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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

 مهرجان الرتاث الشعبي األول 
للمرأة يف منبج... فائض من اإلبداع

7»

8»

شيار كرزيلي 

تعد التجارة من األنشطة االقتصادية األساسية بتنوعها 
وأفرعها المتعـددة كونها تعمل على النهوض باالقتصاد 
الدول  مع  والتصدير  االستيراد  عمليات  خالل  من 
األخرى، ليتم من خاللها إغناء األسواق المحلية وتوفير 
تحقيق  وبالتالي  للمجتمع  الالزمة  المستلزمات  كافة 

االقتصاد المجتمعي.

لمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  عضو  لصحيفتنا  صرح 
سيتخذون  بأنهم  مصطفى؛  عاكف  آفا  روج  شبيبة 
التنظيمية  الهيكلية  قرارات هامة ومؤثرة على صعيد 
لالتحاد الذي سيعقد مؤتمره العام في التاسع، والعاشر 

من الشهر الجاري

هل سيتكرر سيناريو عفرين يف 
شرق الفرات؟!

على اجملتمع الدويل إشراك السوريني 
يف حل األزمة«

شيوخ عشائر الرقة: «أبناء 
الرقة أكرب من إرهابكم«

والطرف الوحيد املؤثر في تأسيس احلل متمثالً مبجلس سوريا الدميقراطية مظلة قوات 
سوريا الدميقراطية قسد، وهذه هي البديهية األولى وفي الوقت نفسه نتيجة لثماني 

سنوات من األزمة السورية. 

الرقة،  أهالي  بني  الفتنة  لزرع  إمنا  الهويدي  الشيخ  اغتيال  أن  الرقة  أكد شيوخ عشائر 

وأشاروا إلى أن هذه احلادثة أيضاً من جملة اخملططات واملؤامرات التي تتعرض لها مناطق 

الشمال السوري من قبل أجندات خارجية، وأكدوا بأنهم مستعدون للتضحية بأرواحهم 

في سبيل حتقيق األمة الدميقراطية وبناء سوريا الالمركزية...

النهوض بالنشاط التجاري يف 
إقليم اجلزيرة

عاكف مصطفى لروناهي: 
نتطلع الختاذ قرارات 

مؤثرة يف مؤمتر الشبيبة
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تركيا.... خلق الفوضى 
والتقسيم يف سوريا

تتحرك األحداث بوتيرة متسارعة على محور الشمال السوري بما فيه إدلب وعفرين، لما تحمله 
لروسيا  جيبها  في  أوراق  من  بقي  ما  وتقديمها  سياساتها  في  واضطرابات  مخاوف  من  تركيا 
والنظام السوري، من أجل حفظ ماء وجه حكومتها في سبيل تأخير الحل بسوريا، للبحث عن 

«5فرص إلقناع الجميع بـ«التقسيم« كأمر واقع وضرب المشروع الديمقراطي في شمال سوريا.

آخر رحلة لمعرض الصور المتنقل كانت في قامشلو، 
أكدته  إقبال شديد، وما  المناطق شهدت  وكغيرها من 
اللجنة التحضيرية والمشاركين هو أن المعرض نجح 
في إيصال رسالته للعامة، كما أن الصور المعروضة 
خلّدت اللحظة ووثقت التاريخ العريق لنضال األبطال 

عشاق الحرية.

معرض الصور املتنقل خيتتم 
عروضه يف قامشلو

تحت شعار »خصائل الحياة تكمن فيك، واإلبداع من صنيع يديك«؛ أقامت لجنة الثقافة والفّن في مدينة 
المدنّي،  المجتمع  للمرأة؛ بحضور لجان ومؤسسات  الشعبّي األول  التراث  منبج وريفها، مهرجان 

إضافةً إلى جمهور غفير من أهالي المدينة

قال ممثل اإلدارة الذاتية الدميقراطية في أملانيا إبراهيم مراد: »طالبنا اجملتمع الدولي عدة مرات بالتحرك للقيام بخطوة 
«4ما من أجل حل قضية الدواعش األسرى لدى قوات سوريا الدميقراطية وإعادتهم إلى بلدانهم األوروبية
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ومنظمات  السورية  المرأة  مجلس  ه  وجَّ
نساء  باسم  إنسانياً  نداًء  المدني  المجتمع 
كوباني وكري سبي/ تل أبيض إلى جميع 
الدولية  اإلنسان  حقوق  وهيئات  منظمات 
والوقوف  للخروج عن صمتها  واإلقليمية 
تتكرر  ال  كي  االعتداءات  هذه  وجه  في 
في  عفرين  في  السوري  شعبنا  مأساة 
تركيا  تلتزم  وأن  أخرى  سورية  مناطق 

بمواثيق حسن الجوار.
وضمن النداء ُذِكر ما يلي: »لم تكد مدينة 
التنظيم اإلرهابي  آثار  تتعافى من  كوباني 
تحاصرها  التهديدات  عادت  حتى  داعش 
على  بقصف  تركيا  قامت  حيث  جديد  من 
عنه  نتج  أبيض  وتل  كوباني  مع  الحدود 
سقوط عدد من الضحايا منهم الطفلة سارة 
باعتداء  والمدنيين  الصحفيين  واستهداف 

غير مبرر يحصد أرواح األبرياء.
 2011 عام  السورية  األزمة  بداية  فمنذ 
 20 في  واحتاللها  عفرين  غزو  وحتى 
التهديدات  الثاني 2018 لم تتوقف  كانون 
واالعتداءات التركية على الحدود الشمالية 
السورية في ظل صمت مريب من معظم 
يواصل  حيث  الدولية  السياسية  الدوائر 
على  العسكرية  عملياته  التركي  الجيش 

األراضي السورية مستخدماً أحدث صنوف 
خروقات  وفي  والجوية،  البرية  األسلحة 
فاضحة لكل المبادئ والقواعد التي تحكم 

والقانون  اإلنساني  الدولي  القانون 
الدولي لحقوق اإلنسان، تمَّ ارتكاب 

الفردية  االنتهاكات  من  العديد 
أهالي مدينة  والجماعية بحق 
عفرين وقراها، عالوة على 
الحجم الهائل من التخريب 
المئات  وسقوط  والدمار 
قتيل  بين  الضحايا  من 
والتهجير  وجريح، 
السكان  من  لآلالف 
سياسة  متبعة  األصليين 
التغيير الديمغرافي الذي 
بحد  يُعتبَر جريمة حرب 
العديد  الى  إضافة  ذاته، 

تتسم  التي  المجازر  من 
وترتقي  العرقي  بالتطهير 

الجنائية  الجرائم  مصاف  إلى 
الدولية.

الحدودي  القسم  اجتاحت  تركيا  إن 
الرأي  متحدية  السورية  لألراضي 

العام الدولي ومنظماته اإلنسانية ومخترقة 

األسلحة  ومستخدمة  الوطنية  السيادة 
ترقى حربها  حيث  دولياً  المحرمة 

الى اإلبادة الجماعية«.
»إننا  النداء:  في  جاء  كما 
المرأة  مجلس  باسم 
ومنظمات  السورية 
المدني  المجتمع 
نداء  نوّجه 
باسم  إنسانياً 
كوباني  نساء 
سبي/  وكري 
إلى  أبيض  تل 
منظمات  جميع 
حقوق  وهيئات 
الدولية  اإلنسان 
قليمية  إل ا و
عن  للخروج 
والوقوف  صمتها 
هذه  وجه  في 
ال  كي  االعتداءات 
شعبنا  مأساة  تتكرر 
في  عفرين  في  السوري 
وأن  أخرى  سورية  مناطق 
تلتزم تركيا بمواثيق حسن الجوار 

وأن تأخذ دوراً إيجابياً من أجل حل األزمة 
في سورية ال أن تكون طرفاً من أطراف 
الصراع تعمل على تهديد المناطق اآلمنة 
والدمار،  الدماء  من  بالمزيد  وسكانها 
جرائم  هي  االفعال  من  النماذج  تلك  ألن 
اإلنسانية،  ضد  دولية  وجرائم  حرب 
لحقوق  الخطيرة  االنتهاكات  من  وهي 
التركي  الجيش  قِبل  من  المرتكبة  اإلنسان 
والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين، 
وكل من أصدر األوامر أو ارتكب أو ساهم 
اإلرهابية  األعمال  هذه  دعم  أو  تعاون  أو 
الدولي  القانون  لسلطة  يخضع  أن  يجب 
أي  وفي  أفعاله  عن  الجنائية  وللمحاسبة 

مكان بالعالم«.
المنظمات الموقعة:

شبكة قائدات السالم، منظمة شار، منظمة 
األرضية المشتركة، منظمة ستير، منظمة 
دوز، منظمة بيل، جمعية شاويشكا، منظمة 
جومرد،  جمعية  المرأة،  وقف  سارة، 
مركز آشتي، مركز ميتان، منظمة شمس، 
حدود،  بال  عطاء  منظمة  بلدنا،  منظمة 
منظمة حقوق اإلنسان، اتحاد المثقفين في 

الجزيرة، مجلس المرأة السورية. 

م 
ّ
جيب أن خيضع حملاسبة قانونية دولية كل من دع

وساهم وتعاون وارتكب األعمال اإلرهابية

أصدر مجلس المرأة في مدينة منبج وريفها 
والنشاطات  الفعاليات  فيه عن  كشف  بياناً 
العالمي  اليوم  بمناسبة  بها  سيقوم  التي 

لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام.
كشف مجلس المرأة في مدينة منبج وريفها 

التي  والنشاطات  الفعاليات  مخطط  عن 
سيقوم بها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة 
تشرين  المصادف 25  المرأة  العنف ضد 
الثاني من كل عام من خالل بيان قُرئ أمام 
الرسمية  الناطقة  قِبل  من  المرأة،  مجلس 

القادر.  عبد  إبتسام  المرأة  مجلس  باسم 
وجاء في نص البيان:

لمناهضة  العالمي  اليوم  بمناسبة  »بيان 
 25 يصادف  الذي  المرأة  ضد  للعنف 

تشرين الثاني.
نشارك العالم بهذا اليوم للقضاء على العنف 
ضد المرأة بكافة صوره وأشكاله الجسدية 
الكبيرة  التطورات  من  وبالرغم  والنفسية 
مناهضة  قضية  في  العالم  يشهدها  التي 
إال  بحقوقها  والمطالبة  المرأة  ضد  العنف 
أنها مازالت تعاني من التمييز واالضطهاد 
في أغلب دول العالم وهذه مشكلة خطيرة 
التي  البلدان  ففي  لها،  التصدي  يجب 
تكون  وعسكرية  سياسية  أزمات  تشهد 
بأبشع  العنف  لممارسات  مهيأة  األرضية 
أنواعه، فالمرأة تعيش في تحدي كبير في 
واالقتصادية  السياسية  الصراعات  ظل 
واالجتماعية وخاصة المرأة في سورية ال 
تزال تُعاني كغيرها من ممارسات العنف 
القوانين  بسبب  لحقوقها  وانتهاك  ضدها 
الجائرة وغياب الموروث الثقافي والفكري 
المرأة،  تحرر  على  المشجع  واالجتماعي 

الفقر  وانتشار  المتخلفة  العادات  وسيطرة 
الشرف  بدافع  والقتل  واألمية  والجهل 
فمنهن  الفتيات،  من  عديد  حال  هذا  وكان 
تعرضت  التي  بسيس  رشا  الشابة  الفتاة 
للعنف والقتل من قبل أخيها بحجة الشرف 
وهذا انتهاك خطير لجميع حقوق اإلنسان 
والقوانين  الدولية  واالتفاقيات  والمواثيق 

والمبادئ«.
أن  شك  »ال  البيان:  في  إبتسام  وأشارت 
المرأة  ضد  والعنف  عام  بوجه  العنف 
حقيقية  عقبة  أصبح  خاص  بوجه  والفتاة 
النهوض  في  المجتمعات  محاوالت  أمام 
المرأة  ضد  العنف  يأتي  حيث  والتقدم 
لمحاربته  المبذولة  الجهود  جميع  متحدياً 
ومواجهته والقضاء على آثاره السلبية التي 
ال تقتصر على ضحايا من نساء إنما تمتد 

لألسرى والمجتمع.
أشكال  جميع  النساء  أدانت  البيان  وخالل 
العنف الممارس بحق المرأة »باسم مجلس 
نبذ  إلى  ندعو  منبج  نساء  وباسم  المرأة 
المساوة  إلى  وندعو  والكراهية  العنف 
بشدة  ونُدين  والمحبة  والحوار  والتسامح 

ضد  تمارس  التي  العنف  أشكال  كافة 
لنحطم  بيد  يداً  »معاً  شعار  تحت  المرأة، 
المرأة، حريتنا  الفاشية، ال الستعباد  نظام 

كرامتنا«.
وفي ختام البيان كشف مجلس المرأة عن 
بها  سيقوم  التي  والنشاطات  الفعاليات 
العنف  لمناهضة  العالمي  اليوم  بمناسبة 

ضد المرأة وهي كالتالي:
1ـ إقامة 5 ندوات ومحاضرات تثقيفية.

المدينة  للنساء في  2ـ عقد 10 اجتماعات 
والريف.

المرأة  بمشاركة  حاشدة  بمسيرة  القيام  3ـ 
الشابة.

لهذه  خاصة  بروشورات  لصق  4ـ  
المناسبة.

5ـ عرض سينفزيوني في ليلة 25 الشهر 
في مركز المدينة.

النساء  جميع  نحيّي  المناسبة  بهذه 
أجل  من  أياديهن  على  ونشد  المناضالت 
والمرأة   الرجل  بين  المساوة  تسوده  عالم 

وعالم خال من العنف تجاه المرأة«.

جملس املرأة يف منبج يكشف فعالياته لليوم العاملي 
ملناهضة العنف ضد املرأة
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مركز األخبار ـ صرحت نائبة الرئاسة المشتركة 
الديمقراطية  الذاتية  لإلدارة  التنفيذي  للمجلس 
بأن  كورية  إليزابيت  سوريا  وشرق  شمال  في 
حزب العدالة والتنمية هو امتداد لحكومة االتحاد 
والترقي التي ارتكبت إبادة األرمن وانها تسعى 
سوريا؛  شمال  واحتالل  جديدة  إبادة  الرتكاب 

وذلك في لقاء مع وكالة فرات لألنباء.
الذاتية  اإلدارة  أسسنا  وقالت: »في عام 2014 
بجميع  االعتراف  أساس  على  الديمقراطية 
المكونات الدينية والعرقية في المجتمع، واتخذنا 

من المساواة وأخوة الشعوب مبدأً لنا«.
وأوضحت إليزابيث عيسى كورية أنهم وبفضل 
من  المقاتلون  قدمها  التي  الكبيرة  التضحيات 
القوى  ضد  سوريا  شمال  في  المكونات  جميع 
الظالمية تمكنوا من بناء مشروعهم الديمقراطي.

وجه  على  الكبير  النضال  »بفضل  وتابعت: 
األرض استطعنا بناء اإلدارة الذاتية الديمقراطية 
ليست  اإلدارة  هذه  سوريا،  وشرق  شمال  في 
جديدة  سوريا  لبناء  بل  سوريا،  تقسيم  أجل  من 

11أخبار صحة وعلوم2

مركز األخبار ـ قال عدد من شيوخ عشائر مدينة 
جاءت  الهويدي  الشيخ  مقتل  حادثة  »إن  الرقة: 
وأكد  المدينة«.  أهالي  بين  والبلبلة  الفتنة  لزرع 
إرهاب،  كل  من  أكبر  الرقة  أهالي  أن  الشيوخ 
ودعوا إلى مواصلة النضال من أجل بناء سوريا 

المستقبل.
الرقة  مدينة  عشائر  شيوخ  من  عدد  وتحدث 
أحد  مقتل  حادثة  حول  هاوار  أنباء  لوكالة 
الهويدي  فيصل  بشير  العفادلة  عشيرة  شيوخ 
لها عموم  التي تتعرض  الخارجية  والمؤامرات 

مناطق الشمال السوري.
الناصر  أحمد  الجعبات  عشيرة  شيخ  وتوجه 
بالعزاء لذوي الفقيد فيصل الهويدي، وقال: »إننا 
مشروع  كلنا  الرقة  مدينة  عشائر  كشيوخ  اليوم 
شهادة في سبيل تحقيق األمة الديمقراطية وبناء 
سوريا الالمركزية، هذ العمل هو عمل جبان«.

الفتنة  إثارة  بهدف  العمل  هذا  »يأتي  وأضاف: 

والبلبلة بين أهالي مدينة الرقة، التي تعيش اليوم 
أسمى حاالت أخوة الشعوب والعيش المشترك، 
تنال  لن  إنك  الفتنة:  إثارة  يريد  من  لكل  ونقول 
شيئاً من أهالي مدينة الرقة، وأهالي مدينة الرقة 
شتى  من  به  أتيتم  الذي  إرهابكم  كل  من  أكبر 

أصقاع األرض«. 
فقال  السوعان  محمد  السبخة  عشارة  شيخ  أما 
من  الهويدي  بشير  الشيخ  »يعتبر  الصدد:  بهذا 
هذ  من  والهدف  الرقة،  مدينة  عشائر  رموز 
عشائر  بين  الفتنة  إثارة  هو  اإلجرامي  العمل 
في  »نحن  السوعان:  وأضاف  الرقة«.  مدينة 
مدينة الرقة نعزي كل أهالي مدينة الرقة بخسارة 
سوريا  لتحقيق  الكثير  قدم  الذي  الشهيد  هذ 
تقديم  في  مستمرون  مركزية.  ال  ديمقراطية 
الذي  الشعب  لهذا  الحرية  تحقيق  حتى  الشهداء 
قدم الكثير من الشهداء في جميع الساحات، كما 
لطالما  السوري  الشمال  في  أعداءنا  لكل  نقول 

والشعب  ذلك،  في  ومستمرون  الشهداء  قدمنا 
السوري أقوى من كل إرهابكم«.

العلي:  هذال  البريج  عشيرة  شيخ  قال  فيما 
وآخرهم  السوري  الشمال  لشهداء  »الرحمة 
الشيخ بشير فيصل الهويدي الذي طالته يد الغدر 
دليل  هو  الشنيع  العمل  هذا  الرقة،  مدينة  في 

الخوف والجبن«.
وأضاف هذال العلي: »نطلب من الجهات المعنية 
من قوى األمن الداخلي في اإلسراع بالكشف عن 
القاتل، والعمل على محاسبته ومحاسبة الجهات 
كبيرة  ثقتنا  خارجية،  أجندات  من  تتبعه  التي 
محاسبة  والعمل على  الحقيقة  في كشف  بقواتنا 
وشهداء  لشهدائنا  الرحمة  وقت،  بأسرع  القتلة 
الديمقراطية ونحن مستمرون في  قوات سوريا 

تحقيق هدفنا نحو سوريا المستقبل«.

شيوخ عشائر الرقة: «أبناء الرقة أكرب من إرهابكم«

إليزابيت كورية: العدالة والتنمية امتداد 
لالحتاد والرتقي بارتكاب اجملازر«

صوت  فوق  يعلو  صوت  ال  ـ  األخبار  مركز 
الذين  عفرين  أهالي  حال  لسان  هذا  المقاومة، 
أكدوا استعدادهم لمواجهة كافة المصاعب التي 
يواجهونها في الشهباء ألن هدفهم الوحيد العودة 

وتحرير عفرين من االحتالل.
العبارة  هذه  إرادتنا«،  كسر  يستطيع  أحد  »ال 
الصامدين  عفرين  أهالي  يرددها  التي  وغيرها 
في مخيمات الشهباء، رسالة واضحة وصريحة 
لجميع األعداء والمحتلين بأن المقاومة مستمرة 
سوى  عفرين  ألهالي  بديل  وال  ومتواصلة، 

العودة وتحرير منطقتهم.
تجولت وكالة أنباء هاوار في مخيم سردم الواقع 
الشهباء، واستطلعت آراء  بقرية تل سوسن في 
عدد من األهالي حيال استمرار انتهاكات جيش 
أهالي عفرين، وظروف  التركي ضد  االحتالل 

المقاومة المتواصلة في المخيمات.
عفرين  أهالي  »إن  قال:  حبش  محمد  المواطن 
قاوموا جيش االحتالل التركي ومرتزقته داخل 
متواصلة«، مؤكداً  يوماً  عفرين على مدى 58 
على مواصلة النضال والمقاومة في المخيمات، 
ويعبر عن حالة الصمود بقوله: »ال أحد يستطيع 

كسر إرادتنا«.
وتجاهل  مماطلة  إلى  حديثه  في  حبش  وتطرق 
جيش  النتهاكات  والحقوقية  الدولية  المنظمات 
االحتالل التركي ومرتزقته ضد أهالي عفرين، 

وأضاف: »رغم صمتهم سنواصل المقاومة«.
الشتاء  أيضاً: »واآلن دخلنا في فصل  وأضاف 
المصاعب،  جميع  أمام  سنقاوم  الشتاء  وفي 
ونحن صامدون في المخيمات، ألن هدفنا العودة 

وتحرير عفرين من االحتالل«.
المواطن كاميران مصطفى تحدث عن ممارسات 
والمقاتلين:  األهالي  ومقاومة  التركي  االحتالل 
ونذهب  بأمان  نعيش  كنا  عفرين  احتالل  »قبل 
التركي  االحتالل  لكن  وبساتيننا،  أراضينا  إلى 
وتهجيرنا  علينا  بالهجوم  وقام  هذا  يتحمل  لم 
من منازلنا. وبعد خروجنا قاموا بقطع أشجارنا 
وحرقها. حرق أشجارنا يدل على أنهم يخافون 

منها ألن مقاتلينا كانوا يحاربون ويحمون أنفسهم 
وراء تلك األشجار، واآلن نحن في هذا المخيم 
االحتالل  واجهنا  وكما  سنتحمل،  الشتاء  وأتى 

التركي سنواجه الشتاء أيضاً«.
أيضاً  خليل  سمير  المواطن  موقف  يكن  ولم 
على  وأكد  األهالي  باقي  موقف  عن  مختلفاً 
إلى  العودة  حتى  والمقاومة  النضال  مواصلة 
»عند  الصدد:  بهذا  وقال  وتحريريها،  عفرين 
هجمات الجيش التركي ومرتزقته علينا، واجهنا 
تلك الهجمات لمدة 58 يوماً، وفي الشهباء أيضاً 
هناك مصاعب لكن ذلك لن يؤثر علينا، سنقاوم 

هنا فقط ألجل العودة إلى عفرين«.

أهايل عفرين بالشهباء:« صامدون.. 
وسنرجع إىل عفرين«

حسني شعيطي: قسد قوات وطنية هدفها 
حترير سوريا من اإلرهاب«

سوريا  قوات  في  القيادي  قال  ـ  األخبار  مركز 
الديمقراطية حسين شعيطي: »إن هجمات الدولة 
وشمال  آفا  روج  مناطق  على  المحتلة  التركية 
داعش«،  مرتزقة  لمساندة  تأتي  سوريا  وشرق 
الديمقراطية  سوريا  لقوات  انضموا  أنهم  مؤكداً 
ألن هدفها الوحيد تطهير األراضي السورية من 

اإلرهاب.
مع  هاوار  أنباء  لوكالة  مقابلة  خالل  ذلك  جاء 
حسين  الديمقراطية  سوريا  قوات  في  القيادي 
مساندة  في  تركيا  دور  إلى  نوه  حيث  شعيطي، 

مرتزقة داعش التي تلفظ أنفاسها األخيرة.
أبناء  دور  إلى  حديثه  مطلع  في  شعيطي  نوه 
وقال:  داعش  مرتزقة  محاربة  في  عشيرته، 
داعش  مرتزقة  الشعيطات  عشيرة  »حاربت 
منذ بداية احتاللها لمناطق دير الزور. عشيرتنا 
أن  بعد  داعش  مرتزقة  قبل  من  تهديدات  تلقت 
تلقت ضربات قوية على يد مقاتلين من عشيرتنا. 
أصبحنا الهدف األساسي لمرتزقة داعش في دير 
الزور، حيث ارتكبوا مجزرة بحق عشيرتنا سابقاً 
واليوم نشارك مع قوات سوريا الديمقراطية في 

تطهير أرضنا من داعش واالنتقام لشهدائنا«.
أبناء  من  كبير  عدد  يوجد  بأنه  شعيطي  وبين 
سوريا  قوات  ضمن  الشعيطات  عشيرة 
في  داعش  مرتزقة  لمحاربة  الديمقراطية 
على  كامل  بشكل  للقضاء  األخيرة  المرحلة 
أبناء  نحن  »تلقينا  قائالً:  وأردف  المرتزقة، 
لترك  داعش  مرتزقة  من  تهديدات  الشعيطات 
قوات  صفوف  ضمن  المحاربة  وعدم  السالح 
سوريا الديمقراطية، لكننا مستمرون في مسيرتنا 
حتى  الديمقراطية  سوريا  قوات  ضمن صفوف 

تحرير المنطقة كاملة«.
الزور  دير  أهالي  بأن  شعيطي  حسين  ونوه 
تعرضوا لشتى أنواع الظلم من قتٍل وتهجير على 
يد داعش قائالً: »داعش تسببت بتهجير عشيرة 

الشعيطات بشكل عام على المناطق السورية«.
سوريا  قوات  إلى  انضمامه  كيفية  وعن 
قال  الزور  دير  تحرير  وحملة  الديمقراطية 
القيادي حسين شعيطي: »في بداية تشكيل قوات 
النخبة السورية كنت أعمل ضمنها، تلقينا وعوداً 
دير  تحرير  حملة  النطالق  الجربة  أحمد  من 
طرفهم،  من  حملة  أي  تجري  لم  لكن؛  الزور. 
قوات  قبل  من  الزور  دير  حملة  انطالق  وبعد 
سوريا  لقوات  انضممنا  الديمقراطية  سوريا 
من  األراضي  تحرير  هدفها  ألن  الديمقراطية؛ 
المنطقة  في  اإلرهاب  ومحاربة  داعش  مرتزقة 
بشكل عام وهدفنا كذلك تحرير أرضنا وشعبنا«.

قوات  في  »نحن  حديثه:  في  شعيطي  وأضاف 
سوريا الديمقراطية هدفنا األول هو القضاء على 
مرتزقة داعش، وهجمات االحتالل التركي على 
الوقت،  هذا  في  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
إلطالة  ومحاولة  داعش  مرتزقة  مساندة  هدفه 

عمرهم«.
الديمقراطية  سوريا  قوات  في  القيادي  وعبر 
الوسائل  لبعض  رفضه  عن  شعيطي  حسين 
سوريا  قوات  تصف  التي  العربية  اإلعالم 
الديمقراطية »بالميليشيات« وقال: »نحن قوات 
قوات  نحن  ميليشيا،  لسنا  الديمقراطية  سوريا 
ومقاتالت  مقاتلين  تضم  والتي  وطنية،  سورية 
من كافة المكونات السورية ونحارب اإلرهاب 
وأخوة  السالم  وننشر  وأرضنا  أهلنا  ونحرر 

الشعوب«.

شعوب  مكتسبات  على  والحفاظ  وديمقراطية 
من  الكثير  بفضل  تحققت  التي  سوريا  شمال 
الدستور  ضمن  بها  واالعتراف  التضحيات 

السوري الجديد«.
يزعج  الديمقراطي  مشروعهم  بأن  وذكرت 
الدولة التركية ذات العقلية المناهضة والمعادية 
والتنمية  العدالة  »حزب  وتابعت:  للديمقراطية، 
هو امتداد لحكومة االتحاد والترقي التي ارتكبت 
إبادة »سيفو« عام 1915 بحق السريان واألرمن 
تلك  تكرار  إلى  يسعى  اليوم  والتنمية  والعدالة 
يواصل  اليوم  وإلى  والتنمية  العدالة  اإلبادة. 
وجرابلس  الباب  عفرين,  في  المجازر  ارتكاب 
وأراضيهم،  منازلهم  من  المواطنين  وهّجر 
ويسعى من خالل ذلك إلى تغيير ديمغرافية تلك 
المناطق، أردوغان يحاول خلق حرب كبيرة في 
والسريان  والعرب  الكرد  تهجير  على  المنطقة 

واألرمن والتركمان والشركس من أراضيهم.
الذاتية  اإلدارة  مشروع  أن  إلى  وأشارت 

دحر  من  تمكنه  التي  القوة  يملك  الديمقراطية 
اآلن  »قواتنا  وأضافت:  المنطقة.  في  اإلرهاب 
تحارب داعش في آخر معاقله، ومع ذلك؛ فإن 
أردوغان يهاجم مشروعنا، ويشن هجومه على 
كوباني وكري سبي وسري كانيه ويريد تطبيق 
فكره العنصري والشوفيني على أرضنا، وبهذا 
داعش  على  الضغط  تخفيف  يريد  فهو  الشكل 
غير  بشكل  لإلرهاب  دعم  إسناد  محاولة  وهي 

مباشر«. 
وقالت إليزابيت كورية إنه من أجل إنهاء األزمة 
سوريا  عموم  في  الحرب  وإيقاف  السورية 
حل  في  التدخل  المتحدة  األمم  على  يتوجب 
األزمة السورية بشكل جدي وأضافت: »الشعب 
السوري عانى الكثير من األلم والمآسي، نسعى 
وشعبنا  وطننا  ألن  ديمقراطية؛  سوريا  لبناء 
مهد  كانت  السورية  األرض  ذلك،  يستحقون 
الحضارات والعلوم وأولى الحروف التي كتبت 

في التاريخ اكتشفت على هذه األرض«.

الذي  األلم  من  نوع  ألي  اسم  النسا  عرق 
يسبّبه تخريش أو انضغاط العصب الوركي 
يبدأ من  الجسم،  -وهو أطول األعصاب في 
منطقة  ويُعّصب  للحوض،  الخلفي  الجزء 
الُعُجز، وكل الطرق السفلية للساقين، لينتهي 

بالقدمين.
األعراض والعالمات:

عندما ينضغط العصب الوركي أو يتخرش، 
يمكن أن يسبّب ذلك األلم، والتنميل، وإحساس 
الخدر الذي يتشّعب من أسفل الظهر، وينتقل 
ألسفل الساق، ومن ثم األقدام، وأصابع القدم 
بالنهاية. ويمكن لهذا األلم أن يتنوع بين كونه 
خفيفاً وقابالً للتحمل دون عالج ليصبح شديداً 
يزداد  قد  األلم  أّن  كما  الحاالت،  بعض  في 
شدة بالعطاس والسعال، أو الجلوس لفترات 
طويلة. غير أّن بعض الناس الذين يعانون من 
عرق النسا قد يبدون ضعفاً عضلياً في الساق 
المتأثرة. وبينما يعاني األشخاص المصابون 
في  معّمماً  ألماً  الوركي  العصب  بالتهاب 
الظهر، فإّن األلم المرتبط بهذا المرض يؤثّر 
بنسبة  والساقين  الُعُجز  على  أساسي  بشكل 
معظم  أّن  كما  الظهر.  في  تأثيره  من  أكبر 
األشخاص الذين يعانون من عرق 
النسا يجدون أّن األلم يذهب بشكل 

فإّن  ذلك  ورغم  أسابيع،  عدة  خالل  طبيعي 
فيها  األلم  يستمر  أن  يمكن  الحاالت  بعض 
طبيبك  تراجع  أن  يجب  لذا  سنة؛  من  ألكثر 
إذا كانت أعراضك شديدة، ومتواصلة، أو إذا 
وسيتمكن  الزمن،  مع  سوءاً  حالتك  ازدادت 
اعتماداً  التشخيص  تأكيد  من  عندها  طبيبك 
المعالجة  لك  وسيصف  األعراض،  على 
طلب  يمكن  الضرورة  وعند  المناسبة، 
تتصل  أن  يجب  كما  إضافية.  استقصاءات 
باإلسعاف مباشرة إذا فقدت اإلحساس بقدميك 
والمنطقة حول عجزك، أو إذا فقدت السيطرة 
على مثانتك أو إفراغ أمعائك، ورغم أنّها حالة 
نادرة الحدوث، لكن يمكن لهذه األعراض أن 
متالزمة  تدعى  خطيرة  لحالة  مؤشراً  تكون 

ذنب الفرس.
ما هي أسباب التهاب العصب الوركي )عرق 

النسا(؟
انزالق  السبب  يكون  الحاالت،  معظم  في 
)الديسك(،  اللّبية  النواة  فتق  أو  الفقرات، 
بين  المتوضع  األقراص  أحد  يكون  وعندها 
ويضغط  متضرراً  الفقري  العمود  فقرات 
بدوره على األعصاب. غير أنّه وفي حاالت 
القناة  في  تضيقاً  السبب  يكون  شيوعاً،  أقل 
مرور  مكان  تضيق  إلى  )يؤدي  الفقارية 

األعصاب(، أو إصابات الحبل الشوكي، أو 
باألورام.  إصابته  أو  فيه،  المؤثرة  العدوى 
اإلصابة  خطر  تقلّل  أن  بإمكانك  أنّه  كما 
بانزالق الفقرات، أو إصابات العمود الفقري 
التي تؤدي إلى التهاب العصب الوركي، من 
وإدخال  صحية،  لوضعيات  اتخاذك  خالل 
التمطي  إلى  باإلضافة  العمل،  في  التقنيات 
التمارين  وممارسة  التمارين،  وبعد  قبل 

الرياضية بانتظام.
كيف يُعالج عرق النسا؟

أسابيع،   6 تستغرق  الحاالت  أغلب  إّن 
وتُشفى دون الحاجة إلى عالج. لكن مشاركة 
المسكنات،  أخذ  مثل   – المنزلية  العالجات 
الكمادات  واستخدام  الرياضية،  والتمارين 
يساعد  أن  يمكنه  بالتناوب-  والباردة  الدافئة 
الحالة.  تتحسن  حتى  األعراض  تخفيف  في 
أما بالنسبة للحاالت التي تستغرق وقتاً أطول، 
ربما يُنصح باتباع برنامج رياضي للتمارين 
مضادات  حقن  أو  فيزيائي،  معالج  بإشراف 
االلتهاب، ومسكنات األلم في العمود الفقري، 
حاالت  وفي  أقوى.  ألم  مسكنات  تناول  أو 
نادرة قد تحتاج إلى إجراء جراحة لتصحيح 

المشاكل في العمود الفقري.

بصورٍة  االجتماعّي  السلوك  الدماغ  يُنظّم 
وفقاً  وذلك  والمرأة،  الرجل  بين  ما  مختلفٍة 
لدراسٍة جديدٍة نُِشَرت بدورية وقائع األكاديمية 

الوطنية للعلوم.
من  كٍل  بقيادة  الباحثين  من  فريٌق  اكتشف 
مدير مركز علم األعصاب السلوكي واألستاذ 
جامعة  بمجلس  األعصاب  علم  في  المحاضر 
ألبرز  إليوت  الدكتور  وهو  جورجيا  والية 
آي.  جوزيف  العليا  الدراسات  وطالب 
واألرجينين- السيروتونين  مادتي  أن  تيرانوفا 
متعاكسٍة  بصورٍة  تعمالن  فاسوبريسين 
العدوانية  على  للتأثير  والنساء  الرجال  في 
مرتبطتان  والهيمنة  العدوانية  وألن  والهيمنة. 
النتائج  قد تؤثر هذه  النفسّي،  بمقاومة الضغط 
على تطوير استراتيجياٍت عالجيٍة أكثر فعاليةً 
على  بناًء  والعصبية  النفسية  لالضطرابات 
جنس المريض. يقول ألبرز: “إن هذه النتائج 
عصبيٍّ  كيميائيٍّ  أساٍس  لطرح  الطريق  تَُمهِّد 
بصورٍة  االجتماعّي  الدماغ  عمل  كيفية  لفهم 

متباينٍة ما بين الرجل والمرأة”.
في  الجنسين  بين  ما  جليّةٌ  اختالفاٌت  تحدث 
النفسية  األمراض  من  الكثير  حدوث  معدالت 
المسار  في  وكذلك  تطورها،  والعصبية، 
السريري الذي تتخذه. فللنساء على سبيل المثال 
معدالٍت أعلى لإلصابة باضطرابات االكتئاب 
والقلق كاضطراب توتر ما بعد الصدمة، في 
التوحد  من  أكبر  بصورٍة  الرجال  يعاني  حين 
من  الرغم  وعلى  االنتباه.  نقص  واضطراب 
وجود اختالفاٍت الفتٍة للنظر بين الجنسين في 
التعبير عن السلوك االجتماعّي ونسبة حدوث 
القليل  نعلم  أننا ال زلنا  إال  النفسية،  األمراض 
فقط عن كيفية اختالف آليات الدماغ المسؤولة 
واإلناث.  الذكور  بين  ما  الظواهر  تلك  عن 
محدودةً  معرفتنا  تظل  ذلك،  على  وعالوةً 

العالجات  فعالية  في  الجنسية  االختالفات  عن 
يخضع  ولذلك  األمراض،  لتلك  المستخدمة 
العالجية  الخيارات  لنفس  الغالب  الجنسْين في 

حالياً.
اختبر الباحثون في هذه الدراسة التي أُجريت 
الهامستر )األقداد(  على مجموعٍة من جرذان 
يَُحفِز  السيروتونين  بأن  القائلة  الفرضية 
يثبِّطهما  بينما  اإلناث  في  والهيمنة  العدوانية 
يحدث  حين  في  األرجينين-فاسوبريسين، 
تلك  نتائجهم  فدعمت  الذكور.  في  العكس 
الفرضية بقوٍة مكللةً باكتشافهم أن كلتا المادتين 
تحت  ما  منطقة  في  متضادٍة  بطرٍق  تعمالن 
الذكور  في  والهيمنة  العدوانية  لتنظيم  المهاد 

واإلناث.
أهم  أحد  تناول  أن  أيضاً  الدراسة  هذه  وجدت 
االضطرابات  عالج  في  المشهورة  األدوية 
الُمثَبِّط  الفلوكستين  عقار  وهو  النفسية 
مستوى  من  يزيد  السيروتونين  المتصاص 
في  منه  يقلل  بينما  اإلناث  في  العدوانية 
عالج  احتمالية  النتائج  هذه  وتطرح  الذكور. 
بالضغط  المتعلقة  النفسية  االضطرابات 
الصدمة  بعد  ما  توتر  كاضطراب  العصبّي 
بفعاليٍة أكبر إذا ما عولِج بعقاٍر يستهدف مادة 
مادة  يستهدف  وآخر  النساء  في  السيروتونين 

األرجينين-فاسوبريسين في الرجال.
لقد ضم فريق البحث كالً من الدكتور جيمين 
هاردكاسل  نوثان  الركن،  إي.  توني  سونج، 
علم  معهد  من  رياض  وأنسا  نورفل  أليسا 
وتكمن  جورجيا.  والية  بجامعة  األعصاب 
ُوِجدت  إذا  ما  اختبار  في  التالية  الخطوة 
العالجات  فعالية  في  الجنسْين  بين  اختالفاٌت 
القائمة على مادتَي السيروتونين واألرجينين-
الضغط  حدة  من  التخفيف  في  فاسوبريسين 

االجتماعّي.

أشارت دراسة حديثة إلى أّن تركيز السيلينيوم 
حدوث  قبيل  البحر  مياه  في  بحدٍة  انخفض 
األرضية،  االنقراضات  أكبر  من  ثالثٍة 
من  للكثير  أساسياً  عنصراً  السيلينيوم  ويُعد 
الحالية  الغذائية  السلسلة  قاعدة  في  الكائنات 
بتحليل  الباحثون  قام  حيث  المحيطات.  في 
من  مئات  في  نادرٍة  عناصر  عدة  مستويات 
بالكربون،  الغنية  الصفحي«  »الطَفل  عيّنات 
باألكسجين  فقيرٍة  مناطق  في  ترسبت  والتي 
العالم  بقارات  يحيط  كان  الذي  المحيط  في 
ولقد  ماضية.  سنٍة  مليار   3.5 خالل  القديم 
الزمنية  الفترات  أنّه في  الباحثون  وجد هؤالء 
وقعت  التي  االنقراضات  لحدوث  السابقة 
األوردوفيسي،  العصر  من  كٍل  نهايات  في 
والديفوني، والترياسي )بالترتيب: قبل حوالي 
443 مليون، و371 مليون، و201 مليون من 
السنوات( كان السيلينيوم ينخفض بشكٍل سريٍع.
البحر  مياه  في  السيلينوم  مستوى  تراجع 
 %1 بمقدار  الحالي  الوقت  في  مستواه  عن 
وهذا  لالنقراضات،  السابقة  الفترات  في 
من  قريٍب  إصداٍر  في  الباحثون  سينشره  ما 
“أبحاث جندوانا”. عنصر السيلينيوم هو جزٌء 
أساسٌي في الكثير من اإلنزيمات والبروتينات 
لنطاٍق واسٍع من الكائنات: من العوالق النباتية 

السلسلة  قاعدة  في  الشمس  أشعة  تمتص  التي 
عليها  تعتمد  التي  الفقاريات  إلى  الغذائية، 
البحري  الزاحف  لذلك  )ومثاٌل  أساسٍي  بشكٍل 
الريوسوروس المعروض في الصورة، والذي 
انقرضت مجموعته مع كثيٍر من المجموعات 
األخرى منذ حوالي 201 مليون سنة(. ولذلك 
الكبير في توافر  العلماء بأن االنخفاض  يحتجَّ 
هذا العنصر قد يؤدي إلى تأثيراٍت كارثيٍة على 
النظام البيئي للمحيطات، ولذلك قد يتسبب أو أن 
يلعب دوراً أساسياً على األقل في االنقراضات 
أن  الممكن  من  أن  الباحثون  يذكر  الواسعة. 
نقص األكسجين في الغالف الجوي حفز بداية 
تباطؤ  إلى  أدى  السيلينيوم، مما  تراجع تركيز 
معدل تعرية ذلك العنصر والعناصر األخرى 
أن  بعدها  ويمكن  اليابسة.  على  الصخور  من 
ذلك التأثير تضخم مع النقص شديد في معدالت 
واألكسجين  البحر  مياه  في  السيلينيوم  من  كٍل 
الفكرة،  لتلك  وكدعٍم  الجوي.  الغالف  في 
الجوي  األكسجين  معدالت  أن  الباحثون  يذكر 
االنقراضات  هذه  وأثناء  قبيل  بقوة  تراجعت 
انتاجه بكمياٍت ضخمٍة عن  يتم  الكبيرة والذي 
إلى  معدالته  تعد  ولم  النباتية،  العوالق  طريق 
المستوى الطبيعي إال بعد فترٍة زمنيٍة كبيرٍة من 

حدوث تلك االنقراضات.

عرق النسا )التهاب العصب 
Sciatica )الوركي
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بشكلٍ خمتلفٍ بني اجلنسني

ترجيح وقوع أكرب ثالثة انقراضات أرضيةٍ 
بسبب فقدان عنصر السيلينيوم

 البشر هم الكائنات احلية
 الوحيدة التي تنام على

ظهرها

حقائق عن جسم اإلنسان
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قد تكون خطوة غير كافية ولكنها أفضل من 
معشب  ملعب  بإنشاء  البناء  بدأ  فقد  العدم، 
فالطول  كبيرة  مساحته  والملعب  للسداسيات 
وتستطيع  متر،   30 والعرض  متر   50

الفِرق زيادة عدد الالعبين ألكثر من ستة في 
المباريات بهذه المساحة.

النرويجية  الرياضيين  نقابة  وقدمت 
مع  وبالتنسيق  للملعب  والعشب  المستلزمات 

هيئة الشباب والرياضة في كوباني لبناء هذا 
الملعب، والذي يقع بجانب مقر هيئة الشباب 
بأن  المعنيين  وبحسب  بالمدينة،  والرياضة 
الملعب سوف يكون جاهزاً لفترة أقصاها40 
على  الملعب  هذا  يساعد  وسوف  يوماً، 
في  الكروية  والفرق  المواهب  استيعاب 
معشبين  ملعبين  يوجد  بحيث  الشتاء  فصل 
وهي  كوباني  نبع  باسم  وهما  )سداسيات(، 
كبيرين  لملعبين  باإلضافة  خاصة،  أمالك 
ترابيين لكنهما غير صالحين للعب خاصةً في 
ملعب  الخصوص  وجه  وعلى  الشتاء  فصل 
الشتاء،  فترة  بالمياه طوال  يسبح  الذي  كولة 
ويطالب الرياضيين ببناء ملعب كبير معشب 
الدوريات  احتضان  بغية  نظامية،  بمقاسات 

على مدار السنة. 

تدريب  مهام  سركيسيان  بيرج  الكابتن  استلم 
يستعد  والذي  الرجال،  لفئة  براتي  نادي 
للمشاركة بدوري أندية إقليم الجزيرة للدرجة 
لموسم 2018ـ 2019م،  القدم  لكرة  األولى 
سابقاً  أندية  درب  سركيسيان  بيرج  والكابتن 
منها ناديي الجهاد وعفرين، وشغل مهام مدير 
بإقليم  القدم في االتحاد الرياضي  مكتب كرة 
الجزيرة حيث استلم المهام في األيام األخيرة 
من الشهر الرابع من عام 2018م، الجاري، 
وذلك حتى نهاية الشهر التاسع من نفس العام، 

بطولة  نال  سبيه،  تربه  من  براتي  ونادي 
الجزيرة  إقليم  ألندية  الثانية  الدرجة  دوري 
لكرة القدم للرجال في عام 2017م، وصعد 
للدرجة األولى، ويلعب أول مباراتيه في هذا 
الموسم، يوم الجمعة القادم مع نادي الطريق 
الماضي،  الموسم  في  الدوري  بطل  وصيف 
كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على  وذلك 

بقامشلو بتمام الساعة 2:00 عصراً.
روناهي/ قامشلو

كاونتر،  كروس  البريطاني  الجواد  حقق 
الفوز للمرة األولى بلقب سباق كأس ملبورن 
على  األصيلة  المهجنة  للخيول  األسترالي 
مضمار فالمنغتون البالغ طوله 3200 متر.

وجاء تتويج كروس كاونتر لينهي فترة انتظار 
خاللها  تحقق  لم  20عاماً  من  أكثر  دامت 

المملوكة  العالمية،  جودولفين  اسطبالت 
للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

اإلمارات، أي تتويج باللقب.
وكان الفوز للجواد كروس كاونتر البالغ، من 
الفارس كيرين  بقيادة  العمر 3 أعوام، وذلك 
ماكيفوي. وقال ماكيفوي، عقب تتويج الجواد 

كروس كاونتر الذي يتدرب في إنكلترا تحت 
»التتويج  أبلبي:  شارلي  المدرب  إشراف 
انتظراً  لقد  رائع،  أمر  هو  ملبورن  بكأس 
الفوز  وهذا  شديدة،  بجدية  وحاوالً  طويالً 
»أشعر  أبلبي:  المدرب  وقال  رائعا«.  كان 
بالسعادة، إنه كان حلماً لنا جميعاً... والفضل 
منحنا  من  هو  محمد  للشيخ  يعود  الكبير 
أمامنا«.  المتاحة  الفرص  الستغالل  الحافز، 
منذ  يقام  الذي  ملبورن،  ويعرف سباق كأس 
يوقف  الذي  »السباق  بأنه  1861م،  عام 
وطن«، حيث يتوقف األستراليون في الساعة 
الثالثة مساء، لمتابعة السباق الذي يستغرق 3 
ألف   100 من  أكثر  السباق  وحضر  دقائق. 
متفرج، وذكر المنظمون أن نحو 700 مليون 
متفرج في أكثر من 120 دولة تابعوا السباق 

عبر الشاشات.

بنسخته  ظبي،  أبو  أدنوك  ماراثون  كشف 
األرقام  أصحاب  مشاركة  األولى،  العالمية 
الماراثون  في  الدولية  السباقات  في  القياسية 
 7 يوم  أبوظبي  العاصمة  في  سيقام  الذي 
كانون األول 2018م، بتنظيم مجلس أبوظبي 
الوطنية  أبوظبي  بترول  وشركة  الرياضي، 

)أدنوك(.
ومن بين المشاركين عن فئة النخبة للرجال، 
العداء الكيني أبراهام كيبتوم، الذي حطم الرقم 
القياسي العالمي لسباق نصف الماراثون في 
فالنسيا بإسبانيا، مسجالً 58 دقيقة و18 ثانية.
كما فاز كيبتوم في ماراثون دايغو 2018م، 
ثانية،  و29  دقائق  و6  ساعتان  قدره  بزمن 
2017م،  عام  أمستردام  ماراثون  وأكمل 

بزمن قدره ساعتان و5 دقائق و26 ثانية.
بيوت،  ستانلي  الكيني  العداء  أيضاً  ويشارك 
في  الشهير  نيويورك  مدينة  بماراثون  الفائز 
و10  ساعتين  قدره  بزمن  2015م،  عام 
عن  ثانية  بـ14  متقدماً  ثانية،  و32  دقائق 

أقرب منافسيه.
أما في ماراثون لندن2016م، فسجل أفضل 
خالل  السباق  بإنهاء  مسيرته،  في  توقيت 
أداؤه  وقاده  ثانية،  و51  دقائق  و3  ساعتين 
القوي ألن يكون واحداً من 10 متسابقين فقط 
يكملون سباق ماراثون بأقل من ساعتين و4 

دقائق.
جيليت  العداءة  أيضاً،  إثيوبيا  من  تأتي  كما 
سباق  عن  الذهبية  بالميدالية  الفائزة  بوركا، 
العالم  بطوالت  في  متر   10,000 مسافة 
للعدو  العالم  بطولتي  لقبي  وحاملة  2015م، 
عام  المغطاة  وللصاالت  2006م،  لعام 

2008م.
وتشارك في ماراثون أبوظبي أيضاً، العداءة 
وتحمل  شيبيشي،  شومبا  إينيس  البحرينية 
مسافة 10,000  سباق  في  الفّضية  الميدالية 
2018م،  اآلسيوية  األلعاب  دورة  في  متر 

والبطولة اآلسيوية أللعاب القوى 2015م.
كأفضل   13 المرتبة  حالياً  تحتل  أنها  كما 

الماراثون  نصف  سباقات  تاريخ  في  عداءة 
مع زمن قدره ساعة واحدة و6 دقائق و11 
سباق  في  مشاركتها  خالل  وسجلته  ثانية، 
نصف الماراثون في كوبنهاغن عام 2017م.
المجموعة  يتم اإلعالن عن  أن  المقرر  ومن 
الكاملة من العدائين العالميين المشاركين في 
الحدث خالل مؤتمر صحفي يعقد في كانون 
األول المقبل، بجانب الرياضيين الذين أعلنوا 

التحدي في الحدث.
لمسافة  أبوظبي  أدنوك  ماراثون  ويقام 
42.195 كلم، فيما يقام إلى جانبه، سباقات 
مجتمعية لمسافات 2.5 و5 و10 كلم لمختلف 
الفئات واألعمار من شرائح مجتمع أبوظبي.

ومن جهته، أكد عارف حمد العواني، األمين 
أهمية  الرياضي  أبوظبي  لمجلس  العام 
المشاركة العالمية لنجوم السباقات وأصحاب 
وقيمة  مكانة  يعكس  بما  القياسية،  األرقام 
ماراثون أدنوك أبوظبي وحضوره القوي في 

أول إطاللة له على الساحة الدولية.
تنظيم  أن  تصريحات صحفية  في  وأوضح   
ماراثون أدنوك أبوظبي، سيشكل دعماً مهما 
لخطط استضافة الفعاليات الرياضية العالمية 
في أبوظبي، وسيسهم بتعزيز مكانة اإلمارات 
خارطة  في  حيوية  ومنصة  مهمة  كوجهة 

الرياضة العالمية.

الجهاد يمر بظروف صعبة وتم طرحها في 
تقارير سابقة، وأهمها نقص السيولة المادية، 
بأرض  واللعب  أرضه،  على  اللعب  وعدم 
أحمد  المدرب  الحسكة،  في  الجزيرة  نادي 
بعد  جديد  من  وعاد  النادي  ترك  الصالح 
فنيين  معاقبة  الذهاب!!!  االنتهاء من مرحلة 
وإداريين من أول مباراة للجهاد مع الجزيرة 
من قبل االتحاد السوري لكرة القدم، التجهيز 
للتجمع لم يكون بالشكل المطلوب بسبب عدم 
وذلك  دائم،  بشكٍل  عليه  للمران  ملعب  توفر 
االجتماعات  إحدى  في  الجهاد  إدارة  بحسب 
وحملت مسؤولية ذلك إلى االتحاد الرياضي 

بإقليم الجزيرة، وبالمقابل رفض اتحاد الكرة 
السوري طلب الجهاد بنقل مبارياته إلى حلب 
بدالً من الحسكة، ناهيك عن إدارة ال يتحرك 
فيها إال بضعة أشخاص والبقية أسماء فقط، 
خضم  وفي  ورق،  على  حبٍر  مجرد  وهي 
ويتجهزون  يتمرنون  الجهاد  رجال  ذلك  كل 
ويتأهلون  يفعلونها  فهل  اإلياب  لمرحلة 
سوف  القادمة  األيام  النهائي؟؟؟  للتجمع 
الجهاد،  نادي  ومحبي  لمشجعي  ذلك  تكشف 
وأقصد من يعشقون النادي قوالً وفعالً وليس 

كالماً وفيسبوكياً.
روناهي/ قامشلو

هل يلبي نادي اجلهاد ... طموحات عشاقه ومشجعيه؟؟؟
اجملموعة  حلساب  الذهاب  مرحلة  صدارة  عرش  على  الرتبع  يف  اجلهاد  نادي  يُفلح  مل  قامشلوـ  روناهي/ 
التجمع  للصدارة يف  الوصول  األوىل واليت تضم جلانبه اجلزيرة وعامودا واخلابور، حيث أخفق اجلهاد يف 
احتل  الذي  اجلزيرة  لنادي  وتركها  املمتازة،  الدرجة  مصاف  إىل  املؤهلة  النهائية  التصفيات  إىل  املؤهل 

املركز األول برصيد سبعة نقاط، وجاء يف املركز الثاني نادي اجلهاد خبمسة نقاط.

تقرير/ جوان حممد

مشاركة ألصحاب األرقام القياسية البدء بإنشاء ملعب معشب بكوباني
 يف ماراثون أبوظبي

ً
عامليا

الكابنت بريج سركيسيان يستلم دفة تدريب نادي براتي

اونرت حيصد لقب كأس ملبورن األسرتايل للمرة األوىل

بال شّك أن دراسة أّي محتوى علمّي وأدبّي 
بغّض النظر عن اختالف طرائق منهجه؛ 
في  األولى  اللغة  هي  ألنّها  باألنثى  سيبدأ 
الوجود. ففي زمن ما على ضفاف الفرات 
المجاور لمدينة منبج؛ امتزج عرق المرأة 
وجمالها  بحيويتها،  وخضرتها  بمائها، 
واحة  إلى  البادية  غبار  فأحالت  بطبيعتها. 
والعاطفة؛  بالطاقة  وشحنتها  خضراء؛ 
مولّدةً في معبد هيرا بوليس أولى الثقافات؛ 
كثقافة المجتمع النّد. إذ ألهمت التاريخ أن 
وإبداع،  حضارة،  من  أنتجته  ما  يكتب 
عظمتها  على  يدّل  الذي  األمر  وتراث؛ 

الكبيرة.

هذا املهرجان تكريم لعطائها

 نالت المرأة بعد ثورة روج آفا في الشمال 
السورّي؛ االهتمام الذي كانت تناله سابقاً، 
مع  يدها  تضع  أن  المرأة  تمّكنت  بحيث 
تهميش  دون  المجتمع  لبناء  األخريات 
لنفسها  فنظّمت  تامة.  وبفاعلية  وإقصاء؛ 
الغرض،  لهذا  والمهرجانات  الندوات، 
الشعبّي  التراث  مهرجان  أبرزها  ومن 
الثقافة  لجنة  نظمته  والذي  للمرأة،  األول 
والفن في مدينة منبج وريفها تحت شعار 
فيك، واإلبداع من  تكمن  الحياة  »خصائل 
المسرح  قاعة  في  وذلك  يديك«؛  صنيع 
منبج  مدينة  في  المثقفين  التحاد  التابعة 

وريفها.
والالفت في األمر أن طيلة فترة المهرجان 

من  الغفيرة  الحشود  بحضور  تميّز 
جماهير أهالي منبج وريفها. باعتباره 

فعاليات  لكافة  األبرز  الحاضر 
المتنوعة، فضالً عن  المهرجان 

ومؤسسات  لجان،  حضور 
ونخبة  المدني،  المجتمع 

كبيرة من مثقفي المدينة 
وريفها. 

بدأت  قد  وكانت 
ت  ليا لفعا ا

ف  قو لو با
قيقة  د

صمت 
على 

في  النائبة  ألقت  ثم  الشهداء،  أرواح 
كلمة  عبود  عذاب  التشريعي  المجلس 
أبداً  يتحّرر  ال  المجتمع؛  »إن  فيها:  قالت 
مقيّدة  كانت  كونها  المرأة؛  بتحّرر  إال 
خالل فترات كثيرة من تاريخ حياة المرأة 
امتالكها  من  الرغم  على  خاطئة،  بمفاهيم 
قدرات وطاقات هائلة. لكن مع قيام ثورة 
روج آفا والشمال السوري والتي ساهمت 
بتحّرير المرأة؛ أثبتت للعالم قوة شخصيتها 
وقدراتها من خالل إدارة شؤونها في جميع 
األصعدة والمجاالت، بحيث أصبحت ترى 
شعبها«.  أبناء  أمام  مسؤولة  أنها  نفسها؛ 
من  المزيد  تتمنى  بأنها  عذاب  واختتمت 
في  واالستمرارية  والديمومة  العطاء 
النجاح؛ وتمنت الرحمة للشهداء ولشهيدات 
السوري  الشمال  لثورة  والنصر  الحرية، 

المباركة.
ومن جانبها ألقت الرئيسة المشتركة للجنة 
قالت  كلمة  شالش  ضحى  والفن  الثقافة 
لمهرجان  لدعوتنا  تلبيتكم  »نشكر  فيها: 
منبج.  في  للمرأة  األول  الشعبي  التراث 
والفن  الثقافة  لجنة  إنجازات  إحدى  وهو 
منذ تأسيسها، وال غرابةً في أن يكون هذا 
تشّكل  ألنها  للمرأة،  مخصصاً  المهرجان 
نصف المجتمع. وال نبالغ إذا قلنا كله. فقد 
وأبدعوا  واألدباء  المؤرخون،  عنها  كتب 
في كتاباتهم ووصفهم لها، لكن لم يعطوها 
المرأة  إنجازات  عن  حديثها  وفي  حقها«. 
طالبت ضحى بقراءة التاريخ جيداً للتعّرف 
على نساء اشتهرَن بالقيادة، وحّررن أمماً 
وشعوباً. وأكدت ضحى بأن هذا المهرجان 

كان األول للمرأة؛ تكريماً 
هذا  وسيقام  لعطائها، 
في  سنوياً  المهرجان 

مدينة منبج وريفها. 

عروض مسرحية
 للتمسك بالرتاث

وقد تألّق المسرح ضمن فعاليات مهرجان 
تاريخ  أن  باعتبار  للمرأة؛  الشعبّي  التراث 
والخير؛  والوجود  للحب  مسرحاً  المرأة 
فعلى خشبة المسرح؛ ُعِرَضت مسرحيتان 
أحمد  المسرحّي  المخرج  فرقة  قِبل  من 
كان  األول  العرض  إن  حيث  شحاذة، 
التكاتف  عنوان  فحمل  للغاية،  قصيراً 
الذي  السورّي  الشعب  ُممثاِلً  االجتماعي. 
عانى ويالت الحرب، والذي دفع ضريبتها 
زوبعة  وكأنها  األرواح،  من  غالياً  ثمناً 
بعرض اليّم، لتحصد ما تشاء في طريقها 
حيث  الحرب،  من  سنوات  ثماني  طيلة 
التفاؤل  المسرحي  العرض  على  أضفى 
واألمل أيضاً، فقد كانت المسرحية عبارة 
عن سفينة كبيرة؛ تقّل جميع السوريين إلى 
شاطئ األمان، وقد عكست حالة األمان في 

مناطق الشمال السوري. 
كان  فقد  الثاني،  المسرحّي  العرض  أما 
حيث  بالمقلوب؛  فيها  الصورة  عنوان 
الفتيات؛ مقاربة  فيه مجموعة من  جّسدت 
الفصل  ففي  مختلفين.  زمنين  بين  صعبة 
المرأة  بتجسيد واقع  الفتيات  قامت  األول؛ 
الرغم  على  والجميلة؛  البسيطة  الريفية 
مّما يسودها من تعب ومشقة كبيرتين. أما 
بتعلّق  فاتسم  الثاني؛  الفصل  إلى  بالنسبة 
باإلنترنت،  الحاضر  وقتنا  في  الفتيات 
يعكس  االجتماعي،  التواصل  وبمواقع 

حال القيّم األخالقية المبتذلة. وقد اعتمدت 
الواقعي،  التشخيص  على  المسرحية 
من  الجمهور  عواطف  إلثارة  والنفسي؛ 
خالل تطلّعهم إلى شحن القيّم والُمثل ذات 

البعد األخالقي.
الكبير  الجمهور  من  رضى  الحظنا  وقد 
الجماهير  أكدت  للعرضيين. حيث  المتابع 
الحاضرة بأنهما كانا ناجحين بغّض النظر 
هت للعملين من قِبل  عن االنتقادات التي ُوجِّ
نخبة من المطّلعين على الشأن المسرحّي، 
الممثاّلت  الفتيات  ألبسة  كون  من  وذلك 
القديمة  الرؤية  عن  تماماً  تعبّر  ال  حديثة؛ 
الشعبي،  بالموروث  واعتزازها  للمرأة؛ 

فضالً عن كون مدة العمل األول قصيرة.

امتزاج ثقافة املرأة بالطبيعة

من  تملكه  ّعما  الطبيعة؛  تنقطع  ال 
الموجودات  توشيح  من  وسحر  جمال 
من  الجّذابة  الصفات  بهذه  جميعاً  الكونية 
إحدى  ألنها  المرأة؛  وخاصةً  حولها، 
تتفق  أن  في  غرابة  وال  الموجودات  هذه 
المظاهر الطبيعية فيما بينها بما فيها األنثى 
األناشيد،  ودندنة  بالمالحم،  االفتخار  من 
مفعمة  أبدعته  الذي  بالفلكلور  وتغنّي 

بالصوفيّة والشاعرية والحب.
للغناء،  حّصة  التراث؛  مهرجان  فكان 
والتغريد؛ حيث شاركت الفنانة رويا الحسن 
الشعب  وتراث  وحي  من  بمقطوعات 
بمشاعر  الحضور  فأطربت  الكردّي. 
دفّاقة جياشة من الشجو والترنيم؛ إذ سلبت 
ب  لبا أل ا

باألداء المّميز المفترش بالحيوية والعذوبة.
الشاعرة رقية  ومن جهة أخرى؛ شاركت 
الحسن بقصائد شعرية؛ غلب عليها الطابع 
وتراكيب  ألفاظ  على  معتمدةً  البدوّي.  

وبألوان  الريفية،  الحياة  واقع  من  استقتها 
مختلفة من النايل، والعتابا؛ ونقتبس بعضاً 

مّما شاركت به:
كل مني كال الشعر، وجرّب العشق ّجتاْل

الموني اخللك، وكالوا عنهْ صابه هباْل

تظل غالي جّوة الكلب مهما الزمن طاْل

باحلسن ما تنوصف والشعر عنها انكاْل

أنا شايل هموم وحزن بالصدر كنها جباْل

باإلرادة انتصرت على  إعاقتها

إن القيود التي باتت مفروضة من المجتمع 
وضعتها  وإبداعها؛  المرأة  توّجهات  على 
في خانة ال تُحسد عليها أبداً بحكم أن هناك 
من يقف أمامها؛ فأحاطتها بمزيد من القيود 
التي كرست الفوقية والسلطوية، فكان من 
آثارها التهميش والتسلّط، ولكن في المقابل 
ظهرت نساء أبدعَن وبرزَن بما يملكنه من 
غنى ثقافّي كبير، ومن بين هذه النسوة في 
منبج غادة الجاسم، حيث أجرت صحيفتنا 
المهرجان؛  هامش  على  حواراً  معها 
لتحّدثنا عن مشاركتها في المهرجان؛ حيث 
خطابي  خالل  من  »حاولت  قائلةً:  نوهت 
الصعبة  والمواقف  المستحيل  أتحّدى  أن 
يشبهن  اللواتي  النسوة  بعض  تعتري  التي 
في حالتهن حالتي هذه. ألن كثير من أفراد 
المجتمع حاولوا تثبيطي وإخباري بالتوقف 
البعيد؛ باعتبار  اللهاث وراء السراب  عن 
الذي  بالقدر  متحّمسين  ليسوا  السليمين  أن 
ال  أو  أكون  أما  الرهان  فكان  أملكه،  أنا 
للنساء؛  كلمتي  جاءت  هنا  ومن  أكون. 
أمام  الوقوف  باستطاعتهن  أن  ألظهر 

المحن والصعاب بكل جرأة وشجاعة«.
وخالل حديثها عن بلورة فكرها؛ ليتطابق 
تصبو  ما  تحقيق  في  الخاّلقة  نظرتها  مع 
أصيبت  بأنها  غادة  أضافت  إليه، 
منذ  الزمتها  دائمة،  بإعاقة 
وذلك  صغيرة  كانت  أن 
بحادث سير، وظلت 
مها  حال أ
فقها  ا تر
مذ 

كثيراً  ترغب  بأنها  وأشارت  الحين؛  ذاك 
أهدافها  وتحقيق  العلمّي  تحصيلها  بمتابعة 
في الحياة، وتابعت غادة بالقول: »اإلعاقة 
لهذا  أستطع  فلم  دربي،  في  حيلولة  وقفت 

الهدف المضي في بادئ األمر. لكن إيماني 
على  انقالباً  أُقيم  جعلني  بقدراتي؛  الكبير 
نفسي وأحثّها على المتابعة. وهكذا سنحت 
خالل  من  أمية  محو  بتقديم  الفرصة  لي 
تقّدمت  ثّم  المعلومات،  بسبر  يُعرف  ما 
للثانوية، فنجحت من أول مّرة، ثّم أكملت 
عناٍء  بعد  التخّرج  ونلت  الجامعة، 
مدّرسة  أعمل  واآلن  مضٍن. 
في لجنة التربية والتعليم 

في مدينة منبج«.

روناهي / منبج-  حتت شعار »خصائل 
صنيع  من  واإلبداع  فيك،  تكمن  احلياة 
يف  والفنّ  الثقافة  جلنة  أقامت  يديك«؛ 
الرتاث  مهرجان  وريفها،  منبج  مدينة 
جلان  حبضور  للمرأة؛  األول  الشعيبّ 
إىل  إضافًة  املدنيّ،  اجملتمع  ومؤسسات 

مجهور غفري من أهايل املدينة.

مهرجان الرتاث الشعبي األول للمرأة
 يف منبج... فائض من اإلبداع
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بديهيات ال بد من ِذكرها فهي 
أشبه بالنتائج

من  السؤال  هذا  مثل  على  اإلجابة  قبل   
للتذكير  البديهيات  من  بعض  سرد  المهم 
والتعويل عليها عند اإلجابة، اإلجابات هي 
التي يجب أن يتم التحضير لها بخاصة في 
أوضاع تشبه أوضاعنا السورية والكردية 
البديهيات:  أهم  منها،  مخصوص  بشكل 
ليس في بال السلطة بدمشق حماية السيادة 
السورية؛ وما الحديث عنها بشكل مستمر 
إلى  يَُصنّف  الذي  الحديث  مجرد  سوى 
ويشير  يثير  الذي  التعليلي  التشدق  منطق 
يعد  ولم  إلرادتها  فاقدة  دمشق  سلطة  بأن 
كما  استغاللها  أو  الفرص  تهيئة  بمقدورها 
الوحيد  والطرف  لها  السانحة  الفرصة  في 

بمجلس  متمثالً  الحل  تأسيس  في  المؤثر 
سوريا  قوات  مظلة  الديمقراطية  سوريا 
الديمقراطية قسد، وهذه هي البديهية األولى 
وفي الوقت نفسه نتيجة لثماني سنوات من 
األزمة السورية. تَُعدُّ اجتماعات آستانا في 
)للمعارضة(  كاملة  تصفية  لها  مهمة  أهم 
ليتم  سوريا،  عن  وتحييدها  السورية، 
لكل  الخاصة  األجندة  تحقيق  في  تجنيدها 
كما  ِحدى،  على  ضامنيها  من  ضامن 
عن  يصدر  وما  الشاذ  التفاخر  مثال  في 
حال  في  المعارضة  هذه  على  المحسوبين 
سلخ مناطق من سوريا إلى تركيا: جرابلس 
المدن  هذه  في  شيء  ال  والباب  وإعزاز 
وما  سوريّة،  مدن  بأنها  دالالت  الثالث 
المناطق  لهذه  الزمنية  الساعة  إبقاء توقيت 
إضافي  دليل  أنقرة  توقيت  وفق  المنسلخة 
السورية  )الكعكة(  أنقرة من  على تنصيب 
أيضاً وفق آستانا. ومن الطبيعي والمنطقي 
من  لبعض  بالمروّجة  باتت  بأنها  نرى  أن 
سوريا؛  إزاء  المدمرة  اإلقليمية  السياسات 
كبديهية ثانية التي يضاف إليها ويرتبط بها 
بأن آستانا توقفت بشكل كلي أو انتهت أو 
تم إنهائها ويبدو ذلك في نقطتين أساسيتين: 
وإنهاء  إدلب،  في  الضامنين  جهود  فرملة 
البديهية  أّما  الدستورية،  اللجنة  سوتشي 
الشرق  في  آمن  مكان  ال  فإنه  الثالثة؛ 
المشهد  عن  الحديث  يتم  وحينما  األوسط، 
العالم  بأن  يعني  فإنما  الجديد  االستراتيجي 
كله ينتقل من نظام وحيد القطبية إلى نظام 
متعدد األقطاب، وهذا االنتقال، وكما جرت 
كثيراً؛  األوسط  الشرق  يّكلف  فإنه  العادة، 
قبل  األوسط  الشرق  في  الذي جرى  مثلما 
مئة عام على التمام والكمال في 11 تشرين 
انتهاء  إعالن  حين  أي  1918؛  الثاني 
الحرب العالمية األولى التي لم تهدأ رحاها 
رغم  لحظة  األوسط  الشرق  جانب  في 
الثانية  العالمية  الحرب  وانقضاء  مجيء 
القرن العشرين، أزمة تفضي إلى  وانتهاء 
أزمة ومشكلة تجر إلى مشكلة، أما البديهية 
بمبدأ قميء تكرهه شعوب  فتتمثل  الرابعة 
الشرق األوسط في أن )األنظمة في الشرق 
مستوى  بلغ  مهما  إسقاطها  يتم  ال  األوسط 
الرفض الشعبي لها، أو حتى تغييرها وإنما 
بتغيير  واالكتفاء  خارجياً  ترويضها  يتم 
سلوكها( وفي تعدد األمثلة التي تكاد تنطبق 
هذه  تتحول  األوسط  الشرق  عموم  على 

األمثلة إلى شواهد لهذه البديهة. 

على  التركي  الهجوم  من  الهدف  ما  إذاً   
وعموم  أبيض(  )تل  سبي  وكري  كوباني 
المستمر  التلويح  من  أو  سوريا،  شمال 
بشن الهجوم على )شرقي الفرات( في هذا 

الوقت؟

أنقرة  أهداف  بأن  جازماً  أعتقد  ذلك؛  وفي 
أو يمكن تصنيفها أيضاً ضمن  باتت أيضاً 
لهذا  أنه  من  الرغم  على  البديهية.  خانة 
فالنظام  تركي؛  داخلي  بعدين:  التهديد 
شد  في  يتوقف  أن  يستطيع  ال  التركي 
وجّره  ووضعه،  التركي  الداخلي  المشهد 
بأن يبقى دائماً على الحدود التركية مع دول 
الجوار، فيبحث جاهداً على تصدير أزماته 
الخانقة؛ السياسية واالقتصادية عالوة على 
االنقسام المجتمعي الشديد الذي تعاني منه 
تركيا، يخلط األمر على المواطن في تركيا 

بأن رفع حالة الطوارئ ال تختلف عن عدم 
رفعها، وأنه ومنذ 19 تموز الماضي رفعت 
تركيا حالة الطوارئ السارية في البالد منذ 
سنتين بعد مسرحية االنقالب في منتصف 
الطوارئ  حزيران 2016 وفرضت حالة 
باألساس لمدة ثالثة أشهر ثم تمديدها سبع 
مرات. ال يستطيع الرئيس التركي؛ سلطان 
يقف  حالة  إلى  يصل  بأن  العثماني  تركيا 
تركيا  في  الشعوب  مع  لوجه  وجهاً  فيها 
بأزماتها المستفحلة؛ يمكن أن يُشهَد له بأنه 
نسج  الداخلية وفي  بارع لألزمات  مصدِّر 
الخارجي  البعد  أما  وانفكاكها،  التحالفات 
للتهديد فإن لتركيا مقاصد –بديهيات- أيضاً 
قصف  أن  بمفاد  والداني  القاصي  يعلمها 
تضامن  التي  المدينة  ـ  لكوباني  أردوغان 
العالم معها في شهر تشرين الثاني - رسالة 
إلى العالم بمناحي أربعة: اإلرهاب يجب أال 
ينتهي وداعش يجب أاّل تنتهي في سوريا، 
تتفتت  حتى  أكثر  تتأزم  أن  يجب  سوريا 
بعض  بحق  المطبقة  السلخ  عملية  فتصبح 
تركيا  قبل  من  المحتلة  السورية  المناطق 
شبح  عودة  حاصل،  وتحصيل  حال  واقع 
العثمانية وبقاء الشرق األوسط متوتراً، أما 
التي  القاعدة  بمثابة  فهو  األساسي  المنحى 
يحرص أردوغان أال يكون لها استثناء )ال 
في  بل  ال  سوريا؛  في  للكردي  يُذَكر  دور 

الشرق األوسط وفي العالم..(.
من هي اجلهات اإلقليمية 

والدولية اليت يهمها هذا التهديد 
أو حتى تكرار سيناريو عفرين يف 

)شرقي الفرات(؟!

منحها  ليتم  وتشحذ  تتوسل  أنقرة  كانت 
أسبوعين لتطبيق )اتفاق( إدلب الموقعة ما 
هي  ها  والتركي؛  الروسي  الرئيسين  بين 
مع  تقاسمها  ليتم  اسبوعاً   55 تُمنح  تركيا 
اإلسالم  وجيش  النصرة  جبهة  يُسمَّوا  من 

إعادة  فيتم  الدين؛  وحراس  التركستاني 
تسمينهم متوجهين بأمر أردوغان السلطان 
التركي الجديد إلى عفرين وكوباني وعموم 
من  سلفه  يفعل  كان  كما  سوريا؛  شمال 
واأللوية  االنكشاريين  مع  السالطين  آخر 
إنما  تختف،  لم  العثمانية  فالثقافة  الحميدية 
في أشدها اليوم. أي أن روسيا منحت أنقرة 
تفريغ  بغية  )االتفاق(  لتجميد  الكامل  العام 
)شرقي  في  والتدمير  القتل  لمهمة  أنقرة 
السابق  في  حالها  كما  فموسكو  الفرات(، 
أن ظهرت  بعد  وبخاصة  أيضاً  اليوم  وفي 
قائمة الدول المعفية من العقوبات اإليرانية 
وأن روسيا ليست بينها؛ فإن روسيا تجهد 
وتركيا  أمريكا  الناتو:  حليفي  يتصادم  كي 
وأعتقد  الفرات.  من  الشرقية  الضفة  على 
بأنها مبالغة حينما يعتقد أحدهم بأن روسيا 
مثل  يُعتبر  باألساس  للكرد،  األول  العدو 
بالنسبة  السمجة  بالنكتة  أشبه  الوصف  هذا 
قطب/  استعالء  في  الطامحين  ألغلب 
أقطاب نظام الهيمنة العالمية. لو كان عكس 
سبيل  على  اكتفت  فلماذا  الصحيح  ذلك 
قبل  األرثوذكسية  القيصرية  المثال روسيا 
وجينوسايد  لمقتلة  فقط  بالنظر  عام  مئة 
األرمن األرثوذكس على يد أخر السالطين 

العثمانيين؟ أو لننظر إلى كيفية تحّول قتل 
في  قضية.  إلى  خاشجقي  جمال  اإلعالمي 
الحقيقة لم يكن بالشخصية المهمة التي كان 
يجب أن تستدعي كل هذا االهتمام، ال أود 
هنا مطلقاً أن أبدو كأني أعادي الموتى بقدر 
حرصي أن أنتمي إلى مجموعة المنصفين 
خاشجقي  المرحوم  قضية  وأن  لألحياء، 
الكردية  للقضية  العدائية  المواقف  صاحب 
وقوفه  بسبب  الذاتية  اإلدارة  وتجربة 
باألساس إلى جانب أنقرة ليس فقط بالضد 
الرياض  من  حتى  بالضد  وإنما  الكرد  من 
عليها،  تقدم  التي  اإلصالح  عملية  في 
مقتل  في  استثمرت  من  أكثر  أنقرة  وأن 
ومقابل  العهد  ولي  مقابل رأس  الخاشجقي 
اإلسالمي  العالم  )سيدة(  فقط  تكون  أن 
السني، عالوة على خلخلة حلف المجموعة 
المصغرة السبعة التي اُستبِعدت منها تركيا، 
باألساس ال تصلح أن تكون تركيا في هذه 
المجموعة فهذه المجموعة مثل العديد من 
سوريا  قوات  مع  معلن  حلف  في  الدول 
إلى  إضافة  اإلرهاب،  ضد  الديمقراطية 
ذلك فإن صحوة داعش في جيبه األخير من 
بالعدد  وتزويده  الشرقي  الزور  دير  ريف 
والعتاد سواء إْن كان من موقعهم الطارئ 
من  أو  السويداء  شرق  شمال  ريف  في 
موقعهم في بادية الشام؛ فيعني بأن روسيا 
والسلطة في دمشق وبشكل كبير أنقرة تود 
تصفية قوات سوريا الديمقراطية ومظلتها 
السياسية مجلس سوريا الديمقراطية وفرط 
أمريكا  بقيادة  الدولي  التحالف  مع  تحالفها 
الوطنية  المعارضة  فإنهاء  اإلرهاب؛  ضد 
مجلس  يُمثلها  التي  العلمانية  الديمقراطية 
ومن  يشبههم  ومن  الديمقراطية  سوريا 
تشبهها ِمْن قوى وأحزاب وشخصيات خارج 
إطار مجلس قوات سوريا الديمقراطية. ال 
التاريخ كي تحدث الُصَدُف في  صدفة في 
أزمات الشرق األوسط وبشكل خاص في 
األزمة السورية؛ فال صدفة ما بين توقيت 

تصعيد العدائية التركية مؤخراً على شمال 
من  داعش.  و)صحوة(  آفا  وروج  سوريا 
وداعش  صحوة،  أيضاً  للموتى  المؤكد 
من  بالرغم  شك،  أدنى  دون  الميت  بحكم 
داعش  تبقى  كي  المستمرة  أنقرة  عرقلة 
فأنقرة  وغيرهم.  الدين  وحراس  والنصرة 
تشق مخططها بعصا اإلرهاب والتنظيمات 
لتعطي  اليوم  أنقرة  هي  هذه  اإلرهابية 
سبق.  فيما  العثمانية  عن  واضحة  صورة 
وألنقرة بحد ذاتها استفادة قصوى من هذا 
الخارجية  أزماتها  إدارة  بهدف  التصعيد 
أيضاً كما في إدارة خيبتها الكبيرة وفشلها 
الرئيس  تصريح  وما  منبج،  احتالل  في 
مباشرة  ليتوجه  منبج  يترك  بأنه  التركي 
إلى )شرقي الفرات( سوى محاولة تغطية 
فشله والقفز في الهواء مرة أخرى. فالحال 
ومن  يكون  أن  يجب  كما  يبقى  منبج  في 
المفترض أن يكون كما حاله الحالي، وأن 
ديمقراطية  مدنية  إدارة  نموذج  وفق  تدار 
ومن  وكردهم  بعربهم  منبج  مكونات  من 
نموذج  في  حالها  كما  األخرى،  المكونات 
كما  لشمال وشرق سوريا،  الذاتية  اإلدارة 
إلى  أخرى  رسالة  إيصال  تود  أنقرة  أن 
اإلقليم  وإلى  سوريا  في  والكرد  السوريين 

أنقرة،  كنف  في  باتت  عفرين  بأن  والعالم 
والمقاومين  يحدث  لن  الحال  بطبيعة  وهذا 

في عفرين من مرحلة المقاومة الثانية. 
واآلن: هل سيتكرر )سيناريو( 

عفرين يف )شرقي( الفرات؟

السؤال  هذا  جواب  من  أهم  إجابة  توجد 
إنما  بالجواب  ليس  الحقيقة  في  جداً؛  الهام 
األساس،  هي  المقاومة  والمبدأ،  بالقناعة 
أو  مجموعة  أو  شخص  يقاوم  وحينما 
مثال  في  كما  ديمقراطية  وقوى  أحزاب 
كحل  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  مشروع 
– النتيجة  فإن  السورية؛  لألزمة  أخير 
النصر  حاصل.  تحصيل  تبدو  تكن  أياً 
ال  للحرب  كنتائج  والهدنة  والخسارة 
فلنتخلى  وإاّل  المقاومة،  نتيجة  أمام  ترتقي 
الديمقراطي  مشروعنا  وعن  إنسانيتنا  عن 
المشترك  والعيش  الشعوب  إخوة  قيم  في 
ألننا  الكردية؛  قضيتنا  كرديتنا وعن  وعن 
المعركة  وأن  الطيران،  سالح  نملك  ال 
بالعتاد أمام  بالعدد وال  بالمتكافئة ال  ليست 
احتمال شن أنقرة عدواناً جديداً على روج 
آفا وشمال وشرق سوريا. سالح المقاومة 
الجيوش  أعتى  عند  حتى  متوفراً  يغدو  ال 
مكان  أي  من  وظيفة  أية  ففي  العالم،  في 
يكون على هذه البسيطة حتى تحقق أهدافها 

مبدئي  تحقيق  من  بد  ال  الدوام  لها  ويكتب 
الشرطي،  والواجب  األخالقي  الواجب 
في  في قضيتين  ولديه قضية  يقاتل  والذي 
الديمقراطية في حل  )القضية  الوقت نفسه 
القضية الكردية( ليس سوى بالمقاوم الذي 
قوة  الديمقراطية  سوريا  قوات  ينتصر. 
من مشروع  انطالقاً  تقاوم  منظمة محررة 
العثمانية أو  المشترك بعكس أجندة  العيش 
قوة  من  يمتلكون  ما  بكل  معها  المتحالفين 
دفع أنقرة إلى الهاوية، إذا ما استمرت أنقرة 

هكذا فإنها تمشي بقفزات نحو الهاوية.

األزمة  بداية  منذ  خيارنا  كان  ما  وإذا 
عبر  بأنه  أوضح  بشكل  متمثِّالً  السورية 
األجواء  خلق  يتم  والدبلوماسية  المقاومة 
المفروضة  األزمات  وحل  المستقرة 
نفسه؛  الوقت  في  وسوريين  ككرد  علينا 
أن  بل  يتكرر، ال  لن  فإن سيناريو عفرين 
تحرير عفرين بات بالقريب أكثر، كما في 
احتاللها  تم  التي  المناطق  عموم  تحرير 
من قبل أنقرة، وهذا هو عنصر الذات في 
حلته اإليجابية التي حّولت الكرد في سوريا 
اإلدارة  أسست  التي  المكونات  وعموم 
الذاتية إلى رمز عالمي ضد اإلرهاب وإلى 
الساحة السورية،  يُستهان به في  العب ال 
باألساس  فهو  الحل  يكون  لن  دونه  ومن 
عملية  وما  السوري،  الحل  من  مهم  جزء 
وغيرها  جنيف  اجتماعات  من  استبعاده 
والوصول  السورية  األزمة  تعميق  سوى 
إلى الحالة التي تعيشها سوريا. أما الظروف 
على  تطرأ  التي  والتبدالت  الموضوعية 
إلى  إضافة  القوى،  موازين  تأسيس  إعادة 
السوريين  جميع  على  المفروض  الوجود 
أو  األمريكي  الوجود  خالل  من  سواء 
فإنها  التركي  االحتالل  أقصد  ال  الروسي 
تكرار  يتم  أن  يرغب  من  لصالح  ليست 
الفرات(.  )شرقي  على  عفرين  )سيناريو( 
بأن  سابقاً؛  ذلك  قلنا  الحيادية؛  من  وبمزيد 

باألساس  مرتبط  سوريا  في  أمريكا  وجود 
الرئيس  مرحلة  في  واشنطن  باستراتيجية 
نحو  تنحى  التي  ترامب  الحالي  األمريكي 
األوسط،  الشرق  في  االنخراط  المزيد من 
الروسي  بالوجود  مرتبطة  ذلك  في  وهي 
يحددون  من  الكرد  وليس  سوريا،  في 
في  السلطة  وليست  واشنطن  استراتيجية 
سوريا تحدد استراتيجية موسكو، فإن هذا 
أن  صالحها  من  ليس  المفروض  الوجود 
تمنح دولة مارقة تتداعى مثل تركيا لتُمنح 
فرصة االستمرار بقوة. واألهم من كل ذلك 
في  عفرين  )سيناريو(  تكرار  احتمال  فإن 
بالمستحيل،  أشبه  يبدو  الفرات  )شرقي( 
في  مرة  ألول  رأسه  يطل  مشروع  ألن 
األمة  نظرية  من  يُستمد  األوسط  الشرق 
هذه  أن  بل  ال  النظرية،  هذه  الديمقراطية؛ 
لشعوب  النجاة  طوق  اليوم  تبدو  الفلسفة 
الشرق األوسط ولسوريا مثالها بأْن تتعايش 
جميع هذه الثقافات وفق خصوصياتها جنباً 
إلى جنب، وليس في خصومة وعداوة وجهاً 
تنقطع  ال  تستمر  مستمرة  وبحرب  لوجه 
وفلسفات  اآلخرين  نظريات  سادتنا  طالما 
غير  باألخص  اآلخرين  وحلول  اآلخرين 

أبناء الشرق األوسط.  

سيهانوك ديبوـ  املركز العربي الدميقراطي

هل سيتكرر سيناريو عفرين يف شرق الفرات؟! إبراهيم مراد:

 على اجملتمع الدويل إشراك السوريني
 يف حل األزمة«

قال ممثل اإلدارة الذاتية الديمقراطية في 
المجتمع  »طالبنا  مراد:  إبراهيم  ألمانيا 
الدولي عدة مرات بالتحرك للقيام بخطوة 
ما من أجل حل قضية الدواعش األسرى 
وإعادتهم  الديمقراطية  سوريا  قوات  لدى 
إلى بلدانهم األوروبية. لكن؛ مع األسف لم 
نلَق االهتمام من قبل تلك الدول، وال توجد 
متخاذل  فموقفهم  منهم،  جاّدة  مبادرة  أي 
اإلطالق  على  مكترثين  غير  وهم  جداً، 
بما نطالب به. وإن كان هناك سبيل للحل 
تشارك  أن  فيجب  السورية  األزمة  حول 
وال  السوري،  الشعب  مكونات  كافة  فيه 
ممثلي  وبخاصة  منه  أحد  استبعاد  يجوز 
سوريا«.  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
عن  ويعبّر  يدل  »واستبعادهم  وأضاف: 
السورية،  األزمة  حل  في  الجدية  عدم 
وأنَّ من أولويات عملنا كممثليات لإلدارة 
الذاتية في أوروبا هو ملف عفرين، ومن 
ضمن مهامنا فضح ممارسات وانتهاكات 
ممارسات  من  به  يقومون  وما  المرتزقة 
أنظار  توجيه  أجل  من  وجرائم  وحشية 
نقوم  وأننا  عفرين،  إلى  العام  الرأي 
من  العديد  مع  دبلوماسية  لقاءات  بإجراء 
وبرلمانية  سياسية  قوى  من  األطراف 
ومنظمات حقوقية وإنسانية للضغط على 
وإخراجهم  ومرتزقتها  التركية  الحكومة 
االحتالل  دولة  أن  وأكد  عفرين«.  من 
على  هجماتها  خالل  من  تسعى  التركي 
في شمال وشرق سوريا  المناطق  بعض 
كـ )كوباني وكري سبي( إلى إطالة عمر 
اإلرهاب  وجود  بإنهاء  ألنه  المرتزقة، 
مرحلة  في  سوريا  ستدخل  سوريا  في 
جديدة، وهي مرحلة الحل، وهذا يتناقض 
منذ  له  خططت  الذي  تركيا  مشروع  مع 

سنوات إلعادة أمجاد السلطنة العثمانية. 

جاَء ذلك في حواٍر أجرته آدار برس مع 
إبراهيم  ألمانيا  في  الذاتية  اإلدارة  ممثل 
لدى  داعش  أسرى  مصير  حول  مراد 
قوات سوريا الديمقراطية، ودعوة اإلدارة 
لمحاكمة  دولية  لجنة  تشكيل  إلى  الذاتية 
هؤالء الدواعش، إضافةً إلى ملف عفرين 
جانب  إلى  هناك،  الجارية  واالنتهاكات 
على  األخيرة  هجماتها  من  تركيا  أهداف 
مناطق في شرق الفرات ومسودة الدستور 

الذي تدور حوله في هذه األوقات. 

وكان الحوار على الشكل التالي:

الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  ناشدت  ـ 
الستالم  مرة  من  أكثر  األوروبية  الدول 
رعاياها من أسرى مرتزقة داعش لدى 
توصلتم  أين  الديمقراطية،  قوات سوريا 

بخصوص هذا الملف؟

منذ أن بدأت وحدات حماية الشعب والمرأة 
بمحاربة  الديمقراطية  سوريا  وقوات 
بداية  كانت  التي  من كوباني  بدءاً  داعش 

النهاية للمرتزقة، مروراً بمنبج والشدادي 
والطبقة والرقة ودير الزور، وصوالً إلى 
منطقة هجين على الحدود العراقية، وأثناء 
الدواعش  من  العديد  وقع  الحمالت  تلك 
سوريا  قوات  بيد  أسرى  وعائالتهم 
مختلفة  جنسيات  من  وهم  الديمقراطية، 
يناهز  والعدد  وغيرها.  وعربية  أوروبية 
العوائل  من  الكثير  بينهم  شخص  األلفين 
لهؤالء المرتزقة، وهم اآلن موجودين في 
مناطق اإلدارة الذاتية في الشمال الشرقي 
يّشكل  هناك  بقاءهم  وبالطبع  من سوريا، 
إضافة  الذاتية،  اإلدارة  على  كبيراً  عبئاً 
أنهم يشكلون خطراً حقيقياً على تلك  إلى 
إن  األوروبية  الدول  على  كما  المناطق 
التركية  والحكومة  الفرار.  من  تمكنوا 
بعض  على  هجماتها  خالل  من  تسعى 
من  وتمكينهم  هؤالء  إنقاذ  إلى  المناطق 
الفرار، ومن ثم استخدامهم كورقة ضغط 
على المنطقة وعلى العواصم األوروبية. 
في  وكدبلوماسيين  كممثلية  فنحن  لذلك؛ 
اإلدارة الذاتية، طالبنا عدة مرات المجتمع 
الدولي والمعنيين بهذا الموضوع بالتحرك 
للقيام بخطوة ما من أجل حل قضية هؤالء 
األسرى والعودة بهم إلى بلدانهم األساسية 
أتوا منها سواء إن كانت األوروبية  التي 
األسف  مع  لكن؛  غيرها.  أو  العربية  أو 
نلَق  لم  المحاوالت  هذه  كل  من  بالرغم 
االهتمام، وال توجد أي مبادرة جاّدة، ولم 
قبل  من  هذا،  لمطلبنا  االحتضان  نتلمس 
تلك الدول التي ناشدناها وكانت المواقف 
مخيبة لآلمال، وبينوا بأنهم غير مكترثين 
بخصوص  به  نطالب  بما  اإلطالق  على 
هؤالء األسرى حتى اآلن، وبالطبع لطالما 
الحدود  على  مستمرة  معارك  هناك  أن 
ازدياد  إمكانية  فهناك  السورية  العراقية 
األخيرة  االشتباكات  مع  األسرى  أعداد 
وداعش.  الديمقراطية  سوريا  قوات  بين 
لذا؛ ال بد أن تتعامل تلك الدول بجدية مع 

هذا الملف وإيجاد الحلول الفورية له. 

سابق  وقت  في  الذاتية  اإلدارة  طالبت  ـ 
محاكمة  أجل  من  دولية  لجنة  بتشكيل 
الدول  استجابة  لعدم  الدواعش  هؤالء 
ذلك  على  تعليقكم  ما  لطلبها،  األوروبية 

كممثلية؟

الذاتية  اإلدارة  مسؤولي  القتراح  بالنسبة 
هؤالء  لمحاكمة  دولية  محكمة  بتشكيل 
محاوالت  عدة  بعد  جاء  فقد  المرتزقة، 
غير مثمرة كما قلنا مع الدول المعنية بهذه 
القضية ورفضها استقبال مواطنيها الذين 
داعش.  مرتزقة  صفوف  في  انخرطوا 
دولية  محكمة  بتشكيل  طالبنا  ولذلك؛ 
كمبادرة منا كإدارة ذاتية للوقوف على هذه 
القضية بجدية وحزم، والعمل على إنهاء 
وكجزء  الجميع،  تُقلق  التي  المشكلة  هذه 
هؤالء  تسليم  يجب  الحل  من  أساسي 
األسرى لدولهم والنظر في وضعهم وأن 
تتم محاكمتهم أصوالً في دولهم وهي التي 

يجب أن تنظر في أمرهم.

يتم  التي  الدستورية  للجنة  تقييمكم  ما  ـ 
التحضير لها، وماذا عن استبعاد القوى 
وشمال  الذاتية  اإلدارة  في  السياسية 
شرق سوريا من المشاركة في صياغته؟

قوالً واحداً وبدون أية مقدمات ليس هناك 
ممثلين  بوجود  إال  السورية  لألزمة  حل 
من اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 
عام  فمنذ  جيداً،  الحقيقة  هذه  يعلم  والكل 
المؤتمرات  الكثير من  2011 كان هناك 
من  تمت  التي  والنقاشات  واالجتماعات 
أجل إيجاد الحل، ولكنها جميعها لم تُكلل 
بالنجاح وكان من األسباب الرئيسية لفشلها 
التي  الحقيقية  الوطنية  القوى  استبعاد  هو 
الكثير  تحرير  في  األساسي  الدور  لعبت 
مرتزقة  من  والقرى  والبلدات  المدن  من 
داعش. ولذلك؛ لم تحقق هذه االجتماعات 
شيئاً سوى أنها زادت من تعقيد األزمة في 
في مصالحه  الجميع  تفكير  نتيجة  سوريا 
على  كانت  ولو  حتى  تحقيقها  وكيفية 

حساب دماء السوريين.

المؤتمرات  هذه  حصر  يتم  ما  ودائماً 
التي  األطراف  وجلب  دول  عدة  بين 
باألساس تعمل لصالح أجندات خارجية، 
يتم  كالعبين  الدول  هذه  ولمصلحة 
مخرجات  كانت  بهم،  والتحكم  تحريكهم 
أجل  من  واالجتماعات  المؤتمرات  هذه 
أكثر  في  والنفوذ،  السلطة  على  الصراع 
من  السوري  الشعب  يجني  ولم  األحيان. 

سوى  والمؤتمرات،  االجتماعات  تلك 
والتشريد  والتدمير  القتل  أعداد  زيادة في 
بكافة  السوري  الشعب  بحق  والتهجير 
السورية.  الجغرافية  طول  وعلى  أطيافه 
أن  فيجب  للحل  سبيل  هناك  كان  وإن 
تُشارك فيه كافة مكونات الشعب السوري، 
حساب  على  مكون  أي  تهميش  يتم  وأال 
استبعاد أحد من كتابة  اآلخر، وال يجوز 
الدستور السوري الجديد فأهل مكة أدرى 
السوريين  ونحن  يقولون،  كما  بشعابها 
يناسبنا  ما  إلى  الوصول  على  قادرين 
الحقوق كاملة  للجميع  من مشروع يحقق 
اإلدارة  ممثلي  وبخاصة  نقصان،  ودون 
يتم  الذين  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
استبعادهم إرضاًء ألجندات بعض الدول 
اإلقليمية، وهذا يدل ويعبّر عن عدم جدية 
السورية  األزمة  حل  في  األطراف  هذه 

وال بأي شكل من األشكال.

فيها  يحدث  وما  عفرين  بخصوص  ـ 
وصلت  أين  إلى  وانتهاكات؛  جرائم  من 
ذلك  حول  تواصل  هناك  وهل  جهودكم 
الذاتية  اإلدارة  عن  ممثليات  باعتباركم 

في أوروبا؟

أوروبا  في  كممثليات  أولويات عملنا  من 
هو ملف عفرين، وعفرين دائما ما تكون 
الدبلوماسيين  مع  نقاشات  أية  صلب  في 
والبرلمانيين واألحزاب األوروبية، ومن 
بفضح  القيام  هو  األساسية  مهامنا  ضمن 
التركي  الجيش  وانتهاكات  ممارسات 
والمرتزقة وما يقومون به من ممارسات 
وحشية وجرائم بحق األهالي والممتلكات 
في عفرين، وذلك من أجل توجيه أنظار 
كوننا  عفرين؛  إلى  األلماني  العام  الرأي 
جميع  تفعل  ولذلك؛  البلد.  هذا  في  نعمل 
ممثليات اإلدارة الذاتية في جميع البلدات 
التي تتواجد فيها، كما نقوم بإجراء لقاءات 
من  األطراف  من  العديد  مع  دبلوماسية 

قوى سياسية وبرلمانية ومنظمات حقوقية 
الدول،  تلك  في  تأثيرها  لها  وشخصيات 
تضغط  ثم  ومن  حكوماتها  على  للضغط 
التركية  الحكومة  على  الحكومات  هذه 
الجهات  هذه  أيضاً  ونطالب  ومرتزقتها، 
من  ومرتزقتها  التركية  الدولة  بمحاكمة 
خالل ما قاموا ويقومون به من انتهاكات 
وجرائم حرب منافية للمواثيق والقرارات 
في  هدفنا  وسيكون  عفرين،  في  الدولية 
المراحل المقبلة هو العمل المتواصل من 
أجل تحقيق هذا المطلب، ولن نتراجع عن 
مطلبنا هذا في المحاكم الدولية وسنطالب 

بمقاضاتهم دولياً. 

ـ برأيكم ما هي أهداف تركيا من هجماتها 
الفرات  شرق  في  مناطق  على  األخيرة 
)كوباني وكري سبي(، وما سبب الصمت 

األمريكي حيال هذه الهجمات؟ 

الحراك  بداية  منذ  التركية  الدولة  تسعى 
هيمنتها  لفرض   2011 عام  الشعبي 
السوريين،  على  والعسكرية  السياسية 
ولمرتزقتها  لها  كيان  بناء  إلى  وتسعى 
وبعد  سوريا،  وشرق  بشمال  مناطق  في 
تموز   19 في  الثورة  شرارة  انطالق 
في  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  وتأسيس 
روج آفا وشمال سوريا، بدأت تركيا تعمل 
على ضرب هذا المشروع ومكتسبات هذا 
والقيام  إعالمية  هجمات  بشن  الشعب، 
به  كما طالبت  دبلوماسية  بعدة محاوالت 
في عام 2013 ببناء منطقة عازلة وملف 
المشروع  بهذا  وهي  الالجئين،  إعادة 
من  المناطق  بعض  لضم  تخطط  كانت 
فشلها  وبعد  ألراضيها.  السوري  الشمال 
وكالئها  خالل  من  قامت  ذلك  كل  في 
المحليين كمرتزقة داعش وجبهة النصرة 
المتعددة  المسلحة  الفصائل  من  وغيرها 
االسماء بشن هجمات إرهابية والتي بدأت 
من سري كانيه وكوباني، ظناً منها بأنها 
الكثير من  في  كما  مقاومة  أي  تواجه  لن 
المرتزقة  التي دخلتها  السورية،  المناطق 
والفصائل المسلحة، وكان تحرير كوباني 
كري  في  كما  عدة  مناطق  لتحرير  بداية 
سبي والطبقة ومنبج والرقة ودير الزور 
الحالية  التركية  واالعتداءات  وغيرها. 
تزامنت  والتي  بالذات  الوقت  هذا  وفي 
إسطنبول،  في  الرباعية  القمة  انتهاء  مع 
وتركيا  روسيا  ألمانيا  جمعت  والتي 
الشمال  من  المناطق  بعض  وفرنسا على 
السوري كـ )كوباني وكري سبي( تسعى 
إلى  خاللها  من  التركي  االحتالل  دولة 
إطالة عمر المرتزقة وإلهاء قوات سوريا 
الديمقراطية عن حملتهم األخيرة للقضاء 
على مرتزقتها في المناطق الحدودية مع 
في  اإلرهاب  وجود  بإنهاء  ألنه  العراق، 
سوريا ستدخل سوريا مرحلة جديدة، وهي 
يتناقض مع مشروع  الحل، وهذا  مرحلة 
تركيا الذي خططت له منذ سنوات إلعادة 

أمجاد السلطنة العثمانية. 
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على  متسارعة  بوتيرة  األحداث  تتحرك 
إدلب  فيه  بما  السوري  الشمال  محور 
مخاوف  من  تركيا  تحمله  لما  وعفرين، 
ما  وتقديمها  سياساتها  في  واضطرابات 
والنظام  لروسيا  جيبها  في  أوراق  من  بقي 
السوري، من أجل حفظ ماء وجه حكومتها 
للبحث عن  الحل بسوريا،  تأخير  في سبيل 
كأمر  بـ«التقسيم«  الجميع  إلقناع  فرص 
في  الديمقراطي  المشروع  وضرب  واقع 

شمال سوريا.
كانت إدلب محطة النظام السوري الجديدة، 
الميدان  في  وإيران  روسيا  تقوده  الذي 
العسكري والسياسي، بعد إفراغ آخر جيب 
المدعومة  السورية  بالمعارضة  تسمى  لما 
وذلك  والغوطة،  البالد  جنوبي  في  تركياً 
وتركيا  الروس  بين  متبادلة  صفقات  عبر 

على عفرين.
روسيا  الصفقة،  من  االثنان  استفاد  حيث 
البالد  في  أكبر  بشكل  سيطرتها  بسطت 

األردن  مع  الحدود  صاحبة  وأصبحت 
حلفاء  يُعتبران  اللذين  أيضاً،  وإسرائيل 
دول  بين  تشتتاً  أحدثت  وكذلك  بريطانيا، 
أخرى  جهة  من  الناتو  وحلف  الغرب 
تركيا  أما  وأمريكا،  تركيا  بين  سيما  وال 
مع  تماشياً  الكرد  ضرب  من  فاستفادت 
مشروعها في إبادتهم بشتى األساليب. لكن؛ 
الواحدة  التنازالت  لتقديم  سعى  أردوغان 
تلو األخرى لروسيا في سبيل تأخير عملية 
في  الجديد  الدستور  ومناقشة  إدلب  تسليم 
البالد. لذلك؛ عقد اجتماع ثالثي بين روسيا 
وتركيا وإيران من ثم اجتماع بين روسيا و 
ليتفقا بشكل مؤقت على  تركيا في سوتشي 
وريف  بإدلب  السالح«  »منزوعة  مناطق 

حلب الغربي.

القمة الرباعية والنتائج املبهمة

جهة  من  الغربي  االمتعاض  تزايد  ومع 
جهة  من  تركيا  على  الروسي  والضغط 
حرج  موقف  في  أردوغان  كان  أخرى 
قمة رباعية  إلى  فلجأ  قراراته  في  ومتخبط 
والتهدئة  التخفيف  أجل  من  إسطنبول  في 
ولم  الطرفين،  من  الفتات  كسب  ومحاولة 
فرنسا  جمع  الذي  اللقاء،  هذا  نتائج  تظهر 
وألمانيا وروسيا وتركيا، بشكل واضح إال 
الحدود  بخلق فوضى على  بدأت  تركيا  أن 
في شرقي الفرات التي تحميها قوات سوريا 

الديمقراطية والتحالف الدولي.
تاكس  ميردث  األمريكية  والكاتبة  الناشطة 
الدول  وتحرك  االجتماع  هذا  على  علقت 
المعنية بالوضع في سوريا ورأت أن تركيا 
تقوم بأفعال »تسعد« فقط روسيا حالياً من 
أجل تشتيت الغرب، قائلةً: »إذا نظرنا إلى 
أن ألمانيا والواليات المتحدة تشتتتا وترغبان 
في االستفادة من أي مصداقية تحصل عليها 
أردوغان  فإن  خاشقجي،  مقتل  تحقيق  من 

يرى كم يمكنه أن يتهرب عن طريق إرسال 
الطائرات والضرب بالقناصة ضد روج آفا 
وشمال سوريا. لقد فعل هذا من قبل، ويُسِعد 
سيئاً  يبدو  الغرب  يجعل  هذا  ألن  بوتين 
القصف  يشجع  أن  روسيا  وتأمل  ومقسماً، 
على روج آفا على االنحناء لألسد. لكنني؛ 

ال أعتقد أن هناك خطة منسقة«.
وأمريكا  ألمانيا  بأن  ميردث  ترى  كما 
حيث  المحلية  باالنتخابات  جداً  منشغلتان 
خالل  الكثير  فقدت  قد  ميركل  أنجيال  أن 
بالحشد  يقوم  وترامب  االنتخابية  الجولة 
على حدود المكسيك ويهدد أمريكا الالتينية 
قد  الذي  األمر  الكونغرس،  انتخابات  قبيل 
البنتاغون،  قادة  أمام  لوجه  وجهاً  يجعله 
القول  المنطلق تركز ميردث في  ومن هذا 
بأنه في حال حاولت تركيا استفزاز الجيش 
من  وحلفائه  سوريا  شمال  في  األمريكي 
قد  ترامب  فإن  الديمقراطية  سوريا  قوات 

يلجأ للتحرك الذي يراه مناسباً.

الالجئون ورقة الضغط الرتكية يف 
وجه أوروبا

جامعة  في  متين  كاميران  الدكتور  ويرى 
األخير  التطور  في  البريطانية  ساسكس 
الدول  وانشغال  صمت  تستغل  تركيا  بأن 
ضرب  في  الالجئين  بموضوع  األوروبية 
الشمال السوري فعلق بـ »إن سياسة الدول 
خاص-  بشكل  وألمانيا  -فرنسا  األوروبية 
يتم تحديدها من خالل  تجاه سوريا وتركيا 
ومصالح  ناحية  من  الداخلية  سياساتها 
مواجهة  في  أوسع  استراتيجية  جغرافية 
المستوى  وعلى  خاص.  بشكل  روسيا 
في  الحاكمة  للحكومات  يمكن  ال  الداخلي، 
لالجئين،  جديد  تدفق  تحّمل  وألمانيا  فرنسا 
الوضع،  هذا  فتستخدم  هذا  تركيا  وتعرف 
الستخراج  الماضي،  في  استخدم  كما 
تنازالت دبلوماسية وسياسية من أوروبا«.

ويضيف متين: »إن التنازل األساسي الذي 
الصمت  هو  هنا  تحقيقه  إلى  تركيا  تسعى 

بمحاوالت  يتعلق  فيما  الدول  لهذه  العملي 
الذاتية  اإلدارة  مشروع  تدمير  تركيا 
الديمقراطية في الشمال السوري. مع تزايد 
خاصة  وروسيا،  الغرب  بين  االحتكاكات 
معاهدة  من  المتحدة  الواليات  انسحاب  بعد 
وتسعى   ،INF روسيا  مع  النووية  القوى 
تركيا  إبقاء  إلى  أيضاً  األوروبية  الدول 
المستطاع،  قدر  الروسي  المدار  خارج 
تقبل شروط  أن  المحتمل  من  السبب  ولهذا 
تركيا أو مطالبها تجاه روج آفا. لذا؛ ال أعتقد 
أن هناك بالضرورة اتفاقية لضرب الكرد، 
وألمانيا على  فرنسا  بين  اتفاق  هناك  ولكن 

أن تركيا تستطيع فعل ذلك دون عقاب«.
االحتالل  جيش  انتهاكات  مع  وبالتزامن 
واستهدافه  السوري  الشمال  في  التركي 
الحدودية  المناطق  في  والبشر  الحجر 
دحر  حملة  عمليات  غرفة  قيادة  اضطرت 
األخير  الجيب  في  داعش  إلنهاء  اإلرهاب 
لتوقيفها  الشرقية  الفرات  ضفاف  على  لها 

بشكل مؤقت.
األمريكية  المتحدة  الواليات  عبّرت  كما 
به  تقوم  عما  رضاها  وعدم  قلقها  عن 
عمليات  في  التأثير  شأنها  من  التي  تركيا 
وأكدت  المنطقة،  في  اإلرهاب  محاربة 
سوريا  لقوات  دعمها  استمرارية  على 
تهدئة  تعمل على  وأنها سوف  الديمقراطية 
الوضع، لتقوم بعدها بنشر دوريات مشتركة 
على  الديمقراطية  قوات سوريا  وبين  بينها 
كوباني وكرى سبي  في  الحدودي  الشريط 

وسري كانيه لمراقبة الوضع.
ومع كل هذا التسارع لألحداث في الشمال 
السوري يرى مراقبون بأن تركيا تسعى في 
تحركها لخلق الفوضى من أجل تأخير الحل 
بتسليم إدلب وخروجها من سوريا، وتبحث 
يرضى  الجميع  لجعل  بعد  فيما  فرص  عن 
وعفرين  إدلب  من  كل  في  الواقع  باألمر 

والشهباء وتأخذ بسوريا إلى التقسيم.

روج موسى ـ وكالة هاوار

كانت  التي  المدينة  هذه  في  تغير  كل شيء 
مدينة أشباح قبل أعوام، نظام اإلدارة الذاتية 
أصبَح  المقاطعة  هذه  سكان  يعتمدها  التي 
به في مناطق عدة من شمال  يُحتذى  مثاالً 
سوريا، إدارة مدنية وقوةٌ عسكرية من أبناء 
بإمكانياتهم  ويبنونها  يديرونها  المنطقة  هذه 
التي  المنظمات  مئات  تخلي  رغم  الذاتية، 
المدينة  وعدت في المساهمة بإعادة إعمار 

عنها بعد الدمار.
المشهد  كان  اآلن  من  أعوام  أربعة  قبل 
مغايراً في مدينة كوباني، اشتباكاٌت وحرب 
شوارع في مساحٍة راهنت عليها دوٌل وأمم.
كوباني التي أصبحت ضحية سياسٍة إقليمية 
وداعش،  السوري  والنظام  تركيا  بين 
حضرها  األطراف  تلك  بين  اتفاقيات  بعد 
في  وبقي  سكانها  هجرها  لداعش،  أمراء 
خوض  على  قادراً  كان  من  فقط  المدينة 
المعركة المصيرية. في أواخر عام 2014 
مقاطعة  صوب  واسعاً  هجوماً  داعش  شن 
كوباني، إذ سيطر على أكثر من 300 قرية 
متاحةُ  الخيارات  تكن  لم  أيام،  في غضون 
أمام المقاتلين المتحصنين في المدينة سوى 

الدفاع عنها رغم قلة األسلحة والذخيرة.
»قلعة المقاومة« كما تسمى محلياً في إشارة 
البدِء بثورة  إلى كوباني، كانت السبّاقة في 
روج آفا عام 2012, عدا أنها تشكل رمزية 
كبيرة للكرد عموماً فكوباني هي أول مدينة 
زارها قائد الشعب الكردي عبد هللا أوجالن 
أثناء عبوره إلى روج آفا نهاية الثمانينيات 
الكوادر  مئات  الماضي، وخّرج  القرن  من 
المقاطعة،  والتنظيمية من سكان  العسكرية 
تحت  يختبئ  الذي  داعش  هجوم  فكان  لذا 
انتقامي  طابع  ذو  وحكومات،  دوٌل  عباءته 

من تلك المقومات.
المقاتلين،  مئات  قاوم  الخفيفة  باألسلحة 
دافعوا عن آخر أحياء مدينة كوباني المتبقية، 
ممن لبوا نداء قائد الشعب الكردي عبد هللا 
التحالف  طائرات  وصلت  حتى  أوجالن، 
األمريكية  المتحدة  الواليات  بقيادة  الدولي 

وقصفت مواقعاً لداعش في المدينة.

مقاومة كوباني أدهشت العامل
التي  الجبارة  المقاومة  من  العالم  اندهش 
قّوة  وجه  في  نساء  نصفهم  مقاتلون  أبداها 
وتشكل  دوٍل  عدِة  من  مدعومة  إرهابية 
فرضوا  فقد  بأسره،  العالم  على  خطراً 
ينادي  أن  بأثره  العالم  على  المقاومة  بهذه 

بالتضامن مع المدينة الصغيرة كوباني.
عام  من  األول  تشرين  من  األول  أعلن 
للتضامن  العالمي  اليوم  أنه  على   2014
المدن  عشرات  خرجت  إذ  كوباني،  مع 
دعماً  مسيرات  في  العالم  دول  أغلب  في 

له  كان   كوباني،  في  للمقاومة  ومساندة 
اإلرهاب  القضاء على  أساسي وهي  هدف 
الذي ال يعرف معنى اإلنسانية وال األخالق 

والقوانين واألعراف الدولية.
مواطني  لسان  على  كوباني  اسم  تردد 
العاصمة  في  وكذلك  الالتينية  أمريكا 
كغيرهم من  الذين خرجوا  اليابانية طوكيو 
مسيرات  في  والتركية  األوروبية  المدن 
حاشدة، وحتى في العاصمة األفغانية كابل 
التي خرجت نساؤها ألول مرة في التاريخ 

في مسيرٍة داعمة لكوباني.
بين  اشتباكات  في  حياتهم  فقدوا  العشرات 
مدٍن  في  كرد  ومتظاهرين  التركي  األمن 
لداعش  عدة، ضد سياسة تركيا في دعمها 
آالف  أن  عدا  كوباني،  على  الحرب  في 
بالقرب  بشرياً  حائطاً  شكلوا  الكردستانيين 
دعماً  وتركيا،  كوباني  بين  الحدود  من 
قد  دعٍم  أي  منع  على  وحرصاً  للمقاتلين، 

تقدمه الحكومة التركية لداعش.

رايات النصر ترفرف يف مساء 
كوباني

كانون  شهر  من  والعشرين  السادس  في 
لوحدات  راية  ُرفعت   2015 عام  الثاني 

في  كردان  كانيا  تلة  على  الشعب  حماية 
المدينة  تحرير  إلى  إشارة  في  كوباني، 
بالكامل من داعش بعد أشهٍر من المعارك.

المنطقة،  الخدمات في هذه  تقدم كافة  اليوم 
والقوة العسكرية المتواجدة فيها تدافع عنها 
واألسواق  الكبيرة  والمشافي  وتحميها، 
واالزدحام  السكنية  والتجمعات  والعمارات 
أخرى عن اإلرادة  السكاني يحكي قصصاً 
التي صنعت النصر وتصنع البناء واإلعمار 
التي كادت أن  اآلن، وكأنها ليست كوباني 

تُباد جغرافياً!!

إرادة الشعب في كوباني كانت األقوى، فقد 
لها  ليس  ذاتية  وإدارٍة  بإرادة  مدينتهم  بنوا 
نظير في أي مكان آخر. فإذا كنت قد مررت 
إن  الدهشة  أعوام، ستأخذك  أربعة  قبل  بها 
وأبنية مشيّدة مدارس  اليوم، مشاف  رأيتها 
الجغرافية  البقعة  فهذه  منظمة،  وحدائق 
تزخر  اليوم  المرتزقة  أبشع  قصدتها  التي 
عدا  والطبية،  التربوية  المؤسسات  بكبرى 
ذلك فتعتبر كوباني بداية نهاية داعش التي 
تمددت وسيطرت على مساحة شاسعة من 
سوريا والعراق وارتكبت فيها إجرامها بحق 
المدنيين، حتى فقدت اآلالف من مرتزقتها 
التراجع رويداً  المدينة، وأُرغمت على  في 
اتخذتها  التي  المدينة  وخسرت  رويداً، 
عاصمة لها وهي الرقة وسط سوريا، بينما 
يتحصن عدٌد كبير من المرتزقة في الجيب 
الزور  دير  مدينة  من  بالقرب  لهم  األخير 
مرتزقة  كقوة  وجوده  نهاية  ستكون  والتي 
ولن يطول االنتظار لترفرف رايات النصر 
لتبنى  المرتزقة  بأثر  تدنست  بقعة  على كل 

سوريا جديدة لكل شعوبها.

دجلة أحمد – زانا سيدي/ وكاله هاوار

تركيا.... خلق الفوضى والتقسيم يف سوريا

كوباني ... قِبلة العامل

ملعرض  رحلة  آخر  ـ  قامشلو/  روناهي 
وكغريها  قامشلو،  يف  كانت  املتنقل  الصور 
وما  شديد،  إقبال  شهدت  املناطق  من 
هو  واملشاركني  التحضريية  اللجنة  أكدته 
للعامة،  رسالته  إيصال  يف  جنح  املعرض  أن 
اللحظة  خلّدت  املعروضة  الصور  أن  كما 
األبطال  لنضال  العريق  التاريخ  ووثقت 

عشاق احلرية.
المراكز  من  للثقافة  روجه  شوبدارن  مركز 
الثقافية الحديثة التي تعمل في شمال وشرق 
لكنه  قريبة،  فترة  منذ  تأسس  حيث  سوريا 
استطاع لفت االنتباه إليه من خالل العديد من 
الفعاليات الثقافية التي قام بها أو شارك فيها 
ويضم  أخرى،  ثقافية  مؤسسات  جانب  إلى 

مجموعة من الشباب والشابات الذين يعملون 
بكل حيوية ونشاط في مجال األدب واإلعالم 
من  العديد  له  وكانت  اإلعالمي،  والتوثيق 
الثاني  الكتاب  معرض  في  كما  المشاركات 
ومهرجان أوصمان صبري لألدب ومؤخراً 
مدن  أغلب  في  متنقل  صور  معرض  أُقيم 

وبلدات شمال وشرق سوريا.
في  كان  المتنقل  للمعرض  المطاف  ختام 
الثاني  مدينة قامشلو في السادس من تشرين 
الجاري، وأُقيم المعرض في صالة المعارض 

وليوم  والفن  للثقافة  شيخو  محمد  مركز  في 
فعاليات  المسرح  قاعة  شهدت  فيما  واحد، 
تراثية  وأغاٍن  شعرية  قصائد  من  متنوعة 
من  أعضاء  تكريم  إلى  باإلضافة  فلكلورية 
المركز وبعض من المؤسسات التي ساعدت 
في إقامة المعرض المتنقل، ولمعرفة المزيد 
اللقاءين  لنا  كان  المعرض  هذا  تفاصيل  عن 

التاليين.
لمسنا إقبال شديد على معرضنا

 عضو اللجنة التحضيرية في المعرض رشو 
المعرض  فعاليات  مجمل  تحدث عن  كاسان 
»المعرض  قامشلو:  في  األخير  يومه  وعن 
تاريخ27-9-2018م.  من  ديريك  من  ابتدأ 
شمال  وبلدات  مدن  من  بالعديد  ومروراً 
وشرق سوريا وكان ختامها اليوم في قامشلو، 
في  المشاركين  المركز  إدارة  فيه  وَكرمت 
المعرض في القسم المرئي، وتم تكريم قوى 
وشبيبة  الثقافية  والمراكز  الداخلي  األمن 
صورة  مئة  المعرض  تضمن  آفا،  روج 
فوتوغرافية التقطتها عدسات أعضاء المركز 
من  ألربعة  صور  أربع  بينها  من  وكان 
الشهيد  باكوك،  الشهيد حقي  الشهداء،  رفاقنا 
الشهيد  جودي،  آرين  الشهيد  والت،  غريب 
هناك  كانت  كما  لهم،  تكريماً  ديرك،  ريوان 
فعاليات مرافقة كعرض لكتب من منشورات 
المركز، باإلضافة لمشاركة عدد من الشعراء 
والفنانين، وتضمنت الصور لقطات لوحدات 
المرأة ووحدات حماية الشعب وقوى  حماية 
واللقطات  اللوحات  وبعض  الداخلي  األمن 

فلسطينية  حقوقية  وناشطة  كاتبة  العمية  رفقة 
من قرية زرنوقة الفلسطينية في قضاء الرملة 
طُهّرْت  التي  القرى  من  واحدة  والقرية   ،
عرقيًّا سنة 1948، وكانت عائلتها من األسر 
القرية بقوة السالح قبل  التي تم إخراجها من 
وتقيم  شيء.  منها  يتبقَّ  ولم  بالكامل،  تُباد  ان 
في  عدة  مساهمات  ولها  قطاع غزة  في  اآلن 
القصة والمقاالت األدبية وتنشر في العديد من 

المواقع الثقافية.
 »اليساري األخير«

كان طليَق القلم، موهوبًا في الشعر، لكنّه كان 
ِحماراً في النحو. اعتاد أن يمّر بي كي أشّكل 
إذاعٍة  على  قصيدتَه  يقرأ  أن  قبل  الكلمات  له 
لم يكن يعرُف أّن أحًدا ما عاد يسمعها سواي.

راديكاليًّا  األحكام،  إطالق  في  متطّرفًا  وكان 
الوطنيّة.  يملك صكوَك  أنّه  يعتقد  في مواقفه، 
طابُعها  لها  كان  التي  الشتيمةَ،  لسانُه  اعتاد 
صاح:  مثاًل  بعوضةٌ  قرصْته  فإذا  الخاّص؛ 
»إلى الجحيم يا متطفّلةً على دم اآلخرين مثَل 
ثّم  مرتزقة!«  يا  عميلة  يا  غوري  إسرائيل! 
فيسحقها  الجدار،  تستقرَّ على  أن  إلى  يراقبها 

بباطن كفّه.
من  الخالص  إلى  نظرته  في  دوغمائيّاً  وكان 
االحتالل اإلسرائيلّي، وإلى شوفينيّة األحزاب. 
دولةٌ  وباركْته  أمريكا  رعته  اتفاٍق  كلَّ  شجب 
تلّكؤات  على   ثار  األيّام   أحد  وفي  عربيّة. 
بمناسبٍة  العاّم،  أمينَه  يشتم  وصار  الحزب، 
من  حصل  ما  كّل  بعد  مناسبة.  دون  ومن 
بال  عارياً  صار  أحوالُه:  تغيّرْت  أحداث، 

حزبه، وعاطالً من أّي عمل ُمجٍد.
يعد  لم  المذياع  بأّن  أقنَعه  أن  عبثًا  حاولُت 

كسابِق عهده، وأّن األشياء تبّدلْت خالل السبع 
عشرة سنةً التي قضاها في المعتقَل اإلسرائيلّي 
وكانت فيها الحرُب مشتعلةً. أّم حسن، جارتُه، 
باعت مذياَعها لتشترَي بثمنه كفنًا البنها الذي 
سيّارةَ  طاول  قصٍف  في  أصدقائه  مع  قضى 
سافر  سليم  األستاذ  يستقلّونها.  كانوا  تاكسي 
الصفيح  من  خّزاٍن  داخل  الكويت  إلى  تهريباً 
في سيّارِة أبي الخيزران. صديقُه يونس بات 
في غيبوبٍة طويلٍة بعد وفاة نهيلة. أبو عصام 
لم يهنأ بأوالده الثمانية الذين أضحْوا عبئًا عليه 
الفلسطينيين،  الالجئين  غوث  وكالة  وعلى 
في  يعمل  وراح  البنه  الحالقة  محلَّ  فترك 

كّسارِة حَجر.
ذات مّرة، دخل علّي بال قصيدٍة جديدة، وألقى 
نقوٍد سرقها من حارس  على ِحْجري محفظةَ 
وزير الثقافة، وقال لي: »هاِك اشتري لنفسِك 
الكتَب  هذه  واقذفي  التجميل،  مساحيق  بعَض 

في فرن الطابون. لقد أفلسُت شعراً!«
وبعض  اليأس  من  تخلو  ال  بنبرٍة  وأكمل 

النصائح الشخصيّة:
ثمُن  هذا  اليوم.  بعد  أحتاَجِك  لن  أنّني  أظّن  ــ 
واشتِر  خذيه  قصائدي.  تصحيح  في  أتعابِك 
تلتهم  بدأْت  التي  للتجاعيد  ترطيب  كريمات 
بشرتَِك. وال تنسْي صبغةَ الشعر لتخفي الشْيب 
الذي بدأ يأكل شعر رأَسِك. يمكن أن تتزّوجي 
يُسعفِك  ال  وحده  فاسُمِك  فالن؛  أّم  وتصبحي 

لتحظي باحترام في المخيّم!
صرخُت فيه:

حياتي  على  متطفّل  يا  ذكورّي،  يا  أخرْج  ـ 
وجسدي كما إسرائيل. في ستّين داهية يا عميَل 

الموساد!
ذلك المساء، فتحُت المذياع. وإْذ به يُلقي أجمَل 

صوتُه  اختفى  حين  حياته.  في  كتبها  قصيدٍة 
أدركُت أنّي كنُت طوال ذلك الوقت واقعةً في 
غرامه. ندمُت أشدَّ الندم ألنّني حاولُت أن أثنيَه 
عن قراءة الشعر على اإلذاعة في زمٍن اجتاحه 
ح له  الواتساب. وندمُت أكثَر ألنّني كنُت أُصحِّ
الصحيَح  الرجَل  فيما كان هو  عوَج قصائده، 
المتغيرات،  وسط  الثابَت  الكسور،  وسط 
واختلط  يمينيًّا  اليساريُّ  حين صار  والمبدئيَّ 
هذا  مات  ِوجهة.  بال  وغدْونا  باليسار  اليميُن 
الحدود  على  وطنه،  حّب  في  مات  الذي 
رحيله،  بعد  العودة.  بنار  المشتعلة  الشرقيّة 
طبعُت القصيدة بِعَوِجها وأخطائها، ووّزعتُها 
على الصقور الواقفات على السياج الذي يلفُّ 
مثواها  إلى  للتحليق  تستعّد  وهي  غّزة،  عنَق 

األخير: زرنوقة!*

معرض الصور املتنقل خيتتم 
عروضه يف قامشلو

القصة: اليساري األخري
الكاتبة: رفقة العمية 

من 
أروقة 
اإلبداع

عبدالرمحن حممد

غزة  مدينة  انجبته  بسيسو  معين  الشاعر 
تعليمه  --تلقى  1926م   -- الفلسطينية 
غزة،  في  والثانوي  واإلعدادي  االبتدائي 
في  األمريكية  الجامعة  إلى  بعدها  انتقل 
القاهرة - كلية اآلداب - قسم الصحافة . نال 
منها إجازة جامعية سنة 1952م - العام نفسه 
الذي نشر فيه ديوانه األول - المعركة - ليبدأ 

معركته مع الحياة .
في  وصحفياً  وبغداد  غزة  في  مدّرساً  عمل 
القاهرة ودمشق، انخرط  في العمل الوطني 
والديمقراطي في القاهرة وسجن  الشتراكه 
في المظاهرات ضد توطين شعبه الفلسطيني 
في سيناء، عاد إلى بيروت ليصبح  مستشاراً 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  لرئيس 

الفلسطينية .
قضيته  سبيل  في  والطلقة  بالكلمة  ناضل 
شعبه  بحالة  يشعر  كان  فقد  الفلسطينية، 
ومعاناته في الداخل وبالد النزوح واللجوء، 
وما كان يبدعه من شعر وجداني ووطني  لم 
يكتب  الذي  والجهد  قلبه  من  أشالء  إال  يكن 
دمه،  من  إال  ومسرحياته  ونثره  قصائده  به 
هذا هو المفهوم الذي كان يحمله بكل صدق 
في قاموسه لهذا كان ارتباطه بشعبه وأرضه 
يصل إلى درجة الجنون؛ يتمزق قلبه وراء 

كل شبر من أرضه يقول: 
»تفاجئني األرض أن الشجر

يخبئ أسلحة
يا جنمة في اجلليل
ويا تينة في اخلليل

يا شجرة السرو في القدس 
وبني بيتي وبني أريحا قصيدة
ونابلس تطبع كفي جريدة« 

بحراً  شعبه  ومن  سمكة،  نفسه  من  جعل   
حمزاتوف؛  رسول  الشاعر  رأي  وعلى 
تغرق،  البحر  على  تكذب  التي  فالسمكة 
منذ  رحيله  رغم  فنراه  يغرق  لم  وشاعرنا 
تلهب  أشعاره  التزال  عام  وثالثين  أربع 
نحو  الجماهير  وتدفع  الشباب،  في  الحماس 
أنشد  ويقول:  باألرض،  والتمسك  النضال 

أناشيد الكفاح وسر بقافلة الجيّاع .
تعيش  بسيسو  ومسرحيات  وأشعار  كتابات 
والقصيدة  ال  كيف  شعبه،  يوميات  تفاصيل 
كانت  والقصيدة  األرض،  موسيقا  عنده 
األول  والنشيد  األول  الفصل  هي  دائماً 
موسيقا  أنها  المحتلة،  األرض  كتّاب  عند 
دون  العيش  يمكنها  ال  واألرض  األرض؛ 
كتّاب  لدى  كذلك  القصيدة  وطالما   - موسيقا 
األرض المحتلة؛ فكان البد لقصائده أن تدافع 
ضد  سالحا  كان  لهذا  األرض،  توأمها  عن 
أو  الجماهير  بيد  سالحاً  وسوطها،  الطاغية 
يقول  حيث  السالح  هذا  إلنجاب  معمال  أنها 

: »الشعر كان دائماً ذلك المقاتل العنيد، أنه 
الذخيرة،  الشعر في مختلف مراحله مصنع 
أيضاً  ويقول  للجماهير«  األسلحة  يقدم 
الطاغية  يد  ضد  »الشعر  السياق:  هذا  في 
وضد سوطه ..السوط المجدول من شرايين 

الفقراء«.
هذا الشاعر الذي جعل الشعر بندقيته ولسان 
أبطاله من  الشعر وعلى  تعرف على  حاله، 
خالل اطالعه ودراسته أشعار وكتابات بول 
ونيرودا  ولوركا  أراغون  ولويس  إيلوار 
فكان  وغيرهم،   وبوشكين  حكمت.  وناظم 
يتأثر بهم وبأفكارهم، وبالتالي ليس  البد أن 
ونهجهم  سيرهم  ُخطا  على  يسير  أن  غريباً 
المبني على خدمة اإلنسان والبحث عن حقيقة 
وجوده . من  دواوينه بعد ديوانه -المعركة 
- فلسطين في القلب - األشجار تموت واقفة 
- قصائد على زجاج النوافذ -آخر القراصنة 
النثرية  أعماله  أما  وغيرها.  العصافير  من 
 - الجبل  عاش  الجبل  »مات  منها:  فنذكر 
المسرحية  أعماله  ومن  فلسطينية...«  دفاتر 

نذكر » ثورة الزنج«.
ترك لنا الشاعر معين بسيسو مجموعة كبيرة 
مراحل  مختلف  فيها  واكب  األعمال،  من 
كفاح ونضال وحياة شعبه الفلسطيني ومازال 
أثر صوته  يدوي وقصائده ظلت صفعة في 
الشجاعة  بالكلمة  ناضل  فقد  األعداء،  وجه 
في  األبيض  وبالسالح  الحي  والرصاص 
سبيل قضيته الفلسطينية ومن أجل اإلنسانية 
الراحل  الشاعر  قصائد  يقرأ  جمعاء.من 
النبرة  العالي  النضالي  الشعر  إن هذا  يشعر 
يعد   المتدفق  والشعور  الصادق  واإلحساس 
الشعرية،  المعركة  إلى  ثرية  إضافة  بحق 
وهو الذي حاز على جائزة اللوتس العالمية 
عام 1982م. وعلى أعلى وسام فلسطيني - 
درع الثورة - هذه رقعة من المساحة الكبيرة 
عن شاع كبير رحل دون أن يودعنا إثر نوبة 
قلبية حادة في  24 / 1/ 1984م. في بالد 
الغربة ولكن بعد أن قال كلمته وبصوت عال 
،  وإن  جداً وهو القائل: »فأنت إن سكتَّ متَّ

، قلها ومت« . نطقتَّ متَّ

الشاعر معني بسيسو... 
الشعر واألرض توأمان

قاسم ابراهيم

وفي  رفاقنا،  عدسات  التي رصدتها  الخاصة 
جميع المراكز لمسنا اإلقبال الشديد والترحيب 
المعرض  هذا  ونهدي  الجماهير،  قبل  من 

الجوال ألرواح رفاقنا الشهداء«.
الصورة تُخلِد اللحظة وتوثّقها

العضوة في المركز والمشاركة في التصوير 
المعرض  عن  تحدثت  أيضاً  علي  إيفلين 
بعدد  المعرض  في  »شاركت  ومشاركتها: 
صورة  نقل  هي  الفكرة  وكانت  الصور،  من 
في  القتال  جبهات  من  أشكاله  بكافة  النضال 
صور  والخلفية  األمامية  والخطوط  الخنادق 
وكتوثيق  مؤسساتنا،  في  اليومية  الحياة 

قرب،  عن  يرها  لم  لمن  الصورة  وإيصال 
ولتفاصيل الحياة اليومية لكل شرائح المجتمع، 
وشرق  شمال  مناطق  جميع  من  وهي صور 
تخليد  في  الصورة  دور  يكمن  وهنا  سوريا، 
اللحظة وتوثيقها وإيصالها لكل العالم ليتعرف 
العريقة،  وثقافته  وتاريخه  شعبنا  نضال  على 
وإقبال الناس على المعرض في كافة المناطق 
للمزيد من العمل والعطاء، كانت  كان حافزاً 
سوريا  شمال  شعوب  صوت  إيصال  الغاية 

وثورتها وأنا متأكدة إن الرسالة وصلت«.

تقرير/ آرين شنكايل
رشو كاسان

ايفلني علي

رفــقــة العــمــيــة
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خشبة  على  انطلقت   - الطبقة   / روناهي 
في  الثقافي  المركز  في  المدمر  المسرح 
مدينة الطبقة فعاليات مهرجان الشهيد هوكر 
للثقافة والفن لدجلة والفرات، تحت عنوان« 
انتفضوا ...حاربوا ...حرروا عفرين«. حيث 
مستوى  على  الرابع  المهرجان  هذا  يعتبر 
الشمال السوري، وأول مهرجان تشارك فيه 

شبيبة الطبقة والرقة ودير الزور.

إحياء تراث املنطقة

المشتركة  الرئاسة  المهرجان  حضر  وقد 
علي،  وهند  محمد  شيار  التنفيذي  للمجلس 

التشريعي  للمجلس  المشتركة  والرئيسة 
روشن حمي، ووفد الشبيبة من كافة مناطق 
ألعضاء  باإلضافة  السوري،  الشمال 

المؤسسات المدنية في المنطقة.
صمت  دقيقة  بالوقوف  المهرجان  بدأ  وقد 

على أرواح الشهداء.
الرئيس  من  كل  ألقى  المهرجان  بداية  وفي 
محمد  شيار  التنفيذي  للمجلس  المشترك 
زانا  سوريا  شمال  شبيبة  في  واإلداري 
على  كالمهم  مجمل  وأكدت  تولهلدان، 
ضرورة المحافظة على ثقافات المنطقة، من 

خالل إحياء الفنون فيها.
وخالل المهرجان قدمت فرق غنائية ودبكات 

شعبية من الطبقة والرقة ودير الزور ومنبج 
استمر  حيث  شعرية،  وفقرات  مسرحيات 

المهرجان ليوٍم واحد.
هامش  على  صحيفتنا  أجرته  لقاء  وفي 
الطبقة  شبيبة  في  اإلداري  مع  المهرجان 
لمهرجان  التحضيرية  اللجنة  وعضو 
حدثنا  والذي  األحمد،  محمد  هوكر  الشهيد 
فيه  قدمت  التي  واألعمال  المهرجان  عن 
من  الشبيبة  المهرجان  في  »شارك  قائالً: 
تل  شبيبة  السوري؛  الشمال  مناطق  كافة 
والحسكة  ومنبج  الزور  ودير  والرقة  أبيض 
قدموا  بأنهم  محمد  وأضاف  وغيرهم«. 
يدوية  وأعمال  وفنية  مسرحية  عروضاً 
ولوحات تراثية وحلقات دبكة شعبية وأعمال 
نحت يدوية، ونوه األحمد بأنها تعتبر الخطوة 
مستوى  على  الشبيبة  لمهرجانات  األولى 
منبج  شبيبة  شاركت  وقد  السوري،  الشمال 
وشبيبة  الشعبية،  والدبكة  الشعر  عبر  فيه 
الشهيد  عن  مسرحي  عمل  قدمت  الطبقة 
وأعمال  شعبيتين  ودبكتين  المعنوية  والقيم 
قدمت  فقد  الحسكة  شبيبة  أما  ونحت،  رسٍم 
وأعمال  الشعبي  التراث  عن  غنائية  فقرات 

رسم تراثية.

كانت ملحمة تارخيية
 مجعت الشبيبة

التحضيرية  اللجنة  عضو  مع  لقاء  وفي 
أهمية  ذكر  والذي  والت،  جيا  للمهرجان 

المدينة،  في  المهرجان  فعالية  انطالق 
الشمال  شبيبة  وجمع  تحريرها  بعد  وخاصةً 
السوري معاً، بهذا الصدد أشار جيا بأن هذا 
شمال  مستوى  على  الرابع  هو  المهرجان 
كونها  من  تأتي  المهرجان  وأهمية  سوريا، 
انتفضوا وعنوانها  الثانية من حملة  المرحلة 
حرروا....  حاربوا...  »انتفضوا...  هي: 
إطار  في  جديدة  خطوة  ليكون  عفرين«، 

تنظيم واجتماع شبيبة الشمال السوري.
في  تكمن  الكبيرة  أهميته  إن  على  وأكد 
آفا  الشبيبة من شعوب روج  مشاركة جميع 
تكمن  أتحادهم  في  ألن  السوري؛  والشمال 
الطبقة  من  الشبيبة  فيه  شاركت  فقد  القوة، 

والرقة ودير الزور والحسكة وكوباني، كما 
التركمانية والشركسية،  الشبيبة  شاركت فيه 
الشبيبة  تجمع  تاريخية  ملحمة  بمثابة  فكانت 

من كافة الشعوب السورية.
عدة  تضمن  قد  المهرجان  بأن  جيا  وتابع 
ودبكات،  ومسرحيات  شعر  من  فعاليات 
تلونت  حيث  والغناء،  الرسم  إلى  باإلضافة 

كل منطقة بتراثها في المهرجان.
وأكد بأن اختيار الطبقة للمهرجان هو للتأكيد 
على أن شبيبة الطبقة تحتضن جميع الشعوب 
فُِرضت  التي  القيود  من  فكرها  تحرير  بعد 
عليها إبان حقبة داعش، ونوه جيا بأن اليوم 
الحسكة،  في  سيكون  المهرجان  من  الرابع 
وهناك سيجتمع كافة الشبيبة ليوجهوا رسالة 
للمحتل مفادها؛ بأنه لن يستطيع تفرقة الشبيبة 
ولن  الديمقراطية،  األمة  براية  المستظلة 
يستطيعوا كتم صوت الحرية الذي تنادي به 

الشبيبة في الشمال السوري. 

تصنيع  ورشات  في  العمل  وتيرة  تسارعت 
بالتزامن  الدراسة، واألبواب والنوافذ  مقاعد 
ضمن  الركام  وإزالة  التنظيف  حمالت  مع 
لتهيئة جو مريح  الزور،  دير  مدارس ريف 
من  الشتاء  فصل  خالل  للطلبة  الدراسة  من 

العام الدراسي الحالي.
الزور  دير  في  والتعليم  التربية  لجنة  كثفت 
األبواب  وتركيب  والصيانة  الترميم  أعمال 
وإصالح  والصحية  والحمايات  والنوافذ  
وإزالة  المياه  وصنابير  المطرية  الفوهات 

وذلك  جديدة،  مقاعد  وتصنيع  الركام، 
التابعة  الفرات  إنشاءات  بالتنسيق مع شركة 

لمجلس دير الزور المدني.
هذا وقد تم تجهيز4 مدارس بشكٍل كامل في 
شحيل،  مدرسة  الشرقي؛  الزور  دير  ريف 

البصيرة، حوايج ذيبان، وذيبان.
الريف  في  أخرى   مدارس   4 شهدت  فيما 
كبر،  شية،  هرمو  سفيرة؛  قرى  في  الغربي 
الخدمات  وتقديم  إصالح  أعمال  الصعوة 

الالزمة.
دراسياً  مقعداً   500 اللجنة  وزعت  كما 
مصنعاً على النماذج الحديثة على المدارس، 
فيما تستمر أعمال تجهيز 500 مقعد دراسي 

آخر.
اإلداري في لجنة التربية بمكتب اإلصالحات 
هاوار  لوكالة  ذكر  هللا  عطا  أحمد  العامة 
الشهرين   قرابة  منذ  عملنا  »بدأ  بالقول: 
الشرقي،  الريف  في  مدارس   4 بتجهيز 
قيد  واثنتان  جاهزة،  الغربي  في  ومدرستين 

التجهيز.
عطا هللا أشار أن عملهم مستمر حتى تجهيز 

كافة المدارس في الريف.

لجميع  القاص كان مقصداً  بازار قرية برج 
التركي  الجيش  احتالل  قبل  القرية،  أهالي 
العشرات  كان  عفرين،  لمقاطعة  ومرتزقته 
من الباعة يبيعون بضائعهم في البازار، أما 
في  يوجد  ال  القائم،  للحصار  ونتيجة  اليوم 
البازار سوى بائعين، وال يلبي السوق حاجات 
األهالي. قبل أن يحتل جيش االحتالل التركي 
يتوجه 25  كان  عفرين،  مقاطعة  ومرتزقته 
بائعاً إلى قرية برج القاص في ناحية شيروا 
البضائع  أنواع  مختلف  لبيع  اثنين،  يوم  كل 
ما  أو  األسبوعي  السوق  وكان  لألهالي، 
جميع  يؤّمن  )البازار(،  األهالي  بين  يسمى 
اليومية  والمتطلبات  المنزلية  المستلزمات 
بعد احتالل مقاطعة عفرين  واأللبسة. ولكن 
ومرتزقته،  التركي  االحتالل  جيش  قبل  من 
لناحية  تابعة  قرى   6 على  حصاراً  فرض 
ومن  القاص«،  »برج  قرية  ومنها  شيروا 
أيضاً  النظام  قوات  فرضت  األخرى  الجهة 
على  أثر  مما  القرى،  تلك  على  حصاراً 
في  يوجد  ال  حيث  األسبوعي،  البازار 
السوق اآلن سوى بائعين، من أهالي منطقة 
النبل والزهراء، وال يلبي السوق احتياجات 

وبخصوص  األساسية.  األهالي  ومتطلبات 
برج  قرية  بازار  في  البضائع  توفر  عدم 
وهي  جميل  عائشة  المواطنة  قالت  القاص، 
بأنه  هاوار،  أنباء  لوكالة  القرية  أهالي  من 
في  البائعين  من  العشرات  يوجد  كان  سابقاً 
متطلباتنا،  كافة  يلبي  السوق  وكان  البازار 
الحصار  وفرض  عفرين  احتالل  بعد  ولكن 
يوم  يأتيان  بائعين  يبَق سوى  لم  قريتنا  على 
البضائع  جميع  لديهما  توجد  وال  االثنين، 
احتياجاتنا  تأمين  من  نتمكن  وال  الالزمة، 

األساسية«.

حيث أشار عاكف بأنه قبل سنتين ُعقِد مؤتمر 
شبيبة  اتحاد  تأسيس  قرار  وأُصِدر  الشبيبة 
روج آفا، واآلن بعد مرور سنتين من المؤتمر 
السابق؛ سينعقد مؤتمر شبيبة روج آفا تحت 
شعار )بنضال الشبيبة الثورية سنبني سوريا 
بالقول:  مصطفى  ونوه  وديمقراطية(،  حرة 
المؤتمر،  في  جذرية  تغيّرات  »سنجري 
سوريا،  مستوى  على  شامالً  سيكون  بحيث 
وخالل المؤتمر سيتم النقاش حول آلية عمل 

جديدة لالتحاد«.
تغيير  هناك  سيكون  بأنه  مصطفى  وأردف 
الشبيبة  تطلعات  يوافق  بما  الداخلي  للنظام 

السورية، وسيتم طرح مسودة عمل للنقاش، 
وفي نهاية المؤتمر سيتم انتخاب مجلس عام 
من خمس وثالثين عضواً بمن فيهم الرئاسة 

المشتركة للمجلس.
وبين مصطفى من خالل حديثه بأن المفوضية 
انتخابات  على  ستشرف  لالنتخابات  العليا 
المؤتمر سيعقد  أن  إلى  ونّوه  العام،  المجلس 

خالل يوميين متتاليين.
سيتم  األول  اليوم  في  بأنه  عاكف  وأضاف   
عضو   5000 بحضور   المؤتمر  افتتاح 
التالي  اليوم  وفي  رميالن،  مدينة  ملعب  في 
 550 بحضور  أعماله  المؤتمر  سيباشر 

ومن  المجتمع،  شعوب  كافة  يمثلون  عضواً 
وأكد  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  مختلف 
مصطفى بأن الغاية من تشكيل اتحاد الشبيبة 
وتنظيمهم  السورية،  الشبيبة  دعم حركة  هو 
من جميع النواحي؛ ليأخذوا دورهم في بناء 
ودمقرطة سوريا، فبالتنظيم نستطيع أن نُفِشل 

كافة المؤامرات التي تحاك ضد سوريا.
الذي  المجتمع  »أن  بالقول:  مصطفى  وتابع 
إقصائي  مجتمع  هو  الشباب  شريحة  يهمش 
االجتماعية  الحياة  فدورة  ناضج،  غير 
فمن  أوالً،  بالشبيبة  االهتمام  بإيالء  تكتمل 
وإننا وجهنا  المستقبل،  يمتلك  الشباب  يمتلك 

األممية  الشبيبة  حركة  إلى  دعوات حضور 
مختلف  من  الحرة  الشبيبة  يمثلون  الذين 
دول العالم، كما وجهنا دعوات حضور إلى  
وباكور  باشور  في  الشابة  الفعاليات  مختلف 
شبيبة  لمجلس  دعوة  وجهنا  كما  كردستان، 

سوريا.
 واختتم مصطفى بأنه يأمل أن يخرج المؤتمر 
وتتماشى  الشباب،  طموحات  تلبي  بقرارات 

مع المرحلة المعاشة .

عاكف مصطفى لروناهي: نتطلع الختاذ قرارات 
مؤثرة يف مؤمتر الشبيبة

مهرجان الشهيد هوكر يتوهج مبشاركة الشبيبة

تهيئة جو دراسي مناسب للطلبة يف  
الشتاء يف دير الزور

حصار خانق يفرضه احملتل 
على األهايل

روناهي / كركي لكي- صرح لصحيفتنا 
شبيبة  ملؤمتر  التحضريية  اللجنة  عضو 
بأهنم  مصطفى؛  عاكف  آفا  روج 
على  ومؤثرة  هامة  قرارات  سيتخذون 
الذي  لالحتاد  التنظيمية  اهليكلية  صعيد 
والعاشر  التاسع،  يف  العام  مؤمتره  سيعقد 

تقرير/ غاندي إسكندرمن الشهر اجلاري

عاكف مصطفى

تعرضت   – الجرنية  روناهي/ 
الواصلة  والجسور  العبارات  معظم 
التابعة  الجرنية  ببلدة  الطرق  بين 
السوري  الشمال  في  الطبقة  لمنطقة 
قبل  من  وُمتعمد  ُممنهج  تدمير  إلى 
مرتزقة داعش، ما أدى إلعاقة حركة 
السير على الطريق، والذي يعتبر من 
الطرقات الهامة التي تصل بين المدن 

في الشمال السوري.

وتأتي أهمية هذه العقدة الطرقية كونها 
»الجرنية،  التالية:  الطرقات  تربط 
منبج،  والطبقة،  والرقة،  والطبقة، 
البعض«،  بعضها  مع  آفا  روج  وسد 
هذه  خالل  الشعب  بلدية  وتتجهز  كما 

البلديات  لجنة  مع  وبالتنسيق  الفترة 
المدنية  باإلدارة  التنفيذي  المجلس  في 
بإصالح  الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية 
الفترة  خالل  والعبارات  الجسور  هذه 

القادمة.

ولالطالع على الخطوات التي ستقوم 
العبارات  إلصالح  الجرنية  بلدية  بها 
مع  لقاء  لصحيفتنا  كان  والجسور؛ 
الجرنية حمد  لبلدية  المشترك  الرئيس 
البلدية  استعداد  أكد على  الذي  األحمد 
والجسور  العبارات  إصالح  في  للبدء 
تدخل  التي  العبارات  ومن  المدمرة، 
الحرية،  »قرية  التنفيذ:  ضمن 
ووادي  عثمان،  تل  الكلي،  الخاتونية، 

إلى  باإلضافة  الفارس،  وقرية  جهنم، 
جسري الرملة والجرنية«.

وأشار األحمد إلى أهمية إصالح هذه 
طرق  تسهيل  في  والجسور  العبارات 
المسافات  واختصار  المواصالت 
وبخاصة أن الطريق يربط بين مناطق 
السوري  الشمال  في  استراتيجية 
كمدينة الطبقة والجرنية والرقة ومنبج 

وكوباني.

الجرنية  جسر  أن  األحمد  حمد  وذكر 
القسمين  بين  يربط  إصالحه  المراد 
الجرنية،  بلدة  من  والجنوبي  الشمالي 
سيٍل  بفعل  منه  أجزاء  تهدمت  والذي 
أنه  الماضي رغم  العام  جارف خالل 
المدمر  الجزء  وأن  إسمنتي،  جسر 
منه يصل لطول )32( متر وبعرض 

)16( متر.

في  الشعب  بلدية  »ستقوم  وأضاف: 
ـ  الجرنية  طريق  بإصالح  الجرنية 
الطبقة الذي يصل لطول )400( متر 
وذلك  والرملة،  األحمدية  قريتي  بين 
أصبح  فالطريق  والغربلة،  البقايا  بمد 

سيئاً جداً في تلك المنطقة«.

الجرنية  منطقة  إن  ذكره؛  والجدير 
سوريا  قوات  يد  على  تحررت 

الديمقراطية في نهاية عام 2016م.

للتجارة  العامة  المديرية  تعمل  جانبها؛  على ومن  الغنية  بأقسامها  الجزيرة  إقليم  في 

كافة  وتقديم  التجاري،  بالنشاط  النهوض 
التي  التعاميم  وإصدار  للتجار  التسهيالت 
تنص على الشروط الواجب توافرها للمواد 
سواًء  األسواق؛  في  المواد  أسعار  وتحديد 
المستـورد؛  أو  المحلي  اإلنتاج  من  كانت 
كإدارة  المعنية  الجهات  مع  بالتنسيق  وذلك 
وهيئة  المستهلك،  وحماية  العامة،  الضابطة 

البلديات، والنقل، والمؤسسات التابعة لها.

تنسيق وتنظيم العمل التجاري

ويذكر بأن صدور أي تعميم يتم بعد إجراء 
التكاليف  وحساب  للمادة،  الشاملة  الدراسة 
الالزمة للمنتج؛ كأجور النقل، واليد العاملة، 
تكاليف  وحساب  وجودتها،  المادة  ونوعية 
المنتج وغيرها، وذلك من قبل قسم الدراسات 

في المديرية العامة للتجارة.

كما أن قسم اإلحصاء في المديرية له الدور 
التجاري،  العمل  وتنظيم  تنسيق  في  األبرز 
شاملة  بيانات  قاعدة  تنظيم  خالل  من  وذلك 
المعابر  من  المستوردة  المواد  لجميع 
الحدودية، وإحصائها وفرزها حسب النوع.

هي  المستوردة  المواد  بأن  ذكره  والجدير 

والشاي،  »السكر،  مثل  غذائية  منتجات 
إضافةً  وغيرها«،  واألرز  والمعلبات، 
البناء،  ومواد  الحديدية،  المصنوعات  إلى 
الكهربائية  والمعدات  واألحذية،  واأللبسة، 
والطبية، وذلك من خالل تقارير يومية تقدم 
إلى قسم  الحدودي،  إدارة معبر سيمالكا  من 
اإلحصاء؛ وتكون هذه التقارير مفصلة بكمية 
هذه  تدوين  ويتم  وعددها،  ووزنها  المادة 
بعد ذلك  ليتم  تقارير شهرية،  األرقام ضمن 
احتسابها ضمن قوائم بشكل شهري، ومن ثم 

المجموع السنوي لهذه المواد.

االقتصاد اجملتمعي أفضل ُسبل 
القضاء على االحتكار

وكما يعد اإلحصاء المرجع األساسي للفروع 
كالزراعة  االقتصاد؛  هيئة  من  األخرى 
والصناعة كونها تعمل على قيد كمية المواد 
على  تعمل  والتي  »المستوردة«  الداخلة 
تغطية الحاجات اليومية للمستهلك في اإلقليم، 
ومدى توافر المواد أو فقدانها في األسواق، 
للمساهمة  المقترحات  تقديم  إلى  باإلضافة 
والمصانع؛  المعامل  إنشاء  إمكانية  في مدى 
بهدف الحد من عملية االستيراد، واالعتماد 

لتسخير  وذلك  المحلي،  اإلنتاج  على  الكلي 
كافة اإلمكانيات، وتحويل المفهوم الرأسمالي 
مفهوم  إلى  بالخصوص  والتجارة  لالقتصاد 
الجشع  عن  البعد  كل  بعيد  مجتمعي  اقتصاد 
واالحتكار، وتحويله إلى مجتمع معتمد على 
السلع والبضائع فيما  تبادل  الذات، وإمكانية 
على  والقضاء  العمل  فرص  وزيادة  بينها، 

البطالة.

الفقدان؛ يعرض التاجر 
للمساءلة القانونية

االحتكار  منع  في  األهم   الدور  لإلحصاء 
كون  األسواق،  في  التجار  بعض  قبل  من 
عند  وضحاها  ليلة  بين  تتم  االحتكار  عملية 
بإخفاء  التاجر  يقوم  إذ؛  معينة.  مادة  إخفاء 
وبعد  التخزين،  مستودعات  في  البضاعة 
أنه  إال  يعمل على رفع سعرها،  أيام  مرور 
بفضل دور اإلحصاء والتقارير المقدمة من 
التاجر  اسم  والمتضمن  سيمالكا  معبر  إدارة 
االستيراد  وكمية  ووجهتها  البضاعة  ونوع 
وتاريخها يكشف احتكار التاجر، فعند فقدان 

أي مادة يعرض التاجر للمساءلة القانونية.

جسور وعبارات اجلرنية
 بصدد الرتميم

النهوض بالنشاط التجاري يف إقليم اجلزيرة

النقطاع  نظراً  ـ  الحسكة  روناهي/ 
ياُلقي  تمر؛  تل  في  المتواصل  الكهرباء 
األهالي صعوبة في وصول المياه إليهم. 
تمر  تل  في  المياه  دائرة  قامت  لذلك؛ 
وبالتنسيق مع بعض المنظمات اإلغاثية، 
بتنفيذ مشروع تركيب مولدات كهربائية 

على اآلبار.

ونفذ المشروع في كل من قرى المجيبرة، 
)بيركنس(  نوع  ذات  والفكة  وزركان، 
يضخ  والذي   ،KAV  /100/ استطاعة 
تقديم  بهدف  لها؛  المجاورة  للقرى  المياه 

الخدمة للمواطنين وتوفير المياه الالزمة.

في  والبيئة  البلديات  لجنة  قامت  كما 
مقاطعة الحسكة بتوزيع اآلليات الهندسية 
أجل  من  الحسكة  مقاطعة  بلديات  على 
ولتلبية  إليها،  الموكلة  بالمهام  القيام 
المشاريع  وإنجاز  المواطنين،  خدمات 
وتنفيذها، واآلليات الهندسية هي بوبكات 
اثنان،  عدد  سي  بي  وجي  أربعة،  عدد 
وصهاريج للصرف الصحي عدد اثنان، 
وصهريج واحد لمياه الشرب، باإلضافة 

إلى إطفائية واحدة.

ضابطة  أتلفت  ـ  لكي  كركي  روناهي/ 
في  الشعب  لبلدية  التابعة  التموين 
بعد  الصالحية  منتهية  مواد  لكي  كركي 
السوق  في  جولتها  أثناء  مصادرتها 
على  الحفاظ  بهدف  بالمدينة؛  المركزي 

سالمة األهالي.

الصالحية  المنتهية  المواد  وتضمنت 
عصير  العيران،  البن،  )البسكويت، 
سلس، دبس البندورة، السمن، المعلبات، 
أفادتنا  الخصوص  وبهذا  والمنظفات(، 
الشعب  ببلدية  التموين  قسم  في  اإلدارية 
بقولها:  حمو  ياسمين  لكي  كركي  في 
والمنتهية  الضارة،  المواد  إتالف  »تم 
بموجب  النفايات  مكب  في  الصالحية 

تم  »كما  وأضافت:  ضبط«،  محضر 
مخالفة أصحاب هذه المواد أصوالً«.

اآلونة  في  أنه  إلى  ياسمين  وأشارت 
األخيرة كثرت المواد المنتهية الصالحية 
ماركة  بسكويت  وبخاصة  األسواق،  في 

بيسرول.

التموين  قسم  في  اإلدارية  وناشدت 
ياسمين  لكي  كركي  في  الشعب  ببلدية 
والحذر  الحيطة  بأخذ  المواطنين  حمو 
والتأكد  استهالكية،  مادة  أي  أثناء شراء 
قسم  وإبالغ  صالحيتها،  تاريخ  من 
التموين عن أي مخالفة من قبل أصحاب 

المحالت.

روناهي/ قامشلوـ  تعد التجارة من األنشطة االقتصادية األساسية بتنوعها وأفرعها املتعـددة 
الدول  مع  والتصدير  االسترياد  عمليات  خالل  من  باالقتصاد  النهوض  على  تعمل  كوهنا 
للمجتمع  الالزمة  املستلزمات  كافة  وتوفري  احمللية  األسواق  إغناء  خالهلا  من  ليتم  األخرى، 

وبالتايل حتقيق االقتصاد اجملتمعي.

تقرير/ آالف عثمان ـ برييفان محي

محد االمحد

إنهاء مشروع تركيب
 املولدات لقرى تل متر

إتالف مواد منتهية 
الصالحية بكركي لكي


