدمها 
العراقي  للجيشين  تعود  أسلحة  وهي 

والسوري، صوب مدينة كوباني.

األوضاع يف سوريا عامة والشمال 
خاصة بالتزامن مع اهلجوم

في أواسط عام 2014 بات داعش يسيطر 
على مساحة تقدر بأكثر من 180 ألف كم2 
في سوريا والعراق أي ما يوازي مساحة 
السوري  النظام  تواجد  انحصر  سوريا، 
الداخلية  المناطق  وبعض  الساحل  في 
حماه،  حمص،  ومدن  دمشق،  كالعاصمة 

والسويداء في العام نفسه.
قبل  داعش  امتلكها  األسلحة  من  أطنان 
يمتلك  وبات  كوباني  على  هجومه 
ت  عا مجمو

التي  كافة  األرض  أصقاع  من  مرتزقة 
مهدت تركيا لهم األرضية في العبور إلى 
يزيد  قوامه  جيشاً  داعش  امتلك  إذ  سوريا 
عن«300 ألف« مسلح في سوريا والعراق 
في تلك اآلونة، بحسب معلومات أدلى بها 
أحد األمراء لدى داعش والذي ألقت قوات 
القبض عليه في وقت  الديمقراطية  سوريا 

سابق.
روج  يحاصرون  المرتزقة  بات  لذلك؛ 
وبين  بينها  فيما  الطرق  كل  ويقطعون  آفا 
المناطق السورية عدا مقاطعة عفرين التي 
كان لها ارتباط جغرافي مع محافظة إدلب 
وحلب خارج عن سيطرة داعش، وكانت 
مناطق روج آفا هي الوجهة المقبلة لداعش 
ليشمل  توسعه  إكمال مخطط  ما حاول  إذا 
وبدت  السوري.  الشمال  مناطق  كامل 
مدينة كوباني التي تقع في منتصف مناطق 
للتوسع،  سهالً  هدفاً  يبدو  ما  على  الشمال 
الممكن أن  التي من  الكردية  المدن  وأولى 

يسيطر عليها داعش.

كوباني البداية وبتزكية 
تركية

أعضاء  اعتقال  من  وجيزة  فترة  بعد 
قبل  من  الموصل  في  التركية  القنصلية 
داعش حصلت مفاوضات ولمدة شهرين، 
اتفاق  إلى  المفاوضات  تلك  أفضت  وقد 
داعش،  طلبات  جميع  تركيا  بتلبية  يقضي 
المهاجرين  آالف  عبور  تسهيل  وهي 
سوريا،  إلى  العالم  حول  مختلفة  دول  من 
سبي  كري  ـ  جرابلس  معابر  وفتح 
الغذائية  المواد  لتمرير  وذلك  الحدوديتين، 
األجهزة  إلى  باإلضافة  التفجير،  ومواد 
التركية  السلطات  وأخلت  كما  االلكترونية 
سوريا  إلى  يتوجهون  كانوا  مرتزقاً   350
للقتال في صفوف داعش، وكل ذلك مقابل 
بنادقها  وفوهات  إرهابها  داعش  توجه  أن 

صوب كوباني خدمة لتركيا.
وال شك أن داعش الذي كان مدعوماً بشكل 
االعتبار  بعين  أخذ  تركيا  قبل  من  كبير 
وتشكل  المنطقة  تتوسط  التي  كوباني  أن 
خاصرة روج آفا، هي المدينة التي انطلقت 
)ثورة  تموز  من  عشر  التاسع  ثورة  منها 
كونها  عن  النظر  بغض  وهي  آفا(  روج 
تمتلك  وال  جهات،  ثالث  من  محاصرة 
التي  األسلحة  ربع  عنها  المدافعة  القوات 

يملكها داعش.
وربما أن داعش اعتقد آنذاك أن السيطرة 
على  السيطرة  بداية  تعني  كوباني  على 
لتشكيل  والركيزة  السوري  الشمال  كامل 
الشمال  طول  على  تمتد  مذهبية  دويلة 
السوري ووصوالً إلى العراق وهي أهداف 
تؤيدها تركيا وقطر، أي البدء بالزحف نحو 
مشروع  وتبديد  عفرين  ثم  ومن  الجزيرة 
إحدى  على  بالسيطرة  الذاتية  اإلدارة 
المقاطعات الثالث ضمنها، إضافة إلى أن 
داعش أراد من خالل احتالل كوباني إبعاد 
القوى الديمقراطية التي كانت حاضرة بقوة 
سيطرته  لمناطق  المتاخمة  المناطق  في 
ذات  كوباني  وكانت  وسوريا،  العراق  في 
هي  الكرد  لدى  الكبيرة  المعنوية  الرمزية 
لالنتقام  لداعش  األنسب  والساحة  الفرصة 
من فشله في تحقيق كامل أهدافه في شنكال، 
عملية  الشعبي  الدفاع  قوات  أفشلت  حيث 
داعش في السيطرة على كامل شنكال إبان 
شنه حملة عسكرية عليها في الثالث من آب 

عام 2014.
سيطرته  إحكام  إلى  سعيه  جانب  إلى  هذا 
على أكبر مساحة ممكنة من الحدود التركية 
لعبور  وسيلة  يتخذها  كان  لطالما  التي 
المئات من العناصر األجانب الذين قصدوا 
عالوة  الغرب،  من  قادمين  إليه  االنضمام 
على أن تقارير كانت تفيد بأن داعش عمد 
إلى إيراد مواد نفطية من مناطق سيطرته 
في العراق وسوريا إلى تركيا عبر الحدود، 
التي  كوباني  على  السيطرة  أن  يعني  ذلك 
متراً  كيلو  ثمانين  تفوق  مسافة  تجمعها 
تسهيل  في  سيساهم  التركية،  الحدود  مع 
أنظار مرتزقة  لذا؛ تحولت  العمليات.  تلك 
مشروعه  ليكمل  كوباني،  صوب  داعش 
التوسعي في المنطقة ويحقق بذلك جملة من 

األهداف في رقعة جغرافية واحدة.

وكالة هاوار 
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فـصول هـجوم اخلـامس عشـر مـن أيـلول
 عـلى كـوباني«الـوجهة واهلـدف«

الكتاب: خطايا زهر الزيتون

الكاتب: سالم حسني
ضفاف 
المعرفة

إدريس مامد

في  الفرات  لنهر  اليسرى  الضفة  على 
سوريا تقع بلدة هجين التي تتبع لمنطقة البو 
كمال في دير الزور، بلغ عدد سكان الناحية 
97,870 نسمة حسب تعداد عام 2004م، 
حيث  جهات  ثالث  من  بها  النهر  ويحيط 
تنتشر مزارعها وبيوتها على سهل فيضي 

ذي تربة لحقية كونتها ترسبات النهر.

تاريخ البلدة وطبيعتها

يقارب  ما  إلى  البلدة  إعمار  تاريخ  يعود 
265 عاماً تقريباً, وتعود تسمية البلدة نسبة 
بتربية  يمتازون  كانوا  الذين  سكانها  إلى 
بالهجن  تسمى  والتي  العدو  سريعة  اإلبل 
لذلك أطلق عليهم اسم »أهل الهجن« ومنها 

جاءت تسمية )هجين(.
الغزالن  قطعان  بكثرة  هجين  بلدة  تميزت 
كونها  فيها  البرية  والحيوانات  واألرانب 
المياه  ووفيرة  وخصبة،  خضراء  أرض 
العذبة لوقوعها على الضفة الشمالية لنهر 
وبخاصة  األشجار  فيها  وتكثر  الفرات, 
األهالي   دفع  مما  والطرفة  الحور,  أشجار 
للسكن والعيش فيها، كونها منطقة زراعية 
خصبة ويعمل معظم أهالي البلدة بالزراعة 
وبخاصة القطن والقمح, الشوندر السكري, 

الخضار, واألشجار المثمرة ومنها النخيل، 
كما يعمل قسم من السكان بتربية المواشي 

كاألغنام واألبقار.

موقع البلدة االسرتاتيجي

دير  من  كم   110 مسافة  هجين  بلدة  تبعد 
الزور وحوالي 35 كم عن مدينة البو كمال، 
تقدر مساحتها بحوالي250 كم2 دون القسم 
الصحراوي منها في حين تشكل مساحتها 
مع القسم الصحراوي حوالي 1250كم2. 
وهي مركز ناحية تضم عدة قرى ومزارع 
والغربي,  الشرقي  »غرانيج  وهي, 
وأبو  حوامه,  البحرة,  حمام,  أبو  الكشكية, 
البلدة عدة  الحسن، وتحتضن  أبو  الخاطر, 
حوار,  حي  السوق,  أحياء   « منها  أحياء 
القلعة, العشرين, وترتبط بمدينة دير الزور 
آخر  وطريق  الفرات  نهر  يحاذي  بطريق 

يربطها بمدينة البو كمال.

سكان بلدة اهلجني

عربية  أكبر عشيرة  هجين  بلدة  في  تعيش 
نسبهم  يعود  حردان،  البو  عشيرة  وهي 

الُعبيد وهم سكان مدينة كركوك  قبيلة  إلى 
أصالً جاؤوا إلى سوريا إثر خالفات عائلية 
إلى ترك  بينهم وبين عمومتهم, اضطرهم 
الفرات  نهر  مع  ساروا  حيث  موطنهم 
»البو  هذا،  يومهم  إلى  هجين  وسكنوا 
العبيد، جاؤوا  قبيلة  فئة من  حردان« وهم 
إثر خالف  العراق،  العبيد في  من حويجة 
ومن صفاتهم  عمومتهم،  أبناء  وبين  بينهم 
الكرم والشجاعة، ويشكلون حالياً 60% من 

مجموع السكان القاطنين في المدينة.
مع  عمومة  أبناء  إنهم  يقال  خاطر«  »البو 
البو حردان كونهم أبناء قبيلة واحدة ويسكن 
المدينة  من  األوسط  الحي  أطراف  هؤالء 
السكان.  من  حوالي %13  ويشكلون  حالياً 
نسب  عن  نسبهم  ويختلف  الدميم؛  قبيلة 
قبائل  من  ينحدرون  حيث  الباقية،  القبائل 
ويسكنون  العربية،  الجزيرة  تقطن  كانت 
 %17 ويشكلون  المدينة  من  الغربي  الحي 
يسكنون  هيازع«  البو  »قبيلة  السكان.  من 
العبيد  قبيلة  من  فخذ  وهم  الشرقي  الحي 
دول  إلى  مهاجرون  معظمهم  العراقية، 
بلدة  في  منهم  كبيرة  نسبة  وتوجد  الخليج، 
نسبة  من   %7 نحو  ويشكلون  الرمادي، 

السكان.
 %3 نسبتهم  تتجاوز  وال  »المختلطون«   

بلدة اهلجني... أصالة عربية

رحيل سفري األغنية اجلزائرية 
واألمازيغية

استذكار الكاتب املناضل خليل كالو 
يف مسقط رأسه

المثقفين  اتحاد  برعاية   - قامشلو  روناهي/ 
في إقليم الجزيرة وبحضور العشرات من 
المثقفين والكتاب ولفيف من أهالي المنطقة 
في ديرونا قلنكا وناحية تربه سبي، أقيمت 
مراسم استذكار الكاتب والمناضل الكردي 
في  ربه  جوار  إلى  رحل  الذي  كالو  خليل 

15-9-2014م.
وبحضور الفت َجرت مراسم االستذكار؛ 
على  صمت  دقيقة  بالوقوف  بدأت  والتي 
أرواح الشهداء وروح الفقيد، ثم ألقيت عدة 
إقليم  في  المثقفين  اتحاد  كلمة  منها  كلمات 
تربة  فرع  المثقفين  اتحاد  وكلمة  الجزيرة 

سبيه وكلمة أصدقاء الفقيد وكلمة آل الفقيد.
النضالية  الروح  عن  الكلمات  تحدثت  وقد 
والثورية التي حملها المناضل خليل كالو، 
إضافة إلى الخصال الكردية الوطنية التي 
تجلت في اإلقدام والجرأة والنقد والصراحة 
الكاتب  مثال  كان  وإنه  بها،  عرف  التي 

والشاعر والمثقف بمعنى الكلمة.
من  شعرية  مشاركات  الكلمات  وأعقب 
عدد من الشعراء بقصائد وجدانية ووطنية 
الفعاليات  وسبق  الفقيد،  رثاء  في  وقصائد 
زيارة الجميع لضريح الفقيد ووضع أكاليل 

من الزهور عليه.

توفي في باريس يوم السبت الفائت بتاريخ 
الغناء  مغني  ابرز  أحد  16-9-2018م 
األمازيغي الجزائري جمال عالم عن عمر 
بعد مرض  وذلك  والسبعين،  الحادية  ناهز 
وكان  السابقة،  الفترة  في  منه  نال  عضال 
الفنان جمال عالم منذ عدة أشهر في فرنسا 
ذكرت  ما  على  خطير  مرض  من  للعالج 

وسائل اإلعالم الجزائرية.
لألغنية  سفيراً  عالم  عرف 

قد  وكان  الخارج  في  الجزائرية 
درس الموسيقى أوالً في المعهد 
 250( بجاية  في  الموسيقي 

غداة  العاصمة(  شرق  كيلومترا 
 1962 عام  في  بالده  استقالل 

الجزائر  في  مسيرته  يباشر  أن  قبل 
 1967 عام  وفي  وخارجها. 
مسارح  أحد  في  يعمل  كان 

باريس والتقى شخصيات بارزة في األغنية 
براسينس  جورس  أمثال  من  الفرنسية 
وبرنار  فيريه  وليو  موستاكي  وجورج 

الفيلييه.
أصدر أول ألبوم له بعنوان »مارا ديوغال« 
)عندما يعود( في عام 1973م، وهو عنوان 
سليمان«  »سي  ثم  ومن  أغانيه  أشهر  أحد 
عام  في  و«ساليمو«  1981م،  عام 
1985م، في عام 2001 أصدر ألبوم 
»قوراية« وهو اسم جبل قرب بجاية 
1989م.  عام  وفي  رأسه،  مسقط 
في  المسارح  من  الكثير  اعتلى  وقد 
وعرف  األمريكية  والقارة  أوروبا 
كأبرز فنان أمازيغي وجزائري 

في العالم.
وكاالت

سالم  الكاتب  يأخذنا 
سرديات  رحلة  في  حسين 
التسعينيات  لبداية  متتالية 
المنصرم،  القرن  من 
معاناة  عن  الستار  ليرفع 
المجتمع من الواقع المرير 
الغاب،  قانون  وطأة  تحت 
العادات  لبؤرة  يحيلنا  ثم 
إلحياء  المتزمتة  والتقاليد 
رحم  من  سهواً  الخطيئة 
المجتمع، ثم يأخذنا لمستنقع 
الشرخ الطبقي المتمثل في 
واألديان  األعراق  جميع 
المكونات  بين  والطوائف 

التي تفادتها الحكومات المتتالية في حكمها 
لسورية منذ بداية القرن الماضي، ليعود بنا 
من  بدءاً  العربي  الربيع  النطالقة  الكاتب 

البو عزيزي وصوالً لسوريا.
بعنصر  المفعمة  السرديات  هذه  كل  في 
الذي  الملل  قتل  الكاتب  استطاع  التشويق، 
يعانيه أغلب القراء من مطالعتهم للروايات 
نسيان  متاهات  في  القارئ  تُدخل  التي 

أحداث وتسلسل القصة المراد منها.
عامة  المثقفين  أن  والمعهود  الدارج  وألن 
في  األخصائيون  هم  خاصة  والكتاب 
تشخيص الداء المجتمعي، فعلى كل كاتب 
يشخص  نقدية  رسالة  صاحب  يكون  أن 
الحلول بحسب  ثم يطرح  اآلفة؛ ومن  فيها 

الكتاب  أغلب  يسلك  وهنا  للحالة،  معرفته 
المراد  الفكرة  إليصال  الكتابية  الطرق 
عن  عبارة  الكتابة  تكون  أال  على  منها، 
ليستوعب  فكها  عن  القارئ  يعجز  طالسم 
الكاتب تجنب  الكاتب، هنا استطاع  رسالة 
كيال  المبهمة،  والجمل  المنمقة  المفردات 
يشعر  أو  بالعجز،  البسيط  القارئ  يشعر 
في  اللغوية  عضالته  يعرض  الكاتب  أن 
ميدان الصرف والنحو، على غرار بعض 
في  وقعوا  الذين  العربي  العالم  الكتاب من 
سلوك  عبر  اللغوية،  للزينة  االكتراث  فخ 
الفكرة  لطرح  المباشر  غير  األسلوب 
متجاهلين أنهم أصحاب رسالة نقدية عليهم 
إيصالها لكل شرائح المجتمع، ال لفئة معينة 

تستطيع استيعاب األدب من كل جوانبه.

ولد بيكاس )بطل الرواية( إثر ليلة ارتكب 
سهواً  الخطيئة  المخطوبين  األبوين  فيها 
يعتقل  ثم  ومن  زواجهما،  يعلنا  أن  قبل 
األب بمحض الصدفة في حلب حين يذهب 
في  تواجد  ألنه  لخطيبته،  الحلي  لشراء 
ويقضي  الخطأ،  والزمان  الخطأ  المكان 
نحبه في السجن بعد قضاء عشرات السنين 
بعد  نحبها  األم  وتقضي  القضبان،  خلف 
الخطيئة بتسعة أشهر إثر نزيف حاد حين 
أبصر بيكاس النور. ليترعرع بطل الرواية 
طعم  تذق  لم  التي  العاقر  خالته  كنف  في 
وراء  الكامن  السر  أخفت  بعدما  األمومة 

والدته.
أحياء  أحد  في  الرواية  بطل  عود  يشتد 
بعيداً  نفسها،  على  المنغلقة  القديمة  حلب 
عن األحياء ذات الغالبية الكردية، ليدرس 
االبتدائية واإلعدادية ومن ثم الثانوية ليدخل 
الجامعة ومن ثم يتعرف فيها على الحركة 
الطالبية حتى تصل الشرارة من تونس إلى 
درعا، ليقوم البطل مع بعض رفاقه بتنظيم 
العتقاله  أدى  مما  لدرعا  مؤيدة  مظاهرة 
ليتعرف  أشهر،  ستة  لمدة  السجن  ودخوله 
الغطاء  يكشف  السجن على شخص  داخل 
ثم  ومن  عاماً.  لعشرين  دام  سر  عن  له 
كان  التي  الجامعية  حبيبته  بواسطة  يخرج 
والدها ضابطاً في المخابرات من الساحل 

السوري.
سطور  بين  وما  الرواية  فصول  بين  فيما 
الصفحات تفاصيل وحكايات كثيرة، أوجاع 
وآالم ال يمكن أن نراها إال بقراءتها وألكثر 
الزيتون«  زهر  »خطايا  رواية  مرة،  من 
وهم  عفريني،  طابع  ذات  وقصة   رواية  
ووجع سوري وكردي تستحق القراءة بكل 

معنى الكلمة.
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في  الشعب  بلدية  تعاني  ـ  الطبقة  روناهي/ 
الطبقة من بعض المعوقات أثناء متابعة عمل 
العام  خالل  المرحلية  والخطط  المشاريع 
والتي تجعلها تتعثر في عملها؛ ما يؤدي إلى 
التأخر في اإلنجاز، كنقص الدعم المادي وقلة 

الخبرات القائمة على العمل ونقص اآلليات.
المشاريع  من  العديد  الطبقة  بلدية  أطلقت 
مياه  من  الخدمية  البنية  إلصالح  الهادفة 
انعكس  ما  المدينة؛  في  الصحي  الصرف 
التي  الظروف  بها جراء  العمل  لمتابعة  سلباً 

شهدتها مدينة الطبقة وريفها.
ووضعت بلدية الشعب أهم المشاريع الخدمية 
في المقدمة؛ ومنها مشروع إعادة تأهيل شبكة 
شبكة  تأهيل  إعادة  مع  بالتزامن  المدينة  مياه 
الصرف الصحي في الطبقة، إضافةً لمشروع 
ترقيع بعض أجزاء لشوارع الطبقة بالزفت. 
اطالق  عن  البلدية  أعلنت  سابق  وقت  وفي 
الصرف  شبكتي  تأهيل  إعادة  مشروعي 
آب  شهر  مطلع  المدينة  في  والمياه  الصحي 
المدينة  من  محددة  مساحة  لتأهيل  الماضي 
بعض  ترقيع  لعملية  إضافةً  تضرراً؛  األكثر 
التحضير  تم  باإلسفلت، والذي  المدينة  طرق 

للعمل به منذ فترة قريبة.
وتواجه بلدية الشعب عدة صعوبات من أجل 
ضعف  مع  الخدمية  األعمال  جملة  استكمال 

اإلمكانيات المتاحة خالل المرحلة الماضية.
وعن تلك المعوقات؛ حدثنا الرئيس المشترك 
لبلدية الشعب في الطبقة عبد الوهاب السليمان 
عمل  تواجه  التي  العوامل  أهم  »إن  قائالً: 
المالي،  العامل  وإنجاز مشاريعها هو  البلدية 
إضافة  البلدية،  تخص  ميزانية  وجود  وعدم 
إلى قلة الخبرات القائمة على العمل، إذ تحتاج 
الذين  والفنيين  المهندسين  من  للعديد  البلدية 

يملكون الخبرة العملية«.
وأكد السليمان: »تفتقر البلدية لبعض اآلليات 
الهندسية؛  اآلليات  الستمرار عملها؛ وأهمها 
المناطق  لوجود  والنقّارات  البواكر  منها 

الصخرية«.
نقص  »إن  السليمان:  الوهاب  عبد  وأضاف 
المياه  قساطل  برفع  تختص  التي  الروافع 
يؤخر  مكانها؛  من  الصحي  والصرف 

العمل«.
تعمل حسب  الطبقة  بلدية  إن  ذكره  والجدير 
وهي  المدينة  داخل  لها  المتاحة  االمكانيات 
وضعف  الصعوبات  رغم  بالعمل  مستمرة 

اإلمكانات.  

عقدت اإلدارة العامة للثروة الحيوانية اجتماعاً 
المتعلقة  المؤسسات  مشاكل  لحل  سنوياً 
سبل  أيجاد  على  والعمل  الزراعي،  بالقطاع 

الحلول المناسبة لها.
الجزيرة  إقليم  في  الزراعة  ألهمية  ونظراً 
هيئة  إلى  زيارة  روناهي  لصحيفة  كانت 
لقاء  وأجرت  الجزيرة  إقليم  في  االقتصاد 
فيها أحمد سليمان كما في  العام  مع اإلداري 

تقريرنا التالي:
صرح سليمان بأن هذا االجتماع يعقد سنوياً؛ 
الموسم  من  اإلنتهاء  بعد  دوري  وبشكل 
الزراعي. وأكد بأن هناك أقسام عديدة للقطاع 
بإعداد  يقوم  االقسام  هذه  من  وكل  الزراعي 

التقرير السنوي وقراءته في االجتماع. 
وأشار سليمان بأن جميع مؤسسات الزراعة 

والثروة  الفالحين  واتحاد  المرأة  واقتصاد 
المتعلقة  واالقسام  االقتصاد  وهيئة  الحيوانية 
اإلجتماع  إلى   وتنضم  تحضر  بالزراعة 
السنوي الذي ينعقد سنوياً، ومن خالله توضع 

خطة للموسم المقبل.
 

مقرتح إنشاء احتاد الفالحني

عن  الصادرة  القرارات  تنفيذ  أهمية  وحول 
إلى  سليمان  أحمد  نوه  السنوية؛  االجتماعات 
أن بعض القرارات يجب أن تنفذ بأسرع وقت 
إال  تنفذ  ال  القرارات  بعض  وهناك  ممكن، 
فعلى  عليه،  االتفاق  بعد  عامين  أو  عام  بعد 
سبيل المثال كان هناك مشروع تأسيس اتحاد 
الفالحين ومراكز الزراعة ووحدات ارشادية 

بالكامل،  ينفذ  لم  أنه  إال  كافة،  القرى  في 
أرض  على  نفذ   %70 إن  القول:  نستطيع 
 2019 عام  حتى  التنفيذ  قيد  وستبقى  الواقع 

إلى االنتهاء منه.
العام؛  لهذا  الزراعي  الموسم  وبشأن 
موسم   كان  العام  هذا  »في  سليمان:  أكد 
ناحية  من  مشاكل  هناك  وكان  الزراعةجافاً 
البذار  من   %  80 المناخ؛  وتقلبات  المياه 
الزراعة  مديرية  وقدمت  ابداً،  ينبت  لم 
الخطط  بعض  االقتصاد  هيئة  وبمساعدة 
والحلول اإلسعافية مثل إعطاء البذار بالدين، 
تأجلت  تنبت محاصيلهم  لم  الذين  والفالحون 
الموسم  انتهاء  بعد  المقبل  العام  إلى  ديونهم 
على  المازوت  توزيع  ويتم  كما  الزراعي، 
أصحاب األراضي المروية، وتوزيع السماد 
بالدين  النصف  بمقدار  القطن  على مزارعي 
كمساعدة للفالحين«، وأشار إلى أن مؤسسات 
حسب  ول  للفالحين  الدعم  تقدم  الزراعة 
اإلمكانيات المتوفرة لتشجعهم على الزراعة.

فائدة تطبيق الدورة الزراعية

التي عانى  المشاكل  مناقشة  تم  العام  هذا  في 
العام  في  حصولها  لتجنب  الفالحون  منها 
اجتمع كل من أعضاء  السبب  ولهذا  المقبل، 

إكثار  الحيوانية،  )الثروة  التالية  المؤسسات 
البذار، الوقاية، محميات، اآلليات الزراعية، 
الزراعية  الجمعيات  المائية،  الموارد 
الزراعيين(،  المختصين  اتحاد  التعاونية، 
المشاكل  لتلك  المناسبة  الحلول  ووضعوا 
وتطوير األعمال التي تنفذ في االقليم، ووضع 
خطط استراتيجية منها عدم / استعمال السماد 
الكيماوي وتطبيق الدورة الزراعية /ألن تلك 
المحاصيل لن تكون بحاجة للسماد الكيماوي، 
نتيجة وجود سماد جوي وأزوتي في األرضـ 
ال  نظيفة  المزروعة  البذار  تكون  وعندما 

تحتاج إلى األدوية.
 وأشار إلى إن مؤسسة اكثار البذار تكتشف 
اصناف جديدة، حيث تقوم بزيادة كمية بعض 
البذار للحصول على بذار قمح نظيف مغربل 
ومعقم، ويقوم قسم البحوث العلمية بتصنيف 
البذار حسب أرض  االقليم وظروف المناخ 
الجو،  وتقلبات  وحرارة  وأمطار  رياح  من 
ويقوم بالتجارب لمدة ال تقل عن ست سنوات، 
يستخرج  أن  إلى  بزراعة 300 صنف  وقام 

صنف أو صنفين يتقبالن مناخ المنطقة.

دراسة البنى
 التحتية بسري كانيه

حال حصول  »وفي  سليمان:  أحمد  وأضاف 
قرارات  نأخذ  معينة  منطقة  تخص  مشكلة 
ففي  للمشكلة،  تتعرض  التي  المنطقة  تناسب 
بالموارد  مختصة  لجنة  ستقوم  المقبلة  األيام 
في  األرض  واقع  ودراسة  للكشف  المائية 
الدراسة عن طريق  تتم  كانيه وسوف  سري 
مختصين باألرض والمياه كي تدرس وضع 
مديرية  منعت  وحالياً  فيها،  التحتية  البنى 

الزراعة بالتعاون مع مديرية المياه والموارد 
المائية حفر آبار جديدة وضبط القديمة بسبب 
وجود عشوائية في حفر اآلبار بالمنطقة كونها 
تخفف من المياه الجوفية، وستدرس في األيام 

المقبلة منسوب المياه«.
بإقليم  االقتصاد  هيئة  في  اإلداري  وذكر 
الجزيرة أحمد سليمان في ختام حديثه: »اما 
توزيعها  سيتم  المازوت  مادة  بخصوص 
للبدء  والحصادات  الجرارات  أصحاب  على 
بأعمال الزراعة والموسم الزراعي، وبشكل 
عام كان عام جفاف ال توجد مشاكل في تأمين 
البذار؛ ألن مؤسسة اكثار البذار تقوم بتأمين 
إنبات  وبشروط  الزراعية،  للمواسم  البذار 
مشاكل،  فيه  يوجد  وال  ومعقم  ومغربل  جيد 
كونه بذار األصناف، كما تقوم بتحسين البذار 
وزراعة األصناف لتأمين المشاريع المروية. 
برضى  العام  هذا  القمح  محصول  شراء  تم 
شراءها  وتم  المطروحة،  باألسعار  الفالحين 
الصوامع  تعقيم  العالمية وتم  المقاييس  حسب 

الستقبال البذار«.

تقرير/ برييفان محي

أبناء منبج يلبون
 واجب الدفاع عن الوطن

اليوم  أنباء مدينة منبج وريفها  التحق عدد من 
وخالل  الذاتي،  الدفاع  لواجب  جديدة  بدورة 
ذلك اصدرت لجنة الدفاع والحماية الذاتية بيان 
بمتابعة  بدروة جديدة معاهدة  البدء  فيه  اعلنت 
تسوده  حر  ديمقراطي  مجتمع  لبناء  النضال 

العدالة والمساواة واخوة الشعوب.

للجنة  المشترك  الرئيس  قبل  من  قرأ  والبيان 
بحضور  رمو،  قاسم  الذاتية  والحماية  الدفاع 
من  قياديين  الملتحقين،  الشباب  من  المئات 
المنطقة  وشيوخ عشائر  وجهاء  الثوار،  جيش 
المدنية  اإلدارة  أعضاء  من  والعشرات 

الديمقراطية لمنبج وريفها.
وجاء في نصه: »في ظل التطورات السياسية 
عامة  االقليمية  الساحة  على  والعسكرية 
واالنتصارات  خاصة   السورية  والساحة 
المتتالية والمستمرة لقوات سوريا الديمقراطية 
وحماية  الزور  دير  ريف  في  اإلرهاب  على 

المناضل.  شعبنا  يهدد  خطر  أي  من  الحدود 
ومن خالل حقنا في الدفاع المشروع عن شعبنا 
بدماء شهدائنا  حققناها  التي  مكتسباتنا  وحماية 
األبطال وبفكر األمة الديموقراطية نستمر في 
لجنة الدفاع الذاتي باستقبال الشباب الشرفاء من 
جميع الشرائح والمكونات لواجب الدفاع الذاتي 

وذلك بدعم ومساندة شعوب منبج. نبارك لشعبنا 
لاللتحاق  طوعاً  الشباب  من  المئات  انضمام 
بدورة عسكرية للدفاع الذاتي لحماية بلدنا من 
شعبنا  أمن  يهدد  داخلي  أو  خارجي  خطر  أي 
ومكتسباته. نعاهد شعبنا بهذا اليوم المبارك أن 
نتابع النضال حتى آخر قطرة دم لبناء مجتمع 
ديمقراطي حر تسوده العدالة والمساواة واخوة 
الشعوب«. وبعد االنتهاء من قراءة البيان عقد 
الدبكة  والمشاركين حلقات  بالدورة  الملتحقون 
على وقع األغاني قبل توجههم لاللتحاق بدروة 

واجب الدفاع الذاتي.

الزور  دير  ريف  أهالي  من  العشرات  وصل 
جيب  آخر  هجين  بلدة  شمال  إيواء  مخيم  إلى 

الشرقي  الزور  دير  في ريف  داعش  لمرتزقة 
في  الديمقراطية  سوريا  قوات  تقدم  ظل  في 

المنطقة.
بالمدنيين  المحملة  السيارات  من  عشرات 
بلدة  في  المرتزقة  خرجت من مناطق سيطرة 
الجهة  في  الواقع  »إيواء«  مخيم  إلى  هجين 
الشمالية من بلدة هجين. األهالي الذين خرجوا 
عن  عبروا  داعش  تحتلها  التي  المناطق  من 

فرحتهم برؤية قوات سوريا الديمقراطية.
ابراهيم الخلف وهو من بلدة البو كمال الواقعة 
لوكالة  قال  هجين  بلدة  من  الثاني  الطرف  في 
هاوار: »إن مرتزقة داعش يستخدمون المدنيين 
كدروع بشرية. لقد حرمونا من متطلبات الحياة 
كافة، بما فيها الطعام والمياه، واستخدمونا في 
ضربات  من  االختباء  أجل  من  األنفاق  حفر 

قوات سوريا الديمقراطية«.
كما تطرق الخلف إلى عدة ممارسات للمرتزقة 
مثل جز الرؤوس وبتر األطراف واإلعدامات 

عشرات املدنيني حيطون الرحال يف خميم « إيواء« مشال هجني

واحليواني  النباتي  بشقيها  الزراعية  املؤسسات  تقوم  ـ  قامشلو  روناهي/ 
زيادته  على  والعمل  اإلنتاج  مستلزمات  لتأمني  الزراعي؛  القطاع  خبدمة 

واحلفاظ على تطويره يف الشمال السوري.

أمحد سليمان

واقع الزراعة يف اقليم اجلزيرة

مشاريع حظيت بالنجاح رغم ضعف اإلمكانات

ولدور العبادة أهمية كبيرة في توجيه المجتمع 
ونشر رسائل المحبة واإلخاء وتنظيم المجتمع 
المجتمع؛  في  تنتشر  التي  الفوضى  عن  بعيداً 
وغير  السماوية  الديانات  إن  األغلب  وعلى 
والعدل  والحب  الرحمة  إلى  تدعو  السماوية 
فرد  كل  ليكون  المجتمع  أفراد  بين  والمساواة 
فيها صالحاً وقادراً على إصالح غيره من أبناء 

المجتمع باألخالق الحميدة.
ففي الدين اإلسالمي يعتبر المسجد مكاناً لنشر 
األخالق والمحبة واإلخاء والتسامح بين أفراد 
المجتمع؛ وعند المسيحيين تعتبر الكنيسة داراً 
األخالق  تحت سقف  المسيحيين  تجمع  للعبادة 
التي جاء بها السيد المسيح ونشرها بين أفراد 

مجتمعه وتناقلها المسيحيون عبر التاريخ.
دور العبادة في الطبقة

مكانة  فلها  الطبقة  مدينة  في  العبادة  دور  أما 
ونفوس  قلوب  في  تربعها  عن  فضالً  خاصة؛ 
ومنطقة  الفرات،  من  قربها  هو  روادها 
والمتعاقبة  القديمة  الحضارات  فيها  انتشرت 
من  تحولت  التي  الطبقة  مدينة  وخصوصية 
مكان قفر ال يقطنه أحد، إلى مدينة حديثة بنيت 
أثناء إنشاء سد الفرات لتكون مدينة لكل أبناء 
االقتصادية  المنشأة  هذه  في  يعملون  سوريا 
األديان  أغلب  المدينة  وسكنت  الضخمة، 

السوري،  الشعب  من  والقوميات  والمذاهب 
أو  سوريا؛  فسيفساء  لوحة  اسم  حملت  والتي 
سوريا المصغرة؛ واالسمين يدالن على التنوع 

والتعدد الموجود في هذه المدينة الصغيرة.
في هذه  الموجودة  العبادة  دور  وبالحديث عن 
ومذاهب  وطوائف  لديانات  تعود  التي  المدينة 
مختلفة ومنها: المساجد والكنائس: بدايةً نتطرق 
للمساجد وهي تعود للمسلمين ولها أهمية كبيرة 
لتعلم دين اإلسالم، ويذكر أن النبي محمد صلى 
هللا عليه وسلم أول عمل قام به هو بناء المسجد. 
ويعتبر المسجد مكاناً لصالة المسلمين ومنبراً 
الجمعة  أيام  عليهم  خطبته  منه  ليلقي  لإلمام 
اآلذان،  لرفع  المحراب  واألعياد و...، وهناك 
المؤذن  آذان  منه  يعلو  الذي  المكان  والمأذنة 

وهناك مكان لوضوء المصلين.
دور المساجد في تحسين األخالق

للمساجد دور كبير في إصالح الفرد والمجتمع 
وفي تحسين أخالق الناس لما له أثر بين الناس 
عن  واالبتعاد  وإقناعهم  األخالق  تعلم  في 
الرذائل والنواقص، وللمساجد دور تاريخي في 
القضاء وحل النزاعات بين الناس واإلصالح 
الفقراء  مساعدة  في  وساهمت  األسري، 
الصلوات  ألداء  منارة  كانت  كما  والمساكين 
القرآن  وتعلم  العلم،  حلقات  وإقامة  الخمس، 

الكريم، ونشر األخالق الفاضلة، وتفقد أحوال 
الناس والمشاركة في المناسبات الدينية.

يحوي الطبقة أكثر من مئة مسجد
مئة/   / وريفها  الطبقة  مدينة  مساجد  عدد  بلغ 
الحي  في  الفرقان  جامع  أبرزها  ومن  مسجد، 
الثاني قرب المركز الثقافي الذي يعد من أكبر 
المسجد  هذا  بناء  وتم  المدينة،  في  المساجد 
وجامع  م،  والف  وتسعمئة  ثمانين  عام  في 
ويعد  الجنوبي  الخضار  سوق  في  الرضوان 
من أقدم المساجد في المدينة، وجامع التوبة في 
المهاجع، وجامع المصطفى في المقاسم وجامع 

عمر بن الخطاب.....الخ. 
الكنائس في الطبقة

  وكان في الطبقة كنائس المسيحيين بطوائفهم 
المختلفة وهي: ثالث كنائس للمسيحيين؛ كنيسة 
الثالث )دوار  الحي  سير جيوس وباخوس في 
الكنيسة في  الدلة(، وكنيسة األرمن عند دوار 
منطقة القرية، وكنيسة اآلشوريين بالقرب من 

ممر جامع عمر. 
تحويل المرتزقة دور العبادة إلى معتقالت

وبعد عام الفين وعشرة بدأ فصل جديد في دور 
العبادة فقد هجر المدينة الكثير من هذه األديان 
إلى خارج الطبقة تحت تهديد السالح من قبل 
التي  النصرة  جبهة  ومنها  المسلحة؛  الفصائل 
تعتبر بعض الناس كفاراً ومرتدين ويجب قتلهم 

وهدم دور عبادتهم أو تخريبها وسرقتها.
حقبة  إبان  م،  عشر  واربعة  الفين  عام  وفي 
على  المقيمين  دور  أصبح  داعش،  مرتزقة 
بدليل  والسياط  بالقوة  األهالي  جلب  المسجد 
تأخر  حال  وفي  لهم،  الشخصية  الهوية  حجز 
عقوبة  عليه  فرضت  الصالة  ألداء  البعض 

الجلد، وهذا مخالف لسماحة اإلسالم وفهمه.

على  األهالي  تجبر  الحسبة  إن  معروفاً  وكان 
بقية  أما  الصالة،  أوقات  في  المساجد  دخول 
الكنائس  /ومنها  المرتزقة  فحولها  العبادة  دور 
مسجد  أما  ومعتقالت،  السالح  /لمخازن 
فاطمة الزهراء مع الحسينية فقد قام المرتزقة 

بتفخيخهما ومن ثم تفجيرهما بشكٍل كامل.
سوريا  قوات  قبل  من  الطبقة  تحرير  وبعد 
دور  عادت  المرتزقة،  وطرد  الديمقراطية 
العبادة لدورها الحقيقي في نشر المحبة واإلخاء 
بين جميع الشعوب واألديان التي عاشت على 
أرض الطبقة؛ ويأتي تأسيس مؤسسة الشؤون 

العبادة  دور  على  للحفاظ  في الدينية 
الخطباء  وأصبح  المنطقة، 
المجتمع  فساد  يعالجون 
وإصالح  األخالق  وتحسين 
حرية  ولهم  والمجتمع  الفرد 
وأخذ  والمنبر،  الكلمة 
الذهاب  في  حريتهم  األهالي 

إلى دور العبادة.
تأهيل دور العبادة من جديد

الشؤون  لقاء مع مؤسسة  وفي 
في  أنه  أكدت  والتي  الدينية 
كانت  داعش  مرتزقة  زمن 
المواضيع محددة حول التكفير 
صرفت  وقد  والبدع  والشرك 
والخطباء  لألئمة  طائلة  أموال 

لنشر هذا الفكر التكفيري. 
وتشرف المؤسسة على إصالح 
وتأهيل دور العبادة في المنطقة 

جامع  ؛ ومنها  ن قا لفر ا
صيانته  بشكٍل فتمت 

كامل من )دهان، وبللور، وكهرباء، ومحراب، 
لإلصالح  اإلجمالية  القيمة  وبلغت  ومنبر(، 
بقية  تعرضت  كما  سورية،  ليرة  مالين  تسعة 
المساجد خالل الحرب لعدة حاالت نهب وسلب 
ولكن  الجدران،  لبعض  وهدم  بللور  وتكسير 
أعيد بناءها بعد تحريرها على يد قوات سوريا 
مساجد  ثالثة  هدمت  أنه  ويذكر  الديمقراطية، 
في حي عايد صغير وفي قرية هنيدة والحمام.

العبادة  دور  تسليم  يتم  أنه  بالذكر  والجدير 
للمقيمين عليها من أجل البدء بإعمار ما دمره 

مرتزقة داعش.

ناحية  في  محاصرة  قرى  اربع  أهالي  يعاني 
شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين من عدم وجود 
نقطة  بافتتاح  ويطالبون  قريبة،  طبية  نقطة 
طبية تخدم قراهم. يشتكي أهالي قرى »زيارة، 
لناحية  التابعة  وعقيبه«  خربكه  صوغانكه، 
شيراوا في مقاطعة عفرين التي تعاني الحصار 
ومرتزقته،  التركي  االحتالل  جيش  قبل  من 
لتقديم  منطقتهم  في  طبية  نقطة  توفر  عدم  من 
أقرب  أن  حيث  للمرضى،  الطبية  الخدمات 
ولدى  متر،  كيلو  تبعد عنهم حوالي 40  نقطة 
تلك  كل  قطع  بهم  يجدر  إسعافية  حالة  وجود 
مناطق  في  فافين  ناحية  إلى  للوصول  المسافة 
الشهباء ما يشكل خطورة على حياة المرضى.

وفي هذا السياق؛ قالت لوكالة هاوار المواطنة 
من أهالي قرية عقيبه في ناحية شيراوا فيدان 

كافة،  الجهات  محمد: »نعاني من حصار من 
ففي  لقريتنا،  تابعة  صحية  خدمات  توجد  وال 
حال وجود حالة إسعافية بحاجة للمشفى يجب 
قطع مسافة اربعين كيلو متراً كي نصل لمنطقة 
الشهباء حيث فيها المشفى، ولذلك نطالب بفتح 
إليها  الذهاب  نستطيع  كي  قريبة  طبية  نقطة 
ومن  المطلوب«.  العالج  على  والحصول 
بالقول:  محمد  أحمد  المواطن  ناشد  جانبه؛ 
قطع  على  مجبرين  شيراوا  ناحية  في  »نحن 
الطريق حتى نصل ألقرب  مدة ساعتين على 
نقطة طبية في ناحية فافين وهذه معاناة كبيرة 
ومن الصعب وجود وسيلة نقل تصلك للمشفى 
وأيضاً أجور النقل غالية بسبب ارتفاع أسعار 
منه  تعاني  الذي  الحصار  عن  الناتجة  الوقود 
بتقديم  نناشد  لذا؛  كافة.  الجهات  من  المنطقة 

المعاناة  هذه  تنتهي  لكي  المطلوبة  المساعدة 
رجب  المواطن  أشار  فيما  نعيشها«.  التي 
كل  تقدم  والكومينات  المجالس  مصطفى:ان 
يمكن فعله حسب إمكانياتها في القرى األربعة 
جيش  قبل  من  المحاصرة  شيراوا  ناحية  من 
استقبلت  والتي  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
خرجوا  الذين  عفرين   أهالي  من  كبيراً  عددا 
من ديارهم قسراً، لكن من الناحية الصحية ال 
الكردي  األحمر  والهالل  إمكانيات،  أية  نملك 
يقدم كل ما بوسعه لخدمة األهالي لكن إمكانياته 
طبية  نقاط  تحوي  ال  المنطقة  فهذه  محدودة، 
لمعالجة األهالي أو حتى إسعافهم وهذا األمر له 
خطورة في حال وجود حاالت إسعافية تتطلب 
طبي  لمكان  ممكن  وقت  بأسرع  وصولها 
الذي قامت هيئة  المشفى  بيننا وبين  البعد  لكن 
الصحة بإنشائها في ناحية فافين لخدمة أهالي 
عفرين والشهباء وبيننا هناك أكثر من 40 كيلو 
متراً، واألهالي يواجهون صعوبات كبيرة في 
الذهاب إليه وباألخص الذين ال يملكون وسائل 
نقل، لذا فإننا بحاجة لنقطة طبية باإلضافة إلى 
سيارة إسعاف«. ويُشار إلى أن الهالل االحمر 
نقطة  الجاري  أيلول   7 بتاريخ  أفتتح  الكردي 
طبية لخدمة أهالي قرى )برج القاص، كوندي 
وخربة  زرناعيته،  كلوتين،  مياسة،  مازن، 
الجهة األخرى  في  أيضاً  المحاصرين  شمس( 
من ناحية شيراوا، فيما ال يستطيع أهالي القرى 
إلى  والذهاب  الرئيسية  الطرق  سلك  األربعة 
تلك النقطة الستهدافهم من قبل جيش االحتالل 

ومرتزقته.

تقرير/ مصطفى السعيد

دور العبادة يف الطبقة بني التخريب والتأهيل

أربع قرى حماصرة يف ناحية شرياوا حباجة لنقطة طبية

روناهي /الطبقةـ  تعترب الشرائع السماوية إن ممارسة الشعائر الدينية احلقيقية والصحيحة حق من 
حقوق العبد جتاه خالقه، وال ميكن ألحد من الناس نكراهنا أو جتاهلها يف أي عصر من العصور، 
وما يدل على ذلك انتشار دور العبادة اليت تدعو ملعرفة رب العاملني، واملالئكة، والرسل، والعباد، 

واحلياة واملوت، وأمساء وصفات كل منهم، والعبادة، وتركز على نشر الفضيلة واألخالق.

الميدانية وسط بلدة هجين.
أما أحمد العلي وهو من أهالي بلدية البصيرة 
فقال: »إن مرتزقة داعش يمنعون األهالي من 
أن  ويخبرونهم  البصيرة،  بلدة  من  الخروج 
كل  قتل  تعمل على  الديمقراطية  قوات سوريا 

من يريد الخروج«.
العلي أكد أيضاً أن المرتزقة أقدمت على تفخيخ 
داخل  الطرق  جميع  وأغلقت  المدنيين،  منازل 
جنسيات  من  قناصين  ونشرت  هجين،  بلدة 
مختلفة فوق المباني لمنع األهالي من الخروج.

في  الشعب  بلدية  قامت  ـ  لكي  كركي   / روناهي 
البلدية  في  الخدمات  قسم  بإشراف  كوجر  تل 
بتسليك عدد من الريكارات الرئيسية والفرعية في 
كومينات البلدة؛ باإلضافة لتعزيل العلب والتي بلغ 

عددها احدى عشرة علبة.
وتم إزالة األتربة، وبقايا المقالع التي أدت لالنسداد 
في القساطل ألكثر من ثالثة أيام، وتم العمل على 
العقبة،  هذه  لتالفي  ونهاراً؛  ليالً  الساعة  مدار 
المذكورة؛ وهي اآلن في  المجارير  ولتسيير عمل 

وضع الخدمة .

بلدية تل كوجر
 تتالفى العقبات


