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اإلقبال على مركز كشف سرطان 
الثدي املبكر يزداد

دائرة احلدائق والتشجري تبدأ حبملة
 التشجري يف الطبقة

بهدف زيادة الوعي بين النساء وتعزيز الوقاية 
بتجنب  وذلك  الثدي،  سرطان  ضد  األولية 
اإلصابة  احتمال  تزيد  التي  الخطورة  عوامل 
األحمر  الهالل  من  متميزة  وبخطوة  به، 
الكردي تم افتتاح المركز التخصصي للكشف 
الحي  في  الواقع  الثدي  سرطان  عن  المبكر 
الغربي بمدينة قامشلو، والذي يعتبر األول من 
نوعه بالماموغرافي عن طريق الـ CD وذلك 
عامًا،   35 أعمارهن  تتجاوز  اللواتي  للنساء 
وأيكو دوبلير للنساء ما دون 35 عامًا، كما أن 
الخدمات التي يقدمها المركز مجانية بالكامل 
المعنوية  أو  المادية  الناحية  من  كانت  سواًء 
فيما يتعلق بالكشف المبكر عن سرطان الثدي.

اإلقبال ازداد بعد التثقيف الصحي

حيث ُافتتح المركز في الشهر العاشر من العام 
لسرطان  التوعية  بشهر  يعرف  كونه  الفائت 
إلجراء  اإلقبال  كان  افتتاحه  وُمنذ  الثدي، 
تغير  ما  سرعان  ولكن  قلياًل،  الفحوصات 
الحاضر  الوقت  في  اإلقبال الفتًا  فبات  الحال 
ففي اليوم الواحد يستقبل المركز ما بين )15 
اإلدارية  لنا  أكدته  ما  حسب  حالة،   )20-
عن  المبكر  للكشف  التخصصي  المركز  في 
سليمان  روجدا  قامشلو  في  الثدي  سرطان 

خالل لقاء أجرته صحيفتنا روناهي معها.
نسبة  المركز  افتتاح  »ُمنذ  روجدا:  وأضافت 
 ،%2 كانت  الخبيثة  بالكتل  النساء  إصابة 
كتل  تكون   %40 وحوالي   ،%40 والسليمة 

والتشجير  الحدائق  دائرة  بدأت  روناهي/الطبقة: 
آالف  ثالثة  من  أكثر  لتشجير  حملة  الطبقة  في 
الطبقة  مدينة  حدائق  في  متنوعة  غرسة 
واألرصفة، من أجل إعادة جمالية المدينة وتأهيل 

الحدائق.

الحدائق  دائرة  لها  التي حّضرت  التشجير  حملة 
والتشجير بمنطقة الطبقة بدأت والخطوة األولى 
حي  في  الواقعة  فلسطين  حديقة  بافتتاح  كانت 
بخمس  وتشجيرها  الطبقة  مدينة  شرق  الوهب 
المثمر والمروحي،  النخيل  وأربعين غرسة من 
في  ستنفذ  التشجير  عملية  العملية؛  هذه  ومثل 
الفترة المقبلة في مناطق متفرقة من مدينة الطبقة.

الحملة بدأت  يف حديقة فلسطني

الحدائق  دائرة  رئيس  أكد  السياق  هذا  وضمن   
جمال  الطبقة  في  الشعب  بلدية  في  والتشجير 
حملة  بأن  »روناهي«  لصحيفتنا  عبداللطيف 
التشجير بدأت بافتتاح حديقة فلسطين الواقعة في 
هي  وتشجيرها  الوهب  حي  في  فلسطين  شارع 
لعام2020م والتي  التشجير  بداية انطالق حملة 

من المتوقع زراعة ثالثة آالف غرسة.

راع الّدويل... بيَن هيمنِة  سوريا ساحُة الصِّ
موسكو وواشنطن وِعناد أردوغان

التطورات المتسارعة التي تعيشها سوريا سياسيًا وعسكريًا، 
واإلقليمية  العالمية  الدول  سياسات  تقودها  باتت  والتي  
على هواها جعلت من األوضاع تسوء رويدًا رويدًا، حتى 
وصلت الى مرحلة خطيرة للغاية، هذه السياسات المصلحية 
لهذه الدول بدأت تتجه الى مرحلة اإلنذار بصدام عسكري 

بينها، وكلما تأزم الوضع أكثر فأكثر...«9

وثائق: اختطاف وقتل 19 شخص 
خالل شهر في عفرين التخصصي عملُه للكشف  المركز  روناهي/ قامشلو- بعد أن باشر 

ِقبل  من  اإلقبال  حيث   ، قامشلو  الثدي  في  سرطان  عن  المبكر 
النساء إلجراء الفحوصات كان الفتًا، وهذا يقلل من نسبة اإلصابة به.

والهوية  المنطقة  ثقافة  تنشر  الجزيرة  إقليم  في  العسكرية  للموسيقى  أكاديمية 
الكردّية بأجمل األلحان، لتكون دافعًا معنويًا قويًا للروح الثورية، وتقدم كل ما 

هو أفضل ِبحسِّ أبناء المنطقة في روج آفا...«8

المنسقة  العضوة  دعت   
رمزية  ستار  مؤتمر  في 
الحر  العالم  محمد 
المؤامرة  كسر  بضرورة 
األمة  قائد  على  الدولية 
اهلل  عبد  الديمقراطية 
على  مؤكدًة  أوجالن، 
أن  المرأة  على  يجب  أنه 
تقتدي بفكره ونضاله من 

أجل حريتها...«3

تقرير /إيفا ابراهيم 

تقرير/ مصطفى الخليل

ليفية أو عقد لمفاوية أو تضخم أقنية لمفاوية«.
والجدير بالذكر أن األسعار الماموغرافي عن 
طريق الصور اإلشعاعية في المراكز األخرى 

تتراوح ما بين )25 - 30( ليرة سورية.
جميع  حديثها  نهاية  في  روجدا  وناشدت 
النساء للقيام بإجراء الفحص الدوري للكشف 
المبكر عن سرطان الثدي قبل أن تتأزم الحالة 
عند  تكون %95  الشفاء  نسبة  كون  الصحية، 

اكتشاف السرطان في مراحله األولية.

املركز يدعمنا ماديّاً ومعنويّاً

عن  المبكر  الكشف  لمركز  زيارتنا  وخالل 
المراجعات  إحدى  استوقفتنا  الثدي  سرطان 
عبود«  »راغدة  تدعى  والتي  المركز  ضمن 
للتشنجات  تتعرض  كانت  بأنها  أشارت  حيث 
في الصدر لذا قصدت المركز إلجراء فحص 

دوري لالطمئنان.
يقدم  المركز  كون  جدًا  سعيدة  بأنها  وبينت 
إلى  إضافة  أيضًا،  والتثقيفية  الطبية  الخدمة 
التخفيف من العبء المادي عنهم، وناهيك عن 
العامالت  معاملة  عن  ناهيك  الجيدة  خدمتهن 
في المركز والمختصة بالتثقيف الصحي الذي 

ُيشعر المرء بالراحة.
أنواع األورام  أكثر  الثدي من  يعتبر سرطان 
لوحظ  حيث  النساء،  عند  شيوعًا  الخبيثة 
واضحة  نسبة  ازدياد  األخيرة  اآلونة  في 
المركز  هذا  ووجود  المرض،  بهذا  لإلصابة 
كنَّ  اللواتي  للمرضى  المادية  األعباء  يوفر 
يضطررَن للسفر إلى مناطق أخرى للتأكد من 

خلوهن من هذا المرض.

مجال عبد اللطيف

تجهيز حديقة عىل مفرق الطبقة

من  غرسة  وأربعين  خمس  حوالي  زراعة  وتم  
والمروحي  المثمر  كالنخيل  األنواع  مختلف 
وزنزلخت بحضور من المجلس المدني في الطبقة 
والتشجير  الحدائق  دائرة  خطط  الشعب.  وبلدية 
في  الطبقة  مفرق  على  حديقة  تجهيز  نحو  تتجه 

الفترة القادمة.
كما أن هذه الحملة ستستمر بتشجير الحدائق في 
الطبقة  إضافة إلى  زراعة مئة وخمسين غرسة 

في األرصفة الواقعة في الحي األول والثاني من 
مدينة الطبقة.

إعادة جاملية املدينة

وأعاد رئيس دائرة الحدائق والتشجير جمال عبد 
الجمالية  إلى إضفاء  الحملة   الهدف من  اللطيف 
التي  الحدائق  تشجير  وإعادة  المدينة  أحياء  على 
لضرورة  األهالي  وتوعية  للتخريب،  تعرضت 

المحافظة على البيئة واألشجار في الحدائق.

 أكاديمية الموسيقى العسكرية... 
ألحاٌن ترفع الِهمم

فلتصبح مقاومة المرأة مبدًأ إلسقاط مؤامرة 15 
شباط ضد القائد أوجالن

تستمر المرتزقة الموالية لجيش االحتالل التركي 
بتنفيذ مخططات تركيا في عفرين المحتلة، 

عبر زيادة انتهاكاتها ضد األهالي واختطاف 
، إضافة لإلسكان القسري لبعض 

ً
العشرات شهرّيا

عوائل مرتزقتها الفارين من إدلب وغيرها في 
رد، واستمرار عمليات القتل واالختطاف 

ُ
منازل الك

وحرق األرايض وجرفها..«2
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المدني  السجل  مديرية  تتجّهز  األخبارـ  مركز 
في الطبقة لمنح المواطنين بطاقة مقيم ليزرّية 
دائمة لتخفيف األعباء على المديرية والمواطن 
على حدًا سواء، مع دراسة إلمكانية فتح مكتب 

للمكتومين.

الثبوتية  البطاقات  بمنح  الداخلية  لجنة  تستمر 
المدني  السجل  مديرية  طريق  عن  للمواطنين 
التابعة لها، والتسهيل على المواطنين الحصول 
المتخذة  األنظمة واإلجراءات  عليها من خالل 
لتسريع حصول المواطن على تثبت شخصيته.

تستعد  المواطنين  على  التسهيل  إطار  وفي 
للبدء  القادمة  األيام  في  المدني  السجل  مديرية 
بمنح المواطنين بطاقة مقيم ليزرية ألبناء منطقة 
الطبقة ممن قيدهم خارج المنطقة، وكذلك تدرس 

لجنة الداخلية حل مشكلة المكتومين.

قريباً بطاقة مقيم ليزريّة

وللحديث عن هذان الموضوعان كان لصحيفة 
لمديرية  المشترك  الرئيس  مع  لقاء  روناهي 
السجل المدني بالطبقة حميد الحج موسى  حيث 
جديدة  إجراءات  ستضيف  المديرية  أن  أكد 

تضاف إلى التسهيالت الكبيرة من قبل مديرية 
تطبيق  خالل  من  للمواطنين  المدني  السجل 
النظام اإللكتروني، حيث سيتم في األيام القادمة 
مقيم  بطاقة  ومنحهم  للمقيمين  سجالت  فتح 
قيدهم  الطبقة  دائمة وهي ألبناء منطقة  ليزرية 
المنطقة وذلك بعد  خارجها ويملكون عقار في 

االنتهاء من تجهيز برنامج التصميم.

آلية إصدار البطاقة

تقديم  خالل  من  للمقيم  البطاقة  منح  آلية  أما 
إلى  وباإلضافة  العقار  ملكية  إثبات  المواطن 
ورقة من مجلس الحي وبعدها يتم تجهيز سجل 
24ساعة  خالل  البطاقة  منحه  ويتم  به  خاص 
حسب ما ذكر حميد الحج موسى، وأن أهميتها 
كونها  المديرية  عن  الضغط  تخفيف  في  تكمن 
وتخفيف  الموطن  على  وكذلك  دائمة  بطاقة 

أعباء من التجديد واإلجراءات.

إمكانية فتح مكتب للمكتومني

لمديرية  المشترك  الرئيس  النهاية أضاف  وفي 
السجل المدني أن لجنة الداخلية تدرس إمكانية 
المشكلة  هذه  وحل  للمكتومين  مكتب  افتتاح 
1500شخص  يقارب   ما  وجود  مع  وخاصة 

مكتومين في ريف بلدة المنصورة.

أراد  أوجالن  اهلل  عبد  القائد  األخبارـ   مركز 
الحّرية لجميع الشعوب الُمضطهدة وعلى الرغم 
الفاشية  التركية  السلطات  تمارس  ذلك  من 

الُعزلة عليه وتحرمه من أبسط حقوقه.
 

على  العزلة  فرض  التركيَّة  السلطات  ُتواصل 
 ، الحرة  الُشعوب  قائد   ، أوجالن  اهلل  القائد عبد 
ومنع  بحقِه،  جبريَّة  إقامة  بفرِض  واالستمرار 
ذويه من زيارته أو التواصل معه، واالطمئنان 
الشهر 15  على وضعه الصحي، ُيصادف هذا 
شباط الذكرى السنويَّة ال 21 للمؤامرة الدوليَّة 
التي أفضت العتقالِه من قبِل السلطات التركيَّة. 
مواطنين  مع  لقاء  لصحيفتنا  كان  الصدد  وبهذا 
من ناحية عين عيسى أعربوا عن أملهم في أن 
َيتحرك الُمجتمع الدولي، أو المنظمات الحقوقيَّة 
في  أوجالن  القائِد  على  الَمفروضة  العزلة  لفِك 

القريِب العاجل.

القائد أراَد الحّريَّة لشعبِه ولكلِّ 
الُشعوب املضطهدة

المواطن محمود العبداهلل أشار إلى أن السلطات 
التي  فالتصرفات  االستبداد،  بؤرة  هي  التركية 
تقوم بها بحق القائد أوجالن وبحق شعوب المنطقة 
ال يمكن أن تفسر إال أنها دولة مارقة ال تقل عما 
فعلته همجية )التتار والمغول( التي عاثت فسادًا 
في كل البالد التي احتلتها، أو وصلت إليه، اآلن 
هي تعيد أمجاد الفاشية والسلطوية المبنية على 

تاريخها المعروف بدمويتها«.

استطالع/ حسام اسماعيل

تقرير/ مصطفى الخليل

جلنة الداخلّية تدرس فتح مكتب 
املكتومني يف السجل املدني

ُمواطنو عني عيسى ...عرفنا احلريَّة بفضِل
 فكر القائد عبد اهلل أوجالن

كسر األضالع 
أحد أسباب ضيق التنفس 

علماء صينيني يرجحون:
 اخلفافيش وراء »كورونا«

مذكرة دعوى 
رقم األساس /1121/لعام 2020م

طالب التبليغ:  الزبير الرملة بن مصطفى   
المطلوب تبليغه: سعيد حسين  جاهد الغباري  

الموضوع: تثبيت بيع رضائي  
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحًا من يوم الخميس  2020/2/27م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى 
رقم االساس /407/لعام 2020م

طالب التبليغ:  مهند الثلجه بن عبداهلل   
المطلوب تبليغه: محمد أحمد العساف  

الموضوع: مبلغ مالي    الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ صباحًا من يوم األحد  
2020/2/23م وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى 
رقم األساس /251/لعام 2020م

طالب التبليغ:  عذال مفضي الصالح بن محمد    
المطلوب تبليغه: فاطمه عيالني بنت اكيل وياسمين 

عيالني بنت اكيل  
الموضوع: تثبيت بيع  

الحضور أمام ديوان العدالة في الطبقة من يوم الثالثاء 
2020/2/18م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

مذكرة دعوى 
رقم األساس /188/لعام 2020م

طالب التبليغ:  أحمد الحاج حسين بن مصطفى   
المطلوب تبليغه: عالء محمد نعسان الحبل  

الموضوع: مبلغ مالي  
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ 

صباحًا من يوم األحد 2020/2/16م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة تبليغ
رقم األساس /425/لعام 2020م

طالب التبليغ:  نجاح العلي بنت أحمد   
المطلوب تبليغه: ابراهيم حبوش 
الموضوع: تفريق لعله الشقاق  

الحضور أمام ديوان العدالة في الطبقة  الساعة /10/ 
صباحًا بتاريخ 2020/2/24م وإن لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية ديوان العدالة 

االجتماعية في الطبقة 

مذكرة إخطار
رقم األساس /127/لعام 2020م

طالب التبليغ:  سحر نمر  
المطلوب تبليغه: أحمد البربوت 

الموضوع: تخمين مأجور  الحضور أمام ديوان 
العدالة في الطبقة  الساعة /10/ صباحًا بتاريخ 

2020/2/18م وان لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونيةديوان العدالة 

االجتماعية في الطبقة 

مذكرة دعوى 
رقم األساس /252/لعام 2020م

طالب التبليغ: محمود الغضبان بن حسن
المطلوب تبليغه: لؤي السعيد علي بن  نواف  

الموضوع: تثبيت بيع  
الحضور أمام ديوان العدالة في الطبقة  من يوم 

الثالثاء بتاريخ  2020/2/18م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

مذكرة دعوى 
رقم األساس /253/لعام 2020م

طالب التبليغ: منال الطويل بنت زياد 
المطلوب تبليغه: إلهام عاقل بنت حامد 

الموضوع: تثبيت بيع  
الحضور أمام ديوان العدالة في الطبقة  من يوم الثالثاء 

بتاريخ  2020/2/18م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

مذكرة إخطار
رقم األساس /269/لعام 2020م

طالب التبليغ: أسماء الخليل بنت عبد العزيز      
المطلوب تبليغه: أنس الخليل بن عبد العزيز    

الموضوع: بيع ونقل ملكيه   
الحضور أمام ديوان العدالة في الطبقة 
 من يوم الثالثاء بتاريخ  2020/2/18م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

وثائق: اختطاف وقتل 19 شخص خالل شهر في عفرين
مركز األخبارـ تستمر المرتزقة الموالية لجيش االحتالل التركي بتنفيذ مخططات تركيا في عفرين المحتلة، عبر زيادة انتهاكاتها ضد األهالي واختطاف العشرات 
شهرّيًا، إضافة لإلسكان القسري لبعض عوائل مرتزقتها الفارين من إدلب وغيرها في منازل الُكرد، واستمرار عمليات القتل واالختطاف وحرق األراضي وجرفها.

ووّثقت منظمة حقوق اإلنسان في عفرين- سوريا، 
اختطاف 18 مدنيًا بينهم امرأتين ومقتل شخص 
المرتزقة  يد  الجاري على  العام  آخر منذ مطلع 
الموالين لتركيا في قرى وبلدات عفرين، وقالت 
المنظمة إن الفصائل المسلحة قضت على نسبة 
30% من الغطاء النباتي »الطبيعي والمثمر« في 

عفرين منذ احتاللها من قبل الجيش التركي. 
للمحتل  الموالية  المرتزقة  إن  المنظمة  وقالت 
مجيد  سعيد  المواطن  قتل  إلى  عمدت  التركي 
أهالي  من  /50/عامًا  مجيد  أبو  الملقب  رشيد 

قرية عطمانلي التابعة لناحية راجو مطلع العام 
محمد  )آيهان  الشابين  لخطف  إضافة  الجاري، 
معمو-هيثم محمد معمو( من أهالي قرية هايامو 
 ،2020/1/30 بتاريخ  بلبل  لناحية  التابعة 
/35/عام  علي«  أنور  »عزالدين  واختطاف 
من أهالي قرية حسن من مركز مدينة عفرين، 
وبعد يوم واحد أقدم فصيل السلطان مراد على 
/32/عام  رشو  أحمد  محمد  المواطن  اختطاف 

من أهالي قرية قسطل مقداد.
مراد  السلطان  مرتزقة  من  مسلحون  أقدم  كما 

الشائعة  الصحية  المشاكل  من  التنفس  ضيق 
وعندما يكون لديك ضيق في التنفس، ال يمكنك 
من  يكفي  ما  على  الحصول  أو  أنفاسك  التقاط 
الهواء في رئتيك، يمكن أن تكون عالمة تحذير 

لمشكلة صحية تحتاج إلى عالج على الفور.
أسباب ضيق التنفس:

أسباب ضيق التنفس على المدى القصير األكثر 
شيوعًا هي:

1- اضطرابات القلق.
2- الربو.

3- جلطة دموية في رئتيك، ُتعرف باسم االنسداد 
الرئوي.

4- كسور في األضالع.
5- السوائل الزائدة حول قلبك.

6- أمراض الرئة.
7- أزمة قلبية.
8- فشل القلب.

9- مشاكل إيقاع القلب.
10- انخفاض عدد خاليا الدم الحمراء، وتسمى 

أيًضا فقر الدم.
11- االلتهاب الرئوي والتهابات الجهاز التنفسي 

األخرى.
12- الحمل.

باسم  يعرف  تحسسي شديد وهذا  فعل  13- رد 
الحساسية المفرطة.

14- فقدان الدم المفاجئ.
وإذا كنت شخًصا بالًغا يتمتع بصحة جيدة، فإنك 
إلى 20 مرة  لمدة تصل  الهواء  تتنفس وتخرج 
من   30000 من  يقرب  ما  وهذا  الدقيقة،  في 

األنفاس في اليوم.
أسباب ضيق التنفس المزمن:

المدى  وعلى  المزمن  التنفس  ضيق  أسباب 
الطويل هي:

1- وجود السوائل حول الرئتين، الربو، مرض 
انتفاخ  ذلك  في  بما  المزمن،  الرئوي  االنسداد 

الرئة.
2- السار كويد، مجموعة من الخاليا االلتهابية 

في الجسم.
القلب  قصور  ذلك  في  بما  القلب،  أمراض   -3

االحتقاني.
4- التهاب األنسجة حول القلب.

5- ارتفاع ضغط الدم في الرئتين، ويسمى أيًضا 

ارتفاع ضغط الدم الرئوي.
6- السمنة.

7- تندب الرئتين.
8- اعتالل عضلة القلب.

الرئة  سرطان  ذلك  في  بما  أخرى،  أشياء   -9
والسل، يمكن أن تجعلك تشعر بضيق التنفس.

10- إذا كنت تعاني من ضيق التنفس وال تعرف 
السبب ، فاستشر طبيبك لمعرفة ذلك.

أعراض ضيق التنفس:
تشعر  قد  حيث  عديدة،  التنفس  ضيق  اعراض 

باألشياء التالية:
1- ضيق في صدرك.

)قد تسمع هذا يسمى جوع  للهواء  التعطش   -2
الهواء(.

3- غير قادر على التنفس بعمق.
4- كأنك ال تستطيع التنفس )االختناق(.

5- يمكن أن يكون حاًدا )ضيق التنفس المفاجئ( 
أو مزمن )ضيق التنفس طويل األمد(.

بضع  في غضون  يبدأ  الحاد  التنفس  6- ضيق 
دقائق أو ساعات، يمكن أن يحدث مع أعراض 
أخرى مثل الحمى أو الطفح الجلدي أو السعال.

7- ضيق التنفس المزمن يمكن أن يجعلك تشعر 
مثل  اليومية،  المهام  خالل  من  التنفس  بضيق 
من  الوقوف  أو  أخرى  إلى  غرفة  من  المشي 

وضعية الجلوس.
التنفس  ضيق  يصبح  األحيان،  بعض  في   -8
أفضل أو أسوأ مع بعض أوضاع الجسم، على 
سبيل المثال، يمكن أن يؤدي االستلقاء أو النوم 
إلى ضيق في التنفس لدى األشخاص الذين لديهم 

أنواع معينة من أمراض القلب والرئة.
يمكن أن يساعد تتبع أعراضك طبيبك في معرفة 

ما هو الخطأ والتوصية بأفضل عالج.
عالج ضيق التنفس:

السبب وراءه،  يعتمد على  التنفس  عالج ضيق 
فقد  بالربو،  إذا كنت مصاًبا  المثال،  على سبيل 
لديك  تحصل على جهاز استنشاق عندما يكون 

التهاب.
يحتاج  فقد  رئتيك،  في  سائل  هناك  كان  إذا   

الطبيب إلى تصريفه.
أو جلطة دموية تجعلك تشعر  إذا كانت عدوى 

بضيق في التنفس، فقد تحتاج إلى دواء.
إذا كنت تتناول األدوية، تناولها دائًما كما يصف 

طبيبك.

ما زال فيروس كورونا الذي يثير الرعب حول 
العالم، يحصد المزيد من الضحايا فيما ال يزال 
سببه مجهواًل، وفي أحدث الدراسات حوله رجح 
علماء صينيين أن يكون الفيروس الذي بدأ من 
في  نشأ  قد  أخرى،  دول  إلى  ووصل  الصين 
الخفافيش مثله في ذلك مثل فيروس »سارس«، 
مشيرين إلى أن لديهم مزيدًا من األدلة تثبت ذلك.
وكالة  نشرتها  ورقتين  في  العلماء  ذكر  كما 
»أسوشيتد برس«، أن تسلسل مجموع التركيب 
ووهان  في  مرضى  عدة  من  المأخوذ  الجيني 
وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  الفيروس  أن  يظهر 
الرئوي  االلتهاب  لمرض  المسببة  بالفيروسات 

الحاد، أو سارس.
لي  تشن  شي  ذكر  الدراستين،  إحدى  وفي 
أن  الفيروسات  لعلم  في معهد ووهان  وزمالؤه 
من  المأخوذ  الجيني  التركيب  مجموع  تسلسل 
فيروس  بنسبة 96% مع  يتطابق  سبعة مرضى 

كورونا لدى الخفافيش.
الخفافيش  في  نشأ  أيضًا  أن سارس  ويعتقد  هذا 
على الرغم من أنه انتقل إلى قطط الزباد قبل أن 
يصيب الناس في التفشي العالمي للمرض الذي 

حدث عامي 2002م و2003م.
أن  في  يشتبهون  العلماء  أن  من  الرغم  وعلى 
أحدث انتشار للفيروس في الصين بدأ في سوق 
كانت  حيث  ووهان  في  البحرية  للمأكوالت 
الحيوانات البرية معروضة للبيع وعلى اتصال 
بالناس، إال أن الحيوان مصدر الفيروس لم يتم 

تحديده بعد.

من جانبه، قال إيان جونز، أستاذ علم الفيروسات 
في جامعة ريدنغ الذي لم يّطلع على الدراستين: 
نسخة  عن  عبارة  الفيروس  هذا  األساس،  »في 
يسبب  ولكنه  أكبر  بسهولة  ينتشر  سارس  من 

أضرارًا أقل«
الفيروس أيضًا  كما أضاف في بيان: »يستخدم 
نفس المستقبالت، وهو الباب المستخدم للوصول 
إلى الخاليا البشرية، وهو ما يفسر انتقال العدوى 

ولماذا يسبب االلتهاب الرئوي«.
وكان فيديو انتشر لمقدمة برامج صينية شهيرة 
موجة  أثار  قد  الخفافيش  من  وجبة  تأكل  وهي 
العلماء  قال  حيث  الصين،  في  واسعة  غضب 
ومنها  البرية،  للحيوانات  الصينيين  تناول  إن 
هو  الفيروس،  تحمل  التي  والثعابين  الخفافيش 

السبب وراء انتشاره.
البرامج السياحية وانج  بدورها اعتذرت مقدمة 
مينجيون للجمهور، وقالت: »كنت جاهلة أنا آسفة 
للجميع لم يكن ينبغي علي أن آكل الخفافيش«، 
أجل  من  الخفافيش  تناولت  إنها  وانج  وتقول 
تقديم أسلوب الحياة المحلي، لكنها وقعت ضحية 
للمتصيدين عبر اإلنترنت بعد اندالع المرض: 

»لم نكن ندرك مخاطر تناول الخفافيش«
هذا ويعتقد العلماء أن الخفافيش المسؤولة األولى 
أصيبت  الثعابين  وأن  كورونا،  فيروس  عن 
إلى  لتنتقل  للخفافيش  افتراسها  بعد  بالفيروس 
اإلنسان الذي يأكل هذين النوعين من الحيوانات 

بحسب ما نقلته »ديلي ميل«.

عيادة روناهي

الغدة الدرقية 
أعراضها وطرق 
عالجها الطبيعي: 

تقع الغدة الدرقية في المنطقة األمامية من 
الرقبة أمام القصبة الهوائية، وهي مسؤولة 
وهذا  السيروكسين،  هرمون  إنتاج  عن 
األيضي  النشاط  عن  مسؤول  الهرمون 
إحدى  هو  النشاط  وهذا  اإلنسان  لجسم 
داخل  في  تحدث  التي  الحيوية  العمليات 
عمومًا.  الحية  والكائنات  اإلنسان  جسم 
إنتاج  عن  مسؤولة  العمليات  هذه  وأيضًا 
الجسم عن طريق هضم  في خاليا  الطاقة 
داخل  هضمها  تتم  والتي  الغذائية  المواد 
الجهاز الهضمي،  ويتم تحويلها إلى أشكال 
بسلسلة  مرورها  طريق  عن  مختلفة  طاقة 

من التفاعالت الكيميائية. 
جناحان  لها  الفراشة  تشبه  الدرقية  الغدة 
ونتكون  ما،  نوعًا  محمر  بني  ولونها 
عن  مسؤولة  وهي  كيسية  خاليا  من 
يود  وثالثي  السيروكسين  هرمون  إفراز 
هرموناتها  تفرز  صماء  وهي  الثيرومين، 
أو  وسيط  وجود  دون  مباشرة  الدم  من 
الغدة  أمراض  تكون  ما  غالبًا  قنوات، 
وتزداد  النساء،  عند  شيوعًا  أكثر  الدرقية 

نسبة ظهورها مع تقدم العمر.
 أعراض الغدة الدرقية: 

بآالم عضلية  البرد والشعور  ـ عدم تحمل 
وجفاف الجلد بشكل دائم ووخز في أطراف 

القدمين واألصابع وآالم في المفاصل.
أو  زيادة  نتيجة  لتساقط  الشعر  تعرض   -  

نقص هرمون الغدة الدرقية.
واألعياء  والخمول  بالتعب  الشعور   -  

وتقلبات في المزاج والشعور بالكآبة.
وقلة  الشهرية  الدورة  انتظام  عدم   -  
أو  بالحر  والشعور  بالعواطف  اإلحساس 

البرد.
 - عدم انتظام في ضربات القلب حيث أن 
زيادة إفراز الغدة الدرقية تؤدي إلى سرعة 
معدل ضربات القلب عن معدلها الطبيعي 
وارتفاع  الدم  ضغط  رفع  على  يعمل  مما 
ظهور  القلبية،  النبضات  بصوت  ملحوظ 
الرقبة  في  الدرقية  الغدة  منطقة  في  تورم 
الغدة  األبرز ألغراض  العرض  هذا  ويعد 
في  خلل  وجود  على  تدل  والتي  الدرقية 

وظيفتها. لكونها تكون واضحة المعالم.
 - تعرض المصاب لزيادة الوزن أو النقص 
والسبب يعود إلى خلل في هرمونات الغدة 

الدرقية وأداء وظائفها.  
أعراض نقص إفرازات الغدة الدرقية: 

نزول دم الحيض بغزارة، تعرض األظافر 
للكسر، اإلصابة باإلمساك، إصابة البشرة 
بالجفاف،  الشعور بالبرد باستمرار وعدم 
القدرة على التحمل وخاصة في األطراف 
على  القدرة  عدم  واليدين(،   )القدمين 
غزير  وتساقط  الذاكرة  وضعف  التركيز 
الرغم  الوزن على  زيادة  وتقصفه،  للشعر 
من فقدان الشهية،  الشعور بامتالء البطن 
االكتئاب  الطعام،   تناول  بدون  بسرعة 
سبب  بدون  البكاء  وأحيانًا  الدائم  والحزن 
وغيرها لكننا ذكرنا أهم األعراض الشائعة 

والمهمة لنقص إفرازات الغدة الدرقية.
فعالية  على  تعمل  التي  األطعمة  أفضل 

وزيادة نشاط الغدة الدرقية: 
يجب أن يتناول كل إنسان ما ال يقل عن 3 
ليتر ماء يوميًا، وهذا هو المعدل الطبيعي 
لجسم اإلنسان،  اإلكثار من تناول األسماك 
اللحوم  تناول  تقليل  اليود،  على  الحتوائها 
مثل  البيضاء  باللحوم  وتعويضها  الحمراء 
لحم الدجاج. االبتعاد عن المقليات والزيوت 
والمسلوقات،   المشويات  نحو  واالتجاه 
غني  مصدر  ألنها  المكسرات  تناول 
بالسيالنيوم وهو يساعد على تعزيز وتنشيط 
عن  انبثق  ما  وهذا  الدرقية،   الغدة  عمل 
في  الغذائية  لألنظمة  خبراء  أبحاث  نتائج 
فرنسا سنة 2003م،  وأثارت الدراسة إن 
من  كبيرة  كميات  استهلكن  اللواتي  النساء 
بقصور  »لإلصابة  أقل عرضة  السيالنيوم 
البيض  تناول  الدرقية«،   الغدة  نشاط 
بيضة  كل  تحتوي  لكونها  معتدل  بشكل 
على ما يعادل 16 % من اليود ونحو 20 
الطبيعية  األلبان  تناول  السيالنيوم،   % من 

الحتوائها أيضًا على اليود.

محمد صالح

والمبادئ  الحقوق  أين  هلل«  العبد  وأردف 
بأنها  التركية  السلطات  تتباها  التي  والعدالة 
اعتقال  في  هل  لتطبيقها؟،  وتسعى  تراعيها، 
جنت  ماذا  تتحقق؟،  أوجالن  كالقائد  شخصية 
بحق  واالعتقال  القتل  على  المبنية  سياستهم 
الشعوب  ويناصر  الحق،  يقول  شخص  أي 
ويضربون  يعتقلون  نراهم  يوم  كل  المظلومة، 
ويبطشون بالصحفيين والنشطاء، ألنهم يقولون 
لشعبه،  الحرية  أراد  والقائد كذلك  الحق،  كلمة 
مصيره  ويكون  المضطهدة،  الشعوب  ولكل 
حقوقه،  أبسط  من  وحرمانه  واالعتقال،  النفي 
السلطات  تراعيه  قانون  وأي  هذه،  عدالة  أيُّ 

الفاشية ؟«.

رنا ..! بفكِر أوجالن تَحرَّ

بدورها المواطنة شيرين عبود تحدثت قائلة:« 
بفضل فكر القائد أوجالن تحررنا، المسؤولون 
كراسيهم،  على  يخافون  األتراك  والمتسلطون 
بجماجم  إليها  وصلوا  التي  مناصبهم  وعلى 
اضطهدوها  التي  الشعوب  كافة  من  األبرياء 

ومارسوا بحقها أبشع الجرائم والمجازر«.

وذكرت شيرين: »أن أبسط الحقوق التي يجب 
أن يحصل عليها أي شخص هي رؤية ذويه، 
التركية  السلطات  أن  حين  في  إليهم  والتحدث 
اللقاء  أو  ذويه  رؤية  من  القائد  تحرم  الفاشية 
بهم، هل هذا عدل ..؟، أنا شخصيًا ال أستغرب 
هذا التصرف من قبلهم، ومهما حاولوا أن من 
يتصرفوا من تصرفاتهم الهمجية لن يستطيعوا 
أن يقطعوا ما عمل على بثه القائد أوجالن في 
نفوسنا، ألننا بفضل أفكاره الحرة رأينا وشمننا 
يطفؤوا  أن  حاولوا  وكلما  بحريتنا،  وأحسسنا 

نور الحق سيبقى يتألأل«.
بالقول:«  حديثها  شيرين  المواطنة  وختمت 
يجب إيقاف ما تمارسه السلطات التركية بحق 
زيارة  على  والموافقة  أوجالن،  عبداهلل  القائد 
ومنظمات  الدولي  المجتمع  وعلى  له،  ذويه 
على  والضغط  التدخل،  اإلنسان  حقوق 
على  العزلة  لفك  السلطوية  التركية  السلطات 
القائد، وإطالق سراحه، ومهما فعلوا لن نهدأ، 
القائد  سراح  إطالق  تحقيق  حتى  نستكين  ولن 
عبد اهلل أوجالن وفك أسره من أيدي السلطات 
التركية  السلطات  وتفرض  التركية«.  الفاشية 
سنوات  منذ  أوجالن  القائد  على  مشددة  عزلة 

تحت صمت دولي مروع.

شيرين عبودمحمود عبد اهلل

في  واسعة  اختطاف  بحملة   2020/2/2 بتاريخ 
/ واختطفوا  موباتا  لناحية  التابعة  سيمالكا  قرية 
عاود   2020/2/6 وبتاريخ  مدنيين،  سبعة/ 
وخطف  سيمالكا  قرية  بمداهمة  ذاته  الفصيل 
امرأتين هذا وال يزال مصير المختطفين مجهواًل 
قرية كيال  المرتزقة  داهم  المنظمة.  كما  بحسب 
»حسين  الشاب  واختطفت  بلبلة  لناحية  التابعة 
محمد حسو 38 عام«، وخطفت المواطن »محمد 
رشيد حسن« من أهالي قرية جال التابعة لناحية 
راجو، والمواطن »آالن محمد عبدو« من أهالي 

بتاريخ  جنديرس  ناحية  في  كورك  كعينه  قرية 
محمد  »خليل  شقيقه  قيام  وعند   2020/2/6
بتهمة  أيضًا  اختطافه  تم  عنه  بالسؤال  عبدو« 
المنظمة أكدت  الذاتية سابقًا.  التعامل مع اإلدارة 
اختطاف  على  أقدمت  الحمزات  مرتزقة  أن 
مولدته  تشغيل  رفضه  بسبب  كردي  مواطن 
الكهربائية احتجاجًا على رفض المستوطنين دفع 

االشتراكات المستحقة.
واتهمت منظمة حقوق اإلنسان سلطات االحتالل 
التركي وفصائلها المرتزقة، بتحويل عفرين إلى 

الشهرية  نشرتها  في  المنظمة  وقالت  صحراء، 
قيام  بعد  تجتاح عفرين  التصحر  »إن موجة من 
وأشجار  غابات  وحرق  بقطع  المسلحة  الفصائل 

المنطقة بغية التجارة باألخشاب«. 
من 1500 شجرة  أكثر  اقتالع  المنظمة  وأكدت 
بهدف  موباتا،  يناحية  كاخرة  قرية  في  زيتون 
قيام  إلى  باإلضافة  عسكرية،  نقاط  ثالث  إنشاء 
مرتزقة الحمزات بكسح /3000/ شجرة في قرية 
قدا بناحية راجو، مشيرة إلى تضرر ما يربو على 

عشرة آالف شجرة نتيجة تهجير أصحابها.
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محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

تغلبْت على قساوِة الظروف التي دفعتها قسراًلبوات عفرين لكرة القدم .. تألق ونجاح رغم األلم واألوجاع
 لالنغماس في ُمعترِك الحياة!!!

»فلتصبح مقاومة المرأة مبدأً إلسقاط مؤامرة 15 
شباط ضد القائد أوجالن«

أجيال واعدة كانت تمارس الرياضة بدون أي خوف َوبُِحّرّية تامة، عفرين مدينة الزيتون التي كانت منبعًا للمواهب لمختلف األلعاب، عاشت االزدهار في 
الرياضة وخاصًة األنثوية أثناء إدارة أبناء المقاطعة ألنفسهم عبر إدارة ذاتية ُأعلِن عنها في شهر كانون الثاني من العام 2014، وكانت لسيدات كرة 
القدم بعفرين بصمة مميزة في رياضة المدينة، ولكن جاء االحتالل التركي ومرتزقته من الجيش السوري الوطني في آذار 2018، ليهاجر أبناء عفرين 

روناهي/ كركي لكي- أوضحت األم رفعة العيسى على أن اعتمادها على نفسها يوفر لها أسباب العيش البسيطة التي ال تزيد عن قوِت عائلتها في قسراً للشهباء ومناطق أخرى.
اليوم الواحد، مؤكدًة بأنها سعيدة بعملها كونها أصبحت منتجة وقادرة على الصمود في وجه تقلبات الحياة بيديها المجردتين اللتين تخبز بهما 

العجين في مخبز تقليدي بسيط.
َتقرير/ جوان محمد

تقرير/ ليكرين خاني

تقرير/ جوان روناهي

تقرير/ نشتيمان ماردنلي

كان ظن العدو التركي ومرتزقته بأن أهالي عفرين 
استسلموا طالما ُهّجروا من المدينة، ولكن ال يعلموا 
حياة،  المقاومة  وشعاره  مكافح  عفرين  شعب  بأن 
فبعد التهجير القسري من عفرين لم تستسلم العبات 
عبر  الشهباء،  في  مجددًا  شملهن  لم  وتم  عفرين 
فرق،  تسعة  يمثلن  العبة   110 فيه  شارك  دوري 

وذلك في نيسان من العام 2019.
الالعبات  أفضل  من  مجموعة  اختيار  وليتم 
عفرين  منتخب  لتمثيل  البطولة  في  المشاركات 
استحقاق  بأي  للمشاركة  والجاهزية  القدم،  لكرة 
 ،2019 العام  من  حزيران  شهر  في  وذلك  يقام، 
الشباب  هيئة  ال  عفرين،  واحتالل  الغزو  يثني  لم 
والرياضة وال االتحاد الرياضي بعفرين وال الكادر 
لتشكيل  مجددًا  للعودة  والالعبات  واإلداري  الفني 
القدم،  كرة  المفضلة  لعبتهم  وممارسة  المنتخب 
العام  في  قبل  ذي  من  المنتخب مشكاًل  كان  بحيث 
في  ببطولة  الثالث  المركز  وقتها  وأحزر   ،2014

آمد ديار بكر بباكور كردستان.

الدخول  إلى  باإلنسان  تدفع  أحيانًا  الحياة  قساوة 
متاهاتها  في  واالنغماس  الحياة  معترك  إلى 
وتحدي صعوباتها وعدم االستسالم، لقد أفرزت 
األزمة السورية العديد من المشاكل االجتماعية، 
األوساط  كافة  بين  الفقر  من  حالة  في  وتسببت 
التي  القصص  من  العديد  وهنالك  االجتماعية، 
الشعب  أبناء  من  اآلالف  معاناة  عن  تتحدث 
رفعة  األم  معاناة  القصص  هذه  ومن  السوري، 
والتصميم،  باإلرادة  جابهتها  التي  العيسى 
وللتعرف على هذه المرأة الكادحة من مجتمعنا 

أعددنا التقرير التالي:

سعيدة بعميل كونه مينح أطفايل 
أسباب العيش

للظروف،  يعني أن استسلم  امرأة هذا ال  كوني 
وأسمح لها بأن تردعني كي أعيش أنا وأطفالي 

المنسقة  العضوة  دعت  قامشلو-   / روناهي 
الحر  العالم  محمد  رمزية  ستار  مؤتمر  في 
بضرورة كسر المؤامرة الدولية على قائد األمة 
أنه  على  مؤكدًة  أوجالن،  اهلل  عبد  الديمقراطية 
من  ونضاله  بفكره  تقتدي  أن  المرأة  على  يجب 

أجل حريتها.
مرور  الحالي  شباط  شهر   منتصف  يصادف 
الدولية  المؤامرة  على  عامًا  وعشرين  إحدى 
اهلل  عبد  الديمقراطية  األمة  قائد  استهدفت  التي 
القوى  وَكَم  للمؤامرة  الكبير  فالحجم  أوجالن, 
والدول واألطراف المعادية المشاركة فيها, كانت 
وطراز  الديمقراطي  القائد  فكر  استبداد  مستهدفًة 
قوى  أمام  األكبر  العائق  يشكل  كان  الذي  نضاله 
الشرق  في  الهيمنة  تلك  وتنفيذ  العالمية،  الهيمنة 

األوسط.

فكر القائد مُيّثل إرادة

 الشعوب املناضلة

حول المؤامرة الدولية على القائد أوجالن، نددت 
محمد  رمزية  ستار  مؤتمر  في  المنسقة  العضوة 
»استهدفت  بالقول:  وأشارت  المؤامرة،  بهذه 
أطراف المؤامرة والدول المشاركة بها القائد عبد 
سوف  اعتقاله  مجرد  بأن  منهم  ظنًا  أوجالن  اهلل 
يخمد روح النضال والمقاومة لدى شعبه الكردي, 
وستنطفئ أفكاره الديمقراطية, إال أنهم لم يدركوا 
الشعب  منها  تشّرب  قد  فلسفة  هي  أفكاره  بأن 
التي  الديمقراطية  القوى  وعموم  الكردستاني 
تمثل اليوم إرادة الشعوب الحرة وإصرارها على 
العيش المشترك, فأسر القائد لم يكسر إرادة شعبه 

االنتصار عىل كافة الِصعاب

 شعار املنتخب

وحتى  تيأس  لم  بعفرين  الرياضية  الشابة  المرأة 
مدينتك  من  فالتهجير  الظروف،  أصعب  في  هي 
الطفولة وحفرت  أيام  فيها  فيها وعشت  التي ولدت 
التأقلم  السهل  من  ليس  وعقلك  قلبك  في  ذكرياتها 
على الفور خارجها، ولكن ألن شعبها يتمتع بروح 
العودة وتحرير عفرين من  المقاومة ومصمم على 
جديد من رجس المحتل التركي ومرتزقته، لم يستسلم 
ومنهم المرأة الشابة التي تفيد عبر مشاركتها في هذا 
وأن  اإلنجازات،  تحقيق  على  قادرة  بأنها  المنتخب 
الشباب والرجال  ليست حكرًا على  القدم  لعبة كرة 
فقط، بل هي لعبة لكال الجنسين، وهذا المنتخب هو 

خير دليل على ذلك.
تتراوح  عفرين  منتخب  يمثلن  العبة  عشر  سبعة 
ويخرجن  سنة،   18 إلى  14سنة  بين  ما  أعمارهن 
للمران على أرضية الملعب المعشب بمنطقة بابنس 
األسبوع،  في  تدريبتين  بواقع حصتين  الشهباء  في 
القليلة  اإلمكانيات  بحسب  المنتخب  دعم  ويتم 
الشباب والرياضة واالتحاد  قبل هيئة  المتوفرة من 

الرياضي بعفرين المتواجدين حاليًا في الشهباء بعد 
للمنتخب بحيث ال  المدينة، والمعاناة كبيرة  احتالل 
للمران  مالئمة  تحتية  وبنية  تدريبية  توجد صاالت 
فقط ملعب بابنس المعشب الوحيد في المنطقة الذي 
يعتمد عليه وهو غير مغطى، وهذه مشكلة كبيرة في 
فصل الشتاء وناهيك عن عدم توفر األدوات الالزمة 

والضرورية للتدريبات.
عبر  طالب  بالل  محمد  الكابتن  للمنتخب  اإلداري 
صحيفة روناهي: بتوفير الدعم الالزم للمنتخب من 

ناحية  من  الخصوص  وجه  وعلى  النواحي  جميع 
الكردية  الجاليات  من  وخاصًة  المادي  الدعم  تقديم 
الموجودة في المهجر، كما ناشد الفرق الموجودة في 
الحصار  لكسر  ودية  مباريات  تأمين  الجزيرة  إقليم 

وضمان استمرارية المنتخب.
من  كان  بالقول:  حديثه  بالل  محمد  الكابتن  واختتم 
كاًل  مهرجاني  في  المنتخب  يشارك  أن  المفترض 
األمنية  الظروف  نتيجة  من كوباني وقامشلو ولكن 
يتمكن  لم  المنطقة،  على  المفروض  والحصار 

المنتخب من المشاركة الخارجية، وهناك محاوالت 
إقليم  في  القادمة  الفترة  في  ودية  مباريات  إلقامة 

الجزيرة.

أعضاء منتخب عفرين:

ـ المدرب: الكابتن محمد مصطفى. 
ـ اإلداري: الكابتن محمد كور بالل.

ـ »هيفا هاشمـ  أفين باللـ  عليا معموـ روناهي سيدو 
ـ سيفان ابراهيم ـ زينب معمو ـ نورا محمد ـ فكرت 
حجوـ هيفين نجارـ قمر قاسمـ  جيالن مولودـ  فاطمة 
ـ  حنان  غاردينيا  مامدـ  حميدة  ـ  معمو  سيدرا  ولوـ 

هيفيار محمد ـ برفين محمد«
اإلدارة  قبل  من  دعمه  يتم  أن  يجب  المنتخب  هذا 
قادرة  جهة  ولكل  سوريا  وشرق  شمال  في  الذاتية 
الحاضنة  الزيتون  مدينة  هي  فعفرين  لمساندته، 
لكافة أبناء سوريا من كل مكان واليوم تعيش األلم 
باحتاللها من قبل الدولة التركّية ومرتزقتها، ولكن 
لممارسة  الالعبات  وستعود  محالة  ال  عائدة  هي 
رياضتهن المفضلة لعبة كرة القدم في قلب عفرين 

من جديد.
قبل  العمل  بدأت  فقد  المساعدة،  بغنى عن طلب 
خمس أشهر من اآلن، وأنا بكامل قوتي ونشاطي 
واآلن  بالء،  من  علي  حل  بما  ومؤمنة  يوم  كل 
أعيل أطفالي الخمسة وزوجي بعد أن فقد بصره، 
العمل، هذا ما  فقد أصبح ضريرًا، وال يستطيع 
قالته األم رفعة العيسى، وأضافت بالقول: »أيقنت 

يداي  غير  يساعدني  أن  باستطاعته  أحد  ال  أنه 
أسباب  وتؤّمنان ألطفالي  العجين  تخبزان  اللتان 
العيش البسيطة، وهو القوت اليومي الذي يكفينا 
بحاجة ألحد، عملي  أكون  الشيء كي ال  بعض 
هنا في هذا المخبز البسيط يعني لي الكثير، فهنا 
في القرية التي نعيش فيها حياتنا كانت عبارة عن 

روتين اعتيادي، أما اآلن اختلف األمر فأنا أعمل 
ولعائلتي  لي  بالنسبة  الحياة  استمرارية  أجل  من 
وتحول الروتين اليومي إلى مصدر رزق نعيش 
أضحى  ضريرًا  زوجي  أصبح  أن  فبعد  منه، 
أطفالي  ُأعيل  كي  يساعدني  عمل  أتمناه  ما  جل 

وينهيني عن طلب يد العون«.

»عىل املرأة الكفاح مهام كانت 
الظروف«

أمام  يصمد  أن  للمرء  بد  ال  بأنه  رفعة  وأكدت 
قد  هنا  »أنا  بالقول:  وأردفت  الحياة،  تقلبات 
المتعارف عليها،  والتقاليد  العادات  خرجت عن 
في  مقبول  غير  المرأة  عمل  بأن  القول  وهو 
مجتمعنا ذي الطابع الذكوري، وأنا أقول بأنه ما 
تريد  عندما  المرأة  إرادة  قهر  يستطيع  أحد  من 
هي ذلك، فالتذمر ال يفيد في مثل حالتي،  فنحن 
النساء أكثر من يحتاج للكفاح والعمل، وال بد أن 

ألعب هنا دوري وهو الكدح لتستمر الحياة«.
واختتمت األم رفعة العيسى حديثها قائلًة: »عملي 
هذا أفتخر به كوني أصبحت قادرة على اإلنتاج، 
وأطمح للمزيد، فأنا ال أود أن أقف هنا كعاملة، 

الرجال  على  يعد حكرًا  لم  ـ  قامشلو   / روناهي 
إقليم  في  والجماعية  الفردية  األلعاب  أغلب 
آفا بحيث  الجزيرة وكل ذلك بفضل ثورة روج 
كانت المرأة فيها ريادية، وألول مرة تستلم مهام 
في  امرأة  الطاولة  كرة  للعبة  فنية  لجنة  رئاسة 
وهي  محمد،  جمانة  اختيار  وتم  الجزيرة،  إقليم 
والتي  عامودا  أهلي  لنادي  المشتركة  الرئيسة 
البطوالت  في  المتقدمة  المراكز  تحرز  دائمًا 
للعبة كرة  الفنية  للجنة  للسيدات، رئيسًة  باإلقليم 

الطاولة.
بمقر  الفردية  األلعاب  بمكتب  اجتماع  وعقد 
االتحاد الرياضي بقامشلو، وذلك بهدف اختيار 
التي بدأت  الطاولة،  للعبة كرة  فنية جديدة  لجنة 
تفّعل  بينما   ،2016 العام  بدايات  مع  باالنتشار 
دور المرأة في هذه اللعبة بعام 2018، وحضر 
االجتماع ممثلون عن االتحاد الرياضي وخبرات 

ومدربين والعبين للعبة كرة الطاولة.
يجد  ممن  ترشيح  وطلب  اللجنة  اختيار  وقبل 
الفنية  اللجنة  العمل ضمن  على  قادرًا  نفسه  في 
الرئيس  تحدث   ،2020 لعام  للعبة  الجديدة 
عن  األحمد  موفق  الرياضي  لالتحاد  المشترك 
أهمية أن يكن أعضاء اللجنة بعيدًا عن االنتماء 
بالعمل  قادرين  يكن  وأن  اإلقليم  من  نادي  ألي 
العام  أخطاء  وتفادي  اللعبة  واقع  تغيير  على 
السابق 2019، ولكن بحكم العدد غير كافي في 
توفر خبرات للعبة تم االختيار مجددًا ألشخاص 
هم ضمن نوادي تشارك في البطوالت للعبة كرة 

الطاولة.
وكثر الجدال بين الحاضرين عن استالم المهام 
وعن رضاهم عن اللجنة المرشحة إلدارة أمور 
القادمة  لألعوام  يكن  وقد  العام،  هذا  اللعبة  هذه 
من  وخاصًة  باآلراء  تباين  هناك  وكان  أيضًا، 
أو  مدربًا  ويكون  باللجنة  عضوًا  يكن  من  جهة 
في  تشارك  التي  األندية  أحد  في  مهام  صاحب 

قلة  وهو  المفروض  الواقع  بسبب  ولكن  اللعبة، 
مجددًا  االعتماد  كان  ذكرنا  كما  الخبرات  عدد 
نوادي  في  وأعضاء  ملتزمين  أشخاص  على 
اإلقليم، ولكن ما يدعي للتفاؤل هو استالم وألول 
اللجنة وهذا األمر جيد  مرة امرأة لمهام رئاسة 
بحيث يكسر احتكار الرجل لمهام الرئاسة للجنة 
تخاف  مازالت  مرأة  لكل  دافعًا  ويعطي  الفنية 
كرة  لعبة  وخاصًة  الرياضة  معترك  دخول  من 

الطاولة.

هل نشهد روزنامة تطور اللعبة؟

لجان  تشكيل  على  الفردية  األلعاب  مكتب  عمد 
البطوالت  على  اإلشراف  بهدف  جديدة  فنية 
للعام 2020، وبعد تشكيل لجنة للعبة الشطرنج 
مرة  وألول  الطاولة  كرة  للعبة  لجنة  تشكيل  تم 
تم منح مهام رئاسة اللجنة المرأة وهي الحائزة 
لعدة مرات على المراكز األولى في البطوالت 
التي تقام على مستوى إقليم الجزيرة للعبة كرة 

الطاولة.
األلعاب  لمختلف  الفنية  اللجان  تجديد  وبعد 
الفردية في إقليم الجزيرة ستقام دورات تدريب 
بطولة  االستعداد إلطالق  وليتم  بعدها،  وتحكيم 
الماضية  السنة  في  القت  بحيث   ،2020 العام 
روزنامة لعبة كرة الطاولة الكثير من االنتقادات.
إقامة  ثم  من  للسيدات  مفتوحة  بطولة  فإقامة 
القى  األمر  هذا  لألندية،  السيدات  بطولة 
لن  األمر  هذا  بأن  وذكروا  الكثيرين  استهجان 
يزيد اللعبة منفعة وهي روزنامة تخدم المصالح 
روزنامة  سنالقي  فهل  فقط،  للبعض  الشخصية 
اللجنة  قبل  من  اللعبة  واقع  من  وتطور  مميزة 
اختيار  رأينا  مثلما  العام،  لهذا  الجديدة  الفنية 
امرأة في رئاسة اللجنة الفنية للعبة؟؟؟، أم ستبقى 
البحث  دوامة  في  وسنبقى  شكلية،  كلها  األمور 
عن المصالح الشخصية واالبتعاد عن المصلحة 

الرياضية العامة؟.

ألول مرة امرأة تترأس اللجنة الفنية 
للعبة كرة الطاولة

األولى  المصنفة  كليسترز  كيم  البلجيكية  أعلنت 
بطولة  في  المشاركة  عزمها  عن  سابقًا،  عالميًا 

شباط،  و29   17 بين  ستقام  التي  للتنس  دبي 
لتعود مجددًا الى مالعب التنس بعد اعتزالها في 

.2012
وكانت كيم كليسترز قد أعلنت في ايلول الماضي 
الماضي  للمنافسات، وفي كانون األول  عودتها 
مونتيري  بطولة  في  ستكون  عودتها  أن  أكدت 
آذار  و8  شباط   29 بين  المقررة  المكسيكية 

المقبل.
سأقبل  »اإنستغرام«:«  عبر  البلجيكية  وقالت 
إعالن  منذ  دبي،  بطولة  في  للمشاركة  دعوة 
عودتي، واجهت بعض الصعوبات، لكنني أتطلع 

للعودة للمالعب«.
البطولة  منظمو  رحب  انستغرام،  وعبر 
الحدث  باختيار  كليسترز  كيم  بقرار  اإلماراتية 
العدول عن  بعد  فيها  تشارك  فعالية  أول  ليكون 

قرار االعتزال.

الفترة  في  هدفين  أثاناسيو،  أندرياس  سجل 
لسلسلة  ديترويت رد وينجز حدًا  ليضع  الثالثة، 
مباريات   6 في  بروينز  بوسطن  انتصارات 
هوكي  دوري  في   1-3 هزمه  أن  بعد  متتالية، 

الجليد بأمريكا الشمالية.
ولم يحرز أثاناسيو أي هدف منذ أن سجل هدفين 
بريندان  وسجل  الماضي.  ثان  تشرين   16 يوم 
ديترويت  مع  الموسم  هذا  األول  هدفه  برليني، 
الشرقي  القسم  في  األطلسي  مجموعة  متذيل 

والذي خسر تسع مباريات من آخر 11.
وأحرز توري كروج هدفه الثامن هذا الموسم مع 
أنقذ  بينما  األطلسي،  مجموعة  متصدر  بروينز 

الحارس توكا راسك 17 محاولة على مرماه.
رينجرز  نيويورك  فاز  أخرى،  مباريات  وفي 
4-1 على لوس أنجلوس كينجز، وتغلب وينيبج 

جيتس 5-2 على شيكاغو بالكهوكس.
وانتصر كولورادو أفاالنش 3-2 على مينيسوتا 

على  ذاتها  بالنتيجة  دكس  أنهايم  وفاز  وايلد، 
بافالو سابرس.

كيم كليسرتز تعود اىل مالعب التنس 
عرب بطولة دبي

ديرتويت يقطع سلسلة بوسطن بروينز

بالنضال، بل ضاعف من وتيرة النضال والكفاح 
أضعافًا أخرى«.

والحركة  القائد  بين  الرابط  بأن  أيضًا  وذكرت 
المجتمعية والشعوب التي تدعوا للحرية هي وحدة 
متكاملة وال تستطيع أية قوة أو مؤامرة أن تفصل 
بينهم, فالشعوب الحرة أجمع تستنكر هذه المؤامرة 
بأننا  »نؤكد  أكدت:  وبدورها  القائد.  على  الدولية 
على  بالسواد  الحالك  اليوم  وهذا  وسنقاوم،  باقون 
عموم الشعوب سيشع نورًا بالحرية للقائد، ألننا لم 
ولن نقبل باالستسالم، وسنناضل مستنيرين بفكره 
وفلسفته ليبقى نهج الحرية قائمًا بالرغم من جميع 
إلنهاء  الحر  العالم  ندعوا  وسنبقى  المؤامرات، 
العزلة وكسر المؤامرة وتحقيق الحرية له، ألنه ال 

حرية لنا بدون حرية القائد«.

استكامل املؤامرة باحتالل

 أرايض سوريّة

وبخصوص سلسلة الجرائم التي يقوم بها المحتل 
وتشديد  اعتقاله  حتى  المؤامرة  من  بدءًا  التركي 
شعوب  بحق  عدوانه  إلى  وصواًل  عليه  العزلة 
فكره  من  تتجرع  التي  السوري  والشرق  الشمال 
الحر الديمقراطي، وعن هذا الشأن نوهت رمزية 
بأن االعتداءات والغزوات العدوانية التركية جاءت 
تكملة  بمثابة  سوريا  من  والشرق  الشمال  على 
وتشتيت  إلضعاف،  القائد  على  الدولية  للمؤامرة 
الشعب الكردي، وضرب كافة الحركات التحررية 
من  مستهدفين  المنطقة,  في  والسالم  الديمقراطية 
خاللها إبادة الشعوب التي تنادي بالمساواة. وأكدت 
أيضًا: »أن الدائرة الثورية والنضال توسع بشكل 
أفضل من سابقه، واستطاعت قواتنا حماية نفسها 
والوقوف بوجه مثل هذه المؤامرات الفاشية, حيث 
ورجااًل،  نساًء  الحامية  قواتنا  ردعها  في  تضامن 
في  الحرة  المقاتلة  المرأة  بأن  الذكر  علينا  فيجدر 

شمال سوريا قد أحرزت انتصارات الفتة في ثورة 
روج آفا والشمال السوري التي كانت نتاج فلسفة 

القائد«.
ظل  في  المقاتلة  المرأة  دور  إلى  أيضًا  وأشارت 
والتي  المنطقة  بها  تمر  التي  الصعبة  الظروف 
والسلطة  واالستغالل  والعنصرية  الفاشية  جابهت 
بالنسبة  مهمة  مرحلة  في  كبيرة  بمقاومة  المستبدة 
لجميع النساء، حيث أصبحت هناك مقاومة كبيرة 
جميع  في  المرأة  بريادة  الرأسمالية  الحداثة  ضد 
أنحاء العالم وكردستان, ألن المرأة الكردية نظمت 
من  كبيرة  مقاومة  وأبدت  مشتركة،  وحياًة  نضااًل 
مالحم  وخاضت  شعبها،  وحرية  حريتها  أجل 
التي  فاالنتصارات  لها،  المثيل  وفدائية  بطولية 
حققتها المرأة في حربها ضد مرتزقة داعش تشير 
إلى أن هذا النصر تم عبر تضحيات كبيرة, وجميع 
يؤكد  الذي  أوجالن،  القائد  بفكر  يؤمنن  المقاتالت 
بأن حرية المرأة هي حرية المجتمع، فبالرغم من 
وجه  على  المرأة  استهدفت  التي  الهجمات  جميع 
التقدم  واستطاعت  إرادتها  تنكسر  لم  الخصوص، 
بخطوات عظيمة من خالل التنظيم وروح المقاومة 

بفكر وفلسفة القائد.
والمقاومة  باالتحاد  النساء  جميع  رمزية  وناشدت 
والسياسات  الهجمات  وجه  في  الوقوف  أجل  من 
لتصبح  أيضًا،  شعبها  وضد  المرأة  ضد  القمعية 
مقاومة المرأة إجابًة ضد العزلة وإلسقاط مؤامرة 

15 شباط ضد القائد أوجالن.

»فكر القائد َولَّد الشجاعة

 لدى املرأة« 

ومن جهة أخرى أفادت رمزية بأن تمسك المرأة 
وقائدها  شعبها  وسيحرر  سيحررها  القائد  بفكر 
أيضًا، وأردفت قائلًة: »القائد عبد اهلل أوجالن هو 
الشخص الوحيد في العالم الذي أطلق العنان لثورته 

رمزية محمد

رفعة العيسى

ال  لكي  مستقر،  عمل  لدي  يصبح  أن  وأتمنى 
يحل  سوف  الذي  المدقع  للفقر  عائلتي  تتعرض 
بهم عند توقفي عن العمل في المخبز، لهذا أوجه 
المرأة،  بقضايا  المعنية  للجهات  الكلمات  هذه 
بعين  األخذ  العمل  فرص  بتأمين  والمهتمة 
من  وأنا  كحالتي،  إنسانية  حالة  وجود  االعتبار 
العمل واإلنتاج وبإرادتي  أتوقف عن  جهتي لن 

القوية سأواجه تقلبات الحياة«.

على أساس تحرير المرأة والنهوض بها, من خالل 
فكره وسياسته التي أفسحت المجال للمرأة لتستعيد 
وجود  من  وبالرغم  العصور  مر  فعلى  أمجادها, 
تعاني  الشعوب  كل  من  المرأة  كانت  حكومات 
الذهنية  نتيجة  ذلك  وجاء  واالستبداد،  الظلم  من 
كان  آخر  منظور  ومن  آنذاك,  الحاكمة  الذكورية 
للحرب والجهل والتخلف دورًا كبيرًا في ممارسة 
العنف ضد المرأة بالرغم من مناضلة بعضهن في 
سبيل التخلص من االضطهاد, وكان الدافع األكبر 
في كسر هذه القوانين البالية وحصول المرأة على 
الذي  القائد ونهجه  وجودها والدفاع عنه هو فكر 
النهوض  من  لتتمكن  المرأة  لدى  الشجاعة  وّلد 

والمطالبة بحقوقها على كافة األصعدة«.
المرأة  انتهاج  خالل  من  بأنه  أيضًا  ووضحت 
اليوم  تطالب  والزالت  المرأة  طالبت  القائد  لفكر 
اهلل  القائد عبد  وفلسفة  فكر  المبنية على  بحقوقها، 
أوجالن الذي أرتقى بالمرأة إلى أعلى المستويات 
لنيل كافة حقوقها، لذلك يجب على كافة النساء في 
العالم اللواتي يرغبن بالتحرر؛ االقتداء بفكر ونهج 
القائد الذي ناضل من أجلها, وعلى المرأة النضال 
يعتبر  الذي  أوجالن  القائد  حرية  السترداد  أيضًا 

شعلة النساء نحو دروب الحرية.

ستار  مؤتمر  في  المنسقة  العضوة  واختتمت 
العالم  نساء  جميع  مناشدًة  حديثها  محمد  رمزية 
أن  العالم  أنحاء  جميع  في  المرأة  »على  بالقول: 
قائد  وتاريخ  تاريخها  معالم  على  وتتعرف  تقرأ 
األمة الديمقراطية عبد اهلل أوجالن، لمعرفة الثورة 
التي مر بها ألعوام من أجل حرية المرأة ودعمها 
والمطالبة بكافة حقوقها، ولتستمد جميع النساء من 
النهج  على  السير  ولتواصل  المقاومة،  روح  هنا 
الديمقراطي الحر وصواًل بهذه المقاومة إلى حرية 

القائد عبد اهلل أوجالن وحرية الشعوب كافًة«.
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 شباط 15
وإبادة شعب

كانت استراتيجية الدولة التركية ومنذ 
نشأتها هو تطبيق سياسة اإلبادة بحق 
في  بدأ  عصيان  فكل  الكردي،  الشعب 
القرن املاضي مت القضاء عليه عن طريق 
الهام  من  احلرب.  أنواع  كل  استخدام 
جداً العودة إلى التاريخ من أجل معرفة 
حقيقة  على  أكثر  والتعرف  احلاضر 
 ١٩٢٥ ففي  بصدده،  نحن  الذي  العدو 
التحضير  يتم  كان  الذي  الوقت  وفي 
الدولة  ضد  املقاومة  تطوير  أجل  من 
شباط   ١٥ في  األتراك  قام  التركية؛ 
مبكرة  بوالدة  مؤامرة  طريق  ١٩٢٥وعن 
سعيد  الشيخ  فاضطر  للعصيان. 
منظم  غير  عصيان  قيادة  من  البيراني 
وغير مجهز، لتقوم اجلمهورية التركية 
العصيان  هذا  على  بالقضاء  الفتية 
بداية  بعدها  من  سيصبح  والذي 

لسلسلة من حروب اإلبادة ضد الكرد.

تاريخ الدولة التركية هو تاريخ اإلبادات 
إبادة  مت   ١٩١٥ ففي  الشعوب،  بحق 
الشركس،  إبادة  مت   ١٩٢١ وفي  األرمن، 
مت   ١٩٢٤ وفي  الروم،  إبادة  مت   ١٩٢٣ وفي 
إبادة السريان، وفي ١٩٢٥ مت إبادة الكرد؛ 
التركية  الدولة  اختيار  أن  يعني  هذا 
القائد  العتقال  شباط   ١٥ لتاريخ 
الصدفة.  طريق  عن  يكن  لم  أوجالن 
ألنهم  ومتعمد؛  مقصود  اختيار  إنه 
يريدون  وبذلك  التاريخي  الوعي  ميلكون 
كيفما  أنه  وهو  لنا،  رسالة  يوجهوا  أن 
شيخ  عصيان  على  بالقضاء  قاموا 
سعيد سيقضوا على أي عصيان جديد، 
ليقوموا  باحلاضر  املاضي  ربط  فيتم 
واليأس  اإلحباط  ترسيخ  الشكل  بهذا 
الشيخ  إعدام  نعم  الكرد.  نفوس  في 
سعيد بعد يوم من قرار اإلعدام بحقه 
هو خوفهم من دور القيادة، فالعصيان 
أن  ال ميكن  قائداً  متلك  ال  التي  الثورة  أو 
تستمر، وهذا ما جعلهم ينفذوا حكم 
ورفاقه  سعيد  الشيخ  بحق  اإلعدام 
بهذه السرعة. لذلك؛ عندما نقول بأنه 
يوم ١٥ شباط هو يوم استهداف وجود 
مقتصراً  ليس  وبأنه  الكردي،  الشعب 
إننا نعبر  القائد أوجالن  على شخصية 
يجب  التاريخية.  احلقيقة  هذه  عن 
ما  ننسى  وأال  تاريخنا  في  نتعمق  أن 
من  نتمكن  لكي  كشعب  له  تعرضنا 
ألنه  سليم؛  بشكل  احلاضر  مواجهة 
هناك وحتى اآلن من يفكرون بأن مؤامرة 
١٥ شباط ١٩٩٩ كانت فقط ضد القائد 
في  كردستان،  باكور  ضد  أو  أوجالن 
حني احلقيقة شيء آخر، وهو أن الدولة 
التركية ترفض الوجود الكردي، وترفض 
أي طرح يضمن حقوق الكرد أينما كان، 
على  تكالبوا  التي  نفسها  القوى  وبأن 
عفرين  على  تكالبوا  أوجالن  القائد 
أيضاً. القوى نفسها التي شاركت في 
١٥ شباط ١٩٩٩ شاركت بشكل أو بآخر 
وكري  كانيه  سري  من  كل  احتالل  في 
قتلت  التي  العثمانية  الذهنية  سبي. 
قتلت   ١٩١٤ في  البرزاني  السالم  عبد 
شنكالي  زردشت  وقتلت  رضا  سيد 
القضية  بأن  نعرف  أن  يجب  إذا  أيضاً. 
استمرارية  ١٩٩٩ وإمنا هي  من  تبدأ  لم 
لسياسة اإلبادة التي نواجهها كشعب. 
تتغير األسماء. ولكن؛ تبقى السياسة 
االحتاد  به  قام  فما  نفسها،  املمارسات 
والترقي التركي في بداية القرن املاضي 
في  والتنمية  العدالة  حزب  به  يقوم 
للعملة  وجهان  إنهما  الراهن.  الوقت 
الشوفينية  فالذهنية  نفسها، 
لذلك؛  حتكمهم.  التي  هي  التعصبية 
التاريخ،  معرفة  في  نتعمق  أن  علينا 
على  ينبت  عشب  فكل  يقال  وكما 
جذوره. ولكي نتمكن من استيعاب ما 
أن  أجل  ومن  يحيك ضدنا من مؤامرات 
علينا  سليمة؛  وطنية  سياسة  نطور 
ننجو  لن  فإننا  وإال  جذورنا  إلى  العودة 

من أن نصبح ضحايا ملؤامرات جديدة.

إضاءات 

فوزة يوسف

التطورات المتسارعة التي تعيشها سوريا سياسيًا 
الدول  سياسات  تقودها  باتت  والتي   وعسكريًا، 
العالمية واإلقليمية على هواها جعلت من األوضاع 
تسوء رويدًا رويدًا، حتى وصلت الى مرحلة خطيرة 
للغاية، هذه السياسات المصلحية لهذه الدول بدأت 
بينها،  عسكري  بصدام  اإلنذار  مرحلة  الى  تتجه 
عقد  الى  بادرت  فأكثر،  أكثر  الوضع  تأزم  وكلما 
دماء  حساب  على  قذرة  ومحاصصات  اتفاقيات 
السوريين التي تراق بدم بارد مع بداية تدخل هذه 

الدول، مع بدء األزمة عام 2011.
اآلن الدولة التركية المحتلة ومع تدخلها في سوريا 
وتسريب  المتشددة،  للفصائل  دعمها  خالل  من 
سوريا  مع  حدودها  عبر  أراضيها  عبر  المسلحين 
التي تمتد مئات الكيلو مترات، ساهمت بلعب دوٍر 
منذ  مواجهته  من  بد  ال  كان  للغاية  وخطير  خبيث 
تعقيدًا  تزداد  األوضاع  اآلن  الطرق،  بشتى  البداية 
وتفاقمًا مع هذا اإلصرار األردوغاني على توسيع 
نطاق نفوذها في المنطقة، والشرق األوسط ككل، 
قطر،  في  المتواجدة  العسكرية  قواعدها  من خالل 
المطامع  بأسره  للعالم  جليًا  وبات  وسوريا،  وليبيا 
الكبرى  الدول  بين  التناقضات  واستغالل  التركية، 
صاحبة التأثير تارة، وابتزاز بعضها تارًة أخرى، 

للدور  منافسة  قوية  كدولة  تركيا  تتصرف  ال 
سوريا  في  تدّخلت  فقد  المنطقة،  في  الروسي 
عبر بوابة ضّيقة بدعمها اإلسالميين، وراهنت 

على استالم اإلخوان السلطة.
الكاتبة السورّية رانيا مصطفى كتبت في مقالها 
سراقب  على  السوري  النظام  سيطرة  عن 
تسليم  كيفية  أوضحت  التي  الدقيقة  والتفاصيل 
سراقب إلى النظام السوري من قبل تركيا دون 
أي اقتتال فكتبت: »اليوم سيطر نظام األسد على 
مما  سوى  قتال،  بغير  المدينة  ُسلِّمت  سراقب. 
تبقى من كتائبها المحلية )جبهة ثوار سراقب(، 
سابقًا،  الحر  الجيش  من  عناصر  وغالبيتهم 
وال  إسالميين،  غير  خمسين،  من  أقل  عددهم 
يتلقون دعمًا من أي طرف، وكانت هيئة تحرير 
الشام قد جّردتهم من سالحهم الثقيل والمتوسط، 
األخير،  الرمق  حتى  المقاومة  اختاروا  لكنهم 
رغم حصار المدينة وسقوطها ناريًا، وفعليًا، مع 
فارق القوة النارية، والعدد والعتاد. لم تقاتل هيئة 
الثقيل  بالسالح  لنفسها  الشام، واحتفظت  تحرير 
الفصائل  من  سابقًا  انتزعته  الذي  والمتوسط 
الوجودية،  معركتها  تأجيل  وفضلت  األخرى، 
واالنكفاء في الجيب المتبقي من محافظة إدلب«.

املشهد يف رساقب ُمكّرر

فصائل مدعومة من تركيا انخرطت في المعركة 
ذكرت  الفصائل  تلك  وعن  إدلب  في  الدائرة 
رانيا: »أما فصائل “الجيش الوطني” المدعومة 
ريف  في  بالقتال  لها  فقد سمح  لتركيا،  والتابعة 
مدينة  من  االقتراب  من  ومنعت  الغربي،  حلب 
سراقب وريفها، فيما تراجعت “الجبهة الوطنية 
للتحرير” العاملة في محافظة إدلب عن القتال، 
إلى  انضمامها  مع  ألنقرة،  كليًا  تابعة  وباتت 
الجيش الوطني. المشهد في سراقب مكرر عما 
الثاني  كانون  في 28  النعمان  معرة  في  حصل 
الدولي  الطريق  تقعان على  والبلدتان  الماضي، 

االستراتيجية،  سراقب  أهمية  مع   ،»5  – »إم 
كونها همزة وصل مع الطريق الدولي الثاني »إم 
– 4«؛ ما يعني أن هناك تفاهمات سرية تركية 
ما  وهو  للنظام،  المنطقة  تسليم  – روسية حول 
وضحته  ما  هذا  تذكر،  مواجهات  دون  حصل 
رانيا في مقالها حول االتفاقيات السرية بين دولة 

االحتالل التركي وروسيا«.

موقف رويس يؤدي إىل تنازالت تركّية

الموقف الروسي تجاه تركيا يعّبر عن مصلحته 
في المنطقة بالضغط على تركيا لتقديم تنازالت 
عبر  رانيا  أكدت  حيث  هذا  تفعل  واليوم  أكبر 
كتابها: »روسيا أرادت إرسال رسالة دموية إلى 
جنودها،  استهداف  إلى  النظام  دفع  عبر  تركيا، 
من  الروس  يفرضه  ما  لقبول  عليها  للضغط 
حلول، فيما سمحت لتركيا بالرد حفظًا لماء وجه 
التسوية السورية، بعد  حليفتها في كل مسارات 
قبولها بمسار تسليم الطرق الدولية دون شروط، 
وطي  مجددًا،  والحدود  الخرائط  توزيع  وإعادة 
تفنيد  محاولتنا  ورغم  التوترات.  هذه  صفحة 
العوامل السابقة، إال أن التنازل التركي لروسيا، 
في ملف إدلب يبقى محل تساؤل، رغم أن تركيا 
المقاتلين  من  اآلالف  عشرات  على  تسيطر 
ترسل  لها،  مرتزقة  باتوا  الذين  السوريين، 
التي  الليبية  الوفاق  حكومة  عن  للدفاع  بعضهم 

تدعمها ضد هجوم قوات خليفة حفتر«.

مصلحتها تستدعي التمسك بروسيا!!!

بروسيا  تركيا  تمسك  سبب  رانيا  الكاتبة  نسبت 
عالقتهما  سرية  يفضح  خاصة  مصلحة  إلى 
إلى  تركيا  دفع  آخر  سبب  »هناك  رانيا:  فتقول 
التمسك بالحليف الروسي، هو عدم الثقة بحليفها 
اللذين  الناتو،  الغربي واألميركي، شريكْيها في 

أكثر  في  القومي،  بأمنها  يتعلق  ما  في  خذالها، 
حزب  توجهات  في  الراغبين  وغير  مرة،  من 
خاصة  أردوغان،  ورئيسه  والتنمية،  العدالة 
وال  وإيران،  الخليج  ودول  إسرائيل  تجاه 
احتواء  عبر  سوريا،  في  توغلها  في  يرغبان 
اإلخواني  الطرف  ودعم  السياسية،  المعارضة 
انقلب عليهم األميركان مع  ومن لف لفهم، وقد 
يرغبان  ال  كما  مصر،  في  الثاني  كانون  ثورة 
في توغلها العسكري في سوريا، ودعم فصائل 
متشّددة، وبالتالي ال رغبة لدى المجتمع الدولي 
في إعطاء تركيا مكانة إقليمية يرونها أكبر من 

حجمها«.

خالصة الكالم تعّب عن سياستها!!!

تركيا تحاول وضع ستار عما تفعله في المنطقة 
وتتصرف بشكل غير مباشر لكيال تقف كطرف 
منافس لروسيا في سوريا فتذكر الكاتبة السورية 
قوية  كدولة  تركيا  تتصرف  »ال  مقالها:  في 
منافسة للدور الروسي في المنطقة، فقد تدّخلت 
في سوريا عبر بوابة ضيقة بدعمها اإلسالميين، 
وراهنت على استالم اإلخوان السلطة، ودعمت 
المتشددين، حتى أولئك المصنفين إرهابيين من 

النظام  إسقاط  معركة  في  وذلك  أميركا،  قبل 
الخاسر، حيث كان  عسكريًا، وهنا كان رهانها 
الثورة  إلضعاف  المهم  العامل  األسلمة  تفشي 
الشعبية، ومبررًا لغياب الدعم الدولي، الرسمي 
والشعبي، ومبررًا لروسيا لدعم النظام وتمكينه. 
فمنذ المصالحة التركية – الروسية في 2016، 
عن  بوتين  لفالديمير  أردوغان  اعتذار  عقب 
حادثة إسقاط الطائرة الروسية في 2015، وبدفع 
ملف  في  الناتو،  حلف  في  شركائها  خذالن  من 
إسقاط الطائرة ذاته، وفي الملف الكردي، ارتأت 

أنقرة االنتقال إلى الحلف مع روسيا وإيران«.
في  مصطفى  رانيا  السورية  الكاتبة  اختتام 
بمحاولته  التركي  الموقف  حول  كان  مقالها 
معًا  وأمريكا  روسيا  مع  باتفاقياتها  توازن  خلق 
إلى  القفز  محاوالتها  رغم  كلمتها:  فاختتمت 
لتحقيق  واآلخر،  الحين  بين  األميركي  الجانب 
إال  السورية،  الملفات  في  روسيا  مع  التوازن 
مقبول  غير  طرف  أنها  بحقيقة  اصطدمت  أنها 
أميركّيا وإسرائيلّيا وعربّيا في سوريا، ما جعلها 
الشرقية  حلب  من  بدءًا  لروسيا،  المناطق  تسلم 
دور  جاء  واآلن  ودرعا،  وحمص  الغوطة  إلى 
أكثر  على  تحصل  أنها  يبدو  وال  إدلب،  مناطق 
من جيوب استراتيجية بالنسبة إليها، بالقرب من 

حدودها في ريف حلب«.

تهدف دولة االحتالل التركي من هجماتها على 
مناطق شمال سوريا من خالل مشروعها القائم 
على زرع الفتنة بين الشعوب وتفريقها بضرب 
مشروع األخّوة والتعايش المشترك بين شعوب 
في  العثمانية  مخططاتها  تنفيذ  لتسهيل  المنطقة 

المنطقة واحتاللها.
إال أن شعوب المنطقة تمتلك الوعي لمثل هذه 
الفتنة وضرب  إلى خلق  التي تهدف  المشاريع 
مشروع الشعوب في التعايش المشترك والذي 
فالشعوب  اللحظة،  وليد  وليس  تاريخيًا  يعتبر 

تعيش في سالم وأمان منذ العصور الغابرة. 

التعايش بني الشعوب 
طابع تاريخي

صحيفتنا  نقاش  محل  كان  الموضوع  وهذا 
والرئيس  الولدة  قبيلة  شيخ  مع  »روناهي« 
الطبقة  لمنطقة  التشريعي  للمجلس  المشترك 
الشيخ حامد الفرج الذي أكد أن التعايش المشترك 

الصراع السوري وبعد أقل من شهر ينهي عامه 
يوم  بعد  ويومًا  العاشر،  عامه  ويدخل  التاسع 
تتأزم وتتعمق األزمة أكثر في سوريا، فإلى أين 

تتجه؟؟؟ 

دول استعامريّة أخرجت الثورة 
السوريّة من مسارها

حول هذا الموضوع أجرت صحيفتنا »روناهي« 
لقاًء مع عضو لجنة العالقات الدبلوماسية لإلدارة 
في  أشار  الذي  شيخو،  أحمد  أوروبا  في  الذاتية 
ما  بدأ  أعوام  تسعة  »قبل  بالقول:  السياق  هذا 
يسمى بربيع الشعوب في الشرق األوسط، بدءًا 
من تونس شاملًة العديد من الدول العربية حتى 
الوصول إلى سوريا، هذه الثورات كانت متوقعة 
في ظل الظلم واالستبداد الذي كان يعانيه الشعب 

من السلطات الدكتاتورية«. 
لبسط سيطرتها على  الطامحة  الدول  بأن  وذكر 
خارطة العالم تمكنت من إخراج هذه الثورات من 

راع الّدولي... بيَن هيمنِة  سوريا ساحُة الصِّ
موسكو وواشنطن وِعناد أردوغان

كاتبة سورّية تبحث في خسارة تركيا بسوريا؟؟!!

الشيخ حامد الفرج:
شعوب شمال وشرق سوريا صاحبة قضية 

وستنتصر على المحتل التركي

أحمد شيخو:»الجلوس على طاولِة الحوار السوري ـ السوري 
سُينهي األزمة السورّية«

روناهي/ الطبقة: أكد شيخ قبيلة الولدة والرئيس المشترك للمجلس التشريعي لمنطقة الطبقة الشيخ حامد الفرج أن التعايش 
بين الشعوب تاريخي وليس وليد اللحظة، وأن تركيا تهدف لضرب مشروع أخّوة الشعوب ولكن ستفشل بسبب وعي تلك الشعوب 

للمخططات العثمانية.

روناهي/ كوباني- أكد عضو لجنة العالقات الدبلوماسية لإلدارة الذاتية في أوروبا أحمد 
شيخو بأنه إذا بقت الدول في االستمرار بمداخالتها في األزمة السورية فال حل للصراع 
السوري،  وسنكون أمام حرب عالمية ثالثة، مشدداً بأن الحل يكمن في الحوار السوري- 

السوري.

من خالل استخدام ملف الالجئين السوريين، وحتى 
واستغاللها،  السوري  تشويه صورة  في  المساهمة 
حتى بات وجودهم في بعض البلدان غير مرغوب 
في  كبيٍر  بشكٍل  مساهمتهم  من  الرغم  على  به، 
النهوض باقتصاد تلك الدول، وتجنيد بعضهم خدمة 
باسم  لصالحها  للقتال  بلدان  الى  ونقلهم  لمطامعها، 

االرتزاق.
إدلب  في  والسيما  األخيرة  التطورات  خالل  ومن 
السورية بعد نسف أردوغان  االتفاقيات التي عقدتها 
المنطقة، ووصول الوضع في تلك  مع الروس في 
مع  المباشر  العسكري  الصدام  حافة  إلى  المنطقة 
قوات النظام السوري حليف الروس، بات واضحًا 
التوقف  تريد  ال  التركية  المطامع  أن  بأسره  للعالم 
دولة  كونها  من  تخرج  أن  تريد  وأنَّها  حد،  عند 
تستطيع  كبرى  دولة  الى  محدد  تأثّير  ذات  إقليميَّة 
الساحة  في  ليس  الكبار  ومنافسة  قوٍي،  دوٍر  لعب 
أيضًا،  الدولي  المستوى  على  بل  فحسب  السورية 
وهذا األمر بات يثير حفيظة الروس، ويقلقهم بشكٍل 
النظام  لقوات  لإليعاز  دفعهم  ما  هذا  ويبدو  كبيٍر، 
بإدلب،  سراقب(   ( منطقة  في  لضربهم  السوري 
يكتِف  فلم  للغايَّة  قوي  التركي  الرد  جاء  حين  في 
أردوغان بالرد على مصادر النيران فحسب بل قام 
العسكريَّة على طول  التعزيزات  من  المزيد  بجلب 
الحدود السوريَّة، قبالة المناطق المحتلة في كل من 
رأس العين/ سري كانيه، وتل أبيض/ كري سبي، 
وعفرين، ودخولها الى مناطق إدلب بشكٍل مباشٍر، 
السوري  النظام  قوات  واستهداف  بقصف،  والقيام 
قد  الروسي،  الحليف  أنظار  تحت  مباشٍر،  بشكٍل 
بسيطة، ومجرد جزئية صغيرة،  الحادثة  هذه  تبدو 
ولكن باعتقادي هنالك رسائل قوية يفهمها الطرفان 
) الروسي ـ التركي(، اعتقد بأن أردوغان يريد أن 
المرة ومفادها  الى موسكو هذه  قوية  يرسل رسالة 
بأنَّ رده سيكون قويًا، وهو مؤشر خطير يعيد الى 
األذهان حادثة استهداف الطائرة العسكرية الروسية 
التي أسقطتها تركيا  في سوريا، الروس من جانبهم 

أرادوا جس نبض الرد التركي، ألنَّهم يعلمون بأنَّ 
معين،  حٍد  عند  تقف  أن  يمكن  ال  التركيَّة  األطماع 
مع  األخيرة  الهشة  باتفاقاتهم  إخاللهم  بعد  وخاصة 
)المنطقة  يسمى  ما  خالل  من  الروسي،  الجانب 
المسلحة،  الجماعات  سالح  ونزع  العازلة(، 
يوفي  لن  التركي  الجانب  بأنَّ  الروس كانوا واثقين 
الجماعات  تلك  بدعم  وسيستمر  االلتزامات،  بهذه 
اإلرهابيَّة التي تثبت نفوذه في تلك المنطقة، وعلى 
هذا األساس قاموا بتحريِك تلك الجبهة، في خطوة 
خالل  من  تركيا،  من  رويدًا  رويدًا  البساط  لسحب 
إثارِة  على  والعمل  سوريا،  في  عسكريًا  توريطها 
واألخرى  الفينة  بين  مواقعها  واستهداف  غضبها، 
من خالل قوات النظام السوري، والعمل على بسط 
يود  ما  هذا  السورية  األراضي  كامل  على  نفوذها 
بوتين فعله. وال بد هنا من التذكير بالنفوذ اإليراني 
يلعب  كان  والذي  ُمغّيبا،  بات  الذي  سوريا  في 
يتالشى  بات  واآلن  المنطقة،  هذه  في  كبيرًا  دورًا 

كان  حيث  سليماني،  قاسم  مقتل  بعد  كبيٍر  بشكٍل 
والروس على  لألتراك  بالنسبة  كبرى  جائزة  مقتله 
الُمحارب  األميركي  الموقف  إلى جانب  حد سواء، 
االقتصادية  العقوبات  وفرض  اإليراني،  للتواجد 
اإليراني  المرشد  أن  لدرجة  اإليرانيين  خنقت  التي 
طالب شعبه ) بالصيام( لمواجهتها، إال أنَّه رغم كل 
والتواجد  اإليراني،  للنفوذ  بالنسبة  الصعوبات  هذه 
الساحة  على  التواجد  على  ُمصّرة  هي  سوريا  في 
تابعة  مليشيات  لتدريب  ُمعسكرات  وفتح  السورية، 
التعقيدات  بالقرب من دمشق. في ظل كل هذه  لها 
اإلشارِة  من  بدَّ  ال  الدول  هذه  قبل  من  والتدخالت 
الى مسألٍة مهمٍة، وهي رغبة الدول الكبرى كروسيا 
والواليات المتحدة إضعاف هذه الدول اإلقليميَّة من 
ها إلى األرض السوريَّة، واستنزافها دون  خالل جرِّ
أن تحصل على ما ُتريده، لألسف أصبحت سوريا 
على  الدول  هذِه  بين  الصراعات  لتصفيَّة  ساحة 

حساِب سوريا والسوريّين.

حسام إسماعيل
تقرير/ مصطفى الخليل

تقرير/ سالفا أحمد

بين الشعوب موروث من اآلباء واألجداد  فقال 
عن ذلك: »نحن في المنطقة توارثنا عن األجداد 
الذي  الشعوب  بين  والتقارب  األخّوة  واآلباء 
جديد  وليس  الحالي  الوقت  في  المنطقة  تعيشه 
للمنطقة  العثماني  االحتالل  نهاية  فمنذ  عليها، 
كاألرمن  الشعوب  بعض  تهجير  بعد  وخاصة 
والذين قدموا إلى المنطقة واستقروا فيها أصبحت 
وهي  المنطقة  شعوب  مع  تربطهم  عالقة  هناك 

رابطة قوية وصلت لحد المصاهرة«.
االحتالل  طرد  منذ  بأنه  حامد  الشيخ  وذكر 
العثماني في عام 1916م إلى هذا الحين الشعب 
العربي يعيش مع بقية الشعوب ضمن مبدأ األخّوة 

والتعايش مشترك.
ووصف الشيخ التمازج بين الشعوب في الطبقة 
على  مثال  »الطبقة  ذلك:  على  دليل  خير  بأنه 
مع  وخاصة  الشعوب  من  خليط  أنها  حيث  ذلك 
توافد العمال في فترة بناء سد الفرات من العرب 
والدروز...إلخ  واإلسماعيلية  والتركمان  والكرد 

.«

خلق الفتنة مرشوع
 لالحتالل الرتيك

التركي  االحتالل  دولة  أن  الشيخ حامد  وأوضح 

ضرب  إلى  وتسعى  الشعوب  بين  التفريق  تريد 
ولكن  المنطقة  في  الشعوب  أخّوة  مشروع 
»أردغان  وقال:  المخطط  لذلك  واعية  الشعوب 
يريد التفريق بين الشعوب وخلق الفتنة وضرب 
مشروع أخّوة الشعوب المطّبق في منطقتنا، وكان 
يدعون  من  بعض  جمع  من خالل  واضحًا  ذلك 
أنفسهم ممثلين وشيوخ للعشائر وهم في الحقيقة 
وجهات  أنفسهم  يمثلون   بل  العشائر  يمثلون  ال 
خارجية هدفها إيقاع الفتنة بين الشعوب، واليوم 
جميع الشعوب في مناطق شمال وشرق سوريا 
الذي تمتلكه تقف صفًا واحدًا في  الوعي  بفضل 
الجميع  يستهدف  والذي  التركي  الغزو  مواجهة 
المشروع  العثمانيين وتنفيذ  أمجاد   إعادة  بهدف 
إلى  من حلب  المنطقة  احتالل  بهدف  الطوراني 

الموصل«.

الشعوب ستطرد املحتل

تجاه  الشعوب  موقف  حول  حامد  الشيخ  وتابع 
المحتل التركي وهجماته على المنطقة: »الشعوب 
عام  في  العثماني  االحتالل  بوجه  وقفت  التي 
1916م أيضًا اليوم هي واعية وستنتفض بوجه 
االحتالل التركي لمناطق شمال سوريا وستطرد 
جميع  من  مرتزقتها  وجميع  التركي  االحتالل 
نريدها  كما  سوريا  وستكون  المحتلة  المناطق 

فيها  يعيش  التي  مركزية  الال  الموحدة  سوريا 
الجميع وتحفظ حرية وكرامة الشعوب«.

مرشوعكم فاشل وسننترص
 يف النهاية

وفي النهاية وّجه الشيخ حامد رسالة إلى من يريد 
»أتوجه  فقال:  المنطقة  شعوب  بين  الفتنة  زرع 
بين  الفتنة  زرع  يريد  من  كل  إلى  برسالتي 
الشعوب أن مشروعكم فاشل ولن تحققوا أهدافكم 
الشعوب  وألن  المخطط  لذلك  الشعوب  لوعي 
قضية  مناطق شمال وشرق سوريا صاحبة  في 

وستنتصر في النهاية«.

مسارها الحقيقي وتحويلها إلى أزمات وصراعات 
تلك  بين  ومن  كافًة،  المنطقة  شعوب  منها  تعاني 
الثورة  وإخراج  وتعقيد  لتأزيم  سعت  التي  الدول 
مخططاتها  تنفيذ  بهدف  مصيرها،  من  السورية 
العثمانية  السلطنة  بناء  إلعادة  الساعية  االحتاللية 
الشعب  دماء  حساب  على  المنطقة  في  جديد  من 

السوري كانت الدولة التركية المحتلة.

»يوماً بعد آخر تتعّمق وتتأزّم 
املشاكل بسوريا«

كانت  التركي  االحتالل  دولة  بأن  شيخو  وبيَّن 
تنفذ مخططاتها عن طريق دعم وتمويل اإلخوان 
المسلمين المتشددين داخل مناطق الشرق األوسط، 
مسارهم  لدعم  المركزية  نقطتها  كانت  وسوريا 
لتتمكن دولة االحتالل بعدها  في الشرق األوسط، 
ولبنان  العراق  إلى  واألزمة  الصراع  تصدير  من 

واليمن والمصر حتى وصولها إلى ليبيا. 
في  تتدخل  لم  إن  اإلقليمية  الدول  بأن  شيخو  وأكد 
الحقيقي  مسارها  من  وإخراجها  السورية  الثورة 
طويل،  زمن  منذ  محلولة  السورية  األزمة  لكانت 
ونتيجة تدخالت الدول في األزمة السورية وعلى 
تغيير  في  األساسية  الساعية  كونها  تركيا  رأسها 
من  بالفعل  تمكنت  والتي  السورية،  الثورة  مسار 

المجال أمام  الثورة من مسارها، وفسحت  إخراج 
السورية،  الثورة  في  لتتدخل  الدول  من  العديد 
وتحويل تلك األزمة لورقة تعمل لصالح تلك الدول.

لإلدارة  الدبلوماسية  العالقات  لجنة  عضو  وقال 
يعاني  السوري  الشعب  بأن  أوروبا  في  الذاتية 
على مدار تسعة أعوام من الصراع والحرب في 
سوريا، ويومًا بعد آخر تتمعق وتتأزم المشاكل في 

سوريا، والتي الزال مصيرها مجهواًل. 

تدّخالتها ليست من أجل حلِّ
 القضية السوريّة

وشدد شيخو بأنه إذا لم تتوقف الدول من تدخالتها 
تلك  كون  لها،  حل  فال  السورية  األزمة  في 
الصراع  في  تدخالتها  تبسط  التي  اإلقليمية  الدول 
السوري، هدفها ليس إيجاد الحل بل على العكس 
فهي تمارس سياسية لتعقيد األزمة لتتمكن بحرية 
المنطقة وفرض هيمنتها  في  تنفيذ مخططاتها  من 
وسلطتها على المنطقة بشكل أسهل. وأضاف قائاًل: 
لوزان،  اتفاقية  انتهاء  مشارف  على  اآلن  »إننا 
جديد  لتغيرات  بداية  ستكون  المعاهدة  هذه  ونهاية 
سوريا  المنطقة؛  في  وباألخص  المنطقة  في  يقام 

التي أصبحت مركزًا للصراع واألزمات.
وذكر شيخو قائاًل: »إن استمرت الدول بمداخالتها 

 من إيمرالي
 انطلق مفهوم

اإلرادة والمقاومة

العظيم،  القائد  أيها  أوجالن  اهلل  عبد 
البارع،  املفكر  أيها  املناضل،  الثائر  أيها 
قدمت  من  يا  احلر،  الفكر  صاحب  يا 
دروبها  ينير  فكراً  والبشرية  لإلنسانية 
أحماالً  حملت  من  يا  احلالكة.  املظلمة 
من  يا  حملها،  على  القدرة  ألحد  ليس 
من  خير  وكنت  الشعوب  بأخّوة  ناديت 
متثلها، يا من دافعت عن احلق واملظلومني 
يا  شعبك،  أجل  من  حياتك  ونذرت 
و  الكرد  عن  دافع  رسول  خير  كنت  من 

قضيتهم العادلة.

أيها القائد من حقنا أن نتباهى ونفتخر 
ونرفع اسمك عالياً، من حقنا أن نضمك 
وعن  عنك  الكتابة  حقنا  ومن  للقلب 
خصالك وأخالقك وفلسفتك العظيمة، 
العالم  لو كتب عنك كل كّتاب  فو اهلل 
مجتمعني ملا أوفوك حقك، ألن كل مداد 
الغوص  يستطيعوا  لن  وأقالمها  العالم 
للعالم  وهب  الذي  فكرك  أعماق  في 
تختلف  التي  الدميقراطية  األمة  نظرية 

عن كل نظريات العالم وأنظمتها. 

حيكت  دولية  مؤامرة  وعبر  أرادوا  ولهذا 
املظلمة  السرية  الغرف  في  خيوطها 
العالم،  في  اخملابراتية  الدوائر  ومبشاركة 
الدميقراطي  الفكر  تعادي  التي  تلك 
إرادة  وكسر  وحريتها  الشعوب  وحقوق 
الكردي  الشعب  لدى  واملقاومة  احلرية 

أسر قائده.

مت   1999 العام  من  شباط   15 وفي   
في  أوجالن  اهلل  عبد  القائد  اعتقال 
بعملية  الكينية  العاصمة  نيروبي 
شاركت فيها اخملابرات الدولية والتركية، 
وكانت  منه  بقرارٍ  سوريا  غادر  بعدما 
مدة  فيها  مكث  حيث  اليونان  وجهته 
عشرين يوماً، ثم غادرها وفي تلك األثناء 
كان مراقباً من اخملابرات اإلسرائيلية التي 
رصدت حتركاته بكل دقة، واختار إيطاليا 
ذلك  عليه  ُعرض  حيث  الثانية  وجهته 
 50 توقيع  بعد  برملانية  جهات  قبل  من 
سيناتور على عريضة حول ذلك. ثم توجه 
األمريكية  اخملابرات  ولكن  إيطاليا  إلى 
تالحقه  كانت  واإلسرائيلية  والتركية 
اضطراره  إلى  أدى  ما  وترحاله،  حله  في 
نيروبي  الكينية  العاصمة  إلى  ملغادرتها 

ومنها كان سيتجه إلى هولندا.

خيوط  توضحت  نيروبي  في  وهناك 
عرضت  حيث  جلي  بشكل  املؤامرة 
عليه السلطات هناك إقامته في الريف 
الذي  األمر  لالغتيال،  تعرضه  خشية 
بالرفض من قبله. وفي 12 شباط  قوبِل 
كانت هناك محاوالت لنقله من السفارة 
تدخلت  عندها  نيوربي،  في  اليونانية 
األمريكية  جانب  إلى  الكينية  اخملابرات 
تلك  وأفشلت  والتركية  واإلسرائيلية 
اكتملت  شباط   15 وفي  احملاولة. 
أوجالن  القائد  بإخراج  املؤامرة  خيوط 
سيارة  عبر  عنوةّ  اليونانية  السفارة  من 
حيث  املطار  إلى  للتوجه  لوحده  أقلته 
متنها  على  خاصة  طائرة  بانتظاره  كان 
التركية،  االستخبارات  من  مجموعة 
وانطلقت للتوجه إلى تركية ليتم نقله 
إسطنبول  ضواحي  إحدى  من  ذلك  بعد 

إلى جريرة إميرالي في بحر مرمرة.

واحد  منذ  وحيداً  هناك  يقيم  حيث 
السلطات  فرض  ظل  في  عاماً  وعشرين 
متنع  حيث  عليه،  مشددة  عزلًة  التركية 
اللقاء مبحاميه.  زيارة عائلته وأيضاً  عنه 
وفي ظل تلك الظروف جعل القائد أوجالن 
سجن إميرالي مدرسة للفكر الدميقراطي 
فيها  كتب  حيث  اإلنسانية،  والفلسفة 
وامللفات  والكتب  املؤلفات  من  الكثير 
حول القضية الكردية وحلها، كما كانت 
التي  القضايا  حول  كثيرة  مؤلفات  له 
تتعلق باحللول للشرق األوسط، وكتاباته 
الدول  الكثير من  اهتمام  أصبحت مركز 
العالم، فأصبح  والكّتاب حول  واملثقفني 
يضيء  ونور  إشعاع  مركز  إميرالي  سجن 

دروب النضال واملقاومة.

عين الحدث

رفيق إبراهيم

السوري،  للصراع  حل  فال  السورية  األزمة  في 
وسنكون أمام حرب عالمية ثالثة«. 

»الحوار هو الحل األمثل 
لألزمة السوريّة«

لإلدارة  الدبلوماسية  العالقات  لجنة  واختتم عضو 
الذاتية في أوروبا أحمد شيخو حديثه باإلشارة إلى 
الحل األمثل لألزمة السورية فقال: »هناك الكثير 
ممن يحاولون إطالة مدة األزمة في سوريا بهدف 
االستفادة بشكل أكبر منها، ونرى بأن الحل األمثل 
السوري-  الحوار  هو  سوريا  في  الدائر  للصراع 
توحيد  السورية  الشعوب  كافة  لذا على  السوري، 
الذين  والمحتلين  والتهديدات  جميع  أمام  صفوفهم 
المكتسبات  على  والحفاظ  وجودهم،  يستهدفون 
التي حققوها بدماء أبناءهم، والجلوس على طاولة 
واحدة والعمل بشكل جدي للوصول لحلول لألزمة 
السورية، يحفظ كافة حقوق الشعوب فيها، فالحل 
السوري-  الحوار  هو  السورية  لألزمة  الوحيد 

السوري ال غير«. 



12 شباط  2020 األربعاء

العدد 887

12 شباط  2020 األربعاء روناهيروناهي

العدد 887

85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محررة الصفحة - هايستان أحمد

مر  على  الشعوب  حياة  في  هام  دوٌر  للموسيقى 
العصور، وكانت جميع األمم تستخدمها منذ القدم 
إما إلعالن حالة الحرب أو إلثارة الحماسة خالل 
المعارك أو أداة إلعطاء األوامر في االحتفاالت 
الموسيقى  عن  وبالحديث  االجتماعية،  أو  الدينية 
قبل  قديمًا  وجودها  إثبات  تم  فإنه  العسكرية 
الميالد، وكانت الفرقة مشكلة من آالت: )الفلوت 
للفرق  تشكيل  أقدم  وهو  واإليقاع(  الترمبيت  و 

الموسيقية على اإلطالق .
العازفين  من  عدد  من  مكونة  العسكرية  والفرق 
الفعاليات  في  بالعزف  يقومون  الذين  العسكريين 
ذات  الخشبية  النفخ  آالت  من  وتتخذ  العسكرية 
الريشة أو آالت النفخ النحاسية لتعزف مع بعضها 
مهمًا  دورًا  العسكرية  وللموسيقى  اإليقاع.  برفقة 
في تنظيم العمل بمختلف المجاالت، إذ استطاعت 
من  الشعبية،  األغاني  ألحان  بعض  توظيف 
خالل تدوينها على النوتة الموسيقية، مع تحليلها 
موسيقية  آالت  مع  لتتناسب  كتابتها  ثم  وتصنيفها 
معينة، إضافة إلى استخدامها في تنظيم خطوات 
العسكرية  الموسيقا  واستطاعت  األفراد،  سير 
الوطنية،  الموروثات  على  الحفاظ  في  تساهم  أن 
الوطني،  الحس  وزيادة  االندثار،  من  ومنعها 

ورفع الروح المعنوية أثناء التدريب.
وخطت  العسكرية،  الموسيقا  تطورت  بعد  وفيما 
االتفاق  تم  العصور، حيث  عبر  واسعة  خطوات 
الفرقة  في  المستخدمة  الموسيقية  اآلالت  على 
بين  توازن  لخلق  الفرقة  ضمن  العازفين  وعدد 
الفرق  أو  الفرقة  هذه  ضمن  يوجد  وال  اآلالت، 
النحاسية آالت وترية، وتقوم هذه الفرقة بالعزف 
مع المسير وفق ترتيب معين لآلالت الموسيقية، 
وتظهر هذه الفرق في االحتفاالت العسكرية ، ثم 
بدأت بالظهور بكثرة في شوارع المدن وأماكنها 

روناهي/ كركي لكي: بّين مثقفو كركي لكي، أن 
لقائد  باعتقالها  بأنها  نفسها  توهم  التركية  الدولة 
على  قد قضت  أوجالن  اهلل  عبد  الكردي  الشعب 
التحرر،  في  المنطقة  شعوب  من  الماليين  آمال 
قدسية  على  المبنية  الديمقراطية  الحياة  وبناء 

االختالف، والتآخي بين الشعوب. 

أفكار القائد أوجالن تحّولت إىل 
أسلوب للحياة

 
»تركيا ومنذ ظهورها ككيان وقفت في وجه كل 
األصوات المنادية بالحرية، واالستقالل وكل من 
إبادة  في  فتاريخها  تقدمية  تحررية  أفكار  حمل 
الدائم  والسعي  حافل  الثقافات  وطمس  الشعوب 
في  المطلق  الحاكم  هي  التركية  القومية  لجعل 
المنطقة جلي، وظاهر في كل خطابات سياسييها«.

بهذه الكلمات بّين الكاتب برادوست ميتاني حقيقة 
ميتاني:  وأضاف  الدموي  التركية  الدولة  تاريخ 
اإلبادة،  بلغة  االختالف  مع  تتعامل  تركيا  »أن 
أكثر  ولعل  الثورات،  وقمع  واإلنكار  والتطهير، 
الشعوب الذين حاولت تركيا طمس هويتهم القومية 

آخر تقدم ميداني احرزه النظام السوري كان في 
الريف الجنوبي لحلب، بإحكام سيطرتها على تلة 
على  محكمًا  ناريًا  غطاًء  لها  أمنت  التي  العيس 
المنطقة الواصلة بين بلدة العيس وسراقب، وبهذا 
سقطت تلك المنطقة خالل ساعات في إيدي قوات 
الظهيرة  ساعات  وفي  وحلفائه،  السوري  النظام 
المسلحة  القوات  قيادة  أعلنت  السبت،  يوم  من 
التابعة للنظام السوري، التقاء قواتها المنطلقة من 
محوري إدلب وجنوبي حلب، وبهذا يكون النظام 
السوري سيطر بشكٍل فعلي على الطريق الدولي 
إال  تبقي  ولم  ودمشق،  حلب  بين  الواصل   M5
سبع بلدات صغيرة وهي بحكم الساقطة عسكريًا، 
الحربي  والطيران  السوري  النظام  ويركز 
الروسي اليوم استهدافه لريف حلب الغربي، في 
سعي منه للسيطرة عليه بهدف تأمين مدينة حلب 
غرب  شمال  في  والزهراء  نبل  بلدتي  ومحيط 

حلب.
الرئيس  بين  وقع  الذي  سوتشي  أتفاق  وكان 
الروسي والتركي في الربع األخير من 2018، 
أمام  التجارية  الطرق  فتح  على  ينص  كان 
المجموعات  إخراج  وضمان  الترنزيت،  حركة 
المنطقة،  تلك  من  الثقيلة  واألسلحة  الراديكالية 
لم يفي بوعوده، وهذا ما  التركي  الجانب  إال ان 
الخيار  لتصعيد  السوري  والنظام  الروس  دفع 
بموجبها  سيطرت  مراحل،  عدة  وفق  العسكري 
نهاية  شيخون  خان  بلدة  على  السورية  القوات 
أخرى  عسكرية  حملة  وبدأت  المنصرم،  العام 

بعد نجاح السياسة الروسية في سوريا وإعادة 
سيطرة النظام على مساحات كبيرة كانت فيما 
بالمعارضة  تسمى  ما  سيطرة  تحت  مضى 
السورية من خالل اتباع سياسة خفض التصعيد 
والتي كانت من نتائجها قضم األراضي التي 
تسيطر عليها الجماعات المسلحة سواء بالقوة 
المقايضات  سياسة  خالل  من  أو  العسكرية 
التي أجبرت الجماعات المسلحة على التراجع 
في  والتجمع  النظام  لقوات  مناطقهم  وتسليم 
إدلب التي أصبحت مركزًا للمرتزقة الموالية 
كليبيا.  أخرى  بلدان  نحو  وتصديرهم  لتركيا 
لتحقيق  الستخدامها  أردوغان  بيد  ورقة 

أجنداته العثمانية في المنطقة.
نوايا  عن  القناع  كشف  من  الرغم  وعلى   
إدلب  في  السوري  الشعب  ومعاناة  أردوغان 
وتدمير القرى والبلدات في إدلب نتيجة سياسة 
أردوغان المناهضة ألهداف الشعب السوري 
الجماعات  تزال  ما  وسالم،  بأمن  العيش  في 
المسلحة المسيطرة على إدلب مرتبطة بتركيا 
الشخصية  مكاسبها  لتحقيق  واستخباراتها 

واآلنية على حساب أبناء المنطقة.
مع بدء الحملة العسكرية على الريف الجنوبي 
إلدلب بدأت قوات النظام بالسيطرة على المدن 
 M5,M4 على طريق الواقعة  االستراتيجية 
ثم  ومن  وسراقب  النعمان  معرة  مدينة  مثل 
التوجه نحو الريحانية وجسر الشغور  بهدف 
السيطرة على كامل الطريقين االستراتيجيين 
كمرحلة  إدلب  بتحرير  والبدء  أولى  كمرحلة 
ما  الذي  التركي  الجيش  أنظار  وتحت  ثانية 
يحدث،  ما  حيال  المتفرج  موقف  يقف  زال 
وعدم جدوى نقاط المراقبة التركية في وقف 
الروسي في  الطيران  أو  النظام  قوات  زحف 
بعض  أصبحت  بل  إلدلب  الجنوبي  الريف 
النظام  قوات  سيطرة  مناطق  ضمن  النقاط 
التركية  القوات  تقوم  حتى  وقت  مسألة  وهي 

باالنسحاب من تلك النقاط.

أكاديمية الموسيقى العسكرية... ألحاٌن 
ترفع الِهمم

مثقفو كركي لكي... جدران السجن الصماء 
تحّولت إلى نبع للمقاومة

M5 تحت قبضة النظام وتركيا تراوغ بخداع مرتزقتها

النِّفاق التركي في إدلب

روناهي/ قامشلو: أكاديمية للموسيقى العسكرية في إقليم الجزيرة تنشر ثقافة المنطقة والهوية الكردّية بأجمل 
األلحان، لتكون دافعًا معنويًا قويًا للروح الثورية، وتقدم كل ما هو أفضل بِحسِّ أبناء المنطقة في روج آفا.

الشهباء- روناهي/ خالل أقل من ثالثة أسابيع تمكنت قوات النظام السوري من إحكام سيطرتها على 98% من الطريق الدولي الواصل بين حلب ودمشق /
M5/، وذلك بالتزامن مع تهديدات تركية وتحشيداً لقواتها في ريف إدلب وحلب، والتهديد بعمل عسكري ضد قوات النظام في حال عدم انسحابها، من محيط 
8 نقاط تركية وقعت في حصار قوات النظام السوري وحلفائه، لكن في الوقت ذاته تدور مفاوضات دبلوماسية بين تركيا وروسيا ربما لوضع مالمح جديدة 

لسوتشي التي انتهت تحت وقع القصف الروسي المستمر لما يعرف بمنطقة خفض التصعيد.

العامة.

إثبات وجود فرقة محرتفة 
للموسيقى العسكرية

للتضحية  وحبهم  ببسالتهم  المقاتلين  أشهر  ومن   
الكردي  الشعب  والهوية  الوطن  أجل  من  والفداء 
باألخص وأبناء مناطق شمال وشرق سوريا، فقد 
عن  الدفاع  أجل  من  الكثير  المقاتلين  أبطالنا  قدم 
القضية والحرية وتحقيق الديمقراطية في المنطقة، 
وكان البد من تشكيل أكاديمية للموسيقى العسكرية 
لتقوم بأداء واجباتها في المناسبات الوطنية وتخريج 
دفعات القوات العسكرية ومراسيم الشهداء، ولهذه 
األكاديمية مكانة خاصة في المجتمع، فهي تؤدي 
األلحان الثورية والنشيد الوطني الكردي باآلالت 
النفخية النحاسية والطبل، والمميز بهذه الفرقة أنها 
ليست منحصرة على الشبان فقط، بل عدد الفتيات 

ما  وهذا  الشبان،  عدد  على  يغلب  يكاد  الشابات 
يثبت لنا فكر اإلدارة الذاتية الديمقراطية بالتساوي 

بين الرجل والمرأة في المجتمع من كل النواحي.
 بهذا الشأن كان لنا لقاٌء خاص مع مدير األكاديمية 
هذه  حول  اللقاء  تمحور  أيضًا،  الفرقة  وأعضاء 
حدثنا  وقد  عليها  ُتعزف  التي  واآلالت  األكاديمية 
التابعة  والبروتوكول  العسكرية  األكاديمية  مدير 
لألمن الداخلي في إقليم الجزيرة »جوان خلف«، 
عن تأسيس األكاديمية التي نشأت بتاريخ العاشر 
من الشهر الخامس من عام 2015م، وعن آلية عمل 
األكاديمية  هذه  )آلية عمل  قائاًل:  أشار  األكاديمية 
»النفخية«،  النحاسية  اآلالت  على  العزف  هي 
األكاديمية  في  تستخدم  التي  الموسيقية  واآلالت 
هي: »الترومبيت ـ الكورنيت ـ ترومبون ـ باص 
ـ  سبورانو  ـ  كالرينيت  ـ  باريتون  ـ  ساكسيفون  ـ 

سانج ـ طبل كبير ـ وطبل صغير«. 
وعن الهدف المرجو من تشكيل هذه األكاديمية قال 
خلف: »هدفنا من تشكيل هذه الفرق منذ البداية هو 
تقديم  تستطيع  آفا  في روج  أكاديمية  إثبات وجود 

وتعريف  الثقافة  هذه  ونشر  العسكرية  الموسيقى 
بمختلف  بمشاركتنا  وذلك  أناشيدنا،  على  العالم 
إلى  األكاديمية  وتتفرع  العسكرية«.  العروض 
البروتوكول  وقسم  الموسيقى  »قسم  هما:  قسمين 
أي نظام الضم، تشمل حركات أكاديمية رياضية 
عسكرية  مارشات  أي  موسيقية  ومقطوعات 
تخريج  ومراسيم  والمقابالت  بالتشريفات  خاصة 
وككلمة  الشهداء،  ومراسيم  األسايش،  ضباط 
أخيرة حول عملهم قال مدير األكاديمية العسكرية 
والبروتوكول التابعة لألمن الداخلي »جوان خلف« 
المستوى  بتقديم األفضل وتطوير  أنهم مستمرون 
والتدريبات  البرامج  خالل  من  والفني  العلمي 
شكرًا  ووجه  والعملية،  منها  النظرية  الموسيقية 
السبب  ألنهم  لألسايش  العامة  القيادة  إلى  خاصًا 

الرئيسي في دعمهم. 
ورسمية  منتظمة  بحركاٍت  الفرقة  قدمت  وقد 
مقطوعاٍت  األنيق  الموحد  وبلباسهم  عسكرية 
اإلنسان،  إلى  الوطنية  الروح  تبث  موسيقية الفتة 

وترسم ثقافة متميزة ناجحة.
 كذلك أجرينا لقاًء مع العازفة في الفرقة »كلبهار 
ثالث  منذ  األكاديمية  إلى  انضمت  التي  تمو«، 
وقد  طفولتها،  من  للموسيقى  حبها  عن  سنوات 
أرادت كلبهار التي تعزف بقسم اإليقاع أن توصل 
رسالة إلى نساء وفتيات المنطقة كلها قائلة: »نريد 
أن نتقدم أكثر بفننا وأحاسيسنا عن طريق موسيقانا، 
حواجز،  بدون  أفضل  هو  ما  كل  نقدم  أن  ويجب 
وبمشاركتي بهذه األكاديمية أكون قد كسرت تلك 
ألحان  تصل  أن  ونتمنى  المجتمع،  بين  الفروق 
الموسيقى  دأبت  وكما  كله«.  العالم  إلى  أكاديميتنا 
العسكرية في كل بلدان العالم إلى ابتكار األلحان 
وأناشيد مستمدة من الحس الوطني المرتبط بتراث 
آفا ألوان  بلٍد، ستقدم هذه األكاديمية في روج  كل 
تراثنا وموروثنا الشعبي إلى العالم كله عن طريق 
إبداعهم وسيرورة تطويرهم وبحثهم عن األفضل 

دومًا.

فقمع  األرمني،  والشعب  الكردي،  الشعب  هما 
االنكشاريون بشكل وحشي إرادة الشعب األرمني 
خالل  من  العشرين  القرن  من  الثاني  العقد  في 
رموز  معظم  وأعدمت  السيفو،  مذابح  ارتكاب 
سعيد،  والشيخ  رضا،  كالسيد  الكردية  الثورات 
وكمال فؤاد، وغيرهم واستمرت في وأد التطلعات 
الكردية إلى يومنا هذا وفي عام 1999م، عمدت 
دولية  مؤامرة  نسج  إلى  دول   عدة  وبمساعدة 
كانت نتيجتها اعتقال قائد الشعب الكردي عبد اهلل 
أوجالن، وقد ظنت تركيا باعتقالها للقائد أوجالن 
ستقضي على التوجه الكردي في بناء شخصيته 
الحرة، وستمحو األحالم الكردية في تدشين أسس 
آمالها  باءت  لكن  ميزوبوتاميا،  في  الديمقراطية 
بالفشل فالقائد أوجالن تحول إلى أيقونة للحرية، 
شعوب  لدى  للحياة  أسلوب  إلى  تحولت  وأفكاره 

المنطقة«.
                             

فلسفة الحّرية أفشلت املؤامرة

وفي سياق الحديث ذاته بّين عضو اتحاد المثقفين 
حمدين شرو بقوله حقيقة الذهنية التركية: »القائد 
فكرية  لفلسفة  وقائد  نهج  صاحب  هو  أوجالن 
الكردي،  الشتات  يلم شمل  أن  تحررية؛ استطاع 
صاحب  ويجعله  الفكرية،  الناحية  من  والسيما 
في  االضمحالل  من  سنوات  بعد  حرة  إرادة 

تقرير/ هايستان أحمد

تقرير/ غاندي إسكندر 

تقرير/ صالح إيبو 

حمدين شروحسين هبوبرادوست ميتاني

في مطلع العام الحالي سيطرت فيها على سراقب 
ودمشق  حلب  بين  الواصل  الطريق  وكامل 
نقطة   16 أصل  من  تركية  نقاط  ثماني  وحصار 
متفق عليها في أستانا و5 نقاط تم إنشائها مؤخرًا، 
الطريق  على  للسيطرة  تهدف  الثانية  والمرحلة 
الدولي الواصل بين حلب والالذقية M4، والذي 
بعض  ان  كون  مضاعفًا  عسكريًا  جهدًا  يتطلب 
تحت  وتقع  جبلية  بتضاريس  تتمتع  المناطق 
سيطرة الفصائل المسلحة الموالية لتنظيم القاعدة، 
لوقف  المستميتة  تركيا  محاوالت  عن  ناهيك 

العملية العسكرية لروسية السورية.

الطرق التجارية مهمة للروس 
قبل النظام

وتحاول روسيا ربط الطريق الدولي M4 الممتد 
سوريا  شرق  شمال  أقصى  في  ديرك  مدينة  من 
ومدينة حلب، وهذا يتطلب إطالق عملية عسكرية 
تسيطر  إذ  حلب،  بشرقي  الباب  مدينة  محيط  في 
مسافة  على  لتركية  الموالية  المرتزقة  الفصائل 
تقدر بـ25 كم من الطريق في شرقي حلب، بهدف 
نقل النفط وتفعيل خطوط التجارة لمساعدة النظام 
من الناحية االقتصادية واالستفادة الروسية منها، 
سوريا  في  اإلنتاجية  القطاعات  غالبية  ان  كون 
من  تتمكن  ولن  روسيا  قبل  من  مستثمرة  باتت 
النسبي  األمان  بعض  إرساء  دون  منها  االستفادة 
الرئيسية في سوريا،  التجارية  الطرق  في محيط 
تركية  مفاوضات  تدور  ذاتها  األثناء  في  لكن 

روسية حول التصعيد األخير في إدلب.
المرتزقة  الفصائل  من  مقربة  مصادر  وقالت 

لتركيا، أن الطرح التركي الجديد مع روسيا يدور 
تحتلها  التي  بالمناطق  شبيهة  آمنة  منطقة  حول 
تركيا في ريف حلب الشمالي وسري كانية وكري 
سبي، بالمحاذات مع الشريط الحدودي في إدلب، 
ومع المحافظة على وجود النقاط التركية الحالية 
ضمن األراضي السورية في إدلب تحت الحماية 
الروسية، وفي الوقت ذاته تواردت بعض األنباء 
عن نية روسيا إنشاء نقاط عسكرية شبيهة بنقاط 
المراقبة التركية في عفرين والباب وإعزاز، ولكن 
لم تؤكد مصادر مستقلة هذه الخطوة الروسية في 

الوقت الراهن.

هل تنفذ تركيا تهديها مبهاجمة 
النظام السوري؟

دفاعها  وزير  لسان  على  تركيا  وجددت  هذا 
النظام  قوات  ضد  عسكري  بعمل  بالقيام  نوياها 
المتفق  الخطوط  إلى  االنسحاب  عدم  حال  في 
عليها في سوتشي، وقال الوزير التركي لصحيفة 
دفاعية  خططًا  يمتلكون  أنهم  التركية  »حرييت« 
وكان  مطالبهم،  تنفيذ  عدم  حال  في  وهجومية 
استكمال  رويتز  لوكالة  صرح  تركي  مسؤول 
تركيا تعزيز دفاعتها في األراضي السورية وأن 
التركية تستطيع حماية نفسها، بعد  المراقبة  نقاط 
عسكرية  وآلية  شاحنة   1240 من  أكثر  وصول 
وتحمل  تحوي  السورية،  األراضي  إلى  تركية 
دبابات وناقالت جند ومدرعات و”كبائن حراسة” 
عسكرية،  ورادارات  للرصاص  مضادة  متنقلة 
في  انتشروا  الذين  األتراك  الجنود  عدد  بلغ  فيما 
ما ال عن 5000  تلك  الفترة  إدلب وحلب خالل 

جندي.
لكن مصادر من قوات النظام، أكدت عزم قواتهم 
 ،M4-M5 الدولي الطريق  السيطرة على كامل 

في إطار اتفاق مع الجانب الروسي.
قدرة  عدم  إدلب  في  للوضع  مراقبين  ويرجح 
تركيا القيام بأي عمل عسكري ضد قوات النظام 
السوري، كون أن وجود هذه القوات في األراضي 
السورية كان بموج اتفاق أستانا الذي عزز باتفاق 
سوتشي وتلزم تركيا باتخاذ تدابير ضد الفصائل 
لكن  وغيرها،  النصرة  من  المتشددة  المسلحة 
كامل  عام  مضي  رغم  بالتزاماتها  تفي  لم  تركيا 
تهديدات  يصب  وال  عليها،  المتفق  المهلة  على 
هذه إال في خانة متابعة تالعبها بالملف السوري 
عبر مرتزقتها في الشمال السوري وتمرير بعض 

أجنداتها السياسية عبرهم.

»قسد« ترحب بالنازحني الفارين 
من إدلب

غالبية  يعاني  الميدانية،  األوضاع  هذه  ظل  وفي 
أهالي إدلب أوضاع معيشية صعبة، إذ تعمد تركيا 
ومحاولتها  النازحين،  امام  حدودها  إغالق  إلى 
العام  الرأي  أمام  مجددًا  القضية  بهذه  اإلتجار 
الديمقراطية  سوريا  قوات  أن  حين  في  العالمي، 
وجهت دعوة ألهالي إدلب عبر الفصائل الثورية 
استقبال  الستعدادهم  لوائها  تحت  المنضوية 
لهم  وإنشاء مخيمات  إدلب،  الفارين من  المدنيين 

في منبج والرقة.

سياسة أردوغان بني التخّبط 
والتوّعد بالرد

 بالرغم من تصريحات أردوغان المضللة تجاه 
ما يحدث في إدلب والتي يمكن إدراجها تحت 
بند حفظ ماء الوجه أو إخفاء نواياه التي تقوم في 
األساس الحصول على مكتسبات على حساب 
الشعب السوري الذي أصبح يعاني أكثر نتيجة 
السلبي  وتدخله  البراغماتية  أردوغان  سياسة 
في األزمة السورية، فقد بات أردوغان ُيصّرح 
بأنه لن يقف مكتوف اليدين حيال ما يحدث في 
اتفاقيات  بنسف  الروس  باتهام  بدأ  إدلب حيث 

أضنة  اتفاقية  بتفعيل  وتهديده  آستانا وسوتشي 
وهنا يمكن وضع عالمة استفهام عليها، ومهما 
بعض  قتل  أو  قصف  من  التركي  الرد  كان 
المعارضة  إليهام  إال  يكون  لن  النظام  جنود 
بأن تركيا ليست موافقة على العملية العسكرية 
الديمغرافي  التغيير  والستكمال  إدلب،  على 
في  المهجرين  توطين  خالل  من  عفرين  في 
عفرين. فالسكوت التركي والذي هو الضامن 
لما يسمى بالمعارضة في إدلب قد يكون مؤشرًا 
النظام  مع  روسي  تركي  توافق  وجود  على 
حقان  التركية  االستخبارات  رئيس  واجتماع 
األمن  مكتب  رئيس  مملوك  علي  مع  فيدان 
القومي السوري في موسكو وبرعاية روسية 

وألول مرة منذ األزمة السورية يدخل ضمن 
هذا التوافق، فبعد االجتماع الثالثي في موسكو 
العسكرية على إدلب ونتج عنها  الحملة  بدأت 
النعمان وألول  النظام إلى معرة  دخول قوات 
مرة منذ سقوط المدينة بيد ما تسمى بالمعارضة 
مدينة  نحو  النظام  قوات  وتوجه   2012 عام 
سراقب االستراتيجية والسيطرة عليها وهو ما 
قد يعني وجود اتفاق بين األطراف الثالثة على 
إنهاء المعارضة في إدلب مقابل إنهاء اإلدارة 
الذاتية في شمال وشرق سوريا مع منح تركيا 
الضوء األخضر باجتياح المنطقة الواقعة بين 
كري سبي وجرابلس “كوباني” وربط شرق 
كوباني  رمزية  وإنهاء  الفرات  بغرب  الفرات 

بمرتزقة   هزيمة  أول  إلحاق  في  “العالمية” 
أردوغان  حاول  الذي  التنظيم  ذلك  داعش، 
المناطق  لضرب  وتقويته  عليه  االعتماد 
الكردية واحتاللها وإحداث تغييرات ديمغرافية 
فيها عن طريق تنظيم داعش، بداًل من تركيا، 
فبعد فشل مشروعه بدأ باجتياح عفرين وسري 
التغيير  بعمليات  والقيام  سبي  وكري  كانيه 

الديمغرافي فيها. 

الصمُت الرتيك يف إدلب مقابل 
التدّخل يف ليبيا

في  يحدث  لما  التركي  الصمت  إدراج  ويمكن 
التدخل  تجاه  الروسي  الصمت  مقابل  إدلب 
التركي السافر في األزمة الليبية, وهذه سياسة 
خفض  مناطق  في  بسياستها  شبيهة  روسية 
التصعيد أي أن روسيا بدأت باستغالل التدخل 
مكاسب  على  والحصول  ليبيا  في  التركي 
روسيا  ستكون  النهاية  وفي  إدلب.  في  جديدة 
ونجاح  السورية  األزمة  في  األكبر  الرابح 
الجميع  باستغالل  يكون  سوريا  في  سياستها 
النظام  سيطرة  بسط  في  الكبير  هدفها  لتحقيق 
العقبة  أن  إال  السورية،  المساحة  كامل  على 
السيطرة  كيفية  وفي  إدلب  ستكون  الكبرى 
التنظيمات  كافة  المدينة تضم  تلك  عليها كون 
الخفيفة  األسلحة  بكافة  والمسلحة  المتطرفة 
تركيا  من  والمدعومة  والثقيلة  والمتوسطة 
فيها  كبرى  معركة  بحدوث  تنذر  قد  وبالتالي 
تنتهي  وقد  المدنيين  من  األكبر  الخاسر  يكون 
لصالح روسيا بسبب سياسة أردوغان المعادية 
السورية  األزمة  واستغالل  السوري  للشعب 
لتحقيق أحالمه الوردية في بناء إمبراطوريته 

العثمانية الجديدة في المنطقة.

مركز روج آفا للدراسات االستراتيجية

 الصالونات
 األدبية في شمال
وشرق سوريا

التنظيمية  واألشكال  األطر  تتعدد 
والثقافية  األدبية  واألنشطة  للفعاليات 
األدبية  والصالونات  آخر،  مجال  أي  في  كما 
هي إحدى تلك األطر التي ظهرت في القرون 
تنشيط  في  الفتاً  دوراً  ولعبت  الوسطى، 
بلدان  مختلف  في  والثقافية  األدبية  احلركة 
»الصالون«  العامة مصطلح  العالم. يعرّف 
اجملتمع  أفراد  فيه  يتداول  الذي  املكان  بأنه 
البيوت  في  أكان  سواء  العامة،  شؤونهم 
معظم  وتشير  العامة،  واألمكنة  املقار  أو 
التينية  كلمة  »الصالون«  أن  إلى  املصادر 
أوروبية تعني »غرفة استقبال« أو »القاعة«. 
أي أن الصالون األدبي، هو مكان جتمع األفراد 
املشتغلني واملهتمني باألدب والثقافة لتداول 
واألفكار  الثقافية  واحلوارات  املعارف  وتبادل 
اخملتلفة.  والثقافية  األدبية  األنشطة  وإقامة 
القرون  في  ظهر  قد  املصطلح  هذا  أن  ومع 
تقام  كانت  التي  الفعاليات  أن  إال  األخيرة، 
التي كان  القدمية، كالتجمعات  في العصور 
يُلقى فيها الشعر، ومنها على سبيل املثال 
العربية،  اجلزيرة  شبه  في  عكاظ«  »سوق 
ميكن إدراجها كصالونات أدبية دون أن يطلق 
عليها هذا االسم. وكان أبرز صالون أدبي في 
كونرار«  »فالنتني  األوروبية،  النهضة  عصر 
وقد  1629م،  عام  أنشئ  الذي  الفرنسي، 
ولدت من رحمه »األكادميية الفرنسية« التي 
أصبحت أهم صرح للغة الفرنسية في البالد. 
الصالونات  أهمية  مدى  على  داللة  وهذه 
تلعبه  أن  ميكن  الذي  الكبير  والدور  األدبية، 
إنشائها  في  النوعية  الشروط  توافرت  إن 
آفا  روج  في  وأنشطتها.  برامجها  وإقامة 
وعلى  عموماً،  سوريا  وشرق  شمال  ومناطق 
والظروف  الشروط  توافر  انعدام  من  الرغم 
احلرة  والثقافية  األدبية  للممارسة  املالئمة 
جتمعات  ظهرت  أنه  إال  األخيرة،  العقود  في 
الكردي  الوسط  في  وثقافية  أدبية  وهيئات 
خاصة، وكانت بعضها مبثابة صالونات أدبية، 
في  الكردية  األمسيات  »جلنة  منها  نذكر 
)تفن( للثقافة والفن في  دمشق، مجموعة 
الكردية  الثقافية  النشاطات  جلنة  ديريك، 
للثقافة  سبي  تربه  كروب  قامشلو،  في 
الثقافية...  لكي  كركي  كروب  الكردية، 
وذات  ضرورية،  حاجة  كانت  والتي  إلخ«. 
كانت  كونها  الوقت،  ذلك  في  كبيرة  أهمية 
الشعب  لدن  من  النضالية  األشكال  أحد 
إلى  فساهمت  ثقافياً،  وأبرزها  بل  الكردي، 
الثقافي  اجلانب  وحيوية  إبقاء  في  كبير  حد 
لدى الكرد، في ظل استمرار سياسة القمع 
الثقافة  جوانب  كافة  على  املفروض  واحلظر 
الكردية في البالد. وبعد عام 2012م وبسبب 
من  املنطقة  وحترر  السياسية،  التغييرات 
من  جو  وتوفر  االستبداد،  سياسات  تبعات 
والفكرية،  الثقافية  املمارسة  في  احلرية 
فإلى جانب قيام التجمعات واالحتادات األدبية 
ومنها  متنوعة  فعاليات  بإقامة  والثقافية 
وأسابيع  ومسابقات  ومهرجانات  أمسيات 
األدبية«  »الصالونات  ظهرت  ثقافية...الخ، 
»ميترا« و«شاويشكا« في  أبرزها،  ولعل من 
املرافقة  األنشطة  بعض  وهناك  قامشلو، 
إدراجها  ميكن  الثقافية  املؤسسات  لبعض 
في خانة الصالونات كـ »نادي انكي للثقافة« 

في الطبقة، وجلسات القراءة في كوباني. 

يقتصر نشاط الصالونات األدبية التي ظهرت 
الكتب  نتاجات  قراءة  على  املنطقة  في 
ومناقشتها، وفي نطاق ضيق، ومع أنها نشاط 
يجعلها  ذلك  لكن  منها،  والبد  أهميته،  له 
أثر  أي  تترك  أن  دون  نفسها،  على  متقوقعة 
معرفي كبير في احلراك األدبي والثقافي. وقد 
توقف نشاط صالون »ميترا« بالفعل نتيجة 
تقوقعها وعدم تداولها الشأن العام. ولهذا 
أنشطة  هكذا  على  القائمني  على  يتعني 
تتناول  نقاشية،  ومواضيع  برامج  تدرج  أن 
املنطقة،  في  املعاش  والثقافي  األدبي  الواقع 
بغية حتليلها وإظهار نواقصها وطرح احللول 
احلياة  تطوير  في  عملياً  لتساهم  املناسبة، 
وكذلك  بها.  والرقي  املنطقة  في  الثقافية 
على اجلهات املعنية في اإلدارة الذاتية لشمال 
وشرق سوريا دعم مشروع إنشاء الصالونات 

األدبية في مختلف مناطق اإلدارة. 

الحديث الثقافي

دلشاد مراد

البوتقة التركية، وألن الذهنية التركية التي ترفض 
استيعاب اللون اآلخر تآمرت كعادتها على رموزنا 
فاعتقلت القائد أوجالن في نهاية القرن العشرين في 
القائد بين أربعة جدران  اعتقاد منها أنها باعتقال 
التحررية،  واألفكار  الحرية،  نبع  على  ستقضي 
أصبح  قد  القائد  اعتقال  أن  أظن  شرو  وأوضح 
الكردية  عبئًا عليها فمنذ اعتقاله تطورت القضية 
قد  الكردي  الشعب  فغير  آخر  بعدًا  وبلغت  أكثر، 
التف حول فلسفته عشرات الشعوب في المنطقة، 
وما  لحقوقه،  الكردي  الشعب  نيل  فرص  وزادت 
التطبيق العملي لفلسفة األمة الديمقراطية إال نتيجة 

ألفكاره وهو بين جدران السجن الصماء.

القائد أوجالن فنار نهتدي إليه 

عبد  القائد  هبو  حسين  الشاعر  عاهد  جانبه  ومن 
اهلل أوجالن بالسير على دربه، وأشار قائاًل: »أننا 
لنا  بالنسية  فهو  أسره  بفك  المطالبة  عن  نحيد  لن 
تغيب؛  التي ال  والشمس  إليه،  نهتدي  الذي  الفنار 
لذلك مهما حاول أحفاد العثمانيين  من مساِع لفك 
ارتباطنا معه سيفشلون؛ ألننا تشّربنا من مدرسته؛ 
ونهلنا من نبع أفكاره«، وأضاف هبو إن من أكثر 
وتقض  قائدنا،  حول  التفافنا  تؤكد  التي  الوسائل 
أكثر  االرتباط،  هو  األتراك  الفاشيين  مضاجع 
بأفكاره ونشر دعواته، ونهجه وفلسفته بين جميع 
التركية  الدولة  األرض، وفضح سياسات  شعوب 
تركيا  أن  الدولية، وذكر هبو  المحافل  أمام جميع 
قد فشلت في مؤامرتها، بل باعتقالها للقائد زاد من 

تالحمنا الروحي والوجداني به.
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

بات المحرك األساسي للواقع االقتصادي متعلقًا 
المفروض  الحصار  عن  ناهيك  األجنبية  بالعملة 
شمال  مناطق  على  التركي  االحتالل  وهجمات 
وشرق سوريا كل هذه األمور تؤدي إلى ارتفاع 
أو  الغذائية  للمواد  سواء  المنطقة  في  األسعار 
عن  المواطنين  فخروج  وغيرها،  النقل  أجور 
صمتهم جاء كنتيجة لالرتفاع الحاد ألسعار السلع 
الغذائية، وأجور المواصالت والنقل، حيث بات 
للخروج من  إيجاد طريق واضح  المفترض  من 
المواطنين وسائقي  بين معاناة  فيما  هذه األزمة، 
السيارات ال يوجد ذاك الفرق الكبير، فهم أصبحوا 
تجاهل  وسط  التجار،  ِقبل  من  للتالعب  ضحية 
الرقابة لوضع حل يناسب الطرفين، كما أعرب 
السائقون عن عدم رضاهم بالتعرفة المحددة من 
إياها  واصفين  قامشلو  بمدينة  النقل  مديرية  ِقبل 
بالمنخفضة، مقارنًة مع أسعار المحروقات وقطع 
الغيار وتكاليف التصليح، واألخذ بعين االعتبار 
على  القدرة  وعدم  الصعبة،  المواطنين  ظروف 
الدخل  ذات  لألسر  األساسية  الحاجات  تلبية 
عليها،  لإلجابة  بحاجة  أسئلة صريحة  المحدود، 
المواطن  سيدفع  متى  وإلى  الحل؟،  يكمن  أين 

في  السورية  األزمة  نتيجة  اإلنسانية  الحاالت 
كانت  أجسادهم  من  ألجزاٍء  وفقدانهم  ازدياد، 
األسباب من  اختلفت  في حياتهم،  تحول  نقطة 
اصطناعي،  طرف  لتركيب  آلخر  شخٍص 
الحاالت  إلى  تعود  األسباب  هذه  فبعض 
المرضية التي تدفع إلى بتر األطراف أحيانًا، 
أو عيٍب عند الوالدة، وفي بعض الحاالت يعود 
إلى التعرض لحادث ما، وكان ال بد من إيجاد 
بالعودة  إلى حل يجمع اإلنسان  سبل الوصول 
إلى الحياة واالنخراط والتفاعل من جديد دون 
الشعور بالنقصان، حيث لبى مركز األطراف 
الصحة  أكاديمية  ضمن  الواقع  الصناعية 
بمدينة قامشلو، والتابع للهالل األحمر الكردي 
باتت على  بأن حياتهم  الثقة،  فقدوا  الذين  نداء 
ورسم  األمل  بذور  وإعادة  االنتهاء،  مشارف 
الفرحة على ُمحّياهم مجددًا، وقد مر على فتح 
عالج  أعوام،  ستة  يقارب  ما  ألبوابه  المركز 
خاللها خمسة آالف حالة من مختلف األعمار 

واألجناس.
وكيفية  العمل  آلية  حول  التفاصيل  ولمعرفة 
روناهي  لصحيفتنا  كان  المواد،  هذه  تحضير 
الصناعية  األطراف  مركز  إداري  مع  لقاًء 
»ريباز علي« مؤكدًا في حديثه عن طاقم العمل 
المؤلف من سبعة أشخاص، جميعهم لبوا نداء 
بحاجة  وطنهم  أبناء  وجدوا  عندما  اإلنسانية 
واتقنوا  التدريبات  تلقوا  بأنهم  منوهًا  إليهم، 
محبتهم  فكانت  قصيرة،  فترة  خالل  العمل 

أجور النقل؛ منخفضة برأي السائقين ومرتفعة 
للمواطنين فأين تكمن المعضلة؟

مركز األطراف الصناعية بقامشلو عالج أكثر من خمسة آالف حالة مختلفة!

روناهي/ قامشلو- أسعار المواصالت وتسعيرة األجرة في مدينة قامشلو، من القضايا التي تهمُّ الكثيرين خاصًة 
المازوت  مادتي  سعر  ارتفاع  مع  بالتزامن  )الدوالر(،  األجنبية  العملة  أمام  السورية  الليرة  قيمة  انخفاض  بعد 

والبنزين، وشكوى السائقين من قلة األجرة وسط ارتفاع قطع الغيار وتكاليف التصليح.

 روناهي/ قامشلو- اختلفت األسباب، والمعاناة واحدة، وفقدان الكثير من المواطنين أجزاًء من أجسادهم نتيجة 
للبتر، وأخرى تكون ناتجة عن عيٍب  المرضية المستدعية  الحاالت  الدائرة في سوريا، وبعضها يعود إلى  الحرب 
خلقي، والحاجة كانت ملحة لفتح مركز مختص لتصنيع وتركيب األطراف الصناعية بمدينة قامشلو، للعمل على 

إزالة العوائق والصعوبات التي تحول دون االندماج في المجتمع والحياة.

الضريبة؟، فقد ًأهلك حاله، وحاله يعاني مرًة تلو 
األخرى.

إننا نتعرّض للُغنب!

روناهي  لصحيفتنا  كان  الخصوص  وبهذا 
السائقين،  وكذلك  المواطنين  آلراء  استطالع 
ومنها رأي سائق سيارة األجرة من نوع »فان« 
المدعو علي عبد اهلل، حيث يعمل على الخطوط 
الواصلة ما بين مدينة قامشلو- ديرك، ُمعّبرا في 
سائقي  عموم  له  يتعرض  الذي  الظلم  عن  حديثه 
نتعرض  بأننا  »نشعر  قائاًل:  األجرة  سيارات 
الغذائية  والمواد  السلع  أسعار  زادت  فقد  للظلم، 
بشكٍل عام، بدايًة من السكر وانتهاًء بقطع الغيار 
اليومي  اإلنتاج  فإن  لذلك  بالسيارات،  الخاصة 
)الغلة( ال يغطي 10%من الحاجات األساسية لبيت 
األحيان  من  الكثير  ففي  كبيرة،  عائلة  من  مكون 
بعض  لشراء  األصدقاء  أحد  من  التدين  إلى  ألجأ 
اللوازم المنزلية، واالرتفاع الحاصل على أسعار 
سعر  مع  تزامنًا  بالسيارات  الخاصة  الزيوت 
من  الزيت  قفز سعر  فقد  يوميًا،  المتغير  الدوالر 

ستة آالف ليرة سورية إلى 20ألف ل.س«.

نودُّ أن نكون عىل سوية واحدة

لسان حاله يقول؛ وماذا عن عدم التزام أصحاب 
الِمحال التجارية المختصة ببيع زيوت السيارات 
باألسعار؟، لماذا الرقابة ال ُتلزمهم بخفض السعر 
األجرة،  رفعنا  إذا  فيما  كاهلنا  ُيثقل  وإنما  قلياًل؟، 
مشيرًا إلى حديث بعض الركاب الذين أكدوا خالل 

قولهم: »أرخص ما في هذا البلد أجور النقل«.
نقابة  الذي ُصدر عن  القرار  إلى  وأشار عبد اهلل 
السائقين في مدينة قامشلو بزيادة 100ليرة سورية 
على  السليم،  بالقرار  إياها  واصفًا  األجرة،  على 
توصيلهم  أو  الراحة  من  ترفع  إنها ال  من  الرغم 
االزدحام  إلى  منوهًا  الرفاهية،  مرحلة  إلى 
الذي  األمر  األجرة  سيارات  وكثرة  المروري 
بالركاب،  السيارة  مقاعد  كامل  تطبيق  من  يعيق 
بما  الركاب  بتطبيق  معربًا في حديثه: »إذا قمت 
يناسب عدد المقاعد فأعلم إن هذا اليوم هو أسعد 

يوم في حياتك«.
اهلل«  عبد  »علي  األجرة  سيارة  سائق  وطالب 
أن  »نود  قائاًل:  المعنية  الجهات  حديثه  ختام  في 
نكون على سوية واحدة، وأن تطبق العدالة على 
عموم المواطنين، والنظر إلى حالنا، وإلزام جميع 
على  التصرف  وعدم  بالسعر،  التقييد  الِمحال 

سجيتهم وبما يناسبهم«.

األجر مرتفع بالنسبة إىل الطلبة

الطالبة  رأي  صحيفتنا  رصدت  السياق  وبذات 
البيت  إلى  بالعودة  مرغمة  فهي  الحاج«  »ليندا 
ذهاب  بين  ما  يوم  كل  األجرة  سيارة  مستقلًة 
وإياب، مشيرًة إلى أجور النقل الباهظ الثمن قائلًة: 
»استقل السيارة كل يوم للذهاب إلى مدينة الحسكة 
من أجل الدوام في المعهد، أعاني كثيرًا من أجور 
النقل المرتفعة بشكٍل شبه يومي، فقد كانت األجرة 
 700 إلى  ارتفعت  ثم  سورية،  ليرة   600 سابقًا 

ل.س، وهذه المصاريف ثقيلة على كاهلي«.
واختتمت الطالبة »ليندا الحاج« حديثها إلى عدم 
إلى  والنظر  بالطالب  خاصة  خصومات  وجود 
حالهم، »بعض العائالت ال يمكنها إرسال أبنائها 
وتأمين  هذا،  بسبب  الجامعات  أو  المدارس  إلى 
إنجاز،  يعتبر  للعائلة  بالنسبة  اليومي  المصروف 
يوجد  وال  النفقات  هذه  كل  تحّمل  يمكن  فكيف 

مردود دائم يلبي كل هذه الطلبات«.
فقد  اليومي،  قوتها  تأمن  أن  الشرائح  لهذه  كيف 
بات التقرير مقسمًا ما بين رأي السائق الذي أكد 
النقل،  أجور  البلد  هذا  في  ما  أرخص  إن  على 
والطالبة  التي تتمنى أن تكمل مسيرتها التعليمية 
دون التفكير بأجر العودة إلى البيت، ويبقى الحل 
عن الجهات المعنية التي تعتبر طرف ثالث إليجاد 

الحل األمثل.

الواقع  بتحويل  ُقدمًا  المضي  في  ورغبتهم 
حقيقي  جهد  إلى  بالسلبية  والمملوء  المفروض 

ملموس كامل ال تشوبه شائبة.

مراحل تصنيع الطرف الصناعي

بالقياسات  مرورًا  التصنيع  مراحل  وعن 
البداية  »في  حديثه:  في  علي  أشاد  والتجهيز 
للجزء  المطلوبة  القياسات  أخذ  على  نعمل 
والسليكون  الجبس  على  معتمدين  المفقود، 
وقوالب البالستيك، والمواد الملونة التي تضفي 
إلى  المائل  والقريب  المناسب  والشكل  اللون 
المفاصل  إلى  وصواًل  الطبيعي،  الجلد  لون 
المناسب للشخص،  الطول  التي تحدد  المعدنية 
وبذلك يكون الطرف الصناعي جزء من مرحلة 
قدر  والنفسية  الجسدية  المرضى  آالم  تخفيف 
الصناعي  الطرف  يصبح  ثم  ومن  المستطاع، 
جاهزًا ليكون قيد التلبيس، كل هذا العمل المنجز 
يكون بسواعد يدوية معتمدين فيها على اآلالت 

الخاصة«.

العمل مجاناً..

إلى حديثه عن  السياق أضاف علي  ذات  وفي 
الباهظة  السفر  أعباء  المواطنين  تحمل  عدم 
هذه  لمثل  المصنعة  المراكز  وقلة  الثمن، 
عالية،  ميزانية  إلى  تحتاج  كونها  األطراف، 
الدخل  لذوي  يمكن  ال  األمر  هذا  بأن  وبّين 
المحدود تحمله، حيث أضاف بالقول: »من هنا 

انطلقت شرارة الفكر بالعمل مجانًا، أما بالنسبة 
السامية  األهداف  من  كان  فقد  المعنوي  للدعم 
لعمل المركز برفع الطاقة اإليجابية وإحساسهم 
باألمان، للتأكيد بأن النقص ال يعني عدم وجود 
يد أو قدم، إنما هم »مالئكة الرحمة« ُأخذ القدم، 

وأعطي األمن، هم األمان وبهم يعم السالم«.
أما المنظمات الداعية إلى اإلنسانية فلم ينبسوا 
اإلعراب،  من  محلهم  واختفى  شفة،  ببنت 
الدماء  ُتجار  وأصبحوا  اإلنسانية  من  تجردوا 
السورية، لذلك بنى المركز نفسه بنفسه، والذي 
يتبع للهالل األحمر الكردي الذي قدم مساعدة 
الخدمات  وتقديم  العمل  دائرة  لتوسيع  ضخمة 
العدد  وصل  حيث  وأجهزة،  مواد  من  المادية 

المتلقي للطرف الصناعي إلى 5000 حالة. 
الصناعي  الطرف  لتجهيز  الالزمة  المدة  وعن 
أكد علي قائاًل: »ال يمكننا الجزم بمدة محددة، 
مثااًل  يوم،  كل  اختالف  في  يكون  العدد  ألن 
على ذلك، عندما يأتي مواطن واحد نقوم بأخذ 
يكون  بحيث  التصنيع  بعملية  والبدء  القياسات 
المقبل،  اليوم  في  جاهزًا  الصناعي  الطرف 
ولكن إذا كان العدد كبيرًا في اليوم الواحد، فإن 
أسبوع كحد  إلى  اليومين  بين  ما  تتراوح  المدة 

أقصى ليصبح الطرف قيد االستالم«.

زرع الثقة، ورفع املعنويات

وحول الصعوبات التي ظهرت في بداية العمل 
عدد  كان  األمر  بادئ  »في  قائاًل:  علي  أردف 
األعضاء العاملين في المركز قليٌل جدًا، ولكن 
ممتعًا  العمل  وبات  األمر  هذا  تالفينا  بعد  فيما 

التي  الصعوبات  بتلك  تكن  لم  ولكنها  أكثر، 
واجهتنا مع الجرحى أو مع الذين فقدوا أجزاًء 
انفجار أو قصف،  نتيجة حادث،  من أجسادهم 
بل كان علينا رفع معنوياتهم النفسية المحطمة 
بأن  إحاطتهم  البد  وكان  بهم،  ألم  ما  جّراء 
الحياة ما زالت مستمرة، والمستقبل ال يتوقف 
على فقدان جزء أو خسارة عضو من أعضاء 
جسدهم، وباإلصرار والعزيمة على المواصلة 
حتى تحقيق النجاح سواًء في الحياة االجتماعية 

أو المهنية«.
موجودًا  كان  إن  الفيزيائي  العالج  عن  أما 
ضمن المركز أم ال »أكد علي بالنفي«، وبّين 
لهذا  المختصة  المراكز  مع  بالتنسيق  تتم  بأنها 
الحاصلة  المشاكل  تالفي  وألجل  العالج، 
وتعرضها  للركبة  بالنسبة  البعيد  المدى  على 
للتكلس أو الصعوبة في تحريك األرجل، لذلك 
العالج  مراكز  مع  التواصل  الضروري  من 
الصناعي  الطرف  تركيب  ُبعد  من  الفيزيائي 

حسب قوله.
األطراف  مركز  إداري  طالب  الختام  وفي 
اإلنسانية  المنظمات  علي«  »ريباز  الصناعية 
بتقديم يد العون، ألن التاريخ يدون ما يحدث، 
بعيدون  وهم  باإلنسانية  المنادون  يرحم  ولن 
»أبواب  قوله:  في  مؤكدًا  الحقيقي،  هدفهم  عن 
شمال  مواطني  جميع  أمام  مفتوحة  المركز 
أمل  وكلنا  الخدمة  هذه  نقدم  سوريا،  وشرقي 
من  بألوان  وممزوج  معافى،  مجتمع  بناء  في 
السليم،  بالعالج  فقدانه  تم  ما  وترميم  الجمال، 
بأطراف  الهمم  ورفع  الثقة  من  نكهة  وإضفاء 

صناعية تشبه الحقيقة لتالمس الواقع«.

تقرير/ يارا محمد 

تقرير/ يارا رفيق  

تقرير/ آزاد كردي

المصلحة المشتركة للمجتمع تكمن بتطوير 
بنية االقتصاد

روناهي/ منبج ـ إن االقتصاد المجتمعي الذي تعمل عليه اإلدارة الذاتية بمناطق شمال وشرق سوريا، هو النموذج الحقيقي لالقتصاد الذي يحقق 
الفائدة ألفراد المجتمع كافة دون النظر إلى السمات األخرى من ربح مادي احتكاري لفرٍد ما من المجتمع. وانطالقًا من هذا المفهوم، فإن السياسة 
االقتصادية الُمّتبعة بجميع هيئات االقتصاد في عموم المناطق آنفة الذكر، ذات المصلحة المشتركة للمجتمع بتطوير بنية االقتصاد من داخله، بما 

يخدم األفراد أنفسهم والمجتمع أيضًا بالدرجة األولى.

وشرق  شمال  لمناطق  الذاتية  اإلدارة  وتعتمد 
بدياًل  التعاوني  االقتصاد  نموذج  على  سوريا 
فشلها  أثبتت  التي  األخرى  االقتصاديات  عن 
بعينه  للفرد  الربح األعظمي  تحقيق  لها من  لما 
المجتمع. وعلى  النسبة األكبر من  على حساب 
بتكريس  االقتصادية  اللجنة  باشرت  النحو،  هذا 
عدد  بتنفيذها  الواقع؛  أرض  على  المفهوم  هذا 
بمدينة  سيما  ال  االقتصادية،  المشاريع  من 
االستهالكية  التعاونية  كالمؤسسة  منبج وريفها، 

والزراعية والمطاحن وغيرها.

هدف الكوبرا تيف؛ مجتمع 
سيايس أخالقي

االقتصاد،  من  النوع  هذا  مفهوم  وحول  بدابة، 
اقتصاد  على  الضوء  صحيفتنا  سّلطت 
الكوبراتيف  بأنه يطلق كلمة  الكوبراتيف، علمًا 
»التعاون  يعني  الذي  الالتيني  المعنى  على 
والتقاسم«، أي جعله عماًل مشتركًا، كما أن من 
مزاياه العديدة، أنه ال يقتصر على الربح المادي 
الذي يطغى على الفرد بعينه فحسب بل يتعدى 
المشتركين  األفراد  مجموعة  إلى  األمر  هذا 

األساسية  الحاجات  بتأمين  المصلحة  ذات  في 
على  الحفاظ  إلى  أيضًا  يهدف  وهو  للمجتمع. 
القيم المثلى للمجتمع على أساس مجتمع سياسي 
أخالقي ديمقراطي قائم على اإلدارة الذاتية التي 
حفاظها  عبر  التشاركية  على  عملها  في  تستند 
على بيئة أيكولوجية سياسية ديمقراطية. ببساطة 
شديدة، تقوم الجمعيات التعاونية على االستخدام 
بها  اإلضرار  دون  الطبيعية  للموارد  األمثل 
الجودة وكذلك  إنتاج وفير عالي  أبدًا من خالل 
التعاونيات مراكز  تكون  التكاليف، وهكذا  بأقل 
وضعه  وتطوير  المجتمع  لخدمة  اقتصادية 
المعيشي. ويمكن القول، إن من أهداف الكوبرا 
تيف القضاء على السوق السوداء وكسر نموذج 
االقتصاد الواحد ورأسمال األعظمي من خالل 
وصناعية  وتجارية  زراعية  جمعيات  إنشاء 

مختلفة«. 

االقتصاد التعاوين النموذج األفضل 
لالندماج مع الفئات املستهدفة

وحول اعتماد وتأسيس الكوبرا تيف نظامًا جديدًا 
لالقتصاد بمدينة منبج وريفها، ال بد من التعريج 

منبج  بمدينة  الناجحة  االستثمارية  البيئة  إلى 
المزايا االقتصادية  العديد من  تمتلك  إذ  وريفها، 
واالستقرار  األمان  توافر  منها؛  بها  تتمتع  التي 
على  االرتياح  بث  شأنه  من  الذي  الملحوظ 
المجال  إتاحة  أجل  من  االقتصادية  الفعاليات 

لممارسة نشاطها بكل سهولة ممكنة، فضاًل عن 
التنوع في المواد األولية والسيولة المالية الكبيرة 
سواًء أكانت زراعية أم حيوانية أم صناعية، فهذا 
يفضي إلى خلق فرص إلنشاء مشاريع اقتصادية 
بمناخ  تتمتع  الوقت  ذات  في  أنها  إال  صغيرة 
المجتمع  على  العديدة  فوائده  تعود  استثماري 

عمومًا.
أنه  على  المجتمعي  االقتصاد  إلى  النظر  يمكن 
الخلية التي انبثق من صيرورة المجتمع وفرضت 
الشعب  أن  من  انطالقًا  وجودية؛  كحالة  نفسها؛ 
هو الذي يقود هذه النظرية عن طريق المساهمة 
يعني  ما  الجماعية،  الربحية  المشاريع  في 
النشاطات  تزاول  واسعة  شريحة  أكبر  استفادة 
التجارية الحرة. نظام الجمعيات التعاونية، يفسح 
التطوير  عملية  في  الشعب  إلدخال  المجال؛ 
والتحديث التي تشهدها مدينة منبج وريفها، بفتح 
بزيادة  المساهمة  يريد  من  على  االكتتاب  باب 
فذلك  عددهم،  عن  النظر  بغض  المادي،  الربح 
نموذج  أول  كان  فمثاًل،  المال،  برأس  منوط 
في  وريفها،  منبج  بمدينة  التعاونية  للجمعيات 
2017/10/15 حينما افتتحت الجمعية التعاونية 
االستهالكية، أو ما يعرف »بالمول االقتصادي« 
وبالتعاون مع مركز  تيف  الكوبرا  بيت  قبل  من 

االقتصاد؛ بالقرب من دوار اللمبة، وقد حقق هذا 
المشروع قفزة نوعية نحو االنفتاح الفكري لقبول 
وليس  المجتمع  لنشاط  ترجمة  بفكرة  الشعب 
العكس، وأن يساهم بالقليل من مجمل المال، كما 
أنه تمكن من تأمين المواد الغذائية بكافة أنواعها 

وبأسعار منافسة.

ضبط فوىض األسواق، ورؤية 
للرقابة

مشروع  أي  بداية  في  ضئياًل  الربح  يكون  قد 
ورواجًا  قبواًل  يشهد  الوقت  مرور  مع  لكنه 
المول  شهد  األولى  الفترة  ففي  المواطنين،  عند 
االقتصادي إقبااًل ضعيفًا من قبل المجتمع، لكن 
من خالل اإلدارة والتنظيم الجيد، تم توافد العديد 
من المساهمين إليها، وقد حدد سهر السهم الواحد 
بـ 50 ألف ليرة سورية ويحق للمشارك االكتتاب 
على أكثر من سهم مع العلم أن األرباح توزع كل 
في  المكتتبين  المساهمين  عدد  وبلغ  أشهر،  ستة 
توزيع  وسيتم  شخصًا،   345 التعاونية  الجمعية 

األرباح كل ثالثة أشهر في الدورات المقبلة.
أو  تيف زراعي وبيطري،  إنشاء كوبرا  تم  كما 
الواقعة  الزراعية«؛  »الصيدلية  بـ  يعرف  ما 
آنفة  االستهالكية  التعاونية  الجمعية  من  بالقرب 
الذكر، بهدف تقديم الخدمات البيطرية والزراعية 
للفالحين وتأمين احتياجاتهم من البذور والسماد 
الزراعية«  »الصيدلية  حققت  وقد  واألدوية، 
التي  االقتصادية،  الجدوى  دراسة  تفوق  أرباحًا 
وقد  األرباح %107  تجاوزت  فقد  لها،  وضعت 
بلغ عدد المساهمين بها 465 مكتتبًا مع العلم أن 
الواحد 50 ألف ل.س، حيث توزع  السهم  قيمة 
األرباح كل ستة أشهر ما يعني أن األرقام تثبت 
بما ال يدعو للشك مصداقية ونجاح هذه النظرية 

االقتصادية الحديثة وحاجة الشعب لها.
بدورها  تقوم  الزراعية  الصيدلية  تزال  وال  كما 
الطبيعي بتقديم كافة الخدمات الزراعية اإلرشادية 
على نحو أفضل، من منطلق صيرورة اجتماعية 
سيما  للرقابة  ورؤية  األسواق  في ضبط  ناجحة 

في ريف مدينة منبج.

مشاريع متنوعة؛ مبنبج يف الحركة 
التعاونية

ويذكر بأن مشاريع الكوبراتيف بازدياد؛ ونظرًا 
اقتصاد  على  المواطنين  من  الشديد  لإلقبال 

كّثف  فقد  أنواعها،  اختالف  على  الجمعيات 
بما  التنموية  المشاريع  من  االقتصاد  مركز 
تيف  الكوبرا  ذلك،  ومن  العام،  الصالح  يحقق 
الصناعي؛ كمطحنة القصر التي تقوم على طحن 
القمح واستخراج الدقيق منه، وقد بلغ عدد األسهم 
فبلغ  المنارة  لمطحنة  بالنسبة  أما  سهمًا،   101
السهم  قيمة  أن  العلم  مع  سهمًا  األسهم 78  عدد 
الواحد 1000 دوالر، وتوزع األرباح خالل مدة 

أقصاها شهرين.
فترة  في  تفعيله  تم  تيف  الكوبرا  مشروع  هناك 
الصيف الفائت، وهو عبارة عن مولدة كهربائية 
كامل  بشكل  الغنام«  »فرس  قرية  تخدم  كبيرة، 
بهدف تزويد القرية بالكهرباء في حال انقطاعها، 
يقع على  كما كان هنالك مشروع متنزه صغير 
حيث  الزوار  تخديم  بهدف  الفرات  نهر  ضفاف 
وأنه  سيما  للمدينة؛  للسياحة  الترويج  على  عمل 
مجاور للنهر فضاًل عن نشر التوعية من خطر 
السباحة ولنظافة الشواطئ النهرية، ويساهم أيضًا 
العشوائية  السباحة  خطر  من  التوعية  نشر  في 

غير المنتظمة. 
فقد  الخبز،  مادة  على  الطلب  لتزايد  ونظرًا 
عمد بيت الكوبرا تيف إلى إنشاء فرٍن آلي تابع 
لإلدارة المدنية الذاتية في الفترة السابقة تحت اسم 
 75 األسهم  عدد  وبلغ  واحد  وبخط  »البراعم« 
سهمًا وقيمة السهم الواحد  ما يعادل 500 دوالر، 
ومن ثم تم نقله إلى الفرن الجديد المسمى »أخّوة 
الشعوب«، المسّير بخطي إنتاج جديدين، وليكونا 
بالطبع  وافتتح  األخير  باسم  واحدًا  فرنًا  كالهما 
بالتعاون مع اقتصاد المرأة. وهذا المشروع يعد 
بالمدينة  الخبز  مادة  إنتاج  مستوى  على  األكبر 

صفر زكريا

أيضًا  المساهمين  عدد  مستوى  وعلى  جهة  من 
من جهة أخرى. ويبلغ عدد األسهم المكتتبة بهذا 
المشروع الكبير بحسب السجالت 256 سهمًا، 
حيث توزع األرباح على المساهمين خالل مدة 
شهر من العمل، كما تبلغ قيمة السهم الواحد ما 
يبلغ عدد  الواحد، و  للسهم  يعادل  500 دوالر 
العاملين في هذا الفرن حاليًا 14 عاماًل وبنظام 
ساعة   24 مدار  وعلى  المتتابعتين  الورديتين 

باليوم الواحد.
الخبز  مادة  توزيع  آلية  إن  القول،  من  بد  وال 
المتبعة  ذاتها  هي  الشعوب«،  أخّوة  »بفرن 
بالفرن اآللي، أي من خالل المندوبين التي أثبتت 
فاعليتها بشكل ملحوظ في تخفيف االزدحام على 

نوافذ البيع.

االقتصاد التعاوين وحل األزمات 
االقتصادية الراهنة

بمدينة  تيف  الكوبرا  إداري  أكد  الصدد  وبهذا 
»بأن  لصحيفتنا:  زكريا  َصفر  وريفها؛  منبج 
تنظر  وريفها  منبج  بمدينة  االقتصادية  اللجنة 
الذي  السبيل  أنه  تيف على  الكوبرا  اقتصاد  إلى 
فترة  في  للمجتمع  االستقرار  تأمين  يستطيع 
األزمات والحروب، حيث من المقرر في الفترة 
القبلة تنفيذ العشرات من المشاريع بناء على هذا 
الذي  المجتمع  خدمة  بقصد  االقتصادي  النظام 
عاني من ويالت الحرب وهو اآلن يدفع ضريبة 
اقتران  ظاهرة  تفشت  حيث  الدوالر  ارتفاع 
الدوالر األمريكي.  المواد بسعر صرف  أسعار 
ولمواجهة هذا الخطر نعمل حاليًا على الترويج 
لهذا النظام االقتصادي الفعال الذي أثبت فاعليته 
في تخفيف األعباء االقتصادية الكثيرة، وما كان 
الذي  الديمقراطية  األمة  فكر  لوال  ليحدث  هذا 

أسس لهذا النظام االقتصادي الرائد«. 

 الكورونا؛ حرب
 حديثة أم ورقة

منتهية الصالحية

نافذة األسبوع 

نوروز عثمان

العالمية  الحرب  أبعاد  دراسة  بالطبع 
اآلخر,  منظورها  ومن  اليوم   الثالثة 
التأمل  تستحق  نظر  بوجهات  تتحلى 
أن  خاصة  فأكثر,  أكثر  بالموضوع 
تختصر  ال  النزاع  قوى  بين  الحرب 
والتكنولوجيا  الدمار  أسلحة  على  أبدًا 
الحرب  في  اآلن  حتى  ُاتبعت  التي 
باتت  بل  والثانية.  األولى  العالميتين 
وتعرف  الحديثة   البيولوجية  حرب 
أو  الجرثومية  الحرب  باسم  أيًضا 
وأخطر  أخفى  الميكروبية،   الحرب 
بطريقة  تستهدف  التي  األسلحة  من 
بكثير  أخطر  تكون  حتى  بل  مباشرة، 
غير  سرية  تكون  حربها  ألن  وذلك 
للعلماء  ويكون  مسبقًا   عنها.   معلنًا 
مخابر  في  الفيروسات  ومبتكري 
اختراعاتها  إحدى  من  كانت  عدة 
وحتى  األمراض  النتشار  األساسية 
سابقة.  فترات   في  الخطيرة   األوبئة 
الطبيعية  األمراض  أن  هو  مؤكد  وما 
أواًل  الفائقة   السرعة  بهذه  تنتشر  ال 
فاألمراض  ثانيًا   الهائل  الكم  وبهذا 
وفي  معقول  بشكل  في  تنشر  الطبيعية 
انتشار  أن  أال   محدودة.  زمنية  فترة 
مثل هذه الفيروسات المصطنعة تكون 
لتلك  كان  التاريخ  وعبر  أكثر  فتاكة 
القوى تجارب عدة قامت بها بين فترة 
وأخرى. فبمثل نتائج فيروز األنفلونزا 
وسارس واليوم كورونا ما الذي يتغير 
النووية  األسلحة  عن  الموضوع  في 
وحتى الذرية كما كانت في هيروشيما 
الحرب  يمكننا قطع هذه  وغيرها. وال 
بسط  كيفية  حول  الدائر  الصراع  عن 
أم  الصين  أكانت  نفوذ رأسمالي سواء 

قوة غربية أخرى.       
يذكر القائد عبد اهلل أوجالن في تحليله 
لمثل هذه الظواهر تحت مسمى العقل 
التحليلي وأخطارها على المجتمع »إني 
أرى في العقل التحليلي ِلَحدٍّ ما مخاطَر 
عليه.  المسيَطر  غيِر  النووي  االنفجاِر 
بل وأبعد من المخاطر، فأنا على قناعٍة 
بأنه كذلك تمامًا، حيث َيقِصف المجتمَع 
والبيئَة نوويًا، وبشكل ُمَكثٍَّف تدريجيًا. 
قبضِة  في  التي  التحليلي  العقل  فقنابل 
النظام الرأسمالي العالمي وتحت إمرته، 
قد بلغت بالمجتمع والبيئة منذ اآلن إلى 
استمرار الحالة القائمة من هذا التضخم 
بالنمط السرطاني. فالمرحلة الفوضوية 
بموت  تنتهي  قد  السرطان،  مع  اآلتية 
المجتمع أيضًا، عوضًا عن إتيانها بنظٍم 
جديدة. إننا ال نطرح ُحكمًا مباَلغًا فيه. 
المسؤولية،  بروح  المتميزون  فالناس 
أثقل  أحكامًا  يبسطون  العلم  ورجاالت 

وطأة في هذا الموضوع يوميًا«.
اليوم  تتبع  التي  الحرب  فان  بخالصة 
معلومة  أصبحت  الحالية  وبوسائلها 
واألهم هو  بشكل جزئي  ولو  ما  نوعًا 
في  األخالق  ومقاييس  مبادئ  انعدام 
الحرب اليوم باتت أكثر ما قد تتخوف 
منه البشرية. فاليوم كان لهذا الفيروس 
األولى  بالدرجة  االقتصاد  على  تأثيره 
الى  وصواًل  المجتمع  نفسية  من  بدءًا 
لصين  االقتصادي  السوق  وقوف 
الى  المصانع  ثم  المطارات  من  بدءًا 
كانت  كلها  وغيرها  البورصة  جانب 
الكورونا؟  الجديد  السالح  بهذا  متأثرة 
الرأسمالي  النظام  حرب  سبل  فأن  لذا 
فكيما  اآلن  حتى  معروفًا  أصبح  الذي 
في  وإنكلترا  أمريكا  من  كل  تسعى 
حربهما لتكوين نظام رأسمالي عالمي 
القوى  أهم  من  هي  الصين  فان  كبير، 
كي  طويلة  سنوات  منذ  تسعى  التي 
أوسطي  شرق  رأسمالي  نظام  تكون  
رغبنا  وعندما  الخصوص.  وجه  على 
بالسؤال لماذا الصين وحرب الكورونا؛ 
فالجواب موجود في سؤالنا نفسه بنفسه 
ومحاولة صراع قوى النزاع في هيمنة 
الرأسمالية سواء أكان شرقي أم غربي 

كما في حاله اآلن.    


