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للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

القائد عبد اهلل أوجالن ورفاقه في معتقله بجزيرة »إمرالي« المعزولة، حيث ُشددت  التركية، بفرض عزلة على  الفاشية  تستمر السلطات 
بالمنطقة،  القائد حاًل لألزمات العاصفة  تبنيها لفكر وفلسفة  التآمر الدولي، ومحاولة الهيمنة على الشعوب، بعد  العزلة مؤخرًا في ظل 

في محاولة الفاشية التركية للحد من انتشار فكر القائد أوجالن، المؤسس للفكر الديمقراطي، والتعايش السلمي، وأخوة الشعوب...«5

مثقفو كري سبي: فكر القائد أوجالن وّحد الشعوب في 
مواجهة مخططات الدول المتآمرة

الطبقة:  نساء 
يجب كسر العزلة المفروضة 

على القائد أبو للنهوض بالحل 
الديمقراطي..«2

ســـــنــوات  أربــع 
من الريادة والحل

المهباش يكشف عن 
إنجازات اإلدارة الذاتية

السنوية  بالذكرى  االحتفال  خالل 
الذاتية  اإلدارة  لإلعالن عن  الرابعة 
الرئيس  أكد  لشمال وشرق سوريا، 
المشترك للمجلس التنفيذي لإلدارة 
بأن  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية 
اإلدارة الذاتية منذ بداية تأسيسها 
وحتى يومنا هذا، استطاعت تقديم 
في  للشعب  الخدمات  من  الكثير 
كافة  وفي  سوريا  وشرق  شمال 

المجاالت...«4

رغم الحصار والقصف... 
التربية والتعليم  هيئة 
في عفرين، متأهبة 

العام  الستقبال 
الدراسي الجديد

والتعليم في  التربية  تواصل هيئة 
بالعام  للبدء  تحضيراتها  عفرين 
الدراسي الجديد2022 -2023، في 
دمشق  حكومة  حصار  ظروف  ظل 
المفروض على المقاطعة، والقصف 
اليومي من جيش االحتالل التركي، 

ومن مرتزقته...«3

في ظل الفوضى، واستمرارية األزمة 
السورية، التي مضى عليها عقد 

من الزمن، يتضح المشروع 
المتمثل  الديمقراطي 

باإلدارة الذاتية ريادًيا، 
ومثالًيا لحل المعضلة 
التي  األساسية، 
دفعت السوريين 
لقيامهم بثورة 

الحرية.  

حالق على كرسي متحرك... حكاية الناجي الوحيد من قصف 
على غزة

طفل الصحراء.. سوري على قائمة أغنياء فرنسا بعد رحلة الشقاء

في  معاوية  يتجول  المتحرك  كرسيه  على 
التي  األدوات  يجمع  الحالقة،  صالون 
يستخدمها في تصفيف شعر زبائنه على طاولة 
صغيرة لتكون قريبة منه عندما يبدأ عمله، في 
محاولة منه للتعايش مع حالته الجديدة بعد أن 
بتهتك  اليمنى، وأصيبت األخرى  قدمه  بُتِرت 

في العظم يصعب عالجه.

الفلسطينية  الفصائل  بين  العسكري  القتال  في 
وإسرائيل الذي دار في أيار 2021، تعرض 
استهدف  إسرائيلي  صاروخ  لشظايا  معاوية 
هذا  أثر  وعلى  صالونه،  من  بالقرب  سيارة 
معاق  إلى  سليم  شخص  من  تحّول  الحادث 

حركياً يتجول على كرسي متحرك.

محظوظ

لمعاوية  جراحية  عملية   38 األطباء  أجرى 
جسده،  اخترقت  التي  الشظايا  خاللها  أزالوا 
لكنهم لم ينجحوا في إنقاذ قدمه اليمنى من البتر.
وهي  مهترئة،  اليسرى  قدمه  عظام  إن  يقول 
إجراؤها  يمكن  ال  معقدة  جراحة  إلى  بحاجة 
البتر هي  تتم فإن مصيرها  لم  في غزة، وإذا 

األخرى.
يعد  معاوية  فإن  كله،  ذلك  من  الرغم  على 
محظوظاً بشكل ال يُصدق، فهو الناجي الوحيد 
من الغارة الجوية التي كانت قريبة من مكان 
أنني  أصدق  »لم  قائالً:  ذلك  ويستذكر  عمله، 
يجعلني  األمر  الحياة، وهذا  قيد  أزال على  ال 
أتقبل رحلة عالجي الطويلة الشاقة مهما كانت 

مؤلمة«.

لبتر  يستسلم  ولم  الجديدة،  حالته  معاوية  تقبّل 
قدمه، ودفعه عشقه لمهنة الحالقة إلى العودة 
من  الرغم  على  الحالقة،  صالون  في  لعمله 
أكثر  منذ  المستمرة  عالجه  رحلة  إنهائه  عدم 
الذي  الوحيد  السبب  هذا  ليس  لكن  عام،  من 
قرر من أجله مواصلة عمله، فالظروف التي 
يعيشها هو وسكان غزة تجبره على مواصلة 

مهنته تحت أي ظرف صحي أصبح يعيشه.

تأقلم مع الحالة

وفي غزة، هناك نحو 130 ألف فرد من ذوي 
اإلعاقة، ويشكلون ما نسبته 2.4 في المئة من 
مجمل سكان القطاع، ومن بينهم 40 في المئة 
يعانون إعاقات حركية في األطراف السفلية، 
المؤسسات  فإن  الفلسطيني  للقانون  ووفقاً 
حاجاتهم  وتوفير  رعايتهم  مكلفة  الرسمية 

وتشغيلهم في مهن تناسب ظروفهم.
على أية حال، تأقلم معاوية مع ظروفه الجديدة 
إن  وما  هو،  كما  المجتمع  وتقبله  مهنته،  في 
يستقبل الشاب أحد زبائنه يهم بتحريك كرسيه 
ثم يطلب  المتحرك، ويبدأ في تجميع معداته، 

من الزبون الجلوس بأريحية.
معاوية  يمارس  الزبون  يجلس  كما  وجالساً 
عمله  ويصف  الشعر،  وتصفيف  حالقة  مهنة 
بوضعه الحالي بأنه ممتع إذا تناسى معه حالته 
الزبائن  تجهيز  في  يبدع  إنه  ويقول  الصحية. 
أن  دون  من  يحتاجون  ما  جميع  لهم  ويقدم 

يشعروا بتغيير عن حالته قبل اإلعاقة.
وأمسك  الماكينة،  صوت  إلى  »اشتقت  يتابع: 
إنني  للمشط،  واليسرى  للمقص،  اليمنى  يدي 
أمارس مهنة أحبها، وأعمل بها منذ 20 عاماً، 
وأتقن مهاراتها، وأتعلم منها دروساً وعبراً«.

يمثل ظهور رجل األعمال السوري – الفرنسي 
محمد الطراد في قفص االتهام فصالً آخر في 
الحياة الشاقة لرجل وصل إلى مونبلييه قادماً 
حتى  فلس،  دون  من   1970 عام  سوريا  من 
في  الرغبي  رياضة  أعمدة  أكبر  أحد  بات 

فرنسا.
كبر  الصحراء«،  بـ«طفل  نفسه  عن  يعّرف 
ليصبح مليارديرا تُقدّر ثروته بأربعة مليارات 
يورو ويعمل لديه 50 ألف موظف بينهم 15 

ألفاً في فرنسا.
أغنياء  الئحة  على   31 المركز  صاحب  بنى 
فرنسا لعام 2021، ثروته من العدم وبات اآلن 

أيضاً شريكاً في مجال صناعة النفط والغاز.
في  أكثر  المضرب ومعروف  بكرة  هو مولع 
أكثر  الرياضة  الفرنسي لضلوعه في  الشارع 

من األعمال التجارية.
فريق  اشترى  للرغبي،  حبه  عدم  ورغم 
مونبلييه في عام 2011 ليحّوله من كيان شبه 

مفلس إلى بطل فرنسا الموسم الماضي.

فقط  تتواجد  ال  »الطراد«  التجارية  عالمته 
أول  »ذي  النيوزيلندي  المنتخب  قميص  على 
بالكس«، أكثر المنتخبات عراقة في الرغبي، 
لقميص  راعٍ  أول   2017 عام  في  أصبح  بل 

المنتخب الفرنسي.
مع  الوثيقة  وعالقته  األخيرة  الصفقة  هذه 
برنار  ورئيسه  للرغبي  الفرنسي  االتحاد 
البورت المتهم بقضايا فساد واستغالل النفوذ، 

فتحت باب توجيه التهم إليه.
أن  أوالد  لخمسة  السبعيني  األب  يرى  قد 
للظروف  نظراً  صغيرة،  عقبة  المحاكمة 

المؤلمة ألصوله.

صعوبات جّمة

التاريخ  هذا  اختار   ،1948 عام  الطراد  ُوِلدَ 
تسجيله  عدم  بسبب  والدته،  يوم  يجهل  لكونه 
وقتها في سجل الحالة المدنية؛ ذلك ألنَّ والدته 

أصله  في  وينتمي  ل،  الُرحَّ البدو  من  كانت 
الرقة شمالي  البدو في ريف  قبائل  إلى إحدى 

سوريا.
الطراد المولود نتيجة حالة اغتصاب لوالدته، 
ابنة قبيلة كانت تعيش بالقرب من الرقة، اختار 
يوم  يجهل  لكونه   1948 عام  والدته  تاريخ 
سجل  في  وقتها  تسجيله  عدم  بسبب  والدته، 

الحالة المدنية.
تُوفيت والدته وهو  عاش طفولة صعبة حيث 
في سّن الـ14، لتتكفل به جدته في خيمة متنقلة 
في الصحراء، والتي حرمته لفترة من الزمن 
سيُصبح  أنَّه  بحجة  بالمدرسة،  االلتحاق  من 

راعي أغنام، ولن يحتاج سوى إلى الكتب.
عمره،  من  العشرينات  في  فرنسا  إلى  وصل 
وهناك أكمل مشواره التعليمي؛ ليحصل على 
عدة درجات دكتوراه في علوم الكمبيوتر ولم 
كانت  أين   ،1972 عام  منذ  سوريا  إلى  يعد 
الحياة قاسية عليه، لكنه عمل بتصميم للوصول 
إلى ما هو عليه اليوم، قائالً: »كنت طفالً من 

أبناء الصحراء عانى صعوبات جمة«.
وتابع: »ناضلت من أجل الحصول على مكان 
وحصلت  البكالوريا  اجتزت  المدرسة.  في 
على منحة  200 فرنك حسب ما أذكر للذهاب 

والدراسة في فرنسا«.
النقطة  مونبلييه  كانت  الطراد،  إلى  بالنسبة 
المشرقة في حياته، قائالً: »لقد حققت كل شيء 
إلى  المهني،  التدريب  من  مونبلييه  في  هنا 
تعلم اللغة الفرنسية والدراسة، إلى أن أنشأت 

مجموعة أعمالي ونادي الرغبي«.

إنه  نفسه  عن  يقول  الذي  الطراد  ويتسم 
أولئك  على  حكمه  في  بالقساوة  »إنساني«، 
الذين يشعر أنهم خذلوه، مثل المدرب الحالي 
لمنتخب فرنسا فابيان غالتييه الذي فاز بكأس 
كمدرب  سابقاً  طرده  والذي  الست  األمم 

لمونبلييه.
قال حينها: »الشخص الذي ال يقوم بعمله على 
يجب  له  نقدمها  التي  النصائح  كل  من  الرغم 
االستغناء عنه، ألنه يعّرض الهدف الجماعي 

للخطر«.
وسائل  في  كثيراً  التحدّث  الطراد  يحّب  وال 
اإلعالم، فهو رجل يفّضل حماية خصوصيته، 

ويمضي أوقات فراغه في كتابة الروايات.
ويقول أنصاره إنه صاحب رؤية، بينما يرى 
تجاوزه،  يمكن  شخصاً  ليس  أنه  خصومه 
التي  ليست هي  الثروات  أن  على  يُصرُّ  لكنه 
ولكن  يجذبني  ما  المال  »ليس  ويؤكد:  تهمه. 

النجاحات العظيمة فقط«.

عدسة : روناهي

نادي الجهاد يستعد 
لدوريات الفئات 

العمرية..«10
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ماجدة عبد الكريم نور الحفني

زهرة المستت

روناهي/ الطبقة –أكدت نساء من مدينة الطبقة رفضها واحتجاجها ضد العزلة المفروضة على القائد عبد اهلل 
أوجالن، قائد اإلنسانية والديمقراطية، ودعت إلى المطالبة الحثيثة والمستمرة بأنواع االحتجاجات كلها، لفك العزلة 

المفروضة على القائد، وتحريره جسديًا من سجن إمرالي، من أجل حياة حرة تسودها الديمقراطية. 

نساء الطبقة: يجب كسر العزلة المفروضة على القائد أبو 
الديمقراطي بالحل  للنهوض 

المرأة الكردية وعلم الجنولوجيا محور ورشة عمل في المؤتمر العالمي للنساء القاعديات

سورّية تفتتح فندقًا لرعاية الكالب، والقطط، ُيعد األول من نوعه في هولير

في المؤامرة الدولية المعروفة ضد القائد عبد 
هللا أوجالن، تعرَض القائد إلى مكيدة خبيثة منذ 
عام 1998م، وذلك بالتزامن مع خروجه من 
سوريا، حتى يتم اختطافه في كينيا، ومارست 
والفكرية  الجسدية،  االنتهاكات  سلسلة  تركيا 
بحق القائد في سجن إمرالي عبر قطع صلته 
بمحاميه،  لقائه  من  ومنعه  الخارجي،  بالعالم 
دون  قسرياً  اعتقاله  من  سنوات  عبر  وبأهله 

محاكمة دولية.

أشنع مؤامرة دولية يف قرن 21

»روناهي«  صحيفتنا  التقت  الصدد  وبهذا 
بنساء من مدينة الطبقة، اللواتي نددَن بالعزلة 
المفروضة، والمستمرة حتى هذه اللحظة بحق 
القائد، فتحدثت اإلدارية في مكتب تجمع نساء 
القرن 21  يشهد  »لم  الحفني«:  »نور  زنوبيا 
أكبر وأشنع من المؤامرة الدولية، التي طالت 
الدولة  قادتها  التي  أوجالن،  هللا  عبد  القائد 
التي  الدول،  من  بمساعدة  المحتلة  التركية 
على  خطراً  الديمقراطي  المشروع  في  ترى 
المؤامرة  تلك  دخلت  وقد  وأطماعها،  كيانها 
بحق القائد عامها 24 متمثلة في أبشع انتهاك 

إنساني، خلف جدران سجن إمرالي«. 

وأردفت أن فلسفة القائد عبد هللا أوجالن، هي 
الوحيد،  والجسر  البديل،  الديمقراطي  الحل 
واألخالقي  السياسي  المجتمع  سادت  حتى 
عبد  القائد  بِه  نادى  الذي  الحر،  الديمقراطي 
هللا أوجالن، لذلك العزلة المطبقة، هي ليست 
فقط بحق شخصية القائد، بل هي مؤامرة ضد 

المجتمع بأكملِه.

فكر وفلسفة القائد منارة 
الشعوب

المحمد«  »ماجدة  عبرت  ذاته  السياق  وفي 
المؤامرة،  بوجه  الطبقة  نساء  موقف  عن 
المرأة  حرية  األولى  بالدرجة  استهدفت  التي 

الطبقة،  نساء  »نحن  أبو:  القائد  بشخصية 
التي  القيود،  كسر  يتم  حتى  بال،  لنا  يهدأ  لن 
هي  القائد  فحرية  إيمرالي،  في  القائد  تُكبل 
ونناشد  أجمع،  والمجتمع  المرأة  حرية 
اإلنسان  حقوق  ومنظمات  الدولي،  المجتمع 
لمحاسبة تركيا، وحزبها الحاكم على سياستها 
والسيما  تركيا،  في  األحرار  ضد  العدوانية، 
االنتهاك الالإنساني، بحق شخصية القائد عبد 

هللا أوجالن«. 
القائد  مشروع  الكريم  عبد  ماجدة  ووصفت 
مشروع األمة الديمقراطية بالحل األمثل، لنجاة 
نجاة  وسبيل  األزمات،  من  األوسط  الشرق 
المجتمع، وتطهيرهُ من براثن مرتزقة داعش، 
وداعميها، مؤكدةً أنهُ رغم اعتقاله، سيبقى فكر 
تؤمن  التي  الشعوب  من  وقريباً  منتشراً  القائد 

بهذا الفكر، وهذه الفلسفة، والفكر الحر، الحل 
الديمقراطي، لنشر العدل والمساواة.

متمسكون بدرب الحرية

لقاء آخر، دعت »زهرة المستت«  هذا، وفي 
بتوجيهات  للتمسك  المرأة  جهود  توحيد  إلى 
عن  دافعت  التي  أوجالن،  هللا  عبد  القائد 
حقوقها، وسعت إلى تمكين المرأة، ومشاركتها 
التي  العامة،  واإلدارية  السياسية،  الحياة  في 
تغلبت  أن  بعد  عليا،  مراتب  إلى  بها  وصلت 
على العادات والتقاليد، واألفكار السلبية، التي 

تحد من قدراتها. 
الشعوب  وحرية  المرأة  أن  زهرة،  وبينت 
بحرية  وسياسياً  وفلسفياً  تاريخياً  مرتبطتان 
واختتمت:  أوجالن  هللا  عبد  والمفكر  القائد 
وإخفاء  ضد طمس،  سوياً  نناضل  أن  »يجب 

هذه الحقيقة

في دمج لورشتي جنولوجيا علم المرأة، ودور 
تحرير  في  والكردستانية،  الكردية  المرأة 
في  المرأة  لوضع  ودراسة  والمجتمع،  المرأة 
النساء  دعت  والحروب،  النزاعات،  مناطق 
إلى تكثيف العمل، تجاه بيان دور المرأة المهم 

والعميق في المجتمعات عامة.
للنساء  العالمي  المؤتمر  أعمال  تستمر 
تونس،  العاصمة  تحتضنه  الذي  القاعديات، 
»جنولوجيا«  المرأة  علم  ورشتي  دمج  وتم 
ودور المرأة الكردية والكردستانية في تحرير 
مناطق  في  المرأة  بورشة  والمجتمع،  المرأة 
وقفة  تنظيم  تم  كما  والحروب،  النزاعات 
تطال  التي  باالنتهاكات،  تنديداً  احتجاجية 

الفلسطينيات، والكرديات، واإليزيديات.
النساء  دور  الورشة  في  المشاركات  وناقشت 
في القوات العسكرية، ووحدات حماية المرأة 
النسائية  والمكانة  سوريا،  وشرق  شمال  في 
المهمة، التي وصلت إليها النساء، كما تم التأكيد 
واالعتداءات  العنف،  أشكال  مواجهة  على 
السلطة األبوية من خالل  الجنسية، ومواجهة 

إمكانات النساء الخاصة.

االقتداء بنساء شامل ورشق 
سوريا

الدبلوماسية،  العالقات  لجنة  عضوة  وسلطت 
الضوء على  في مؤتمر ستار »منال محمد« 
األجور  في  والنساء  الرجال  بين  التمييز 
بالمنطقة، والجرائم، التي ترتكب بحق النساء 
في أوروبا، وإفريقيا، مؤكدةً أنه: »نريد ثورة 
بما  عموما  النساء  بها  تقتدي  ديمقراطية، 
في شمال وشرق  النساء  إليه وحققته  وصلت 
سوريا، حتى يعرفن دورهن المميز في الحياة، 

واألمثل في المجتمع«.
بالعالم،  عديدة  ثورات  قيام  عن  تحدثت  كما 
ولكنها عدت ثورة روج آفا مهمة جداً، ألن من 
خاللها نظمت المرأة نفسها، وأصبحت رمزاً 
إلى أن هذا التحرر  للحرية والنضال، مشيرةً 
وشرق  شمال  نساء  حققته  الذي  واالنتصار، 
عبد هللا  القائد  بفكر  االقتداء  عن  ناتج  سوريا 

أوجالن.
وأضافت: »معركتنا أيضاً توسيع تمثيل المرأة 
في مختلف المجاالت«، مؤكدةً دور المقاتالت، 

وخاصة المرأة الكردية في محاربة داعش«.
النساء  عمل  تنظيم  ضرورة  إلى  وأشارت 
األفضل،  يحققن  حتى  كلها،  العالم  أنحاء  في 
المرأة،  الدفاع عن  سبيل  في  الجهود  وتوحيد 

وتحريرها من الفكر الرجعي.
كما تحدثت عن مؤتمر ستار، وعمله للنهوض 

النساء  جمع  استطاع  إنه  قائلةً:«  بالمرأة، 
انتماءاتهن، ونظم حياتهن من خالل  بمختلف 

لجان، تهتم بجوانب حياتهن كلها«.  

 »الجنولوجيا علم قادر عىل تطوير 
حياة املرأة«

قالت  »الجنولوجيا«  ورشة  هامش  على 
سوريا  وشرق  شمال  من  عارف  روهالت 
النسائي بشمال وشرق  المدني  أن: »المجتمع 
سوريا، حريص على ترسيخ تجربة المرأة في 

البلدان كافة، وخاصةً العربية منها«.
التعريف  حول  ورشتنا  »تتمحور  وأضافت: 
بالقضية الكردية، خاصة المرأة الكردستانية، 
المرأة،  بعلم  التعريف  على  ركزنا  ولكننا 
ولدى  ومشجعة،  إيجابية  الفعل  ردود  وكانت 
المشاركات فضول للتعرف عليه؛ كونه علماً 

جديداً على المنطقة، يتم طرحه«.
كلهن،  النساء  يخدم  المرأة  علم  أن  وأكدت، 
انتماءاتهن؛  أو  جنسهن،  عن  النظر  بغض 
وأشادت  عامة،  النساء  يخدم  العلم  هذا  ألن 
شمال  في  للجنولوجيا  فرع خاص  وجود  إلى 
للمرأة،  خاصة  قرية  ووجود  سوريا،  وشرق 

المرأة، واالنفتاح  أبحاث يخص  وقيام مراكز 
وأمريكا  األوروبية،  الدول  على  الواسع 

الالتينية.
وبينت، أن تأمل إلى نشر هذا العلم في عموم 
لذلك،  نشطة  إرادة  لنا  األوسط، حيث  الشرق 
يتطلب  ذلك  لكن  دراسات،  مركز  تشكل  وقد 
طرحه  الذي  العلم،  هذا  كون  أكبر،  جهوداً 
القائد عبد هللا أوجالن عام2008 جديداً على 

المنطقة.
وأسلوباً  جديدة،  رؤية  الجنولوجيا  علم  ويعد 
االجتماعية  القضايا  مناقشة  كيفية  في  مميزاً 
الموجودة، وأيضاً هو نقد النظريات االجتماعية 
المرأة،  تحرر  قضية  همشت  التي  والمدارس 

ولم توِل األهمية المطلوبة لها.

وقفة تضامنية
النساء  من  مجموعة  نظمت  آخر  جانب  من 
تنديداً  تضامنية  وقفة  المؤتمر،  هامش  على 
الفلسطينيات  تطال  التي  باالنتهاكات، 
والسريانيات،  واإليزيديات،  والكرديات، 
الدولي؛  المجتمع  المشاركات  النساء  ودعت 
ومعاقبة  تطالهن  التي  االنتهاكات  لتجريم 

الجناة.
ورفعت المحتجات شعارات تحرير فلسطين، 
بلغات  المعتقالت  النساء  وتحرير  والكرد، 
كثيرة، وشددن على مساندتهن الال مشروطة 
يد  على  والمضطهدة  المهمشة،  الفئات  لهذه 

المحتلين.
ضرورة  إلى  التضامنية  النساء  وقفة  ودعت 
االتحاد؛ لخدمة قضايا النساء العادلة، والوقوف 
في وجه السياسات، التي تنتهك حقوق النساء، 
العالم،  أمام مرأى  وتقتل، وتغتصب، وتهجر 
»األخرس«،  بـ  المتضامنات  وصفته  وقد 
مذّكرات بأن األنظمة الفاشية ال ترى مانعاً من 
استمرار التنكيل بالنساء، ألن تلك التصرفات 
العدوانية، تخدم هدفها الرامي إلى استمرارها 

بالسلطة.
وكالة أنباء المرأة

حبها للحيوانات األليفة، ونشاطها في المجال، 
لرعاية  فندق  أول  افتتاح  فكرة  تستلهم  جعلها 
هو  هذا  هولير،  مدينة  في  والقطط  الكالب، 
مقتضب قصة الشابة السورية »أمل عمرو«، 
ُمحبي  باستحسان  حظي  مشروع  صاحبة 

الحيوانات.
لم تسافر أمل عمرو،  قبل نحو سبع سنوات، 
وحدها إلى هولير، بل رافقها كلبها »بالكي«، 
والذي أوحى لها قبل عامين؛ بفكرة فتح مثل 
ربما  نوعه،  من  األول  يعد  الذي  مركز،  هذا 

على مستوى باشور كردستان.
تقول، أمل، لوكالة »نورث برس«، إنها قِدمت 
إلى هولير، في العام 2015، بغرض العمل، 
من  عانت  إقامتها،  من  األولى  الفترة  وخالل 
خوفها على »بالكي«، وأضافت: »كنت أفكر 
أني  أو  العمل،  إلى  أذهب  أين سأتركه عندما 

أسافر خارج هولير«.

ومن فحوى ذلك، قّررت أمل، البدء بمشروعها 
فندقاً   ،2020 العام  في  فافتتحت  الخاص، 
الحّل  هو  فكان  األطفال،  رياض  بعمل  شبيهاً 

لمشاكل الكثير من محبي الحيوانات.
وبدأ  رواجاً،  فندقها  القى  قليلة،  أشهر  وبعد 
الناس بترك حيواناتهم فيه عند سفرهم، »لقاء 

أجر مادي يومي«.
مادي  دخل  هو مصدر  المركز،  أن  حين  في 
لها، وهي ال تنكر ذلك، لكن أمل، تُشدّد على 
العناية  منطلق  من  هو  المشروع،  مغزى  أن 
بالحيوانات، باعتبارها ناشطة في هذا المجال.

نرش ثقافة حب الحيوان

ثقافة  ونشر  عملها،  لتطوير  أمل،  وتسعى 
وتصف  الجميع،  لدى  األليفة  الحيوانات  حب 

مشروعها« باإلنساني«.
مأجورة،  الفندق  خدمات  أن  »صحيح  تقول: 
األولى،  بالدرجة  ربحياً  مشروعاً  ليس  لكنه 
األلفية  الحيوانات  لرعاية  يسعى  إنساني،  بل 
بالدرجة  الحيوانات  نحب  وألننا  وحمايتها، 

األولى«.
وتصف أمل؛ فندقها، بالمنزل الدافئ، يلقى فيه 
الحيوان أنواع الرعاية الصحية والنفسية كافة، 
فتقول: »نحن ال نضع الكالب في أقفاص، وال 
نحجرهم، بل نلعب معهم في الحديقة، وداخل 
يتضّمن  صباحي،  روتين  لديهم  المنزل، 
اإلفطار واالستحمام واللعب، وروتين مسائي 

يتضمن العشاء، واللعب في الحديقة«.
 )Amel pet hotel(»ويوفّر »فندق أمل بيت
أنه:  الرعاية النفسية للحيوان أيضاً، موضحةً 
»عندما نضع الحيوان وحده، أو داخل قفص، 
وكسوال،  منعزالً  يصبح  مشاعره،  تتضّرر 

لكن في الفندق يلعب الكلب مع مختلف أنواع 
الكالب وأحجامها، ومع القطط أيضاً، فيزداد 

نشاطه وتتحسن صحته«.
الحيوان  استالم  على  مشروعها  يقتصر  وال 
فقط،  عودتهم  لحين  ورعايته  أصحابه،  من 
األليفة  الحيوانات  أصحاب  أمل  تساعد  بل 
وإعطائهم  رسمي،  بشكل  حيواناتهم  بتسجيل 
اللقاح الخاص بهم، وتسهيل أوراق وإجراءات 

سفرهم إلى دول العالم.
ويحتوي فندق »أمل بيت«، على قسم مخصص 
وقص  »كاالستحمام  الحيوان:  بنظافة  للعناية 
الحيوان  وتعطير  الشعر  وتسريح  األظافر، 
غرف  إلى  إضافة  له،  المخصصة  بالمواد 
وألعاب  كرات،  تحوي  ألعاب  وحديقة  للنوم، 

تساهم في تسلية الحيوان وتنمية ذكائه«.
للحيوانات  عاشقة  نفسها  »أمل«  تصف 
مجال  في  ناشطة  بأنها  تقول  وكونها  األليفة، 

لذا فهي ال تؤمن  به،  الحيوان والرفق  رعاية 
بتجارة الحيوانات، بل برعايتها، وحمايتها من 

اإلنسان.
الشرقي  »المجتمع  أن:  عمرو،  أمل  ترى 
بشكل عام، يحمل موروثاً دينياً، بعضهم يؤذي 
الحيوان، ويرى الكلب غير نظيف، وبعضهم 
يؤمن أن القطة بداخلها شيطان، وهذا ما يجعل 

الحيوانات في خطر«.

فصيلة الدم ِ)A( تزيد خطر السكتة الدماغية

فوائد فيتامين B12 ومصادره الطبيعية

أن أولئك الذين لديهم فصيلة الدم ))A لديهم 
بسكتة  لإلصابة  بنسبة %16  أعلى  مخاطر 
الذين  باألشخاص  مقارنةً  مبكرة  دماغية 
الذين  أولئك  وأن  أخرى،  دم  فصائل  لديهم 
لديهم فصيلة الدم O(( فكان لديهم خطر أقل 
بنسبة 12% لإلصابة بسكتة دماغية مقارنةً 

باألشخاص الذين لديهم أنواع دم أخرى.
الدم  فصيلة  أن  إلى  جديدة  دراسة  توصلت 
يمكن أن تتنبأ بخطر اإلصابة بسكتة دماغية 
تؤدي  أن  ويمكن  الـ60،  سن  بلوغ  قبل 
للتنبؤ  محتملة  جديدة  طرق  إلى  النتائج 

بالسكتات الدماغية ومنعها لدى الشباب.
وقام الباحثون بتحليل 48 دراسة حول علم 
التي  اإلفقارية  الدماغية  والسكتة  الوراثة 
يسببها انسداد تدفق الدم إلى الدماغ- التي 
الدماغية  بالسكتة  مريض  ألف   17 شملت 
وما يقرب من 600 ألف من األصحاء الذين 
فحصوا  ثم  دماغية،  لسكتة  يتعرضوا  لم 
جمعها  تم  التي  الكروموسومات  جميع 
لتحديد المتغيرات الجينية المرتبطة بالسكتة 

الدماغية.

السكتة الدماغية وفصائل الدم

الدماغية  السكتة  بين  صلة  الباحثون  وجد 
المبكرة التي تحدث قبل سن الـ60- ومنطقة 
الكروموسوم التي تتضمن الجين الذي يحدد 
ما إذا كانت فصيلة الدم هي A((،)AB( أو

.))Oأو ))B
من  يعانون  الذين  األشخاص  عدد  إن 
السكتات الدماغية المبكرة آخذ في االزدياد، 
األشخاص  هؤالء  يموت  أن  المرجح  من 
الذي يهدد حياتهم، ويحتمل أن  من الحدث 
ورغم  اإلعاقة،  من  عقوداً  الناجون  يواجه 
ذلك، هناك القليل من األبحاث حول أسباب 

السكتات الدماغية المبكرة.
الذين  األشخاص  أن  الدراسة  ووجدت 
المبكرة كانوا  الدماغية  يعانون من السكتة 
أكثر عرضة لمن فصيلة دمهم هي A وأقل 
مقارنة   ،O هي  دهم  فصيلة  لمن  عرضة 
الدماغية  بالسكتة  المصابين  باألشخاص 
واألشخاص  الـ60(  سن  )بعد  المتأخرة 

الذين لم يصابوا بسكتة دماغية مطلقاً.
 A كما وجد الباحثون أن من فصيلة دمهم
لإلصابة   %16 بنسبة  أعلى  مخاطر  لديهم 
باألشخاص  مقارنة  مبكرة،  دماغية  بسكتة 

الذين لديهم فصائل دم أخرى.

أما أولئك الذين فصيلة دمهم O فكان لديهم 
بسكتة  لإلصابة   %12 بنسبة  أقل  خطر 
لديهم  الذين  باألشخاص  مقارنةً  دماغية، 

فصائل دم أخرى.

هل عىل أصحاب فصيلة الدم 
A الشعور بالقلق؟

كانت  المتزايدة  المخاطر  أن  الباحثون  أكد 
لديهم  الذين  أولئك  وأن  للغاية،  متواضعة 
بشأن  يقلقوا  أال  يجب   A فصيلة  من  دم 
اإلصابة بسكتة دماغية مبكرة أو االنخراط 
في فحص إضافي أو اختبار طبي بناء على 

هذه النتيجة.

ما أسباب زيادة خطر السكتة 
الدماغية لدى فصيلة الدم A ؟

ما زلنا ال نعرف سبب زيادة خطر اإلصابة 
أن  المحتمل  من  ولكن   ،A الدم  بفصيلة 
مثل  الدم  تخثر  بعوامل  عالقة  لها  يكون 
تبطن  التي  والخاليا  الدموية  الصفائح 
األوعية الدموية، باإلضافة إلى البروتينات 
المنتشرة األخرى، التي تلعب جميعها دوراً 

في تطوير جلطات الدم.
أصحاب  أن  إلى  السابقة  الدراسات  وتشير 
قليالً  أعلى  مخاطر  لديهم   A الدم  فصيلة 
لإلصابة بجلطات دموية في الساقين تعرف 

باسم تجلط األوردة العميقة.
مزيد  إلى  بحاجة  أننا  الواضح  وتؤكد »من 
آليات زيادة  المتابعة لتوضيح  من دراسات 

خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية«.

كيف تحدث السكتة الدماغية؟

تحدث السكتة الدماغية عندما يتوقف إمداد 
أو  الدموية،  بالتروية  الدماغ  من  جزء 
ينخفض بشكٍل كبير، مما يؤدي إلى انقطاع 
المغذية،  والمواد  األكسجين  من  إمداداته 
الدماغ تموت، وألن  وفي دقائق تبدأ خاليا 
خاليا الدماغ ال تتجدد فإن هذا قد يؤدي إلى 

ضرر دائم في المخ.

ثالثة أنواع من السكتات 

الدماغية

انقطاع  عن  تنتج  اإلقفارية:  السكتة  1ـ 
أحد  انسداد  نتيجة  الدماغ  إلى  الدم  وصول 
نتيجة  ذلك  ويكون  إليه،  المؤدية  الشرايين 
تأتي  أو  الدماغ  في  تتكون  قد  دموية  خثرة 
من مكان آخر في الجسم كالقلب، ويزيد من 
الشرايين  في  ضيق  وجود  السكتة  احتمال 

الدماغية.
السكتات اإلقفارية قرابة 85% من  وتشكل 
التي  وهي  الدماغية،  السكتات  مجموع 

شملتها دراسة جامعة ماريالند.
حصول  بسبب  تحدث  النزفية:  السكتة  2ـ 
ويعود  الدماغية،  األوعية  أحد  في  نزيف 
ضغط  ارتفاع  منها  أسباب،  عدة  إلى  ذلك 
الدم ووجود جزء ضعيف في جدار الوعاء 
في  صدمة  أو  برضة  اإلصابة  أو  الدموي 

الرأس.
نوع من  العابرة: هي  اإلقفارية  السكتة  3ـ 
انقطاع  نتيجة  تحدث  التي  المؤقتة  السكتة 
الدماغ من  أو انخفاض مؤقت في إمدادات 
الدم، وتستمر 5 دقائق على األقل، وبعد ذلك 
يعود إمداد الدم إلى وضعه الطبيعي ولذلك ال 

يحدث ضرر دائم في المخ.
أنك  يعني  فهذا  عابرة  بسكتة  مررت  إذا 
ُمعرض بشكٍل أكبر لإلصابة بسكتة دماغية 
أخرى، وذلك يكون عادةً بسبب وجود ضيق 
التي  الشرايين  أحد  في  جزئي  انسداد  أو 

تغذي المخ.

أعراض السكتة الدماغية

في  الضعف  أو  بالتنمل  مفاجئ  شعور  ـ 
الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة في جانب 

واحد من الجسم.
ـ ارتباك مفاجئ وصعوبة في الكالم أو في 

فهم الحديث.
عين  في  الرؤية  في  مفاجئ  اضطراب  ـ 

واحدة أو في العينين معاً.
المشي  في  صعوبة  أو  مفاجئة،  دوخة  ـ 

والتوازن.
ـ صداع شديد وفجائي ودون سبب معروف.

التعامل مع السكتة الدماغية

إذا شعرت بأي من األعراض اتصل مباشرةً 
مخاطر  تزيد  تأخير  دقيقة  فكل  بالطوارئ، 

ومضاعفات السكتة.
غرفة  إلى  يصلون  الذين  األشخاص  إن 
ظهور  بدء  من  ساعات   3 خالل  الطوارئ 
أعراض السكتة الدماغية يكونون في صحة 
أفضل بعد 3 أشهر، مقارنةً مع الذين يتلقون 

رعاية طبية متأخرة بعد السكتة.

عوامل الخطورة للسكتة 
الدماغية

ـ ارتفاع ضغط الدم.
ـ السكري.

ـ ارتفاع الكوليسترول في الدم.
ـ التدخين.
ـ البدانة.

ـ الخمول وعدم ممارسة النشاط والرياضة.
الحمل  في  التحكم  وسائل  بعض  استخدام  ـ 
على  المحتوية  الهرمونية  العالجات  أو 

اإلستروجين.

ـ مرض اختناق النوم.
ـ أمراض القلب.

ـ تعاطي المخدرات.
ـ الرجال معرضون أكثر من النساء للمرض.
لدى  الدماغية  السكتة  احتمال  يزداد  ـ 

األشخاص في عمر 55 عاما أو أكثر.
بالسكتة  لإلصابة  عائلي  تاريخ  وجود  ـ 

الدماغية.

مضاعفات محتملة للسكتة 
الدماغية

ـ الشلل.
تحريك  على  والقدرة  السيطرة  فقدان  ـ 

العضالت.
ـ صعوبات في البلع.
ـ مشاكل في الكالم.

ـ صعوبات في التفكير أو الذاكرة.
ـ مشاكل في الشعور والسلوك مثل اإلصابة 

باالكتئاب.
ـ شعور مزعج أو مؤلم في الطرف المتأثر 

بالسكتة الدماغية.
ـ الوفاة

الوقاية من السكتة الدماغية

ـ التحكم بارتفاع ضغط الدم.
ومستويات  السكري  بمرض  التحكم  ـ 

الغلوكوز بالدم.
على  المحتوية  األغذية  تناول  تقليل  ـ 

الكولسترول والدهون المشبعة.
والفواكه  الخضروات  تناول  زيادة  ـ 

بمحتواها المرتفع من األلياف الغذائية.
ـ الحفاظ على وزن صحي.

ـ اإلقالع عن التدخين.
ـ ممارسة الرياضة والتحلي بالنشاط البدني.
ـ عالج مرض اختناق النوم إذا كان الشخص 

مصابا به.
أو  الدماغية  بالسكتة  أصيب  قد  كان  إذ 
السكتة اإلقفارية العابرة من قبل فقد يصف 
إصابته  احتمال  لتقليل  عالجات  الطبيب  له 
التجلط  مضادات  مثل  أخرى،  مرة  بها 

ومضادات الصفائح الدموية.

العناصر  أهم  من  واحداً   B12 فيتامين  يعد 
األعصاب  حماية  في  تساعد  التي  الغذائية 
في  ويدخل  الجسم،  في  المناعة  وتقوية جهاز 
تكوين خاليا الدم الحمراء التي تنقل األكسجين 

ألنحاء الجسم.
أما نقص هذا الفيتامين فمن الممكن أن يؤدي 
اإلرهاق  ويسبب  متعددة  صحية  مشاكل  إلى 

والتعب والخمول.
 B12 فيتامين ينتج  اإلنسان ال  أن جسم  وبما 
على  التعرف  الضروري  فمن  بمفرده، 
مصادر الفيتامين وتضمينها في النظام الغذائي 

للمحافظة على الصحة والطاقة والنشاط.
المرجعية  اليومية  الغذائية  الكمية  مقدار  فإن 
لفيتامين B12 تتراوح بين 2.4 ميكروغرام 
للبالغين و2.8 ميكروغرام للنساء المرضعات.

B12 أهم مصادر فيتامني

البقر  لحم  شريحة  تحتوي  البقر:  لحم  1ـ 
حيث   ،B12 فيتامين   من  كبيرة  كمية  على 
 11.2 نحو  غراماً   190 لحم  شريحة  توفر 
ميكروغراماً، كما يحتوي لحم البقر أيضاً على 
عناصر غذائية أخرى ضرورية لصحة جيدة.
األلبان  ومنتجات  الحليب  يوفر  الحليب:  2ـ 
فيتامين  والزبادي-  األجبان  -مثل  األخرى 
الحليب  من  كوب  يحتوي  إذ  أيضاً،   B12
كامل الدسم على 1.1 ميكروغرام من فيتامين 
على  ومشتقاته  الحليب  يحتوي  كما   ،B12
العظام  صحة  على  للحفاظ  المهم  الكالسيوم 

واألسنان.
3ـ البيض: يعد البيض أحد المصادر الرئيسية 
لفيتامين B12، إذ تحتوي بيضة واحدة على 
1.4 ميكروغرام، لذا فإن تناول بيضتين على 
اليومية  الجرعة  توفير  في  يساعد  الفطور 

الالزمة.
بفيتامين  غني  مصدر  السمك  األسماك:  4ـ 
والسردين  والسلمون  التونة  مثل   ،B12
وغيرها، غير أن سمك السلمون بشكٍل خاص 
األسماك  وتحتوي  المصادر،  أفضل  من  يعد 
المفيدة   3 أوميغا  أحماض  على  أيضاً  الزيتية 

لصحة الدماغ والقلب.
المدعمة  األطعمة  المدعمة:  األطعمة  5ـ 
بفيتامين B12 مثل الحبوب واألطعمة القابلة 
للدهن وبدائل الحليب- يمكن أن تكون بدورها 

طريقة مفيدة بشكٍل خاص للنباتيين.
الكبد  لحوم  تناسب  ال  قد  والكلى:  الكبد  6ـ 
والكلى ذوق الجميع، لكنها من أفضل مصادر 
فقط  غرام   100 يحتوي  إذ   ،B12 فيتامين 
من كبد الضأن على 85.7 ميكروغراماً من 

.B12 فيتامين
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الشهباء/ فريدة عمر -تواصل هيئة التربية والتعليم في عفرين تحضيراتها للبدء بالعام 
الدراسي الجديد2022 -2023، في ظل ظروف حصار حكومة دمشق المفروض على 

المقاطعة، والقصف اليومي من جيش االحتالل التركي، ومن مرتزقته.

نادي الجهاد يستعد لدوريات الفئات العمرية

السليمانية ُتجهز دّراجات 
العربية للبطولة  العراق 

270 فعالية رياضية في دبي حتى نهاية 2022

رغم الحصار والقصف... هيئة التربية والتعليم في 
عفرين، متأهبة الستقبال العام الدراسي الجديد

مع قرب الشتاء، مواطنو باشور كردستان 
يعانون من ارتفاع أسعار النفط األبيض

»بيت حياة الطفولة« خطوة نحو ضمان مستقبل األطفال المشردين

ويلعب نادي الجهاد بفئة الرجال ضمن دوري 
في  الفئة  ولنفس  القدم،  لكرة  األولى  الدرجة 
الناشئين  دوريات  في  بينما  الشباب،  دوري 
واألشبال وما دون، فالنظام مختلف وال يوجد 

تصنيف بالدرجات.
الدوريات  لمختلف  االستعدادات  وبهدف 
بالتدريبات  الناشئين  للفئات العمرية بدأت فئة 
على الملعب الترابي ضمن استاد شهداء الثاني 
اجتماع  ُعِقد  كما  بقامشلو،  آذار  من  عشر 
الفني  الكادر  النادي مع  إدارة  قبل  مطّول من 
بمدينة  النادي  بمقر  الشباب  لفئة  والالعبين 

قامشلو.
لمختلف  المواهب  بكثرة  الجهاد  نادي  ويتمتع 
الصعبة  المادية  الحالة  بسبب  ولكن  الفئات، 
الالعبين  بإعارة  النادي  قام  ولالعبين  للنادي 

األخرى،  السورية  لألندية  استغناًء  ومنهم 
ورغم  منهم،  الكثيرين  جهود  بذلك  وخسر 
ذلك مازالت مدينة قامشلو وريفها تعتبر منبعاً 
الجهاد، في السابق ُعرف  للمواهب، وخاصةً 
باهتمامه بالفئات العمرية وحتى بات يشاركهم 

ببطوالت الرجال ويقدمون أداًء طيب.
فتح  القادمة  لالستحقاقات  االستعداد  وبهدف 
النادي باب االنتساب لالعبين لفئة الشباب ممن 
لحضور   ،)2006 ـ   2005( مواليد  من  هم 
شهداء  استاد  ضمن  النادي  بمقر  االجتماع 
الثاني عشر من آذار بقامشلو، والذي حضره 
رئيس وأعضاء من إدارة النادي والكادر الفني 

المشرف على تدريب فئة الشباب لكرة القدم.
مال  الرحمن  عبد  الشباب  فئة  مدرب  وتحدث 
عن أهمية دور الفئات العمرية في رفد وتقوية 

االلتزام  على  وأشار  الرجال،  فئة  في  النادي 
وجلب  للفوز  اللعب  على  والعمل  بالتمارين 

األلقاب.
الجهاد  نادي  إدارة  مجلس  رئيس  تحدث  كما 
تعاني  »اإلدارة  وقال:  مسّور  ريبر  الكابتن 
السوري  االتحاد  من  المادي  الدعم  قلة  من 
له  التابعة  التنفيذية  اللجنة  ومن  القدم  لكرة 
بإقليم  الرياضي  االتحاد  ومثلهم  الحسكة،  في 
الجزيرة، فحتى اآلن ومنذ سبع سنوات لم نَر 
أي دعم للنادي، والذي يفتقر لكافة اإلمكانيات 

والمالعب«.
ونوه المسور في حديثه بأنه هناك من يحاربون 
النادي ويعملون على تشويه صورته والمعيب 
نفسه  النادي  أبناء  من  كانوا  منهم  البعض  أن 

ولعبوا معه.
بدعم  االهتمام  عدم  على  أسفه  عن  وأعرب 
قبل  من  مسيرته  وجه  في  والوقوف  النادي 
ورياضة  الجزيرة  إقليم  أندية  ضمن  البعض 
النادي  بجانب  بالوقوف  وطالبهم  المنطقة، 
ودعمه ألن النادي ال يمثل طائفة وال دين وال 
قومية معينة بل النادي ُملك وممثل الجميع في 
جميلة  ألوان  من  مزيج  وهو  قامشلو،  مدينة 

تمثل هذه المدينة المعطاء.
وشكر رئيس مجلس إدارة نادي الجهاد الكابتن 
أخبار  لتغطية  ريبر مسور صحيفتنا روناهي 
النادي واألحداث الرياضية بشكٍل عام، وطالب 
الرياضيين والجهات المعنية والالعبين بالعمل 
على الدفاع عن شعار النادي واسمه، ملفتاً إلى 

أن نادي الجهاد يمرض ولكن ال يموت.
لكرة  السوري  االتحاد  بأن  ذكره  والجدير 
القدم التابع لحكومة دمشق نشر في نهاية آب 
للفئات  والمواليد  المسابقات  نظام  الماضي 

العمرية.
وجاء النظام حسب ما يلي:

1ـ فئة األولمبي مواليد )2003 - 2004(:
 12( فقط  الممتازة  الدرجة  ألندية  دوري  ـ 

فريقاً(.
المجموعتين  بنظام  الفئة  لهذه  الدوري  يقام 
وإياباً(، ويلعب األول  وعلى مرحلتين )ذهاباً 
مع األول والثاني مع الثاني من كل مجموعة 

النهائية  المراكز  لتحديد  الترتيب  على  وهكذا 
للدوري.

ـ ال يوجد صعود وهبوط. 
ـ يحق لكل ناٍد تسجيل قائمة تحتوي على 28 

العب على األكثر و18 العب على األقل.
الفريق  العبي  من  الرجال  فريق  يستفيد  ـ 

األولمبي الموقعين على عقود رعاية فقط. 
2ـ فئة الشباب مواليد )2005 - 2006(:

ـ يشارك في الدوري 14 نادياً، وتوزع األندية 
دوري  كل مجموعة  وتلعب  على مجموعتين 
من مرحلتين )ذهاباً وإياباً(، ويلعب األول مع 
األول والثاني مع الثاني وهكذا لتحديد المراكز 

النهائية للدوري. 
ـ يهبط الفريق صاحب المركز األخير من كل 

مجموعة إلى الدرجة األولى.  
3ـ فئة الناشئين مواليد )2007- 2008(:

من  األكثر  على  العباً  تسجيل 20  مسموح  ـ 
مواليد 2007 على قائمة فريق الناشئين. 

ـ في كل مباراة يحق للفريق إشراك 5 العبين 
أرض  في   2007 مواليد  من  األكثر  على 
الملعب وتسجيل 10 العبين على األكثر من 

مواليد 2007 على ضبط المباراة.
ثم  المحافظات  أندية  المسابقة ببطوالت  تبدأ  ـ 
في  للمشاركة  لكل محافظة  منتخب  انتقاء  يتم 

بطولة سوريا لفئة الناشئين.
4ـ فئة األشبال مواليد )2009 – 2010(:

ـ مسموح تسجيل 25 العب على األكثر من 
مواليد 2009 على قائمة فريق األشبال. 

ـ في كل مباراة يحق للفريق إشراك 5 العبين 
أرض  في   2009 مواليد  من  األكثر  على 
الملعب وتسجيل 10 العبين على األكثر من 

مواليد 2009 على ضبط المباراة.
يتم  ثم  المدن  أندية  ببطوالت  المسابقة  تبدأ  ـ 
في  للمشاركة  محافظة  لكل  منتخب  انتقاء 

بطولة سوريا لفئة األشبال.
5ـ فئة البراعم مواليد )2011- 2012(:

ـ يسمح بمشاركة العبين اثنين فقط من مواليد 
2013 حصراً.  

ثم  المحافظات  أندية  المسابقة ببطوالت  تبدأ  ـ 
في  للمشاركة  لكل محافظة  منتخب  انتقاء  يتم 

بطولة سوريا لفئة البراعم.
6ـ فئة الصغار مواليد )2014-2013(:

المالعب  على  الفئة  هذه  مسابقات  تقام  ـ 
الخماسية.

في جميع مسابقات الفئات العمرية عدا دوري 
الشباب في حال التعادل السلبي ال يتم منح أي 
نقاط   3 تمنح  الفوز  حال  وفي  للفريقين  نقاط 
للفريق الفائز وفي حال التعادل اإليجابي تمنح 

نقطة واحدة لكل فريق.
صاحبة  األندية  من  الجهاد  نادي  ويعتبر 
آفا  روج  داخل  في  الكبيرة  الجماهيرية 
الظلم  من  للكثير  بدوره  وتعّرض  وخارجها، 
من قبل االتحاد السوري لكرة القدم وفرضت 
الظلم  غير  وهذا  مرات،  لعدة  عقوبات  عليه 
الكثير  قبل  التحكيمي، في عملية ممنهجة من 
لحكومة  التابعة  الرياضة  في  العنصريين  من 

دمشق.
بينما عمدت اإلدارة الذاتية واالتحاد الرياضي 
نوادي  وعدة  مادياً  مرات  لعدة  النادي  بدعم 
للنادي،  العبيهم  منح  عبر  التسهيالت  قدموا 
بين  العالقة  توترت  عام  حوالي  منذ  ولكن 
إدارة النادي وإدارات بعض النوادي في إقليم 
للعب  العبيها  لمنع  األخيرة  ودفعت  الجزيرة 
مع الجهاد، ولذلك يتطلب وقفة جدية من إدارة 
إقليم  في  واألندية  الرياضي  واالتحاد  النادي 
المشاكل  كافة  للعمل على حل  الجزيرة سوياً 
ظهور  على  والعمل  بينها،  فيما  والخالفات 
بصورة  آفا  روج  من  العبيها  التي  األندية 

أفضل في البطوالت على مستوى سوريا.

يواصل المنتخب العراقي للدراجات الهوائية، 
استعداداً  السليمانية،  مدينة  في  تحضيراته 
التي  العربية،  البطولة  بمنافسات  للمشاركة 
ستقام في اإلمارات مطلع تشرين الثاني المقبل.
لالتحاد  اإلعالمي  المنسق  سليم،  ساجد  وقال 
خاصة  تصريحات  في  للدراجات،  العراقي 
العراقي  االتحاد  »أقام  »الكورة«:  لموقع 
للدراجات معسكراً تدريبياً للمنتخبات الوطنية 
لفئات المتقدمين والشباب والناشئين، تحضيراً 

للبطولة العربية«.
وواصل: »المعسكر الحالي شهد مشاركة 35 
تدريبيتين  وحدتين  خوض  وتضمن  العباً، 
اإليراني  المدرب  بقيادة  ومسائية،  صباحية 

محمد رجبلوا«.
العراقي  لالتحاد  اإلعالمي  المنسق  وتابع 
متطلبات  كافة  توفير  في  »نجحنا  للدراجات: 
لمدة  ويستمر  وتجهيزات  سكن  من  المعسكر 

20 يوماً«.
وزاد: »تم اختيار 8 العبين من فئة المتقدمين، 
الشباب  لفئتي  اختباراً  هناك  سيكون  وأيضاً 
والناشئين، ومن ثم يتم االستقرار على القائمة 

النهائية«.
العراقي معسكر آخر  المنتخب  وأتم: »ينتظر 
قبل الذهاب إلى اإلمارات ومن المزمع إقامته 

بمدينة دهوك خالل تشرين األول المقبل«.

رياضية  فعالية   270 دبي،  مدينة  تحتضن 
متنوعة، منها 23 بطولة دولية، تقام بالتعاون 
أيلول  من  بدايةً  الرياضي  دبي  مجلس  مع 

الحالي وحتى نهاية كانون األول المقبل.
لكرة  القارات  كأس  الفعاليات،  وتتصدر 
الشاطئية، والدورة 17 من مؤتمر دبي  القدم 
الرياضي الدولي، و13 من حفل دبي غلوب 
سوكر، وبطولة موانئ دبي العالمية للغولف، 
وسباق هيرو )حتا( الدولي للدراجات الهوائية 
الجبلية، فيما تستضيف دبي حاليًا وحتى 11 

أيلول، كأس آسيا للكريكيت.
على  الثانية  للمرة  دبي،  في  البطولة  وتقام 
التوالي، وتقام مبارياتها في ستاد دبي الدولي 
للكريكيت بمدينة دبي الرياضية، بمشاركة 6 

منتخبات ضمن بطولة النخبة »تي 20«.
الجليد في  للتزلج على  العالم  تقام بطولة  فيما 
 13 إلى   9 من  اإلمارات،  بمول  دبي  سكي 
للمحترفين  برو  دبي  وبطولة  أول،  تشرين 
في  األجسام  لبناء  أولمبيا  مستر  إلى  المؤهلة 
مركز دبي التجاري العالمي يومي 22 و23 
الطائرة  الكرة  وبطولة  المقبل،  الشهر  من 
بيتش،  كايت  شاطئ  على  المفتوحة  الشاطئية 

من 20 إلى 23 تشرين أول. 
الدولية  الشاطئية  الطائرة  الكرة  بطولة  وتقام 
 30 إلى   27 من  بيتش  كايت  شاطئ  على 
لبناء  الدولي  دبي  ومعرض  األول،  تشرين 
األجسام في مركز دبي التجاري العالمي من 

28 إلى 30 من الشهر نفسه.
وتستضيف دبي، النسخة 11 من بطولة كأس 
مع  بالتعاون  الشاطئية،  القدم  لكرة  القارات 
لجنة كرة القدم الشاطئية باالتحاد الدولي لكرة 
بيتش  البطولة على شاطئ كايت  القدم، وتقام 
من 2 إلى 6 تشرين الثاني، بمشاركة أقوى 8 

منتخبات من مختلف قارات العالم.
العالم  لكأس  النهائية  التصفيات  تقام  بينما 

للركبي على مالعب ذا سفنز، من 6 إلى 18 
تشرين الثاني المقبل.

وتستضيف منطقة حتا، النسخة الثالثة من سباق 
»هيرو دبي حتا«، إحدى الجوالت الثالث من 
سلسلة بطولة هيرو العالمية للدراجات الهوائية 
الجبلية، ويتنافس من خاللها، نخبة من أبطال 
 5 يوم  الجبلية  الهوائية  الدراجات  في  العالم 
الدولية،  البطولة  بلقب  للفوز  الثاني،  تشرين 

على المسار الجبلي.
ويقام سباق »دي بي وورلد« لإلبحار بالجائزة 
الكبرى، بميناء دبي هاربور من 11 إلى 12 
تشرين الثاني، كما تقام منافسات بطولة »دي 
لموسم  الختامية  الجولة  للغولف«  وورلد  بي 
تشرين   20 إلى   17 من  دبي  إلى  السباق 

الثاني، بمالعب عقارات جميرا للغولف.
لسباعيات  اإلمارات  طيران  بطولة  وتقام 
إلى 3  ذا سفنز، من 1  الركبي على مالعب 

كانون أول.
الرئيسية لإلعالن عن  المحطة  دبي  وستكون 
إطالق سلسلة الجائزة الكبرى للبطولة العالمية 
بايك«،  »إي  الكهربائية  الهوائية  للدراجات 
وهي البطولة األولى من نوعها على مستوى 

العالم.
بنسخة  البطولة  عن  اإلعالن  وسيتم 
ووك  سيتي  منطقة  في  تجريبية  استعراضية 
من 4 إلى 6 تشرين الثاني، وتتضمن البطولة، 
10 سباقات، ويقام كل سباق على مدار يومين 
في أبرز المدن حول العالم، بمشاركة 10 من 

أقوى الفرق على مستوى العالم.
وتشهد دبي تنظيم 11 فعالية مجتمعية وتنافسية 
الجنسيات  كافة  من  واسعة  بمشاركة  تحظى 

ومختلف الفئات واألعمار في المجتمع.
الذي  الثلج  تحدي  الفعاليات،  هذه  أبرز  ومن 
يقام يوم 24 أيلول في قاعة سكي دبي بمول 

اإلمارات، وترايثلون دبي للسيدات الذي يقام 
في نادي دبي للسيدات.

المجتمعية  الهوائية  الدراجات  تحدي  ويقام 
الجبلي في حديقة مشرف يوم 23 تشرين أول، 
لأللعاب  هند  الشيخة  دورة  منافسات  وتنطلق 

الرياضية للسيدات يوم 7 تشرين الثاني.
كما يقام سباق دبي للجري للسيدات في جزيرة 
وتنطلق  الثاني،  تشرين   6 يوم  ووترز  بلو 
 29 يوم  البدنية  للياقة  دبي  تحدي  فعاليات 
الهوائية  للدراجات  دبي  تحدي  ويقام  أيلول، 
خالل  زايد  الشيخ  شارع  في  رايد«  »دبي 

تشرين الثاني.
العمودي  للجري  القابضة  دبي  سباق  ويعود 
السابعة  »سكاي رن« مرة أخرى في نسخته 
الدولي  االتحاد  مع  بالتعاون  يقام  الذي  عشرة 
العمودية  السباقات  وجولة  العمودي  للجري 
العالمية ويقام يوم 12 تشرين الثاني في أبراج 

اإلمارات.
كما يقام سباق نصف ماراثون المسير الجبلي 
ويقام  الثاني،  تشرين  يوم 13  حتا  منطقة  في 
التراثية في  للرياضات  مؤتمر ومعرض دبي 

دبي هاربور يومي 11 و12تشرين الثاني.

ويقام تحدي دبي للجري »دبي رن« في شارع 
كما  الثاني،  تشرين  شهر  خالل  زايد  الشيخ 
العمالية من  الرياضية  الدورة  فعاليات  تنطلق 

أيلول وحتى آذار.

عفرين  إلقليم  والتعليم  التربية  هيئة  تستمر 
الجديد،  الدراسي  العام  الستقبال  تجهيزاتها 
المدراس  بافتتاح  البدء  المقرر  من  بحيث 

بتاريخ 18 أيلول من الشهر الجاري. 
صحيفتنا  التقت  الموضوع  هذا  وحول 
»روناهي« باإلدارية في هيئة التربية والتعليم 
في إقليم عفرين »هناء كالو« حيث أشارت في 
بداية حديثها إلى حساسية المنطقة، والمرحلة 
التعليم  نظام  »إن  قائلةً:  بها  يمرون  التي 
يطبق في عفرين  كان  الذي  يختلف عن  هنا، 
حال  في  الجوانب  من  العديد  فهناك  سابقاً، 
كواقع  عليه،  الضوء  وتسليط  التركيز،  أردنا 
بها  نمر  التي  الحالية،  والظروف  التهجير، 

يؤثر سلباً على الطالب«.

القصف والحصار يعيقان سري 
العملية التعليمية

وتابعت هناء: »إن مناطقنا تتعرض، وبشكل 
التركي،  لالحتالل  همجي  قصف  إلى  يومي 
الواقعة  المدارس  من  العديد  تتعرض  فيما 
ما  القصف؛  إلى  يومي  بشكل  القرى  ضمن 
ينتج أضراراً، فمنذ عام 2018 تعرضت سبع 

وناحية شيراوا،  الشهباء  مقاطعة  في  مدارس 
إلى  باإلضافة  الجزئي،  والتدمير  لالستهداف 
ما  آخر؛  عدد  وجرح  طلبة،  تسعة  استشهاد 
نتيجة  أيام  لبضعة  الدوام  إيقاف  إلى  نضطر 
الدوام،  الطلبة، وهذا ما يعيق  المخاوف على 

ويؤثر بشكل مباشر على نفسية الطالب«.
إننا  اليومي،  للقصف  »إضافةً  واستكملت: 
من قبل حكومة دمشق،  خانقاً  نواجه حصاراً 
والمستلزمات  المواد  إدخال  يعيق  والذي 
لذلك  األساسية والمهمة من قرطاسية وكتب، 
طباعة  وهو  ومؤقت،  بديل  حل  إلى  لجأنا 
الكتب ضمن مراكزنا، أيضا نعاني من نقص 
يؤثر  الكتب  توفر  عدم  حال  وفي  المواد،  في 
الكتاب  كون  الطالب،  على  مباشر  بشكل 
ذلك  إلى  إضافةً  دراسته،  أثناء  له  مرجعاً 
في فصل  المازوت، وخاصةً  مادة  توفر  عدم 

الشتاء، وعدم توفر مستلزمات إسعافات أولية 
ضعف  من  نعاني  وأيضاً  المدارس،  ضمن 
المستلزمات الطبية في المراكز الطبية ضمن 
المنطقة، وكل ذلك يعود إلى السبب ذاته، وهو 

الحصار«.

سيكون عاماً دراسياً مختلفاً

كافة،  التعليمي  الكادر  بتلقي  هناء  ونوهت 
الدراسي هذا  العام  لدورات تدريبية، قبل بدء 
العطلة  فترة  »خالل  ذلك:  على  وأكدت  العام 
تدريبية  دورات  ثالث  افتتحت  الصيفية، 
معلماً   60 من  يقرب  ما  بانضمام  أكاديمية، 
وطريقة  وتعليمهم،  قدراتهم  لتطوير  ومعلمة، 
هو  الجديد،  النظام  أساس  على  الطالب  تقييم 
الدراسية،  مسيرته  خالل  الطالب  تقييم  نظام 
النهائية،  االمتحانات  عن  بدالً  واجتهاده، 
خاص  الصف  معلم  معهد  افتتاح  جانب  إلى 
افتتاح دورات  السياق نفسه  بالمدرسين، وفي 
تقوية للطالب من الصف األول االبتدائي إلى 
الثالث الثانوي، بهدف تكوين شخصية الطالب 
وتنمية قدراته التحليلية، فإن هذا العام سيكون 

التدريسي،  النظام  حيث  من  مختلفاً،  عاماً 
فيكون عدد الطالب15 ألف طالب وطالبة، و 

1110 معلمين، ومعلمات ».        
مجهزة  مدرسة   72 أن  ذكره،  والجدير 

الستقبال الطلبة على مستوى مقاطعة الشهباء، 
بعض  أن  علماً  العربي،  الشعب  فيها  بما 
المدارس، التي تعرضت للقصف تم ترميمها، 
إضافةً إلى زيادة بعض الغرف على المدارس 

في شيراوا. 

المناطق  من  »كرميان«  إدارة  طبيعة  تعد 
تصل  حيث  كردستان،  باشور  في  السهلية 
من  يقارب  ما  إلى  الصيف  في  حرارتها 
فترة  قصر  إلى  باإلضافة  مئوية،  درجة   50
شتائها، مقارنةً مع باقي المنطقة، لكن يشتكي 
النفط  توفير  قلة  من  كرميان  في  المواطنون 

األبيض، وارتفاع أسعاره.
باشور  سهول  في  تعيش  عائلة  كل  تحتاج 
كردستان إلى برميلين من النفط؛ لقضاء فصل 
الجبلية،  المناطق  في  المواطنون  أما  الشتاء، 

فيحتاجون من خمسة إلى ثمانية براميل نفط.

باشور  في  الحرارة  درجة  تصل  اآلن 
كردستان، وخاصة في السهول إلى 40 درجة 
النفط في  برميل  يكون سعر  مئوية، في حين 
أن  المتوقع  ومن  دينار،  ألف   270 السوق 
لم  ما  الشتاء،  خالل  أكثر  السعر  هذا  يرتفع 
المواطنين،  على  النفط  اإلقليم  حكومة  توزع 
وتعمل على خفض أسعاره، وهذا يعني أن كل 
إلى  تحتاج  الجبلية  المناطق  في  تعيش  عائلة 

مليوني دينار لشراء النفط.
التي  األخرى،  األزمات  إحدى  الغاز هي  قلة 
الشتاء،  فصل  خالل  المواطنون  منها  يعاني 

فمحافظة السليمانية تحتاج إلى 500 طن من 
الغاز يومياً، لذلك تشهد المدينة أزمة غاز في 
الشتاء أيضاً، باإلضافة إلى المشاكل األساسية 

في الكهرباء.
لهذه األسباب اآلنفة الذكر مجتمعة، المواطنون 
كلهم قلقون من برد هذا الشتاء، كيف سيقضونه 
كهرباء،  أزمة  فيه  توجد  الذي  الوقت  في 
يجب  التي  الخدمات،  من  وهي  ومحروقات، 
على حكومة اإلقليم أن توفرها للمواطنين، لكن 
حتى اآلن لم تعدهم الحكومة بشيء، ولم تعد 

خطة لذلك.

يشهد باشور هذه األزمة في الوقت، الذي تضخ 
فيه حكومة اإلقليم 500 ألف برميل نفط يومياً 
إلى األسواق العالمية، ووفقاً لحديث برلمانيين 
»الحكومة  أن  كردستان،  إقليم  حكومة  في 

تقصد في خلق األزمات، االستفادة منها«.
ROJNEWS وكالة

يهدف مركز »بيت حياة الطفولة« الذي افتتح 
مؤخراً في مناطق شمال وشرق سوريا، لتقديم 

الدعم لألطفال، الذين فقدوا ذويهم.
خالل  سوريا  في  األيتام  األطفال  عدد  ازداد 
من  البالد  عانته  ما  جراء  األخيرة،  السنوات 
حرب مستعرة، وتمضي مناطق شمال وشرق 
فقدوا  الذين  األطفال،  احتضان  نحو  سوريا، 
ذويهم إلنقاذهم من التشرد، وتداعياته عليهم، 

وعلى المجتمع مستقبالً.
هم  الحروب  من  المتضررين  أكثر  ألن 
المحلية،  اإلدارة  هيئة  قررت  لذلك  األطفال، 
المتشردين،  لألطفال  مركز  افتتاح  والبيئة 
منها  أخرى،  مؤسسات  عدة  مع  وتعاونت 
 24 في  ليُعلن  المرأة،  وهيئة  ستار،  مؤتمر 
حياة  »بيت  مركز  افتتاح  عن  آب/أغسطس 
من  واأليتام  المشردين  لرعاية  األطفال« 

األطفال، واالهتمام بهم.
واأليتام،  المشردين،  األطفال  المركز  يضم 
القضاء  بهدف  بهم  يهتم  من  لديهم  ليس  الذين 
على ظاهرة التسول، وعمالة األطفال، وجميع 

المظاهر، التي تعد انتهاكاً لحقوق األطفال.

»األطفال عرضة لالستغالل«

مركز  في  اإلدارية«  محمد  »كوين  أشارت 
المركز  هدف  أن  إلى  الطفولة«،  حياة  »بيت 
ومنحهم  مجهول،  مستقبل  من  األطفال  إنقاذ 
التعلم واألمان، والحب مثل  حقوقهم كافة في 

الذي في العائلة. 
نحو  منذ  المشروع،  لهذا  االستعدادات  تجري 
عام كما تبين كوين: »بدأنا بتجهيز المركز من 
النواحي كافة، وتعاونت العديد من المؤسسات 
في بناء هذا المركز، والنقاش حول آلية العمل 
العشر  السنوات  ففي  له،  العام  والبرنامج 
المنطقة بشكل عام من حالة  الماضية، عانت 
عدم االستقرار والحروب، وهذا ما أثر بشكل 
مباشر على األطفال، فتشرد معظم من فقدوا 
عائالتهم، وتحولوا للعمل، أو التسول بدالً من 

الدراسة«.
وأشارت إلى أن للحرب تأثيراتها السلبية، التي 
من  غيرهم  من  أكثر  األطفال  على  انعكست 
عوائلهم،  فقدوا  ممن  العديد  أن  مبينةً  الفئات، 

»تم  والعمالة:  لالستغالل،  عرضة  كانوا 
استغالل معظم األطفال، الذين فقدوا عائالتهم 
كما  والسرقة،  بالتسول  للعمل  الحرب،  في 
الستغالل  عرضة  كان  بقليل  ليس  عدداً  أن 
المنطقة  على  يؤثر  ما  المخدرات؛  مروجي 

بشكل عام«.
يتعلم،  أن  حقه  من  الطفل  أن  إلى  ولفتت 
تدمر  الظواهر  هذه  بينما  عائلته،  مع  ويعيش 
المجتمعات، من هنا ترى أن افتتاح دار تأوي 
هذه الفئة من المجتمع ضرورة ملحة، خاصةً 
مع قلة الوعي اتجاه التعامل مع هؤالء األطفال، 
مبينةً  الظاهرة،  هذه  لخطورة  اإلدراك  وعدم 
الذين يعيشون ضمن أسر فقيرة،  أن األطفال 
فهم  االنتهاكات،  من  للعديد  أيضاً  عرضة 

تؤكد  لكنها  والتسول،  العمل  على  يجبرون 
دعمهم لتلك األسر من أجل أن يعيش األطفال 
في بيئة آمنة: »نعمل بشكل كبير للحد من هذه 
ما  لمعرفة  العوائل  مع  ونتواصل  الظواهر، 
تصل  لكيال  لهم  المساعدات  وتقديم  ينقصها، 
السيطرة  يمكن  إلى مستوى، ال  الظاهرة  هذه 

عليها«.
لم يستقبل »بيت حياة الطفولة« أطفاالً بعد لكن 
اإلدارية كوين تؤكد أن ذلك سيكون في وقت 
قريب جداً: »هناك إجراءات بسيطة، ومن ثم 
سيتم افتتاح المركز، والبدء باستقبال األطفال 

حيث سيضم نحو 30 طفالً«.

»نساعدهم للحصول عىل 
حقوقهم«

عمر  من  األطفال  »نستقبل  أنه  كوين  وبينت 
البداية  وفي  عاماً،  عشر  ثمانية  إلى  خمسة 
قبل  من  ودراستها  تصرفاتهم،  متابعة  يتم 
تعليمهم،  على  نعمل  وبعدها  مختصين، 

ومعالجة من يحتاج إلى معالجة من أي ناحية 
على  لمساعدتهم  نفسية،  أو  صحية،  كانت 
التأقلم مع الحياة الطبيعية مثل باقي األطفال، 

ونجعلهم يعيشون كعائلة واحدة«.
األفضل  لتقديم  جاهدين  »نسعى  وأضافت: 
المركز،  من  جزءاً  يكونون  الذين  لألطفال، 
أنفسهم  تطوير  وكيفية  الحب،  فيهم  ولنزرع 
عمل  أن  إلى  مشيرةً  وجدت«،  إن  ومواهبهم 
وليس  منزل،  أي  لنظام  وفقاً  سيكون  المركز 
سيكون  صارمة،  قوانين  على  يقوم  كمركز 
أنه  إلى  باإلضافة  األطفال،  مع  ليناً  نظامنا 
عندما يصبح الطفل في سن ثمانية عشر عاما، 
شخصية  ومعلومات  حياته  عن  تقرير  نقدم 
عنه، ليستطيع استكمال دراسته، أو العمل في 

أي اختصاص، أو مهنة يرغب بها«.
مركز  في  اإلدارية  أكدت  حديثها  ختام  وفي 
بيت حياة الطفولة »كوين محمد«: أن مستقبل 
فبقاء  لذا  األطفال؛  على  يعتمد  المجتمعات، 
هؤالء األطفال على هذه الحالة، سيؤثر على 

مستقبل المجتمع بشكل كبير.
وكالة أنباء املرأة

روناهي / قامشلو ـ مع ُقرب انطالق الموسم الكروي 
السوري الجديد 2022 ـ 2023، يتحّضر نادي الجهاد 
الفئات  لمختلف  القادمة  للدوريات  القدم  لكرة 
لتمثيل  المناسبين  الالعبين  انتقاء  بهدف  العمرية، 

النادي في االستحقاقات القادمة.
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دمية من قطن

»حموكر«... الحيطان لها آذان
طراز عمراني متكامل

روسيا... العثور على آثار لـ 
»عاصمة الخزر« المفقودة

عيدروس سالم الدياني

تلك الليلة، كنت مجرد دمية من قطن، بساقين 
بريئة،  طفلة  وجه  ولي  جداً،  خفيفة  نحيلتين، 
الكبير،  جرابه  في  عجوز  رجل  يحملني 

بصحبة دببة وقرود، وخراف صغيرة.
بالدمى،  المليء  كيسه  أعتلي  فيجعلني  يدللني 
ربما ألنني أجمل دُماه، وأكبرها حجما، لذلك 
من  كل  إليه  فأجذب  للجميع،  مرئية  جعلني 

يراني.
بجمالي،  ينبهرون  األطفال  يراني  حين 
العجوز  الرجل  فينهاهم  لمسي  ويحاولون 
بصرامة، يربط خيوطا ملونة حول معصمي، 
ويُلبس  الناعمتين،  بأذني  ذهبيتين  وحلقتين 
عليهما  يضع  أن  دون  ورديين  خفين  قدمي 

أحذية.
عالمي  كان  فقد  حينها،  جميال  كل شيء  كان 
كله، يحوطه ذلك الجراب، وتلك الدمى الكثيرة 
أحس  أن  دون  بي،  وتلتصق  تزاحمني،  التي 

بألم، تماما كما ال أحس بسعادة، وال بحزن.
شارع  في  فتناثرنا  يوم،  ذات  الرجل  تعثر 
أحس  ولم  فسقطت،  سريعاً،  بنا  امتأل  ضيق 
تجمع  الذي  بالماء،  مليئا  المكان  كان  بوجع، 
بعد سقوط المطر، ابتلت قدماي وأسفل ظهري 
ورأسي، وألنني كنت أول من وقع فقد اندفعت 

بعيداً، بجانب شجرة معمرة.
البلل التهمني، ووصل إلى كل جسدي القطني، 
وكان آخر عضو يبتل بالماء هو أنفي، لكنني 

لم أعطس حينها، كما أنني ال أتنفس.
قام الرجل بجمع دماه كلها، ولكنه لم ينتشلني، 
الشجرة  تلك  ظل  في  لوجودي  ينتبه  ولم 
الكبيرة، ربما ظن أنني بقيت بالكيس، كبعض 
الدمى، فقد تلفت يمنة ويسرة، ومضى قبل أن 
وتركني  ذهب  المتعبتان...  عيناه  علي  تعثر 
كنت  فقد  لمكاني،  أنبهه  أن  وعجزت  خلفه، 
حينها مجرد دمية من قطن، فأنى لي التحدث 

كالبشر.
مسجاة  وأنا  مضى،  الوقت  من  كم  أدري  ال 

بالطين،  قفاي  ومتسخ  مبللة،  األرض،  على 
ويصل البلل حتى أنفي المورد.

من  كل  فأنادي  صوتاً،  أملك  أنني  لو  وددت 
يمر، فيلتقطني، ولكن أنى لي ذلك، كما أنني ال 
أملك صوتا، فإنني ال أرى بعيني الزرقاوين، 
مرسوم  بالستيكيين،  غطاءين  مجرد  كانتا 
إحساساً  فقط  أحس  غربية،  فتاة  عينا  عليهما 
غريباً، أنني أرى نفسي، ومن حولي دون أن 

أكون متأكدة من شيء.
ولكنها  خشنة،  كانت  انتشلتني،  صغيرة  يد 
لصدر  اليد  تلك  قربتني  أن  لبثْت  ما  حانية، 
ضمتني  حين  قميصها  ابتل  صغيرة،  فتاة 
أكثر  ضغطتني  بل  تبعدني،  لم  ولكنها  إليها، 
فخفق  قلبي،  بجوار  قلبها  فدق  صدرها،  إلى 
ألول مرة، ال أدري كيف ذلك، ألنظر بعدها 
بشري طري،  بجلد  اكتستا  قد  فأراهما  ليدّي، 
أقصى  حتى  قدمي  من  داخلي  يسري  النبض 
رأسي، لم يعد بداخلي من قطن مبتل، ووحدها 
مالبسي بدت متسخة من الخلف، ذرفت عيناي 
الرموش  وتحركت  مرة،  ألول  بدموعهما 

بانتظام.
أما أنفي فعطس مرة واحدة، وتتابعت أنفاسي 
ككل  وسرت  قدماي  تحركت  شديد،  بانتظام 

ضيقة،  دائرة  في  أمشي  كنت  لكنني  البشر، 
كان  الذي  الجراب،  ذلك  من  أضيق  كانت 

يحملني على ظهر رجل عجوز.

معظم  في  تتردد  آذان،  لها  الحيطان  قصة 
أو  مهم  أمر  في  اثنان  تحدث  كلما  األحيان، 
سري، مقولة شهيرة هي “الحيطان لها آذان”، 
الحديث  أحد أطراف  تُنبه  التي  العبارة،  وهي 
لخفض  أو  الكالم،  في  الشديد  الحرص  إلى 
الصوت حتى ال يسمع أحد الحوار، الذي يدور 

حول هذا األمر.
العبارة واحدة من أهم األمثال   أصبحت هذه 
الشعبية، التي يتم تداولها باستمرار، حيث تجد 
أثناء  الصدور  تكنه  لما  متنفًسا  الشعوب  فيها 
أن  التي ال يجب  األمور،  الحديث عن بعض 

يعرفها الكثيرين. 
قصة المثل: قد يبدو أن المثل منتشر بشدة لدى 
العرب، ولكن أصله ليس عربيًا على اإلطالق، 
حيث يعود أصله إلى بريطانيا، وقد قاله أحد 
الوزراء ذات مرة، حتى أصبح مثاًل شهيًرا، 
وكانت بدايته حينما قامت الملكة كاثرين ملكة 
التنصت  من  تمكنها  أدوات  بوضع  بريطانيا 

على كل ما يحدث داخل قصرها. 
القاعات  في  التنصت  أجهزة  الملكة  وضعت 
والمطابخ الموجودة بالقصر، وذلك حتى تعلم 
كل ما يدور داخل قصرها، وما يقوله العامة 
والخدم، وبذلك تستطيع السيطرة عليهم لعلمها 
بكل شيء، وهو ما جعل الوزير أنيد باليتون 
الحيطان  إن  يقول:  حكومتها،  وزراء  أحد 
األجهزة  تلك  إلى  منه  إشارة  في  آذان،  لها 

الموضوعة داخل القصر. 
أنها  العبارة على  هذه  ُعرفت  الحين  ذلك  منذ 
حتى  الناس،  بين  بقوة  انتشرت  حيث  مثاًل، 
بريطانية،  أصول  من  عربيًا  مثاًل  أصبحت 
العربية،  المجتمعات  في  الدائم  لتكراره  وذلك 
ليعبر عن تلك الحالة التي تستدعي السرية في 

الحديث عن بعض األمور.
الرحمن  لعبد  األمثال  قصص  كتاب  »من 

أومري«

أهم  من  سوريا  في  األثرية  »حموكر«  قرية 
المواقع األثرية، التي عملت فيها بعثات أثرية 
مشتركة وجامعات أجنبية، ومنها بعثة سورية-
أميركية مشتركة ما بين المديرية العامة لآلثار 
بدأت  التي  »شيكاغو«  وجامعة  والمتاحف، 

التنقيب في هذا الموقع منذ عام 1999م.
الناجية  البشرية  المجموعات  بعض  استقرت 
كما  في جنوب »ميزوبوتاميا«،  الطوفان  من 
سوريا  شمال  في  أخرى  مجموعات  استقرت 
في سهول  الجزيرة بسوريا، بالتحديد لتأسس 
النظريتين  وكال  جديد،  من  حضارة  هناك 
المجموعتين  بين  قرابة  صلة  وجود  تؤكدان 
األصلي  الموطن  يجمعهما  اللتين  البشريتين، 

المشترك.

السويات األثرية

في  استمرار طبقي سكني  التنقيب عن  كشف 
هذا الموقع من العصر الكالكوليتي النحاسي، 
وحتى العصر اإلسالمي، واتبع التنقيب السبر 
هذه  لسهولة  نظراً  العمودي  من  بدالً  األفقي 
يرتفع  الذي  »حموَكر«  موقع  في  الطريقة 

حوالي 20متراً.
الفخار،  فهي  األثرية  المكتشفات  أهم  أما 
باإلضافة ألفران، قطرها متران، كانت تستخدم 
الحتوائها على  اللحوم نظراً  للطبخ، وخاصة 
كمية كبيرة من عظام الحيوانات، وبعضاً من 
المواد النباتية المتفحمة، كما وجدت في سوية 
عرفت  تماثيل  معه  لطفل  قبر  أيضاً  أوروك 
بعيون  مطعمة  كانت  ألنها  العيون؛  بتماثيل 
كبيرة تشبه مثيالتها المكتشفة في »تل براك«، 
عاديين،  وأشخاصاً  آلهة  التماثيل  هذه  وتمثل 
التي  األخرى،  األثرية  باللقى  يتعلق  فيما  أما 
ختماً  ثمانين  فكانت  الطفل  قبر  في  وجدت 
الخرز  امن  وكثيراً  رقيما،  عشر  وخمسة 
أختام  وجدت  األختام،  هذه  إلى  وباإلضافة 
عليها أشكال حيوانية مختلفة وخاصة األشكال 

الحيوانية ذات القرون.
مادة  المكتشفة  )التعاويذ(  التمائم  كانت  كما 
في  المكتشفة  مثيالتها  وتشبه  للدراسة،  مهمة 
حموَكر  وتعاويذ  تمائم  نجد  لكن  براك،  تل 
وقد  عليها،  الختم  لوجود  أختام  شبه  تمثل 
أثبتت الحفريات والتحريات، أنه ربما بدايات 
نشوء الحضارة المدنية، كان من »حموَكر«، 
موقعنا  يكون  أن  أو  »أوروك«،  من  وليس 
ناحية  من  »أوروك«،  مع  متزامناً  هذا 
الحضارة المدنية على األقل، وهناك من يرى 

جنوب  في  البشرية  المجموعات  بعض  أن 
شمال  إلى  موطنها  هجرت  »ميزوبوتاميا« 
في  األصليين  بالسكان  واختلطت  سوريا، 
الثقافة  تنقل  أن  واستطاعت  موقع »حموَكر« 
»ميزوبوتاميا«  جنوب  من  المدنية  الحضرية 

إلى منطقة »حموَكر««.
موقع  في  سويتين  أهم  العمراني:  التطور 
»حموكر« نسبة إلى التطور العمراني، كانتا 
إذ  األكادي«  و«العصر  »أوروك«  سويتي 
اكتشف هنا عن أقدم نظام للتكيف الهوائي في 
متوازية  ثنائية  جدران  لوجود  نظراً  التاريخ 
تفصل بينها مسافة من الفراغ حوالي 15سم، 
تسمح بتسرب الهواء الصافي المقاوم لحرارة 
جغرافية  ساعدت  كذلك  الشديد،  الصيف 
عدة  يخترقه  الذي  الرائعة،  »حموَكر«  موقع 
جبل  ومن  الجنوب،  باتجاه  الشمال  من  أنهار 
أنظمة  لالختراع  الشمال  باتجاه  »سنجار« 
واكتشفت  لها،  مثيل  ال  التي  للري  وقنوات 
بالفخار،  اللبن، مألى  أبنية ضخمة من  أيضاً 
وعلى  كثيرة  فكانت  باألختام،  يتعلق  فيما  أما 
مهمين  مرموقين  ألشخاص  كبيرة  نوعين، 
وصغيرة  الحجاب،  ورئيس  والوزير  كالملك 
يضعون  وحرفيين  تجار،  عاديين  ألشخاص 
دليل  وهذا  وبضائعهم،  سلعهم  على  أختامهم 
الواسعة،  التجارية  »حموَكر«  عالقات  على 
الموقع وأصبح على شكل قرى  والحقا هجر 
بسيطة صغيرة في الفترات الالحقة اآلشورية، 

والكالسيكية، واإلسالمية«.
وكاالت

عثر علماء اآلثار الروس، والبيالروس أثناء 
الخزر«  »خانية  منطقة  في  الحفريات  إجراء 
أنه  افترضوا،  المفقودة على جزء من حصن 
كان قسماً من قلعة أكبر حجما تعود إلى عصر 

القرون الوسطى.
صرح بذلك دامير سولوفيوف، الباحث العلمي 
على  الواقعة  أستراخان  مدينة  متحف  في 
نهر  دلتا  في  قزوين  لبحر  الشمالي  الشاطئ 

الفولغا.
وقت  في  أفادت  قد  اإلعالم،  وسائل  وكانت 
سيواصلون  الروس  اآلثار  علماء  بأن  سابق، 
تعود  الجاري حفريات في مستوطنة  الصيف 
 – الـثامن  )القرون  الخزر  خانية  عصر  إلى 
الـعاشر( بالقرب من أستراخان، مع العلم أن 
البحث  يتم  )أتيل(  مدينة  الخزر  آثار عاصمة 
للقرن  األول  النصف  منذ  المنطقة  في  عنه 
بحر  مياه  بأن  تفيد  فرضية  وهناك  الماضي، 
وقعت  التي  الخزر،  عاصمة  غمرت  قزوين 
في دلتا الفولغا؛ بسبب ارتفاع منسوب البحر.

الجاري تحت طبقة  العام  اآلثار  وعثر علماء 
مترا،  جدار طوله 18  على  الطين  من  أولى 
اكتشفوا  ثم  أمتار،  أربعة  من  أكثر  وعرضه 
أخرى  طبقات  بضع  المذكور  الجدار  تحت 

عن  العلماء  وأعرب  اإلنشاء،  بعملية  متعلقة 
قناعة بأن في مدينة أستراخان قلعتان، أوالهما 
مفقودة  قلعة  وثانيتهما  أستراخان،  كرملين 

تحت األرض.
الحفريات،  في  االستمرار  العلماء  ويعتزم 
الذي  األمر  كلها،  الثانية  القلعة  أبعاد  ودراسة 
يمكن أن يقّربهم من حل سر عاصمة الخزر 

المفقودة.
وقال دامير سولوفيوف: »باإلضافة إلى جدار 
آالف  على  العثور  الحفريات  أثناء  تم  القلعة، 
الحيوانات،  بقايا عظام  القطع األثرية، وبينها 
أثرية  قطع  إلى  باإلضافة  خزفية،  وشظايا 
فريدة، تؤكد مرور طريق الحرير العظيم عبر 

هذه المنطقة.
يذكر أن »خانية الخزر« 
العصور  في  دولة  هي 
أول  يعود  الوسطى، 
القرن  إلى  لها  ذكر 
السابع الميالدي، وعاش 
الخزر في منطقة الفولغا 
بحر  والوسطى،  السفلى 
القوقاز،  وشمال  آزوف 
على  يعملون  وكانوا 

عاصمة  وكانت  والتجارة،  الماشية  تربية 
به  يمر  هاما،  دوليا  تجاريا  مركزا  الخزر 
طريق الحرير العظيم، واعتنق حكامها الدين 
اليهودي، أما سكانها فكانوا يعتمدون اإلسالم 

والدين المسيحي.
العاشر  القرن  في  الخزر  خانية  وانتهت 
السالفي  األمير  دّمر  أن  بعد  الميالدي 
سفياتوسالف عاصمتها أتيل في القرن العاشر 
الميالدي، أما شعب الخزر فانتقل إل منطقتي 
شعب  إلى  بعضه  وتحّول  والقرم،  القوقاز 
يعتقد  كما  األرثوذكسي،  المسيحي  القوزاق 

بعض العلماء.
وكاالت

باسم  الرسمي  الناطق  قال  ـ  مركز األخبار 
بأن  حنا،  آرام  الديمقراطية  سوريا  قوات 
قذائف االحتالل التركي تهدد حياة األهالي 
والمرافق  ممتلكاتهم  في  خسائر  وتخلّف 
لحقت  التي  األضرار  إلى  مشيراً  العامة، 
بالكنائس في ريف تل تمر وخاصة كنيسة 
» مار ساوا«، مؤكداً أن قواتهم تتعامل مع 
الدفاع  مبادئ  وفق  النار  إطالق  مصادر 

المشروع.
جاء ذلك في منشور، نشره الناطق الرسمي 
حنا،  آرام  الديمقراطية  سوريا  قوات  باسم 
على صفحته الرسمية، وجاء فيه: »تقصف  
قرية  التركي   االحتالل   جيش   مدفعية  
تل  طويل  اآلشورية  والمنطقة  المحيطة 
اآلهلة  بالسكان  لليوم  الثاني  على  التوالي 
يعرض   مما   وعنيف،   بشكٍل  عشوائي  
فيما  تخلّف   المباشر   للخطر   أهلنا   حياة 
في   َخَسائِر   التركي   المحتل   قذائف 
عن   فضالً   العامة   والمرافق  ممتلكاتهم  
الدينية   والمقدسات   الكنائس  استهداف  
الماضية  حيث   الشهور  في   كما  جرى  
الواقعة   ساوا«  مار   »كنيسة   تضررت  

في  »تل  طويل«  ذاتها  جراء  تعرضها 
لقصف  االحتالل  التركي  ومرتزقته.

العسكري  المجلس  »يتخذ  وأضاف: 
تمر  تل  مجلس  مع  توازياً  السرياني 
الالزمة  الدفاعية  اإلجراءات  العسكري« 
فيما  والمنطقة،  أهلنا  حماية  تضمن  التي 
النار   إطالق  مصادر  مع   قواتنا  تتعامل 

وفق  مبادئ  الدفاع  المشروع«.
اآلشورية  طويل  تل  قرية  وتعرضت  هذا 
في الريف الغربي لناحية تل تمر بمقاطعة 
الحسكة، للقصف من قبل االحتالل التركي، 

في قصف يتكرر بشكل مستمر.

التحالف  قواعد  شهدت  ـ  األخبار  مركز 
الضربات  عقب  كبير  استنفاراً  الدولي 
حلب  مطار  من  كل  على  اإلسرائيلية 

وشرقي الفرات.
وفي هذا الصدد استنفرت قوات “التحالف 
منطقة  ضمن  التنف  قاعدة  في  الدولي” 
الحدود  مثلث  عند  كيلومتر،   55 الـ 
مع  تزامناً  العراقية،  األردنية  السورية 
االستهداف اإلسرائيلي لمطار حلب الدولي 
إليران  الموالية  المجموعات  ومستودعات 
قبل  من  اعتداء  ألي  تحسباً  المطار،  قرب 

األخيرة على القاعدة العسكرية.
على صعيد متصل، حلّقت طائرات ُمسيّرة 
لـ”التحالف  “أباتشي”  نوع  وحوامات 
أجواء  في  منخفض  علو  على  الدولي”، 
ريف  في  للغاز  “كونيكو”  حقل  قاعدة 
دير الزور، تزامناً مع استنفار للقوات في 

المنطقة.
وشرقي  الدولي  حلب  مطار  بأن  يشار 
إسرائيلية  لغارات  تعّرضا  قد  كانا  الفرات 
استهدفت مواقع للموالين إليران وتم إلحاق 

أضرار بهما.

حملة اإلنسانية واألمن تواصل مهامها 
بمالحقة داعش

حصار حكومة دمشق للشهباء ُيزيد من األوبئة واألمراض 

آرام حنا: قذائف االحتالل 
تهدد المواطنين وتستهدف 

الُمقدسات

استنفار كبير للتحالف الدولي في 
قواعده بسوريا

مركز األخبار ـ تواصل قوى األمن الداخلي 
لليوم 14 على التوالي مهامها في البحث 
مخيم  في  داعش  مرتزقة  خاليا  ومالحقة 
في  وذلك  العالم،  مخيمات  أخطر  الهول، 
»اإلنسانية  لحملة  الثانية  المرحلة  إطار 

واألمن«.

وبدأت فجر يوم األربعاء 7 أيلول الجاري 
بعمليات التمشيط، وخالل عمليات التمشيط 
تسعة  بينهم  مرتزقاً   25 على  القبض  أُلقى 
ومعدات  ذخيرة  على  العثور  وتم  نساء، 

عسكرية.
األمن  لقوى  اإلعالمي  المركز  وأصدر 
األربعاء  سوريا،  وشرق  شمال  الداخلي- 
السابع من أيلول بياناً كشفت فيه عن نتائج 
حملة التمشيط في يومها الرابع عشر وجاء 

فيه:
»خالل عمليات التفتيش والتمشيط في اليوم 
الرابع عشر من حملة اإلنسانية واألمن في 
 25 على  القبض  إلقاء  تم  الثانية  مرحلتها 
نساء،  تسعة  بينهم  داعش  لخاليا  عنصراً 
خاليا  يستخدمها  خيم  سبعة  إزالة  وتمت 

داعش للتدريب والتعذيب.
كما تم َضبط أربعة مخازن وذخيرة لسالح 
عسكرية،  حقائب  وأربعة  كالشنكوف، 
تحت  مدفونة  )هارد(  ملفات  وحافظة 

األرض«.
 25 الـ  في  الداخلي  األمن  قوى  أن  ويذكر 
أعلنت عن  قد  المنصرم  من آب/ أغسطس 
واألمن«  »اإلنسانية  لحملة  الثانية  المرحلة 
كم   45 بعد  على  الواقع  الهول  مخيم  في 
واحداً  يعتبر  والذي  الحسكة،  مدينة  شرق 
من أخطر المخيمات في العالم، لوجود نساء 
وأطفال مرتزقة داعش فيه وارتكابهم جرائم 

القتل بوتيرة متصاعدة.

بين  األمراض  حدة  تتفاقم  األخبارـ  مركز 
الشهباء، في  مهّجري عفرين في مقاطعة 
الصحية  والمراكز  المشافي  افتقار  ظل 
الضرورية  الطبية  والمستلزمات  لألدوية 
دمشق،  حكومة  حصار  سببها  أزمة  في 
المهجرين وسكان  الخناق على  وتضييقها 
قبل  من  يومي  قصف  وسط  المقاطعة، 
االحتالل التركي وتخاذل المنظمات الدولية.

مقاطعة  في  القاطنين  من  كبير  عدد  تأثر 
الفائت،  آب  شهر  منتصف  منذ  الشهباء 
بموجة أمراض موسمية شديدة نتيجة عدوى 
فيروسية، وأكثرها انتشاراً التهاب األمعاء.

وشهد مشفى آفرين بمقاطعة الشهباء والنقاط 
الكردي،  األحمر  للهالل  التابعة  الطبية 
حاالت  ازدياد  الماضية  القليلة  األيام  في 
األطفال  عند  األمعاء  بالتهاب  اإلصابة 
والمراكز  المشفى  افتقار  وسط  والبالغين، 
الطبية،  والمستلزمات  لألدوية  الصحية 
التي  التعسفية  واإلجراءات  الحصار  بسبب 
تفرضها حكومة دمشق على المقاطعة، في 
ظل الحديث عن انتشار حاالت من مرض 

الكوليرا أيضاً.
واألمعاء  المعدة  بالتهاب  اإلصابة  وتسبب 
خاص  وبشكٍل  والمسنين  البالغين  عند 
واإلسهال  القيء  من  مزيجاً  األطفال 
والتشنجات البطنية والحمى ونقص الشهية، 
توازن  وعدم  الجفاف  إلى  تؤدي  ما  وعادةً 
المواد الكيميائية في الدم بسبب فقدان سوائل 

الجسم في القيء والبراز.

وتعاني مقاطعة الشهباء من نقص في الدواء 
المنطقة  وتأثرت  الطبية،  والمستلزمات 
طيلة األعوام المنصرمة بالحروب والدمار 
في البنية التحتية، األمر الذي أدى إلى جعل 
بسبب  فيها  للخطر  عرضة  أكثر  األطفال 

انتشار األوبئة من ُمخلّفات الحرب.
وشهدت األيام القليلة الماضية ارتفاع معدل 
 41 إلى  وصلت  والتي  الحرارة  درجات 

األمر  الشهباء،  مقاطعة  في  مئوية  درجة 
الذي زاد من معاناة المهجرين خاصةً ضمن 

المخيمات.
إقليم  في  الصحة  لهيئة  المشترك  الرئيس 
لوكالة  أشار في  عفرين محمد نور شباب، 
عادةً  الصيف  فصل  »خالل  بقوله:  هاوار 
باألمراض  السكان  من  نسبة  تصاب  ما 
الموسمية، نتيجة تأثر عموم البالد بدرجات 
الحرارة العالية أو انتقال المرض عبر المياه 

الملوثة واألطعمة المكشوفة«.
وأضاف »ازداد في اآلونة األخيرة أي منذ 
المواطنين  عدد  المنصرم،  الشهر  منتصف 
تسبب  والذي  األمعاء  بالتهاب  المصابين 
بعض  عند  والتجفاف  واإلسهال  بالقيء 
المصابين والذين تدهورت حالتهم الصحية 
نتيجة اإلصابة بعدوى فيروسية تنتقل عبر 

المياه واألطعمة الملوثة«.

مركز األخبارـ خالل االحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لإلعالن عن اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 
أكد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بأن اإلدارة الذاتية منذ 
بداية تأسيسها وحتى يومنا هذا، استطاعت تقديم الكثير من الخدمات للشعب في شمال وشرق 

سوريا وفي كافة المجاالت.

المهباش يكشف عن إنجازات اإلدارة الذاتية

وأشار المهباش: »رغم قلة وضعف اإلمكانات 
كافة  وتدمير  انهيار  ورغم  لإلدارة،  المادية 
الحرب  نتيجة  العامة،  للمرافق  التحتية  البنى 
ودمره  خربه  ما  ونتيجة  اإلرهاب،  على 
اإلرهاب عن سابق عمٍد وقصٍد، ضمن سياسة 
استطاعت  اإلدارة  أن  إال  للتخريب،  ممنهجة 
إعادة إعمار ما  المعنية،  من خالل مؤسساتها 

دمره اإلرهاب ضمن إمكاناتها المتاحة«.
التي  اإلنجازات  على  الضوء  المهباش  وسلط 
إعمار وتشغيل  إعادة  تم  اإلدارة: »لقد  حققتها 
واالتصاالت،  والسدود  الطاقة  منظومات 
يوجد  حيث  الصحي،  القطاع  إعمار  وإعادة 
 /79/ و  عام،  مشفى   /23/ من  أكثر  اليوم 

صحياً،  مستوصفاً   /126/ و  خاص،  مشفى 
تقدم الخدمات الصحية المجانية للناس، وتوزع 
صيدلية،  و/1822/  أيضاً،  مجاناً  األدوية 
ومخبر  لألوكسجين،  ومعمالً  محطة  و/20/ 
ومشفى   ،19 كوفيد  بمرضى  الخاص   PCR
القلب والعين النوعي الذي يقدم الخدمات مجاناً 

للشعب«.
وأضاف المهباش: »كذلك إعادة إعمار وتفعيل 
وصوامع  الزراعي،  للقطاع  التحتية  البنى 
والوحدات  الري،  ومشاريع  ومطاحن 
اإلرشادية الزراعية، حيث يوجد أكثر من 50 
البذور  إكثار  وتفعيل مؤسستي  إرشادية  وحدة 
والبحوث العلمية الزراعية، وكذلك شراء كافة 

الفالحين،  اإلخوة  من  الزراعية  المحاصيل 
وتأمين مستلزمات اإلنتاج الزراعي«.

إعمار  إعادة  »تم  اإلنجازات:  تلك  على  وزاد 
الصرف  وشبكات  الشرب  مياه  محطات 
والمراكز  والبلديات  والحدائق  الصحي، 
اليوم  يوجد  حيث  اإلسفلت،  ومجابل  الخدمية، 
/132/ بلدية، و /47/ مركزاً خدمياً، و /10/ 
هام  مشروع  إلى  باإلضافة  لإلسفلت،  مجابل 
مصفاة  إشادة  وهو  واستراتيجي،  وحيوي 
البيتومين، لخدمة وتعبيد شبكات الطرق ضمن 

مناطق اإلدارة الذاتية«.
الكثير  لدينا  »اليوم  بقوله:  المهباش  وأشار 
الغزل  ومعمل  الزيوت  كمعمل  المعامل،  من 

ومعامل  األقمشة،  وصباغة  النسيج  ومعمل 
ومعمل  الكرتون،  ومعمل  واأللبان،  األجبان 
ومعامل  الزيتون  ومعاصر  العضوي،  السماد 

لتحقيق  الصفراء،  الذرة  ومجففات  األعالف 
االكتفاء الذاتي«.
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عين عيسى / حسام إسماعيل ـ تستمر السلطات الفاشية التركية، بفرض عزلة على القائد عبد اهلل أوجالن ورفاقه في معتقله بجزيرة »إمرالي« 
المعزولة، حيث ُشددت العزلة مؤخراً في ظل التآمر الدولي، ومحاولة الهيمنة على الشعوب، بعد تبنيها لفكر وفلسفة القائد حاًل لألزمات العاصفة 

بالمنطقة، في محاولة الفاشية التركية للحد من انتشار فكر القائد أوجالن، المؤسس للفكر الديمقراطي، والتعايش السلمي، وأخوة الشعوب.

عين عيسى/ حسام إسماعيلـ  شّكل تأسيس اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا منعطفًا هامًا ومفصليًا في تاريخ األزمة السورية التي اندلعت 
في ربيع العام/ 2011 ورسمت طريقًا ديمقراطيًا، نحو الحل الطبيعي والنموذجي للشعوب السورية وشعوب المنطقة على حٍد سواء مع 
تبنيها لفلسفة وفكر القائد أوجالن الذي حدد مشاكل الشعوب، ووضع الحلول السليمة والديمقراطية على أساس التعايش السلمي وأخّوة 

الشعوب، ومجابهة األنظمة المتسلطة المهيمنة.

مثقفو كري سبي: فكر القائد أوجالن وّحد الشعوب 
في مواجهة مخططات الدول المتآمرة

زياد وطفة: تجربة اإلدارة الذاتية هي تجربة مطروحة على السوريين

وتواصل الدولة التركية الفاشية فرض العزلة 
سنوات؛  منذ  أوجالن،  القائد  على  المشددة 
والقضاء  الكردية،  القضية  ضرب  بهدف 
تشديد  من خالل  المنطقة،  ثورة شعوب  على 
حقوقه  أبسط  من  ومنعه  القائد،  على  العزلة 

المشروعة.
أن  سبي،  كري  مقاطعة  مثقفو  أكد  حيث   
التركية على  السلطات  تفرضها  التي  العزلة، 
القائد عبد هللا أوجالن فاشلة مسبقاً، ألن أفكاره 
وال  المنطقة،  شعوب  صفوف  بين  انتشرت 
سيما السورية، بعد أن أُسست إداراتها الذاتية 
المبنية  الديمقراطية  األسس  على  والمدنية 
المشترك، وأخوة الشعوب حالً  التعايش  على 
الُمتسلطة،  الدولة  فكر  خلقها  التي  لالزمات، 
التي هيمنت على شعوبها التي عانت الويالت 

لعقوٍد عدة. 
وتستمر دولة االحتالل التركي بخرق القوانين 
الدولية، وعدم االلتزام بأبسط المبادئ اإلنسانية 
والحقوقية من خالل تشديد العزلة على القائد 
عبد هللا أوجالن، ومنع ذويه ومحاميه من اللقاء 
به، حيث أعلن مكتب العصر الحقوقي في آخر 
بيان له في 25/ آذار المنصرم، أنهم لم يسمعوا 

من موكليهم » القائد عبد هللا أوجالن« ورفاقه 
المعتقلين في سجن إمرالي، أي معلومات منذ 
عام، داخل هذا المعتقل الشديد الحراسة، وكان 
عبر  الخارجي  العالم  مع  للقائد  تواصل  آخر 
اتصال هاتفي، مع شقيقه محمد أوجالن، في 
25 آذار 2021، لم يدم سوى خمس دقائق ثم 
فيما تستمر سلطات االحتالل  قُِطع االتصال، 
التركية، بفرض العزلة المشددة عليه، وحظر 

لقاءات المحامين والعائلة معه. 

العزلة من أجندة الدول 
االستعامرية

كري  مقاطعة  مثقفو  تحدث  الصدد،  وبهذا 
معهم:  صحيفتنا  أجرتها  لقاءات  خالل  سبي 
العزلة على  التركية  الدولة  تطبيق  »استمرار 
القائد عبد هللا أوجالن«، وعدوه خرقاً للقوانين 
الحقوق  أبسط  الدولية، وحرمانه، ورفاقه من 
دول  في  السياسيون  السجناء  بها  يتمتع  التي 
العالم كلها، حتى الديكتاتورية منها، في حين 

سياسية  في  التركية  الفاشية  السلطات  تغلو 
ومحاميهم  ذويهم،  ومنع  ورفاقه،  القائد  عزل 
حقوق  ألبسط  خرقاً  يُشكل  ما  بهم؛  اللقاء  من 
بحقوق  يطالبون  الذين  السياسيين،  السجناء 

شعوبهم.
»الدولة  الساير:  أحمد  الشاعر  تحدث  وبدايةً 
مصطلح  إلصاق  تحاول  المحتلة  التركية 
هي  وهذه  أوجالن،  القائد  بشخص  اإلرهاب، 
الغاية من االستمرار بسياسة العزل، والتضيق 
عليه، وعلى رفاقه، ومنع أي شخص من اللقاء 
بحد  خبيثة  سياسية  فهي  معه،  والتواصل  به، 
السياسية  الوفود  من  الكثير  هنالك  ذاتها، ألن 
الثقافي  بالمجال  المعنية  وحتى  والحقوقية، 
والفكري، تتوق للقائه، ولمعرفة شخص القائد، 
وأفكاره وفلسفته عن قرب، بعد أن أسست تلك 
لذلك  والعالم،  المنطقة،  لمشاكل  حالً  األفكار 
المتسلطة،  الدول  فكر  مع  يتعارض  ما  هذا 
هذا  تعي  التي  التركية،  الدولة  رأسها  وعلى 
األمر جيداً، وتتآمر مع دوٍل عدة؛ لتطبيق هذه 

العزلة المشددة«.
تمارسها  التي  العزلة،  »أن  الساير:  وتابع 
هللا  عبد  القائد  على  التركي  االحتالل  دولة 

في  تصب  إمرالي،  سجناء  وعلى  أوجالن، 
لمنع  المتآمرة؛  الرأسمالية  الدول  مصلحة 
األزمات،  عن  وآرائه  القائد  تقييمات  وصول 
المرحلة  في  األوسط  بالشرق  تعصف  التي 

الحالية«.
الديمقراطية،  األمة  مشروع  »إن  وأضاف: 
وأخوة الشعوب يعد قطباً جديدًا لشعوب العالم، 
التي  الخالقة،  والفوضى  اإلرهاب  لمواجهة 
الحرب  ظل  في  لذلك  اآلن،  العالم  يعيشها 
جديدة  هيكلة  خلق  تريد  التي  الثالثة،  العالمية 
األوسط،  الشرق  في  وخاصة  المنطقة،  لدول 
فإن فكر القائد إذا ما ُطبق بالشكل المطلوب، 
سيؤدي حتماً إلى إفشال مخططات الدول، التي 
بالقضاء  وينذر  المنطقة،  في  التوسع  تحاول 
وسياساتها  الديكتاتورية  األنظمة  تلك  على 
استغالل  ظل  في  الحرة،  للشعوب  المعادية 
المنطقة،  لشعوب  والعقائدي  الفكري  التخبط 
وأيديولوجية  الخاصة،  الحرب  وممارسة 

خبيثة تخدم تلك المخططات«.

األمة الدميقراطية تضمن حقوق 
الشعوب كلها

إلى  الحميري،  مالك  المواطن  أكد  جهته  من 
القوموية،  والسلطوية  الرأسمالية  الدول  أن 
تعمل على خلق الفوضى، إلثارة الحروب بين 
بما  الداخلية،  شؤونها  في  والتدخل  الشعوب، 

يتوافق مع مصالح هذه الدول«.

وأكد الحميري: »هذه الدول نفسها، هي السبب 
تركيا؛  بقيادة  القائد،  على  العزلة  تشديد  في 
كون القائد أوجالن ال يعمل لقومية، أو لشعب 
حقوق  تضمن  ديمقراطية  ألمة  بل  معين، 
شعوب العالم كافة، وأي صدور لتقييمات من 
القائد في هذه المرحلة الحساسة، التي يمر بها 
القوى،  الشرق األوسط، سوف تقلب موازين 
األمر الذي ال يريده قادة الحروب واألزمات«.
على  الدولية  المؤامرة  »إن  الحميري:  ولفت 
عليه،  العزلة  وتشديد  أوجالن،  عبد هللا  القائد 
والفلسفة  الفكر  بل  فقط  شخصه  تستهدف  ال 
التي يدعو إليها، وعلى هذا فالحل النهائي لدى 
يعني  العزلة  وتشديد  أوجالن،  هللا  عبد  القائد 
أنهم ال يريدون حل القضية الكردية، وأزمات 
السنين،  عشرات  ومنذ  األوسط،  الشرق 
والقضية  الكرد  يحارب  التركي  واالحتالل 
الكردية، ومحاولته كلها، ترمي لطمس القضية 
المغتصبة  األخرى  الدول  مثل  مثله  الكردية، 

ألرض كردستان«.
وأنهى الحميري حديثه:« حل القضية الكردية، 
من  وخروجه  للقائد  الجسدية  الحرية  وتحقيق 
المعتقل، ال يصب في مصلحة دولة االحتالل 
القائد  فكر  لها، كون  الحليفة  والدول  التركي، 
يجعل  ما  وهذا  الشعوب،  يوحدا  وفلسفته 
تركيا تقوم بتشديد العزلة عليه، وعدم السماح 
العزلة  ومواصلة  به،  اللقاء  وذويه  لمحاميه 
والضغوط من قبل دولة االحتالل التركي على 
الشعب  إرادة  لكسر  يهدف  إمرالي،  سجناء 

الكردي، والشعوب األخرى، ومعنوياتها«.

صرح عضو المكتب السياسي لهيئة التنسيق 
زياد  الديمقراطي،  التغيير  الوطنية-حركة 
الدولية واإلقليمية، أقصت  القوى  وطفة، أن 
السياسية  العمليات  من  الوطنية  الشخصيات 
هي  الذاتية  اإلدارة  أن  مؤكداً  السابقة، 

المشروع األنسب لحل األزمة السورية.

أن ما يحتاجه السوريون اليوم بالدرجة األولى، 
بينهم،  فيما  التوافق  هو  األزمة،  من  للخروج 
الوحيد  المخرج  هو  السياسي،  الحل  أن  على 
عامة،  السابقة  الدعوات  وأن  األزمة،  من 
التي  والشعارات  والعسكرة،  السالح  باتجاه 
من  العديد  اآلن  حتى  حققت  للتدمير،  رفعت 
واإلدارة  السوري،  الشعب  وأعداء  أهدافها، 
األزمة  عمر  إطالة  يحاولون  بخاصة  الذاتية 
مصالحهم  لتحقيق  نهاية؛  ال  ما  إلى  السورية 

على حساب الشعب السوري.  

التيارات املانعة للحل السوري
 

المكتب  عضو  تحدث  ذاته،  السياق  وفي 
حركة   – الوطنية  التنسيق  لهيئة  السياسي 

التغيير الديمقراطي، زياد وطفة لوكالة هاوار 
قوى  على  يتوجب  كبيرة  معوقات  »هناك 
الحل  تعيق  التي  الجهات،  تحديد  المعارضة، 
السياسي والجهات، التي لها مصلحة في الحل 
لدى  التطرف  أن قوى  المؤكد  السياسي، فمن 
المعارضة  يسمى  ما  ولدى  السوري،  النظام 
المتمثلة باإلسالم السياسي، واإلرهاب، كانت 

وال تزال تعيق أي حل سياسي«.
 وتابع وطفة: »من المؤكد أن السوريين كلهم، 
معارضةً ومواالةً جميعهم فقراء، ألن األزمة 
سحقتهم، وكانوا وقوداً لحرٍب ال مصلحة لهم 
إلى  والوصول  األزمة  من  والخروج  فيها، 

حل سياسي هو لصالح الجميع، لكن ال معبر 
سياسي لهم، ال أحد يمثلهم، العمليات السياسية 
قوى  من  مقصود  إقصاء  هي  كلها،  السابقة 
من  تعمل  التي  للشخصيات،  وإقليمية  دولية 

أجل الحل السياسي«.
تؤمن  التي  المعارضة،  قوى  وطفة،  ودعا 
على  بينها،  فيما  التوافق  إلى  السياسي  بالحل 
ما  لمجابهة  نفسها  وتحضير  مشتركة  رؤية 
هناك  كان  »إذا  حلول:  من  عليها  سيفرض 
يمكن  السوري،  الشعب  لطموحات  ممثلون 
التوافق والتشارك في صياغة مستقبل البالد، 
الحل،  علينا  سيفرض  مشتتين  بقينا  وإن 

وسنكون خاسرين كما كنا سابقاً«.

اإلدارة الذاتية النموذج األنسب 
للحل

بالوعي  كبير  شرخ  »هناك  وطفة:  وأوضح 
السياسي للسوريين، وأن هذا الشرخ يبداً بعدم 
تجربة  إن  يقول،  الواقع،  بالواقع،  االعتراف 
اإلدارة الذاتية الناجحة والدارسة للواقع، وعلى 
ما أنجزت من إيجابيات، وفي مقدمتها تحرير 

البلد من فلول اإلرهاب، وما مارسته من مهام 
المشروع  هي  والحماية،  اإلدارة  من  كبيرة 
األنسب لكل الحلول؛ إال أنها لم تكن إلى اآلن 
المناطق؛  بقية  في  للسوريين  جاذباً  نموذجاً 

ألسباب موضوعية وذاتية«.
واختتم عضو المكتب السياسي لهيئة التنسيق 
زياد  الديمقراطي  التغيير  حركة   – الوطنية 

وطفة حديثه: »علينا أن نعلن للسوريين عامة، 
أن تجربة اإلدارة الذاتية، هي تجربة مطروحة 
أو  يعدلوها،  أو  ليقرؤوها،  السوريين،  على 
يعملوا بها على بناء على ما هو إيجابي، فما 
يجب  الذي  النموذج  هو  السوريون،  سيقرره 
والقوى  الذاتية،  اإلدارة  أجله  من  تقاتل  أن 

المعارضة األخرى«.

الذكرى  الجاري،  أيلول   6 يوم  ويصادف 
الذاتية  اإلدارة  لتأسيس  الرابعة  السنوية 
وذلك  سوريا،  وشرق  لشمال  الديمقراطية 
وتشكيل 7  داعش  من  المنطقة  تحرير  بعد 
توحيد  أجل  فيها، من  ذاتية ومدنية  إدارات 
شعوب  لخدمة  المشترك  والعمل  القرارات 
سياسات  من  كثيراً  عانت  التي  المنطقة 
التفرقة والتمييز على يد األنظمة المتسلطة 

والمتعاقبة في سوريا. 

تأسيس اإلدارة الذاتية حالة 
طبيعية بعد عقود من حكم 

األنظمة املتسلطة

بدأت ثورة الشعوب في المنطقة عام 2010 
إلى  ووصلت  المستبدة،  الحكم  أنظمة  ضد 
سوريا في ربيع عام 2011، ولكن سرعان 
التدخالت  بفعل  الثورة  هذه  انحرفت  ما 
الخارجية، خصوصاً من قبل الدولة التركية 
بعد هيمنة )أردوغان( على السلطة، وبذلك 
هو  يجري  ما  أن  السوري  الشعب  أدرك 
صراع على السلطة بين األطراف السورية 

المدعومة دولياً.
وعلى هذا األساس اتخذ الكرد في روج آفا، 
بقية  مع  وسعوا  الثورة  قيادة  عاتقهم  على 
 .....- سريان   – آشور   – )عرب  الشعوب 
إلخ( إلى بناء نظام ديمقراطي يمثلهم جميعاً، 
 2012 عام  تموز   19 ثورة  جاءت  ولهذا 

التي انطلقت من كوباني.
 19 لثورة  األولى  السنوية  الذكرى  وفي 
المرحلية  اإلدارة  مشروع  طرح  تم  تموز، 
كافة  من  ترحيباً  القى  والذي  للمنطقة، 

الشرائح والمؤسسات واألحزاب السياسية.
لالجتماع  لجان  ُشكلت  األساس  هذا  وعلى 

في  األخرى  والمكونات  الشعوب  مع 
اآلشور،   - السريان  »العرب،  من  المنطقة 
بغية   ».… التركمان  األرمن،  الشيشان، 
طرح المشروع، كونه يُشكل الحالة الطبيعية 
السورية،  الشعوب  مكتسبات  لحماية 

والنتيجة الحقيقية لثورتها. 
األولى  المالمح  عن  اإلعالن  مع  ولكن 
للمشروع الديمقراطي بدأت القوى الخارجية 
بمعاداته وعلى رأسها تركيا، وذلك عبر شن 
إذ  واقتصادية،  سياسية  عسكرية،  هجمات 
قبل  من  عنيفة  لهجمات  المنطقة  تعرضت 
المجموعات المرتزقة التابعة لداعش وجبهة 
النصرة وغيرها من المجموعات بمسمياٍت 
عدة، وذلك بتوجيه مباشر من تركيا وبعض 

الدول اإلقليمية المتآمرة. 
بفرض  االقتصادية  الهجمات  تمثلت  فيما 
شمال  ومناطق  مدن  على  خانق  حصار 
وشرق سوريا، وإغالق المعابر الحدودية، 
تارةً، وحكومة دمشق  وذلك من قبل تركيا 

وهولير تارةً أخرى.

اللبنة األوىل لتأسيس اإلدارة 
الذاتية...!

تجد  لم  العدائية  المحاوالت  هذه  أن  إال 
عن  رسمي  وبشكل  اإلعالن  ليتم  نفعاً 
في  الذاتية  اإلدارة  تشكيل  مراحل  أولى 
سميت  التي   2013 الثاني  تشرين   12
المرحلية  لإلدارة  التأسيسي  العام  بالمجلس 
إنجاز  متابعة  هيئة  عنه  وانبثق  المشتركة، 
الوثائق  المشروع إلعداد وصياغة مختلف 
بالعمل  استمرت  والتي  توافقي  وبشكل 
حتى تم اإلعالن رسميًّا عن اإلدارة الذاتية 
مناطق...مقاطعة  ثالث  في  الديمقراطية 

 2014 الثاني  كانون   21 في  »الجزيرة« 
بإعالن  وكوباني  عفرين  مقاطعتا  وتبعتها 
إداراتها الذاتية في الشهر ذاته، والتي تعتبر 
من أهم الخطوات التاريخية في ثورة شمال 

وشرق سوريا. 

إدارة موحدة لشامل ورشق 
سوريا

ومع تحرير مدينة الرقة التي أعلنها داعش 
في  وذلك  المزعومة،  لخالفته  كعاصمة 
هناك  كانت   ،2017 عام  األول  تشرين 
وشرق  شمال  في  وذاتية  مدنية  إدارات   7
الفرات،  عفرين،  »الجزيرة،  هي  سوريا 
منبج وريفها، الرقة، الطبقة، دير الزور«، 
سوريا  مجلس  أقر  األساس  هذا  وعلى 
الديمقراطية في مؤتمره الثالث الذي ُعِقد في 
هيكل  تشكيل  تموز 2018، بضرورة   16
المناطق  بين  فيما  الخدمات  ينسق  إداري 
المحررة واإلدارات الذاتية الديمقراطية في 

مناطق شمال وشرق سوريا.
اإلدارة  لتشكيل  التحضيرية  اللجنة  وُشكلت 
الذاتية لشمال وشرق سوريا بتاريخ 6 أيلول 
من  2018 خالل اجتماع ضم 70 عضواً 
في شمال وشرق سوريا  اإلدارات  مختلف 
بناحية  الديمقراطية  مجلس سوريا  مقر  في 

عين عيسى.
وخالل هذا االجتماع تم اإلعالن عن اإلدارة 
الذاتية التي تتألف من المجلس العام لإلدارة 

الذاتية، المجلس التنفيذي، ومجلس العدالة.
ويتألف المجلس العام لإلدارة الذاتية لشمال 
وعضوة،  عضو   70 من  سوريا  وشرق 
وفريد  قريو  »سهام  من  كل  انتخاب  وتم 
العام،  للمجلس  مشتركة  كرئاسة  عطي« 

المؤلف من  للمجلس  العام  الديوان  وانتخب 
5 أعضاء.

دعت  كلما  جلساته  العام  المجلس  ويعقد 
والقوانين  األنظمة  للمصادقة على  الحاجة، 
ومناقشة  التنفيذي  المجلس  عن  الصادرة 
المشاكل والصعوبات التي تواجه اإلدارات 
السبعة ومشاكل األهالي في مناطق اإلدارة 
الذاتية، بحيث يعدّ القرار نافذًا بعد التصويت 

عليه من قبل غالبية أعضاء المجلس.
وتم تكليف عبد حامد المهباش وبريفان خالد 
كرئاسة مشتركة للمجلس التنفيذي، ومهمتها 
تشكيل هيئات ومكاتب اإلدارة الذاتية لشمال 
الثقة  العام  المجلس  ومنح  سوريا،  وشرق 
للهيئات والمكاتب المشكلة بتاريخ 3 تشرين 
أنظمتها  على  والمصادقة   ،2018 األول 

الداخلية فيما بعد عبر جلسات خاصة.
 

إنجازات مهمة لإلدارة الذاتية 
خالل السنوات األربعة 

لتأسيسها

داعش  مرتزقة  من  المنطقة  تحرير  بعد   
في  الباغوز  بلدة  تحرير  آخرها  كان  والتي 
ريف دير الزور في 23 آذار 2019، حملت 
ترميم  إعادة  عاتقها  على  الذاتية  اإلدارة 
الزراعي،  القطاع  ودعم  التحتية،  البنى 
االقتصادي والقطاع الصحي الذي كان شبه 

مدمر، باإلضافة لقطاع التربية والتعليم.
وقدمت اإلدارة الخدمات األساسية للمواطنين 
منذ تأسيسها، كإعادة تأهيل القطاع الخدمي 
من مياه وكهرباء وطرق وغيرها والسعي 
ووضع  األساسية،  احتياجاتهم  توفير  إلى 
ركزت  حيث  المنطقة،  تنظم  التي  القوانين 
في البداية إلعداد خطط استراتيجية لتطبيق 

المنطقة كانت  الذكر، كون  أولوياتها سابقة 
لها  تعرضت  التي  الهجمات  نتيجة  مدمرة 

سواًء من قبل داعش أو تركيا.
اإلدارة  وّسعت  الخارجي،  الصعيد  وعلى 
ما  وهذا  الخارجية،  عالقاتها  من  الذاتية 
كان واضًحا في زيارة الوفود وعقد اتفاقات 
األمم  مع  ُعقد  الذي  االتفاق  أهمها  دولية، 
المتحدة لمنع تجنيد األطفال في شهر تموز 
مع  النفط  اتفاق  إلى  إضافة   ،2019 عام 

شركة أمريكية.

أهم قوانني اإلدارة الذاتية

المنطقة  لها  تتعرض  التي  للهجمات  نظًرا 
المرتبطة  والمجموعات  داعش  قبل  من 
كان  التركية،  والهجمات  البعثي  بالنظام 
كبيرة،  أهمية  المنطقة  عن  الذاتي  للدفاع 
خاص  قانون  إصدار  من  البد  كان  لذلك 
تعديل  تم  الذاتي، حيث  الدفاع  بأداء واجب 
قانون واجب الدفاع الذاتي الذي أُصِدر في 

21 تموز 2014. 
من  اإلرهابية  العمليات  تشكله  لما  ونظًرا 
وتهديدها  المجتمع  على  كبيرة  خطورة 
األضرار  لجسامة  ونظًرا  األهلي،  للسلم 
اإلرهابية  أفعالها  عن  الناجمة  االقتصادية 
الضروري  من  كان  المدمرة،  وتأثيراتها 
لضمان  اإلرهاب  مكافحة  قانون  إصدار 
المجتمع،  في  واالستقرار  واألمن  السالم 
مكافحة  قانون  المجلس  أصدر  حيث 
اإلرهاب بتاريخ 27 أيلول عام 2014 إلى 
جانب إصدار جملة من القرارات والقوانين 
الثالث،  المجالس  قبل  من  والتوجيهات 
يخدم  بما  ودوائرها  المختصة  والمكاتب 

المصلحة العامة.

اإلدارة الذاتية.. 
أربع سنوات من الكدح توحدت فيها الرؤى الشعبية

مالك حميريأحمد الساير
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يغوص في رمال حروبه ويهدد اليونان

لنبتعد عن نيران الحرب

عصام عيسى

مع هزائم الفاشية التركية وتحّطم أسطورة 
الكيماوية  وأسلحتها  وتقنياتها،  ترسانتها، 
التاريخية  المقاومة  الناتو أمام  الُمقدمة من 
في  الكريال  ومقاتالت  مقاتلو  يبديها  التي 
المشروع، يحّول أردوغان  الدفاع  مناطق 
رئيس النظام الفاشي التركي بوصلة الرأي 

العام التركي هذه المرة ويهدد اليونان.
سلطنته  شرفة  من  أردوغان  يطل  مجدداً 
بحق  والمذابح  المجازر  على  المبنية 
بإعادة  وأوهامه  سواء  المنطقة  شعوب 
ليهدد  البائدة  العثمانية  اإلمبراطورية  تلك 
اليونان هذه المرة، ففي حديثه أثناء تواجده 
التوتر  المؤسساتية عن  فعالياته  إحدى  في 
اليونان، قال أردوغان:  في بحر إيجة مع 
»ليس من مسؤوليتنا احتالل الجزر عندما 
ضروري.  هو  ما  سنفعل  الوقت،  يحين 

يمكن أن نأتي على حين غرة ذات ليلة«.
بسبب  اليونان  مهدداً  أردوغان،  وقال 
يوناني،  »يا  البحر،  ذلك  حول  التوتر 
إذا  التاريخ،  إلى  عد  التاريخ،  إلى  انظر 
الثمن  فسيكون  ذلك،  من  أبعد  إلى  ذهبت 
باهًظاً لدينا جملة واحدة لليونان، ال تنسوا 
إزمير. احتالل الجزر لن تربطنا«. عندما 
من  المترنحة  العبارات  بهذه  الوقت  يحين 
صدمة الهزائم هنا وهناك من تدخالته في 
وبين  في مصر  اإلخوان  ليبيا، وفي ملف 
أرمينيا وأذربيجان والعراق وحتى الحرب 
السويد  انضمام  وملف  مؤخراً  األوكرانية 

وفنلندا لالتحاد األوربي، وتوسعة الناتو.
في رمال حروبه،  يغوص  أردوغان  بات 
موجهاً بوصلة تهديداته هذه المرة لليونان 
في محاولة منه إيقاع الرأي العام في البالد 
بخدعة أالعيبه التي باتت مكشوفة للجميع، 
السيما أوساط المعارضة وما تمر به تركيا 
من أزمة اقتصادية خانقة. فالضربات التي 

يتلقاها جنوده في مناطق الدفاع المشروع 
الكريال  يدي  على  كردستان  جنوب  في 
موجعة للغاية، باتت تشكل قلقاً ألردوغان 
الذي وعد الناتو بتصفية كريال الحرية في 
حال قدم الناتو الدعم -الذي بدوره لم يبخل 
في ذلك، وكان واضحاً في تقديم األسلحة 
قدمها  التي  التكتيكية  والنووية  الكيماوية 
بدوره  والذي  التركي  االحتالل  لجيش 
مقاتلي  وضد  كردستان  طبيعة  بها  أمطر 

الحرية.
لم تقتصر الهزائم لجيش االحتالل التركي 
في جنوب كردستان وساحات المقاومة بل 
من  قادمة  لظهره  القاسمة  الضربة  كانت 
جهة شمال وشرق سوريا عندما استعدّت 
الشعبية  والمقاومة  للمواجهة  الشعوب 
أي  على  التركي  االحتالل  أقدم  حال  في 
خطوة رعناء احتاللية أخرى للمنطقة رغم 

استمرار خطورة تهديداته.
أمام لغة التهديد هذه لليونان، والتي يحاول 

بات  الزمن،  أردوغان مسابقة  من خاللها 
مع منظومته الفاشية على المحك مع قرب 

االنتخابات الرئاسية في تركيا.

د. حسين علي غالب

ومعدالت  األفق،  في  تلوح  طاقة  أزمة 
أعلى  في  العالم  دول  أغلب  في  التضخم 
الغذاء،  بنقص  يتعلق  فيما  أما  مستوياتها، 
فالمحاوالت جارية على قدٍم وساق وهناك 
لسد  تكفي  ال  لكنها  الحبوب  تحمل  سفن 

الفجوة الغذائية التي تتسع يوماً بعد يوم.
لكن  يجري،  ما  معرفة  يستطيع  أحد  ال 
متسارعة  واألحداث  السواد  قاتم  المشهد 
هو  العقل  يفرضه  وما  مذهلة،  بسرعة 
باتت  الحرب  فهذه  اإلمكان،  قدر  االبتعاد 

تحرق األخضر واليابس.
أعلن  البعض  لكن  بالحياد،  نحن مطالبون 
خطأ  وهذا  والشر،  بالخير  أمريكا  مع  أنه 
تعد  لم  فأمريكا  واستراتيجي،  كارثي 
التي  الحرب  وهذه  بالسابق،  كانت  كما 
تنتهي سوف يالحظ  أن  بعد  تشنها روسيا 
نفسها،  تفرض  جديدة  قوى  بأسره  العالم 
تملكه  لما  الصين  واألضواء موجهة على 

من قوة ونفوذ.
بالقوتين  المتمثل  األوروبي  االتحاد  أما 
العظمتين فيهما بعد انسحاب بريطانيا منه 
غارق  االتحاد  فهذا  وفرنسا،  ألمانيا  وهما 
بالمشاكل وهو لم يتعاَف حتى هذه اللحظة 
من وباء كورونا، وكل خططهم المستقبلية 

تم تأجيلها حتى إشعار آخر.
ما يجب أن نشغل أنفسنا فيه هو كيف نحمي 
أنفسنا؟ فنحن أمة مستهلكة ومثقلة بجراح 
من  أيضاً  ونعاني  والفقر،  البطالة واألمية 
تأثير الربيع العربي الذي ما زال يعصف 
وأمريكا  روسيا  لنترك  لهذا  يهدأ،  ولم  بنا 
تفعل  األوربية  الدول  ومعها  والصين 
بهمومنا  مشغولون  نحن  ولنبَق  تريد،  ما 

الداخلية.

الشدادي/ حسام الدخيل ـ ال تزال دولة االحتالل التركي، تواصل سياساتها الخبيثة، بحق السكان في منطقة شمال وشرق سوريا، من خالل 
استخدامها المياه، سالح حرب جديد ضد المنطقة؛ وذلك للحصول على تنازالت سياسية، وعسكرية؛ للضغط على اإلدارة الذاتية.

تركيا وحرب المياه ...جريمة إنسانية وكوارث بيئية

التركي،  االحتالل  قوات  قطعت  حيث 
ومرتزقتها مصدر المياه الوحيد المغذي لمدينة 
الثالثين، منذ احتاللها  الحسكة، وريفها للمرة 
تشرين  في  الحسكة  شمال  علوك  مياه  محطة 

الثاني من العام 2019.
من  بالقرب  الواقعة  علوك  مياه  محطة  وتعدّ 
مدينة سري كانيه هي المحطة الوحيدة المغذية 
ألكثر من مليون إنسان، يعيشون في الحسكة 
بين  التركي  االحتالل  دولة  وتتعمد  وريفها، 
الحسكة،  عن  المياه  قطع  واألخرى  الفينة 
إلى  تلجأ  حيث  األصعب،  التوقيت  وتختار 
تأثر  وأثناء  الصيف،  فصل  في  المياه  قطع 
ليكون  بموجات حرارة عالية، وذلك  المنطقة 
وقع انقطاع المياه كبيراً، وذا تأثير أكبر على 
السكان من أجل الضغط على اإلدارة الذاتية، 

وإجبارها على تقديم تنازالت.

                                                        
نتائج كارثية

المياه  التركي  االحتالل  دولة  قطع  عن  ونجم 
تسببت  كارثية؛  نتائج  الحسكة،  مدينة  عن 
ندرة  مع  وخصوصاً  السكان،  معاناة  بمفاقمة 
يلجأ  بات  حيث  للشرب،  الصالحة  المياه 
بأسعار  الصهاريج  من  المياه  لشراء  األهالي 
مرتفعة جداً، حيث بلغ سعر المتر المكعب من 
المياه في مدينة الحسكة قرابة 8000 ليرة، أي 
ما يعادل دوالرين أمريكيين، بينما وصل سعر 
المتر المكعب في مناطق جنوب الحسكة إلى 
يعادل 3.5 دوالر  ما  ليرة سورية،   15000
أمريكي، ووصل في منطقة الدشيشة المحاذية 
للحدود العراقية السورية، سعر المتر المكعب 
من المياه إلى 20000 ليرة سورية ما يعادل 

4.5 دوالر أمريكي.
من  مكعبة  أمتار  أربعة  إلى  العائلة  وتحتاج 
أي  وسطي  بشكل  األقل،  على  شهرياً  المياه 
 15 يعادل  ما  أي  ليرة،   60000 الـ  قرابة 
اقتصادية  أوضاع  ظل  في  أمريكياً،  دوالرا 

صعبة يعانيها السكان.
إلى موجة  توقف محطة علوك  وتسبب أيضاً 
التي  الحسكة،  عطش كبيرة في أرياف مدينة 
الجوالة، في الحصول  تعتمد على الصهاريج 
المياه؛ بسبب توجه أصحاب الصهاريج  على 
إلى مدينة الحسكة من أجل تأمين المياه الالزمة 

للشرب.
بالعديد  المياه  قطع  تسبب  ذلك،  على  وعالوة 
المعوية  منها  الصحية، وخاصة  المشاكل  من 
صالحة  وغير  ملوثة،  مياه  شرب  بسبب 
حيث  معالجة،  غير  آبار  مصدرها  للشرب، 
يراجع المراكز الصحية المنتشرة في الحسكة 
المصابة  الحاالت  مئات  يومي  بشكل  وريفها 
لدى  وخاصة  األمعاء  والتهاب  بالتسمم، 

األطفال.

 علوك ليست وحدها من 
قطعت

محطة  عند  الخبيثة،  تركيا  سياسية  تتوقف  لم 
خفض  إلى  أيضاً  سارعت  بل  فقط،  علوك 
ووصل  الفرات،  نهر  مياه  من  سوريا  حصة 
أظهرت  حيث  كارثية،  حدود  إلى  االنخفاض 
مدينة  من  الفرات  لنهر  فيديو  ومقاطع  صور 
تعرض  الذي  الكبير،  االنخفاض  الرقة، مدى 
التدفق  النهر، ووصلت كمية  له منسوب مياه 
من  الرغم  على  ثا،  200م2/  من  أقل  إلى 
التزام دولة االحتالل التركي بتوريد 500م2/ 
ثا، بحسب االتفاقية الموقعة مع حكومة دمشق 
عام 1987؛ ما يمثل خرقاً واضحاً لالتفاقيات 
الدولية، ضاربة بذلك عرض الحائط القوانين 

واألعراف الدولية كلها.
كما لم يسلم نهر الخابور الذي يعد أهم روافد 
حيث  االحتالل،  دولة  شر  من  الفرات  نهر 
الخابور،  نهر  مياه  االحتالل  دولة  قطعت 
بشكل كامل، ومنعت جريانه داخل األراضي 

السورية.
                                             

نتائج قطع مياه األنهار

التي  علوك،  محطة  من  المياه  قطعت  مثلما 
أثرت تأثيرا كبيرا على حياة السكان المحليين 
نتائج  األنهار  مياه  لقطع  كان  فقد  المعيشية، 
السكان في  أخرى كارثية، وقعت على عاتق 
كامل،  بشكل  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
بشكل  المنطقة  هذه  في  السكان  يعتمد  حيث 
إلى  باإلضافة  الفرات،  نهر  مياه  على  كامل 
نهر  مياه  على  الحسكة  مدينة  سكان  اعتماد 
الخابور، لذلك يكون تأثير قطع المياه مضاعفاً 
على سكان المنطقة، ونتج عنه نتائج من شأنها 

أن تودي بالمنطقة كلها إلى الهاوية.

                                                 
تراجع الزراعة 

تراجعت الزراعة بشكل كبير في مناطق شمال 
وشرق سوريا؛ بسبب عدم توفر المياه، حيث 
انخفض إنتاج القمح من 2.5 مليون طن عام 
2010 إلى 400 ألف طن فقط عام 2022؛ 
قد تضرب  األفق،  في  تلوح  بمجاعة  ينذر  ما 
المنطقة، حيث باتت كمية اإلنتاج ال تكفي لسد 
وجلياً،  واضحاً  بدا  ما  وهذا  المنطقة،  حاجة 
األفران  وإدارة  المطاحن  هيئة  كانت  حيث 
إلى خلط  لجأت  قد  في شمال وشرق سوريا، 

دقيق القمح بكمية من دقيق الذرة؛ بسبب عدم 
توفر الكمية الالزمة من دقيق القمح لسد حاجة 

األفران.

                                      
التصحر وتراجع املساحات 

الخرضاء

تراجعت نسبة المساحات الخضراء في شمال 
وشرق سوريا؛ بسبب الجفاف، الذي تتعرض 
االحتالل  دولة  وقطع  جهة،  من  المنطقة  له 
التركي للمياه من جهة أخرى؛ ما سبب زيادة 
بيئياً،  المنطقة  طبيعة  وتغيير  التصحر،  نسبة 
وهذا األمر أصبح واضحاً للعيان حيث تحولت 
نهر  ضفاف  على  الواقعة  الحسكة  أرياف 
غطاءها  فقدت  كبيرة،  صحراء  إلى  الخابور 
األخضر بنسبة تفوق الـ 80%، بعد توقف مياه 
إلى  المنطقة  وتتعرض  الجريان،  عن  النهر 
التي تضربها  الغبارية،  العواصف  موجه من 
العواصف  تلك  وغدت  واألخرى،  الفينة  بين 

أحد أهم أسباب التصحر، الذي غزا المنطقة.

                                             
فقدان مصادر الطاقة 

يعتمد أكثر من ثلثي السكان في مناطق شمال 
الكهرباء  على  حصولهم  في  سوريا،  وشرق 
على  المركبة  الكهرباء  توليد  مصادر  من 
الفرات،  ثالثة سدود، على طول مجرى نهر 
حالياً  مهدد  الثالث  السدود  مياه  ومنسوب 

تفقد  قد  أي  الميت،  المنسوب  إلى  بالوصول 
على  قدرتها  السدود  على  الموجودة  العنفات 

توليد الكهرباء.

                                        
كوارث صحية وبيئية

نهر  في  المياه  منسوب  انخفاض  ساهم  وقد 
نهر  لمياه  الكلي  الفرات من جهة، واالنقطاع 
حيث  وصحية،  بيئية  كوارث  إلى  الخابور 
الفرات  نهر  مياه  منسوب  انخفاض  تسبب 
للشرب  الصالحة  المياه  أمدادات  نقص  إلى 
الواقعة على طول  المناطق  في  السكان،  عن 
بلدة جرابلس شمال سوريا  من  النهر،  سرير 
الحدود  عند  البوكمال  ريف  في  الباغوز  إلى 
غالبية  خرجت  حيث  العراقية،  السورية 
األهالي  جبر  ما  الخدمة؛  عن  المياه  محطات 
في  الحال  هو  كما  ملوثة،  مياه  شرب  على 
مدينة الحسكة، فضالً عن انتشار المستنقعات، 
السبب في عدد  يكونان  قد  اللذين  والطحالب، 
من األوبئة، وأهمها داء اللشمانيا، الذي انتشر 
بشكل كبير في  شمال وشرق سوريا، وخاصة 
في المناطق الواقعة على سرير نهر الخابور.

  الهجرة 

وشرق  شمال  مناطق  في  المياه  شح  تسبب 
وتراجع  األنهار،  منسوب  وتراجع  سوريا، 
الزراعة، التي يعتمد عليها 80% من السكان 
الهجرة  سواء  الهجرة  من  موجات  إلى 
ترك  إلى  السكان  يضطر  والتي  الداخلية، 
قراهم، وبلداتهم، والتوجه إلى مناطق بحثاً عن 
متابعة  يستطيعون  أماكن  أو  للعيش،  مصدر 

حياتهم بشكل اعتيادي، أو الهجرة الخارجية، 
كبير  عدد  توجه  حيث  مؤخراً،  نشطت  التي 
من الشباب إلى دول أوروبا الغربية هرباً من 
العطش، والجوع الذي سببتهما دولة االحتالل 
لمصادر  قطعها  بعد  أجمع  للمنطقة  التركي 

العيش األساسية.
ومارست دولة االحتالل التركي شتى الوسائل 
من أجل إفراغ المنطقة من سكانها األصليين، 
تغيير  إلى  الرامي  لمشروعها  تمهيداً 
السكانية،  وتركيبتها  المنطقة،  ديموغرافية 
بنت  حيث  المشروع،  بهذا  فعلياً  وبدأت 
السوري  الشمال  المستوطنات في  المئات من 
بشكل  سكانها  تهجير  تم  التي  المناطق،  في 
اآلن  تسعى  بأخرى، وهي  أو  بطريقة  قسري 
خالل  من  سكانها  من  المنطقة  إلفراغ  أيضاً 

استخدامها المياه كورقة ضغط عليهم. 
كلها،  التركية  والمخططات  األعمال،  هذه   
ومعطيات  خطيرة  نتائج  إلى  وتؤدي  أدت، 
كارثية،  إنها  عنها،  يقال  أن  يمكن  ما  أصدق 
للقاصي والداني،  للعيان بل  والنتائج واضحة 
الدولي،  المجتمع  الطرف  يغض  فيما 
والدولية،  منها  اإلقليمية  المعنية  والمنظمات 
التركي، من قطعها  عما تفعله دولة االحتالل 
تحرك  ولم  المنطقة،  شعوب  عن  للمياه 
االتفاقات  من  العديد  رغم  اآلن،  حتى  ساكنا 
المعنية  الدول  بين  ُوقعت  التي  والتفاهمات، 
»تركيا، وسوريا، والعراق«، علما إن العراق 
يعاني األمرين، هو اآلخر جراء سرقة حصته  
من مياه الفرات، وبوادر كارثة إنسانية وبيئية 
الجنوب  في  وبخاصة  يوم،  كل  تظهر  باتت 
األهوار،  مناطق  وفي  الفرات،  مصب  حيث 
التي باتت هي األخرى على شفا كارثة بيئية 

قادمة، ال محالة.      

أعترف أني 
فشلت )3(

كان احملور الثاني الذي حاولت بكل جهدي أن أجنح فيه 
هو التقريب بني شتات التنظيمات الكردية اخملتلفة، 
وبني حني وآخر كانت تلوح في األفق بعض الومضات 
املوحية التي أستبشر منها خيراً بأنه قد تكون تلك 
بداية زخات املطر الذي سرعان ما قد ينهمر، ليستمر 
والتكاتف  املودة  نعيم  في  شتاتهم  في  الكرد  كل 
بكل  لكن  متوحد،  وأملهم  واحد  مصيرهم  فالكل 
أسف متضي تلك اللحظة ليعود اجلميع إلى ما كان.

حدث ذلك عندما عبر عشرات من مقاتلي البيشمركة 
عدو  قتال  في  للمشاركة  سوريا  إلى  خابور(  )فيش 
مشترك )داعش( ورغم أن تلك املشاركة كانت رمزية، 
إال أنني بتفاؤلي الساذج أنها رمبا تكون بداية التحرك 
التفاؤل الساذج كنت كمن  التضامني ولكني بهذا 
)داعش(  دحر  بعد  اجلميع  عاد  إذ  السرب،  خارج  يغرد 
والعداء  والبذاءات  السباب  من  األولى  سيرتهم  إلى 
يتوه  الذي  السياسي  احلول  )حالة من حاالت  احملتدم 
أحد  عن  والبحث  األصلي(،  هدفه  عن  اإلنسان  فيه 
للكرد  التقليديني  األعداء  من  كان  لو  حتى  يسانده 
إلى  يشير  لوجدته  كردي  كل  ضمير  في  بحثت  )لو 
ابن  على  والغريب  )أنا  الكرد  حال  وأصبح  تركيا(، 

عمي وأنا وابن عمي على أخويا(.

وعندما يرد حديث عن أمل الكرد في كيان خاص بهم 
العالم  وكأن  الدولية،  املؤامرات  إلى  األمر  يرجعون 
الكيان  هذا  قيام  منع  هو  والوحيد  الشاغل  شغله 
عن  حالياً  أحتدث  وألني  سواه  شيء  من  لديه  وليس 
نظرنا حولنا،  لو  ألننا  غيرهم  وليس عن  الكرد  وضع 
لوجدنا تلك احلالة تكاد تنطبق على اجلميع، لكن هذه 
الدول بعكس حال الكرد لذلك كنت أمتنى بسذاجتي 
كيان  شكل  في  األدنى  احلد  عند  الكرد  يتوافق  أن 
يتفقون عليه، أيّاً كان الشكل القانوني لهذا الكيان، 
بالعمالة  واالتهامات  الشتائم  عن  اإلقالع  يكون  أن 
وال  تعايرني  )ال  يقول  املصري  واملثل  أجنبية،  ألطراف 

أعيرك، فالهم طايلني وطايلك(.

عن  اإلقالع  الساذج،  التفكير  بنفس  أمتنى  كنت 
الذي  بالقوي  إال  يعترف  ال  العالم  ألن  البكائيات 
توظيف طاقاتكم  أمتنى في  األحداث، كنت  يؤثر في 
فيما  الشمل  للّم  طريقة  عن  البحث  في  املهدرة 
ورائها  من  طائل  ال  التي  البكائيات  من  بدالً  بينكم 
إلقاء  هو  ودائماً  بينكم،  فيما  باالتهامات  والتنابذ 
حينئذ  الكرد  ليصبح  مبؤامراته،  الغير  على  الالئمة 
ضحايا قوة ال غالب لها، ومن األفضل التحالف معها 
)وكيف لضعيف أن يتصور أن العالقة مع األقوى لن 

تكون سوى عالقة تابع مبتبوع(.

لكن بكل أسف اتضح لي )بعد فوات األوان( إن لغة 
وهو  للكرد  األسمى  الهدف  على  تتغلب  املصالح 
مأساوي  وضع  إلى  ونتطرق  شتاتهم،  يجمع  كيان 
يوضح إلى ماذا وصل إليه حال الكرد؟ فالعداء احملتدم 
الوطني  و)اجمللس  آفا(  )روج  لـ  الذاتية  اإلدارة  بني 
في  كردية،  أحزاب  عدة  يضم  وكالهما  الكردي(، 
)واألهم  بينهما  فيما  الواضح  األيديولوجي  التباين 
في املصالح(، حيث ترتبط كالهما مبحورين متضادين 
)اجملتمع  )أوجالن(  أيديولوجية  تتبنى  آفا(  )روج  فـ 
باحلرب  ترتبط  كما  الشعوب(،  وأخّوة  الدميوقراطي 
قنديل  جبال  في  وآخر  حني  بني  رحاها  تدور  التي 
و)اجليش  الكردستاني(  العمال  )حزب  مقاتلي  بني 
العداء  تركيا  تناصب  فهي  وبالتالي  التركي(، 
إرهابيني  الدميوقراطية  سوريا  مجلس  تركيا  )تعتبر 
يرتبط  حني  في  جتربتهم(.  على  للقضاء  وتسعى 
العراق(  )كردستان  الكردي( بإقليم  الوطني  )اجمللس 
الكردستاني(  الدميوقراطي  )احلزب  بـ  وبالتحديد 
والذي يرتبط بتركيا على أساس وهم تأمني اإلقليم 

من خالل دعم اجلار الشمالي القوي )تركيا(.

وإذا كان )اجمللس الوطني( ينضوي حتت محور )احلزب 
والذي  التركي(  وبالتالي  الكردستاني،  الدميقراطي 
سوريا(  شرق  شمال  في  الذاتية  )اإلدارة  يعتبر 
القضاء  ثم  ومن  معاداتها،  ينبغي  إرهابية  منظمة 
عن  تخلى  ولو  لتركيا(،  إرضاء  اخلانق  )احلصار  عليها 
وهو  تركيا  مع  بالعالقة  سيضحي  املفهوم  ذلك 
فإن  لذلك  رؤيتهم،  وفق  املستحيالت  من  يقترب  ما 
جهود املصاحلة تصطدم بتركيا التي تسعى لوأد أي 

محاوالت تصاحلية.

ومن جديد أعترف بأني فشلت، وجاء في كتاب )كليلة 
ودمنة(: »لقد أُكلت يوم أكل الثور األسود«.

روناهي قاهرة  ضياء روج آفا

رجائي فايد


