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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.

r.ronahi2011@gmail.com

rojnama ronahi

مركز قامشلو     0938541707

423165

صحيفة روناهي

0938374196

shrktronahi@gmail.com

Ronahi.net

شركة روناهي للتوزيع واإلعالن
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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

ألقت قوات سوريا الدميقراطية بذور التغيير في اخلارطة السياسية السورية بعد 

انتصاراتها في شمال وشرق سوريا وحترير مناطقها من مرتزقة داعش وال سيما في 

حملتها األخيرة بريف دير الزور الشرقي »حملة عاصفة اجلزيرة«، فحررت خاللها آالف 

املدنيني من الظلم واالستبداد وأعادت احلياة الطبيعية إليهم. وبهذه اخلطوة؛ ستسير 

سوريا اليوم نحو الالمركزية والتعددية والدميقراطية... 

التدريسي  الكادر  نظم  روناهي-  الحسكة/ 
العزيزية  بحي  الصالح  عبد  مدرسة  في 
بالحسكة معرضاً للتالميذ من كافة المراحل 
واألشغال  الرسومات  شملت  التدريسية, 
عكست  حيث  والفنية,  اليدوية  واألعمال 
واللوحات  التالميذ  وأنشطة  المعروضات 
األطفال  براءة  والفنية  اليدوية  واألعمال 
المدرسة  طالب  أعدها  للحياة,  وحبهم 
بإشراف  والصفوف  األعمار  مختلف  من 
كان  وقد  للمدرسة,  التدريسي  الكادر 
وإجراء  المعرض  على  جولة  لصحيفتنا 

حوار مع المشرفين على المعرض.

املعارض املدرسية مساهمة يف إتاحة 
لق اإلبداعات واملواهب الفرصة لخِ

المعلمة  المعرض  تجهيز  على  المشرفة 
فيان محمد سليمان تحدثت عن أهمية تنظيم 
هذا المعرض بالقول: »فكرة تنظيم معرض 
األجواء  من  إلخراجهم  تهدف  لألطفال 
التي عاشوها خالل السنوات الماضية من 
وبهدف  الحرب,  ومآسي  والهلع  الخوف 
ولهذه  اإلبداعية,  ومواهبهم  قدراتهم  تنمية 
الروتين  كسر  في  كبيرة  أهمية  المعارض 
المدرسي لدى التالميذ وإتاحة الفرصة لهم 
لخلق اإلبداعات, وكشف المواهب كالرسم 
تنظيم  وكيفية  والفنية,  اليدوية  واألشغال 
والمواهب  الدراسة  بين  أوقاتهم  التالميذ 

والنشاطات المدرسية«.

وأضافت فيان سليمان: »لقد شارك أعضاء 
حيث  المعرض,  بإعداد  التدريسي  الكادر 
القى المعرض تشجيعاً وقبوالً من التالميذ 
نفوس  في  كبيراً  أثراً  وترك  واألهالي, 
عنهم/  النفسي  الضغط  وخففت  التالميذ, 
الرسم  في  الطفولي  الشعور  لديهم  وخلق 
األطفال  من  الكثير  يعاني  حيث  واإلبداع, 
منذ  عاشوها  التي  الحرب  ظروف  بسبب 
ثماني سنوات من مشاكل نفسية واجتماعية, 
التخفيف  بمثابة  الفعاليات  هذه  تأتي  لذلك 
حالة  كانت  األعمال  بعض  وفي  عنهم, 
اللوحات,  في  واضحة  والخوف  الرعب 
في  واإلبداع  األفكار  تنوع  إلى  باإلضافة 
اللوحات والرسومات التي ترمز إلى أخّوة 
على  األديان  ووحدة  والسالم  الشعوب 

األرض السورية« .

للمعرض تأثري إجيابي على تكوين 
شخصية التلميذ ونجاح 

العملية التربوية

وأضافت المشرفة حياة يوسف حسن قائلة: 
»اليوم تم عرض أعمال التالميذ بحضور 
وممثلين  والمعلمات  والمعلمين  األهالي 
عن مؤسسات اإلدارة الذاتية الديمقراطية, 
حيث نهدف من خالل هذه المعارض إلى 
العملية  وتطوير  التالميذ  إبداعات  إبراز 
وكذلك  واإلبداعية,  التربوية  التعليمية 
على  تساعد  التي  المدرسية  البيئة  تحسين 

الجوانب,  كافة  من  التالميذ  بنية  تطوير 
وتقوية شخصيتهم االجتماعية واإلبداعية, 
التالميذ  يتبادل  المعرض  ففي فترة تجهيز 
في  التالميذ  ويبادر  والخبرات,  األفكار 
وهذا  الجميع,  منها  فيستفيد  األفكار  طرح 
التلميذ  شخصية  تكوين  على  إيجابياً  يؤثر 
والتي تأتي بالفائدة والنفع للتالميذ والكادر 
التربوية  العملية  تكون  وبذلك  التدريسي, 

ناجحة وتصل إلى المستوى المرموق«.
                            

املعرض ُينمي مواهب التالميذ 
ويساهم يف تكوين الشخصية

العويد: »تنطلق  المشرفة شمسة  وأضافت 
التالميذ  ألعمال  معرض  إقامة  فكرة 
شخصية  تكوين  ضرورة  من  والطالب 
تنمية  في  ليساهم  متكامل,  بشكل  التلميذ 
االجتماعي  وتكوينهم  عام  بشكل  المجتمع 
طرح  بداية  ففي  خاص,  بشكل  والنفسي 
كبيراً من قِبل التالميذ,  الفكرة القينا إقباالً 
منهم  الكثير  امتالك  على  دليل  وهذا 
المواهب واإلبداعات، ولكن بسبب ظروف 
والقيام  إبرازها  من  يتمكنوا  لم  الحرب 
أغلبية  شارك  ,حيث  اإلبداعية  بنشاطاتهم 
األشغال  أو  الرسم  من  بالمعرض  التالميذ 
اليدوية والفنية, بإشراف الكادر التدريسي, 
وهذا المعرض من ثمرة جهودهم وتكاتفهم 

إلنجاح معرض التالميذ«. 

إذا كان االئتالف السوري منقسم على ذاته وعاجز عن تحقيق طموحات الشعب وارتمى في 
أحضان تركيا التي تحتل أراٍض سورية، والقوى الدولية تعلن صراحة أنها تراعي المصلحة 
اإلسرائيلية، وطرفي النزاع لم يُحقِّق أياً منهما نصراً حاسماً على اآلخر، وإيران تعمل إلقامة 
إلى حزب هللا في لبنان، ووجود  الهالل الشيعي انطالقاً من العراق مروراً بسوريا وصوالً 

سبعين فصيالً ونيف من المرتزقة على األرضي السورية

أشارت المقاتالت في الحسكة؛ بأن االنتصار على مرتزقة داعش كان بإرادة المرأة الحرة، وبفكر 
وفلسفة القائد أوجالن وبنهج األمة الديمقراطية، وأكدَن على دور المرأة الريادي في شمال وشرق 

سوريا على حلِّ األزمة في سوريا.

ش

«االحتالل الرتكي ملناطق مشال سوريا انتهاك 
ة«

ّ
للقوانني واملواثيق الدولي

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 582 /  لعام 2019م على السيد: عبدالرزاق إبراهيم 

الهنداوي        الحضور الى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في 
تمام الساعة / 10صباحا / من يوم األربعاء/ 24/ 4 /2019م للنظر بالدعوى 

المقامة عليك من السيدة: ضياء إبراهيم السليمان       
بطلب: تثبيت زواج وإلحاق نسب

                وان لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 533/  لعام 
2019م على السيد: جمعة جركز 
حسون         الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج  وذلك 
في تمام الساعة /10صباحاً / من 

يوم األربعاء/24 /4 /2019م. للنظر 
بالدعوى المقامة عليك من السيد: 

صباح إسماعيل شعيط      
بطلب: إلحاق نسب

               وان لم تحضر في 
الموعد المحدد سنجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج

مذكرة اخطار
في الدعوى رقم أساس/ 419/  لعام 

2019م على السيد: علي عيسى 
الحسن         

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  وذلك في تمام الساعة 

/10صباحاً / من يوم االثنين/22  / 4 
/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك 

من السيد: جمعة عبد البرهو        
بطلب: تثبيت بيع سيارات

                وإن لم تحضر في الموعد 
المحدد سنجري بحقك اإلجراءات 

القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج

مذكرة اخطار
في الدعوى رقم أساس/ 393 

/  لعام 2019م على السيد: أحمد 
حلوى البكور         الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في منبج  
وذلك في تمام الساعة / 10صباحاً 
/ من يوم االثنين/22 / 4 /2019م 
للنظر بالدعوى المقامة عليك من 

السيد: فارس محمود العبدو       
بطلب: تثبيت بيع سيارة

                وان لم تحضر في 
الموعد المحدد سنجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج

مذكرة اخطار
في الدعوى رقم أساس/ 313 /  لعام 

2019م على السيد: محمد حسن 
مهاوش          الحضور الى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج  وذلك 
في تمام الساعة / 10 صباحاً / من 
يوم األربعاء/17/ 4/2019م للنظر 
بالدعوى المقامة عليك من السيدة: 

آمنة أحمد الحسن       
بطلب: تفريق

                وإن لم تحضر في الموعد 
المحدد سنجري بحقك اإلجراءات 

القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج

مذكرة اخطار
في الدعوى رقم أساس/ 852 

/  لعام 2019م على السيد: حميد 
األحمد بن حسن        الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
وذلك في تمام الساعة /10/ من يوم 

األربعاء/17 / 4 /2019م للنظر 
بالدعوى المقامة عليك من السيدة: 
حنان األحمد بنت حميد       

بطلب: طالق- نفقة مؤخر
                وان لم تحضر في 
الموعد المحدد سنُجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
 ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

نعي 
الضمائر؟!

في ظل الحرب القائمة في البالد منذ سنوات 
كافة  استغالل  في  النفوس  ضعاف  يستمر 
بعض  على  الحصول  سبيل  في  الجوانب 
األموال الزائدة حتى لو كان ذلك على حساب 
صحة أبناء شعبه، وفي اآلونة األخيرة تقوم 
الضابطة التابعة لبلديات مدن إقليم الجزيرة 
بتكثيف جوالتها وضبط المواد التي انتهت 
ولكن  واتالفها،  بحرقها  وتقوم  صالحياتها 
من  بّد  ال  عملهم  في  دقيقين  كانوا  مهما 
الذين  والحيتان  التجار  بعض  رؤية  عدم 
صالحية  ذات  مواد  وبيع  بترويج  يقومون 
يتم  بحيث  األطفال  أطعمة  وخاصةً  منتهية 
إخفائها وبيعها سراً للمحالت، وذلك بهدف 
اإلنسانية  القيم  عن  بعيداً  المادي  الربح 
واألخالقية، وهنا نتساءل: هل نحتاج دائماً 
للقوانين والمراسيم في ضبط حالة األسواق 
بضمير  أيضاً  تتعلق  القضية  أم  والمواد؟ 
احتكامه  ومدى  الشخص؟  ذلك  وأخالق 
المواد  تلك  وبيع  شراء  وعدم  للضمير 
المنتهية صالحيتها، ولتصبح سماً فيما بعد 
في بطون أطفالنا وأبناء شعبنا، لذلك إعلم 
وإن  المحالت،  في  البائع  أو  التاجر  إيها 
من  تهرب  لن  التموين  رقابة  من  تخلصت 
تدوم  لن  األموال  تلك  والضمير،  رقابة هللا 
جسدك  تلتهم  وناراً  زقوماً  إال  تكون  ولن 
للضمير  احتكم  اآلخرين،  قبل  أهلك  وجسد 
قبل بيع تلك المواد السامة والقاتلة لألطفال.

عني
 روناهي

اجلرائم يف عفرين والقدس 

وجهان لعملة واحدة

حول  العموري  عمر  الحسكة  في  الشرابيين  عشيرة  وجهاء  وأحد  الوطنية  الشخصية  مع  حواراً  أجرت صحيفتنا 
التطورات السياسية على الساحة السورية عامة، وتحرير مناطق شرق الفرات من اإلرهاب، والحوار السوري ـ 
السوري حيث قال: »تحول الشعب السوري إلى ضحية للمصالح الدولية واإلقليمية وبخاصة تركيا«، وأشار إلى أن 

قوات سوريا الديمقراطية؛ استطاعت القضاء على داعش عسكرياً وحررت شرقي الفرات بالكامل 

التدخل اإلنساني يف 
سوريا حقيقة أم ماذا؟

3»

عظام تناجي 
األرواح

6»

لمواقع  اإلسرائيلي  الهجوم  بعد 
حلب،  وشرق  شمال  في  إيرانية 
للسالح  مخازن  استهدفت  والتي 
النظام  خفَّف  لوجستية،  ومواقع 
من  اإليرانيين  وحلفائه  السوري 
منزوعة  للمناطق  القصف  وتيرة 
بوتين  اتفاق  أوجدها  التي  السالح 
العام  سوتشي  قمة  في  وأردوغان 
مرتعاً  باتت  والتي  المنصرم، 
تحرير  هيئة  لعناصر  مريحاً 
القصف  وجاء  )النصرة(،  الشام 
اإلسرائيلي هذا بالتوازي مع القرار 
الجوالن  بضم  القاضي  األمريكي 
وسلسلة  إسرائيل،  إلى  السوري 
الجانبين  بين  عسكرية  لقاءات 
إعزاز  في  والتركي  الروسي 

وإدلب.

جرحى )ypg(: «مستمرون بتصعيد النضال 
حىت حترير عفرين من احملتل الرتكي«

واقع الثقافة مبدينة منبج؛ بني 
طا الغياب، وعِنان املستقبل

ُ
خ

املقاتالت باحلسكة: «االنتصار على مرتزقة سوريا حنو الصوملة بعد مثاني سنوات من احلِراك الشعبي
داعش كان بإرادة املرأة احلرة«

جرحى وحدات حماية الشعب )ypg(، يباركون 
مرتزقة  على  التاريخي  النصر  عن  اإلعالن 
داعش، ويعاهدون بمواصلة طريق النصال الذي 
فخر  مصدر  جروحهم  أن  على  مؤكدين  بدأوه، 

لهم. 

لجنة  في  العلمّي  اإلشراف  هيئة  مشرف  أكد 
أبو  المثنى  »أحمد  الدكتور  والتعليم،  التربية 
شكير« إن واقع الثقافة في مدينة منبج وريفها، 
بالليبرالية  تتسم  جديدة،  مخاض  بحالة  يمرُّ 
من  المثقفين  على  باعتمادها  الجديدة،  الثقافية 
واقع  على  فعال  بشكل  ويهيمن  الجديد،  الجيل 

الثقافة بكامل مشهدها في المرحلة الراهنة

حياة يوسف حسنمشسة العويدفيان سليمان

8»

9»

9»
3»

عالج السرطان باملاء 
وبيكربونات الصوديوم
11»

معرض رسوم وأشغال يدوية 
للرتفيه عن التالميذ باحلسكة

6»

5»

4»

هل حيمي حترير عفرين
 سوريا من التقسيم؟!

انتصارات قسد... سبل لرؤى سياسية جديدة

2»
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أشجار  ثمار  من  الزيتون  زيت  يُستخرج 
الزيتون، وتنمو هذه األشجار في منطقة البحر 
األبيض المتوّسط، وقد استُخدم هذا الزيت قديماً 
في  حاليّاً  يُستخدم  كما  المصابيح،  إشعال  في 
والصابون،  التّجميل،  مستحضرات  صناعة 
واألدوية، وكزيٍت للطّهي، ومن جهٍة أخرى فإّن 
ويمتاز  عالجيّة،  ألغراٍض  يستخدمه  البعض 
الُمشبعة؛  األحاديّة غير  الدهون  باحتوائه على 

والتي تُعّد من الدهون الغذائيّة الصحيّة.
فوائد شرب زيت الزيتون

منه  البِكر  النوع  وخاّصةً  الزيتون  زيت  يُقّدم   
العديد من الفوائد الصحيّة لجسم اإلنسان، وذلك 
األكسدة  مضاّدات  من  العديد  على  الحتوائه 
حيويّاً،  النشطة  المواد  من  تعّد  والتي  القويّة، 
باإلضافة إلى احتوائه على فيتامين هـ وفيتامين 

ك، وفيما يلي أهم هذه الفوائد:
حيث  لاللتهابات:  ُمضاّدٍة  خصائَص  امتالك 
تعود هذه الخصائص الحتوائه على ُمضاّدات 
األكسدة؛ والتي من أهّمها ُمركب األوليوكانثال، 
الذي ُوجد أنّه يعمل بشكٍل ُمشابٍه لآليبوبروفين 
)باإلنجليزية: Ibuprofen(؛ وهو من األدوية 
بينت  أخرى  جهٍة  ومن  لاللتهابات،  الُمضاّدة 
أن  يمكن  األولييك   حمض  أّن  الدراسات 

مثل  االلتهابات؛  مؤّشرات  مستويات  من  يُقلّل 
. C-البروتين المتفاعل

تحدث  حيث  الدماغيّة:  الّسكتات  من  الوقاية 
إلى  الّدم  تدفّق  نتيجة خلٍل في  الدماغيّة  السكتة 
الدماغ، إّما بسبب اإلصابة بنزيٍف أو تجلٍّط في 
الدم، وقد أشارت إحدى الدراسات الكبيرة إلى 
للدهون  الوحيد  المصدر  هو  الزيتون  أّن زيت 
األحاديّة غير الُمشبعة الذي ارتبط بتقليل خطر 

اإلصابة بالسكتات الدماغيّة.
حيث  القلب:  بأمراض  اإلصابة  خطر  تقليل 
تُعّد  القلب  أمراض  أّن  إلى  الّدراسات  تُشير 
أقّل شيوعاً في منطقة البحر األبيض المتوّسط 
أشارت  حيث  الدول،  من  بغيرها  مقارنةً 
في  الُمتّبع  الغذائي  النّظام  أّن  إلى  األبحاث 
اإلصابة  خطر  تقليل  في  يساهم  المنطقة  هذه 
زيت  ويعّد  ملحوظ،  بشكل  القلب  بأمراض 
لهذا  الرئيسيّة  المكّونات  من  البكر  الزيتون 
الدمويّة،  األوعية  بطانة  يُعّزز  حيث  النظام، 
ويمنع أكسدة الكوليسترول الّضار، كما قد يُقلل 
من تخثّر الدم بشكٍل مفرط، وباإلضافة إلى ذلك 
فإنّه يساهم في تقليل ضغط الدم الذي يُعتبر أحد 

عوامل الخطر المؤدية ألمراض القلب.
يُعّد  حيث  بالزهايمر:  اإلصابة  خطر  تقليل 

تراكم لويحات األميلويد بيتا  في خاليا الّدماغ 
أشارت  وقد  الزهايمر،  أهم سمات مرض  من 
إحدى الدراسات التي تّم إجراؤها على الفئران 
إلى أّن زيت الزيتون يحتوي على مادٍة تُساعد 
على إزالة هذه اللويحات، وبيّنت دراسةٌ أخرى 
أُجريت على اإلنسان إلى أّن اتّباع حمية البحر 
األبيض المتوسط الغنيّة بهذا الزيت قد ساهمت 

في تحسين وظائف الدماغ.
تقليل خطر اإلصابة بالّسكري من النّوع الثاني: 
لزيت  أّن  الدراسات  من  العديد  حيث وضّحت 
الّسكر  مستويات  على  إيجابياً  تأثيراً  الزيتون 
إحدى  وبيّنت  األنسولين،  وحساسيّة  الّدم،  في 
التّجارب السريريّة أّن اتّباع نظاٍم غذائي غنّي 
بزيت الّزيتون كحمية البحر األبيض المتوّسط 
النّوع  من  بالسكري  اإلصابة  خطر  من  قلّل 

الثاني بنسبة %40.
المفاصل  التهاب  عالج  في  الُمساهمة 
زيت  مكّمالت  تساهم  قد  إذ  الروماتويدي: 
االلتهابات  مؤشرات  من  التّقليل  في  الزيتون 
التأكسدي  اإلجهاد  من  تقلّل  كما  الجسم،  في 
المفاصل  بالتهاب  الُمصابين  المرضى  لدى 
الزيت  من  النوع  هذا  كان  وقد  الروماتويدي، 
الذي  السمك؛  لزيت  إضافته  عند  فائدةً  أكثر 
العالي من أحماض األوميغا-3  يمتاز بمحتواه 
إحدى  أظهرت  وقد  لاللتهابات،  الُمضادة 
الدراسات أّن هذا المزيج حّسن من قّوة قبضة 
اليد، وقلّل من التيبّس الصباحي وآالم المفاصل 
لدى المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

امتالك خصائص مضاّدة للسرطان: إذ أشارت 
أنابيب  في  أُجريَت  التي  الدراسات  من  العديد 
االختبار إلى أّن الُمرّكبات الموجودة في زيت 
السرطانيّة،  الخاليا  تُكافح  أن  يُمكن  الزيتون 
البحر  دول  سكان  أّن  تَبيّن  ذلك  إلى  باإلضافة 
األبيض المتوّسط ينخفض لديهم خطر اإلصابة 
بغيرهم، حيث  مقارنةً  السرطان  أنواع  ببعض 
يعتقد الباحثون إلى أّن ذلك قد يعود التّباع حميٍة 

األكسدة  إّن مضادات  إذ  الزيتون،  بزيت  غنيٍّة 
األضرار  من  تُقلّل  أن  يُمكن  فيه  الموجودة 
التأكسديّة الناتجة عن الجذور الحّرة الذي يُعتقد 
بأنّها ترتبط بتطّور مرض السرطان، وبالرغم 
من هذه النتائج إال أّن هذا التأثير بحاجٍة للمزيد 

من الدراسات.
حيث  للبكتيريا:  ُمضاّدة  خصائص  امتالك 
يحتوي زيت الزيتون على العديد من العناصر 
على  تقضي  أو  تُثبط  أن  يُمكن  التي  الغذائيّة 
البكتيريا الضاّرة؛ مثل البكتيريا الملوية البوابية 
التي تعيش في المعدة ويُمكن أن تُسبّب اإلصابة 
بقرحة أو سرطان المعدة، كما أشارت دراساٌت 
أن  يمكنه  البِكر  الزيتون  زيت  أّن  إلى  أخرى 
يكافح ثمانَي سالالٍت مختلفةً من البكتيريا؛ وتعّد 

ثالثة أنواٍع منها مقاومةً للمضادات الحيويّة.

مضار شرب زيت الزيتون
أو  الفم  طريق  عن  الزيتون  زيت  تناول  يُعّد   
استخدامه على البشرة آمناً للصحة، حيث يمكن 
السعرات  مجموع  من   %14 بنسبة  استخدامه 
الحراريّة اليوميّة أو ما يعادل ملعقتان كبيرتان، 
الزيت  هذا  تناول  يُسبب  فقد  أخرى  جهٍة  ومن 
تظهر  قد  كما  األشخاص،  بعض  لدى  غثياناً 
استجاباٌت تحّسسيةٌ متأخرةٌ، والتهاٌب في الجلد 
عند استخدامه على البشرة في بعض الحاالت، 
عالج  بعد  الفم  طريق  عن  استخدامه  أّن  كما 
بعض  وهنالك  حساسيتها،  يزيد  قد  األسنان 
المحاذير عند استخدام زيت الزيتون في بعض 

الحاالت، ونذكر منها اآلتي:
الحمل والرضاعة: حيث أنّه ال توجد معلوماٌت 
الزيتون  منتجات  استخدام  سالمة  تؤّكد  كافيةٌ 
في مرحلة الحمل والرضاعة الطبيعيّة، ولذلك 

يُنصح استخدامه بكميّاته الغذائيّة فقط.
السكري  مرضى  يُنصح  إذ  السّكري:  مرض   
تناول  عند  الدم  في  السكر  مستويات  بمراقبة 
زيت الزيتون، حيث يُمكن أن يُسبّب تناول هذا 

الزيت انخفاضاً في مستويات سكر الدم.
 العمليات الجراحيّة: حيث يُنصح بالتوقّف عن 
بأُسبوعين  الجراحة  قبل  الزيتون  زيت  تناول 
على األقّل، إذ يُمكن أن يُؤثر تناوله على قدرة 
الدم  في  السكر  مستويات  ضبط  على  الجسم 

خالل إجراء الجراحة وبعدها.

الدماغ يعمل طوال الوقت على تحليل اإلشارات 
القادمة عن طريق الحواس، أثناء النهار يقوم 
الدماغ بجمع و تحليل هذه المعلومات ويتفاعل 
الحياة.  قيد  على  الجسد  إبقاء  بهدف  معها 
و  المعلومات  تنظيم  من  أهم  البقائية  األولوية 
الدماغ  يصبح  بالتالي  و  وأرشفتها  تصنيفها 
المترابطة  غير  والمعلومات  باألفكار  مليء 

وغير المهمة بالنسبة للكائن.

األفكار  تنظيم  بإعادة  الدماغ  يقوم  النوم  عند 
التي مّرت معه ويعيد تثقيل أهمية هذه األفكار 
الستقدام  الحاجة  ومدى  البقائية   الناحية  من 
هذه  القادمة.  المرات  في  بسرعة  األفكار  هذه 
العملية تُسبب ضجيج معلوماتي كنتيجة لتبادل 
هذه المعلومات والتخلص من المعلومات غير 
المهمة و تصنيف المعلومات المهمة. األحالم 
الدماغية  اإلشارات  تبرير  قسم  رصد  هي 
للضجيج المعلوماتي الناتج عن إعادة الترتيب

تبرير  على  دائماً  يعمل  الدماغ  في  قسم  يوجد 
هذه  يبرر  سياق  ضمن  الدماغية  اإلشارات 
اإلشارات ضمن قوالب تحاول ربط المعلومات 
من  و  منطقية  تكن  لم  إن  حتى  و  شكل  بأي 
و  الحلم  حالة  بين  الفرق  األحالم.  تكون  هنا 

ال  النوم  أثناء  الدماغ  أن  هي  الصحو)اليقظة( 
أن  نجد  بالتالي  و  المنطقي  التحليل  قسم  يفّعل 
يتم ربطها  المتناقلة بين األقسام ال  المعلومات 
في  مشكلة  الدماغ  يجد  ال  و  منطقي  بشكل 
مع  يتطابق  ال  بشكل  اإلشارات  هذه  استقبال 
غير  تكون  األحالم  أن  سبب  هو  هذا  الواقع. 

منطقية في بعض األحيان
ترتيب  إعادة  هي  لألحالم  التطورية  الفائدة 
المعلومات  تصنيف  و  الدماغية  الخارطة 
معيار  للكائن.  بالنسبة  البقائية  أهميتها  حسب 
التقييم يعتمد على عدد المرات التي تم استقدام 
معرفة  على  بناًء  وليس  سابقاً  فيها  المعلومة 
الدماغ  يقوم  النوم  أثناء  المعلومة.  لمحتوى 
بإعادة جميع وظائف الجسم للمستوى الطبيعي 

لهذا  السكر(  نسب  القلب،  دقات  )هرمونات، 
يتم  لكي  النوم  قبل  الطالب  يدرس  بأن  يُنصح 

تخزين المعلومات بشكل مباشر أثناء النوم. 

سوريا  قوات  استطاعت  ـ  األخبار  مركز 
الجانب  وامتالكها  ببسالتها  الديمقراطية 
اإلنساني في خالص شعوب شمال وشرق 
عبر  وذلك  داعش؛  مرتزقة  من  سوريا 
هزيمتها في آخر معاقلها بريف دير الزور 
في  اإلرهاب  دحر  معركة  الشرفي ضمن 
المجال  وفتحت  الجزيرة،  عاصفة  حملة 
لالنفتاح السياسي والبدء بالحوار السوري 
قام  التي  الملتقيات  خالل  من  السوري  ـ 
المظلة  الديمقراطية  سوريا  مجلس  بعقدها 
السياسية لقوات سوريا الديمقراطية. وبهذا 
بعض  مع  لقاء  صحيفتنا  أجرت  الصدد؛ 
الذين  المستقبل  سوريا  حزب  أعضاء 
أكدوا على أهمية انتصارات قوات سوريا 
داعش،  وهزيمة  المنطقة  في  الديمقراطية 
وأشاروا إلى أن الحزب يعمل على امتداد 
نشاطاته إلى أنحاء سوريا؛ كونه يحمل في 
يحافظ  به على  حقيبته السياسية مشروعاً 
على  ويحافظ  وأرضاً  شعباً  سوريا  وحدة 
األجناس  المتعددة  سوريا  شعوب  حقوق 

والقوميات واإلثنيات.
في هذا السياق تحّدث رئيس فرع السويداء 
عن  عزام  سمير  المستقبل  سوريا  لحزب 
ووحدة  المنطقة  في  الحظه  الذي  األمان 
األمن  تحفظ  التي  العسكرية  المرجعية 

واألمان ألهالي المنطقة متأمالً أن يعّم هذا 
أنحاء سوريا. وأضاف: »نحن في  األمان 
نعيش  أن  نأمل  المستقبل؛  سوريا  حزب 
وبما  وشعباً،  أرضاً  موحدةً  سوريا  في 
في  سنتعاطى  كبيرة،  حرب  نخوض  أننا 
الثقافة  أُلغيت  بالتدرج.  الموضوع  هذا 
سنوات  منذ  المنطقة  في  الديمقراطية 
سوريا  في  األجيال  تعش  ولم  طويلة، 
ولهذا  الديمقراطية.  ظل  في  واحداً  يوماً 
بتدرج  األمر  مع  التعامل  يجب  السبب؛ 
دون اإلفراط فيه، ففي حال تم اإلفراط فيه؛ 
يمكن  فوضى،  إلى  الديمقراطية  ستتحول 
ألننا  باستمرار؛  تتطور  ديمقراطية  بناء 
بديمقراطية  تبدأ  تدريجية  ديمقراطية  نريد 

ال مركزية«.
تأسيس  من  الهدف  أن  على  عزام  وأكد 
فرع لحزب سوريا المستقبل في السويداء 
ليس إضافة حزب جديد؛ ألن هناك العديد 
ثقافة  الجديدة  الثقافة  إن  بل  األحزاب،  من 
والمساواة  التعددية  ثقافة  الشعوب  أخوة 
األساسي،  الهدف  والرجل هي  المرأة  بين 
األخّوة  ثقافة  زراعة  »هدفنا  وأضاف: 
المرأة  بين  والمساواة  الديمقراطية  وثقافة 
الثقافية  التجربة  هذه  نقل  نريد  والرجل، 
أن  ونأمل  القسر،  وليس  االنتقال  بطريقة 

أنحاء  وكل  للسويداء  النموذج  هذا  يصل 
أهالي  رؤية  أن  عزام  واعتبر  سوريا«. 
في  الذاتية  اإلدارة  لمشروع  السويداء 
فسيفساء  لوحة  أنه  سوريا  وشرق  شمال 
رائعة الجمال حفظت تنوع وتعددية سوريا 
تعبير عن حقيقة واقع سوريا  قائالً: »هي 
لوحة  إلى  التنوع  هذا  وتحول  المتنوع، 
في  واالعتراف  الجمال  رائعة  فسيفساء 
بجذورها  لسوريا  غنى  هو  التعددية  هذه 

المتأصلة«.
قوات  أن  اللقاء  عزام خالل  سمير  وأشار 
إيجابياً  إفرازاً  كانت  الديمقراطية؛  سوريا 
سوريا  صانت  السورية  األزمة  خالل 

سوريا  »قوات  وأضاف:  وحدودها 
الذي  اإليجابي  النموذج  هو  الديمقراطية 
أن  تخيلنا  لو  السورية،  األزمة  أفرزتها 
هذه القوات غير موجودة؛ فسيبقى االقتتال 
موجوداً في الشمال والشرق من سوريا بين 
الفصائل واإلرهاب والحدود مع عدو األمة 
السورية تركيا التي شرعت بافتتاح أبوابها 
إلدخال عشرات اآلالف من المرتزقة إلى 
سوريا، ولم تنحصر عمليات المرتزقة في 
المنطقة، بل وصلوا إلى السويداء واعتدوا 
أن  من  بد  ال  وكان  هناك،  األهالي  على 
كتعبير  الديمقراطية  سوريا  قوات  تأسيس 
اإلرهاب؛  ومحاربة  السوريين  تنوع  عن 

والسير نحو سوريا تعددية ال مركزية«.
من جانبه؛ سلّط مساعد األمين العام لحزب 
الضوء  الفرج  إبراهيم  المستقبل  سوريا 
سوريا  قوات  حققته  الذي  االنتصار  على 
داعش،  مرتزقة  على  )قسد(  الديمقراطية 
السياسية  الحالة  تتغير  أن  بد  »ال  وقال: 
أن  على  الرهانات  وستُعاد  المنطقة  في 
هذه القوات كانت في موقع. ولكنها؛ اليوم 
في موقع آخر وهو موقع المنتصر، وهذا 
ستتغير من  سياسياً  انتصاراً  األمر يستتبع 
هناك  وسيكون  السياسية  الخريطة  خالله 
رؤية ورسم جديد للمنطقة من خالل العمل 

العسكري البطولي«.
لحزب  الطبقة  فرع  رئيس  تحدث  وبدوره 
قائالً:  الكريم  عبد  مثنى  المستقبل  سوريا 
»طوينا اليوم صفحة من صفحات الحزب 
أفضل  القادمة  السنوات  تكون  أن  آملين 
الكريم  عبد  وذكر  وازدهاراً«.  عمالً 
الحزب  بها  قام  التي  األعمال  حديثه  في 
المستقبلية،  وأعماله  المنصرم  العام  خالل 
من  العديد  بعقد  الحزب  »قام  وأضاف: 
شمال  مستوى  على  الجماهيرية  اللقاءات 
في مؤتمر  الحزب  وشرق سوريا، شارك 
بافتتاح  وقام  السوري،   - السوري  الحوار 
العديد من األفرع وبخاصة في السويداء«، 
افتتاح  ستشهد  المقبلة  األعوام  أن  مؤكداً 

فروع جديدة في كافة أنحاء سوريا.
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تقرير/ مصطفى اخلليل

انتصارات قسد... سبل لرؤى سياسية جديدة

عمودي
1.كاتب مصري راحل –حرف جر 

2.مدينة فلسطينية – حجر الطاحون – 
دولة افريقية 

3.اغنية لناظم غزالي – مخترع التفاز 
4.اوج)م( – وزن )م(- حرف جر 

5.علم سلوك الحيوانات
6.احسب –طعم العلقم – مخترع اجنبي 

)م(
7.صحاري – يعطف- لسع 

8.حرف ابجدي – رسام عالمي 
9.ابسطي )م( – رتل 

10.صياد – شاعر عباسي 
11.كيميائي عربي – كسر قطعا 

صغيرة 
12.شهيد وقائد عسكري في قسد  

أفقي
1.قلعة في سوريا – عاله )م(

2.وجه السماء واالرض- من االطراف 
)م(- يشيد )م(

3.مدينة سوريا – فصيل مسلح في 
روجافا)م(

4.عبرت – بحر- مدن 
5.اعطف – نجمة – للنفي 

6.االسم االول ألديب اجنبي )م( – 
صديق 

7.الغيوم – وادي في الجهنم )م(
8.مضمون الرسالة – الجميل صكا 

)مبعثرة(
9.سهل اوربي )م(- عملة اجنبية – 

يعطيك حقك بالعدل )م(
10.صان – أحق 

11.نهر سوري – رمى )م( – صفح 
12.التضليل والمراوغة 

المتقاطعة الكلمات 
إعداد : رافع عباس
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حل العدد السابق )712(
عمودي

1.باغوز- اكال 2.دمام- كم- فلول. 3.البحتري- راسب. 4.عو- بور- ياهو 5.دواء- قد- مو 
6.لنكولين- يقيم 7.باز- واترلو 8.مل- الم 9.افالطون- شرقي 10.نتن- اصم- افنا 11.طالء- شاو 

12.محمد الماغوط

أفقي
.بديع الزمان 2.مروان الفتيح 3. تاب.بكو.لن 4.حما.دو_ما_طد 5.ب ب.اطالل 6.وكلوني-

اوصال 7.زمار- نو – نمام 8.اخ 9.افروديت- غشاش 10.هالك- قر- وافر 11.ليماسول- طونق 
12.البيولوجيا.

عيادة 
روناهي 

محمد صالح حسين

عالج السرطان باملاء 
وبيكربونات الصوديوم

سيمو  توليو  اإليطالي  والباحث  الطبيب  أكد 
يمكن  فطر  سوى  ليس  السرطان  أن  نشيني 
الصوديوم  بيكربونات  باستخدام  منه  التخلص 
واستخدام  منزل؛  كل  في  موجود  مكون  وهو 
الدكتور سيو نشيني هذه الطريقة لعالج اآلالف 
من المرضى الذين يعانون من أنواع مختلفة من 
السرطان، ويّدعي إنها فعالة 100% . ووضح 
ليس ضاراً«  العالج  أن  نشيني  الدكتور سيمو 
»كوليكتيف  موقع  بحسب  اإلطالق«.  على 

هيلسي اإللكتروني«.

ويضيف سيو: »منذ حوالي قرن مضى كانت 
عن  ناجم  السرطان  بأن  كبيرة  نظرية  هناك 
المرض  هذا  أن  يعني  مما  الخاطئة،  الجينات 
داخل الخاليا ومع ذلك في رأيي السرطان هو 

عدوى فطرية وظاهرة خلوية خاصة«.

 وبحسب دكتور سيو نشيني الذي أحدث صدمة 
ومثلما  هذا،  إعالنه  عند  الطبي  المجتمع  في 
اإلنسان  جسم  فإن  النبات.  عالم  في  األمر  هو 
االلتهابات  بسبب  بالسرطان  يتعرض لإلصابة 
حيث  نشيني،  سيمو  دكتور  .بحسب  الفطرية 
أن الفطريات تحمل دائماً ورماً معها. وقد ثبت 
هذا في كل من في الجسم الحي وفي الدراسات 
تتطور  إنها  العلماء  يعتقد  ذلك  ومع  المختبرية 
مع ظهور المرض. ويعتقد دكتور سيو نشيني 
إنهم كانوا بالفعل هناك من قبل الفطريات تخلق 
ثم  ومن  المناعي  الجهاز  وتضعف  السرطان 
أنواع  من  نوع  كل   . كله  الجسم  على  الهجوم 
أكدته  ما  المبيضات وهو  السرطان سببه فطر 
عدة دراسات وبنيته النسيجية هي نتيجة للتدابير 

الدفاعية .

طريقة العالج : 

العالج  استخدمت  لقد  يقول:  للعالج  وبالنسبة 
على مرضاي ألكثر من 30 عاماً« والعديد من 
هؤالء المرضى تماثلوا للشفاء التام حتى هؤالء 
الذين سبق أن أخبرهم األطباء أنه ال يوجد أية 

فرص للعالج والنجاة .

أن  هو  الورم  على  للقضاء  طريقة  أفضل  أن 
يحدث اتصال بينه وبين بيكربونات الصوديوم. 
والتي ال يمكن إعطائها بحقنة شرجية لسرطان 
الجهاز الهضمي، وعن طريق الحقن في الوريد 
لألورام الدماغ والرئة وباالستنشاق لألورام في 
سرطان  عالج  .ويمكن  العلوي  التنفس  جهاز 
الثدي والجهاز للمفاوي واألورام بالحقن تحت 
الجلد. يجب أن تعالج أورام األعضاء الداخلية 
حقنها  طريقة  عن  الصوديوم  ببيكربونات 
مباشرة« في الشرايين ومن المهم أيضاً« عالج 
كل نوع من أنواع السرطان بالجرعة المناسبة 

حسبما يشرح الدكتور سيمو نشيني .

المريض  يحتاج  الوريد  حقن  عند  ويستطرد 
لحوالي 500 سم من محلول 5%أو 8،4% في 
بعض الحاالت الخليط فقط يجب أن يكون مالحاً 
» بما فيه الكفاية وخالل كل عالج. من المهم 
أن يعرف المعالج أن مستعمرات األورام تعود 
فيما بين )4-3 أيام( وتعاني من انهيار بين )5-

4أيام(  لذلك فإن المطلوب أال يقل العالج عن 6 
أيام وينبغي تكرار العالج لمدة 4دورات علماً« 
بأنه ليس له أثار جانبية غير العطش والضعف 

فقط. 

وقد أثبتت بعد الدراسات العلمية أن بيكربونات 
الصوديوم لها العديد من الفوائد بينما األضرار 
المصاب  لدى  تحدث  العالية  الجرعات  من 
استمرت  وإذا  التهيج  أو  والغثيان  بالصداع 
استشارة  المريض  على  يتعين  التأثيرات  هذه 
يحدث  أن  يمكن  وأيضاً  الفور.  على  الطبيب 
شعور بضعف العضالت وبطء ردود األفعال 
وأن  الكاحلين  أو  القدمين  وتورم  واالرتباك 
يتحول  البراز الى لون قطران أسود، وينصح 
عادة أذا الحظ المريض هذه اآلثار الجانبية أن 

يبادر الى استشارة الطبيب المشرف عليه .

فوائد ومضار شرب زيت الزيتون

ماهي األحالم التركية  الليرة  انخفضت  ـ  األخبار  مركز 
الدوالر،  مقابل  ليرة   5.7120 لتسجل 
رجب  التركي  الرئيس  قال  أن  بعد  وذلك 
لمرشح  المستحيل  من  إنه  أردوغان  طيب 
اسطنبول  في  الفوز  إعالن  المعارضة 

بهامش بين 13 و14 ألف صوت.
انخفضت قيمة الليرة التركية نسبته %1.58 
ليرة   5.6220 البالغ  الجمعة  إغالق  عن 
»حزبه  بأن  أردوغان  تصريحات  بعد 

يسعى إلى إعادة فرز كاملة لألصوات في 
اسطنبول«.

النتائج  بفعل  لضغوط  العملة  وتتعرض 
البلدية، والتي أظهرت  لالنتخابات  األولية 
السيطرة  والتنمية  العدالة  حزب  فقدان 
بفارق ضئيل على كل من أنقرة واسطنبول 
حزب  الرئيسي  المعارضة  حزب  لصالح 

الشعب الجمهوري.

»العرب  صحيفة  قالت  ـ  األخبار  مركز 
تحدثت  لها  مقال  في  البريطانية  ويكلي« 
في  أردوغان  تلقاها  التي  الصفعة  فيه عن 
كانت  أنها  التركية،  المحلية  االنتخابات 

بمثابة استفتاء عليه وسياساته.
وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن النتائج؛ 
أظهرت هشاشة حكم أردوغان اإلخواني، 
على الرغم من فوز حزب العدالة والتنمية 
إجمالي  من   %  44 بنسبة   )AKP(

األصوات.
تصويت  آثار  أن  إلى  الصحيفة  وتلفت 
الشعب  حزب  فاز  حيث  الماضي،  األحد 
 )CHP( المعارض  العلماني  الجمهوري 
في  بما  البالد،  مدن  أكبر  في  بانتصارات 
غير  لنتائج  وفقًا  وإسطنبول  أنقرة  ذلك 

رسمية، قد تكون »خطيرة« .
أستاذ  أوزكان،  بهل  عن  الصحيفة  ونقلت 
انتهت  قوله: »لقد  مشارك بجامعة مرمرة 
الهيمنة التي فرضها اإلسالم السياسي منذ 

ربع قرن على أكبر مدينتين في تركيا«.
أردوغان  أمل  أن  على  الصحيفة  وأكدت 
تؤثر  أال  في  يكمن  تركيا  في  المتبقي 
نتائج  على  المتزايدة  االقتصادية  المشاكل 
البطالة  تصل  حيث  الرأي،  استطالعات 
إلى  يصل  ما  أي  السكان؛  من   % إلى 12 
التضخم  معدل  ويبلغ  الشباب،  بين   %25

20 % و العملة التركية فقدت حوالي 30 
في المئة من قيمتها.

والتنمية  العدالة  »إن  الصحيفة:  وأضافت 
كان يسعى جاهداً إلى تدجين وسائل اإلعالم 
ومنع التعبير عن وجهات نظر متعارضة، 
عام  المزعوم  االنقالب  استغالل  وحاولوا 
المدني  والمجتمع  الصحافة  لقمع   2016

وأحزاب المعارضة«.
 68 هناك  الصحفيين،  حماية  للجنة  ووفقاً 
كانون  من  اعتباراً  القضبان  خلف  صحفياً 

الثاني 2018«.
مجلس  في  المراقبين  بعثة  رئيس  وكان 
السلطات المحلية واإلقليمية بمجلس أوروبا 
غير  المجلس  »إن  قال:  داوسون:  أندرو 
ببيئة  الحالي  الوقت  تركيا في  بتمتع  مقتنع 
انتخابية حرة ونزيهة تعد ضرورية إلجراء 
مع  تتماشى  حقيقية؛  ديمقراطية  انتخابات 

القيم والمبادئ األوروبية«.

بعد مساعي أردوغان يف التالعب بنتائج 
 يف قيمة اللرية الرتكية

ّ
االنتخابات... تدن

العرب ويكلي الربيطانية: »االنتخابات 
الرتكية أنهت هيمنة اإلسالم السياسي«

اإلدارة  مجلس  طالب  ـ  األخبار  مركز 
المعتقلين  جميع  بإحالة  شنكال  في  الذاتية 
دولية  محكمة  إلى  داعش  مرتزقة  من 
ضد  جرائم  ارتكاب  بتهمة  مختصة 
صدر  بيان  في  المجلس  وقال  اإلنسانية. 
ضد  كبيرة  مجازر  داعش  »ارتكب  عنه: 
اإلنسانية في كل من شنكال وسهل نينوى«. 
دولية  محكمة  تشكيل  إلى  المجلس  ودعا 
والفاعلين  »المجرمين  لمحاكمة  ومختصة 

والمساهمين بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية 
طلب  كما  النافذ«،  اإلرهاب  قانون  وفق 
حضور هيئة مختصة من اإليزيديين وذوي 
المحاكمات.  أثناء  المتضررين  الضحايا 
الذي  بيانه  من  نسخة  المجلس  وأرسل 
العراقية  الحكومة  إلى  المطالب  تضمن 
وشرق  شمال  وإدارة  الدولي  والتحالف 

سوريا لمحاربة داعش.

مركز األخبارـ  تزايدت حدة االنتهاكات من 
قبل جيش االحتالل التركي ومرتزقته بحق 
أهالي قرى ناحية شيراوا خالل شهري آذار 
ونيسان الجاري، حيث كثفوا القصف على 
القرى؛ ما أدى الستشهاد وإصابة عدد من 
المدنيين، فيما يؤكد األهالي أنهم صامدون 
ولن تهتز عزيمتهم بمواصلة المقاومة حتى 
تحرير عفرين من المحتلين. كانت حصيلة 
ومرتزقته  التركي  لالحتالل  انتهاك  آخر 
ابتسام  الطفلة  استشهاد  شيراوا  قرى  على 
من  عاماً   16 العمر  من  البالغة  األحمد 
أهالي قرية تنب التابعة لناحية شيراوا في 
غفران  شقيقتيها  وإصابة  عفرين،  مقاطعة 
األحمد 14 عاماً وفاطمة األحمد 17 عاماً، 
وذلك  عاماً؛   42 أعرج  ضياء  ووالدتهن 
المدفع  قذائف  من  العشرات  سقوط  نتيجة 

على القرية.
زيارة،  آقيبة،  صوغناكه،  قرى  وشهدت 
متواصالً  قصفاً  شهر  منذ  وكشتعار  تنب 
المدافع  وصواريخ  قذائف  من  بمئات 
من  الدوشكا  ألسلحة  باإلضافة  والدبابات، 
قبل المرتزقة المتمركزين في قرى جلبره، 
باصله وكيمار. وخلّف هذا القصف المكثف 
المدنيين  من  عدد  استشهاد  والوحشي 
العشرات منهم، كما أدى  باإلضافة لجرح 
لدمار هائل بممتلكات ومنازل مدنيي القرى 
المذكورة أعاله. كما قام المرتزقة )السبت( 
جلبره  قرية  في  منزالً   30 حوالي  بتدمير 
الجرافات،  بواسطة  شيراوا  لناحية  التابعة 

الساعة  من  المنازل  هدم  في  بدأ  الذي 
محولين  عشر؛  الثانية  وحتى  التاسعة 

المنازل إلى أنقاض.
قراهم  في  القرى  تلك  أهالي  يعيش  كما 
متحدين  الروتينية؛  بأعمالهم  ويقومون 
ومرتزقته  التركي  االحتالل  همجية  بذلك 

ويرفضون الخروج من القرية.
قرية  أهالي  من  بركات  جوري  المواطنة 
عن  تحدثت  شيراوا  بناحية  صوغناكه 
وقالت  القرية  في  يعيشونه  الذي  الواقع 
:«يستهدف مرتزقة جيش االحتالل التركي 
المتمركزين في القرى المحتلة مثل كيمار، 
بعشرات  يومي  شبه  بشكل  وباصلة  جلبر 
القصف  هذا  المدنيين،  منازل  القذائف  من 
يؤكد مرة أخرى أن هدف االحتالل التركي 
الشعب  قتل  أجل  من  سوريا  في  وجوده 

وتدمير القرى وتغيير ديمغرافيتها«.
سوى  يوجد  ال  قريتنا  »في  وأضافت: 

علينا؟  القصف  هذا  كل  فلماذا  المدنيين؛ 
نخاف  ال  بأننا  والمرتزقة  للمحتلين  ونؤكد 
منهم ومن قصفهم، ولن نخرج من قريتنا، 
باقون  للمحتلين،  وأرضنا  نترك وطننا  لن 
يتجه  أن  وأريد  قريتنا،  في  وصامدون 
لإلرهاب  الداعم  أردوغان  إلى  رسالتي 
نخاف من  نحن ال  له:  ونقول  في سوريا، 
القذرة  وسياساتك  مرتزقتك  ومن  جيشك 
شعبنا  سيبقى  الذي  السوري  الشعب  تجاه 

صامداً مرفوع الرأس«.
البالغة  مال  عائشة  األم  قالت  جهتها؛  من 
ناحية شيه  أهالي  من  العمر 55 عاماً  من 
بمقاطعة عفرين والتي تقيم حالياً في قرية 
»قذائف  شيراوا:  ناحية  في  صوغناكه 
مرتزقة تركيا تسقط كل يوم فوق رؤوسنا، 
التي يطلقونها من القرى المحتلة المتاخمة 
لهذه القرية. ال نخاف منهم وسنقف بإرادتنا 
إليها  ونعود  عفرين  نحرر  حتى  أمامهم 

منتصرين«.

إدارة شنكال تطالب مبحاكمة مرتزقة داعش

ازدادوا مقاومة مع القصف املكثف
 لالحتالل الرتكي
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 بعد خوض شعوب شمال سوريا غمار الحرب 
المرتزقة،  أعتى  ضد  سنوات  خمس  لمدة 
المنطقة  في  إقليمية  قوى  ساندتها  التي 
إقامة  إلى  تسعى  كانت  التي  تركيا  وخاصةً 
مناطق  على  لتسيطر  العثمانية  إمبراطوريتها 
ثرواتها  نهب  بهدف  والعراق  سوريا  من 
الديمقراطي  المد  ووقف  شعوبها،  واستعباد 
الذي يناضل شعوبه من أجله، وكانت لوحدات 
حماية المرأة الدور الريادي في القضاء على 
هؤالء المرتزقة، وسطّرت مالحم من البطولة 
والفداء في المعارك ضد هذا الفكر المتطرف، 
الذي كان يسعى إلى استعباد المرأة أوالً، ومن 
التقت  وقد  برمته،  المجتمع  استعباد  خاللها 
وحدات  مقاتالت  من  بعدد  روناهي  صحيفة 
لتعبرَن  األسايش  من  وعضوة  المرأة  حماية 
مرتزقة  على  االنتصار  عن  آرائهن  عن 
من  سوريا  وشرق  شمال  وتحرير  داعش، 

ِرجسهم.

بطوالت وحدات محاية املرأة نالت 
إعجاب العامل احلر

وفي هذا السياق ذكرت لنا المقاتلة في وحدات 
المرأة   « بالقول:  والت  آواز  المرأة  حماية 
وتقع  اآلخر،  النصف  المجتمع وتربي  نصف 
على عاتقها حماية مجتمعها إلى جانب الرجل، 
ولتعّرض قيمنا ومجتمعنا لهجمات المرتزقة، 
كان البد من وجود قوة تواجه هذا التطرف، 
هما  والمرأة  الشعب  حماية  وحدات  فكانت 
الجواب على هجمات هؤالء التكفيريين الذي 
من  األولى،  بالدرجة  المرأة  يستهدفون  كانوا 
إلى حياة  وإعادتها  إرادتها  القضاء على  أجل 
الظالم والجهل، وهذا ما تجلى في ممارساتهم 
حيث  احتلوها،  التي  المناطق  في  الالأخالقية 

تم تحويل المرأة إلى سلعة تباع وتشترى في 
أسواق النخاسة، وحطموا إرادة المرأة الحرة، 
مناطقنا، ورفعت  في  المرأة  تقبله  لم  ما  وهذا 
الفكر  هذا  وجه  في  والنضال  المقاومة  راية 
آفا  روج  في  المرأة  واستطاعت  المتطرف، 
وشمال وشرق سوريا أن تحقق االنتصارات 
من خالل  الحر  العالم  إعجاب  ونالت  عليهم، 
وقدوةً  به،  يُحتذى  مثاالً  بطوالتها، وأصبحت 

لكل نساء العالم من أجل حريتها وكرامتها«.

بفكر األمة الدميقراطية متكنت 
املرأة من حتقيق إرادتها

دلجين  المقاتلة  ذاته  السياق  في  وأشارت 
الحرمان  من  المرأة  عانت  »لقد  بالقول:  زانا 
الشرق  مجتمعات  في  كثيراً  واالضطهاد 
األوسط أكثر من غيرها، ألسباب عديدة منها 
والسلطة،  الموروثة  القديمة  والتقاليد  العادات 
والنظرة الدونية إليها، حيث تم فرض حالة من 
دور  أي  وإنكار  الشرقية  المرأة  على  العزلة 

لها في بناء المجتمع وتطوره، مما جعل هذه 
والتخلف  الفقر  من  حالة  تعيش  المجتمعات 
والجهل؛ ألن المجتمع الذي ال تمتلك  فيه المرأة 
حريتها يكون مجتمعاً متخلفاً وال يملك أي من 
مقومات التطور والتقدم، ومع انطالقة الثورة 
قائد  بأفكار  السوري  والشمال  آفا  روج  في 
األمة الديمقراطية عبدهللا أوجالن، الذي جعل 
من المرأة القوة األساسية والمحركة لتطور أي 
مجتمع وحريته، فكانت المرأة سبّاقة إلى تبني 
هذا الفكر واالنضمام إلى مسيرة النضال، من 
تحقيق  وبالتالي  وحريتها،  حقوقها  نيل  أجل 
اإلرادة الحرة لها في تقرير مصيرها، فأسست 
الخاصة،  النسائية  التنظيمات  من  العشرات 
بها إلى جانب مشاركتها في جميع المؤسسات 
في  الثورة  خالل  تأسيسها  تم  التي  والهيئات 
وحدات  وكانت  سوريا،  وشمال  آفا  روج 
دافعت  التي  األساسية  القوة  المرأة  حماية 
في  لها  الحقيقية  اإلرادة  ولتمثل  المرأة،  عن 
المقاومة  راية  رفعت  حيث  مصيرها،  تقرير 

والنضال في وجه كل أشكل الظلم واالضطهاد 
والمقاومة  جهة،  من  المرأة  ضد  االجتماعي 
التي  بداعش  المتمثل  المتطرف  الفكر  ضد 

هاجمت المنطقة بكل شراسة«.

األول  العدو  داعش  بأن  دلجين  وتابعت 
عن  أعلن  حيث  المرأة،  وخاصةً  لإلنسانية 
فكره المتطرف إزاء المرأة وتعامل معها على 
ما  كل  وسلب  واإلرادة،  الفكر  معدومة  أنها 
لديها في المناطق التي سيطر عليها هذا الفكر، 
األساسية  القوة  المرأة  حماية  وحدات  وكانت 
التي ردت على هذا الفكر المتطرف وحاربته 
بكل قوة في أكبر عملية انتقام للمرأة ضد هذا 
العدو على مدى قرون، فكان االنتصار العظيم 
إنجاز  أكبر  عليه  والقضاء  العدو  هذا  على 
في  للمرأة  وليس  بأجمعه،  العالم  في  للمرأة 

روج آفا وشمال وشرق سوريا.

قائلةً: »نهدي هذا االنتصار  واختتمت دلجين 
مقاومة  إلى  ليضاف  العالم،  نساء  جميع  إلى 

ونضال المرأة من أجل حريتها وحقوقها«.  

ال ميكن جتاهل دور املرأة يف حلِّ 
األزمة السورية

أسايش  عضوة  بينت  الموضوع  هذا  وحول 
المرأة  »تستطيع  بالقول:  أحمد  أفين  المرأة 
االنتصار  هذا  بعد  اآلن،  بنفسها  تفتخر  أن 
المتطرف  الفكر  ذوي  المرتزقة  على  الكبير 
والذين يعادون المرأة في المقام األول، وكانت 
في  األبرز  الدور  المرأة  حماية  لوحدات 
القضاء على داعش وفكره المتطرف، فقد كان 
والديمقراطية  الحرية  أجل  من  المرأة  نضال 
وبإرادتها  بالنصر  توج  وقد  وطويالً،  شاقاً 
ومصير  مصيرها  تقرير  من  تمكنت  الحرة 
الجزء األساسي منه،  تُعد هي  الذي  مجتمعها 
فالمرأة الحرة هي التي تساهم في بناء مجتمع 

حر ديمقراطي«.

وأردفت أفين بأن الثورة في روج آفا والشمال 
المرأة  بثورة  سميت  والتي  السوري  والشرق 
هي حقيقة ساطعة، لهذا ال يمكن تجاهل دور 
يجب  حيث  سوريا،  مصير  تقرير  في  المرأة 
لألزمة  حل  مشروع  أي  في  المرأة  مشاركة 
السورية، ويجب أن يؤخذ رأيها في الحسبان 
دور  تجاهل  ألن  السوري،  الحل  معادلة  في 
له  سيكون  السورية  األزمة  حل  في  المرأة 
وبناء  الديمقراطية،  على  كبيرة  تداعيات 

المجتمع الحر.                         

روناهي / كركي لكي - أكدت النسوة في ناحية 
كركي لكي أن ميالد القائد عبدهللا أوجالن كان 
العبودية، وأن فلسفته  بمثابة خالص لهن من 
أضحت صوتاً تدافع به عن حقوقهن، وأشرن 
كيان  في  جذورها  تغلغلت  شجرة  فكره  بأن 
لغٍد  أمالً  لتزهر  المجتمع، وتفرعت أغصانها 

مشرق.

الشعوب  قائد  أوجالن،  القائد  ميالد  بمناسبة 
الحرة، أشار أهالي كركي لكي بأنهم ماضون 
تحقيق  في  وفلسفته  نهجه  على  بالسير 
لمبدأ  وترسيخ  االجتماعية،  والعدالة  الحرية 
الديمقراطية وأخّوة الشعوب، وفي هذا اإلطار 
كان لنا لقاء مع عدد من النسوة في كركي لكي.

فلسفة القائد عبداهلل أوجالن رسالة 
لتحرر املرأة

كل عام وأنت بخير يا قائدي، ودامت فلسفتك 
نهجاً ينير دربنا، بهذه الكلمات عبّرت اإلدارية 
في  الشعب  بلدية  في  التنفيذي  المكتب  في 
كركي لكي روى علي عن امتنانها للفكر الذي 
منحه القائد عبدهللا أوجالن للمرأة للتخلص من 
العبودية واتخاذ طريق العمل والكفاح من أجل 
التحرر من الفكر الذكوري السلطوي، وتابعت 
القائد  يوجهها  كلمة  كل  »في  بالقول:  روى 
لها،  رسالة  هي  بتاريخها  ويعّرفها  للمرأة، 
ويجب أن تتمعن بين طياتها من أجل أن تسلك 

الدرب الصحيح للحرية.

معرفة  الضروري  »من  قائلةً:  روى  وأكدت 
ماهية مبدأ المجتمع الكومينالي الذي نادى به 
القائد عبد هللا أوجالن، وكيفية تنظيم المجتمع 
الديمقراطية  والسياسة  األخالق  مبدأ  على 
هذا  وعلى  الحر،  األيكولوجي  والمجتمع 
مجتمع  بناء  أساس  هي  البيئة  وألن  األساس 
القائد،  أجل  من  تشجير  بحملة  قمنا  سليم؛ 
أجل  من  الدولي  والمجتمع  المنظمات  وأناشد 
واستنكار  القائد  تحرير  قضية  على  الوقوف 
أوجه  الختام  وفي  عليه،  المفروضة  العزلة 
فكر  من  تجعل  أن  حرة  امرأة  لكل  رسالتي 

القائد سالحاً لها«.

سنسري على درب احلرية الذي رمسه 
لنا القائد

الذي  العميق  للفكر  تجسيد  هو  القائد  ميالد 
رسخه القائد في عقولنا وفي جذور المجتمع، 
اللجنة   في  العضوة  إليه  أشارت  ما  هذا 
خالصة  الديمقراطي  االتحاد  لحزب  اإلدارية 
خلف، وأضافت قائلةً: »نبارك هذا اليوم على 
أجمع،  البشرية  وعلى  أوجالن  عبدهللا  القائد 
واألسرى في المعتقالت التركية، والمناضالت 

منح  الذي  الفيلسوف  هو  ألنه  الجبهات،  في 
فكره، وضحى بحريته وناضل بقلمه في سبيل 

نيل شعوب الشرق األوسط لحريتهم«.

بدورنا  كنساء  »نحن  بالقول:  خالصة  وأكدت 
وتوعية  تنظيم  أجل  من  بوسعنا  ما  بكل  نقوم 
المؤسسات  كافة  في  القائد  فكر  ونشر  المرأة 
والكومينات كي تستطيع المرأة من خالله أن 
الذكوري  الفكر  من  الخالص  درب  تعرف 
السلطوي، وترسيخ مبدأ الحياة الندية المشتركة 

والمساواة بين الجنسين«.

واجتمعت العبات من مختلف األندية التي 
ستشارك في الدورة بمقر االتحاد الرياضي 
الدورة،  على  المشرفة  اللجنة  مع  بقامشلو 
وجرت نقاشات عن ماهيات الدورة وشرح 
في  تصب  والتي  قيامها  وأسباب  أهدافها 
خانة تأمين جيل قادم من المدربات والحكام 
والدوريات  البطوالت  إدارة  يستطعَن 
الجزيرة  إقليم  في  واألندية  والفِرق 

واالعتماد على أنفسهن في ذلك.
من  األولى  التجربة  هي  الدورة  هذه  وتعدُّ 
هذا النوع في إقليم الجزيرة بحيث شاركَن 

الالعبات سابقاً في دورات تدريب وتحكيم 
األولى  المرة  ولكنها  الرجال  مع  مشتركة 

التي ستقام فيها دورة خاصة للنساء فقط.
في  طعان  زياد  بالمدرب  االستعانة  وتم 
الدورة التدريبية التي تهدف لبناء جيل من 
الالعبات يعملن فيما بعد بالمجال التدريبي 
وإدارة األندية النسائية فنياً بتلقينهن دروساً 
في علم التدريب وطرق اإلحماء والتكتيك 
في اللعب والطرق المناسبة لتقوية وتنمية 

مهارات الالعبات.
يشرف  فسوف  التحكيمية  الدورة  أما 

وستتناول  عثمان  مروان  الحكم  عليها 
القدم  كرة  قانون  مواد  الالعبات  تعليم 
لبناء قاعدة  ويهدف  الجانب هام جداً  وهذا 

يستطعن  اللواتي  الالعبات  من  تحكيمية 
ومن  النسائية،  المباريات  تحكيم  بعد  فيما 
الجمعة  يوم  الدورة  تنطلق  أن  المفترض 
القادم وسوف تدوم لمدة ثالثة أسابيع وذلك 

فقط يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، 
مع التنويه بأن الدورة التدريبية ستكون يوم 

الجمعة والتحكيمية يوم السبت.

روناهي / قامشلو ـ تأهل منتخبي مدارس 
النهائية  تل براك وتربه سبيه إلى المباراة 
لبطولة المدارس اإلعدادية لكرة القدم باسم 
قامشلو،  بمقاطعة  جيلو«  »عكيد  الشهيد 
والنصف  األول  الدور  اختتام  بعد  وذلك 
ملعب  أرضية  على  البطولة  من  النهائي 

الشهيد هيثم كجو بقامشلو.
الدور األول والنصف  منافسات  واختتمت 
بقامشلو  كجو  هيثم  الشهيد  بملعب  النهائي 
والبطولة انطلقت بمشاركة عشرة منتخبات 

قُِسمت على ثالث مجموعات وهي:
المجموعة األولى: ديرك – تل براك –  ـ 

عامودا ـ قامشلو.
جزعة   – حميس  تل  الثانية:  المجموعة  ـ 

– جل آغا.
ـ المجموعة الثالثة: تل كوجر –  تربه سبيه 

– كركي لكي.
العشرة  المنتخبات  بين  منافسات  وبعد 
النصف  الدور  إلى  منتخبات  أربعة  تأهلت 
النهائي، وإليكم نتائج الدور األول والنصف 

النهائي من البطولة: 
ـ قامشلو 0 ×1 عامودا.

ـ ديرك 2 × 0 تل براك.
ـ تربه سبيه 2 × 1 تل كوجر.

ـ جل آغا 2 × 0 جزعة.
ـ قامشلو 1 × 0 ديرك.

ـ تل براك 4 × 1عامودا.
ـ تل حميس 4 × 1 جزعة.

ـ كركي لكي 2 × 1 تل كوجر.
ـ ديرك 0×0 عامودا. 

ـ قامشلو 0×4 تل براك. 
ـ تربه سبيه 1×0 كركي لكي.

ـ تل حميس 2×1 جل آغا.
للدور  اسمائها  التالية  المنتخبات  تأهلت 

النصف النهائي:
تربه سبيه ـ ديرك ـ تل براك ـ تل حميس. 

وإليكم نتائج الدور النصف النهائي:
ـ تربه سبيه 2×1 ديرك. 

ـ تل براك 3×1 تل حميس.
سبيه  تربه  منتخبي  من  كالً  بذلك  وتأهل 
وجدير  النهائية  المباراة  إلى  براك  وتل 
إشراف  تحت  تقام  البطولة  بأن  بالذكر 
لجنة الفعاليات في اإلدارة العامة للمدارس 

بمقاطعة قامشلو.

بأول  كيز،  ماديسون  األمريكية  تّوجت 
في  فوزها  إثر  2019م،  عام  في  ألقابها 
نهائي بطولة تشارلستون األمريكية للتنس، 
فوزنياكي،  كارولين  الدنماركية  على 
دون  بمجموعتين  للقب،  الثامنة  المرشحة 
رد. واحتاجت المصنفة الـ18 عالمياً لساعة 
و46 دقيقة، من أجل حسم األمور لصالحها 
لمنصات  لتعود  و6ـ3،  )7ـ5(  7ـ6  بنتيجة 
لقبها  مضيفةً  عامين،  غياب  بعد  التتويج 
اآلخر،  الجانب  على  مسيرتها.  في  الرابع 
فشلت كارولين فوزنياكي في إضافة اللقب 

تّوجت  التي  البطولة،  هذه  في  لها،  الثاني 
بطوالت  رصيد  وتجمد  2011م.  عام  بها 
مدار  على   ،31 عند  عاماً،  الـ29  صاحبة 

مشوارها االحترافي.

الموسم،  هذا  رحلته  برشلونة  فريق  يواصل 
في دوري أبطال أوروبا، بمواجهة مانشستر 
في  النهائي،  ربع  الدور  ذهاب  في  يونايتد 

معقل المان يونايتد »أولد ترافورد«.
أولمبيك  عقبة  تخطى  قد  البلوغرانا  وكان 
اكتسح  حيث  النهائي،  ثمن  الدور  في  ليون، 
نو«  »كامب  في  ضيفه  الكتالوني  الفريق 

بنتيجة )5ـ1( في لقاء اإلياب.
عقدة كتالونية يملك برشلونة سجالً سلبياً في 
أوروبا،  أبطال  لدوري  اإلقصائية  األدوار 
حيث لم يحقق البارسا أي انتصار في آخر 3 
البلوغرانا  ينجح  ولم  أرضه.  خارج  سنوات 
أول  في  الموسم،  هذا  العقدة  هذه  كسر  في 
النهائي ضد  ثمن  بذهاب  اإلقصائية  األدوار 
ليون الفرنسي، حيث انتهت المباراة بالتعادل 
»بارك  ملعب  في  أقيمت  والتي  السلبي، 

أولمبيك ليون«.
لهم خارج  انتصار  آخر  وحقق رفاق ميسي 
ثمن  في  اإلنكليزي  آرسنال  ضد  األرض 
النهائي عام 2016م، بهدفين دون ردسجلهما 
خاض  ملعب صعب  األرجنتيني.  البرغوث 
في  تاريخه  طوال  مواجهات   4 برشلونة 
مانشستر  معقل  ترافورد«  »أولد  ملعب 

يونايتد، لم يُحقق خاللهما أي انتصار.

المواجهة األولى كانت في إياب ربع النهائي 
بالمباراة  وفاز  1983ـ1984م،  موسم 

مانشستر يونايتد بنتيجة )3ـ0(.
والمواجهة الثانية، كانت في دور المجموعات 
بالتعادل  وانتهت  1994ـ1995م،  لموسم 
اإليجابي )2ـ2(. بينما المواجهة الثالثة كانت 
في دور المجموعات لموسم 1998ـ1999م، 
وحسمها التعادل اإليجابي )3ـ3(. والمواجهة 
الرابعة واألخيرة كانت في إياب نصف نهائي 
مانشستر  بها  وفاز  2007ـ2008م،  موسم 
في  باللقب  ج  وتوِّ رد،  دون  بهدف  يونايتد 
برشلونة  يملك  الدائم  الحل  الموسم.  هذا 
األول  وقائده  نجمه  في  يتمثل  فتاكاً  سالحاً 
هدفي  صاحب  كان  والذي  ميسي،  ليونيل 
آخر انتصار للبارسا قبل هذه العقدة. ويعول 
في  لالنتصار  األول  نجمه  على  البلوغرانا 
المباراة، السيما وأنه يُمثل عقدة كبيرة للفرق 
اإلنجليزية، حيث نجح البرغوث األرجنتيني 
في  اإلنكليزية  بالشباك  هدفاً  في تسجيل 22 
دوري األبطال أكثر من أي العب آخر، منها 
هدفين في شباك مانشستر يونايتد في المباراة 

النهائية بنسختي 2009 و2011م.
فهل ينجح ميسي ورفاقه في كسر هذه العقدة، 

أم تستمر لفترة أطول؟

بكوباني  القدم  كرة  فرق  استعدادات  ضمن 
فريقي  اليوم  تقابل  القادمة  لالستحقاقات 
خزينة واليرموك وانتهت المباراة بفوز فريق 
خزينة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك على 
اجتماع  بعد عقد  كوباني  نادي  ملعب  أرضية 
إقليم  في  السلة  كرة  وأندية  الفنية  اللجنة  بين 
أيام  تحديد  التالي:  على  االتفاق  تم  الجزيرة 
تاريخ  المصادف  والسبت  والجمعة  الخميس 
إلقامة  موعداً  الجاري  نيسان   /20/19/18
الدورة التحكيمية لكرة السلة للرجال والسيدات، 
أستاد  السلة ضمن  ملعب  أرضية  على  وذلك 
كما  بقامشلو،  آذار  من  عشر  الثاني  شهداء 
لنفس  التدريبية  الدورة  المكان  بنفس  ستقام 
بتاريخ  والسبت  والجمعة  الخميس  أيام  اللعبة 
ذلك  تداول  تم  الجاري.  نيسان   /27/26/25
صور  والحسابات  الصفحات  بعض  قبل  من 
عن طلب استقالة جماعية إلدارة نادي الجهاد 
ولكن الطلب قديم وكان بتاريخ 2019/2/6م، 
واإلدارة  الطلب  على  وقتها  الموافقة  يتم  ولم 

مستمرة بعملها حتى اآلن. 
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لينا بركات

التدخل اإلنساني يف 

سوريا حقيقة أم ماذا؟

حماية  مبدأ  على  اإلنساني  الدولي  التدخل  يقوم 
من  السكان  وحماية  الدوليين  واألمن  السلم 
الفظاعات التي تسببها لهم الحروب والكوارث. 

ويجب أن يكون التدخل بقرار صادر عن مجلس 
بعيداً  الحسنة  النية  على  يرتكز  وأن  األمن، 
لكن  المتدخلين.  لمصالح  حساب  أي  إيالء  عن 
العقود  خالل  حدثت  التي  العسكرية  التدخالت 
الكبرى  القوى  السابقة معظمها، كانت لمصلحة 
الشعوب  تطلعات  من  للنيل  أو  بالتدخل  القائمة 
إلى الحرية والعدالة أكثر منها لوقف الفظاعات 
االستقرار  في  المساعدة  أو  السكان  وحماية 
المصداقية  يُفقدها  الذي  األمر  البناء،  وإعادة 

القانونية واإلنسانية.
مشكلة  ذاته  بحد  هو  اإلنساني  الدولي  والتدخل 
في  حدثت  التي  فالتدخالت  للجدل،  مثيرة 
متأخرةً،  جاءت  وكوسوفو  والبوسنة  الصومال 
وشابتها الكثير من العيوب القانونية والسياسية، 
وكان لها خلفيات ودوافع سياسية ومصلحية أكثر 
منها إنسانية. وقد تكون المصالح السياسية وراء 
أحيان  في  التدخل  عن  الدولي  المجتمع  إحجام 
كثيرة كما حدث في رواندا عام 1994م، على 
الرغم من المعرفة بأن هنالك فظاعات ومجازر 

وشيكة الوقوع.
أكبر  الراهن  الوقت  في  سورية  حالة  وتجسد 
الوفاء  عن  الدولي  المجتمع  تقاعس  على  دليل 
بالتزاماته تجاه ماليين األبرياء، وتقديم المصالح 
السياسية على المعايير القانونية واإلنسانية، على 
الرغم من الفظاعات التي ترتكب بحق المدنيين. 
إذ ظن السوريون في البداية أن المجتمع الدولي 
الفظاعات  من  لحمايتهم  التدخل  إلى  سيسارع 
إال  بحقهم،  المتحاربون  يرتكبها  التي  والجرائم 
أن آمالهم سرعان ما تبددت، ولم يتدخل المجتمع 
درجة  ارتفاع  من  الرغم  على  إلنقاذهم  الدولي 

العنف والقتل والدمار.
اإلنساني  الدولي  التدخل  المطّلع على مسألة  إن 
العسكرية ونتائجها منذ نهاية  التدخالت  ودوافع 
الحرب الباردة، ونتيجة تقاعس المجتمع الدولي 
عن التدخل في حالة رواندا عام 1994م، وفي 
سورية منذ 2011م، قد يصل إلى نتائج مفادها 
بأنه تقع على عاتق الدول ذات السيادة مسؤولية 
اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  من  مواطنيها  حماية 
فعل  على  قادرة  غير  الدول  هذه  تكون  وعندما 
الدولي  المجتمع  فعلى  فيه،  راغبة  غير  أو  ذلك 

تحمل تلك المسؤولية القانونية واإلنسانية. 
لغرض  العسكري  التدخل  مشروعية  أن  كما 
في  الدائمين  األعضاء  إجماع  تتطلب  الحماية 
ما  غالباً  ذلك،  دون  ومن  كلهم،  األمن  مجلس 
اإلنسانية  المعاناة  مفاقمة  إلى  التدخل  يفضي 

للسكان، بدل وقفها.
 وكما أن ميثاق األمم المتحدة يجيز استخدام القوة 
من أجل غايات إنسانية، إال أن الواقع يشير إلى 
أنه عندما تلتقي متطلبات المصلحة الذاتية للدول 
سيحصل  فحسب،  السكان  حماية  على  بالقدرة 

عندئذ التدخل بدعوى حماية السكان.
اإلنساني  الدولي  التدخل  يأخذ  أن  المفضل  ومن 
الضغط  كممارسة  »الناعم«،  السلمي  الطابع 
خياراً  والدبلوماسي  واالقتصادي،  السياسي 
أوالً، وأن يرقى إلى استخدام القوة، أي التدخل 

العسكري مالذاً أخيراً.
التي  والعسكرية  المالية  المساعدات  أن  كما 
تقدمها القوى اإلقليمية والدولية ألطراف النزاع 
ال يمكن عّدها نوعاً من التدخل اإلنساني، بل هي 
الشؤون  في  المشروع  غير  التدخل  من  صورة 
الصراع  تأجيج  في  وتساهم  للدول،  الداخلية 

واستمراريته.
للشأن  بالنسبة  مستمراً  التقاعس  هذا  ومازال 
التي  والكوارث  المخيمات  فأزمة  السوري، 
نشهدها اليوم والتي تشكل أزمة حقيقية بات جلياً 
وواضحاً، حيث هناك عشرات اآلالف إن لم يكن 
في  المخيمات  في  يسكنون  ممن  األالف  مئات 
شروط أقل ما يقال عنها بأنها ال إنسانية والسؤال 
يعاني  السوري  اإلنسان  سيبقى  متى  إلى  هنا 

بسبب أزمة قوى وصراعات إقليمية ودولية؟

التأنيث

روناهي / احلسكة - أشارت املقاتالت يف احلسكة؛ بأن االنتصار على مرتزقة داعش كان بإرادة املرأة احلرة، وبفكر وفلسفة 
 األزمة يف سوريا.

ِّ
القائد أوجالن وبنهج األمة الدميقراطية، وأكدنَ على دور املرأة الريادي يف مشال وشرق سوريا على حل

        تقرير/ دالل جان 

تقرير/ ليكرين خاني

خالصة خلف روى علي

تقرير / جوان حممد

تقرير/ جوان روناهي

أواز والت دجلني زانا فني أمحد

ميالد القائد أوجالن.. بزوغ لفجر احلرية

املقاتالت باحلسكة: «االنتصار على مرتزقة
 داعش كان بإرادة املرأة احلرة«

 دورة تدريبية وحتكيمية األوىل من نوعها لسيدات كرة القدم

حقيبة روناهي الرياضية...

تل براك وتربه سبيه إىل نهائي دوري املدارس

ميسي حيمل راية برشلونة لفك 
العقدة اإلنكليزية

ج بلقب 
ّ
ماديسون كيز تتو

تشارلستون على حساب فوزنياكي

روناهي / قامشلو ـ من املفرتض أن تنطلق يوم اجلمعة القادم أول دورة تدريبية وحتكيمية خاصة بسيدات كرة القدم يف إقليم 
اجلزيرة، وهتدف الدورة إلعداد العبات يف جمال التدريب والتحكيم، وأقيم اجتماع مبقِر االحتاد بغرض شرح أهداف الدورة 

وموعد بدئها. 
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ذاته  على  منقسم  السوري  االئتالف  كان  إذا 
وعاجز عن تحقيق طموحات الشعب وارتمى 
في أحضان تركيا التي تحتل أراٍض سورية، 
تراعي  أنها  صراحة  تعلن  الدولية  والقوى 
لم  النزاع  وطرفي  اإلسرائيلية،  المصلحة 
اآلخر،  على  حاسماً  نصراً  منهما  أياً  يُحقِّق 
انطالقاً  الشيعي  الهالل  إلقامة  تعمل  وإيران 
من العراق مروراً بسوريا وصوالً إلى حزب 
هللا في لبنان، ووجود سبعين فصيالً ونيف من 
كان  وإذا  السورية،  األرضي  على  المرتزقة 
وملحقاتها  والجنيفات  األستانات  كافة  مصير 
السوتشية الفشل؛ فأن اللوحة السوداوية تجعلنا 
نستنتج بأن سوريا ماضية إلى الصوملة بعد 
كل  وإن  الشعبي،  الِحراك  من  ثماني سنوات 
وراءه  تقف  سوريا  في  ويحصل  حصل  ما 
إسرائيل؛ ألن مشروع الشرق األوسط الجديد 
يهدف إلى إضعاف المنطقة وسوريا على وجه 
الخصوص لتبقى إسرائيل هي المهيمنة على 
كل المنطقة، وإال ما سبب فشل كل المبعوثين 
الدوليين في إيجاد حل لألزمة السورية ابتداًء 
إلى  وصوالً  مستورا  دي  وحتى  الدابي  من 

بيدرسون.
 إن إسرائيل تحاول بكل ثقلها من خالل اللوبي 

الذي زرعته في أغلب الدول صاحبة القرار 
ميداناً  سوريا  جعل  العالمي  المستوى  على 
المسلحة،  المجاميع  أرضها  على  تتصارع 
قبل  اإلسرائيلي  الموساد  رئيس  صرح  كما 
سنوات واستنزافها بعد أن أمنت حدودها مع 
إليها  االستقرار  عودة  وعدم  ومصر،  لبنان 
حتى تتحول سوريا إلى دولة ال حول وال قوة 
شعوب  ألن  والسبب  المنطقة؛  في  وزن  وال 
تشكل  ومازالت  كانت  ومكوناتها  سوريا 
أجنداتها  وتنفيذ  مخططاتها  طريق  في  عقبة 
الصهيوني.  الكيان  مع  التطبيع  وترفض 
المنطقة  دول  أغلب  تتهافت  الذي  الوقت  في 
جهة،  من  هذا  معها  العالقات  إقامة  على 
على  النظام  إصرار  فإن  أخرى؛  جهة  ومن 
الحراك  إلى ما كانت عليه قبل  إعادة سوريا 
واتهام  العسكري  الخيار  طريق  عن  الشعبي 
وعدم  بالالوطنية،  بكافة صنوفها  المعارضة 
جديته وقبوله بمسار الحل السلمي السوري – 
السوري؛ سيقود سوريا إلى الهالك والكارثة؛ 
وإيران  الروس  بعضالت  االستقواء  ألن 
بخصوص  إيجابية  نتيجة  أية  إلى  يفضي  لن 
تّدعي  التي  األطراف  وإن  السورية.  األزمة 
غير  سوريا  وسيادة  وحدة  على  حرصها 

أحد  وال  أجنداتها  لتحقيق  تعمل  بل  صادقة، 
إن  بدليل  والسوريين،  لسوريا  الخير  يريد 
بوادر عدم الثقة بدأت تلوح بين روسيا وإيران 
حليفتا النظام بعد أن سمح األخير إليران إدارة 
ميناء الالذقية، األمر الذي أثار حفيظة الروس 
واالعتراض على ذلك مع أن الميناء سوري 

وليس روسي!!. 
من هنا نقول: إن المشروع الذي تبناه مجلس 
األزمة  لحل  )مسد(  الديمقراطية  سوريا 
السورية على أساس الالمركزية الديمقراطية 
أطياف  بين  المشترك  األخوي  والتعايش 
الوقت  في  رائداً  نموذجاً  يُعد  كافة،  سوريا 
األخرى  األطراف  رؤى  تتوضح  لم  الذي 
السوري  الحوار  إلى  يدعو  وهو  اآلن،  حتى 
النظام  مع  المحادثات  وتفعيل  السوري    -
يتخلى  وأن  المفاوضات  مستوى  إلى  لترتقي 
كلنا  ألننا  والوعيد؛  التهديد  لغة  عن  النظام 
مع  مجدية  تعد  لم  اللغة  هذه  وألن  سوريون 
)قسد( الجناح العسكري لمسد بعد أن استطاع 
في  بداعش  عسكرياً  النهائية  الهزيمة  إلحاق 
سوريا؛ ألنها تستمد قوتها من تالحم مكونات 
شمال وشرق سوريا كافة. ختاماً؛ إن ما هو 
مخطط لسوريا خطير وإذا لم نتدارك األمر؛ 

سنقع في المصيدة التي أُعدت لنا. لهذا؛ ال بد 
من التوقف عن كيل االتهامات لبعضنا بعضاً 
ألن االستمرار على هذا النهج سيؤدي بنا في 
النهاية إلى الضياع والهالك، وهذا ما ال يتمناه 
الوطن  ألن  سوريا  أبناء  من  كان  أي طرف 
ألق  نعيد  أن  بد  وال  قلوبنا جميعاً،  على  غاٍل 
سوريا الغابر؛ ألن شعوب سوريا ومكوناتها 
تُعد أيقونة شعوب المنطقة، وهذه حقيقة وليس 
مغاالة وال بد أن نبقى كذلك حتى نجنب أنفسنا 
ووطننا الوقوع في ِشباك الصوملة المعدة لنا. 

الرئيَس  يُراوُد  االنتخاباِت  شبح  كاَن  لطالما 
سياساٍت  انتهاجهُ  منُذ  أردوغان  التركي 
على  تبرُز  نتائجها  بدأت  وداخليَّة  خارجيَّة 
خالِل  من  مباشٍر،  بشكٍل  التركي  الشعِب 
في  الُمتطرفِة  اإلسالميَّة  المجاميع  دعم 
سوريا والعراق والعمل على زعزعِة األمن 
واالستقراِر في دوٍل أخرى كليبيا من خالل 
صفقاِت السالِح التّي فُِضَح أمرها إلى العلِن، 
تداولت  التّي  اإلعالِم  وسائِل  طريِق  وعن 
التي  ليبيا  إلى  الفاضحِة  التّهريب  عملياِت 
إسقاط  منذ  واضطراباٍت  حروٍب  من  تُعاني 
النظام الحاكم. ماذا استفادت تركيا من سياسة 
بالنسبِة  التدميريَّة  والتنميَّة(  )العدالة  حزب 
الجواِر والشرِق األوسِط  بشكٍل عاٍم،  لدوِل 
تلك السياسة التي أراَد منها أردوغان دخوَل 
والعمِل  المنطقِة،  في  المتأججِة  الصراعاِت 
اإلمبراطوريَّة  بتشكيِل  آمالِه  ارجاِع  على 
الشعوِب  تدميِر  حساِب  على  العثمانيَّة، 
ولم  الطموحاِت،  هذِه  لتغذيَّة  لهُ،  المجاورِة 
المنطقِة،  شعوِب  معادة  إال  سياستهُ  تجلب 
وتدني لمستوى الليرة التركيَّة أمام العمالت 
البالِد  بوقوِع  يُنذر  كبيٍر  بشكٍل  األخرى 
العقوباِت  عن  تولدت  اقتصاديَّة  أزمٍة  في 

الهيمنِة  دوُل  تفرضها  التّي  االقتصاديَّة 
العالميَّة قد ال تخرج منها تركيا أبداً.

كلُّ هذِه السياساِت التَّي انتهجها حزُب العدالِة 
والتنميَّة وعلى رأسِها أردوغان جعلت البالَد 
تنزلُق إلى حافِة الهاويَّة، وخاصةً بعَد امتالكِه 
النظاِم  تحويِل  بعَد  واسعٍة،  لصالحياٍت 
إلى  طويلٍة  لفترٍة  سائداً  كاَن  الذي  البرلماني 
االعتقاالِت  إلى  باإلضافِة  قِبلِه،  من  رئاسي 
التي استهدفت الصحفييَن وأحرار الرأي من 
وحتى  سلميين  ومعارضيَن  ومثقفيَن  كتاٍب 
عسكرييَن على إثِر محاولِة االنقالِب الفاشلة 
عام 2016 التي قادها مجموعةٌ من الضباِط، 
ناهيك عن التدخِل في الشؤوِن الداخليَّة للدوِل 
إثِر  على  منها  العربيَّة  وخاصةً  األخرى، 
لتحاوَل  العربي،  بالربيع  يعرُف  ما  ثوراِت 
واالستفادِة  بينها،  التناقضاِت  على  اللعب 
األطلسي  شماِل  حلِف  دوِل  أحد  كونها  من 
)الناتو(، كورقِة ضغٍط وابتزاٍز و مساومٍة، 
وخاصة في الملِف السوري، حيُث استطاعت 
على إثِر هذِه السياسات أن تحتَل أجزاًء من 

األراضي السوريَّة.
سببت  أخرى  وعوامَل  األمور  هذِه  كلُّ 
المعارضِة  لصالح  أردوغان  شعبيَّة  تراجع 

سياستِه  من  لالستفادة  سعت  التي  التركيّة 
الفاشلِة، ويرى مراقبوَن بأنَّ خسارة الحزب 
بدايَّة  التركيَّة هي  المعارضة  الحاكم لصالح 
الكثير من  الذي فقد  النهايَّة للرجل، ولحزبه 
شعبيتِه، ومصداقيتِه، وأصبح الشعب التركي 
تجرُّ  أنَّها  والتنمية  العدالة  إلى حكومة  ينظُر 
الهاويَّة، في حين يعيُش المواطُن  البالد إلى 
التركي في دوامة األزمة االقتصاديَّة الخانقة 

والمخيفة التي تعيشها البالد.
التَّي  األخيرة  البلديَّة  االنتخابات  بأنَّ  شَك  ال 
كان يُحضُر لها حزُب العدالِة والتنميَّة كانت 
القشةُ التَّي قصمت ظهَر البعير والتّي حاوَل 
كلُّ  وُوظف  واثقٍة،  بخطواٍت  لها  التحضير 
مرشحي  لصالِح  التركيَّة  الدولة  إمكانياِت 
الحزِب للفوِز. ولكن؛ صناديق االقتراع أبت 
ليُفّرغ  والتنميَّة،  العدالِة  لممثلي  تُذعَن  أن 
المراكز  رؤساِء  على  غضبِه  كلَّ  أردوغان 
عبرها  التركي  الشعُب  عبَّر  التي  االنتخابيَّة 
النيَّة  حزبِه  ورجاُل  هو  ليُعلن  رأيِه،  عن 
الثقةُ  هذِه  االنتخاباِت،  نتائِج  في  للطعِن 
العمياء من قبِل الحزِب الحاكم بالفوِز؛ تؤكُد 
على أن هنالك هوةٌ بينهُ وبين الشعب التركي 
بأردوغان وحزبِه، ودليٌل  الذي ضاَق ذرعاً 

واضٌح على فشِل سياستِه وفقدان ِمصداقيتِه، 
تركيا  مستقبَل  تُحدد  سوف  األمور  هذِه  كل 
على ما يبدو، وستكوُن بدايَّة النهايَّة للخالِص 
يُقول  سوف  الذي  التركي  للشعب  بالنسبِة 

كلمة الفصِل أخيراً. 

طيب  رجب  التركي  الرئيس  تلقى  لقد 
عديدة على وجهه خالل  أردوغان صفعات 
في  تركيا  وادخل  الماضية،  سنوات  الثماِن 
بكل  تركيا  تحولت  حيث  كبيرة،  متاهات 
والزراعية  والتجارية  الصناعية  قطاعاتها 
الدول  بين  للمقايضة  سلعة  إلى  والسياحية 
أردوغان؛  ومشاركة  وبمباركة  الكبرى، 
وذلك من أجل تحقيق هدف واحد هو القضاء 
التحررية  وحركته  الكردي  الشعب  على 
كانت  وقد  كردستان.  وباكور  آفا  روج  في 
الشمال  في  وممارساتها  التركية  السياسة 
حيث  وتخبطاً،  فظاعة  األكثر  هي  السوري 
لشعوب  وعدائه  الفاشية  سياسته  فضح  تم 
الحرية  إلى  الوصول  من  لمنعها  المنطقة 
والديمقراطية، كما أن وقوف تركيا في وجه 
مخططات وأجندات الدول الكبرى في رسم 
في  وضعته  األوسط  للشرق  جديدة  خارطة 

دعمه  إلى  باإلضافة  عليه،  يحسد  ال  موقف 
الدولة  من  جعل  الذي  العالمي  لإلرهاب 
التي  العالم  دول  قيادات  لكل  هدفاً  التركية 
تخشى من اإلرهاب الذي يمتد إليها من تركيا 
خاصة، مما دعاها إلى محاربة من يساندها 

ِسراً وعلناً.
االنهيار،  إلى حافة  التركي  االقتصاد  وصل 
وزيادة  المعيشة،  وغالء  البطالة،  وانتشرت 
الحريات  وخنق  الشعب  وإرهاب  القمع، 
وزج  الصحافة  على  الرقابة  وفرض 
السياسيين واإلعالميين في السجون، وفصل 

له  كان  واهية،  بحجج  الوظائف  اآلالف من 
تأثيره الفعال على الشعب التركي وزاد من 

نقمته على أردوغان وحزبه.
سياسته  بأن  اآلن  إلى  يعترف  لم  أردوغان   
الحالة،  هذه  إلى  تركيا  أوصلت  قد  الفاشلة 
الخارجية  التهديدات  إلى  دوماً  ويعيدها 
التركي وكذلك  القومي  األمن  والخطر على 
هناك  إن  أي  الكردستاني،  العمال  حزب 
تركيا  تدمير  يريد  من  الحدود  خارج  في 
عن  نظره  ويصرف  التركي  الشعب  ليُقنع 
وقد  أردوغان وحكومته وحزبه،  ممارسات 
لبرهة  األكاذيب  بهذه  التركي  الشعب  اقتنع 
من الزمن. ولكن؛ إلى متى؟ والحقيقة انجلت 
االنتخابات  مع  للعيان  واضحةً  وأصبحت 
األخيرة وما تمّخَض عنها من نتائج، والتي 
البعير،  قصمت ظهر  التي  كالقشة  أصبحت 
وألفعالهم  لهم  الحقيقي  الوجه  وأظهرت 

إثرها،  على  أردوغان  وانهار  وأكاذيبهم، 
ومن جهته  كان للصوت الكردي دوره في 
قلب الموازين على صعيد تركيا برمتها، فما 
الديمقراطية  أن نادى رئيس حزب الشعوب 
الدين  صالح  أردوغان  سجون  في  المعتقل 
لصالح  التصويت  إلى  مواطنيه  ديميرتاش 
عن  واالبتعاد  الديمقراطية  الشعب  حزب 
نتيجة  تغيرت  حتى  والتنمية  العدالة  حزب 
االنتخابات كلياً في المدن الكبرى والتي كان 
إسطنبول  مثل  فيها،  الفوز  يأمل  أردوغان 
جاءت  والتي  ومالطيا،  ومرسين  وأنقرة 
نتائجها كالصاعقة على رأسه. ولكنه؛ تجاهل 
كعادته للهزيمة وبدأ بإطالق بطاقات الشكر 
والثناء ألخوته الكرد في شرناخ لمساعدتهم 
له والتصويت لمرشحيه ليصرف النظر عن 
هزيمة  إن  وأنقرة.  إسطنبول  في  خسارته 
وأنقرة  إسطنبول  في  والتنمية  العدالة  حزب 
السياسة  على  السيطرة  مقاليد  فقد  أنه  يعني 
آخر سترسم  في منحى  التي ستتجه  التركية 
انطالقة  مع  القريب  المستقبل  في  خيوطها 

الربيع التركي الديمقراطي.

الشخصية  مع  حواراً  صحيفتنا  أجرت 
الوطنية وأحد وجهاء عشيرة الشرابيين في 
التطورات  حول  العموري  عمر  الحسكة 
عامة،  السورية  الساحة  على  السياسية 
وتحرير مناطق شرق الفرات من اإلرهاب، 
قال:  حيث  السوري  ـ  السوري  والحوار 
»تحول الشعب السوري إلى ضحية للمصالح 
الدولية واإلقليمية وبخاصة تركيا«، وأشار 
إلى أن قوات سوريا الديمقراطية؛ استطاعت 
وحررت  عسكرياً  داعش  على  القضاء 
الدعم  من  بالرغم  بالكامل  الفرات  شرقي 
النصر  وأن  لهم،  تركيا  قدمته  الذي  الكبير 
شمال  شعوب  ووحدة  إرادة  بفضل  تحقق 

وشرق سوريا. وإليكم نص الحوار:

على  السياسية  التطورات  تُقيّمون  كيف  ـ 
وشرق  وشمال  عامة  السورية  الساحة 

سوريا خاصة؟ 

لقد عانت شعوب سوريا من القتل والتشرد 
والدمار؛ نتيجة التدخالت الدولية واإلقليمية 
األجندات  كانت  حيث  الثورة،  اندالع  بعد 
األولوية،  لها  والدولية  اإلقليمية  والمصالح 
ضحية  إلى  السوري  الشعب  وتحول 
التركية  الدولة  وبخاصة  الدولية،  للمصالح 
تنفيذ  أجل  من  وسعها  ما  بكل  عملت  التي 
وذلك  المنطقة،  في  ومصالحها  أجنداتها 
السوري  الشعب  وتدمير  قتل  حساب  على 
السورية من أجل احتالل  الثورة  واستغالل 

على  إليها  تنظر  التي  السورية  األراضي 
أنها جزء من اإلمبراطورية العثمانية لتنهب 
تنفيذ  أجل  ومن  شعوبها.  واستعباد  ثرواتها 
عمدت  المنطقة؛  في  العدوانية  مشاريعها 
والمرتزقة  اإلرهابية  الفصائل  دعم  إلى 
وتوجيهها نحو سوريا، وكانت القبلة األولى 
وشرق  السوري  الشمال  مناطق  هي  لهم 
التي  أردوغان  حكومة  من  بتوجيه  سوريا، 
الديمقراطي في روج  المشروع  وجدت في 
افا والشمال السوري تهديداً على مشروعها 
االستعماري؛ فحاولت بكل الوسائل القضاء 
وحدت  التي  الديمقراطية  التجربة  على 
شعوب شمال وشرق سوريا في إدارة ذاتية 
بين  واألخّوة  التسامح  مبدأ  على  ديمقراطية 
جميع مكونات المنطقة، وكان قرار شعوب 
مجتمع  في  المشترك  العيش  هو  المنطقة 
الجميع،  حقوق  فيها  يصان  حّر  ديمقراطي 
وتركيا تجد في الديمقراطية وأخّوة الشعوب 

عدواً لها. 

الباغوز  تحرير  عملية  تُقيّمون  كيف  ـ 
وشمال وشرق سوريا من اإلرهاب؟

لعدوان  السوري  الشمال  تعرض  لقد 
المرتزقة واإلرهابيين، الذين ساندتهم تركيا 
بكل وسائل الدعم من مال وسالح، وفتحت 
لهم الحدود؛ من أجل القضاء على مشروعنا 
شمال  شعوب  كانت  وقد  الديمقراطي، 
وشرق سوريا لهم بالمرصاد، حيث دافعت 

هذه الشعوب عن إرادتها وحريتها، وقدمت 
الغالي والنفيس؛ من أجل الحفاظ على عزة 
قوات  حول  التفت  التي  شعوبها  وكرامة 
سوريا الديمقراطية التي تضم جميع مكونات 
بكل  ودافعت  شعوب شمال وشرق سوريا. 
الِعرق  إلى  النظر  دون  شعوبها  عن  جدارة 
األهالي  تحرير جميع  من  وتمكنت  والدين، 
في مناطق شرق سوريا من اإلرهاب، وكان 
أخر  على  القضاء  وهو  الكبير  االنتصار 
والتي  الباغوز،  منطقة  في  داعش  معاقل 
لفتت أنظار العالم جميعاً إليها، فداعش الذي 
عجزت قوى كبرى عن التصدي له وقهره، 
استطاعت قوات سوريا الديمقراطية القضاء 
ووحدة  إرادة  بفضل  وهذا  عسكرياً،  عليها 
شعوب شمال وشرق سوريا، وبهذه الهزيمة 
تحطمت أحالم أردوغان والحكومة التركية 
في  الديمقراطية  التجربة  على  القضاء  في 
وإفشال  جهة،  من  سوريا  وشرق  شمال 
المخططات التركية التي هدفت إلى الحرب 
جهة  من  المنطقة  في  والمذهبية  الطائفية 
على  السيطرة  في  مشروعها  وتنفيذ  ثانية، 

المنطقة ونهب خيراتها. 

السياسية  األوضاع  تتجه  أين  إلى   
والعسكرية في المنطقة برأيكم؟

إن هزيمة داعش عسكرياً في شمال وشرق 
والمرتزقة  داعش  نهاية  مرحلة  هو  سوريا 
التركية، وأن احتالل  الفاشية  الذين تدعمهم 

تركيا لمناطق سورية في الشمال هو انتهاك 
يمكن  ال  لذلك؛  الدولية.  والقوانين  للمواثيق 
والسياسي  العسكري  الوضع  بأن  القول 
الباغوز، فشعوب شمال  سيقف عند تحرير 
وستقاوم  الحد،  هذا  عند  تقف  لن  سوريا 
الشمال  كامل  تحرير  أجل  من  وتناضل 
ومرتزقته  التركي  االحتالل  من  السوري 
والتغيير  ودماراً،  فساداً  فيها  يعيثون  الذين 
قدم  على  جاٍر  المنطقة  في  الديمغرافي 
فإعزاز  بقائهم،  استمرارية  أجل  من  وساق 
أراض سورية،  والباب وجرابلس وعفرين 
من  منها  االنسحاب  التركية  الدولة  وعلى 
ومهمة  إليها،  األصليين  السكان  عودة  أجل 
قوات  عاتق  على  تقع  المناطق  هذه  تحرير 
سوريا الديمقراطية، كما أن االدعاء التركي 
بإنشاء منطقة حماية أو عازلة تحت رعايته 
سوريا؛  شمال  شعوب  لدى  تماماً  مرفوض 
إنشاؤها  تركيا  تزمع  التي  المنطقة  ألن 
منها  تركيا  احتالل، وستقود  ستكون منطقة 
على  عدوانها  لشن  ومرتزقتها  جيوشها 
المنطقة من أجل  السوري واحتالل  الشمال 
المنطقة  شعوب  واستعباد  خيراتها،  نهب 
والقضاء على التجربة الديمقراطية المتمثلة 
لم  فتركيا  الديمقراطية.  الذاتية  اإلدارة  في 
ولن تدع شعوب المنطقة تعيش بسالم وأمان 
والتاريخ التركي ضد شعوب المنطقة يؤكد 
سنقاوم  سوريا؛  شمال  شعوب  ونحن  ذلك. 
أي مشروع يكون تحت الرعاية التركية أو 

وصايتها، ونحن قادرون على حماية مناطقنا 
وأمنها وإدارتها، إذا ما تم وقف االعتداءات 
وعلى  مناطقنا،  على  ومرتزقتها  التركية 
شمال  شعوب  ودعم  مساندة  الحر  العالم 

سوريا في هذا االتجاه.

ـ  السوري  الحوار  لملتقيات  رؤيتكم  ما  ـ 
السوري؛ وهل وصلت إلى مرحلة النضج؟

إن تحرير منطقة شرق الفرات بأكملها من 
اإلرهاب هو انتصار لجميع شعوب سوريا، 
وهي يعطي حافزاً أكبر؛ للعمل من أجل بذل 
المزيد من الجهود إلنجاح الحوار السوري ـ 
السوري، وعقد مؤتمر وطني سوري يشمل 
واالتفاق  كافة،  السورية  والشرائح  الفئات 
يؤدي  جديد؛  سوري  وطني  مشروع  على 
ال  تعددية  ديمقراطية  دولة  نحو  بسوريا 
مركزية. وأبدت شعوب شمال سوريا عزمها 
القوى  وعلى  االتجاه،  هذا  في  السير  على 
التيارات  السورية كافة، ومن كافة  الوطنية 
سوريا  إنقاذ  أجل  من  العمل  واالتجاهات؛ 
وحل األزمة السورية؛ ألن الشعب السوري 
يمكنها  التي  الوحيدة  القوة  هو  أطيافه  بكل 
حل األزمة. إن تجاهل أي طرف منها؛ لن 
يؤدي إال إلى المزيد من سفك الدماء ودمار 
من  الوحيدة  الوسيلة  هو  فالحوار  المنطقة، 

أجل الحل والوصول إلى سالم شامل.

لتأسيس  األولى  السنوية  الذكرى  بمناسبة 
شعار  وتحت  المستقبل،  سوريا  حزب 
مركزية«،  ال  ديمقراطية  تعددية  »سوريا 
فيها  تحدث  الحسكة؛  في  احتفالية  أقيمت 
إبراهيم  المستقبل  سوريا  حزب  رئيس 
في  السياسية  التطورات  أخر  القفطان عن 
المنطقة وشمال سوريا وعن االقتتال الذي 
أدى إلى انهيار البنية التحتية واالجتماعية، 
واعتبر تأسيس حزب سوريا المستقبل سفينة 
ديمقراطية  سوريا  لبناء  للسوريين  نجاة 
المكونات  فيها  تعيش  مركزية  ال  تعددية 
وعلى  البعض.  بعضهما  جانب  إلى  كافة، 
هامش االحتفال؛ التقت صحيفتنا بعدد من 

المشاركين فيها:
القوى الارجية ُتزيد األزمة السورّية 

وليست طرفًا يف احلل
لحزب  العامة  األمينة  حدثتنا  البداية؛  في 
قائلة:  خلف  هفرين  المستقبل  سوريا 

سوريا  حزب  تأسيس  على  عام  »مضى 
الهمَّ  عاتقه  على  حمل  الذي  المستقبل 
راية  ورفع  السوريين  ومعاناة  السوري 
إلى  بسوريا  الوصول  أجل  من  النضال؛ 
يعيش  المركزية  ديمقراطية  تعددية  دولة 
وأطيافها  السورية  المكونات  جميع  فيها 
على قدم المساواة فيها، هذا الحزب ناضل 
السوريين  جميع  توحيد  على  نشأته  منذ 
حول هدف مشترك، وهو العمل على حل 
واالعتراف  الحوار  ِعبر  السورية  األزمة 
باألخر؛ ألنه ال سبيل أمام حل األزمة بدون 
السورية  القوى  جميع  حولها  تجتمع  مائدة 
وعلى  السورية  التجربة  وأثبتت  الوطنية، 
مدى سنوات األزمة بأن األطراف والقوى 
الخارجية تزيد من األزمة وليست طرفاً في 
الحل. إن االنتصار على اإلرهاب وتحرير 
هو  اإلرهاب  من  وشرق  شمال  مناطق 
انتصار لجميع السوريين، ونحن في حزب 
السوري  الشعب  نعاهد  المستقبل  سوريا 

بأننا سنبذل المزيد من النضال  حتى تحقيق 
سوريا ديمقراطية تعددية ال مركزية«.

سوريا املستقبل حتتضن
 مجيع السوريني

سوريا  لحزب  الحسكة  منطقة  عضو  أما 
»إن  قائالً:  لنا  فأكد  كبرو  سامر  المستقبل 
من  وبالرغم  المستقبل  سوريا  حزب 
تأسيسه؛  على  فقط  واحدة  سنة  مرور 
السوريين  حوله  من  يجمع  أن  استطاع 
ألنه سعى  كافة؛  والمكونات  األطياف  من 
في  وأهدافه  برامجه  وعبر  البداية  منذ 
والتمييز  والمذهبية  الطائفية  عن  االبتعاد 
شعار  ورفع  السوري،  الوطن  أبناء  بين 
مركزية؛  ال  تعددية  ديمقراطية  سوريا 
والشرائح،  المكونات  تضمن حقوق جميع 
عن  يُعبّر  أن  نضاله  خالل  من  واستطاع 
حزب  نضال  السوريين.  جميع  مصالح 
أهداف  تحقيق  أجل   من  المستقبل  سوريا 

الحرية  في  السوري  الشعب  وطموحات 
الحرب  من  سنوات  بعد  والديمقراطية 
التيارات  مع  وسنعمل  والتشرد،  والدمار 
تحقيق  أجل  من  كافة؛  الوطنية  واألحزاب 
ولشعبها  لسوريا  واالستقرار  األمان 

بمكوناتها وأعراقها كافة«.

دور بارز للمرأة
بمقاطعة  التنظيم  مكتب  في  العضوة  أما 
بقولها:  فحدثتنا  معو؛  شيالن  الحسكة 
خالل  المستقبل  سوريا  حزب  »استطاع 
الفترة القصيرة من عمره، أن يفتتح مكاتب 
يكون  وأن  السورية،  المدن  أغلب  في  له 
السوري  الشعب  لمصالح  حقيقياً  ممثالً 
الفكر  محاربة  إلى  دعا  حيث  برمته، 
الطائفي والمذهبي، وآمن بالتعددية والعيش 
كافة  والثقافات  المكونات  بين  المشترك 
يناضل حزبنا من أجل حقوق  في سوريا. 
المجاالت  المرأة والمساواة مع الرجل في 
كافة، وللمرأة دور كبير في حزب سوريا 
جنب  إلى  جنباً  تشارك  حيث  المستقبل، 
والتنظيمي  السياسي  العمل  في  الرجل  مع 
الشعب  أُهنئ  وأخيراً  القرارات.  واتخاذ 
شمال  مناطق  جميع  بتحرير  السوري 
على  العظيم  باالنتصار  سوريا  وشرق 
المنطقة  شعوب  وتحرير  داعش  مرتزقة 
هي  والتي  والمرتزقة  اإلرهاب  دنس  من 
شعوب  جميع  وتعاضد  تكاتف  حصيلة 
المكونات مع بعضها والوقوف صفاً واحداً 
سوريا  وحزب  التحديات،  مواجهة  في 
للشعب  وفياً  عهده  على  سيبقى  المستقبل 
تحقيق سوريا  بكل مكوناته حتى  السوري 
ديمقراطية تعددية ال مركزية، ينعم أبنائها 

باألمان والسالم«.
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اجلرائم يف عفرين والقدس 
وجهان لعملة واحدة

شديد  وباستغراب  مؤخراً  تابعت 
فيما  التركية  الخارجية  لوزير  تصريحات 
فهي  ونتنياهو،  إسرائيل  بسياسية  يتعلق 
والسبب  الناس؛  بذكاء  استهزاء  بالفعل 
في  والنفاق  االزدواجية  مستوى  أن  هو 
القمة.  إلى  وصل  قد  التركية  السياسة 
العالم  عن  ممثلين  يصبحون  حيناً  فتراهم 
اإلسالمي بأجمعه، كما تجلى في التصريح 
التفجير الذي حصل في أحد جوامع  حول 
نيوزيلندا، وأحياناً يتحولون إلى ممثلين عن 
الفلسطينية فيخرجون بتصريحات  القضية 
راديكالية تُزايد حتى على القادة الفلسطينين 
بالمختصر  إسرائيل،  بالفعل  ضد  وكأنهم 
سياسية،  ومراوغات  محاوالت  كلها  هذه 
التركي  العام  الرأي  على  للتأثير  أوالً 
ولصرف انتباهه عن قضاياه الداخلية نحو 
الشعور  مداعبة  وأيضاً  خارجية  قضايا 
يعتمد  التي  الشعبية  القاعدة  لدى  الديني 
عليها أردوغان وكذلك للتأثير على الرأي 
خاص؛  بشكل  والعربي  اإلسالمي  العام 
وبطالً  للمسلمين  بطالً  أردوغان  إلظهار 

للشرق. 

تتم  ما  ألن  يعطيه؛  ال  الشيء  فاقد  لكن 
ممارسته في المناطق الكردية وفي عفرين 
ليس  التركية  الدولة  قبل  من  جرائم  من 
الشعب  ضد  إسرائيل  ترتكبه  ما  من  أقل 
الذي  الديمغرافي  فالتغيير  الفلسطيني. 
ما  يضاهي  سنة  خالل  عفرين  في  حصل 
قامت به اسرائيل في فلسطين لعدة سنين، 
حيث تم توطين السلفيين والتركمان وحتى 
عناصر داعش وجبهة النصرة في عفرين.
وقتل  خطف  حاالت  يومي  بشكل  هنالك 
وتعذيب بحق الُكرد الذين ما زالوا يعيشون 
والسطو  االغتصاب  حاالت  عفرين.  في 
قدم  تتم على  المدنيين؛  مال  والسرقة على 
من  اآلالف  مئات  قطع  تم  حيث  وساق. 
ليس  قصيرة.  فترة  خالل  الزيتون  أشجار 
هذا فحسب، بل تم هدم كل ما يرمز للشعب 
في  التتريك  سياسة  تطبيق  ويتم  الكردي 
المدارس، كل هذا تم خالل سنة. نعم يومياً 
الجسدية  لإلبادة  عفرين  شعب  يتعرض 
بحق  الجرائم  أبشع  ارتكاب  ويتم  والثقافية 
المدنيين الُعّزل، وهنا أسأل؛ هل هناك فارق 
وبين  فلسطين  في  إسرائيل  ممارسات  بين 
أو  عفرين  في  التركية  الدولة  ممارسات 
ضد الشعب الكردي في باكور كردستان؟! 
أصبحت  والِخداع  والرياء  الكذب  سياسة 
السياسية  الممارسة  من  يتجزأ  ال  جزًء 
تركيا،  في  والتنمية  العدالة  لحزب  اليومية 
هو  هدفهم  فلسطين  عن  يتكلمون  فعندما 
بحق  جرائم  من  يرتكبونه  ما  على  التعتيم 
عالقاتهم  إلخفاء  وأيضاً  الكردي،  الشعب 
وّد  وكسب  إسرائيل  مع  االستراتيجية 
العالم العربي، وفصل القضية الكردية عن 
القضية الفلسطينية، في حين أنه في الحقيقة 
وتركيا  إسرائيل  بين  حميمية  عالقة  هناك 
والسياسية   االقتصادية  الُصعد؛  كلِّ  وعلى 
طويل  لتاريخ  تمتد  عالقة  والعسكرية، 

وكلما مر الزمن تصبح أكثر متانة.

بأن  العرب  أشقاؤنا  يعرف  أن  يجب 
تصريحات المسؤولين األتراك؛ ما هي إال 
هو  منها  والهدف  األعين؛  في  للرماد  َذر 
التعتيم والتشويش على الحقيقة، فالذي يقوم 
قدراً  يملك  ال  شعب  هوية  وقتل  بمحاربة 
مع  ليتضامن  األخالقية  السوية  من  كافياً 
التطّرف  يدعم  مظلومية شعب آخر، ومن 
الديني؛ ال يمكن له أن يدعو صادقاً إلسالم 
إنهم  غير،  ال  سمسرة  عملية  إنها  حقيقي، 
في  شيء  بكل  يتاجروا  أن  ويمكنهم  تجار 
سبيل الوصول إلى هدفهم. لذلك؛ من الهام 
جداً أن نعمل على أال يقع أحد ضحية لهذه 
الدعايات ويصدق هذه االستعراضات التي 

نحن بغنى عنها.

فوزة اليوسف

نوري سعيد 
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عمر العموري: 

«االحتالل الرتكي ملناطق مشال سوريا
ة«

ّ
 انتهاك للقوانني واملواثيق الدولي

أعضاء حزب سوريا املستقبل: 

«رفعنا راية النضال من أجل سوريا تعددية 
دميقراطية ال مركزية«

سوريا حنو الصوملة بعد مثاني سنوات
 من احلِراك الشعبي

هل هي بداية النهاية حلزب العدالة والتنمية...؟!

بداية االنهيار حلكومة العدالة والتنمية ابراهيم القفطانسامر كربوشيالن معوهفرين خلف
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أكد مشرف هيئة اإلشراف العلمّي في لجنة 
المثنى  »أحمد  الدكتور  والتعليم،  التربية 
منبج  مدينة  في  الثقافة  واقع  إن  شكير«  أبو 
تتسم  جديدة،  مخاض  بحالة  يمرُّ  وريفها، 
على  باعتمادها  الجديدة،  الثقافية  بالليبرالية 
بشكل  ويهيمن  الجديد،  الجيل  من  المثقفين 
في  مشهدها  بكامل  الثقافة  واقع  على  فعال 
هّوة  هناك  أن  إلى  وأشار  الراهنة،  المرحلة 
تُلقي بظاللها على  بين ثقافة األمس واليوم، 
نقاط  وجود  إلى  مشيراً  النُخب،  وجوه  كافة 
كثيرة من القوة والضعف، تشي على أنشطة 
أن هناك  الثقافة بمدينة منبج وريفها، مؤكداً 
سعي واضح ودؤوب من قبل اإلدارة المدنية 
الديمقراطية بمدينة منبج؛ للدفع بعجلة الثقافة 

إلى األمام.
صحيفتنا  أجرته  حوار،  في  ذلك  وجاء 
أبو  المثنى  الدكتور »أحمد  مع  »روناهي«، 

الثقافة  واقع  عن  بإيجاز  ليحدثنا  شكير«؛ 
بمدينة منبج وريفها بين األمس واليوم، وعن 
جانب  إلى  للثقافة،  والضعف  القوة  مكامن 
سبل دعم اإلدارة المدينة الديمقراطية للثقافة 

في الوقت الحالي:

ـ كيف يبدو حال الثقافة في مدينة منبج بين 
األمس واليوم؟ 

ورمز  اآلداب،  وحاضنة  الّشعراء،  أّم  منبج 
األصالة، يفوح منها عبق التّاريخ والحضارة، 
فيها وجد األمير أبو فراس الَحْمدانّي ضالّته، 
الدوقلة  انطلق  ومنها  األشعار،  أجمل  ليُبدع 
المنبجّي بقصيدته اليتيمة التي أذهلت القّراء، 
الذي  عمر  ريشة  أبو  ترعرع  ثناياها  وبين 

رسم بريشته أجمل الّصور والتّعابير، ثّم سلّم 
رايةَ اإلبداع لدوقلة القرن العشرين في منبج، 
أال وهو الّشاعر الحصيف المجيد محمد منال 

غزيل.
يبقى  والبعيد،  القريب  الماضي  بين  وما 
صناعة  إلعادة  نفسه  عن  يبحث  الحاضر 
اإلبداع بطرق فنيّة جديدة، تُناسُب مقتضيات 
التّأصيل  عن  وتبحث  الراهنة،  المرحلة 
والذات، فما بين األمس واليوم بون شاسع، 
الواعدة  الثقافيّة  لألقالم  محفّزاً  يظّل  لكنّه 
سيضمن  الذي  والتّجديد  واإلبداع  لالبتكار 

ارتقاء المنزلة الثقافية لمنبج.

الواقع  في  والضعف  القّوة  مكامن  هي  ما   

الثّقافّي المنبجّي؟
المنبجّي،  الثقافّي  الواقع  في  القّوة  مكامُن 
وجود  في  تتجّسد  التي  الثقافية  الثروة  هي 
على  القادرين  المثقفين  من  واسعة  طبقة 
رسم خارطة ثقافية متنّوعة ومتجّددة، وهذه 
المناطق،  من  غيرها  عن  منبج  تميّز  سمة، 
إْذ تغلُب النّزعة الثقافية عليها، وهذا ما أنتج 
خامات أدبيّة وفكريّة متواصلة ومستمّرة من 
والمفكرين،  واألدباء،  والكتّاب،  الّشعراء، 
الغنى  هذا  ولعل  المكّونات،  مختلف  من 
والثّراء الثّقافي، قد جعل منبج واحدة من أهم 
عموماً  والمنطقة  سوريا  في  الثقافية  المعالم 

عبر التّاريخ.
التّرّدد  حالة  في  الّضعف  نقاط  تكمن  بينما 
أرخِت  حيث  منبج،  مثقفي  منها  يعاني  التي 
بثقلها عليهم، ودفعت الّسياسيّة  اإلرهاصات 
وأسكتت  والتّخفّي،  للّصمت  الكثيرين   a
سلباً  انعكس  مّما  أقالمهم،  أفواههم، وجفّفت 
وتراجعاً على الواقع الثّقافّي في المدينة، مّما 
يدفعنا لتحفيز هؤالء المثقفين عن التّحّرر من 
سياسة االنكفاء، واالنطالق نحو آفاق الثقافة 

والمعرفة.

نشوء  منذ  التغيير  مالمح  أبرز  تبدو  ـكيف 
اإلدارة؟ وكيف لها النهوض بالشكل األمثل؟ 
الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  تشكيل  مثّل  لقد 
في منبج عامالً مهّماً في تغيير النمط الثّقافّي 
الّسابقة  الحقبة  في  عانت  التي  المدينة،  في 
المثقفين،  مالحقة  نتيجة  الثّقافّي  الجمود  من 
وإتالف الكتب، وحرق المكتبات، مّما جعل 

المراهنة على الثّقافة رهاناً خاسراً.
لكن مع تشّكل اإلدارة المدنية في منبج بدأِت 
أصبحْت  حيث  مختلفاً،  شكالً  تأخذ  الثقافة 
متاحة،  الثقافّي  والتّعبير  التفكير  حّريّة 

اإلدارة  من وحي  ثقافيّة  مؤّسسات  وظهرت 
كلجنة الثقافة والفّن، واتّحاد المثقفين، وأثمر 
في  مهمة  تغييرات  بحدوث  الِحراك  هذا 
الشاعر  مكتبة  بافتتاح  تمثّلت  وجيزة؛  فترة 
محمد منال غزيّل، ومسرح الثقافة الذي شهد 
وأدب  من شعر  مختلفة  ثقافية  أنماط  ويشهد 
ومحاضرات وندوات ومسرحيّات وغيرها.

جديدة  وروحاً  حركة  الثقافة  منح  ما  وهذا   
الجديدة  الّروح  وهذه  عسير،  مخاض  بعد 
تستدعي التّكاتف من جميع المثقفين بمختلف 
مكوناتهم، وإلقاء ما يفرقهم خلف ظهورهم، 
ألن ما يجمعهم من إرث ثقافّي هو أكبر، كما 
مثقفين  يتطلّب  الذي  الواقع  تحديات  تجمعهم 
قادرين على دعم المجتمع بالتناغم مع جهود 

اإلدارة في هذا الميدان.

تبعاً  المسميات  تختلف  روناهي\الرقة: 
الرقة  في  لكن  عام،  بشكل  العربية  للّهجات 
بلهجتهم  األهالي  يسمونه  الزور،  ودير 
 ، اللفظ  بهذا  ويفرحون  »الجمى«   الجميلة 
الفُصحى،  العربية  باللغة  »الكمأة«  وهي 
ويعتبرها البعض خير هللا إلى العباد، ونوع 
نادر من أنواع الفطر، ويعد غذاًء ال يستلزم 
هو  يحتاجه  ما  كل  بل  تربية،  أو  زراعة 
األمطار الرعدية على أرض زراعية فقيرة 
نوعاً ما، التي تكثر في مناطق شرق سورية، 
تسميتها،  الرقة  ألهالي  يحلو  كما  »البريّة« 

وهم يقصدون بها بادية الرقة.

اجلمى غذاء وخربة وعناء

األشهر  في  هطلت  التي  الرعدية  األمطار 
العام،  هذا  وفير  بموسم  ساهمت  الماضية، 
لكن استخراجها يستلزم كما معروف الحفر 
والبحث عنها،  على عمق شبر في األرض 
وهناك من لديه الخبرة الكبيرة في إيجادها، 

مثل تتبع انشقاقات التربة وشم األرض أيضاً 
يمتهنون  السابق أشخاص  ، وكان هناك في 
»حوش الجمى« وبيعه باألسواق، حيث ليس 
الشخص  يدعى  وكان  إيجاده،  السهل  من 
بـ »الجماي« ، وكانوا وهم  بذلك  المحترف 
يبحثون عنه يغنون المولية الفراتية، ويؤلفون 

أبيات خاصة للكمأة، أحداها تقول:
اندليتو         الجمى  درب  جماي  ماني  و  جماي 

و هللا هواي عّذب كل العمر داريتو
هذا  من  األهالي  ُحرم  الماضية  األعوام  في 
الغذاء كون المعارك كانت محتدمة بين قوات 
وكان  داعش،  ومرتزقة  الديمقراطية  سوريا 
من الخطورة الذهاب إلى »البرية« وقضاء 

ساعات في البحث واستخراج »الجمى«.
الفراتي  التراث  في  وعمق  مدلول  للجمى 
ومناطق البادية، وأهل المنطقة أدرى بعمليات 
الوجبات  أشهى  بإعداد  وكذلك  عنه  البحث 
منه، والمرأة في البادية تتقن الطريقة الُمثلى 
في إعداده وتنصح بعدم إضافة أي نوع من 
التوابل والبهارات إلى طبق الجمى حتى ال 
تؤثر على الطعم والنكهة الفريدة له، وأشهر 

طريقتين يقدم بهما هذا الغذاء الرائع، األول 
مع  الصغيرة  اللحمة  قطع  مع  »مقلوبة« 
اللحمة  مع  يطبخ  الثاني  والصنف  األرز، 

والسمن ويؤكل بـ »التغميس«.

اجلمى غذاء ودواء عاملي

يُعرف الجمى عالمياً  وليس عربياً فقط ومن 
أوروبا  في  األبيض  الجمى  أنواعه  أبرز 

أرقى  في  عالمية  وجبات  منه  وتحضر 
منه  غرام  الكيلو  سعر  يصل  وقد  المطاعم 
ثالثة آالف دوالر، وتقام لهذه األنواع أسواق 
المحالت  في  يباع  وال  سنوية  ومعارض 
التي  بإسبانيا  فيساريون  أغلبه  وينتج  العامة 

يُطلق عليها عاصمة الكمأة البيضاء«.
مفيد  الفطر  من  النوع  هذا  إن  إلى  يضاف 
الغرب  العلماء في  جداً صحياً حيث توصل 
البروتينات  أنه يحتوي على نسبة عالية من 
وأمالح البوتاسيوم والصوديوم والمغنزيوم، 
»الجمى«  أن  منطقتنا  في  القدامى  ويعتقد 

يساعد على الشفاء من أمراض عدة.
كثيرة هي السنوات التي كان »الجمى« يصل 
إلى سعر عاٍل جداً يتخطى سعر اللحم ذاته في 
الرقة، ويصعب على أغلب األهالي متوسطي 
الدخل تناوله، لكنه بات هذه السنة في متناول 
الكثيرين وجادت السماء بمطر وفير وجادت 
تشكر  الحناجر  وعادت  بخيراتها،  األرض 
لتصاحب  خيراتها  على  واألرض  السماء 

مواسم الفرح بالسالم واألمان.

العادات والتقاليد  الكثير من  تتنوع وتتقارب 
على  ولكنها  أخرى  تارات  في  تتباين  وقد 
العموم تبقى هادفة إلى مزيد من الحفاظ على 
األلفة والمحبة والتآخي والسالم في المجتمع، 
دوراً  تلعب  الصغيرة   التفاصيل  تلك  وحتى 
بارزاً في رسم مالمح المجتمعات وبخاصة 

المجتمعات الشرقية.
من  عدد  في  يتوزعون  الذين  وللشركس 
ما  جميلة  وتقاليد  عادات  السورية  المدن 
زالت  وما  وقرون،  قرون  منذ  قائمة  تزال 
هجمة  من  تعانيه  ما  رغم  تتوارثها  األجيال 
للحداثة وإنكار للمفاهيم والعادات المجتمعية. 
التعارف والخطبة والزواج ما  وفيما يخص 
على  تحافظ  الشركسية  األُسر  أغلب  زالت 
بـ  يُعرف  والتعارف  والتقاليد،  العادات  تلك 

»بشاثوغ« أما الخطبة فهي »أثن«.
في  والفتيات  الشباب  بين  التعارف  يكون 
الحفالت والرحالت وطبعاً يستثنى أوالد العم 

ألنهم  للزواج  العمات  وأوالد  الخال  وأوالد 
يكونون بمثابة األخوة، هناك جانب مهم عند 
الشراكسة أنه يحق للفتاة  الشركسية اختيار 
شريك حياتها بنفسها، وهو جانب مميز من 

مكانة المرأة وصون جانب من حقوقها.
هناك بعض العادات الغريبة عن المجتمعات 
الشاب  زيارة  فمثالً  الشراكسة  عند  األخرى 
التعارف ومن  باب  أهلها من  بيت  للفتاة في 
ثم الزواج هو أمر طبيعي وعادة من عادات 
أو  الشب  أما  القِدم،  منذ  الشركسي  المجتمع 

الحبيب عند الشراكسة فأسمه ) قشن ( .
بمراحل  والزواج  الخطبة  بين  الفترة  وتمر 
عدة: إذ تكون الزيارة بأخذ موعد رسمي من 
الفتاة وذلك بطريقة مهذبة والئقة، والزيارة 
طبعاً تكون في بيت أهل الفتاة ومناسبة للوقت 
وبوجود صديق أو أحد األقرباء برفقة الشاب 
وأيضاً بوجود أخت أو قريبة الفتاة مع مراعاة 
الزيارات  تكررت  وإذا  اللباس،  في  الحشمة 

يتم  حينها  الطرفين  بين  اإلعجاب  وحصل 
الرغم  وعلى  والخطبة،  الرسمي  االرتباط 
المجتمعات  على  طرأت  التي  الحداثة  من 
ببعض  متمسكة  التزال  أنها  إال  الشركسية 

الطقوس الخاصة بالزواج.
 

العروس  منزل  يكون  الزفاف  حفل  يوم  في 
يضج  بأقارب وأصدقاء العريس أما العريس 
فيغيب عن النظر في حفل زواجه وهذا يدل 
فيقوم  العروس  ألهل  وحيائه  احترامه  على 
أقاربه بدفع المهر ألهل العروس وهو مهر 
رمزي جداً. أما العروس فيقوم األصدقاء أو 
الجيران باحتجازها وال يسمحون بمغادرتها 
قبل أن يحصلوا على الهدايا من أهل العريس. 

تخرج العروس بعد ذلك على وقع الموسيقى 
أحد  منزل  إلى  تذهب  ثم  الشركسية  التراثية 
كبار عائلة زوجها وتبقى ألسبوع كامل وفي 
هذا األسبوع تقام الحفالت التراثية الراقصة 
وبعد هذا كله يحين الوقت لتذهب مع شريك 

حياتها.

إيرانية  لمواقع  اإلسرائيلي  الهجوم  بعد 
استهدفت  والتي  حلب،  وشرق  شمال  في 
خفَّف  لوجستية،  ومواقع  للسالح  مخازن 
من  اإليرانيين  وحلفائه  السوري  النظام 
السالح  منزوعة  للمناطق  القصف  وتيرة 
في  وأردوغان  بوتين  اتفاق  أوجدها  التي 
باتت  والتي  المنصرم،  العام  سوتشي  قمة 
الشام  تحرير  هيئة  لعناصر  مريحاً  مرتعاً 
القصف اإلسرائيلي هذا  )النصرة(، وجاء 
القاضي  األمريكي  القرار  مع  بالتوازي 
إسرائيل،  إلى  السوري  الجوالن  بضم 
الجانبين  بين  عسكرية  لقاءات  وسلسلة 

الروسي والتركي في إعزاز وإدلب.
هذه التحركات واللقاءات لم تأِت من فراغ، 
وبالتحديد القصف اإلسرائيلي لهذه المنطقة 
تأِت  لم  التي  األولى  للمرة  استهدفت  التي 
وما  وروسيا،  تركيا  من  مسبق  علم  دون 
أكدته مصادر  ما  هو  الفرضية  هذه  يعزز 
اإلسرائيلية  الطائرات  أن  إسرائيلية 
عملية  لتنفيذ  التركية  األجواء  استخدمت 
القصف، وال بد أنها أخبرت روسيا مسبقاً 
االشتباك  منع  لقواعد  وفقاً  القصف  بهذا 
الفاعلة  العسكرية  األطراف  بين  المتفق 
في سوريا. لكن؛ لماذا هذا االستهداف في 
هذا التوقيت؟ وما هي الرسائل التي تحاول 

األطراف المتعددة إرسالها؟

روسيا واسرتداد هيبتها وماهلا

االستفادة  اليوم  الروسي  الجانب  يحاول 
بعد  لصالحه  الزمن  عامل  من  القصوى 
نهاية مرتزقة داعش في الجزء الشرقي من 
دير الزور، وإمكانية تأثير النصر الميداني 
الخارطة  على  الديمقراطية  سوريا  لقوات 
عامة،  سوريا  في  والميدانية  السياسية 
تحرير  موضوع  يخص  فيما  وبالتحديد 
التركي،  االحتالل  من  والشهباء  عفرين 
وروسيا  تركيا  من  كالً  تستثمر  هنا  ومن 
جهودها لتنفيذ بنود اتفاق سوتشي وإرساء 
الشمال  في  جديدة  وميدانية  سياسية  معالم 

السوري، والتي توضحت بعض معالمها.
ويحاول الجانب الروسي ضمان مصالحه 
عبر  المنطقة  في  والسياسية  االقتصادية 
تربط  التي  الرئيسية  التجارية  الطرق  فتح 
من  بكٍل  »حلب«  االقتصادية  العاصمة 
معبري باب السالم )إعزاز( وباب الهوى 
السوري  بالساحل  حلب  وربط  )إدلب( 
القدرة  تعزيز  بهدف  سوريا؛  ووسط 
السوري  للنظام  واالقتصادية  التجارية 
تعزيز  في  روسيا  منها  سيستفيد  والتي 
إعادة  ومعركة  سوريا  ضمن  استثماراتها 
تزال  ما  التي  الغربية  القوى  مع  اإلعمار 
دون  اإلعمار  إعادة  في  المشاركة  ترفض 
في  السياسية  العميلة  في  الفعلي  المضي 

البالد برمتها.

جسم  لتشكيل  تسعى  تركيا 
سياسي يف الشمال

تنفيذ  في  تركيا  تمضي  جهتها؛  ومن 
والتي  روسيا،  مع  بالتعاون  مخططاتها 
المنطقة  ديمغرافية  تغيير  بداية  تستهدف 

اقتصادياً  وربطها  عفرين،  وبالتحديد 
لطرحها  تمهيداً  لها؛  موالية  بشخصيات 
كخطة لتشكيل كيان سياسي موالي لها في 
عفرين  إلى  جرابلس  من  الممتدة  المنطقة 
وبشخصيات بارزة من المكون التركماني، 
والتركي،  الروسي  الجانبان  يحاول  وهنا 
االحتالل  لمرتزقة  الحقيقي  الوجه  تغيير 
المتشددة  الفصائل  تشكل  التي  التركي 
ضمن  للدخول  ودفعهم  فيها،  الغالبية 
تشكيالت أمنية وعسكرية مرتبطة بالجيش 
واالستخبارات التركية بشكٍل مباشر تحت 
العسكرية  الشرطة  منها  مختلفة  مسميات 
التشكيالت  من  وغيرها  المدنية  والشرطة 
تمرير  على  والعمل  االستخباراتية، 

سياسات التتريك المبطنة والظاهرة.
أردوغان  طيب  رجب  حكومة  تعمدت 
رواتب  لتخفيض  السوري  الشمال  في 
ومستحقات مرتزقتها من الفصائل المختلفة 
بشكٍل كبير )500 ليرة تركية(، مقابل ذلك 
متوسطة  شبه  رواتب  وضع  على  عملت 
تركية  ليرة   1500-  800 بين  تتراوح 
واالستخباراتية  العسكرية  للتشكيالت 
المنضوية  االحتالل  ولسلطات  لها  التابعة 
وهذا  المعارض،  االئتالف  سقف  تحت 
وتبديل  الفصائل  تلك  إضعاف  شأنه  من 
سلطات  لصالح  عناصرها  والءات 
مستثنية  فصائل  هناك  ولكن؛  االحتالل. 
من هذا التخفيض بشكل غير مباشر وعلى 
)السلطان  التركمانية  الفصائل  رأسها 
مراد والحمزات(؛ وهذا يدفع نحو التمايز 

تلك  على  المسلحة  الفصائل  هذه  وسيطرة 
عفرين  إلى  جرابلس  من  الممتدة  المنطقة 
التي  العسكرية  التشكيالت  جانب  إلى 

تديرها االستخبارات التركية.

من  إيران  إخراج  حتاول  تركيا 
معادلة الشمال

تطمح تركيا اليوم إلى التمدد نحو تل رفعت 
والمناطق المحيطة بـ نبل والزهراء، وهذا 
اإليرانية  المصالح  يضرب  أن  شأنه  من 
في  بل  وحدها،  حلب  في  ليس  المباشرة 
يعود  ولن  أيضاً،  وإدلب  وحمص  حماة 
وبعد  المنصرم  العام  فخالل  لها،  بالفائدة 
الجولة الخامسة من اتفاقية أستانا انسحبت 
كفريا  بلدتي  إخالء  عبر  إدلب  من  إيران 
بلدتي  ثقلها في  والفوعة، ووضعت معظم 

النبل والزهراء، وأكدت مصادر متعددة أنه 
ثمة اتفاق روسي - تركي على وضع تلك 
الميليشيات  وإبعاد  اتفاقهما  ضمن  البلدتين 
جذري  بشكل  حلب  شمال  من  اإليرانية 
الشرقي من  الريف  في  لها  مقابل مكاسب 

المدينة.
الروسي  الخالف  موضع  يكمن  وهنا 
الدولتين  مصالح  تتعارض  إذ؛  اإليراني. 
الحليفتين لألسد في سوريا اليوم، وهذا ما 
يتغير بين ليلة وضحاها، فالجانب اإليراني 
وتركيا  روسيا  من  حذراً  أكثر  اليوم  بات 
الروسي  الخالف  بوادر  وظهرت  معاً، 
للرئيس  المفاجئة  الزيارة  بعد  اإليراني 
شهر  نهاية  لطهران  األسد  بشار  السوري 

شباط الفائت.

عملية إدلب حبكم املؤجلة

في  ظهرت  التي  الكثيرة  الخالفات  رغم 
الروسي  الجانيين  بين  األخيرة  الفترة 
يحاول  التركي  الجانب  أن  إال  والتركي، 
التجارية  الطرق  لفتح  النصرة  إرضاء 
االبتعاد  منهم  المباشر؛  الطلب  عبر 
بتسيير  والسماح  التجارية  الطرق  عن 
التي  إدلب  في  الروسية  التركية  الدوريات 
باتت اليوم تحت سيطرة هيئة تحرير الشام 
بشكل كامل؛ بهدف دفع تنفيذ بنود االتفاق 

الروسي التركي.
توجيه  إلمكانية  الترويج  من  وبالرغم 

عسكرية  حملة  وربما  عسكرية  ضربات 
األوضاع  أن  إال  إدلب،  على  مباشرة 
تتيح  لن  المنطقة  في  العامة  السياسية 
الفرصة اليوم أمام روسيا للمضي في هذا 
قوة  وجود  لعدم  إضافة  العسكري،  العمل 
ضاربة قوية على األرض الجتثاث جبهة 
النصرة في ظل وجود إشارات عدة، تؤكد 
وجود اتصاالت بين أمريكا وموسكو فيما 
لن  االتصاالت  هذه  لكن؛  إدلب.  يخص 
تتبلور على الواقع في ظل لعب أنقرة على 
حبل التناقضات الروسية األمريكية، وربما 
المقبلة؛  القليلة  األشهر  في  الحال  يتغير 

التركية  الداخلية  السياسة  لتغيير  نتيجة 
انتزعت  التي  المحلية  االنتخابات  بُعيد 
فيها المعارضة المدن الرئيسية من تحالف 
والتنمية  العدالة  حزب  أي  الحاكم  الحزب 
التأثير  شأنه  من  وهذا  القومية،  والحركة 
أمريكا وتركيا  بين  المفاوضات  على سير 
التي  اآلمنة  الحدود  منبج وموضوع  حيال 
باتت تركيا على يقين أنه لْن يكون لها دوراً 

فيها.

إعاقة حترير عفرين هو اهلدف

إلى  الروسية  ـ  التركية  االتفاقات  تهدف 
ضرب وحدة التراب السوري أوالً والنفوذ 
أخرى  ومناطق  حلب  شمال  في  اإليراني 
في سوريا ثانياً، إرضاًء للجانب الروسي، 
كما وتهدف في الوقت ذاته لوقف العمليات 
تحرير  قوات  بها  تقوم  التي  العسكرية 
عفرين ضد االحتالل التركي ومرتزقته في 
لمحاولة  إضافة  المحتل،  السوري  الشمال 
مقاطعة  إفراغ  الروسي  والجانب  تركيا 
الشهباء من الوجود الكردي المتمثل بأهالي 
مكوثهم  فضوا  الذين  الُمهجرين  عفرين 
تحريرها  بهدف  منطقتهم؛  من  بالقرب 
والعودة إليها، ووفق المعطيات في أرض 
الوطني  المجلس  من  أحزاب  توجد  الواقع 
التركي  التوافق  في  متورطة  الكردي 
الشهباء  مقاطعة  بإفراغ  الخاص  الروسي 
الكردي  الوجود  على  القضاء  وبالتالي 
تمهيداً  الفرات؛  نهر  غرب  في  عامةً 
لتشكيل كيان سياسي موالي ألنقرة والذي 
سيكون التهديد الرئيسي على وحدة التراب 
كحلب  السورية  المدن  وكذلك  السورية 

وحماة وحمص مستقبالً.

ماذا يستفيد النظام السوري وإيران 
من ذلك؟

تجري  التركية،  الروسية  التحركات  هذه 
منه  سلب  الذي  النظام  رغبة  عن  بمعزل 

قدرته على إنتاج قرار وطني مستقل بعيداً 
في  واإليرانية،  الروسية  اإلمالءات  عن 
الوقت ذاته يشكل االتفاق الروسي التركي 
اإليرانية  المصالح  على  حقيقياً  هذا خطراً 
في سوريا عامة وبالتحديد في شمال سوريا 
السياسة  األزمة  لتعميق  إضافة  وجنوبها، 
العراقيل  ووضع  سوريا،  في  والميدانية 
في  ويبعد  السوري،  السياسي  الحل  أمام 
الوقت ذاته إيران عن اتفاقيات آستانا التي 
ستتحول مع الزمن إلى قمة روسية تركية 
تزيد الخناق على إيران في سوريا وربما 
الصف  في  الغد  أعداء  اليوم  حلفاء  يصبح 
األمريكي ضد إيران، وسط تحرك غربي 
في  دورها  وتحجيم  إيران  لعزل  أمريكي 
المنطقة وربما خلق األزمات الداخلية فيها 

الحقاً.

ما أهمية حترير عفرين؟

أن  يمكن  الذي  السوري،  الوطني  القرار 
التركية وتوافقاتها  يقف في وجه األطماع 
الحوار  تعزيز  في  فقط  يكمن  روسيا  مع 
العسكري  والتوافق  السوري،   - السوري 
التركي  المحتل  لطرد  السورية  القوى  بين 
من الشمال السوري وعلى رأسها عفرين، 
وأشهرت قوات سوريا الديمقراطية حقيقة 
االنتهاء  بعد  عفرين  تحرير  في  مساعيها 
من داعش في خطاب النصر، ودعا القائد 
مظلوم  الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام 
على  الحفاظ  بهدف  للحوار  دمشق  عبدي 

وحدة سوريا.
مرهون  اليوم  السوري  التراب  فوحدة 
السوريين،  قبل  من  عفرين  بتحرير 
ومواجهة الصفقات المشبوهة بين الروس 
واألتراك على حساب الشعب السوري هو 
السبيل الوحيد لفرض معادلة سورية وطنية 
تحفظ الشعب السوري من اإلرهاب والقتل 

وتُعيد سوريا إلى ما كانت عليه سابقاً.
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جرحى وحدات حماية الشعب )ypg(، الذين 
الوطن  لهذا  فداًء  قدموا أجزاء من أجسادهم 
في سبيل الوصول للحرية وتحرير الشعوب 
من الظلم، وبطش المرتزقة الذي عانى منه 
الشعب في مناطق شمال وشرق سوريا حقبةً 
من الزمن، يباركون جميع الشهداء والمقاتلين 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  شعوب  وكافة 
بالقضاء على مرتزقة داعش، واإلعالن عن 
تحقيق النصر في آخر جيب لهم في الباغوز، 
ويعاهدون بمواصلة طريق النضال وتصعيد 
فقدانهم  من  بالرغم  أبدوها  التي  المقاومة 

لبعض أجزاء من أجسادهم.

فت روح الصداقة  من هنا ُعرخِ
واملعنى احلقيقي ألخّوة الشعوب

ومن بين الجرحى الذين قدموا أطرافهم فداًء 
قامشلو،  من  إبراهيم  آرام  المقاتل  للوطن، 

والبالغ من العمر 23 عاماً، الذي انضم إلى 
أواخر  في  الشعب  حماية  وحدات  صفوف 
من  هدفه  بأن  آرام  بين  وقد  2011م،  عام 
االنضمام لوحدات حماية الشعب هو رغبته 
في الدفاع عن شعبه ضد جميع االعتداءات، 
حيث شارك في العديد من حمالت التحرير 
والشرق  والشمال  آفا  مناطق روج  كافة  في 
داعش،  مرتزقة  لهجمات  للتصدي  السوري 
جبهات  في  األمامية  الخطوط  في  وكان 
تل  تحرير  في حملة  القتال، وعند مشاركته 
تمر، أصيب آرام في يده مما أدى إلى بترها، 

باإلضافة إلى إصابته بجرٍح في كتفه.
وبهذا الصدد ذكر المقاتل آرام خالل حديثه 
تمر  تل  في حملة  بالقول: »خالل مشاركتنا 
داعش  مرتزقة  لدحر  حفيان،  تل  قرية  في 
منها، أصيب أحد أصدقائنا المقاتلين بجروح 
وعند  الحركة  عن  عاجز  وأصبح  بليغة 

قناص  بواسطة  أيضاً  أصبت  له،  مساعدتي 
المرتزقة، ومن ثم حاول المقاتلون اآلخرين 
حيث  جميعاً،  إصابتهم  تم  ولكن  مساعدتنا، 
استشهاد  إلى  باإلضافة  مقاتالً،   18 أصيب 
أربعة مقاتلين لكي ال نبقى في يد المرتزقة، 
والمعنى  الرفاقية  الروح  عرفُت  هنا  ومن 
خالل  من  الشعوب  بأخّوة  للتمسك  الحقيقي 

هذه المقاومة«.
وأكد إبراهيم في حديثه بأنه عندما يتذكرون 
نضال ومقاومة القائد أوجالن، فأن جروحهم 
تصبح مصدر فخر لهم، وأن جرحى مقاتلو 
والمرأة  الشعب  حماية  وحدات  ومقاتالت 
وطنهم  عن  الدفاع  قادرين  غير  ربما  اآلن 
خالل  ومن  بتفكيرهم  ولكنهم  الجبهات،  في 
القتال  في  التجارب  من  بالعديد  مرورهم 
قادرين على تدريب أشخاص آخرين، وهم ال 
يزالون على العهد الذي قطعوه على أنفسهم 

من أجل حماية قيم المجتمع وكرامته.
وأضاف إبراهيم بالقول: »بفضل فكر وفلسفة 
هذه  إلى  وصلنا  أوجالن،  هللا  عبد  القائد 
المرحلة بإكمال مشروع األمة الديمقراطية، 
ونعاهد بالسير على ُخطا الشهداء الذين سقوا 

تراب الوطن بدمائهم الطاهرة«.

النصر الكبري قادم بتحرير 
بل الدولة الرتكية  عفرين من قخِ

الفاشية
جميع  إبراهيم  آرام  هنأ  حديثه  نهاية  وفي 
جميع  إلى  باإلضافة  الجبهات،  في  المقاتلين 
أبناء الشعوب في الشمال والشرق السوري، 
الزور من آخر معاقل مرتزقة  دير  بتحرير 
على  النصر  تحقيق  عن  واإلعالن  داعش 
شمال وشرق سوريا  في  العسكري  الصعيد 

بشكٍل نهائي، مؤكداً بأن النصر الكبير قادم، 
الدولة  قبل  من  المحتلة  عفرين  تحرير  وهو 

التركية الفاشية.
وحدات  في  المقاتل  أشار  ذاته  السياق  وفي 
حماية الشعب نوروز قامشلو البالغ من العمر 
المعارك  في  عينيه  فقَد  والذي  عاماً،  ثالثين 
التي جرت ضد المرتزقة في قرية تل علو، 
ولنا  األرض،  أصحاب  »نحُن  قال:  حيث 
الحق في الدفاع عنها والحفاظ على مكتسبات 
على  بالقضاء  الحمالت  بدأنا  نحُن  الشهداء، 
مرتزقة داعش، ورفاقنا أكملوا دربنا وحققوا 
النصر، فهذا إنجاز عظيم يُحتذى به، ليكتب 
الذي  التاريخي  اليوم  هذا  التاريخ  صفحات 

سيبقى عالقاً في ذاكرة األجيال«.
وفي نهاية حديثه أكد نوروز بأنهم على أهبة 
من  بالرغم  إرهاب  ألي  للتصدي  االستعداد 
إصاباتهم، مبيناً بأنهم أدركوا المعنى الحقيقي 
وحدات  صفوف  إلى  االنضمام  بعد  للحرية 

حماية الشعب.

روناهي / الحسكة - أكد المعنيون في القطاع 
بكافة  يعملون  أنهم  على  بالحسكة،  الصحي 
مجتمع  لبناء  المتوفرة  واإلمكانات  الجهود 
صحي قادر على التعبير عن نفسه، مشيدين  
تقديم  في  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  بدور 
المواطنين،  لجميع  الصحية  الخدمات 
بدعم  اإلنسانية  المنظمات  جميع  وناشدوا 
من  السوري  والشرق  الشمال  مناطق  كافة 

الناحية الصحية لتالفي النواقص.
الصحية  التغطية  )حملة  شعار  تحت 
الشاملة(، أحيت منظمة الصحة العالمية يوم 
الصحة العالمي لعام 2019م، الذي صادف 
السابع من نيسان، وتأكيداً على مبدأ ضمان 
التي  الصحية  الرعاية  الجميع على  حصول 

يحتاجونها.
وبهذه المناسبة التقينا مع عدد من المختصين 
حول  رأيهم  إلبداء  الصحي،  المجال  في 
الصحة عامةً، وفي روج آفا وشمال وشرق 

سوريا خاصةً.

ُنّيي كافة العاملني يف هذا 
اجملال على اجلهود اجلبارة اليت 

يقومون بها

معمي  درباس  الدكتور  حدثنا  الصدد  وبهذا 
العاملين  كافة  نُحيّي  المناسبة  بالقول: »بهذه 
في مجال الصحة في شمال وشرق سوريا، 
في  بها  يقومون  التي  الجبارة  الجهود  على 
نمر  التي  والعصيبة  الصعبة  الظروف  هذه 
من  المواطنين،  على  العبء  وتخفيفهم  بها، 
عن  التعبير  على  قادر  صحي  مجتمع  أجل 
وحدها  الصحية  المجتمعات  ألن  نفسه، 
قادرة على التعبير عن ذاتها، باإلضافة إلى 
لجميع  الشاملة  الوقائية  التدابير  بكل  القيام 
السكان، وإيجاد بيئة صحية مالئمة للحد من 

األمراض، والقيام بحمالت توعية«.
الصحية  العادات  من  البعض  معمي  وذكر 
حمالتهم  ضمن  إليها  يدعون  التي  السليمة 
الرياضة،  على  التشجيع  وهي؛  التوعوية 
التغذية السليمة، أهمية الرعاية الطبية للمرأة، 
المبكر عن سرطان  الكشف  األسرة،  وطب 
الغير  األمراض  المبكر عن  الكشف  الثدي، 
توعية  محاضرات  إلقامة  والدعوة  سارية، 
والتدريب  االختصاصات،  كافة  في  صحية 
أهمية  البيئة، وإعطاء  توازن في  على خلق 
على  مباشر  تأثير  من  لها  لما  للبيئة  كبيرة 
والعناية  االهتمام  كذلك  اإلنسان،  صحة 
بالمرأة  لالستفادة من الرعاية الصحية التي 
باالهتمام  بدورها  هي  تقوم  لكي  لها،  تُقدم 

باللقاح  ولتقوم  أطفالها،  وصحة  برعاية 
خلو  على  يساعد  مما  ألطفالها  الدوري 
المجتمع من األمراض، لينعم المجتمع ببيئة 
التطور  على  قادر  ومجتمع صحي  صحية، 
السالم  يسودها  سعيدة  حياة  لتأمين  والبناء، 

والطمأنينة والحياة الحرة الكريمة.

اإلدارة الذاتية تسعى إىل تقديم 
الدمات الصحية جلميع 

املواطنني

وفي السياق ذاته نوه مدير الصحة بالحسكة 
الدكتور شاهين حسين، بالقول: »إن مستوى  
مدى  على  يدل  مجتمع  ألي  العامة  الصحة 
تطور هذا المجتمع، وقد كان للعلم التجريبي 
من  الصحة  تطور  في  كبير  دور  للصحة 

حيث اكتشاف األمراض ومعالجتها«.
وبيّن حسين الفرق بين الصحة لدى األنظمة 
الرأسمالية التي تحاول استغالل هذا المجال 
السياسة  مثل؛  الميادين  من  العديد  في 
واالنتخابات واالقتصاد، حيث أكد بأن هدفها 
المجتمع  عكس  والمال،  السلطة  األساسي 
الديمقراطي الذي يهدف إلى الصحة بالدرجة 
وتنشئته  اإلنسان  على  والحفاظ  األولى 

المجتمع  تطور  في  ليساهم  سليم،  بشكٍل 
الذاتية  اإلدارة  بأن  مؤكداً  احتياجاته،  وتلبية 
شرق  شمال  في  تأسيسها  منذ  الديمقراطية 
العمل من أجل تطوير  إلى  سوريا قد سعت 
للمواطنين،  والدواء  العالج  وتقديم  الصحة 
من خالل بناء المشافي والمراكز الطبية في 
وبشكٍل  سوريا،  وشرق  شمال  أنحاء  جميع 

مجاني. 

على املنظمات واهليئات الدولية 
تقديم الدعم الصحي لشمال 

وشرق سوريا

إسماعيل  الدكتور  أردف  الخصوص  وبهذا 
سوريا  وشرق  وشمال  آفا  روج  بأن  حسن؛ 
تدمير  فكان  المرتزقة،  لهجمات  تعرضت 
األول، حيث عمدوا  والتعليم هدفهم  الصحة 
إلى ضرب البنية التحتية في هذين المجالين، 
والمستشفيات  الطبية  المراكز  دمروا  وقد 
قيوداً  وفرضوا  نهائياً،  التعليم  على  وقضوا 
والممرضين  األطباء  على  شديدة  وأحكاماً 
اإلنسانية،  مهنهم  مزاولة  من  ومنعوهم 
المرأة،  وخاصةً  والمعالجة  التداوي  ومنعوا 
في  األمراض  تفاقم  في  أساسياً  سبباً  فكانوا 

المنطقة.
وتابع حسن بالقول: »أما اآلن تعمل اإلدارة 
الذاتية الديمقراطية بعد تحرير جميع أراضي 
شمال وشرق سوريا من المرتزقة، على إعادة 
المجاالت،  جميع  في  التحتية  البنية  وتأهيل 
والتي  والتعليم،  الصحة  ميدان  في  وخاصةً 
من  وضخمة،  هائلة  إمكانيات  إلى  بحاجة 
واألجهزة  واألدوية  األطباء  تأمين  حيث 
والمستوصفات  المشافي  وافتتاح  الطبية 
اإلدارة  مناطق  جميع  في  الطبية  والمراكز 
مؤخراَ،  تحريرها  تم  التي  وخاصةً  الذاتية، 
العاملة  الدولية  والهيئات  المنظمات  ونناشد 
الوقوف على واقع شمال  في مجال الصحة 
وتقديم  الصحي،  المجال  في  سوريا  وشرق 
أجل  من  لهم  الطبية  المساعدات  أنواع  كافة 
تقديم أفضل العالج واألدوية لهم، ألنها تخدم 

اإلنسانية في المرتبة األولى«.

عدة  وأثرية  سياحية  مناطق  وتعرضت 
قبل  من  والتدمير  للتخريب  الطبقة  في 
على  سيطرت  التي  والتنظيمات  الفصائل 
للذبح  مكان  إلى  حولتها  والتي  المنطقة 
والقتل، وتعمل مديرية السياحة واألثار بعد 
التحرير على إعادة الحركة السياحية لتلك 

المواقع.
أهمية املواقع األثرية
 يف الطبقة وتارخيها

األثرية  األماكن  على  أكثر  ولالطالع 
طبيعة  وعن  المنطقة  في  الموجودة 
التي  والخدمات  بها  لحقت  التي  األضرار 
أجرت  الماضية؛  الفترة  خالل  لها  قُدمت 
اإلداري  مع  لقاًء  »روناهي«  صحيفتنا 
اآلثار  واألثار وخبير  السياحة  مديرية  في 
أهمية  عن  حدثنا  الذي  عيسو  زرداشت 
المنطقة تاريخياً وحضارياً؛ قائالً: »يرجع 
الحجري  العصر  إلى  المنطقة  آثار  تاريخ 
الذي يمتد من /12/  الوسيط )الميزوليت( 
آالف  ثمانية  ومنذ  الميالد،  قبل  عام  ألف 
سنة قبل الميالد؛ خرج اإلنسان من المغاور 
ُمشكالً ما يشبه القرى البدائية، حيث أنشئت 
البيوت كما ُعثر على اآلثار في تل المريبط 

وأبي هريرة«.
لها  المنطقة  أن  حديثه  خالل  عيسو  وبين 
الحجري  بالعصر  يربطها  تاريخي  امتداد 

)قبل  يسمى  ما  أو  )النيوليت(  الحديث 
آالف  ثمانية  من  يمتد  الذي  الفخار(، 
ستة  »ومنذ  وأضاف:  الميالد،  قبل  سنة 
اإلنسان  أصبح  الميالد  قبل  سنة  آالف 
أي  له،  جامعاً  كان  أن  بعد  للطعام  منتجاً 
وانتقل  الحيوانات،  وربى  الحبوب  زرع 
في  ذلك  ونرى  الزراعة،  إلى  الصيد  من 
مما  الرماد؛  وتل  هريرة  وأبي  المريبط 
أدى إلى ظهور القرى في حوض الفرات 
الذي بلغت مساحته تقريباً ثالثة هكتارات، 
األسرة  القرية وظهور  تكوين  وكان سبب 
هو االستقرار في منطقة يتحقق فيها المياه 

والكأل واألمن«. 
اكتشاف أقدم منزل مبين من 

ألواح الطني اجملفف

وذكر زرادشت عيسو أن موقع تل المريبط 
»الوسيط  الحجريين  للعصرين  يعود 
ويقع  الميالد،  قبل   /8500/ والحديث«، 
على الضفة اليسرى للفرات مقابل مسكنه 
وأشار إلى أنه لُحسن الحظ في أن عمليات 
غمر  قُبيل  جاءت  التي  السريع  التنقيب 
إلى  قد وصلت  الفرات  سد  بمياه  الحوض 
مسكن  وهو  مبني،  منزل  أقدم  اكتشاف 
دائري ُمحاط بسياج ارتفاعه /70/ سم؛ من 
ألواح الطين المجفف المدّعم بأعمدة الحور 
ُدفَِن  طينية  بطبقة  غطيت  وقد  الفراتي، 

تحتها جثة أحد األجداد، وفي وسط المنزل 
موقد واكتُِشف حوله أدوات صوانية، ومن 
وكان  حجمها،  ِصغر  البيوت  هذه  ميزات 
كانت  كما  أحياناً،  ملوناً  الحجري  بالطها 
الهندسية،  ببعض األشكال  جدرانها مزينة 
بطين مدكوك  ُمغطاة  فكانت  السقوف؛  أما 
القرى  بيوت  في  نراه  مما  األعشاب  مع 

الشمالية اليوم.
حتّولت إىل مراكز

 للتنظيمات اإلرهابية

اآلثار  لحقت  التي  األضرار  وبخصوص 
باآلثار  »لحق  عيسو:  زرادشت  أضاف 
قبل  من  هائالً  وخراباً  دماراً  المنطقة  في 
اإلرهابية؛  والتنظيمات  المسلحة  الفصائل 

األثرية  المناطق  هذه  بعض  حولوا  حيث 
لهم،  المعارضين  العتقال  مراكز  إلى 
وقاموا بتعذيبهم فيها؛ مثل قلعة جعبر، كما 
حّولوها إلى ساحات للرمي والتدريب على 
على  تشهد  القلعة  جدران  وكل  األسلحة 
ذلك من خالل وجود آثار الرصاص على 

الجدران«.
األثري  الحمام  موقع  عن  عيسو  وتحدث 
هذه  بحفر  داعش  مرتزقة  »قام  قائالً: 

عن  بحثاً  كالباكر  الثقيلة  باآلليات  المنطقة 
إلى نهب جميع  باإلضافة  والذهب،  اآلثار 
المستودعات ودوار البعثات األجنبية التي 
كانت تقوم بالتنقيب في المنطقة منذ القِدم«.

أعماٌل مّجة تقوم بها مديرية 
السياحة واآلثار

وعدد عيسو الخطوات التي قدمتها المديرية 
من أجل اآلثار، حيث قامت المديرية بعدد 
المواقع  هذه  إلى  الميدانية  الجوالت  من 
االنتهاكات  هذه  جميع  وتوثيق  األثرية، 
الحاصلة  التجاوزات  كل  وإيقاف  بحقها، 
بحقها من قبل األهالي؛ من زراعة وسكن 
للمواقع  حراس  وتعيين  سرية،  وتنقيبات 
األثرية من أهالي المنطقة، والقيام بوضع 
المواقع  تأهيل بعض  دراسات حول إعادة 
األثرية لتكون في خدمة الزوار والسياح، 
والقيام ببعض النشاطات والفعاليات لتوعية 
مثل  األثرية؛  المواقع  هذه  بأهمية  األهالي 
تنظيف منطقة الحمام األثرية من النفايات 
لقلعة  نظافة  بحملة  والقيام  مرات،  عدة 
وإزالة  2018/2/26م،  بتاريخ  جعبر 
المزروعة من قبل مرتزقة داعش  األلغام 
في المناطق األثرية بالتعاون مع فِرق نزع 

األلغام مثال مدافن جبل السن.
تطوير  أهمية  إلى  عيسو  زرادشت  ونوه 
االكتشافات  أن  ذلك  المنطقة؛  في  السياحة 
للسياح،  جذب  عامل  تعتبر  األثرية 
باإلضافة إلى توفر مقومات كثيرة للسياحة؛ 
استغاللها  يمكن  التي  الفرات  بحيرة  منها 
بجذب سياح االستجمام، وكذلك قلعة جعبر 
كما  الفرات،  نهر  على  الواقعة  األثرية 
والمطاعم  االستراحات  من  عدد  وِجدت 

على ضفاف النهر. 
الحالي؛  السياحة  لموسم  االستعداد  وحول 
أكد عيسو: »تقوم مديرية السياحة وحماية 

التسهيالت  جميع  بتقديم  الطبقة  في  األثار 
من  السياحي  لالستثمار  باألخص  للقطاع 
الُمقدمة  والتسهيالت  التشريعات  خالل 
للمواطن من أجل سهولة العمل السياحي، 
المحلية  اإلدارة  للجنة  مقترحات  رفع  وتم 
إصالح  أجل  من  الطبقة؛  في  والبلديات 
وصيانة الطريق الواصل بين الطبقة وقلعة 

جعبر وتل الرماد«. 
ُخطط مستقبلية

الخطط  إلى  عيسو  زرادشت  وأشار 
السياحة  مديرية  وضعتها  التي  المستقبلية 
واألثار من أجل تطوير السياحة في المنطقة؛ 
منها سنِّ القوانين والتشريعات التي تساعد 
على ازدهار السياحة في المنطقة، وتنظيم 
العمل السياحي في المنطقة، والمحاولة في 
ضبط األسعار بالمنشآت السياحية، وتوفير 
للسياح  الضرورية  المستلزمات  جميع 
والفن  الثقافة  لجنة  والتعاون مع  والزوار، 
من أجل إقامة المهرجان الثقافي في إحدى 
ذلك،  على  والتشجيع  األثرية،  المواقع 
ووضع بروشورات سياحية أثرية من أجل 

الزوار عن تاريخ المنطقة. 
من املقومات اهلامة يف االقتصاد

وشّدَد اإلداري في مديرية السياحة واآلثار 
وخبير اآلثار زرداشت عيسو على أهمية 
المقومات  من  تعتبر  حيث  السياحة، 
من  االستفادة  تم  إن  االقتصاد؛  في  الهامة 
والسليم،  الصحيح  بالطريق  المجال  هذا 
خالل  من  مالية  مبالغ  تدر  إنها  حيث 
المواقع  يرتادون  الذين  والسياح  الزوار 
تدُر  وأيضاً  والسياحية،  األثرية  واألماكن 
إقامة  خالل  من  المواطنين  على  األموال 
التي  السياحية  والمنشآت  االستراحات 

توضع في خدمة السائح.

الكهرباء  باشرت شركة  ـ  منبج  روناهي/ 
لشبكة  منبج وريفها؛ بصيانة عامة  بمدينة 

الواقعة  العوسجلي؛  قرية  في  الكهرباء 
وسبق  الغربي،  الجنوبي  منبج  ريف  في 

للتيار  القرية من انقطاع متكرر  أن عانت 
األشهر  خالل  طويلة  لفترات  الكهربائي 
الماضية، مما تسبب بحرمان األهالي من 
الفعاليات  من  الكثير  وتضّرر  الكهرباء، 

واألنشطة االقتصادية، تبعاً لهذا األمر. 
هذا  بخصوص  التفاصيل  من  ولمزيد 
»روناهي«  صحيفتنا  التقت  الموضوع؛ 

بمدينة  الكهرباء  شركة  في  باإلداري 
منبج وريفها محمد علي رشو الذي حدثنا 
الشبكة  بصيانة  الكهرباء  قيام شركة  حول 
اطالع  »بعد  فقال:  القرية،  في  الكهربائية 
قسم الشكاوى التابع لشركة الكهرباء على 
تتضمن  متزايد،  بشكل  واردة  شكاوي 
شبكة  في  عديدة  أعطاالً  بإخطارها، 
الكهرباء،  شركة  بادرت  لذا؛  الكهرباء. 
الشبكة  لصيانة  الفنيين؛  من  قسم  بإيعاز 
للوقوف  الحسي  والكشف  االطالع  عبر 
ذلك،  إثر  على  الشبكة،  مستجدات  على 
االقتصادية  للجدوى  وافية  دراسة  قُدِّمت 
لصيانتها، حيث ستشمل معرفة نسبة حجم 
الضرر الفعلي للشبكة، وأيضاً تقدير التكلفة 
رشو  وتابع  لإلصالح«.  الُمعّدة  المالية 
الدراسة،  إعداد  من  االنتهاء  القول: »فور 
خلُصت النتائج إلى وجود استجرار متزايد 

مما  الكهربائية؛  للطاقة  األهالي  قبل  من 
أدى إلى عدم تحمل الشبكة للضغط الوارد 
األمر  الخدمي،  قِدمها  عن  فضالً  إليها، 
الكهربائية.  الشبكة  رداءة  من  فاقم  الذي 
وجه  على  الصيانة  ورش  قامت  لذا؛ 
الكهربائية  للشبكة  شاملة  بصيانة  السرعة 
في  اإلصالح  عملية  وشملت  وتوسيعها، 
ك.   /400/ طرنس  تبديل  مراحلها؛  أولى 
ف. ا، وتبديل الكبل الواصل من الطرنس، 
الكبل /300/ ملم مربع  القاطع مقطع  إلى 
تبديل  إلى  إضافة  م،   /40/ بطول  مفرد 
المنخفض،  وفواصل  المتوسط  فواصل 
كامل  بإصالح  الصيانة  أعمال  وانتهت 

للوحة القواطع«.
الكهرباء  شركة  وجهت  ذاته،  الشأن  في 
أهالي  إلى  دعوات  وريفها،  منبج  بمدينة 
على  الحفاظ  فيها  تحثهم  العوسجلي؛  قرية 
في  الترشيد  وضرورة  الكهرباء  شبكة 
االستهالك؛ للحد من األعطال مرة أخرى.
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تقرير / دالل جان - آلدار آمد

تقرير / إيفا إبراهيم 

نوروز قامشلو 

 درباس معموإمساعيل حسنشاهني حسني

ارام ابراهيم 

زرداشت عيسو

تقرير/ مصطفى اخلليل ـ ماهر زكريا

روناهي / قامشلو - جرحى وحدات محاية الشعب )ypg(، يباركون اإلعالن 
عن النصر التارخيي على مرتزقة داعش، ويعاهدون مبواصلة طريق النصال الذي 

بدأوه، مؤكدين على أن جروحهم مصدر فخر هلم. 

عظام تناجي األرواح

عندما يستيقظ المرء على ضجيج السيارات 
القمامة  الباعة ونتانة رائحة دخان  وصراخ 
بعد احتراقها, فأول ما يخطر ببال العاقل هو 
الهروب من زيف حياة المدينة ليمضي إلى 
ثوبها  بارتداء  بدأت  التي  الطبيعة  أحضان 
ألوانه،  بجميع  المطرز  المبتسم  األخضر 
وأجود العطور وأروع اللوحات التي يعجز 
حتى الفنانين من وصفها  في نيسان, وأصدق 
االبتسامات، واصفى القلوب هي التي تقدس 

تراب الوطن وتزرع األمل.
فالوجهة قلعة سكرى األثرية والمتربعة بين 

سلسلة قمم جبل كزوان )عبد العزيز(. 
يرى  ما  وبكل  التاريخ  في  المتمعن  الزائر 
وعانت  كثيراً  تألمت  القلعة  هذه  أن  يستنتج 
من قساوة  قلوب البشر وزوابع الغدر سابقاً، 
بعواصفها  الطبيعة  زوابع  قساوة  من  أكثر 
وهجمات  الصيف  حرارة  ولهيب  الهوجاء 
وفيضاناته  بأعاصيره  العاتية  الرياح  أمواج 

وثوران السماء رعداً وبرقاً.
وصخورها المتناثرة القديمة تغازلها قطرات 
الندى لتزيدها جماالً، فتحضن الزائر المنهك 
فرحاً  معه  وتبتسم  درج طويل،  بعد صعود 
بعد صعود قمة القلعة سائحاً زائراً باحثاً في 
حقيقة رواية  تاريخ شعب ظلمه المؤرخون.
تبتسم  الصخور المتناثرة فرحاً من بين واحة 
األزهار واألعشاب التي يقصدها كل من فيه 

الداء 
بجانب  يحب  من  تصوير  في  منهمك  الكل 
كل ما يشاهده ودون أن يعرف حقيقة الموقع 
وحكاية ما تخبئه هذه القلعة التي تزداد حزناً 
من  مع  يتصور  وهو  زائراً  شاهدت  كلما 
بحقيقة  يكترث  أن  دون  جسدها  على  يحب 

تاريخ هذه القلعة ودموعها.
وأنا اتأمل المشهد فإذا بأم جالسة فوق شبك 
األربعة  اآلبار  من  بئر  فوهة  على   وضع 
معرفة  تريد  كأنها  البئر  قاع  في  وتتمعن 
فوق  الموجود  البئر  هذا  يخبئه  ما  حقيقة 
شيء  عن  تبحث  وكأنها  الشامخة.  القلعة 
البئر  فوهة  تبتعد عن  ثم  تبكي  متوترة  فهي 
لتصرخ قائلةً: عظام ...عظام ...هناك عظام  
البئر  هذا  داخل  في  أشخاص  جماجم  وبقايا 
الثالث  العقد  ليخفف من روعها شخص في 
ومرتدياً  طبيه،  نظارات  مرتدياً  عمره  من 
صدرية عليها شعار هيئة اآلثار في مقاطعة 
الباكية  األم  تلك  حزن  من  يخفف  الحسكة  
تاريخ  القلعة  هذه  فتاريخ  تبكي  »ال  قائالً: 
شعٍب باٍق عائد إلى  تاريخه بقوة أكثر, فهذه 
أطراف  في  ستنمو  الجديدة  القديمة  العظام  

جيٍل ثائٍر للماضي ويصنع المستقبل«.
بطرازها  مستويات  ست  على  القلعة    
المعماري وفيها أربعة آبار، وأربعة خزانات 
بأبراجها  صمدت  مستودعات  بمثابة  كانت 
هذه  ولعل  الغزاة،  كل  وجه  في  األربعة. 
القلعة وهذا البئر وما تجمعه من عظام قديمة 
العظام  إلى   المملوكي  األيوبي  العصر  منذ 
الجديدة في فترة مكوث داعش في هذه القلعة،  
هي إلخوتنا، ألبنائنا المختطفين، وهي حقيقة 
واستمرار  ميزوبوتاميا  حقيقة  المنطقة  
الغدر  لهجمات  األصيلة   الشعوب  لتعرض 
أماه,   تستغربي  فال   الحالكة،  الليالي  في 
فالكرد ظلموا قديماً وحديثاً، ولعل هذه القلعة 
القوة  من  أجدادنا  عليه  كان  ما  على  شاهدة 
دموع  انهمار  سرعة  فازدادت  والحضارة, 
في  ابنها  اختطاف  على  الحزينة  األم  تلك 
الظلم   لتتذكر  آفا،  روج  في  الثورة   بداية 
بمشاهدتها مناظر  والموت والقمع والخوف 
العظام القديمة والجديدة في قعر البئر الواسع 
ارتفاع  مع  القلعة،  تلك  حضن  في  فوهته 
صوت بكاء تلك األم تجمع العديد من الزوار 
تعمقاً  أكثر  يحاضر  االستاذ  وذاك  حولها، 
البئر  ذاك  يخبئه  وما  القلعة،  هذه  حقيقة  في 
الجديدة،  القديمة  العظام  في  يتأملون  وهم 
ليزداد  الشامخة  القلعة  تلك  وعظمة صخور 
الجميع عشقاً لما تخبئه من حكايات وأمجاد 
القديمة  العظام  قاطبةً،  الشعوب  خدم  شعب 
الجديدة تناجي  أرواح الكرد أن تتحد  لتسطر 

األمجاد وتصنع الحقيقة من جديد.

تأمالت

أزهر أحمد

تقرير/ آزاد كردي 

حماوالت لتأهيل املواقع السياحية واألثرية
 التي دمرها املرتزقة بالطبقة

صيانة شبكة كهرباء قرية العوسجلي بريف منبج

جرحى )ypg(: «مستمرون بتصعيد النضال حىت 
حترير عفرين من احملتل الرتكي«

املعنيني يف القطاع الصحي باحلسكة: «نعمل على 

بناء جمتمع صحي قادر على التعبري عن نفسه«

املواقع  تأهيل  إعادة  على  واآلثار  السياحة  مديرية  تعمل  ـ   الطبقة  روناهي/ 
السياحية واألثرية يف املنطقة، وتضع اخلطط يف هذا اإلطار من أجل استثمار 
تلك املواقع يف دعم اقتصاد املنطقة، ومنطقة الطبقة تضم أكثر من /17/ موقع 

أثري وتتنوع املناظر الطبيعية فيها.


