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روناهي  مؤسسة  عن  تصدر  عامة  ثقافية  سياسية  صحيفة  روناهي: 

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

وخلق  نشر  إىل  وتتطلع  منطقتنا  يف  والتعددية  الدميقراطية  وأسس 

ثقافة دميقراطية بيئية إنسانية حرة أساسها االعرتاف واالحرتام املتبادل 

املنطقة  األقالم احلرة يف  تفعيل  بني مجيع مكونات اجملتمع من خالل 

العلل  مكامن  إىل  يتطرق  واقعي  حتليلي  فكري  نقاش  أسس  وتأمني 

الصحيفة صفحاتها  تفتح  األساس  هذا  وعلى  املناسبة هلا  احللول  وطرح 

احلضارات  مهد  األوسط  الشرق  منطقة  مستقبل  على  الغيورين  لكل 

الفكر  وتنشيط  وتطبيق  ترسيخ  يهمهم  من  ولكل  عامة.  البشرية 

الدميقراطي التعددي الذي يقبل التنوع واالختالف ويعتربه غنى ملنطقتنا.
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مركز قامشلو     0938541707

423165

صحيفة روناهي

0938374196
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 أزمته بنفسه
ّ
الشعب السوري سيحل

مثل إرادة املرأة احلرة
ُ
«ليلى كوفن« ت

 «نعتز بانتمائنا السوري وسنعمل من أجل 
بناء سوريا املستقبل«

برعاية مركز الثقافة والفن بناحية تل حميس 
اُفتتح يوم االثنين 26-11-2018 معرض 
صور لقائد الشعب الكردي عبد هللا أوجالن 
للفنان حسين علي، واستمر لمدة ثالثة أيام. 

حزب  لتأسيس   40 الـ  الذكرى  علينا  مرت   
ومرحلة  ظروف  وسط  الكردستاني،  العمال 
حساسة وهامة لكافة الشعوب، وبخاصةً الشعب 

الكردي، بإصرار شعبنا على النصر والحرية.

بانضمام العديد من المعارضين والسياسيين السوريين واألحزاب والكتل السياسية في داخل سوريا وخارجها؛ عقد مجلس سوريا الديمقراطية الملتقى الحواري السوري ـ السوري؛ واتفق الحضور خالل الملتقى أن دولة 
االحتالل التركي تطيل عمر األزمة السورية وتسبب بأزمة إنسانية كبيرة باحتاللها لألراضي السورية وقتل المدنيين بمن فيهم األطفال، وأكدت الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر ورياض درار 
بأن الهدف من هذا الملتقى هو توحيد صوت المعارضة والعمل لعقد المؤتمر الوطني العام والوصول إلى سوريا ديمقراطية وأشارت بأن الشعب السوري باستطاعته حّل أزمته بنفسه دون الحاجة إلى التدخل الخارجي...  

النجاح في العمل الرياضي يتطلب االستمرارية 
والمتابعة ولكن هذا األمر نفتقر إليه في الكثير 
من الدواري والبطوالت بإقليم الجزيرة، وتعمل 
الفنية  واللجان  الرياضي  االتحاد  في  المكاتب 
للتقليل من السلبيات وزيادة اإليجابيات؛ إال أّن 
لحلول سريعة وهي  بحاجة  الخلل  نقاط  بعض 
بسيطة وغير ُمعقدة، والسؤال. لماذا؛ ال تنجز 

الجواب عند المعنيين؟!.

النظام التركي بات يشّكل خطراً على المنطقة برمتها، وهو يهدد من أجل تصدير قضايا وأزمات داخلية 
يريد أن يخرج منها، بمثل هذه المحاوالت إلشغال شعبه بقضايا خارجية ونسيان التدهور االقتصادي 
الحاد في الداخل التركي، وهو شكل من أشكال العمل المشترك استجابة لتهديدات روحاني والفروف 

ووليد المعلم

تواصل الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي والنائبة في البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي 
في جولميرغ، ليلى كوفن إضرابها عن الطعام منذ مدة، حيث أعلنت إضرابها عن الطعام لفك العزلة عن 

قائد الشعب األممي عبد هللا أوجالن

عادات جمتمعية فوق 
القانون »اإلرث«

3»

المناسبة  بهذه  الشعوب  احتفلت  ففي ديرك؛ 
الحركة  مقاومة  تحيّي  مهيبة  باحتفاالت 
والشعب الكردستاني وذلك في مركز الشبيبة 
الثورية بمدينة ديرك، حيث تم تزيين المركز 
والشهداء  أوجالن  هللا  عبد  القائد  بصور 
وبعد  الكردستانية،  التحرر  حركة  وبأعالم 
من  العديد  إلقاء  تم  صمت،  دقيقة  الوقوف 
الحركة  هذه  نضال  تستذكر  التي  الكلمات 
الشهداء  عوائل  مجلس  قِبل  من  وتحييها 

والمؤسسات وأهالي المدينة.
كما وجه الحضور من خالل صحيفتنا وعلى 
هامش الفعالية تحية افتخار، وإعتزاز وتقدير 
وحركة  اوجالن  هللا  عبد  والقائد  للشهداء 
التحرر الكردستانية على المقاومة والمبادئ 

والتضحيات الخالدة التي قدموها.
وحدثتنا المواطنة شيرين والدة الشهيد عصام 
قائلة: »نبارك للقائد ولجميع شهداء الحرية 
وأعضاء وقادة حركة التحرر وجميع الشعب 
يعود  الذي  المقدس،  اليوم  هذا  الكردستاني 
فضله لنهج وفلسفة القائد أوجالن وتضحيات 
على  بالسير  نعاهد  كما  األبطال،  شهدائنا 
نهجهم النضالي في المطالبة بحقوق الشعوب 

وحريته«.
 وقالت سينم علي: »في هذه الذكرى العظيمة 
نؤكد على إصرارنا واستمرارنا في االلتفاف 
درب  على  الكفاح  وإقرار  حركتنا  حول 
النصر، ونجدد العهد للقائد أوجالن والشهداء 
في السير على خطاهم التي أثبتت على مدار 
وأهدافهم  مقاومتهم  من خالل  عاماً  أربعين 
ال  الشعوب  إرادة  بأن  الخالدة  ورسالتهم 
تقهر، حيث قدمت حركتنا الكردستانية أروع 
وتحقيق  والتضحية  المقاومة  في  األمثلة 

الحياة الحرة«.
االتحاد  حزب  مجلس  عضو  وأضاف 
الديمقراطي بديرك محمد سعيد: »إن شعوب 
االنتصارات  من  المزيد  ستنجز  المنطقة 
والمحاوالت  المخططات  كل  وستُفِشل 
العدوانية عليهم من خالل المقاومة ومشروع 

األمة الديمقراطية«.
»سطرت  باكور:  هيفي  المواطنة  وأكدت   

حركة التحرر الكردستانية مالحم عظيمة في 
التاريخ مما أنجزته من بطوالت وتحويل من 
واقع إنكار شنيع للشعب الكردي في الماضي 
وما بلغه اآلن، حيث أصبحت قوى أساسية 
الحركة  باتت هذه  لذا؛  األوسط.  الشرق  في 
منبراً وضمان نصر للماليين الذين يحتفلون 

اليوم بهذه المناسبة السنوية في أنحاء العالم 
كافة«.

وقال نوح عبد الرحمن: »إن ما قدمته الحركة 
ليس بقليل، وإنما نيل حقوق شعبنا وتاريخه 
مكتوب بحروف من نور، وكان ذلك بدماء 
الشهداء من أمثال الشهيد حقي قرار وكمال 

في  خالدة  ذكراهم  تظل  التي  وغيرهم  بير 
سماء النضال الكردستاني«.

فرقة  من  كل  قدمت  أن  بعد  الحفلة  وانتهت 
كوجرات( عروضاً  وكوليكلي  )كفنا شوبي 
وعقدت  الكردي  الفلكلوري  الرقص  من 
الدبكات على وقع األغاني الثورية وصدحت 
القائد  »عاش  بشعارات  المحتفلين  حناجر 

أوجالن ـ عاشت حركة حرية كردستان«.
السالم  قلعة  صالة   شهدت  الحسكة؛  وفي 
احتفاالً كبيراً, حضره المئات من أبناء مقاطعة 
الحسكة من مختلف المكونات بهذه المناسبة، 
حيث بدأ االحتفال بدقيقة صمت على أرواح 
الشهداء، ثم كلمة مجلس عوائل الشهداء في 
الظروف  عن  تحدثت  والتي  الحسكة  مدينة 
التحرر  حركة  فيها  انطلقت  التي  التاريخية 

الكردستانية وسط ممارسات الفاشية التركية 
الكردي،  الشعب  بحق  تُرتكب  كانت  التي 
الذي  الكردي  الشعب  بأن  الكلمة  في  وورد 
كان قد فقد األمل في تحقيق الحرية، وجد في 
حركة التحرر ونضالها األمل في الحياة مرة 
أخرى، حيث التف حولها المجتمع الكردي 
المقاومة  الحرية واختار طريق  إلى  التواق 
والنضال للوصول إلى أهدافه، وحقق تحوالً 
النواحي  من  الكردي  المجتمع  في  جذرياً 
كافة، وخلق الشخصية الحرة الثورية القادرة 
على تحديد مصيره، وأكدت الكلمة على أن 
مسيرة الحرية التي اختارها الشعب الكردي 
حتى  تتوقف  لن  برمتها  المنطقة  وشعوب 
تحقيق الحرية والديمقراطية لجميع شعوبها 
على هدى فكر وفلسفة قائد األمة الديمقراطية 
الشعبية  الدبكات  بدأت  ثم  عبد هللا أوجالن، 
الخابور  لمركز  تولهلدان  فرقة  أنغام   على 
للثقافة والفن الديمقراطي وأناشيدها الثورية.

 الشمال السوري حيتفل مبيالد حركة
 التحرر الكردستانية

معرض لصور القائد 
أوجالن يف تل محيس

 من 
ً
أهايل كوباني... «أربعون عاما

النضال حىت  حتقيق النصر«

رسائل مكررة مازالت يف 
طي النسيان برياضتنا!!

روناهي/ قامشلوـ  احتفل اآلالف من 
واحلسكة  قامشلو  مقاطعيت  أهايل 
لتأسيس  األربعني  السنوية  بالذكرى 
)حزب  الكردستانية  التحرر  حركة 

العمال الكردستاني(«.

شيوخ الرقة: «ممارسات االحتالل الرتكي 
 باألرض«

ً
تزيدنا تشبثا

قال عدد من شيوخ ووجهاء عشائر مدينة الرقة وريفها: »إن ما تشهد مناطقنا هدفه زعزعة أمن المنطقة 
وخلق التفرقة الطائفية«، منوهين بأن ردهم هو »مهما عملتم من استخدام أدواتكم اإلجرامية واألساليب 

الوحشية ال يزيدنا إال إصراراً وعزيمة للتشبث بأرضنا

5»

املرتزقة وأردوغان... بني املساومة واالختالف

المشهد السياسي اإلقليمي والدولي ساهم في تحقيق بعض الخطوات من سياسات تركيا في الفترة 
األخيرة، وتمثلت باحتاللها لعفرين في بدايات 2018، وكانوا شركاء في هذه السياسة المزدوجة 
التي يمارسونها على شعوب المنطقة، فروسيا وبعد خروجها من القمقم السيبيري باتت قوة حقيقية 
في رسم خارطة جديدة للمنطقة، بالمقابل ما زالت أمريكا تهيمن على المنطقة وتخلط األوراق بين 

فينة وأخرى كي تعيد لألذهان بأنها األقوى!
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اء عشا�رئ  قال عدد من شيوخ وو�هج ـ  خبار 
رئ
ال مركز 

هدفه  مناطقنا  د  ت�هش ما  »إن  ا:  ي�هف ور الرقة  مدينة 

هف  زعزعة أمن املنطقة وخلق التفرقة الطائفية«، منوه�ي

أدواتمك  استخدام  من  معل�مت  »همما  هو  ردمه  ن 
رئ
�هج

 
ً
يد�هف إل إرصارا هف �ي الوحشية ل  ساليب 

رئ
جرامية وال الإ

رضنا«.
رئ
ة للتشبث �هج وعز�ي

هفعة  رة البلبلمت وال�هف ي املنطقة من إ�هش
هف

صل � وحول ما �ي

ات وأجندات خارجية،  دف هلا �هج ي �مت
الطائفية ال�مت

العشا�رئ  اء  وو�هج شيوخ  مع  هاوار  أنباء  واكلمت  التقت 

ا. ي�هف ي الرقة ور
هف

بية � العر

ت طالل هالل السيباط:  عا�هج ة الهج  شيخ عش�ي
هف

وأو�

لعموم  �هج اكفة  السوري  ل  وال�هش الرقة  أهالي  ن 
هف

�«

ما  إل  وصلنا  ح�مت  عصيبة،  مراحل  عدة  طينا  هف �مت

هف  ي أصبحت ظاهرة أمام أع�ي
ازات ال�مت هج

هف
حققناه من إ�

ع، من خالل تاكتفنا وتالمحنا من الشعوب  العامل أمحهج

ي 
هف

� واحد،  خندق  ي 
هف

� لكها  لتس�ي  اكفة؛  ت  واملكو�هف

ية اكفة، ولك ما حصل من  ت املص�ي ة التحد�ي موا�هج

الهفوف  من  لق حالمت  لهف هو  الغتيال  بلبلمت ومعليات 

ي نفوس الصغ�ي والكب�ي وإحداث مشالك 
هف

والذعر �

هف أبناء عشا�رئ املنطقة«. ب�ي

اء عشا�رئ  ن شيوخ وو�هج
هف

�« :
ً
وأضاف السيباط قائال

تلك  وراء  ينجروا  أل  ن 
رئ
�هج هلم  نقول  ا  ي�هف ور الرقة 

لتلك  هف  وواع�ي هف  نكون حذر�ي أن  ب  هج و�ي شاعات،  الإ

هف  الف�مت رة  إ�هش اول  �ي من  لك  بوجه  ونقف  لعيب 
رئ
ال

نصّعد  ن 
رئ
�هج دائنا  و�هش شعوبنا  يع  محهج ونعاهد   ، والبلبلمت

يتنا«. دد�هف كرامتنا وحر من نضالنا الذي بفضلهم اس�مت

ريف  عشا�رئ  شيوخ  أحد  العمور  حممد  الشيخ  أما 

ا  م�ي
مت

ي �
نا إل املناطق ال�مت محص فأشار بقول: »تو�هج

من 
رئ
ا مناطق يسودها ال قراطية كو�هف قوات سور�ي الد�ي

الشعوب،  خوة 
رئ
ل  

ً
حقيقيا  

ً
تطبيقا د  وت�هش والستقرار، 

فقط،  شعارات  وليست  الفرد  قلب  من  بعة  �هف ي 
هف

�

ات  تفج�ي من  ة  خ�ي
رئ
ال ونة 

آ
ال ي 

هف
� البالد  به  ر 

مت
� وما 

باكفة  املنطقة  أبناء  شاهدوا  أن  بعد  واغتيالت 

رهاب،  ات القتل لدحر الإ ي ج�هج
هف

هف � ا متاكتف�ي �مت مكو�هف

خلفه  يقف  ذلك  ولك  عداء 
رئ
ال وجه  ي 

هف
� والوقوف 

رهابية،  ا الإ ق�مت هف كيا ومر�مت دي خارجية ك�مت أجندات وأ�ي

وتنفيذ  املال  أجل  من  م  م وعر�هف أر�هف عوا  �هج هف  الذ�ي

صية«. هف هش
مطامع �

كوا  هف �مت هف الذ�ي ب�ي يع املغ�مت شد الشيخ حممد العمور محهج و�هف

إل  ء  �ي ملهج �هج الغرب  بالد  ي 
هف

� وسكنوا  م  وأر�هف بالدمه 

ل السوري، حيث تسودها الياة الرة والكرامة  ال�هش

كد بقول: »لك ما زادت النجاحات والنتصارات  وأ

.» هف رة الف�مت ة التحريض وإ�هش سارعوا من وت�ي

ة البو  كي السوعان شيخ عش�ي
ف�ي قال الشيخ حممد �مت

ي حصلت 
ة ال�مت خ�ي

رئ
حداث ال

رئ
سبيع: »اهلدف من ال

الطائفية  الفتنة  رة  البلد وإ�هش أمن  لزعزعة  ، هو 
ً
مؤخرا

الرقة  كون   ، العشا�رئ أبناء  خص 
رئ
ل و�هج القوميات  هف  ب�ي

ي«. منطقة ذات طابع عشا�رئ

هف   الذ�ي أمعار  من  أطول  »وقوفنا  السوعان:  كد  وأ

ا  ق�مت هف كية ومر�مت خص الدولمت ال�مت
رئ
ل ينتظرون سقوطنا و�هج

ي 
هف

� 
ً
ون فسادا يث�ي هف  الذ�ي الضعيفة،  النفوس  وأحصاب 

قة داعش ومن يقف وراءها،  هف ضافة ملر�مت لإ املنطقة، �هج

ا  �هف
رئ
�هج للعامل  ارها  وإ�هف السوري  ل  ال�هش مسعة  لتشويه 

ا أصبحت  �هف
رئ
من والستقرار، ول

رئ
منطقة ل يسودها ال

لدول  �هج وندد  مان«. 
رئ
ال دها  ي�هش سور�ي  مناطق  ك�هش  أ

جرا�رئ  من  فه  تق�مت معا  الصامتة  كيا  �مت مع  املتخاذلمت 

نسانية. ق الإ ااكت �هج وان�مت

ي مقاطعة 
هف

هف � هف املقيم�ي خبار ـ اعت�هج أبناء عفر�ي
رئ
مركز ال

هف هي سلسلمت لملؤامرة عىل  ن احتالل عفر�ي
رئ
باء �هج ال�هش

ن 
رئ
قائد الشعب الكردي عبد هللا أوجالن، وأضافوا �هج

أزمة  حل  عرقلمت  هدفه  أوجالن  عىل  العزلمت  تشديد 

وسط.
رئ
ق ال ال�هش

ي بورصا 
هف

كية � فض النيابة العامة ال�مت ي الوقت الذي �مت
هف

�

داد  هف ي أوجالن اللقاء به لملرة الـ 767، �ي طلبات حمام�ي

هف  عفر�ي احتالل  ن 
رئ
�هج ون  ويعت�هج  ، هف عفر�ي أهالي  ط  �هف

عبد  الكردي  الشعب  قائد  عىل  املؤامرة  سلسلمت  هي 

هللا أوجالن.

ي 
هف

� هاوار  أنباء  واكلمت  مراسل  الت�مت  ذلك،  وبصدد 

هف املقيمون  باء مع  عدد من أهالي عفر�ي مقاطعة ال�هش

باء. ي قرى ونواحي مقاطعة ال�هش
هف

�

حية  �هف أهالي  من  شيخو  لدا  �هج املواطنة  واستنكرت 

 ، باء العزلمت قاطعة ال�هش ية تل قراح �هج ي قر
هف

ا واملقيمة � �هش

يع  هف محهج سهف ب�ي وقالت: »فكر وفلسفة القائد أوجالن �مت

أنف�م  ونظموا  الكردي  الشعب   
ً
اصة هف و�هج الشعوب 

عىل أساسه«.

إنشاء  أفاكره  ي 
هف

� طرح  أوجالن  القائد  ن 
رئ
�هج وأشارت 

محاية  دف  �هج وسط 
رئ
ال ق  ال�هش ي 

هف
� قراطي  د�ي وع  م�هش

تعيق  كية  ال�مت الدولمت  أن  إل  الشعوب،  اكفة  حقوق 

هف من خالل اعتقال أوجالن،  وع منذ سن�ي هذا امل�هش

ق  ل�هش �هج قراطي  الد�ي النظام  إفشال  بذلك   م 
هف

وهد�

ل السوري. وسط وال�هش
رئ
ال

عىل  العزلمت  ن 
رئ
�هج ا  حدي�هش ي 

هف
� شيخو  لدا  �هج ونوهت 

اكفة،  املقاومة  الشعوب  عىل  العزلمت  هي  أوجالن 

ية  حر ح�مت  إماكنياتنا  بلك  »سنقاوم  وقالت: 

أوجالن«.

حي  أهالي  من  هف  حس�ي حممد  املواطن  أشار  بدوره، 

حية  �هف ي 
هف

� ومق�ي  هف  عفر�ي مقاطعة  ركز  �هج فية  �هش
رئ
ال

كي 
ال�مت الحتالل  الدولمت  »عىل  باء:  ل�هش �هج حداث 

رئ
ال

الكردي  قائد الشعب  العزلمت عىل  ن شدة 
رئ
�هج أن تعمل 

قيق انتصارات 
مت

ن و� عبد هللا أوجالن هي نتيجة �هف

ن القائد أسس 
رئ
ل السوري ل وسط وال�هش

رئ
ق ال ي �هش

هف
�

إجراءاته  خالل  من  الحتالل  وينوي  الر،  الفكر 

قطع الفكر عن الشعوب«.

وع  م�هش ب  ل�هف دف  �ي كي 
ال�مت الحتالل  ن 

رئ
�هج كد  وأ

وسط، 
رئ
ق ال قراطية ولعرقلمت حل أزمة ال�هش مة الد�ي

رئ
ال

املمارسات  سلسلمت  من  هو  هف  عفر�ي واحتالل 

واملؤامرات  الدولية.

الدولية  املنظمات  هف  حس�ي حممد  املواطن  شد  و�هف

م جراء ما تقوم به الدولمت  ن يوقظوا إنساني�مت
رئ
والقوقية �هج

اه القائد أوجالن. هج
مت

كية � ال�مت

العامصة  ي 
هف

� مظاهرات  خرجت  ـ  خبار 
رئ
ال مركز 

كي رجب طيب 
فض تواجد الرئيس ال�مت رجنتينية �مت

رئ
ال

رمنية والضطهاد 
رئ
ملذا�هج ال  �هج

ً
ي بالدمه ,تنديدا

هف
أردوغان �

ق الشعب الكردي. ارس �هج الذي �ي

طلب  عىل  بناء  املظاهرة  بعاء(  ر
رئ
)ال اليوم  خرجت 

س, ضد  رجنتينية بوينس آ�ي
رئ
ي العامصة ال

هف
ات � الع�هش

 ، هف رجنت�ي
رئ
كي رجب طيب أردوغان لال

رة الرئيس ال�مت ز�ي

ي 
هف

ي من املرتقب أن تعقد �
هف ال�مت �ي ة الع�هش

مت
ي �

هف
لملشاركة �

رجنتينية.
رئ
لعامصة ال اري �هج ي الهج

هف الثا�هف �ي الـ30 من ت�هش

السفارة  أمام  رمنية 
رئ
الطائفة ال ات من  الع�هش مهر  هج

مت
و�

رفع  س,  آ�ي بوينس  رجنتينية 
رئ
ال العامصة  ي 

هف
� كية  ال�مت

خالهلا املتظاهرون شعارات رفض استقبال الرئيس 

نسانية,  الإ ق  �هج جرا�رئ  ارتاكبه  هف  تب�ي وأخرى   , كي
ال�مت

الشعب  ق  �هج رمنية 
رئ
ال ملذا�هج  �هج املتظاهرون  ا  ف�ي ندد 

كية  ال�مت الدولمت  ارسه 
مت
� الذي  والضطهاد   , ي

رم�هف
رئ
ال

ي 
ق الشعب الكردي, واملمارسات واملضايقات ال�مت �هج

قراطية. يتعرض هلا نواب حزب الشعوب الد�ي
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قراطية أمعال  الد�ي لس سور�ي  ـ بدأ حمهج خبار 
رئ
مركز ال

شاركة واسعة من  ملت�مت الوار السوري ـ السوري �هج

حزاب 
رئ
وال هف  ي�ي السور هف  والسياسي�ي هف  املعارض�ي قبل 

ت شعار 
مت

ارج؛ � ي الداخل والهف
هف

والكتل السياسية �

لس  حمهج قر  �هج وذلك  وتقدم«،  بناء  السوري  »الوار 

هف عيىس التابعة لكري  حية ع�ي ي �هف
هف

قراطية � سور�ي الد�ي

 . ي س�هج

قراطية  الد�ي سور�ي  لس  ملهج كة  املش�مت سة  الر�رئ وألقت 

ض درار خالل ملت�مت الوار السوري  أمينة معر ور�ي

للحوار  ول 
رئ
ال »القاء  ا:  ف�ي كدا  أ ملكة  السوري  ـ 

وع  دف للوصول إل م�هش السوري – السوري اكن �ي

ي للوصول إل الل السملي ع�هج تفامهات سياسية 
وط�هف

تصل املنطقة إل الل لبناء الدولمت الديثة، الشعب 

 
ً
شارة ليكون مصدرا ي يعطي الإ

هف
السوري بتنوعه الثقا�

ديد أن يعالج اكفة  دارة البالد ومن خالل النظام الهج لإ

ية. رض السور
رئ
زمات املفروضة عىل ال

رئ
ال

وحدة  إل  تدعو  ول 
رئ
ال اللقاء  رجات  حمهف اكنت 

ا، فالل السياسي هو الل  الشعوب وطرد املتل م�هف

للدماء،  هدر  أي  بدون  لسور�ي  سملي  لل  مثل 
رئ
ال

ا  ول اكن عنوا�هف
رئ
لسة ال ي الهج

هف
ي دارت �

والنقاشات ال�مت

قراطي واستندت عىل أجواء  ي جو د�ي
هف

»لقاء وبناء« �

اح. ي التعب�ي والنقد واق�مت
هف

ية � للتحر�ي من داعش وحر

لملعارضة  واحد  صوت  إل  للوصول  ي 
نلت�مت اليوم 

ي 
الوط�هف ر 

مت
لملؤ�  

ً
وصول هداف 

رئ
ال عىل  العمل  وتقامس 

العام الذي ننشده لهفالص البالد للوصول إل سور�ي 

طراف السياسية واملعارضة 
رئ
قراطية فقمنا بدعوة ال د�ي

اكفة.  سور�ي  اء 
هف

أ� ي 
هف

� املتواجدة  السياسية  والكتل 

ليكون  ابية  هج إ�ي ه  هج
رئ

نتا� اللقاء  هذا  يكون  أن  نتم�هف 

اكفة  وطرد  ية  السور ي 
را�هف

رئ
لال وحدة  القادم  اللقاء 

كية«. خص الدولمت ال�مت
رئ
ل القوى الحتاللية و�هج

الوطنية  الكتلمت  رئيس  قبل  من  عدة ملكات  وألقيت 

)بسام  العمل  حزب   ،) ي
كوي�هف سل  )�هج قراطية  الد�ي

 جاموس، 
مت

فا� السملي  التغي�ي  يق  تيار طر  ،) هف حس�ي

القفطان،  اه�ي  ا�هج املستقبل  سور�ي  حزب  رئيس 

الثالج(،  اه�ي  )ا�هج الداثة  حزب  السطام(،  )دحام 

قراطي  اد الد�ي
مت

ارجية لزب ال� عضو العالقات الهف

)صال مسمل(، هيئة التنسيق - حركة التغي�ي )خلف 

اد 
مت

ال� حزب  رئيس  موحد،  القادر  عبد  داوود(، 

صوم(،وفرهاد محو. ي )سنحريب �هج
�هف ال��ي

 
ً
حمتاجا اكن  السوري  الشعب  أن  الملكات  كدت  وأ

ء، املنظمات  ي
ية والنظام مل يكن يقدم ذلك الىسهش للحر

ي سور�ي مسيسة وهي سياسة 
هف

ي تتواجد �
ارجية ال�مت الهف

ي 
ال�مت اكفة  فاملنظمات  السوري،  للشعب  كسة  معا

عىل  وتعمل  سياسة  هلا  سور�ي  ي 
هف

� وتعمل  معلت 

تدعي  ي 
ال�مت املنظمات  تلك  تقم  فمل  السياسة،  تلك 

ي  اهلم�هج القصف  اه  هج
مت

� موقف  أي  بوضع  نسانية  لإ �هج

الضور  واعت�هج  ية.  السور املناطق  ي 
هف

� الدماء  وهدر 

غرافية  الهج ي 
هف

� آمنة  مناطق  السوري  ل  ال�هش مناطق 

املنطقة،  تلك  ي 
هف

� املتشلكهمت  القوات  بفضل  ية  السور

إنسانية  أزمة  ي 
هف

تسبب � كي 
ال�مت كدوا أن الحتالل  وأ

صعدة.
رئ
ة عىل اكفة ال كب�ي

ي 
هف

� هف  املتواجد�ي هف  الالجئ�ي معظم  أن  الضور  هف  وب�ي

مأوامه  إل  العودة  فضون  �ي السوري  ل  ال�هش ت  �ي حمهف

هف اممرسات انتقامية  لنظام السوري متوقع�ي لعدم الثقة �هج

ن، 
آ
ال ح�مت  اتقنت  ي 

وال�مت ة 
رئ
القا� دمشق  سلطة  من 

تاج 18 مليون  حيث أن حسب آخر الإحصائيات �ي

 6،3 ، رئ زح، 5،6 مليون لحهج لملساعدة، و6،6 مليون �هف

، 1 من لك3  ي
من الغذا�رئ

رئ
مليون يعانون من انعدام ال

عىل  يعتمدون  الساكن  من   %35 مدمرة،  مدارس 

هف  ي�ي ب ولفتت الملكات أن السور ي ال�هش
هف

املياه امللوثة �

 داخل الوطن وهذه اكرثة إنسانية، ف�ي 
ً
وحا هف يعيشون �هف

روا  ا لاكفة أنواع العنف وههج ي تعرض شع�هج
هف ال�مت عفر�ي

بداخل  ي 
تكت�هف مل  قة،  هف مر�مت موعات  حمهج قبل  من  أهلها 

ي 
هف

ت � �ي ي املهف
هف

باء فالوضع � هف بل لحقته إل ال�هش عفر�ي

ة وليست هنالك أي منظمة ح�مت  باء ازداد معا�هف ال�هش

الشعب  ا  ف�ي يتواجد  ي 
ال�مت ت  �ي تلك املهف تتكفل  ن 

آ
ال

. ي
ي�هف العفر

لقرارات  �هج ي 
نسا�هف الإ الوضع  فصل  الملكات  وطالبت 

النسيج  البعض والفاظ عىل  ا  بع�هف السياسية عن 

بيد واحدة  والعمل  السوري اكفة  للشعب  عي 
الج�مت

زمات 
رئ
ال وتفادي  البناء  خطوة  خطو  أجل  من 

. ي سور�ي
هف

� 
ً
نسانية املعاشة حاليا الإ

قال  ية  السور زمة 
رئ
ال خالل  املرأة  بوضع  يتعلق  ف�ي 

ية لش�مت أنواع العنف  الضو: »تعرضت املرأة السور

ي سيطرت عىل املناطق 
ي من قبل الفصائل ال�مت اهلم�هج

ببيع  رهابية  الإ موعات  املهج بعض  قامت  ف�ي  ية  السور

الرقة  ي 
هف

� داعش  قة  هف مر�مت وأفعال  سواق 
رئ
ال ي 

هف
� النساء 

ا عىل املدينة شاهد عىل ذلك«. هف سيطر�مت ح�ي

آمنة  يعيش حالمت  السوري  ل  ال�هش أن  ونوه الضور 

السوري  ل  ال�هش أبناء  من  املتشلكهمت  القوات  بفضل 

ي الوار أن تعت�هج هذه املنطقة مناطق آمنة 
هف

ب � هج و�ي

والستقرار  من 
رئ
ال حية  �هف من  ية  السور غرافية  الهج ي 

هف
�

بشلك  ها  لتطو�ي لملنطقة  الالزمة  املساعدات  وتقد�ي 

أفضل.

 باألرض«
ً
شيوخ الرقة: «ممارسات االحتالل الرتكي تزيدنا تشبثا

أبناء عفرين: «العزلة على أوجالن لتعقيد
األزمة يف الشرق األوسط«

 على 
ً
تظاهرة يف األرجنتني احتجاجا

زيارة أردوغان

 أزمته بنفسه
ّ
الشعب السوري سيحل

ل  مرضية  حالمت  هو  ف  ال�هش ي 
ثال�هش الامصم  مرض  إن 

انب  ي الهج
هف

ي القلب �
ر�مت هف حهج ا الامصم الواقع ب�ي يعمل ف�ي

ن( بشلك حصيح.  �ي
رئ
هف ال ذ�ي

رئ
ن وال �ي

رئ
هف ال ن )البط�ي �ي

رئ
ال

 
ً
غالبا ف  ال�هش ي 

ثال�هش الامصم  رض  �هج صابة  الإ دث 
مت

�

ي أخرى.  ملشالكت �م قل�هج
ً
مصاحبة

ف،  ي ال�هش
أنواع مرض الامصم ثال�هش العديد من  يوجد 

ا: وم�هف

، ل ينغلق  ي هذه الالمت
هف

ف: � ي ال�هش
ـ قلس الامصم ثال�هش

الدم  فيتدفق  سليمة،  بصورة  ف  ال�هش ي 
ثال�هش الامصم 

ن(. �ي
رئ
هف ال ذ�ي

رئ
رة قلبك العلوية اليم�هف )ال  إل حهج

ً
راجعا

، يضيق  ي هذه الالمت
هف

ف: � ي ال�هش
ـ تضّيق الامصم ثال�هش

ا  ف، امم يقلل مكية الدم املمكن تدف�مت ي ال�هش
الامصم ثال�هش

رة القلب السفلية اليم�هف  ن إل حهج �ي
رئ
هف ال ذ�ي

رئ
ه من ال ع�هج

ن(. �ي
رئ
هف ال )البط�ي

ي 
ثال�هش الامصم  رتق  ي 

هف
� ف:  ال�هش ي 

ثال�هش الامصم  رتق  ـ 

ـ ل  امليالد )خلقية(  ـ وهي حالمت توجد منذ  ف  ال�هش

 الدم 
َ

، ويعيق تدفق
ً ف متكو�هف ي ال�هش

يكون الامصم ثال�هش

ٌ صلب.
ي  نسي�هج

ٌ
هف حائل ي القلب اليمني�ي

ر�مت هف حهج ب�ي

 
ً
 خلقيا

ً
 قلبيا

ً
هف عيبا : يعد شذوذ إبشتا�ي هف ـ شذوذ إبشتا�ي

ي وضع أد�هف من الوضع 
هف

ف � ي ال�هش
يقبع فيه الامصم ثال�هش

كن أن يؤدي ذلك إل  ن. �ي �ي
رئ
هف ال ي البط�ي

هف
الطبيعي �

ي 
ن )قلس الامصم ثال�هش �ي

رئ
هف ال ذ�ي

رئ
عودة تدفق الدم إل ال

ف(. ال�هش

 6 من  ك�هش  أ استمرت  رحلمت  وبعد   2018/11/26 ي 
هف

�

ان  دارة الط�ي ح املسبار »إنسايت« التابع لإ هج
هف

ر، � أ�هش

 ، هف هلبوط عىل سطح املر�ي سا( �هج كية )�هف م�ي
رئ
والفضاء ال

ي شاهده العامل.
هف ر�ي ي حدث �مت

هف
�

الذي  الصاروخ،  عن  »إنسايت«  املسبار  وانفصل 

هف  الثن�ي ليل   11:40 الساعة  عند  هف  املر�ي إل  محل 

. ي بتوقيت أبوظ�هج

ي 
هف

� »إنسايت«  املسبار  محل  الذي  الصاروخ  ح  هج
هف

و�

اق ال�ء الوردية للكوكب ب�عة 19 ألفا و795  اخ�مت

ي رحلمت هبوطه إل 
هف

ي الساعة، لكن �عته �
هف

ا � كيلوم�مت

ا، قلت  ا حوالي 124 كيلوم�مت سطح الكوكب، ومساف�مت

وي ومظلمت هبوط  لغالف الهج بفعل الحتاكك �هج

ة. هف اك�هج معالقة وصوار�ي

دقائق   6 و 
هف

� بعد  الكوكب  سطح  املسبار  ولمس 

املنطقة  ي 
هف

� مقررا  اكن  امك  وهبط  ذلك،  من  ونصف 

املنبسطة قرب خط استواء الكوكب.

كية  ت املسبار »إنسايت« أول مركبة فضاء أم�ي و�هج

املستكشف  وصول  منذ  هف  املر�ي سطح  عىل  بط  �مت

« قبل 6 سنوات، وأول مركبة  ي
يوسي�مت الطواف »ك�ي

. هف ت سطح املر�ي
مت

صصة لستكشاف ما � حمهف

الرارة  درجات  لرصد  معدات  املسبار  مل  و�ي

قيا�ا  ر  هج �ي مل  أمور  وهي   ، هف املر�ي ي 
هف

� الزلزل  وهزات 

رض.
رئ
أبدا خارج كوكب ال

را، أي ما يساوي  ي املسبار »إنسايت« 24 �هش
وسيق�هف

ية  ي أخذ قراءات زلزالية وحرار
هف

يا واحدا، � هف عاما مر�ي

تشلك  كيف  معرفة  تساعد عىل  معلومات  ثا عن  �هج

ية  كب الصخر ها من الكوا رض وغ�ي
رئ
هف وأصل ال املر�ي

موعة الشمسية الداخلية. ي املهج
هف

�

كيلوغراما، هي   360 يبلغ وزنه  الذي  املسبار،  ورحلمت 

لستكشاف  املتحدة  ت  للول�ي هف  �ي والع�هش الادية 

. هف املر�ي

إل  ا  أول رحال�مت بدأت  املتحدة  ت  الول�ي أن  يذكر 

و 24 
هف

ي الستينات، ف�ي أطلقت دول أخرى �
هف

هف � املر�ي

رحلمت إل هذا الكوكب.

ا دراسة العامل  ء، إ�هف �ي هف من املر�هج أنك تعمل ماهي الف�ي

كب  الكوا حركة  إل  املتساقط  التفاح  من  املادي، 

ة  الصغ�ي ية  الذر دون  ت  س�ي الهج سلوك  إل  والنجوم 

ي 
هف

ء توجد � �ي هف ي تكّون هذا العامل من حولنا. إن الف�ي
ال�مت

ي هذا الكون، 
هف

بعد �
رئ
ي المتدادات ال

هف
ا � لك ماكٍن، إ�هف

رات،  ي وسط املهج
هف

ة � هج
رئ

ي الثقوب السوداء اهلائلمت اهلا�
هف

�

الياة  تكّون  ي 
ال�مت ة  الصغ�ي ساسية 

رئ
ال اللبنات  ي 

هف
و�

 
ً
ي الفضاء الذي يبدو فارغا

هف
رض، ح�مت �

رئ
عىل هذه ال

 ّ
ي
�رئ �ي هف ي لنا ذلك الف�ي

�مت
رئ
خر �ي

آ
هف وال هف ال�ي من حولنا. ب�ي

فيه.  ء  ي
الكون ولك سهش هلذا  بد 

رئ
لال نظرتنا  يغ�يّ  الذي 

أفاكرمه،  م،  �مت نظر�ي أحدثت   
ً
ئيا �ي هف ف�ي  

ً
عاملا  20 وهنا 

هلذا  ا  �هج ننظر  ي 
ال�مت يقة  الطر ي 

هف
�  

ً
ثورة م  واستكشافا�مت

العامل.

1- غاليليو غاليىلي )1564مـ – 1642مـ(، والذي اكنت 

حركة  ال  حمهج ي 
هف

� ء  �ي هف الف�ي ي 
هف

� ورة  امل�هش ازاته  هج
هف

إ� ز  أ�هج

لدى  أن  1630مـ  عام  ي 
هف

� أثبت  حيث  جسام، 
رئ
ال

بٌت. جسام املتساقطة بشلٍك حٍر تسارٌع �هش
رئ
ال

ب�هف  والذي  1727مـ(   – )1643مـ  هف  نيو�مت إ�اق   -2

هف  جسام وأّسس قوان�ي
رئ
ي حركة ال

هف
عىل أمعال غاليليو �

ي عام 1687مـ. 
هف

ذب العام � الركة الثالثة وقانون الهج

جسام 
رئ
ية هي أن حركة ال ز أفاكره الثور واكنت أحد أ�هج

ئية  �ي هف الف�ي هف  القوان�ي موعة  حمهج لنفس  ضع  هف �مت ال�ء  ي 
هف

�

رض.
رئ
جسام عىل ال

رئ
لركة ال

3- مايلك فراداي )1791مـ – 1867مـ(، والذي ُعرف 

كتشف  ء املغناطيسية، حيث ا ال الهكر�هج ي حمهج
هف

معل �

ح  واق�مت  ، ّ الهكرومغناطيىسي الث  1831مـ  عام  ي 
هف

�

ء  الهكر�هج هف  ب�ي نيٍة  مصهف عالقٍة  وجود  1839مـ  عام  ي 
هف

�

واملغناطيس.

 – 1831مـ  1 4

عن  يته  نظر 1864مـ  عام  ي 
هف

� ن�هش  والذي  1879مـ(، 

ء،  الهكر�هج أن  رت  أ�هف ي 
وال�مت الهكرومغناطيسية، 

املغناطيس، والضوء لكها مظاهر لنفس الظاهرة: وهي 

. ال الهكرومغناطيىسي ظاهرة املهج

5- فيلهمل رونتغن )1845مـ – 1923مـ(، والذي أصبح 

شعاع  الإ ورصد  أنتج   
ٍ
ّ
ي
�رئ �ي هف ف�ي أول  1895مـ  عام  ي 

هف
�

ّ واملعروف 
ي الطول املوحهج ي نطاق 

هف
� ّ الهكرومغناطيىسي

شعة السينية.
رئ
ل اليوم �هج

ي ساعدت 
6- ماري كوري )1867مـ – 1934مـ(، وال�مت

شف 
ُ
كت ا )والذي  شعاعي  الإ النشاط  كتشاف  ا ي 

هف
�

شعة السينية( وقدمت تقنياٍت 
رئ
بواسطة خصائص ال

ا  بيار  كتشفت هي وزو�هج لعزل النظا�رئ املشعة، امك ا

كوري العنارص املشعة الراديوم و البولونيوم.

1940مـ(،   – )1856مـ  طومسون  جون  جوزيف   -7

ي عام 1897مـ، والذي 
هف

ون � لك�مت كتشف الإ وهو من ا

طالق. شف عىل الإ
ُ
كت ٍ دون ذرّيٍ ا يعت�هج أول جس�ي

والذي  1947مـ(،   – )1858مـ  بالنك  كس  ما  -8

عام  ي 
هف

� ح  اق�مت حيث  المك.  مياكنياك  ولدة  ل  نسب 
ُ
ت

الطاقة  من   
منفصلمتٌ ُحزٌم  وهي  ت، 

ّ
الك فكرة  1900مـ 

بت  �هش قيمة  هف  بتعي�ي قام  أنه  امك  الضوء.  من  املنبعثة 

ي مياكنياك المك.
هف

� 
ً
 أساسيا

ً
بالنك، والذي يعت�هج أمرا

ي 
هف

� ن�هش  1955مـ(،   – 1879مـ   ( هف  أينشتا�ي ت  أل�هج  -9

ي 
وال�مت اصة،  الهف النسبية   عن 

ً
 عملية

ً
عام 1905مـ ورقة

الزمن  وأن   
ً
ا
رئ
دا�  

ٌ
بتة �هش الضوء  �عة  أن  عىل  تنص 

ائية.  ل�هف الكتلمت  وتصبح  الضوء  �عة  عند  يثبت 

وهي  للنسبية،  العامة  ية  النظر 1916مـ  عام  ي 
هف

� ون�هش 

اذبية،  ساسية لطبيعة املاكن، الزمان، والهج
رئ
ية ال النظر

ناء لملاكن 
هف

ث�ي ال�
رئ اذبية هي �مت ي تنص عىل أن الهج

وال�مت

والزمان.

والذي  1937مـ(،   – )1871مـ  راذرفورد  إرنست   -10

معظم  وي 
مت

الذرات � نوى  أن  1911مـ  عام  ي 
هف

� أثبت 

وتون. كتشف ال�هج ي عام 1920مـ ا
هف

كتلها، و�

ُعرف  والذي  1962مـ(،   – )1885مـ  بور  نيلز   -11   

1913مـ،  عام  ي 
هف

� ية  الذر البنية  ية  نظر لصياغته 

ت  و�هف لك�مت ي مركزها والإ
هف

� 
ٌ
كتشف أن لدى الذرة نواة وا

ولدة  ي 
هف

�  
ً
رئيسيا  

ً
دورا لعب  امك  حوهلا.  من  تدور 

مياكنياك المك.

ر  ولي )1900مـ – 1958مـ( والذي اش�مت  12- ولفغانغ �هج

المك،  ية  ونظر  ّ
املغزلي الدوران  ية  نظر عىل  لعمل 

يعد  والذي  1925مـ  ولي  �هج استبعاد  ملبدأ  كتشافه  وا

ي 
هف

� تنبأ  ولقد  والسدم.  النجوم  خواص  م  ل�هف  
ً
مفتاحا

 ضعيفة 
ٌ

ت ت وهي جس�ي و�هف عام 1931مـ بوجود النيو�مت

ي الكون ب�عٍة تقارب �عة الضوء.
هف

التفاعل تندفع �

ودينجر ) 1887مـ – 1961مـ(، والذي  هف �هش و�ي 13- إ�ي

عام  ي 
هف

� المك  ء  �ي هف لف�ي ية  املركز املعادلمت  ُيعت�هج  ا  �هج جاء 

ي عام 
هف

مواج. وأ�مت �
رئ
ال ي تصف مياكنياك 

وال�مت 1926مـ 

ر  ي تعت�هج أ�هش
ودينجر، وال�مت ا ُيعرف بقطة �هش 1935مـ �هج

. هف ي التار�ي
هف

ية � التجارب الفكر

صندوٍق  ي 
هف

� حمصورٍة  قطٍة  عن  الفكرة  هذه  كي 
مت

�

ت�مت  هف و�ي  .
ٌ
ميتة أو   

ٌ
حية ا  �هف

رئ
�هج  50/50 فرصة  وجود  مع 

الوقت  ي 
هف

�  
ً
وميتة  

ً
حية تعت�هج  القطة  ن 

رئ
�هج ودينجر  �هش

 ، هف اليق�ي وجه  عىل  ذلك  معرفة  تستطيع  ح�مت  نفسه 

كب. ا المت ال�مت وُيعرف هذا �هج

ي 
هف

� تنبأ  والذي  1902مـ(،   – )1984مـ  اك  د�ي ول  �هج  -14

ت  س�ي الهج وهي  املضادة،  املادة  بوجود  1928مـ  عام 

 
ً
كسة معا لكن   

ً
متساوية  

ً
ئية هكر�هج ناٍت 

هش
لك �

مت
� ي 

ال�مت

ون املضاد(. لك�مت ون ) أو الإ ي�مت ها، مثل البوز لنظا�رئ

عام  ر  اش�مت 1976مـ(،   – )1901مـ  غ  ن�هج هف ها�ي �هف  ف�ي  -15

  
ً
 أساسية

ً
، والذي يضع قيودا هف بدأ عدم اليق�ي 1927مـ �هج

ي مياكنياك المك.
هف

يبية � لدقة القياسات التجر

لعمل  ر  مي )1901مـ – 1954مـ(، اش�مت يكو ف�ي إ�هف  -16

 ، هف ا�مت ما�هف وع  م�هش من  كجزٍء  نووٍي  مفاعٍل  أول  عىل 

ء  �ي هف الف�ي المك،  ية  نظر ي 
هف

�  
ً
رائدة ا�اماٍت  ل  أن  امك 

ت. س�ي ء الهج �ي هف النووية، وف�ي

ما  ر  أ�هش 1967مـ(   – )1904مـ  ر  ا�ي أوب�هف ت  رو�هج  -17

 عىل 
ً
فا ، م�هش هف ا�مت ما�هف وع  به هو معل عىل م�هش ُعرف 

ية. إنتاج أول القنابل الذر

والذي  1988مـ(،   – )1918مـ  ن  فاي�هف يتشارد  ر  -18

المكّية،  الهكرودينامياك  ية  نظر ي 
هف

� �اماته  لإ ر  اش�مت

المكّية  واملياكنياك  اصة  الهف النسبية  هف  ب�ي زج 
مت
� ي 

وال�مت

ٍم أفضل للكون.
هف

لتبحث عن �

ي عام 
هف

)ولد عام 1929مـ( طرح � 19- موري جيملان 

ت دون  س�ي ي مراٍت لتصنيف الهج
�هف يقة ال�هش 1962مـ طر

ي 
ية الكوارك، وال�مت ي عام 1964مـ نظر

هف
ح � ية، واق�مت الذر

ت  ت، واهلادرو�هف و�هف ت، النيو�مت وتو�هف تنص عىل أن ال�هج

دع 
ُ
ٍت أدق ت ي القيقة من جس�ي

هف
� 

ٌ
خرى مصنوعة

رئ
ال

الكواراكت.

من   
هف

لر� �هج ي 
وال�مت 2016مـ(،   – )1928مـ  هف  رو�هج ا  ف�ي  -20

رة  ا عن دوران املهج ي الواقع إل أن دراسا�مت
هف

� 
ٌ
ا فلكية أ�هف

الكون  من   %84 أن  عىل   
ٍ
ّ ي
حقي�مت دليٍل  ول 

رئ
ل أدت 

املادة  من  وغامضٍة  مرئيٍة  غ�ي  ٍت  جس�ي عن   
ٌ
عبارة

ت  س�ي الهج هذه  عن  البحث  أحدث  ولقد  السوداء. 

ت والفلك. س�ي ء الهج �ي هف ْ ف�ي
ي
َ

ال ي حمهج
هف

� 
ً
ثورة

رف
ُ
 أحدثوا مرض الصمام ثالثي الش

ً
 فيزيائيا

ً
عشرون عاملا

 يف فهمنا للعامل
ً
ثورة

عاجل: هبوط مسبار إنسايت على املريخ!!

 99 ٪ من الكالسيوم
 املوجود في جسم

.اإلنسان هو في األسنان

حقائق عن جسم اإلنسان

إعداد / جيان حمو
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أفين يوسف

غالباً ما يتم تفضيل الذكور على اإلناث 
في مجتمعنا، وعلى الرغم من التطورات 
المجتمع  في  الواضحة  والتغيرات 
وخروجه من األطر التقليدية والرجعية، 
العادات  ببعض  يزال متمسكاً  أنه ما  إال 
والتقاليد المجحفة بحق المرأة خصوصاً، 
والملفت هو انصياع المرأة لتلك العادات 
والقبول بها وعن قناعة تامة على الرغم 
بعض  تمنحها  قوانين  هنالك  أن  من 

الحقوق وإن لم تكن جميعها.
عندما تنجب األم طفالً ذكراً تمأل السعادة 
قلوب الجميع حتى قلبها، وعندما تنجب 
وأن  سالمتك  »المهم  لها:  يقال  طفلةً 
الطفلة  وكأن  علة!«،  فيها  ليس  الطفلة 
مصيبةٌ حلت على العائلة، ويقال للمرأة 
التي لم تحمل بعد: »ليرزقك هللا صبياً«، 
كما يحمل الطفل ذكراً كان أم أنثى اسم 

األب.
صغيرة  بأنها  نعتقد  التي  األمور  هذه 
المجتمع  على  سلباً  وتؤثر  وتتجذر  تمتد 
حيث  اإلرث،  موضوع  في  وبخاصٍة 
اإلرث  بتقسيم  حياته  في  ث  المورِّ يقوم 
بين الذكور من أبنائه دون البنات، أو أنه 
في حال مرضه يوصي بمنح إرثه لألبناء 
وال يذكر البنات في وصيته، وفي أغلب 
يتقاسم  ث  المورِّ وفاة  حال  في  األحيان 
أبناءه أو أخوته الميراث فيما بينهم دون 
البنات، وفي معظم الحاالت تمتنع البنت 
عن مقاسمة أشقائها الميراث، ظناً بأنهم 
بعض  وفي  عليه،  بالحصول  منها  أحقُّ 
يتقاسم  الزوج  وفاة  حال  وفي  الحاالت 
كان  إذا  بخاصٍة  الميراث  الزوج  أهل 
أو إذا لم يكن لديه أبناء،  أطفاله صغاراً 
حيث يتوجب أال يخرج المال عن نطاق 

العائلة.
السوري  الشخصية  األحوال  قانون  في 
الذكر  نصيب  يتراوح  المشرع  وحسب 
بالنسبة لنصيب األنثى، وقد يكون مساوياً 
أو أقل أو أكثر، ويعتمد ذلك التراوح على 

جملٍة من االعتبارات والظروف منها:
- للذكر مثل حظ األنثيين؛ حيث يحصل 
االبن على ضعف ما تحصل عليه البنت 
وبحسب  والدهما.  المتوفى  كان  إذا 
حاجة  هو  السبب  أن  يقال  الدين  فقهاء 
االبن ومتطلباته ألنه مكلف بإعالة نفسه 
المهر  متى بلغ سن الرشد ومكلف بدفع 
أما  ذلك،  إلى  وما  أوالده  ونفقة  لزوجته 
على  ثم  ومن  أبيها  على  فنفقتها  البنت 

زوجها.
- نصيب األنثى مساٍو لنصيب الذكر؛ إذ 
تحصل المرأة على نصيب مساٍو للرجل 

إذا كان المورث المتوفى هو االبن.
حال  في  وذلك  لألنثى؛  أكبر  نصيب   -
على  فتحصل  والدها  هو  المتوفى  كان 

نصيب أكبر من جدها.
وفي البند الخامس عشر من قانون المرأة 
في شمال سوريا ينص على المساواة بين 
الرجل والمرأة في المسائل اإلرثية كافة، 
بالمسائل  قانون خاص  ذلك وفق  وينظم 

اإلرثية.
يمكننا القول أن هنالك قوانين عدة يمكن 
للمرأة الرجوع إليها للحصول على حقها 
بعضها  أن  من  الرغم  على  اإلرث  من 
غير منصف، وأن أي حرماٍن أو انتقاٍص 
تام  خضوٌع  هو  اإلرثية  المرأة  لحقوق 
عن  وخارج  الرجعية  والتقاليد  للعادات 

مبادئ العدالة واإلنصاف والمساواة.
لذلك؛ على المرأة أن تطالب بمستحقاتها 
تخضع  وأال  الميراث،  في  وحقوقها 
ُزِرعت في عقلها  التي  المتخلفة  للذهنية 
ليس  بشيء  تطالب  بأنها  تشعر  وأال 
حقها، بل عليها التمسك بحقها في العدالة 
على  تعمل جاهدةً  أن  وعليها  والمساواة 
إلى  للوصول  المجتمع  ذهنية  تغيير 

التشاركية والمساواة والحياة الندية.

عادات جمتمعية فوق 
القانون »اإلرث«

الوقت  هذا  مثل  في  كوباني  نساء  اعتادت 
البراري  إلى  الخروج  على  عام  كل  من 

أنواع من  لجمع  والمدينة  بالقرى  المحيطة 
األعشاب والنباتات، التي تستخدم كوجبات 

طعام واستشفاء من عدد من األمراض.
عام  كل  من  األول  تشرين  شهر  خالل 
في  تنبت  الربيع  فصل  خالل  وكذلك 
األعشاب جراء  أنواع  من  العديد  البراري 
هطول األمطار. هذه األعشاب كانت على 
طعام  وجبات  بمثابة  طويلة  سنوات  مدى 
التداوي  في  تستخدم  كانت  لألهالي وكذلك 
من عدد من األمراض. وكانت النساء عادةً 
من  األعشاب  يجمعَن  القرى  في  وبخاصةً 

البراري ويستخدمنه في وجبات الطعام.
لم  اإلنسان  تاريخ  من  سابقة  مراحل  في 
لدى  معروفة  حالياً  الموجودة  األدوية  تكن 
الناس، لذلك كانوا يلجؤون إلى تناول أنواع 
من األعشاب لالستشفاء من األمراض، مما 

زاد من ارتباط الناس بالطبيعة.
من  العديد  آفا  روج  مناطق  في  وتوجد 
وبخاصةً  األهالي  اعتاد  التي  األعشاب 
من  معينة  أوقات  في  جمعها  على  النساء 
الطعام،  وجبات  في  واستخدامها  السنة 
وتختلف أسمائها من منطقة إلى أخرى من 
أشهرها الخبيزة )التولك( إضافةً إلى أنواع 
كوباني  في  نور  مشته  تلة  وتعتبر  أخرى، 
مكاناً مالئماً لنمو العديد من هذه األعشاب.

إنهن  كوباني؛  نساء  من  العديد  وتقول 
الوقت  هذا  مثل  في  البراري  إلى  يخرجن 
من كل عام من أجل جمع أنواع األعشاب، 

ومن أهم هذه األعشاب هي الخبيزة.
التي  النساء  من  واحدة  محمد  عدول  األم 
وأعشاب  بالطبيعة  ارتباطها  قصة  تروي 
 60 العمر  من  عدول  األم  تبلغ  الطبيعة. 
قره  قرية  في  شبابها  أعوام  قضت  عاماً، 
تلك  وفي  كوباني.  مدينة  جنوب  مزري 
بقريتها  المحيطة  البراري  كانت  الفترة 
ومثلها  األعشاب،  أنواع  من  بالعديد  تذخر 
األم  كانت  القرية  وأهالي  نساء  باقي  مثل 
عدول تحب تناول هذه النباتات واألعشاب، 
البراري  إلى  الدوام  على  تخرج  وكانت 

وتجمع ما تيسر لها من األعشاب.
تعيش  كانت  عندما  إنها  عدول  األم  تقول 
والنباتات  األعشاب  كانت تحب  القرية  في 
التي تنمو في الطبيعة، وكانت تخرج يومياً 
إلى البراري وتُحِضر األعشاب وتُِعدُّ منها 
وجبات طعام لعائلتها. وحتى بعد أن انتقلت 
تلة  إلى  تتوجه  تزال  ال  فإنها  المدينة؛  إلى 
بعض  على  الحصول  أجل  من  نور  مشته 

األعشاب.
والنباتات  لألعشاب  أن  عدول  األم  وتؤكد 
وحثت  كبيرة،  صحية  فوائد  الطبيعية 
للشفاء  األعشاب  هذه  تناول  على  األهالي 

من األمراض.
وكالة هاوار

آمنت ببذرة الفن بداخلها وأيقنت أن ريشتها 
كونه  التظليل  واختارت  سالحها،  هي 
يعبّر بشكل أكثر عن الواقع. كفاء بوسكلي 
أنقذت لوحاتها من آلة الحرب على عفرين 
لتشارك في أول معرض يقام في حي الشيخ 

مقصود.
من  ربيعاً،   16 الـ  ذات  بوسكلي  كفاء 
عائلة تتكون من عشرة أفراد )أب وأم و8 
شابات(، سعت وما تزال ألن تصبح فنانة 
تشكيلية بتشجيع من عائلتها، لتخرج كل ما 

تفكر به عبر لوحات ورسومات.
عندما  تظهر  لديها  الموهبة  براعم  وبدأت 
عندما  أعوام،  ستة  العمر  من  تبلغ  كانت 
تعرفت معلمتها في الصف األول االبتدائي 

على موهبتها في الرسم.
لوحاتها  رسم  في  التظليل  كفاء  واختارت 
األلوان،  من  واقعية  أكثر  التظليل  العتبار 
ورسمت في أول مرة حمامة سالم نقشتها 
البقايا  من  الرسمة  تلك  لتكون  ورقة،  على 
عائلتها  مع  نزوحها  بعد  ذهنها  في  العالقة 

مقاطعة  صوب  مقصود  الشيخ  حي  من 
عفرين إثر هجمات المرتزقة وقصفهم، في 

عام 2013م.
ولم تستسلم كفاء لظروف الحرب والنزوح، 
مدينة  وفي  موهبتها،  لتطوير  سعت  بل 
أحالمها  فيه  لتحقق  ملجأ  رأت  عفرين 
الثقافة والفن في  انتسبت إلى مركز  عندما 
المقاطعة في قسم الرسم وعملت على تنمية 
قدراتها بمساعدة نخبة من الفنانين ومدرسي 
الفنون التشكيلية، حتى وصولها إلى مرحلة 

االستعداد للمشاركة في المعارض.
عدة،  حكايات  لوحاتها  في  كفاء  تروي 
وتعتمد أكثر على رسم الشخصيات، لتكون 
فكانت  رسوماتها،  بين  من  جدتها  صورة 
التجاعيد المرسومة بقلم الرصاص وتظليله 
الصغيرة  الرسامة  براعة  مدى  على  تدل 
والنظرة التي أبدتها الجدة في اللوحة كافية 

لتشير إلى حجم الفخر الذي راود جدتها.
موهبتها  إلتقان  دفعتها  التي  الدوافع  وعن 
منذ  الرسم  »أحببت  بوسكلي:  كفاء  قالت 

موهبتي  تنمية  على  وعملت  الصغر، 
بممارسة هوايتي في أوقات فراغي«.

تتجهز  كفاء  فيه  كانت  الذي  الوقت  وفي 
للمشاركة في أول معرض فني في المقاطعة، 
هاجم االحتالل التركي ومرتزقته المقاطعة 

لتتحطم آمالها مع آمال مئات األطفال.
المحن«، جملة  »يبقى اإلصرار أقوى من 
إلى  مجدداً  لتعود  حياتها  في  كفاء  طبقتها 
تبقى  ما  وتنقذ  مقصود،  الشيخ  في  منزلها 

من رسوماتها من آلة الحرب حيث واجهتها 
األول  المعرض  في  مشاركتها  خالل  من 
بمركز  أقيم  والذي  التشكيلية  للرسومات 
حي  في  بحلب  والفن  للثقافة  هورو  جميل 

الشيخ مقصود بعدة لوحات.
وفي نهاية الحديث تمنت كفاء بأن تعود إلى 
الطبيعة  برسم  لتبدع  تحريرها  بعد  عفرين 

وجمالها.
وكالة هاوار

طالبت مثقفات الشمال السوري المنظمات 
بوقف  النسائية  وباألخص  اإلنسانية 
التركية،  الدولة  انتهاكات  ممارسات 
الرئيسة  مع  تضامنهن  عن  وأعربَن 
الديمقراطي  المجتمع  لمؤتمر  المشتركة 

ليلى كوفن.
تواصل الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع 
الديمقراطي والنائبة في البرلمان عن حزب 
ليلى  جولميرغ،  في  الديمقراطي  الشعوب 
كوفن إضرابها عن الطعام منذ مدة، حيث 
أعلنت إضرابها عن الطعام لفك العزلة عن 
قائد الشعب األممي عبد هللا أوجالن، وبعد 

إضرابها قررت إدارة السجن فرض عقوبة 
اُعتقِلت  قد  ليلى  وكانت  شهر.  لمدة  عليها 
منذ تسعة أشهر بسبب موقفها من الهجمات 

التركية على عفرين.
المشتركة  الرئيسة  قالت  الصدد  وبهذا 
إبراهيم،  ليلى  المثقفين في الجزيرة  التحاد 
الحرة  المرأة  إرادة  تُمثل  كوفن  ليلى  بأن 
الذكورية،  لألنظمة  الخنوع  ترفض  التي 
يدل  كوفن  ليلى  بالقول: »موقف  وأضافت 
وتثبت  أوجالن،  بأفكار  إيمانها  مدى  على 
كافة  من  أقوى  الحرة  المرأة  إرادة  بأن 

المخططات التي تحاك ضد الشعوب«.

نتيجة  ليلى  على  عقوبة  فرض  وحول 
إبراهيم  ليلى  أشارت  الطعام  إضرابها عن 
بأنه من المعروف بأن دولة االحتالل التركي 
تهاب قوة النساء، لذا تقوم باستهدافهن من 
خالل اعتقال الناشطات والسياسيات، كون 
النساء  تنظيم  بأن  يدرك  التركي  االحتالل 
الذكورية،  سلطتهم  انهيار  إلى  سيؤدي 
ولهذا السبب قاموا بفرض عقوبة على ليلى 

كوفن.
باالتحاد  كافة  العالم  نساء  ليلى  وناشدت 
التركي  االحتالل  دولة  ممارسات  وفضح 
العقوبات  وتمارس  النساء،  تستهدف  التي 

عليهن.

تركيا آلة قمع صوت احلرية

ومن جهتها قالت عضوة اتحاد المثقفين هدى 
شيخموس، بأن اعتقال ليلى كوفن وفرض 
عقوبة عليها نتيجة إضرابها عن الطعام هو 
نوع من أنواع الشدة التي تمارسها الذهنية 
الذكورية بحق النساء اللواتي يرفضن الظلم 

ويطالبن بحريتهن وتنظيمهن.
االحتالل  »دولة  بالقول:  هدى  لفتت  كما 
وقمع  األفواه  كتم  سياسة  تمارس  التركي 
اآلن  وحتى  رأيه،  عن  يعبّر  شخص  كل 
المئات  التركية  الدولة  سجون  في  يتواجد 
رفضوا  الذين  والسياسيات  السياسيين  من 

الخنوع لنظامهم المستبد«.
عن  يُعلنَن  كنساء  بأنهم  هدى  وبينت 
موقفها  ويؤيدَن  كوفن،  ليلى  مع  تضامنهن 

النبيل الذي يجسد كافة المعاني األخالقية.
وكالة هاوار

مثل إرادة املرأة احلرة
ُ
«ليلى كوفن« ت

األم عدول وارتباطها 
األزيل بالطبيعة

الفن يف مواجهة آلة احلرب

ليلى كوفن 

يتطلب  الرياضي  العمل  في  النجاح 
األمر  هذا  ولكن  والمتابعة  االستمرارية 
الدواري  من  الكثير  في  إليه  نفتقر 
والبطوالت بإقليم الجزيرة، وتعمل المكاتب 
في االتحاد الرياضي واللجان الفنية للتقليل 
أّن  إال  اإليجابيات؛  وزيادة  السلبيات  من 
سريعة  لحلول  بحاجة  الخلل  نقاط  بعض 
وهي بسيطة وغير ُمعقدة، والسؤال. لماذا؛ 

ال تنجز الجواب عند المعنيين؟!.
نوهنا لبعض النقاط بخصوص دوري أندية 
الرجال  لفئة  األولى  للدرجة  الجزيرة  إقليم 
القدم، وقبلها لدوري الشباب. ولكن؛  لكرة 
يبدو أن مكتب كرة القدم منشغل بالتأجيالت 
المتكررة والتي تصدر تبعاً ما بين الساعة 
واألخرى، حتى وصلنا لدرجة إيقاف نشر 
أصبحت  بعدما  المباريات  جدول  أخبار 
ونضيف  حتى  ساعية  أو  يومية  القضية 
األلعاب  مثل  األخرى  النقاط  بعض  اليوم 

الفردية والصاالت والمالعب في اإلقليم.
بات األمر واضحاً وجلياً للجميع في قضية 
تصلح  وال  ترابية  فمالعبنا  التأجيالت، 
للعب في فصل الشتاء فلماذا نستمر بنشر 
للمباريات،  الجداول 

ها  بعد و

ننقلها  الختام  وفي  نؤجل  بساعات  أو  بيوم 
إلى ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو، والذي 
والصيف.  الشتاء  فصل  في  للعب  يصلح 
شك  بدون  الراحة  تلزمه  الملعب  وهذا 
ولكن كيف؟؟؟، ملعب شهداء الثاني عشر 
الحمل  لخفف  ُجهز  لو  حال  في  آذار  من 
عن ملعب الشهيد هيثم كجو، ولكن ملعب 
سنوات  منذ  الصيانة  قيد  مازال  الشهداء 

وحتى اآلن لم يتجهز؟؟؟. 
كافة  المباريات  بنقل  تُحل  التأجيالت  ـ 
لملعبي الشهيد هيثم كجو بقامشلو والشهيد 
رستم جودي بسري كانيه، حيث ال يجوز 
اللعب  تريد  األندية  أن  بطلب  االستمرار 
تنقل  المباريات  النهاية  ففي  بأرضها، 
على  يجب  لذلك  المذكورين؟؟؟؟  للملعبين 
مكتب كرة القدم ممارسة دوره كما يجب، 
فطالما ال يوجد حل بديل وال قدرة لتعشيب 
من  األمطار  هطول  إيقاف  وال  المالعب 
الملعبين  على  االعتماد  فأتوقع  السماء، 
عدم  من  بّد  وال  واقعي  حل  المذكورين 

التهرب منه.
ـ الوقوف على خط الملعب أمر ال بّد من 
ونُدرك  الوقوف  من  الجميع  ومنع  حله 

الفرصة  إتاحة  وأولها  األسباب  جميعاً 

للحكام المساعدين للقيام بدورهم كما يجب، 
في  المدرجات  على  الجالسة  والجماهير 
ملعب الشهيد هيثم كجو لرؤية المباراة وهو 

منظر غير حضاري.
دخول  قضية  على  بجدية  الوقوف  يجب  ـ 
لمباراة  فكيف  الملعب  إلى  األطفال  كرات 
قائمة أن تلعب مباراة أخرى خلف حارس 
تشتت  حالة  يخلق  األمر  هذا  المرمى 
أيضاً  كرتهم  دخول  عن  ناهيك  للحارس 
ولكن  اللعب  إيقاف  يستدعي  مما  للملعب، 
لو  تصوروا  اللعب؟،  يوقفون  ال  الحكام 
جاء  الكرة  تلك  ومن  للمعلب  طفل  دخل 
في  مجازر  تقام  أال  الفريقين  ألحد  هدف 
المباراة؟؟، لذلك على المعنيين إيجاد الحل 

المناسب لهذه القضية.
المتواجدة  الرياضية  الصالة  مخلفات  ـ 
بالصالة  الرياضي  االتحاد  مقر  باحة  في 
من  كانت  والتي  بقامشلو  الرياضية 
المفترض أن تُستكمل فيها أعمال الصيانة 
ولكن توقفت، وغير واضح متى يبدأ العمل 
لكل  بشعاً  منظراً  تُشكل  حيث  جديد،  من 
تصوير  أثناء  إلى  باإلضافة  لالتحاد  زائر 
كجو،  هيثم  الشهيد  ملعب  في  المباريات 
الحرامية  سوق  أمام  تلعب  وكأنك  ويتهيأ 
ضياع  عن  ناهيك  بدمشق،  المعروف 
لتلك  وصلت  حال  في  وانفجارها  الكرات 

المخلفات الحربية الرياضية.
ـ إدارات األندية ال تُعاقب أي العب ِعبر 
يقوم  أصالً  إعالم  وِجد  حال  في  إعالمها 
الالعب  بحق  الملعب  ضمن  باإلساءة 

المنافس أو الحكام.
ـ وما زلنا نعاني من جلب الكرات الصالحة 
كما  تعتبر  والكرات  األندية  لبعض  للعب 
الحقيقية  السمات  من  السابق  في  ذكرنا 

الراحة  الالعب  ومنح  المباراة  لنجاح 
باللعب.

الثانية  الجولتين  في  زاد  التحكيم  سوء  ـ 
والثالثة من دوري الدرجة األولى للرجال 
بعض  في  النتائج  بقلب  التحكيم  وتسبب 
المباريات، لذلك يجب الوقوف مطوالً عند 

هذه النقطة من قِبل أصحاب الشأن.
ـ تقديم مكافئات لألندية التي كان لها دور 
البطوالت  بمختلف  المشاركات  في  فعال 
هذا  إهمال  وعدم  العام،  هذا  اإلقليم  في 
الجانب الهام والذي يمنح األندية المستحقة 
قليالً من الشعور بأنها أندية وتكافح وهناك 

من يقدر ذلك.
تستمر  الفردية  األلعاب  خصوص  في  ـ 
المشاكل بين من هم داخل اللجنة الفنية ومن 
هم خارجها في كل بطولة والدليل األحداث 
األخيرة التي حصلت في بطولة التايكواندو 
لذلك  باأليدي،  لألشبال وجرت مشاجرات 
بحق  المناسبة  القرارات  اتخاذ  يتوجب 
وخاصةً  البطوالت  على  يتجاوز  من  كل 
الشهيدة  باسم  مزينة  بصالة  كانت  البطولة 

زالل منذر لأللعاب القتالية بقامشلو.
تل  أندية: شبيبة  التراخيص منحت  لجنة  ـ 
باإلضافة  الحسكة،  شبيبة  ـ  فدنك  ـ  كوجر 
المؤقت  الترخيص  للسيدات  قنديل  لنادي 
مؤقت  هو  طبعاً  فقط؟؟؟،  واحدة  لسنة 
بهدف االطالع وتجربة النادي لعام واحد، 
النادي  يستحق  هل  بعد  فيما  واإلقرار 
الطامة  ولكن  ال؟؟؟،  أم  الدائم  الترخيص 
الكبرى والغريب والعجيب في األمر؛ كيف 
يتم منعهم من المشاركة ببعض البطوالت 
أي  فعلى  بالمشاركة؟؟؟!  لهم  يسمح  وال 
األندية؟  تلك  واختبار  تقدير  سيتم  أساس 
أم ال؟ هل  الترخيص  بالفعل تستحق  وهل 

سيكون بفحص شفهي في نهاية العام مثالً 
يكون عبارة عن جواب بصح أو خطأ ومن 
أم  الترخيص  بين تلك األسئلة هل تستحق 

ال؟؟؟!!!.
تبقى  كانت  وإن  غائبة  رادعة  عقوبات  ـ 
مطوية وغير معلنة هناك وال تظهر عبر 
ال  عندما  منها  الفائدة  وما  اإلعالم!!!، 
يحفز  العقوبات  غياب  العلن  على  تظهر 
التمادي واالستمرار وخلق  الكثيرين على 
أجيال أخرى تفكر بارتكاب المخالفات في 
تنشر  عندما  ولكن؛  والبطوالت.  الدواري 
قرارات بفرض عقوبات جماعية أو فردية 
فاألمور ستتغير وسوف يحسب ألف حساب 
والتجاوز،  التطاول  قبل  الجميع  قبل  من 
وسط افتقار الكثيرين من الرياضيين لثقافة 

رياضية حقيقية.
رسائل كثرية وقد خانتنا 

الذاكرة مبثلها

تصل  ولعلها  الرسائل  من  الكثير  طرحنا 
بكل  وهناك  المعنيين  من  التجاوب  وتتلقى 
ذاكرتنا  تعد  لم  التي  الرسائل  بعض  تأكيد 
ويتأمل  ونقلها،  لكتابتها  األمور  تستوعب 
الحلول  إليجاد  المعنيين  بتحرك  الجميع 
في  األقل  على  من طرح  لبعض  المناسبة 
رياضتنا  ألن  كلها؛  وليس  الحالي  الوقت 
بحاجة بالفعل النتفاضة حقيقية من النواحي 
لألجيال  مشرق  مستقبل  ولنرى  كافة 

القادمة.

الخابور  حرية  ناديي  مباراة  انتهت  ـ 
لهدف  بهدف  اإليجابي  بالتعادل  وجودي 
وهي مباراة مؤجلة من الجولة الثانية والتي 
أقيمت على أرضية ملعب تل نصري بريف 
تل تمر، وبهذه النتيجة قفز حرية الخابور 
إلى  الترتيب  سلم  في  األخير  المركز  من 
بينما  نقطتين  برصيد  الثامن  المركز 
الخامس  المركز  من  جودي  تقدم 
إلى الرابع برصيد خمس نقاط.

مباراة  الخميس  غداً  تُقام  ـ 

الجزيرة  نادي  مع  الجهاد  لنادي  مصيرية 
النهائي  للتجمع  التأهل  بطاقة  القتناص 
وذلك  الممتاز،  السوري  للدوري  المؤهل 
الحسكة  في  البلدي  الملعب  أرضية  على 

بتمام الساعة الثانية عصراً.
لـ  المصادف  القادم  السبت  يوم  تقام  ـ 
لدوري  مباريات  ثالث  2018/12/1م، 
القدم،  لكرة  للسيدات  الجزيرة  إقليم  أندية 
الثانية مازالت سيدات  الجولة  وحتى ختام 
قامشلو يتصدرن الترتيب برصيد 16 نقطة 

ويتقدمن بفارق األهداف على سيدات أهلي 
عامودا واللواتي لهن الرصيد نفسه، وإليكم 

جدول مباريات هذا األسبوع:
ـ أهلي عامودا × جودي ـ 11 صباحاً.

ـ براتي × سري كانيه ـ 12 ظهراً.
ـ سري كانيه × جودي ـ 1 ظهراً. 

قامشلو  ملعب  في  المباريات  جميع  ستقام 
الكروي المغطى بمدينة قامشلو.

روناهي/ قامشلو

إقليم  المدراس بمختلف مراحلها في  بدأت 
الجزيرة بإقامة نشاطات رياضية لمختلف 
هامة  المدرسية  الرياضة  وتعد  األلعاب 
للتالميذ وتمنحهم الفائدة الصحية باإلضافة 
اللجان  وتعمل  وتنميتها  المواهب  إلبراز 
الرياضية للمدارس في تنظيم هذه النشاطات 
وتفعيل الرياضة بين الطالب وهي خطوة 

رائدة في ظل الظروف الصعبة الراهنة.
وكان عام 2017م، عاماً رياضي بامتياز 
الجنسين  ولكال  عديدة  نشاطات  وأقيمت 
وكانت  اإلقليم،  في  المدراس  وبمختلف 
ألعاب  نشاطات  دخول  تشهد  مرة  ألول 
إلقامة  باإلضافة  والطاولة  الشطرنج  مثل 
مادة  ومعلمين  لمعلمات  تحكيمية  دورات 
الرياضة بالتنسيق مع االتحاد الرياضي في 
إقليم الجزيرة، والحدث األهم هي مشاركة 
وأهمها  البطوالت  من  العديد  في  اإلناث 

لعبة كرة القدم.
لمختلف  النشاطات  تستمر  العام  هذا  وفي 
األلعاب الجماعية والفردية ولكال الجنسين، 
مرة  ألول  أقيم  بماراثون  كانت  وأبرزها 
 300 بين  ما  فيها  وشارك  براك،  تل  في 
 90 حوالي  من  وطالب،  طالبة  إلى350 

مدرسة في تل براك، وتسابقوا على ثالث 
دفعات على النحو التالي:

المرحلة اإلعدادية:
ـ الدفعة األولى بنات من عمر 10-15سنة. 
 15-10 عمر  من  شباب  الثانية  الدفعة  ـ 

سنة.
المرحلة االبتدائية:

ـ الدفعة الثالثة )ذكور( تحت 10 سنوات.

بالمراكز  الفائزين  تكريم  الختام  في  وتم 
األولى، والجدير بالذكر أن قوات الترافيك 
واألسايش أبدوا تعاوناً كبيراً وقاموا بتأمين 
الماراثون،  ولمكان  للطرقات،  الحماية 
الطالبات  فيه  تسابق  الذي  والطريق 
 1200 حوالي  المسافة  وبلغت  والطالب، 

متر.
روناهي/ قامشلو

رسائل مكررة مازالت يف طي النسيان برياضتنا!!

حقيبة روناهي الرياضية...

الرياضة املدرسية تتوهج مباراثون رياضي يف تل براك

تقرير/ جوان حممد

الجنوبية  أمريكا  اتحاد  أصدر 

فيه  أعلن  رسمياً  بياناً  »الكونميبول«، 

كأس  نهائي  إياب  لمباراة  الجديد  الموعد 

بليت  ريفر  الغريمين  بين  ليبرتادوريس 

وبوكا جونيورز.

اجتماع  بعد  الكونميبول،  بيان  في  وجاء 

ريفر  رئيسي  مع  القاري  االتحاد  رئيس 

اإلياب  مباراة  أن  جونيورز،  وبوكا  بليت 

خارج  ستقام  ليبرتادوريس،  كأس  لنهائي 

األرجنتين، في الثامن أو التاسع من كانون 
أول المقبل.

إقامة  مكان  الكونميبول،  بيان  يكشف  ولم 

المباراة حتى اآلن، وسط توقعات باللجوء 

المواجهة  الستضافة  باراجواي،  إلى 

المرتقبة بين ريفر بليت وبوكا جونيورز.

ولم يوضح البيان، مدى إمكانية الحضور 

الفريقين،  بين  المرتقب  للقاء  الجماهيري 

وذلك بعد اعتداء جماهير ريفر بليت، على 

حافلة بوكا جونيورز. 

للرشق  تعرضت  قد  بوكا  حافلة  وكانت 

السبت  للدموع،  المسيل  والغاز  بالحجارة 

الصور،  بعض  انتشرت  كما  الماضي، 

التواصل  مواقع  عبر  الفريق  لحافلة 

العديد  تهشم  أظهرت  والتي  االجتماعي، 
من نوافذها.

وكان من المفترض، إقامة مباراة اإلياب، 

جماهير  تجاوزات  لكن  الماضي،  السبت 

لمدة  المباراة  تأجيل  في  ساهمت  ريفر، 

يوم، قبل أن يتم تأجيلها لموعد جديد.

... إقامة السوبر
ً
رمسيا

 كالسيكو خارج األرجنتني
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الهجمات  »إن  درار:  رياض  قال 
التركية تهدف إلى تصدير أزمات تركيا 
التركي بقضايا  الشعب  الداخلية وإشغال 
ودير  الرقة  أهالي  داعياً  خارجية«، 
الزور بعدم االنجرار إلى مساعي الفتنة 
التي تحاول بعض الجهات الموالية لتركيا 
إثارتها في المنطقة؛ جاء ذلك من خالل 
الحوار الذي أجرته وكالة هاوار لألنباء 
سورية  لمجلس  المشترك  الرئيس  مع 
مجمل  حول  درار  رياض  الديمقراطية 
األوضاع السياسية في المنطقة وهجمات 
في  سوريا  شمال  على  التركية  الدولة 

اآلونة األخيرة.

وكان الحوار على الشكل التالي:

التركية  التهديدات  تقيّمون  كيف  ـ 
وشرق  شمال  مناطق  على  المستمرة 

سوريا؟

على  خطراً  يشّكل  بات  التركي  النظام 

أجل  من  يهدد  وهو  برمتها،  المنطقة 
يريد  داخلية  وأزمات  قضايا  تصدير 
المحاوالت  هذه  بمثل  منها،  يخرج  أن 
ونسيان  خارجية  بقضايا  شعبه  إلشغال 
الداخل  في  الحاد  االقتصادي  التدهور 
العمل  أشكال  من  شكل  وهو  التركي، 
روحاني  لتهديدات  استجابة  المشترك 
والفروف ووليد المعلم، أي أنه شكل من 
أشكال الحلف المشترك بين هؤالء، وكما 
شمال  تجاه  واحد  مشروعهم  معلوم  هو 

وشرق سوريا. 

التركي  الروسي  ـ  االتفاق  أن  يبدو  ـ 
ذلك  تقيّمون  كيف  النجاح،  له  يُكتب  لم 
النصرة  بين  االشتباكات  تجدد  ظل  في 
من  الخروج  النصرة  ورفض  والنظام 
المنطقة منزوعة السالح المتفق عليها؟

الفصائل  وباقي  النصرة  أن  باألصل 
التوجه  تحمل  التي  المتشددة  األصولية 
العنفي هي مدعومة تركياً، وبالتالي تُرك 

المجال لتركيا من خالل تفاهم »سوتشي« 
أن تحل مسألة هذه الفصائل باالعتراف 
علماً  باإلرهاب  بعضها  ووسمَّ  ببعضها، 
نفسه  بالحال  متعايشة  كانت  جميعاً  أنها 
هو  بينها  فصل  والذي  بعضها،  ومع 
االعتراف التركي بهذه الفصائل وتسمية 

النصرة باإلرهابية.

هذه  بين  صراعاً  إما  ستكون  والنتيجة 
وجبهة  تركيا  تدعمها  التي  الفصائل 
النصرة، وهو قتال مرير لن يقل مرارة 
وتدمير  إدلب  أهل  مع  النظام  قتال  عن 
المنطقة أو ترك فرصة طويلة »وهو ما 
بطريقة  النصرة  لتصفية  روسيا«  تريده 
أكثر هدوءاً وهذا هو السيناريو المحتمل 

األكثر قرباً للواقع.

ـ كيف تنظرون إلى انتشار نقاط المراقبة 
الحدود  على  األمريكية  والدوريات 
وأهميتها بالنسبة لمناطق شمال وشرق 

سوريا؟

سنستفيد  سوريا  وشرق  شمال  في  نحن 
المراقبة  وأبراج  الدوريات  هذه  من 
األمريكية؛ ألنها على األقل تعطي إشارة 
ستكون  التي  حدودها  تتجاوز  أال  لتركيا 
مكشوفة في هذه الحالة، ثم تعطي إشارة 
قبل  من  آمنة  المناطق  هذه  أن  أخرى 
طلقة  منها  تخرج  لم  ألنه  كذلك  وستبقى 
األزمة  بداية  منذ  تركيا  باتجاه  واحدة 
سوف  النقاط  هذه  وبانتشار  السورية. 
لقتال  سواء  الداخلية  ألعمالنا  نتفرغ 
اإلرهاب أو البناء الداخلي دون أن نفكر 

بأي تهديد من الجانب التركي.

األطراف  بعض  بمحاولة  رأيكم  ما  ـ 
وشمال  بمناطق  أجنداتها  تنفيذ  في 
شرق سوريا عبر بث اإلشاعات وزرع 
الفتن بين أطياف المجتمع وكيف يمكن 

التصدي لها؟

لدينا أكثر من طرف يهدد المنطقة، هناك 
وهناك  الداخل  في  يعملون  لتركيا  حلفاء 

حلفاء للنظام ولروسيا ولداعش، وهؤالء 
من الممكن لهم في أي لحظة أن يُشعلوا 
محاوالت  وهناك  بآخر،  أو  بشكل  فتنة 
ولهذا؛  الجانب.  هذا  في  حدثت  كثيرة 
هذه  لمثل  يستجيبوا  أال  المواطنين  على 
الدعوات التي تُثير الفتن بين أبناء الشعب 
الواحد، وأن يعملوا دائماً على التواصل 
وتوفير  المشترك  والتعايش  األخوي 
األمان وبناء البلد، ومن يثيرون مثل هذه 
الفتن هم المستفيدين من بقاء هذه المناطق 
لكي تعيش في جو من التوتر والفوضى. 
وأناشد أبناء الرقة ودير الزور أال يتأثروا 
بمثل هؤالء، ألن هؤالء تم شرائهم ولو 
وطنية  شعارات  لرفعوا  وطنيين  كانوا 
طرف  مطالب  وليس  وطنية  ومطالب 
على حساب طرف آخر، وتنفيذ أجندات 
ونعتز  سوريون  وكلنا  وغيرها،  تركيا 
من  نعمل  أن  وعلينا  السوري  بانتمائنا 

أجل سوريا وشعبها.

عضو  غريت  ألكسندر  توماس  قال 
الكونغرس األمريكي: »أنا شخصياً أُقدر 
وشرق  شمال  في  الرائدة  التجربة  عالياً 
بشكل  معها  نتعامل  أن  وعلينا  سورية 
جدي وصريح وواضح«. وأضاف: »إن 
بلدي يشعر بكثير من اإلحباط لما تفعله 
وأن  اإلنسان  لحقوق  انتهاك  من  تركيا 
لديها مخاوف جادة عما تفعله تركيا تجاه 
حلفاء أمريكا في شمال وشرق سوريا«.   

معه  أجرته  التي  الحوار  في  ذلك  جاء 
وكالة هاوار لألنباء أثناء زيارته لمناطق 
على  للتعرف  سوريا  وشرق  شمال 
عن  المنطقة  في  الديمقراطية  التجربة 
الشعب  إلى  مشاهداته  وإيصال  قرب، 

والقيادة والكونغرس األمريكي.  

وفيما يلي نص الحوار:

لزيارة  دفعكم  الذي  السبب  هو  ما  ـ 
مناطق شمال وشرق سوريا؟

المتحدة  الواليات  سياسة  أن  نشعر  كنا 
ترتكب أخطاء في بعض األحيان، ولذلك 
نعتقد بأنه كان يجب علينا أن ندخل إلى 
شيء  كل  ونشاهد  سوريا  وشرق  شمال 
على أرض الواقع، ونفهم الدور اإليجابي 
لإلدارة الذاتية وأن نراه بأم أعيننا وتلك 
هي الرسالة التي يجب أن أعود بها إلى 
واشنطن اليوم، وآمل أال نرتكب أخطاء 

في المستقبل مرةً أخرى.

ومنذ  سوريا  وشرق  شمال  شعوب  ـ   
أكثر من سبعة أعوام يناضلون من أجل 
حريتهم ويحاربون مرتزقة داعش نيابةً 
عن العالم أجمع، ولكن إلى اآلن لم تنظر 

الشعب ولحقيقة  العالم لوجود هذا  دول 
نضاله برأيكم لماذا؟

أنا أحترم ما قام به شعوب شمال وشرق 
سوريا، ومن أسباب هذه الزيارة الرئيسية 
لالعتراف  أمريكا  أمام  الباب  فتح  هو 
بوجود هذا الشعب الذي يناضل من أجل 
نيل حقوقه، هناك الكثير من األشياء التي 
نأخذها بعين االعتبار فأولويات السياسة 
الشرق  في  المتحدة  للواليات  الخارجية 
احترام  األولى  بالدرجة  هي  األوسط، 
وكذلك  المشتركة  والقيم  اإلنسان  حقوق 
الواليات  أن  إلى  باإلضافة  المساواة، 
المتحدة لديها مخاوف تجاه ما تفعله إيران 
وتركيا وروسيا في المنطقة، وأنا شخصياً 
شمال  في  الرائدة  التجربة  عالياً  أقدر 
معها  نتعامل  أن  وعلينا  سورية  وشرق 
وعندما  فصاعداً  اآلن  من  جدي  بشكل 
ألصدقائي  سأتحدث  واشنطن  إلى  أعود 
عما رأيته من خالل مشاهداتي من تطور 

في شمال وشرق سوريا.

سوريا  قوات  بين  تحالف  هناك  ـ 
بقيادة  الدولي  والتحالف  الديمقراطية 
سوريا  قوات  دحرت  وكلما  أمريكا، 
معينة  منطقة  في  داعش  الديمقراطية 
شمال  مناطق  على  هجمات  تركيا  تشن 
إلى  تنظرون  كيف  سوريا،  وشرق 
السياسة التركية، ولماذا كانت المواقف 

خجولة ضد التدخل التركي؟  

يجري  بما  للغاية  محبط  أنا  لي  بالنسبة 
تركيا  تفعله  ما  وبخاصة  المنطقة  في 
سوريا  قوات  في  حلفائنا  باستهداف 
الديمقراطية، وهذا ترك لدينا الكثير من 
إشارات االستفهام، وإذا كان القرار بيدي 

لقطعت كافة العالقات مع تركيا، ولكنني 
أدافع عن قرارات السياسة العامة لبلدي 
وهذا يعني أن قرارات السياسة الخاصة 
من  بكثير  يشعر  وبلدي  لي،  هي  بي 
اإلحباط لما تفعله تركيا من انتهاك لحقوق 
اإلنسان. ولكنني؛ أطالب بلدي وحكومته 
جدي،  بشكٍل  المنطقة  بهذه  يهتم  بأن 
ديمقراطية  فيها من تجربة  وبما يحصل 
قوات  تقدمها  التي  الكبيرة  والتضحيات 
سوريا الديمقراطية من أجل القضاء على 
االعتبار،  بعين  تُؤخذ  أن  يجب  داعش 
الروسي  الدور  من  أيضاً  قلقون  ونحن 
أحيي  وأنا  المنطقة،  في  يفعله  ومما 
سوريا  قوات  قدمتها  التي  التضحيات 
لقد  لدينا،  تقدير  محل  وهي  الديمقراطية 
كنت جندياً عندما كنت شاباً والعديد من 
بحياتهم  ضحوا  لدينا  والشابات  الشباب 
ولذلك  لمجتمعنا،  أفضل  حياة  أجل  من 
تقدمها  التي  التضحيات  نُقدر  أن  علينا 

قوات سوريا الديمقراطية ونقف عندها.

ـ شعب شمال شرق سوريا يحترم الدعم 
الديمقراطية،  سوريا  لقوات  األمريكي 
الذي  البيان  على  سخطه  أبدى  ولكنه 
بصدد  وأمريكا  التحالف  من  صدر 
بصدد  تقولون  ماذا  التركية،  الهجمات 

ذلك؟

األمل  بخيبة  األهالي  يصاب  أن  يجب 
على  كبيرة  مسؤولية  هناك  أن  وأعتقد 
جدية  أكثر  تكون  وأن  المتحدة  الواليات 
استهداف  تركيا من  تفعله  ما  بخصوص 
تركيا  إن  سورية.  وشرق  شمال  مناطق 
حقوق  تحارب  أردوغان  رأسها  وعلى 
اإلنسان ولقد رأينا بأم أعيننا تحت أنظار 

حراس  فعله  ما  واإلعالم  الكاميرات 
المتظاهرين  على  بالتهجم  أردوغان 
وذلك  أردوغان  لسياسة  المناهضين 
المتحدة  للواليات  أردوغان  زيارة  أثناء 
ارتكبت  ولقد  محبط.  أمر  إنه  فعالً 
األخطاء  من  الكثير  المتحدة  الواليات 
السورية،  األهلية  الحرب  بداية  في 
قوات  البداية  في  ندعم  أن  علينا  وكان 
تحارب  كانت  التي  الديمقراطية  سوريا 
ببسالة ضد داعش وتحقق االنتصار تلو 
البطالت  النساء  تلك  ندعم  وأن  اآلخر، 
اللواتي يقاتلن من أجل بلدهن ومن أجل 
في  الذاتية  اإلدارة  ندعم  وأن  اإلنسانية، 
الوسائل  وبشتى  سوريا  وشرق  شمال 
جديرة  الجديدة  التجربة  وهذه  الممكنة، 
التي  وهي  اهتماماتنا،  ضمن  تكون  بأن 
تحترم األديان وحقوق اإلنسان. إنه لمن 
عندما  أمريكا  في  للديمقراطية  العار 
كانت الواليات المتحدة تدعم مجموعات 
ذلك،  بعد  إرهابية  تنظيمات  إلى  تحولت 
وعلينا اآلن أال نكرر تلك األخطاء الفادحة 
أدعو  المتواضع  وباسمي  التي حصلت، 
كل األشخاص الذين أعرفهم أن يتعرفوا 
على هذه التجربة الديمقراطية الرائدة في 

شمال وشرق سوريا.

 ـ يقول الكثير من المحللين السياسيين 
األمريكية  المتحدة  الواليات  على  إن 
وقاطع،  صارم  بشكل  مواقفها  إبداء 

بشأن المنطقة، ماذا تقولون في ذلك؟

مجلس  في  عضواً   435 هناك  الحقيقة 
الشيوخ  في مجلس  النواب و100عضو 
هنا  إلى  وأتيت  نفسي ورأيي،  أمثل  وأنا 
على حسابي الخاص، ورأيي أن السياسة 

ضارية  لعبة  عن  عبارة  هي  بالدنا  في 
إلى  أتيت  لذلك؛  القوى.  من  الكثير  بين 
هنا ألرى كل شيء بأم عيني وعنما أعود 
سأخبر أصدقائي بما رأيته سوف أخبرهم 
الحقيقة وسأفعل قصارى جهدي لتوصيل 
ولكن  بلدي  أحب  أنا  إليهم.  رأيته  ما 
أريدها،  التي  المثالية  بتلك  ليست  بلدي 
أجعل  أن  أجل  من  هدفي  هو  هذا  ولعل 
بلدي مثالياً، وآمل في المستقبل أال تعاد 
األخطاء التي ترتكبها بلدي في الكثير من 

المناطق ومنها شمال وشرق سوريا.

ـ أعلن وزير الدفاع األمريكي أن أمريكا 
الحدود  على  مراقبة  نقاط  ستنشر 
اشتباكات  لمنع وقوع  التركية  السورية 
وجيش  الديمقراطية  سوريا  قوات  بين 
هذه  ترون  كيف  التركي،  االحتالل 

الخطوة؟ 

ولكنني  القرار  عن هذا  كثيراً  ال أعرف 
مشتركة  مراقبة  نقاط  وجود  فكرة  أؤيد 
سوريا  وقوات  األمريكية  القوات  بين 
الديمقراطية في المنطقة، وهذا من شأنه 
أن يؤدي إلى استقرار األمن في المنطقة 

للتوجه نحو الحلول في سوريا.

ـ من هو توماس ألكسندر غاريت؟

هو سياسي ومّدعي عام أمريكي سابق، 
الدائرة  في  المتحدة  الواليات  ممثل  كان 
فرجينيا،  والية  في  للكونغرس  الخامسة 
كان  غاريت  توماس  جمهوري،  وهو 
في   22 رقم  المقاطعة  السابق  في  يمثل 
وعضو  فرجينيا،  لوالية  الشيوخ  مجلس 
في مجلس النواب األمريكي من المقاطعة 

الخامسة في والية فرجينيا أيضاً. 

رياض درار: 

 «نعتز بانتمائنا السوري وسنعمل
 من أجل بناء سوريا املستقبل«

توماس ألكسندر غريت: 

 «تركيا ترتكب انتهاكات 
ضد حقوق اإلنسان«

انتهاء  على  عام   100 بمرور  العالم  احتفل 
الحرب العالمية األولى في الحادي عشر من 
الحرب  وهي  الجاري،  الثاني  تشرين  شهر 
السفر  بحرب  العربي  العالم  في  المشهورة 
 70 من  أكثر  باريس  في  واجتمع  برلك، 
رئيس دولة وملكاً، تعزيزاً للحظة وقف تلك 
الحرب في مثل ذلك اليوم. ففي أواخر أشهر 
 )1918  -1914( األولى  العالمية  الحرب 
امتنع بعض الجنود األلمان، وبعض الجنود 
الفرنسيين على الجبهة، عن إطالق النار على 
قادتهم  بأوامر  يستهزئون  وبدأوا  بعضهم، 
بلعبة  والمأخوذين  االنتقام،  بروح  الغارقين 

القدم  كرة  ألعاب  ينظمون  وصاروا  الموت، 
خط  على  بعضاً  بعضهم  ويزورون  بينهم، 
الحرب والموت،  الجنود من  فقد سئم  النار، 
ولم يعودوا آبهين بأوامر القيادة التي تهددهم 
باإلعدام، لقد فرضوا السالم وأوقفوا الحرب 

التي ملّوا من نتائجها الكارثية.
اإلرهابية  والفصائل  النظام  بهم  يحتذي  فهل 
الحرب  ويوقفون  حذوهم  ليحذو  سوريا  في 
مآسي  وينهون  السوري،  الشعب  على 
عن  النظام  حاضنة  تتوقف  هل  تهجيرهم، 
تمجيد  عن  وتكف  والتعذيب،  القتل  تبرير 
أبناء  ضد  والكيماوي  البراميل  استعمال 

بلدها، أم أن أمر هذه الحاضنة لم يعد لها أي 
الذين  ولإليرانيين،  للروس،  وصار  وجود، 
لهم،  أسرى  والسوريين،  سوريا،  اعتبروا 
وأداة للّعب الدولي بيدهم؟ وهل يتوقف تجار 
واالهم  ومن  والنصرة،  داعش،  من  الدين 
الخليجيين،  وبعض  األردوغانيين  وداعميهم 
عن النفخ في سعير هذه الحرب، والكف عن 
تكفير السوريين، وعن االستمتاع بتهجيرهم 

باسم الدين والدين منهم براء؟
لقد حاولت الدولة التركية أو ما سمي آنذاك 
بالرجل المريض المتحالفة مع األلمان، قطع 
طريق الهند على البريطانيين، فشنت حرب 
في  واللبنانيين  السوريين  وجندت  الترعة، 
عام 1915، لكن الجنود غير المدربين وغير 
والصحراء،  الطرقات  في  هلكوا  المؤهلين 
قناة  إلى  قليلة،  أعداد  إال  منهم  يصل  ولم 
بالمرصاد،  لهم  كانوا  واإلنكليز  السويس، 
وصل  من  وقتلوا  الحربي،  عتادهم  وبكامل 
القناة، وقد ضاع  إلى مدى نيران سفنهم في 
حتى  فروا  الذين  السوريين  من  كبير  عدد 
وصل بعضهم إلى اليمن مشياً على أقدامهم. 
إلى  السوريين  تسفير  تحول  الفشل  هذا  بعد 
جبهات متعددة في شمال تركيا، وفي أوروبا 
الشرقية، وحاربوا في معارك ال يعرفون من 
هو عدوهم فيها، وال لماذا يحاربونه، فقد كان 
التركية،  القطعات  يقودون  األلمان  الضباط 
ويوجهون أرتال الجنود المأخوذين من بيوتهم 
قسراً، أولئك الجنود الجياع والمتعبون الذين 
وصل غالبيتهم من مدنهم في سوريا ولبنان 

أو  يأكلون  ما  يجدون  ال  األقدام،  على  مشياً 
يتم  ما  أو  العشب،  تيسر من  ما  إال  يشربون 

نهبه من األهالي الذين ال حول لهم وال قوة.
من  تبقى  ما  مّزقت  الكبيرة  الحرب  هذه 
اإلمبراطورية  كانت  فحينها  التركية،  الدولة 
القوميون  واستولى  سقطت،  قد  العثمانية 
كما  المريض،  الرجل  إرث  على  األتراك 
كانت تدعى طوال النصف األخير من القرن 
الحرب  هذه  نتائج  من  وكان  عشر،  التاسع 
عام  بيكو  سايكس  معاهدة  توقيع  الكارثية 
1916 بين الفرنسيين واإلنكليز، والتي كانت 
بينهما، في  العربي  العالم  اقتسام  تنص على 
حسين  الشريف  فيه  كان  الذي  نفسه  الوقت 
البريطاني  السفير  بوعود  يتغنى  مكة  أمير 
الدولة  قيام  وينتظر  )مكماهون(،  مصر  في 
التي  العربية  المناطق  في  الكبرى  العربية 
حكمت  التي  العثمانية  الدولة  بحوزة  كانت 
المنطقة أربعة قرون. ومن نتائج هذه الحرب 
من  أكثر  طالت  التي  الجوع  موجات  أيضاً 
بالد  في  الناس  من  المليون  ونصف  مليون 
الشام، والهجرة الكبيرة من سوريا ولبنان إلى 
أمريكا الجنوبية والشمالية، هرباً من الجوع، 
وخسرت  األمان.  انعدام  ومن  الظلم،  ومن 
سوريا ولبنان الكثير من شبابها في هجرات 
أشهراً  تستغرق  الرحلة  كانت  فقد  مأساوية، 
عديدة، وتصل إلى ستة أشهر للوصول إلى 
من  غيرهما  أو  األرجنتين،  أو  البرازيل، 
تزال  وال  بالسوريين،  امتألت  التي  البلدان 
الجاليات السورية واللبنانية فيها ذات أثر ال 

يستهان به إلى اليوم. 
لالحتفال  باريس  في  العالم  رؤساء  اجتمع 
العالمي،  للسلم  مؤتمرا  حضروا  بالسالم، 
وكان على رأس المجتمعين الرئيس الفرنسي 
اللذان كانت دولتاهما  والمستشارة األلمانية، 
القرن  من  األول  النصف  طوال  متحاربتين 
للحربين  دموياً  مسرحاً  وكانتا  العشرين، 

والملوك  الرؤساء  وأجرى  العالميتين. 
بينهم،  فيما  وجماعية  وثالثية  ثنائية  لقاءات 
ولعلهم باعوا الكثير من األسلحة لقادة العالم 
الثالث الذين أتوا يتبخترون، وكأنهم أنصاف 
والسياسي،  االقتصادي،  الفشل  رغم  آلهة، 
القادة  تجد  بينما  بلدانهم،  في  واالجتماعي 
بأنهم  مؤمنين  ببساطة،  يتحركون  األوربيين 
يقبلون  وال  السلطة،  كراسي  على  عابرون 
شعوبهم  بإجبار  وال  بالقوة،  االستمرار 
والقادة  الملوك  بينما  انتخابهم،  إعادة  على 
يقلبون وجوههم ويصطنعون  الديكتاتوريون 
الشرق  بلدان  جميع  في  الزائفة،  العظمة 
األولى  العالمية  الحرب  نهاية  األوسط. وفي 
والبريطانيون  الفرنسيون  الجنود  احتل 
-1918( اسطنبول  مدينة  واإليطاليون 
يعتبرون  الروس  كان  وقبلهم   ،)1923
الكنيسة  لوجود  لهم،  تابعة  مدينة  إسطنبول 
األرثوذكسية فيها، واآلن يأتي سلطان جديد 
والبريطانيون  الفرنسيون  فعله  ما  ليفعل 
وسوريا  العراق  ليهدد  بلده،  في  والروس 

باالحتالل.   
العالم يستنكر الحرب، ولكنه يشاهدها ببرود 
وهي تحصد السوريين، وقادة العالم يجتمعون 
من أجل السالم وتثبيته، بينما القتل والتهجير 
أشده،  وعلى  سوريا  في  أعينهم  أمام  يجري 
والحرية  السالم  يدعون  ممن  هناك  فهل 
في  السالم  إرساء  على  السوريين  بمساعدة 
نعمل  أن  أيضاً  كسوريين  وعلينا  البلد،  هذا 
معاً لوقف حمام الدم السوري المستباح، ومن 
شعبنا،  الظالمة ضد  الحرب  هذه  وقف  أجل 
اإلنسان  حقوق  أين  يقول  حاله  لسان  الذي 
ومجلس األمن من كل ما يجري في سوريا.

بسام سيدو ـ خرب 24

حمسن عوض اهلل ـ آدار بريس
فوق  تحلّق  طائرات  بالشوارع،  جثث 
وأصوات  حرائق  ونهب،  سرقة  المنازل، 
معارك، أجواء حرب تشهدها مدينة عفرين 

ليست حرب  الكرديّة شمال سوريّا، لألسف 
الذي  التركي  االحتالل  من  المدينة  لتحرير 
ولكنّها  الجاري،  العام  مطلع  عليها  سيطر 

القوى  بين  فصائلي  واقتتال  أهليّة  حرب 
لعفرين  والمحتلّة  لتركيا  الموالية  المرتزقة 

والتي تخضع جميعها للنفوذ التركّي.
إنّها لعنة عفرين التي أصابت مرتزقة الجيش 
لتركيّا جّراء ما  الموالية  الحّر، والميليشيّات 
فأصبح  وأهلها،  المدينة  بحّق  أيديهم  جنت 
بَأَْسهُم بينهم شديٌد، يتقاتلون فيما بينهم بأوامر 
مباشرة من الميت التركّي الذي يتفرج عليهم، 
الحقيقة«  تظهر  اللصوص  يختلف  »وعندما 
المشهد  أتابع  وأنا  الكلمات  تلك  تذكرت 
فصائل  بين  الّدائرة  والمواجهات  بعفرين، 
وتجّمع  تركيّا  المدعومة من  الزيتون  غصن 
شهداء الشرقيّة التابع لغصن الزيتون أيضاً، 
وكان مدعوماً من تركيّا وموالي لها وشارك 
ونهب  وسرقة  عفرين  احتالل  في  عناصره 
منازل أهلها وممتلكاتهم. لعنة عفرين أصابت 
تحرير  يتّم  حتّى  عنهم  تُرفع  ولن  المرتزقة، 
ودناستهم،  ِرجسهم  من  وتطهيرها  المدينة، 
ستالحق اللعنة كّل الفصائل، ولن يكون أتباع 
مدينة  من  المطرودين  آخر  هم  خولة”  “أبو 
الزيتون على يد شركائهم في الخّسة والخيانة 
من ميليشيا الجيش الحّر، بل ستتبعهم اللعنة، 
ولن تتركهم إال جثثاً في شوارع مدينة عفرين 
المدينة  بحقِّ  أعمالهم  جزاء  يذوقوا  كي 
يمكن  ما  أقل  اللصوص، هذا  وأهلها. حرب 
أن نَِصَف به تلك الحرب الّدائرة بين هؤالء 
بيانات  بحسب  فيها  سقط  والتي  المرتزقة، 

المرصد الّسوري أكثر من 40 مرتزقاً ما بين 
قتيٍل وجريٍح، بصورة دفعت قّوات االحتالل 
الترك إلعالن حظر التجوال بالمدينة، فضالً 
عن مشاركة قّوات خاّصة تركيّة في العمليّات 

التي تجري هناك.
عفرين،  من  الواردة  األنباء  بعض  وبحسب 
شهداء  تجّمع  خروج  على  االتّفاق  تّم  فقد 
الشرقيّة وعوائلهم، من عفرين ونقلهم إلدلب 
أحد  ال  حين  في  التركّي،  للنفوذ  الخاضعة 
مرتزقة  بين  الحقيقّي  الخالف  سّر  يعرف 
شهداء  “تجّمع  يسّمى  وما  الفرات  درع 
ممارسة  تكون  أن  عقالنيّاً  وليس  الشرقيّة”، 
الفصيل األخير لعمليّات سلب ونهب، وراء 
أّن  خاّصة  لها،  يتعّرض  التي  الحرب  تلك 
الميليشيّات برعاية  الجرائم ترتكبها كّل  تلك 
تركيّة وتحت أنظارها وهي شريكة فيها، وال 
الحرب؛  تلك  وراء  الحقيقة  نعرف  أن  يهّمنا 
مرتزقة  لصوص  كلّهم  النهاية  في  ألن 
يأتمرون بأمر الميت التركّي الذي لن يتوّرع 
أن  ما  اآلخر،  تلو  واحداً  منهم  التخلّص  عن 
الوحيدة  الحقيقة  وأن  لديه.  وظيفتهم  تنتهي 
المؤّكدة أّن هذه المواجهات كشفت لمن تبقّى 
ما  ميليشيّا  أّن  العقول بسوريّا،  من أصحاب 
تسّمى بـ ”الجيش الحّر، مجّرد مرتزقة تحت 
طلب تركيّا لتنفذ أجنداتها، حيث ال مانع لديهم 
من توجيه سالحهم ليس إلخوانهم الّسوريّين 
دّمروها  التي  بعفرين  فعلوا  كما  فحسب 

من  أيضاً  يمانعون  ال  بل  لتركيّا،  وسلّموها 
قتل بعضهم، والتخلّص من رفقائهم في خيانة 
عفرين مادامت تركيّا تريد ذلك. وال أعتقد أّن 
أحداً من هؤالء يجرؤ أن يرفض أمراً تركيّاً، 
من  التخلّص  يستهدف  األمر  كان  لو  حتّى 
أحد أقربائه، أو تصفية أحٍد من أهله، فاألمر 
التركّي بالنسبة لهم أَشبهُ بتكليٍف إلهيٍّ واجَب 
بني إسرائيل  النّفاِذ، فهؤالء ال يختلفون عن 

الذين نّجاهم هللا من فرعون فعبدوا الِعجل. 
التي  تركيّا  أّن  المرتزقة،  هؤالء  يدرك  ال 
أن  بعد  الشرقيّة  انقلبت على مسلّحي شهداء 
تتوّرع  لن  عفرين،  احتالل  في  ساعدوها 
تلو اآلخر، وقتما  التخلّص منهم فصيالً  عن 
قريباً،  وارٌد  أمٌر  وهو  إليهم،  الحاجة  تنتفي 
وسبق وفعلته تركيّا بحلب والغوطة، وعندها 
سيهتف ميليشيا الجيش الحّر “أُِكْلنا يوم أُِكَل 
بارقة  تلك األحداث،  الشرقيّة. وتبقى  شهداء 
أمل، في قرب زوال ليل االحتالل، وشروق 
فجر عفرين الحّرة من جديد، وقريباً ستشرق 
أغصانها،  وتزدهر  الّزيتون،  مدينة  شمس 
واإليزيديّين  نبيّهم،  بمولد  المسلمون  ويحتفل 
ويقولون  إمامهم  بـ  والعلويين  بطاووسهم، 

متى هو؟ قل عسى أن يكون ذلك قريباً.

لعنة عفرين

مئة عام بني السفر برلك العثماني والسفر برلك اجلديد
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برعاية مركز الثقافة والفن بناحية تل حميس 
معرض   2018-11-26 االثنين  يوم  اُفتتح 
صور لقائد الشعب الكردي عبد هللا أوجالن 
أيام.  للفنان حسين علي، واستمر لمدة ثالثة 
والمعرض سبق واُفتتح في باشور كردستان 
ليُفتتح  آفا،  ومدن ومناطق مختلفة من روج 
في مركز الثقافة والفن بناحية تل حميس في 
مقاطعة قامشلو. اللوحات رسمت بفن الحرق 
لمراحل  صوراً  وتضمن  الخشب،  على 
مختلفة من حياة أوجالن إضافة إلى تصوير 

واجهها  التي  والصعوبات  النزوح  لمعاناة 
بشكل  والكردي  عموماً  السوري  الشعب 

خاص.
تل  ناحية  في  الشهداء  عوائل  مجلس  عضو 
حميس محمد خليوي قال في كلمة له خالل 
التركية  الدولة  المعرض: »اعتقلت  افتتاحية 
الذي  فكره  على  القضاء  بهدف  أوجالن؛ 
والسلطوية  الرأسمالية  الدول  جميع  أرعب 
المؤامرة  في  الدول  نجحت  نعم  والقوموية، 
لم  إنما   ،1999 عام  شباط  في  القائد  على 

تتمكن من تقييد فكره الذي ينعم به اليوم كافة 
أبناء المنطقة«.

زوجة  قِبل  من  االفتتاح  شريط  قص  وبعد 
في  الزوار  تجول  األديهم،  ماجد  الشهيد 
حسين  الفنان  أبدى  كما  المعرض،  أرجاء 
شمال  أرض  على  تحقق  بما  سعادته  علي 
وشرق سوريا قائالً: » قائد الشعب الكردي 
الكردي  للشعب  قائداً  ليس  أوجالن  هللا  عبد 
المضطهدة  الشعوب  لجميع  قائد  إنما  فقط، 
إن  حقوقهم،  على  الظالميون  تعدى  الذين 

وكل  موحد،  السوري  الشمال  في  الشعب 
وعاداتها  أعرافها  حسب  تعيش  المكونات 
وتقاليدها، أنا عاشق للغات والثقافة المتعددة، 

وأظهرتها من خالل صوري«.
وكالة هاوار

عام  آذار  من  الرابع  في  التونسي  بيرم  ولد 
1893م ألب تونسي يعمل في تجارة الحرير 
أبيه  عن  ورث  والده،  عن  اللقب  وحمل 
تعليمه،  يكمل  ولم  فيها  أخفق  أنه  إال  مهنته، 
واإلبداع  الخلق  على  خارقة  قدرة  له  كان 
الشعري، يتحدث على السجية ويقول الشعر 

على السليقة.
سنة  القاهرة  -في  -الشباب  صحيفة  أصدر 
إلى  ليعود  بعد  فيما  وتوقفت  1919م، 
إصدراها في تونس سنة 1936م، حيث كان 
وبين  بينها  تنقل  ثم  فرنسا  في  منفاه  يقضي 
كل من تونس ولبنان وسوريا حوالي عقدين 
الشعب  حقوق  عن  دفاعه  بسبب  الزمن  من 
المصري في الحرية والحياة الحرة الكريمة. 

العيش  الغربة وشظف  بيرم  قاسى  منفاه  في 
مذكراته  في  يقول  والبرد  والجوع  والتشرد 
وثقافته  حياته  من  الكثير  يشرح  مقطع  في 
من  يجدها  التي  التسلية  هي  »ما  الفريدة: 
يجوع ثالثة أيام؟ للجوع ثالثة أدوار: األول 
الحشائش  الجائع كل شيء حتى  فيه  يشتهي 
والتواء في  والثاني مغص  الشجر،  وأوراق 
وهذيان،  وأحالم  غيبوبة  والثالث  األمعاء، 
بحركة  الكنبة  وقلبت  الحجرة  إلى  عدت 
تلمع  بصلة  لي  فالحت  كالمجنون،  عنيفة 
لذيذ  والبصل  النور،  تحت  الذهبية  قشرتها 
الوقود  أملك  ال  ولكن  النار  في  شوي  إذا 
نجد  حتى  شرقية  مدينة  في  ولسنا  والثقاب، 
بسهولة األوراق واألخشاب، أعددت الوقود 

عربي  قاموس  اآلتية:  األولية  المواد  من 
وفرنسي- ديوان أبي العتاهية - عدة خطابات 
البصلة  ارتكزت  والعائلة،  األصدقاء  من 
العزيزة بين قصائد أبي العتاهية؛ وخطابات 
اللهيب  العقاد، وصعد  درويش وعباس  سيد 
إلى أن احترقت جميع األوراق، وبحثت عن 
اشتعال  بدء  من  قد سقطت  فوجدتها  البصلة 
النار في أسفل الموقد، ولم ينضج منها غير 
بلد  في  وحده  الدفء  ولكن  الخارجي  ثوبها 
مثل ليون يعد لقمة كبرى السيما مع النوم«. 
كان بيرم شاعر العامية األول بحق، وضمير 
رجل الشارع، تفوق بكلماته وإبداعاته على 
أمير  دفع  ما  وهذا  عصره،  شعراء  أكثر 
ال  »إنني  القول:  إلى  شوقي  أحمد  الشعراء 
كما  بيرم«،  من  إال  الفصحى  على  أخشى 
المكانة  إلى  مشرفة  الدكتور مصطفى  أشار 
األدبية الرفيعة لبيرم إذ يقول: »لو أن بيرم 
قيس بمقاييس الفن األدبي، لوجب أن يكون 
في مقدمة شعراء العالم وكبارهم؛ فهو يشبه 

إلى حد كبير شكسبير«.
حسين  طه  الدكتور  من  كل  يتأخر  لم  كذلك 
فؤاد  أحمد  والشاعر  العقاد  عباس  ومحمود 
الشديد  إعجابهم  إبداء  عن  وغيرهم  نجم 

بالشاعر بيرم التونسي وأدبه.

بريم ودرويش توأما الشعر
 والفن املصري

معه،  وطويلة  غنية  تجربة  درويش  ولسيد 
العام  الشارع  يحركا  أن  معاً  استطاعا  حيث 
ليصل  العظيمة،  أعمالهما  عبر  مصر  في 
بفنه  ودرويش  بأشعاره  بيرم  الغليان؛  حد 
»لو  تجربتهما:  عن  بيرم  ويقول  وصوته، 
كنت موسيقياً لما أصبحت غير سيد درويش، 
بيرم  غير  كان  لما  شاعراً  درويش  ولوكان 

التونسي«.
شهادة  أهمية  األكثر  الشهادة  تبقى  ولكن 
هذا  المصري،  وغير  المصري  الشارع 
الشارع العريض الذي التصق  بأشعار بيرم 
كل  في  ترافقه  فكانت  االلتحام،  درجة  إلى 
تنقالته في العمل، في األزقة في المظاهرات 

في السجون في األفراح والمناسبات.
الدارجة  اللهجات  يعشق  التونسي  بيرم  كان 
منه  قصور  عن  يكن  ولم  النهج  هذا  ونهج 
فقد كان  ونثراً،  بالفصحى شعراً  التعبير  في 
من  ومتمكناً  الفصحى  باللغة  المعرفة  واسع 

نظم الشعر بالفصحى أيضاً.
عفو  صدور  بعد  مصر  إلى  التونسي  عاد 
عام، واستمر في الكتابة للشارع المصري، 
أهدافه  عن  المنفى  تعب  يُقِعده  ولم  ييأس  لم 
طريقه  سالمة  على  ُمصّراً  بقي  ومسعاه، 
للجميع  والئقة  حرة  حياة  إلى  داعياً  وفكره، 
اإلنسان  تحرر  وإلى  كان،  أينما  فرد  ولكل 
اإلذالل  وجه  في  والوقوف  القيود،  كل  من 
1938م  عام  توفي  حتى  واالضطهاد 
فيه  كانت  الذي  نفسه  اليوم  في  باإلسكندرية 
أم كلثوم تغني له -هو صحيح الهوى غالب 
أغنية ألم  ثالثين  أكثر من  الذي كتب  -وهو 

كلثوم.

بريم... نبض قلوب املصريني

الشارع  في  جماهيري  حضور  له  كان 
قصائده  عجينة  يأخذ  كان  ألنه  المصري، 
وامتداداتها  وظاللها  والعاطفية  الوطنية 
المصري،  الشارع  من  ونبضها  وألوانها 
والتي رفعت النضال للقمة وأدهشت والطغاة. 
إلى  يصل  ضخماً  تراثاً  التونسي  ترك  لقد 
أغنى  وبذلك  متنوعاً  -478-عمالً  حوالي 
ُكتِب  سواء  فالشعر  العربية  األغنية  بيرم 
بالعامية أو بالفصحى صناعة إنسانية موجهة 
الروح  ويحتضن  اإلنسان  إلى  اإلنسان  من 
التونسي  بيرم  الشاعر  كان  للبشر.  الجمعية 
بحق من فحول الشعر العامي، طويل النفس، 
جزل العبارة، قوي السبك، طَرَق في شعره 
وطنية  من  الشعرية  الموضوعات  كافة 
وطنه  استقالل  فيها  مبدأه  كان  واجتماعية، 
الراصد  كان  كما  صفه،  ووحدة  وحريته، 
العالم  في  اإلنسان  حقوق  لحركة  الحقيقي 
العربي، بشكل عام، والشعب المصري بشكل 
بالشعب  وملتصقاً  ُملتحماً  كان  ألنه  خاص، 
فطرياً. لذا؛ نجد مؤسسات الثقافة في مصر 
والعالم العربي تحتفي سنوياً  بذكرى ميالده، 
وكانت الذكرى المئوية لميالده عام 1993م 
مميزة احتفت بها كل األوساط الثقافية وعلى 
في  خاص  وبشكل  العربية  الخارطة  امتداد 
»النبع  عنوان:  تحت  كانت  والتي  مصر 

الخالد بيرم التونسي األصالة والتجديد«. 

وكما  متعددة،  مجاالت  في  الكثيرون  يكتب 
من  الكثير  في  المرأة  والتهميش  الظلم  طال 
تفاصيل الحياة؛ فإن قسطاً وافراً من التهميش 
طالها في الثقافة واألدب، ورغم إن الكثيرين 
كانت  مهما  الرجال  أقالم  لكن  عنها،  كتبوا 
عادلة وراقية ومنصفة فعنها لن تكون كتلك 
ومصداقيتها  إحساسها  في  النسائية  األقالم 

ومعالجتها لقضايا وشجون وأفراح المرأة.
للكاتبة  »أميرة«  بعنوان  القصة  هذه 
تتميز  التي  سعد،  يارا  اللبنانية  واإلعالمية 
المرأة  وحس  والواقعية  بالبساطة  كتاباتها 

المرهف بدقائق األمور.

»منـــــــــــــيرة«
 النساء في قريتنا نسخةٌ واحدة في أشكالهّن، 
كلُّهّن  غراميّاتِهّن.  قصِصهّن،  حياتِهّن، 
حاجة  في  وكلّهّن  بعضاً،  بعضهّن  ينصحن 
إلى النصيحة. كلٌّ منهّن تظّن أنّها تحيا حياةً 
أفضَل من نساء قريتها، في حين أنّهّن جميعاً 

»في الهواء سواء«.
يوم،  كلَّ  عصَر  يجتمعن  قريتنا  نساُء  كانت 
قرب بيت جارتنا أّم منيرة، يتحّدثن في شؤون 
بالبيت  »الزلمة  واألزواج.  واألوالد  المنزل 
كانت نصيحةَ  هذه  فحمة«؛  كان  ولو  رحمة 

زوَجها  تشكو  التي  لجارتها  النساء  إحدى 
في  كنُت  عندما  لي،  يحلو  وكان  الظالم، 
»تجّمع  اليوميّة:  جلستَهّن  أسّمي  أن  القرية، 

الزلمة بالبيت رحمة ولو كان فحمة«.
هللا  الناس؟  سيقول  ماذا  الطالق؟  »تريدين 
زوجها؟«،  طلّقها  حتّى  فعلْت  ماذا  أعلم 
»المرأة التي تتحّمل ظلَم زوجها تكسب أجرا 
وثواباً«. شعرْت منيرة بشيٍء من االستفزاز 
بصوٍت  فرّدت  األخيرة،  الجملة  هذه  إزاء 
لتكسب  المرأة  تُضرب  »يعني  مرتفع: 
بالصراخ:  ها  أمُّ نهرْتها  والثواب!؟«  األجَر 
ستعرفين«.  تتزّوجين  عندما  غداً  »اسكتي. 
سكتْت منيرة، والتزمْت وصايا أّمها ووصايا 

تلك النسوة.
بعد فترة، شاع في القرية خبُر خطبة منيرة. 
فهمان،  مثقّف،  معلّم،  حليوى،  »شاّب 
أمام  من  الشاب  هذا  يمّر  أن  خفُت  مرتّب«. 
تغّزلن  ما  لشّدِة  أيديهّن  فيقطِّعن  تجمعهّن، 
بجماله. لكنّه، في الواقع، لم يكن غيَر إيهاب، 
صاحِب الحمار الذي لم يرْث غيَره عن أبيه. 
كلَّ  مدرستي  إلى  يوصلني  كان  أنّه  أذكر 
يوم على ذلك الحمار، مقابل الحصول على 
أبي، وعلى بعض  الخضار من حقل  بعض 
ورث  قد  وكان  أّمي.  خياطة  من  المالبس 

مختاراً  كان  الذي  جّده،  عن  صغيرةً  مكتبةً 
قِبل سنوات طويلة. لكنّي أقطع يدي إْن كان 
يعرف أّن في بيته ـــ المؤلِّف من أربع غرف 
أهالي  أقام  منيرة،  تزّوَجْت  حين  مكتبةً.  ــــ 
تبَق  لم  للعروسين.  ضخماً  عرساً  القرية 
أساساً  وكنُت  )باستثنائي،  الضيعة  في  فتاةٌ 
صغيرةً( إاّل ومّزق الحسُد قلبها. »لماذا منيرة 
للّي  إال  الحلو  بيعطي  ما  المعتوهة؟ هللا  هذه 
لفرط  إحداهّن  وكانت  ضراس!«  عندو  ما 
أّن  مع  »المقّملة«...  بـ  وصفْتها  قد  غيرتها 

الجميع هنا يشهد على نظافة أّم منيرة.
مّر شهران على زواج منيرة وإيهاب. طوال 
هذين الشهرين، لم تتوقّف منيرة عن الحديث 
في تلك الجلسات عن إيهاب، وكرِم إيهاب، 
وأخالِق إيهاب، وطيبِة إيهاب. وكانت النسوة 
من حولها يلطمن حظَّهّن البائس. امرأة تطلب 
منها نصيحة كي يحبّها زوُجها، وفتاة تتسلّل 
لتصطاد  لتسألها عن طريقٍة  بيت منيرة  إلى 
مع  كريمةً  منيرة  وكانت  »دسماً«.  عريساً 
حتّى  عليهّن  بنصائحها  تبخْل  ولم  الجميع، 
»ترويض  عن  كتاباً  ستؤلّف  أنّها  ِخلُت 
السعيدة«.  الزوجيّة  »الحياة  أو  الزوج« 
»عين  طوياًل.  يدم  لم  الزوجين  هناء  لكّن 
مولودْيها  منيرة  وضعْت  فحين  وصابت«. 

بيتها  في  النِّسوة  وتجّمعت  الذَكرْين،  التوأم 
ليباركن إيهاب بهما، ُجّن. »ولماذا لم تنجبي 
أنجبْت  ليتها  يا  ال،  البنات؟  تشكو  ممَّ  بنتا؟ 
صبيًاً واحداً، ال اثنْين.« ثّم راح يصرخ أمام 
الجميع: »هل تعرفين معنى ما حصل؟ علّي 
اثنْين.  ألزّوج  أسعى  أن  منزلْين،  أبني  أن 
الهمُّ هّمان«. نظر إلى أّمه، وقال: »قلت لِك 
أطلبي  قلُت لك  أتزّوج عاقراً.  أن  أريد  إنّني 
من  وخرج  اآلن؟«.  فرحِت  هل  عاقراً.  لي 
المنزل، ولم يعد إاّل بعد أسبوع. انتشر خبُر 
القرية  في  الصبيّين  والدة  يوم  حصل  ما 
وشماتة،  فرحاً  رقصْت  كثيرة  قلوٌب  كلّها. 
لم  لسان.  كّل  على  منيرة  قّصةُ  وأصبحت 
إيهاب  إهانة  عن  تسكَت  أن  منيرة  تستطْع 
لها. فقّررْت أن تمنعه من دخول المنزل إْن 
عاد وحماُره، ورمت مالبَسه وكلَّ أغراضه 
باَب  دّق  المنزل.  إلى  إيهاب  خارجاً. وصل 
من  »عد  منيرة:  صرخْت  بغضب،  البيت 
حيث أتيت« لكّن إيهاب تمّكن من خلع الباب. 
وفور دخوله اقترب من منيرة وضربها حتّى 
صراَخ  القرية  أهالي  سمع  وعيَها،  فقدْت 
الموضوع؛  تجاهلوا  لكنّهم  مستغيثةً،  منيرة 
بهذا  تتصّرف مع زوجها  أن  لها  »فال يحقُّ 

األسلوب. هي ضيفة في منزله بالنّهاية«.

القرية  في  المألوف  صار  الحين،  ذلك  منذ 
بيت  في  وصراٍخ  تكسيٍر  صوت  سماَع 
إيهاب ومنيرة. إيهاب يعامل منيرة على أنّها 
ضربها،  من  منَعه  تحاول  وحين  »عبدتُه« 

يردُّ عليها بضرٍب أشد.
منيرة؛  صراَخ  نسمع  لم  المّرات  إحدى  في 
حينها، ذهب الجيراُن إلى والدها، وطلبوا منه 
إلى بيت إيهاب. »يمكن الّزلمة قتلها  التوّجهَ 
للمسكينة!« لكّن شيئاً من ذلك لم يكن. »كّل 

القّصة أّن إيهاب تأّخر ليرجع إلى البيت«.
بقي الوضُع على هذه الحال سنةً كاملة. في 
لم  هذه السنة، كان الجميع يتظاهر بأّن شيئاً 
كأنّها  بيتها  من  منيرة  تخرج  يحصل:  يكن 
وكأّن  معها  الجميُع  ويتعامل  تُضرْب،  لم 
القرية كلها. عاد  يكن يمأل سماَء  لم  صوتَها 
فحمة«  كان  ولو  رحمة  بالبيت  الزلمة   «
إيجاَد  المّرة،  هذه  هم،  همُّ وكان  جديد.  من 
أن  منيرة  يا  لِك  يحّق  »ال  منيرة.  لحياة  حلٍّ 
إنّه رجل،  ترفعي صوتك في وجه زوجك! 
والّرجال يغضبون! الزلمة الزم يفش خلقه. 
إذا ما فّش خلقه ببيته، وين بفّشه؟!...«  بعد 
أتذّكر  لكنّني  بمنيرة.  حّل  ما  أعرف  ال  ذلك 
قريتنا  في  الوحيدة  الفتاةَ  كانت  منيرة  أّن 
وهي  وتخّرجْت.  الجامعة  إلى  ذهبْت  التي 
وتجّرأْت  نفسها،  عن  دافعْت  التي  الوحيدة 
جّربْت  كلّما  أنّها  مشكلتها  االعتراض،  على 
رفَع رأسها، كانت نساء القرية يُجبرنها على 
لُت تَرَك القرية؛ ألّن  خفضه. أّما أنا فقد فَضَّ
تكن  لم  والدتي  أفضل.  يكن  لم  منزلنا  حاَل 
حالُها أفضَل من والدة منيرة. ووالدي لم تكن 
حالُه أفضَل من والد منيرة. وأنا ال أرغب في 

أن أكون منيرة جديدة.

معرض لصور القائد أوجالن يف
 تل محيس

بريم التونسي... نبض قلب الشارع املصري
مرتزقته  بأن  يدري  أردوغان  يكن  لم 
سيتمردون ويعلنون العصيان على سياساته 
المرتزقة  الفصائل  هذه  ألن  ما؛  يوماً  في 
لم ولن تكون ملك يمينه بالرغم من الدعم 
المادي واللوجستي والعسكري لهم، هؤالء 
التي  كالعصا  زالوا  وما  كانوا  المرتزقة 
تحارب بها تركيا قوات سوريا الديمقراطية 

في شمال وشرق سوريا.
بدأت فصول االرتزاق من معارك هؤالء 
الثورة  بدايات  في  كانيه  بسري  المرتزقة 
األسباب  كل  تركيا  هيأت  عندما  السورية 
خرجوا  لكنهم  المدينة،  هذه  إلى  بدخولهم 
يحملون هزائمهم وهزائم أجندات أردوغان 
تستكن  لم  اإلخفاق  هذا  رغم  التوسعية، 
تركيا إلى المشاهدة فقط، بل جددت تشكيل 
المرتزقة،  من  لها  موالية  فصائل  ودعم 
المشهد  في  بها  تلوح  عصاً  تجعلهم  كي 

الديمقراطي في شمال وشرق سوريا.
ساهم  والدولي  اإلقليمي  السياسي  المشهد 
سياسات  من  الخطوات  بعض  تحقيق  في 
تركيا في الفترة األخيرة، وتمثلت باحتاللها 
لعفرين في بدايات 2018، وكانوا شركاء 
في هذه السياسة المزدوجة التي يمارسونها 
وبعد  فروسيا  المنطقة،  شعوب  على 
قوة  باتت  السيبيري  القمقم  من  خروجها 
للمنطقة،  جديدة  خارطة  رسم  في  حقيقية 
على  تهيمن  أمريكا  زالت  ما  بالمقابل 
المنطقة وتخلط األوراق بين فينة وأخرى 

كي تعيد لألذهان بأنها األقوى!
إعادة  على  إيران  تعمل  ذاته؛  السياق  في 
توسعها  خالل  من  إلمبراطورتيها  الروح 
كي  المنطقة،  في  جهة  من  ألكثر  ودعمها 
وتنافس  هيمنتها  وتعزز  الفوضى  تخلق 
األوسط  الشرق  في رسم خارطة  األقوياء 
الجديد  بتاريخها  تتعلق  بمفاهيم  الجديد، 
تماماً  ندرك  هنا  من  الشيعي(؛  )الهالل 
كيف تعتمد األنظمة اإلقليمية على الفصائل 
المرتزقة، وبالمقابل ما هي خيوط االلتقاء 
والقوى  اإلقليمية  ألنظمة  بين  والخالف 

الكبرى؟!.

والدة عسرية لفصائل املرتزقة

يستمر،  أن  يمكن  ال  خطأ  على  يُبنى  ما 
التي شكلتها  المرتزقة  الفصائل  وهذا حال 
الدول اإلقليمية وبخاصة تركيا، التي فشلت 
أوالً،  إدلب  في  الفصائل  تلك  ترويض  في 
هذا  بعفرين،  ترويضها  في  تفشل  واآلن 
الخلل شكل صعوبة في تحقيق توافق بينهما 
بعد  لرغبات وسياسات أردوغان وخاصة 

تحديد منطقة منزوعة السالح.
ففي إدلب أكدت االتفاقية على انسحاب تلك 
تحرير  )هيئة  لكن  المنطقة  من  الفصائل 
أعلنت  األخرى  الفصائل  وبعض  الشام( 
بتأجيل  العصيان والتمرد، وكان هذا سبباً 
أخرى؛  جهة  من  فيها،  الحاسمة  المعركة 
وما  المرتزقة  بين  بالفصل  تركيا  تنجح  لم 
بِلة  الطين  زاد  وما  بالمعارضة،  يسمى 
قوات  دخول  الفصائل رفض  تلك  أحد  أن 
وتسيير  وتشكيل  المنطقة  تلك  روسية 

دورياتها العسكرية.
مأزق  في  تركيا  أدخلت  اإلشكالية  هذه 
نقطة  شكلت  بل  وعسكري،  سياسي 
مما  والمرتزقة،  المعارضة  بين  خالف 
نجم عنه  بينهما  توتر وقلق  إلى خلق  أدى 
أو  إدلب  في  سواء  الفصائل  بين  االقتتال 
احتاللها  وبعد  عفرين  لكن؛  عفرين.  في 
التركي ومرتزقته تحولت  الجيش  قِبل  من 
إلى سوق سياسي للدول العظمى، ومحطة 
التي  واالقتصادية  السياسية  للمقايضات 
لسوريا،  جديدة  تشكيل خارطة  إلى  ترمي 
من هذا المنطلق دعمت تركيا المجموعات 
وتحت  عفرين  في  والمرتزقة  اإلرهابية 

مسميات مختلفة.  
تركيا  بها  قامت  التي  األخيرة  األحداث 
شمال  مناطق  على  بالهجوم  نيتها  بإعالن 
الفرات،  في شرق  الحالة  سوريا وتصعيد 
مراقبة  نقاط  إنشاء  إلى  واشنطن  عمدت 
في شمال سوريا من كوباني وحتى ديرك 
ما  هذا  مباغت،  تركي  هجوم  ألي  تحسباً 
صرحت  حين  أردوغان،  وأقلق  أزعج 
النقاط سيزيد من  هذه  إنشاء  بأن  واشنطن 
أكد  آخر  جانب  من  أكثر،  األمور  تعقيد 
وزير الدفاع التركي بأنه بحث مع الجانب 
األمريكي هذه القضية مؤكداً بأن من واجب 
العالقات التي تربط البلدين عدم إقامة هذه 
مع  عالقاتها  أمريكا  تقطع  وأن  المراكز، 

قوات سوريا الديمقراطية.
أما ما يتعلق بقرار أمريكا بخصوص إنشاء 
السورية  الحدود  طول  على  النقاط  هذه 
التركية، فهو دون شك خطوة جيدة لتمتين 
وقوات  التحاف  بين  العالقات  وتعزيز 
الخطوة  هذه  ألن  الديمقراطية؛  سوريا 
محاربة  في  الجانبين  شراكة  على  ستؤكد 
دعائم  ستثبت  أخرى  جهة  ومن  اإلرهاب 
المنطقة، وقد تكون  األمن واالستقرار في 

بإنشاء  القادمة  للخطوة  بوابة  الخطوة  هذه 
الشمال  لكامل  وبري  جوي  حظر  منطقة 
السوري تمنع من تسلل اإلرهابيين وتحليق 

طيران أنقرة فوق المنطقة. 
املرتزقة تنهب وال تبين أوطانًا

وتبني  تهتم  أن  الحرة  الجيوش  تبقى مهمة 
في  لكن  السلم،  خالل  الحروب  دمرته  ما 
الجيش  لدى  القيم  كل  أصبحت  عفرين 
فمع  الحضيض،  في  ومرتزقته  التركي 
شعارهم  كان  المدينة  لهذه  احتالله  بداية 
الغنائم وكأنهم يعيشون في زمن الجاهلية، 
أن  للجيوش  سمحت  فلسفة  وأي  دين  أي 
الناس، وهذا حال  تسرق وتنهب ممتلكات 
مرتزقة أردوغان الذي لم يشبعوا من القتل 
أن  بعد  إال  والسرقة،  والدمار  والخراب 
نسبة  حول  الفصائل  بين  اشتباكات  وقعت 

تقاسم الغنائم.   
بين  اشتباكات  حدثت  وجيزة؛  فترة  فقبل 
للحكومة  التابعين  المسلحين  المرتزقة 
يمكن  وال  المحتلة،  عفرين  في  التركية 
التي وقعت  االشتباكات  بأن سبب  اإلقرار 
بخصوص  هو  العصر(  )لصوص  بين 
تطوير  جديدة-أو  مدنية  نظرية  -إحداث 
أنما  واالجتماعي،  الخدمي  للعمل  آليات 
نسبة  تقاسم  حول  خالفاتهم  انحصرت 
نتيجتها اشتباكات وقتلى  السرقات، فكانت 
هي  والممتلكات  األموال  هذه  وجرحى، 
)جيش  به  قام  وما  أبرياء،  مدنيين  ألناس 
اإلسالم وجيش الشرقية( لهو خرق قانوني 
وأخالقي لكل القيم االجتماعية واإلسالمية 

واألممية.
أكثر عندما  االشتباكات  وتيرة  وتصاعدت 
الزيتون  محصول  بمصادرة  قرار  صدر 
في عفرين، من جانب آخر أكدت المصادر 
صفوف  في  الفساد  حجم  بأن  المقربة 

المرتزقة بات واضحاً؛ ألن الفساد األعظم 
يعشعش في القيادات وبخاصة في قيادة ما 
يسمى بدرع الفرات، وهذه األسباب جعلت 
الفصائل تتبادل االتهامات فيما بينها إلى أن 
بين  وجرحى  قتلى  أوقعت  معارك  نشبت 

الطرفين.

االحتالل الرتكي واالختباء 
خلف األصبع

فيما  ضبابية  أجواء  خلقت  األحداث  هذه 
الدولة  وبين  وبينهم  أنفسهم  المرتزقة  بين 
ذلك  وجراء  أخرى،  جهة  من  التركية 
حاولت دولة االحتالل التركي وكعادتها أن 
تغطي هذه الخالفات بتصعيد على الحدود 
السورية التركية كي تدخل اللعبة السياسية 
وزيارات  لقاءات  خالل  من  أخرى  مرة 
جهة،  من  الضامنة(  )الدول  بين  بينها 
وبينها وبين أمريكا من جهة أخرى. لكن؛ 
ما زالت كل عالقاتها الدبلوماسية لم تنجح 
سوريا  قوات  عن  بالتخلي  أمريكا  بإقناع 
القوة  التحالف  التي تشكل مع  الديمقراطية 

الحقيقية لمحاربة اإلرهاب في المنطقة.
حساباتها  تعيد  التركية  الحكومة  جعل  مما 
أكثر حين أعلنت أمريكا إقامة نقاط مراقبة 
ألي  تحسباً  التركية  السورية  الحدود  على 
وشمال  شرق  منطقة  على  واعتداء  خرق 
سوريا كونها منطقة نفوذ أمريكية وفيها من 
العدة والعتاد باإلضافة إلى وجود مصالح 
سوريا  قوات  وبين  بينها  مشتركة  حيوية 

الديمقراطية. 
القوات  بها  تقوم  التي  الخروقات  هذه 
أهالي  بحق  لها  التابعة  والمرتزقة  التركية 
عفرين من قتل وسلب وسرقة وتهجير هو 
وال  تنتِه،  لم  الحرب  وكأن  بعينها  الحرب 
تدرك الحكومة التركية بأن هذه الخروقات 
بمثابة بقعة ضوء لكل متابع وسياسي لهذه 
األعمال الالإنسانية، والتي بموجبها تلتقي 
مصالح أمريكا وقوات سوريا الديمقراطية 
بمحاربة  القوات  هذه  تبنتها  أسس  على 
التراب  كامل  على  والمحافظة  داعش 

السوري.
رهان املستجدات والتكهنات

المتصارعين  لدى  الرؤى  تختلف  ما  بقدر 
تحقيق  تعمل كل رؤية على  على سوريا؛ 

المجاورة  الدول  تستقر  ال  وقد  مصالحها، 
األمني  الوضع  استقرار  لحين  سياسياً 
موقعاً  تمتلك  ألنها  سوريا؛  في  والسياسي 
جيو سياسياً يختلف عن بقية دول المنطقة، 
األزمة  يطول عمر  أن  مستبعداً  ليس  لهذا 
الداخلية  األطراف  كل  تتفق  حتى  فيها 
النهائي  الشكل  رسم  على  والخارجية 

لخارطة جديدة لسوريا ووفق مصالحها.
الدول  قادة  فيه  يجتمع  الذي  الوقت  ففي 
الضامنة لرسم مستقبل جديد لسوريا وفق 
أجنداتهم متناسين خالفاتهم والتي قد تكون 
ألن  ما  لتسوية  توصلهم  لعدم  وجيهاً  سبباً 
مصالحهم االقتصادية والسياسية والطائفية 
غير متناغمة، فها هو أردوغان يترنح يمنة 
ويسرة بين هذا وذاك، فهو يرفض استمرار 
األسد في قيادة سوريا، بل يسعى إلى إقامة 
وتثبيت رؤيته العدوانية بإقامة منطقة نفوذ 
لبالده، في السياق نفسه؛ تعمل روسيا على 
تثبيت دعائم بقاء األسد من خالل محاربته 
لكل قوة معارضة له. لكن؛ ما يجمع الدول 
الضامنة هو العداء لمشروع أمريكا القائم 
في سوريا، وهذا العداء ال يكفي ألن أمريكا 
فواشنطن  الهالمي،  التجمع  بهذا  تهتم  ال 
حدة،  على  دولة  كل  مع  وتتفاوض  تلعب 
في  لإلرهاب  األول  الراعي  إيران  فتُعتبر 
وأخرى  فنية  بين  عليها  وتفرض  المنطقة 
الوقت  في  وتساومها  اقتصادية  عقوبات 
نفسه على برنامجها النووي مقابل انسحابها 

من سوريا.
بينما تعمل مع موسكو بدبلوماسية مختلفة 
ترسانة  وتمتلك  نووية  قوة  روسيا  كون 
المنطقة  في  قواعد  ولها  ضخمة  عسكرية 
يجعل  ما  وهذا  وحميميم(  )طرطوس 
موقف بوتين أقوى، وبقاؤها مرهون ببقاء 
األسد ألن الحكومة السورية هي من دعت 
اإلشكاليات  هذه  من  بالتدخل،  الروس 
باب  من  الكل  مع  اللعب  تركيا  تحاول 
استغالل التناقضات بينهما، من خالل عقد 
صفقات اقتصادية وسياسية وعسكرية كي 

تجد لقدمها موطئاً في سوريا.
قِبل  2018من  عام  عفرين  احتالل  وما 
إال  ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش 
خطوة  نحو هذه السياسة العدوانية، وتعمل 
تتقدم  بأن  الالأخالقية  الصيغ  هذه  وفق 
من  وغيرها  )منبج(  السوري  العمق  نحو 
المناطق كي تضغط على واشنطن بالتخلي 
الشمال  في  الديمقراطية  قوات سوريا  عن 
إيران  مع  نفسه  المنحى  وتنحو  السوري، 
وروسيا كي تتعامال مع هذه القوات للغاية 

نفسها.
لكن بالمقابل تبقى قوات سوريا الديمقراطية 
قوة  كافة  السورية  المكونات  تمثل  التي 
التي  والوحيدة  األرض  على  ضاربة 
تحارب اإلرهاب وتوفر االستقرار واألمن 
قوة شعوب شمال  تكمن  المنطقة، وال  في 
وشرق سوريا في قواتها العسكرية فحسب، 
الديمقراطية  سوريا  مجلس  في  تتمثل  بل 
السوري،  الطيف  لكل  السياسية  المظلة 
تبني  أخالقية  دبلوماسية  يتبع  المجلس  هذا 
السوري  الداخل  في  عالقات  خاللها  من 
الكل  مع  كلغة  الحوار  وتتبنى  وخارجه، 
وبخاصة مع الحكومة السورية وتؤمن بأن 
الحوار هو السبيل الوحيد في إنهاء األزمة 
السورية بصياغة دستور جديد يضمن لكل 
وفق  واالنتماء،  المواطنة  في  حقه  مكون 
العيش  في  تتلخص  مدنية مجتمعية  صيغة 

المشترك.       

املرتزقة وأردوغان... بني املساومة واالختالف

بريم التونسي  سيد درويش 
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إضفاء  التركي  االحتالل  جيش  يحاول 
التي  الخطف  عمليات  على  الشرعية 
مؤسسات  إنشاء  عبر  عفرين،  في  تجرى 
السياسي«  »األمن  تسمى  ما  ومنها  جديدة 
االحتالل  أن  كما  الخطف،  عن  المسؤولة 
التركي ومرتزقته ارتكبوا انتهاكات ترقى 
في  والطبيعة  اإلنسانية  بحق  جرائم  إلى 

األيام األخيرة، من بينها قتل طفل.
ومرتزقته،  التركي  االحتالل  جيش  احتل 
مقاطعة عفرين، في الـ 18 من شهر آذار 
أهالي عفرين  أجبر  ما  الجاري،  العام  من 
على الخروج إلى مقاطعة الشهباء. وعليه 
بدأ جيش االحتالل والمرتزقة بنهب مدينة 
عفرين، وظهر ذلك في الصور وتسجيالت 

مصورة.
تُرتكب  التي  االنتهاكات  أصبحت  بعدما 
في عفرين من قِبل جيش االحتالل التركي 
وتعذيب  وخطف  قتل  من  ومرتزقته، 
وتدمير للطبيعة، واضحة للقاصي والداني، 
حيث يحاول جيش االحتالل التركي إضفاء 
ما  إنشاء  عبر  يفعله،  ما  على  الشرعية 

يسمى »األمن السياسي«.
تقريراً،  هاوار  أنباء  وكالة  أعدت  وقد 
جيش  انتهاكات  توثق  مصادر،  بمساعدة 
األيام  في  ومرتزقته  التركي  االحتالل 

األخيرة.

الغنائم والسرقة، 
والنتيجة خالفات

جيش  بين  والتناقضات  الخالفات  ازدادت 
االحتالل التركي والبعض من المجموعات 
اندلعت  حيث  عفرين،  في  المرتزقة 
شهر  من   17 الـ  في  مباشرة  اشتباكات 
مدينة  مركز  في  الجاري  الثاني  تشرين 
عفرين، استمرت لثالثة أيام على التوالي. 
وقُتِل وُجِرح العشرات في االشتباكات بين 
الطرفين، وبقيت جثث القتلى على أرصفة 

الطرقات لساعات.
ازدادت  التناقضات  بأن  مصدر  وأكد 
ممتلكات  تقاسم  على  خالفات  خلفية  على 
األهالي التي سرقوها، ونهبوها من منازل 
االحتالل  جيش  يصدرها  والتي  المدنيين، 

التركي عبر معبر قرية حمام الحدودية إلى 
أراضيه.

مدينة  في  التجوال  حظر  فرض  ظل  وفي 
عفرين، سرق المرتزقة المحالت التجارية 
وأكد  النوروز.  دوار  عند  عفرين،  في 
من  ُسِرقت  زيت  تنكة  بأن 160  المصدر 

منزل واحد فقط.

عمليات خطف ومصري جمهول

التركي ومرتزقته  االحتالل  يخطف جيش 
مثل  واهية  بتهم  عفرين،  في  المدنيين 
بدأ  حيث  »السياسة«،  بأمور  التعامل 
يُسمي البعض من المجموعات المرتزقة بـ 

»األمن السياسي«.
من  أتت  الخطوة  هذه  أن  أكد  مصدر 
على  الشرعية  ليضفي  التركي،  االحتالل 
عمليات الخطف التعسفية التي يجريها في 
مقاطعة عفرين. كما أشار المصدر إلى أنه 
المخطوفين، بعد حصول  يتم اإلفراج عن 
وأنه  باهظة،  مالية  مبالغ  على  االحتالل 
يعاود خطف الشخص نفسه بعد فترة بهدف 

طلب الفدية مرةً أخرى.
وخطف جيش االحتالل التركي ومرتزقته 
كالً من »حسن شكري سيدو، سامي خليل 
جمو، أيوب حيدر معمو« في قرية إيسكا، 
بوظو  حسين  المواطن  لخطف  باإلضافة 
مجهوالً،  مصيره  يزال  وال  عاماً،   57
و«نازلية كور علي، ومصطفى قدو« من 

قرية ترنده.
المواطن محمد رشيد عارف من  وُخطف 
ُسرقت  بعدما  موباتا،  بناحية  كوركا  قرية 
البعض من محتويات معصرته، والمواطن 

لقمان إسماعيل من قرية مماال.
فيما أطلق جيش االحتالل التركي ومرتزقته 
ناحية  من  خليل  محمد  المواطن  سراح 
فدية،  بشكل وحشي ودفع  تعذيبه  بعد  شيه 
المواطن  اختطف  فيما  المصدر.  بحسب 
غازي الحنش من الشعب العربي في ناحية 

جندريسه، وال يزال مصيره مجهوالً.
وشيار  ذهني  حمو  المواطنان  واختطف 
محمد حسن من قرية برج عبدالو، وُخطف 
المواطن مسعود عثمان خلو من قرية كفر 

كما  مجهوالً،  مصيره  يزال  وال  صفرة 
خليل  سامي  علو،  خليل  »عبدو  خطف 
قرية  من  سيدو«  شكري  حسن  جمو، 
إيسكا، والمواطن جليل أحمد بريم من قرية 

الغزاوية.

مقتل طفل يف بلبلة بيد احملتل

جيش  قتل  الجبين،  لها  يندى  حادثة  وفي 
حسن  الطفل  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
خلو 15 عاماً من قرية بخجه بناحية بلبلة 
عفرين،  بمدينة  الزيدية  حي  في  والمقيم 
وقتلوا  العائلة  منزل  المرتزقة  اقتحم  حيث 
الجريمة،  تفاصيل  معرفة  دون  الطفل، 

بحسب ما أكده المصادر.

سرقة املرافق العامة واملتاجرة بها

التركي  االحتالل  جيش  مرتزقة  واستولى 
والمرافق  والمباني  المراكز  كافة  على 
والمياه،  الكهرباء  مؤسسات  مثل  العامة، 
ونهبوا  وسرقوا  وغيرها،  واالتصاالت 
محتوياتها، وتاجروا بها في مناطق أخرى 

يحتلها جيش االحتالل التركي.
بأن شبكات  قال مصدر  السياق؛  وفي هذا 
ومراكزها  والكهرباء  األرضي  الهاتف 
تعرضت  عموماً،  عفرين  في  ومرافقها 
ما  وبحسب  والسرقة،  والعبث  للتخريب 
أكده المصدر، فإن 80% من أسالك شبكة 
سرقها  والكهرباء  األرضية  االتصاالت 
وبيعه،  نحاسها  الستخراج  المرتزقة 
في  الكهرباء  عواميد  أسالك  سرقت  كما 
شيه.  وناحية  بعفرين  الرئيسة  الشوارع 
االتصاالت  خطوط  أن  بالذكر  والجدير 

كانت تعمل قبل احتالل عفرين.
مجموعات   10 التركي  االحتالل  وسرق 
البريد،  بمراكز  الخاصة  الكهرباء  لتوليد 
حّول  فيما  المدينة،  مركز  في  ثالث  منها 
مركزّي البريد في ناحية راجو إلى مقرات 

عسكرية.

حرمان أهالي عفرين
 من حمصول الزيتون

ومرتزقته،  التركي  االحتالل  جيش  منع 

الزيتون  أهالي عفرين من جني محصول 
في العام الحالي، واستولوا على نسبة %90 

من محصول الزيتون.
معبراً  المحتلة،  التركية  الدولة  فتح  وبعد 
الحدودية، صّدرت  قرية حمام  في  تجارياً 
داخل  إلى  الزيت  تنكات  من  المئات 
من  مرتزقته  ومنع  التركية،  األراضي 
تصدير زيت الزيتون إلى المناطق السورية 

األخرى.
للنهب  تتعرض  الزيتون  مواسم  تزال  وما 
بلدة  مثل  القرى،  من  العديد  في  والسرقة 
آفراز  قرية  وسهول  شرا  بناحية  ميدانكي 
استولى  ذلك  إلى  إضافةً  موباتا،  بناحية 
زيتون  شجرة  ألف   15 على  االحتالل 
بين قريتي عداما وميدان أكبس في ناحية 

راجو.
استولى  والسرقة،  النهب  سلسلة  وضمن 
العائدة  الزيتون  معصرة  على  المرتزقة 
للمواطن حنيف عارف من قرية شيخورزه 
المرتزقة  وسرق  جنى  كما  بلبله،  بناحية 
عائدة  زيتون  شجرة   600 حوالي 
بيرم  وأحمد  عمر  حبش  حسن  للمواطنين 

عمر من قرية بعدينا.
كما استولى المرتزقة على بساتين الزيتون 
قرية  من  سيدو  فوزي  للمواطن  العائدة 
برجكة وقطفوا محصولها بالكامل، وكذلك 
رشيد  للمواطن  العائدة  الزيتون  كروم 
متينا في قرية كفر صفرة وجنيها بالكامل 
وسرقة محصولها وفي قرية رووتا بناحية 
معصرة  على  المرتزقة  استولى  موباتا، 

فنية للمواطن سليمان حموشيه.

حرق األشجار واقتالعها

ومرتزقته،  التركي  االحتالل  جيش  يقدم 
األشجار  حرق  على  الماضي  الشهر  منذ 
غابات  المرتزقة  حرق  وقد  واقتالعها. 
وادي سارسين ووادي جرقا بناحية راجو، 
هاوار  جبال  غابات  نصف  يقارب  وما 
»مواقع بافران، قلعة هاوار، ريشا عسيه«.
كما أقدم االحتالل على إضرام النيران في 
أحراج حي المحمودية بمدينة عفرين التي 

زرعت  والتي  هكتاراً   30 مساحتها  تبلغ 
بأشجار حراجية عام 1965م، وفي غابة 
جزيرة وسط بحيرة ميدانكي، وفي غابات 
وشيخ  حسنا  وحج  وتترا  رمضانا  قرى 
إضافةً  جندريسه،  بناحية  وجوالقا  محمد 

إلى قطع األشجار فيها.
آالف   10 يقارب  ما  أن  مصدر  وذكر 
هكتار من أصل 32 ألف هكتار من غابات 
منطقة  في  المزروعة  الطبيعية  الصنوبر 

عفرين قد تعرضت للحرق والقطع.
وذكرت عدة مصادر بأن المرتزقة قطعوا 
باسم شجرة  شجرة سنديان كبيرة معروفة 
ما  عمرها  يبلغ  التي  عباس«  »معميه 
وجهةً  كانت  والتي  عام،   100 الـ  يقارب 
لألهالي في منحدر »أرموت« على طريق 

ناحية راجو وقرية ميدان أكبس.
االحتالل  بأن  وردت  معلومات  وبحسب 
من  اآلالف  اقتلعوا  ومرتزقته  التركي 
مواقع  في  والحراجية  الزيتون  أشجار 
عديدة لتحويلها إلى حطب. وكان االحتالل 
جبال  في  شاسعة  مساحات  أحرق  قد 
رش  وكوم  وكورية  سماق  »خرابة  قرى 
وسوركه بناحية راجو«، وفي جبال قرى 
ورمضانا   - جهنم  وادي  جبال   - رووتا 

وكوردا بناحية موباتا.
وأقدم المرتزقة على اقتالع شجرة سنديان 
رومي عمرها أكثر من 100 عام بالقرب 
قريتي  بين  الواقع  حمزة  شيخ  مزار  من 
علي كارا وزعرة بناحية بلبلة. ويعتبر هذا 
المهدد  الصنف  من  األشجار  من  الصنف 
ال  قطعها  حال  في  أنه  حيث  باالنقراض، 

يمكنها أن تنبت مرة أخرى.
بعض  على  فيديو  مقطع  نشر  جهة  ومن 
أصحاب  فيه  يؤكد  اإلخبارية  المواقع 
ورشة تقطيع وبيع الحطب بمدينة سراقب 
الزيتون  أشجار  يشترون  أنهم  إدلب  في 
ليحولوها  عفرين  في  المقتلعة  والحراجية 

إلى حطب.
رفضت  كافة،  االنتهاكات  هذه  وأمام 
محكمة حقوق اإلنسان األوروبية الشكاوى 
التي قدمها أهالي عفرين قبل فترة، وطلبت 
بتحويلها إلى محاكم الدولة التركية المحتلة، 

المسبّب الرئيسي لهذه لالنتهاكات.

حزب  لتأسيس   40 الـ  الذكرى  بمرور 
من  ناضل  والذي  الكردستاني،  العمال 
ثم  ومن  بدايةً  الكردي  الشعب  حرية  أجل 
للحرية،  التواقة  الشعوب  جميع  لنصرة 
جبان صدر  قرار  عبر  استهدفه  تم  والذي 
بحق  األمريكية  الحكومة  قِبل  من  مؤخراً 
الحركة  صفوف  في  الثالث  المناضلين 
بايك،  جميل  قريالن،  »مراد  التحريرية 
دوران كالكان«، ورصد مكافأة مالية لمن 

يدلي بمعلومات عنهم.

بديات تأسيسه ومبادئه
بالنضال  بدأوا  الطلبة  من  مجموعة 
والمقاومة ضد الظلم واالستبداد الذي تقوم 
بحق  تركيا  في  الدكتاتورية  السلطات  بها 
من   27 الـ  في  وأسسوا  الكردي،  الشعب 
باسم  حزباً  1978م،  عام  الثاني  تشرين 

»العمال الكردستاني«، وذلك بمنطقة ليجا 
في باكور كردستان.

تأسيس  بعد  ومقاومتهم  نضالهم  وتجلى 
تقوم  الذي  االستبداد  بثورتهم ضد  الحزب 
بها الدولة التركية بحق الكرد في سجونها 
ومعتقالتها، واعتُبرت تلك الخطوة رسالة 
إليقاظ الشعب الكردي في أجزاء كردستان 
األربعة من الكابوس الذي كانوا يعيشونه، 
واالضطهاد  الظلم  ذاك  أمام  واالنتفاض 
والذي  المحتلين،  ضد  نضالهم  ومواصلة 

مازال مستمراً حتى اآلن.

المظلومة،  الشعوب  تحرير  من  واتخذ 
أساساً  العبودية  قوقعة  النساء من  وتحرير 
للمرأة  وكان  ومقاومتهم،  نضالهم  في  لهم 
العمال  حزب  في  ريادياً  دوراً  الكردية 
وفكر  نهج  انتهاج  خالل  من  الكردستاني، 

وفلسفة القائد عبد هللا أوجالن.

الذكرى األربعون لتأسيسه
لتأسيس  األربعون  الذكرى  وبمناسبة 
والتنديد  الكردستاني،  العمال  حزب 
الثالث  المناضلين  بحق  األمريكي  بالقرار 
بايك،  جميل  قريالن،  »مراد  الحزب  في 

دوران كالكان«. 

عبّر أهالي كوباني عن تمسكهم بإرث حزب 
العمال الكردستاني والمبني على مناهضة 
المستبدة  والدول  المالي  الرأس  الفكر 
نهج  واتخاذ  المظلومة،  الشعوب  وتحرير 
وفكر القائد عبد هللا أوجالن درباً بالمضي 
نحو الحرية والديمقراطية، باإلضافة  قُدماً 
لجعل المرأة الشعلة المنيرة لدرب الحرية، 
بعض  أخذ  لصحيفتنا  كانت  الصدد  وبهذا 

اآلراء في مقاطعة كوباني. 

بالقول:  رشو  أحمد  المواطن  أشار  حيث 
 PKK نهنئ الذكرى األربعين لتأسيس الـ«
الشعب  وبخاصةً  كافة  العالم  شعوب  على 
الكردي، الذي يناضل في سبيل نيل حريته 
والمستبدين،  الطغاة  وجه  في  اآلن  حتى 
وعلى رأسهم رئيس حزب العدالة والتنمية 

أردوغان«. 

قرار جمحف
معبّراً  األمريكي  بالقرار  رشو  أحمد  وندد 
ثالث  بحق  يصدر  لم  القرار  هذا  بأن 
قياديين فقط، بل صدر بحق شعوب روج 
بأنهم  ونوه  بأكمله،  السوري  والشمال  آفا 
القائد  بفكر  الحرية  درب  على  سائرون 
والمناضلين الثالث، لحين الوصول لكامل 

حقوقهم في العيش بحرية وديمقراطية. 

شيخ  منى  أوضحت  ذاته؛  السياق  وفي 
أوجالن  القائد  وفلسفة  بفكر  بأنه  بوزان 
عامةً  كردستان  في  المرأة  استطاعت 
التسلط  ومن  العبودية  من  نفسها  تحرير 
بأنها  بإرادتها  للعالم  وأثبتت  الذكوري، 
مثال للمرأة الحرة، والمناضالت في حزب 

العمال الكردستاني خير مثال على ذلك. 

المحاكة  والمؤامرة  المخطط  بأن  ونوهت 
منذ  مستمرة  مازالت  الكردي  الشعب  ضد 
اعتقال القائد عبد هللا أوجالن وحتى اآلن، 
بحق  األخير  األمريكي  القرار  والدليل 
الكردستاني،  العمال  في حزب  المناضلين 
وأكدت: »ولكن هذا األمر لن يزيد شعبنا إال 
المخططات  إفشال  حتى  بقيادتها،  التمسك 

والمؤامرات كافة التي تحاك ضدهم«.

سليمان  حجي  خانم  المواطنة  لفتت  بينما 
يستهدف  األمريكي  القرار  »إن  قائلةً: 
المناضلين  وليس  بأكمله  الكردي  الشعب 
الثالث فقط، وهدفهم النيل من مشروع األمة 
المشاكلة  لحل  يهدف  والذي  الديمقراطية 
وبخاصةً  األوسط  الشرق  في  كافة  العالقة 
في  ماضون  بأنهم  وأكدت  سوريا«،  في 
في  والسالم  النصر  تحقيق  حتى  نضالهم 

سوريا، والشرق األوسط عامةً.

 من النضال حىت حتقيق النصر«
ً
أهايل كوباني... «أربعون عاما

خامن حجي سليمان منى شيخ بوزان أمحد رشو

انتهاكات احملتل الرتكي ترقى إىل جرائم حبق اإلنسانية

علينا  مرت   - كوباني  روناهي/ 
حزب  لتأسيس   40 الـ  الذكرى 
ظروف  وسط  الكردستاني،  العمال 
لكافة  وهامة  حساسة  ومرحلة 
الشعوب، وخباصًة الشعب الكردي، 

بإصرار شعبنا على النصر واحلرية.

تقرير/ سالفا أمحد

الرئاسة  عقدت  ـ  الدرباسية  روناهي/ 
الشعب  بلدية  في  البيئة  لمكتب  المشتركة 
العاملين  بالدرباسية اجتماعاً مع األعضاء 
مناقشة  بهدف  وذلك  كافة؛  البيئة  قسم  في 

مشاكلهم ووضع ُسبل الحل. 

صمت  دقيقة  بالوقوف  االجتماع  وبدأ 
ثم  الحرية؛ ومن  ألرواح شهداء  استذكاراً 
تواجههم  التي  المشاكل  األعضاء  طرح 

أثناء أدائهم العمل وتم مناقشتها.

وكان من جملة مطالب األعضاء الحّد من 
تبدأ  والتي  تكرارها  وعدم  الشتاء  مشاكل 
بالظهور مع فصل الشتاء،  وتالها مناقشة 
االنتقادات على قسم البيئة وعلى أعضائها 

من أجل تفادي بعض األخطاء الحاصلة.

المياه  دائرة  قامت  ـ  لكي  كركي  لكي روناهي/  كركي  في  الشعب  لبلدية  في العائدة  متر   200 بطول  مياه  خط  باستبدال 
المنطقة الجنوبية شارع َمفرق السويديات؛ 

ألنه لم يكن حسب المواصفات القياسية.
المشتركة  الرئيسة  صرحت  الصدد  وبهذا 
لدائرة مياه كركي لكي ماجدة علي بقولها: 
»تم استبدال خط مياه بطول 200 متر على 
الجهة  في  السويديات  مفرق  شارع  طول 
الجنوبية بخط جديد من البواري نوع بولي 
كان  القديم  والخط  مم،   90 بقطر  ايتلين 
حسب  يكن  ولم  زراعي،  خط  عن  عبارة 

المواصفات القياسية«.
ونوهت ماجدة إلى أن هذا العمل كان نتيجة 
خارج  المنطقة  كانت  عندما  شعبي  عمل 
المخطط التنظيمي، وبلغت كلفة المشروع 

حوالي )550,000( ليرة سورية.
المشتركين  عدد  أن  بالذكر  والجدير 
في  الجنوبية  المنطقة  خط  من  المستفيدين 
مشترك؛   /90/ حوالي  السويديات  شارع 

والخط قابل للتوسع.

االقتصادي  الحصار  من  الرغم  على 
مكونات  وجه  في  المعابر  معظم  وإغالق 
تجار  اتحاد  إن  إال  السوري،  الشمال 
عام  بدايات  في  تأسس  الذي  الخضار 
2013، قد مرَّ بالكثير من العقبات لتأمين 
إنعاش  أجل  من  والفواكه  الخضروات 

السوق المحلية. 
الخضار  تجار  اتحاد  رئيس  مع  لقاء  وفي 
أفادنا  عارف  أحمد  قامشلو  مقاطعة  في 
الخضار  تجار  أتحاد  تأسيس  »تم  قائالً: 
 2013 عام  بدايات  قامشلو  مقاطعة  في 
المدني  المجتمع  مؤسسات  مع  بالتعاون 
scs ويتكون االتحاد من عشرة أعضاء«.

حل مشاكل التجار
األمور  مناقشة  كيفية  إلى  عارف  ونوه 
بشكل  األعضاء  »يجتمع  قائالً:  التنظيمية 
أسبوعي من أجل مناقشة األمور التنظيمية 
وحل المشاكل التي تواجه التجار، باإلضافة 
إلى إيجاد حلول لبعض المواضيع المهمة 
التي واجهت التجار، ومنها؛ تأسيس مكتب 
حماية السوق، وتم وضع مولدة كهرباء من 
أجل إنارة سوق الخضار، باإلضافة لذلك 
تم التنسيق مع بلدية الشعب من أجل تحديد 
وتابع  السوق«.  لتنظيف  المناسب  الوقت 
أحمد قائالً: »بالتنسيق مع بلدية الشعب تم 
حل معظم المشاكل، ومنها األمنية وتأمين 

الكهرباء والنظافة وتزفيت السوق .«
التي  اليومية  المشاكل  الى  عارف  وأشار 
تواجه اتحاد تجار الخضار، وهي استكمال 
مناطق  إلى  الشاحنات  دخول  إجراءات 
الشمال السوري؛ حيث قال: »إن الشاحنات 
المحملة بالخضار تتوقف ألكثر من يومين 
في ساحة منبج، وهذا األمر يؤثر سلباً على 

الخصوص  وجه  وعلى  الخضرة،  جودة 
الخضروات والفواكه سريعة العطب؛ مثل 

»الكوسا، والخيار، والموز« .
تخفيق العبء على المستهلك

الحمولة  موضوع  إلى  عارف  أشاد  كما 
»نتعمد  وقال:  الشاحنات؛  في  الزائدة 
من  وذلك  المستطاع؛  قدر  الحمولة  زيادة 
أجل توفير نفقات النقل والذي يؤثر بدوره 
في  والفواكه  الخضار  تخفيض سعر  على 
العبء  خففنا  قد  نكون  وبذلك  األسواق، 
كل  ففي  المواطن.  على  االقتصادي 
مصاريف  بإضافة  التاجر  يقوم  األحوال 

النقل إلى سعر مبيع البضاعة«.
مناشدة الجهات المعنية

إدارة  من  »نتمنى  عارف:  أحمد  وقال 
يقدموا  أن  الشعب  وبلدية  الترافيك 
معظم  كون  للتجار،  المطلوبة  التسهيالت 
تتحمل  التلف، وال  الخضار سريعة  أنواع 
عمليات التفتيش والتعرض ألشعة الشمس 
في  فالسرعة  وغيرها؛  منبج  ساحة  في 
الخضار والفواكه،  إدخال شاحنات  عملية 
التجار  على  المصاريف  تقليل  في  تساهم 
وتساهم أيضاً في تجنب إتالف البضاعة«. 
تجار  اتحاد  رئيس  أكد  حديثه؛  نهاية  وفي 
الخضار في مقاطعة قامشلو أحمد عارف 
قائالً: »تم تقديم طلب إلى إدارة الترافيك، 
حمولة  بزيادة  السماح  أجل  من  وذلك 
الشاحنات وأيضاً تسهيل مرورها بدءاً من 

ساحة منبج ووصوالً إلى األسواق«.

هيئة االقتصاد اجملتمعي

اجتماع ملكتب البيئة بالدرباسية

  استبدال خط مياه يف كركي لكي

احتاد جتار اخلضار .. إجنازات 
مجة رغم الظروف الصعبة

ويتكون االتحاد من عدة أعضاء من المكاتب 
في  العقارية  المكاتب  جميع  ويتبعه  العقارية 
مقاطعة قامشلو وينضم لالجتماعات الدورية 
التجارة  غرفة  مع  شهر  كل  في  المنعقدة 
لالطالع على آلية العمل وتقديم االقتراحات 

لمناقشتها.
الموافقة عليها من  تم  التي  ومن االقتراحات 
قِبل مجلس الناحية الغربية والغرفة التجارية 
في مقاطعة قامشلو هو تحديد أسعار عقارات 
اإليجار واالستئجار لكافة المنازل في الناحية 

الغربية لمدينة قامشلو .

خطوة جوهرية ملساعدة املواطن

وهذا االقتراح جاء بعد تصاعد أسعار أجار 
حيث  قامشلو،  مقاطعة  في  الباهظ  العقارات 
وصل أجار الشقة إلى ما يقارب /75/ ألف 
جداً  غالياً  السعر  هذا  ويعتبر  سورية،  ليرة 
وغير مناسب لقاء دخل المواطن والظروف 

الشمال  بها  يمرُّ  التي  الصعبة  المعيشية 
السوري، هذا ما دفع االتحاد لتقديم االقتراح 
ألف   )25 ـ   10( بين  ما  األسعار  وتحديد 
ل.س، كحد أقصى وذلك حسب مساحة العقار 
النهائي  السعر  ويبقى  الجغرافي،  وموقعه 

حسب اتفاق الطرفين  .
استئجار  قيمة  تداول  الضروري  من  أنه  إال 
العقار بالعملة السورية وأي عقد غير موثق 
واالسايش  واالتحاد  والناحية  الكومين  من 
يُعتبر الغياً، كما يجب توثيق العقد في إحدى 
بتدوين  وااللتزام  حصراً،  العقارية  المكاتب 
الهاتف،  ورقم  صاحبه  واسم  المكتب  اسم 
من  للمستأجر  الشقة  مفاتيح  تسليم  ويمنع 
خارج المقاطعة إال بعد استكمال اإلجراءات 
ما  يتراوح  بمبلغ  المخالف  ويغرم  القانونية، 
لصالح  ل.س   )25000 ـ   10000( بين 

الكومين .

خطط مستقبلية

المكاتب  اتحاد  في  اإلداري  مع  لقاء  وفي 
أريحية  مدى  بين  مسور  عدنان  العقارية 
تحديد  »إن  بقوله:  التعميم  هذا  من  األهالي 
صدى  القى  العقارية  المنازل  أجار  أسعار 
كبيراً في مقاطعة قامشلو، وكان خطوة مثالية 
في مساعدة األهالي، ونحن بدورنا نطلع على 
إننا  االلتزام، وكما  األوراق لضرورة  جميع 
لم نتلقى أي شكاوي بخصوص ذلك من قِبل 

األهالي«.
وناشد عدنان مسور في نهاية حديثه ألهمية 
دور الشكاوي من قبل األهالي ليستمر العمل 
من  أن  بالذكر؛  .والجدير  وجه  أكمل  على 
للقيام  االتحاد  يهدف  التي  المستقبلية  الخطط 
واالستئجار  األجار  أسعار  تحديد  هو  بها 
للمحالت والدكاكين كافة في مقاطعة قامشلو، 
الحصار  ظل  في  األهالي  لمساعدة  وذلك 

والغالء المفروض.

احتاد املكاتب العقارية يف مقاطعة قامشلو وآلية عملها
واألجار  والشراء  البيع  لعملية  بالنسبة  العقارية  العقود  تنظيم  -يتم  قامشلو  روناهي/ 
احتاد  قِبل  من  التجاري  السجل  على  للحصول  املوافقة  ومنح  والرهن  واالستئجار 
املكاتب العقارية، الذي تأسس منذ عام 2016 يف مقاطعة قامشلو وهو اجلهة املعنية حلل 

اخلالفات العقارية كافة، وحتويل امللفات املتعثرة منها إىل ديوان العدالة .

تقرير/ آالف عثمان ـ برييفان محي


