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بمهنة العطارة يعالج 180 مرض

فاألخيرة  الصيدليات  عن  بدياًل  تعتبر  العطارة 
الكيماوية  األدوية  خالل  من  المرضى  تعالج 
تعالج  البديل  كالطب  فأنها  العطارة  مهنة  أما 
كان  فقد  الطبية  األعشاب  خالل  من  المرضى 
عدم  لدى  الغابرة  األزمنة  في  األجداد  يتداولها 
وجود األطباء والمشافي والصيدليات، هذا الطب 
كان يعالج األمراض آنذاك، وما يلفت االنتباه هو 
أن هذا الطب الزال منتشرًا حتى وقتنا الحاضر 
والمستشفيات،  األطباء  وجود  من  الرغم  على 
العالج  من  فائدة  أكثر  باألعشاب  فالمعالجة 
المهنة يؤكد  الكيمياوية ومن يمتهن هذه  بالمواد 
على ذلك لذا وجود العطارة أيضًا مهم جدًا كون 

الطب البديل يعتمد على األعشاب المتوفرة لدى 
العطارين ويستفيد منها في عالجه.

ملاذا ُسّمَي باسم سوق عزرا؟

مدينة  وسط  يقع  العطارين  سوق  »عزرا« 
قامشلو حيث يعود تاريخ تأسيسه ُمنذ عام 1930 
البعض  أكده  كما  قامشلو  مدينة  تأسيس  قبل  أي 
االسم  بهذا  تسميته  جاء  حيث  العطارين،  من 
نسبة لوجود شخص يهودي يدعى عزرا إسحق 
بباكور كردستان  مدينة نصيبين  قدم من  ناحوم 
وهو من كبار العطارين، وفتح محل ليبيع أنواع 
مختلفة من األعشاب والبهارات إلى جانب كتابة 
السوق  هذا  وُعرف  باألعشاب،  طبية  وصفات 

أول  كونه  اآلن  حتى  يتداوله  يزال  وال  باسمه 
شخص فتح محل للعطارة هناك.

وخالل جولة لعدسة روناهي ضمن سوق عزرا 
والذي  العطارة  أحد محالت  التقينا مع صاحب 
يدعى »بكري الصافي« من مواليد 1950 من 
الطفولة  ُمنذ  حياته  عاش  ولكنه  حلب،  مدينة 
علوم  اختصاص  خريج  وهو  بغداد،  مدينة  في 
كان  وقد  بغداد،  جامعة  في  والكيمياء  الفيزياء 
يعمل برفقة والده في معمل النسيج الذي افتتحه 

والده في بغداد، وهكذا مرت األيام.
.

سبب دفعه الكتساب مهنة العطار

بمرض  بكري  ابن  أصيب  األيام  من  يوم  وفي 
مستعصي وعجز األطباء عن معالجته وقد لجأ 
البديل  الطب  مهنة  في  يعمل  طبيب  إلى  بكري 
باألعشاب  بغداد  في  ابنه  لعالج  »العطارة« 
الطبية، وأدهش حينما رأى بأن طب األعشاب 
تعطي نتائج إيجابية أكثر من مواد الكيميائية، لذا 
أحب بكري هذه المهنة وقرر أن يكتسب خبرة 
من هذا الطبيب الذي عالج ابنه، ورافق الطبيب 
بشكٍل  المهنة  أتقن  حتى  سنوات  عدة  عمله  في 

جيد، ومن ثم قرر العودة إلى وطنه.

مبزج األعشاب يعالج املرىض

قامشلو  مدينة  إلى  لجأ  وطنه  إلى  عاد  أن  بعد 
الجزيرة  إقليم  ضمن  المناطق  أكثر  من  كونها 
تميزًا بأسواقها وبضاعتها، وقد افتتح محله ُمنذ 
ويقوم  عزرا،  سوق  في  عامًا  ثالثين  من  أكثر 
اآلن بصنع العديد من أنواع األدوية بمزج المواد 
الطبيعة المستخرجة من األعشاب هذه األعشاب 
يجلبها من شرق آسيا والصين، إضافًة إلى بيع 

الكثير من أنواع التوابل.
بكري امتهن مهنة العطارة واكتسب الخبرة كما 
ذكرنا آنفًا من الطبيب الذي عالج ابنه، من هنا 
 180 من  ألكثر  الطبي  العالج  بتحضير  يقوم 
على  االطالع  بعد  وذلك  األمراض،  من  نوع 
التحاليل الطبية والصور اإلشعاعية، وقد تحتوي 

أغلب الخلطات العالجية على العسل الطبيعي.
.

العيش بسالم أملهم الوحيد

ختم العطار بكري الصافي حديثه قائاًل: »أبناء 
الوحيد هو  أملهم  شعوب شمال وشرقي سوريا 
الفاشي  التركي  فالمحتل  وسالم،  بحرية  العيش 
األمن  زعزعة  اآلن  ويحاول  ألجدادنا  عدو 
وطن  في  بالتدخل  يقوم  حق  فبأي  واالستقرار، 
يعيش بمبدأ أخّوة الشعوب والتعايش المشترك«.

يٌج  يوم المرأة العالمي لهذه السنة مز
بين المقاومة والنصر

حكمت حبيب: »إدخال 

مساعدات ِعبَر تل أبيض دعم 

للمرتزقة«

افتتاح صالة حديقة القراءة 

بمحاضرة عن أهمية الثقافة واللغة

يا...  القوقاز في سور

نِهاية ُحلم

من يوقف صوت المدافع 

يا؟ في سور

شبيبة تل رفعت يتألقون بتنظيم صفوفهم رغم التهجير

األهداِف  طبيعِة  فهُم  ميكنُ  ال 
عن  بفصلها  سوريا  في  الروسّيِة 
يتضمنُ  والذي  التاريخّي،  السياِق 
صراعاً روسّياً مع القوى اإلسالمّية 
شهدت  فقد  نفسها.  روسيا  في 
طويلٍة  أعواٍم  مدى  على  روسيا 
مجموعاٍت  مع  القوقاز  في  حرباً 
وعلى  مختلفٍة  محلّيٍة  إسالمّية 

مراحل. «5

كتب الكاتب واحمللل املصري إبراهيم النجار مقاالً حول األحداث املتسارعة في إدلب 
نقاط  إلى  العسكرية  تعزيزاته  إرسال  احملتل  التركي  اجليش  يواصل  السورية، حيث 
املراقبة التركية في الشمال السوري، تصعيد ميداني، ونذور كارثة إنسانية تلوح في 
األفق، مع استمرار موجات النزوح. ليبقى التساؤل عما إذا كانت األطراف الضامنة 
قادرة على تهدئة األوضاع، أم أن التصعيد سيكون سيد املوقف واأليام القادمة هي 

التي ستجيب على هذه األسئلة؟«9

الشبيبة  حركة  من  كل  تسعى 
الدميقراطية  الطلبة  وحركة  الثورية 
حالة  من  بالرغم  رفعت  تل  في 
مناطقهم  من  القسري  التهجير 
مخطط  وضع  إلى  التركي  احملتل  بيد 
لتمكني  الشبيبة  وتأهيل  لتدريب 
الفقري  العامود  مبثابة  ألنهم  دورهم، 

للمجتمع..«6

بطليعة املرأة املقاومة املناضلة هفرين خلف واألم عقيدة وحتت شعار »نضالنا حرية 

املرأة  »يوم  آذار  من  الثامن  بيوم  لالحتفال  فعاليات  تنظيم  سيتم  نصر«؛  مقاومتنا 

العاملي« ووشاح )ypj( سيكون رمزاً لالحتفاالت.«3

المؤتمر الثامن لحزب االتحاد الديمقراطي.. تطلع لبناء 
يا الحياة الديمقراطية في سور

 وضع حزب االحتاد الدميقراطي على عاتقه النهوض باجملتمع والوقوف على آالمه واحلض على حوار السوريني حلّل األزمة السورية 
وبناء احلياة الدميقراطية في سوريا واحلفاظ على وحدة األراضي السورية؛ وذلك خالل مسيرة نضاله؛ فجاء عقده ملؤمتره الثامن 

خطوة للسير في درب الالمركزية في اإلدارة.. «2

حزب  مكتب  رئيس  مع  حواراً  صحيفتنا  أجرت 
سوريا املستقبل في مقاطعة قامشلو والعضو 
املستقبل  سوريا  حلزب  التنفيذي  اجمللس  في 
احلزب  استعدادات  حول  الكرمي؛  عبد  معاذ 
املستقبل،  سوريا  حلزب  الثاني  املؤمتر  النعقاد 
والهدف من انعقاد هذا املؤمتر وبخاصة في هذه 
اعترضت  التي  والعوائق  احلساسة،  األوقات 

طريق مشاريعهم، حيث قال: »إن الهدف األساسي من انعقاد هذا املؤمتر هو العمل على 
ستدخل  التي  األزمة  هذه  ظل  في  السوري،  ـ  السوري  احلوار  عبر  السوريّة،  األزمة  إنهاء 

عامها العاشر«4

القى اقتراح األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش استخدام معبر كري سبي/ تل أبيض 
املساعدات  وتركيا إليصال  احلدودي بني سوريا 
من  بدالً  سوريا،  في  املدنيني  إلى  اإلنسانية 
معبر اليعربية )تل كوجر(، بني سوريا والعراق، 
معنية  جهات  قبل  من  قبول  وعدم  استغراباً 

عدة.«2

تستمر الفعاليات واألنشطة الثقافّية املتميزة 

املثقفني  احتاد  برعايتها  ويقوم  ينظمها  التي 

املزيد  لتوفير  سعيه  وفي  اجلزيرة،  إقليم  في 

للقرّاء  املثالية  واملطالعة  القراءة  أجواء  من 

افتتح  القراءة،  ثقافة  إلى  للعودة  وتشجيعاً 

واألنشطة اجلديدة في  االحتاد صالة احملاضرات 

حديقة القراءة لتبدأ أولى فعالياتها مبحاضرة 

عن أهمية الثقافة واللغة.«8

تقرير/إيفا ابراهيم

تقرير/ صالح العيسى

بتحضير  العطارة  عامًا في مهنة  ثالثين  أكثر من  الصافي  بكري  روناهي/ قامشلو- قضى 
العالج الطبي ألكثر من 180 نوع من األمراض، ووراء اكتسابه لمهنة العطارة سبب أشرنا إليه 

في تقريرنا.

إعداد السمن العربي رائٌج 
في الرقة

معاذ عبد الكريم: »حققنا قفزات نوعّية 

وسنستمر بتحقيق خططنا وبرامجنا«

السمن  إعداد  ـ  الرقة  روناهي/ 
العربي الزال سائداً في الرقة، فهو 
موروث يتم توارثه جيل بعد جيل، 
األطعمة  من  الكثير  في  ويدخل 
فُيضفي عليها مذاقًا أشهى وألذ.
النباتي  السمن  انتشار  وقبل  خلت،  عقود  ققبل 
الذي تنتجه المعامل كان السمن البلدي من أهم 
البيت  في  توافرها  يجب  التي  الغذائية  المواد 
الراقي وحتى اآلن مازال الطلب عليه مستمًرا، 

ومازالت نساء الريف يقمَن بإعداده.
المحلية  باللكنة  ُيطلق عليه  كما  العربي  السمن 
وطريقة  والبادية،  األرياف،  في  المرأة  تعّده 
تمر  حيث  السنين،  مئات  منذ  متوارثة  إعداده 
بمراحل عدة فبعد حلبِّ األغنام يوضع الحليب 
ُفيترك حتى  في قدر كبير، وتقوم النساء بغليه 
أو  لبن،  إلى  فيتحول  تخثيره  ليتم  فاتًرا  يغدو 

خاثر باللهجة الرقاوية
.

كيفية إعداد السمن العريب؟

والشكوة  الشكوة  في  اللبن  أو  الخاثر،  يوضع 
قربة مصنوعة من جلد الماعز، ثم يضاف إليه 

ن  تكوُّ في  يساعد  الذي  البارد،  الماء  من  شيٌء 
الدهون، وانفصالها عن اللبن، بعدها تقوم المرأة 
كالبالون،  تصبح  حتى  الشكوة  عنق  في  بالنفخ 
ويربط العنق بخيط لمنع تسرب الهواء خارج 
الشكوة التي يعلق طرفاها بالحبال التي تبعدها 

عن األرض فتصبح كاألرجوحة.
التي تستمر ألكثر  الخض  تبدأ عملية  ذلك  بعد 
جيئًة،  تحريكها  يتم  حيث  ساعة  نصف  من 
الزبدة  فتتشكل  الدهون،  تتجمع  حتى  وذهاًبا 
التي توضع بدورها في المزبد وهو على غرار 
تكبره حجًما،  لكنها  الجلد  الشكوة مصنوع من 
جمع  من  النساء  تتمكن  حتى  الزبدة  وتخزن 
يوضع  السمن.  لصنع  الزبدة  من  مناسبة  كمية 

إلى  فيتحول  ُيذاب  لكي  القدر  في  المخزون 
السمن ليوضع هو اآلخر في الظرف، أو الُعكَّة، 
السمن  صناعة  مراحل  من  مرحلة  آخر  وهي 
العربي، والعكة عبارة عن قربة مصنوعة من 
والجمع  والشكوة،  كالمزبد،  أيًضا  الماعز  جلد 

منها ُعَكٌك، أو ِعَكاك.
والجدير ذكره أنَّ السمن العربي يدخل في عدة 
مأكوالت، ويكون فيها المكون الرئيس كالكشك، 
بحبوب  مجبوٌل  لبن  فهو  الكشك  ا  أمَّ والسياييل 
القمح المجروش يتم تشكيلها كأقراص، وتترك 
لتجف، وتؤكل شتاًء، والسياييل فهي عبارة عن 
ق  تغرَّ أكثر سماكة  لكنها  الصاج  كخبز  أرغفٍة 
بالسمن العربي، ويرش عليها السكر، وهي من 
ما  وغالبًا  الرقة،  ألهالي  بالنسبة  األطعمة  ألذ 

تكون هناك طقوس خاصة إلعدادها.
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األمين  اقتراح  القى  ـ  األخبار  مركز 
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام 
كري  معبر  استخدام  غوتيريش 
بين  الحدودي  أبيض  تل  سبي/ 
المساعدات  إليصال  وتركيا  سوريا 
المدنيين في سوريا،  اإلنسانية إلى 
بداًل من معبر اليعربية )تل كوجر(، 
بين سوريا والعراق، استغرابًا وعدم 
قبول من قبل جهات معنية عدة.

سوريا  لمجلس  التنفيذية  الرئاسة  نائب  وحّذر   
الديمقراطية حكمت حبيب من مغبة ذلك، معتبرًا 
إرهابية في  أنها ستكون: »مساعدات لجماعات 
مناطق محتلة من األراضي السورية«. مؤكدًا أن 
من شأن ذلك إيصال المزيد من الدعم للمرتزقة 
سوريا  شمال  من  تحتلها  التي  المناطق  في 
المعبر مما  تحتل وتسيطر على  وإنها  وبخاصة 
يمنع وصولها للمخيمات التي كانت هذه المرتزقة 

سببًا في وجودها.
هاوار  أنباء  لوكالة  تصريح  في  حبيب  ونّوه 

خطير،  بمنعطف  تمر  السورية  األزمة  أن 
وخصوصًا مع تدّخل دول خارجية فيها، بهدف 
السورية:  األراضي  على  مصالحها  تمرير 
»وهذا ما حّول األمم المتحدة ومجلس األمن إلى 

أداة بيد هذه الدول النافذة«.
نائب الرئاسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطي 
القاطع  الرفض  على  كذلك  أكد  حبيب  حكمت 
يتم  أن  مرفوض  »أمر  النزيه:  غير  للقرار 
استخدام منطقة محتلة خارجيًا إلدخال مساعدات 
في  سلبًا  يؤثر  القرار  هذا  مثل  أن  كما  إنسانية، 

سير العملية السياسية في سوريا.«

مركز األخبار ـ ُانتخبت بروين بولدان ومدحت 
الشعوب  لحزب  مشتركين  كرئيسين  سانجار 

الديمقراطية خالل مؤتمر الحزب.
الشعوب  لحزب  الرابع  العام  المؤتمر  واختتم 
بأصواتهم  المندوبين  بإدالء  الديمقراطية 
النتخاب الرئاسة المشتركة للحزب، حيث أدلى 
838 مندوبًا من أصل 1018 بأصواتهم في 

عشرة صناديق وبإحراز 836 صوتًا انتخبت 
كرئيسين  سانجار  ومدحت  بولدان  بروين 

مشتركين للحزب.
وبعد االنتخابات؛ تم تعيين األعضاء األصالء 
االنضباط  وهيئة  الحزب،  لمجلس  والنواب 

المركزي وهيئة الصلح.

ُتواصل إدارة ُمخيم  ـ  مركز األخبار 
العمليَّة  بدعِم  سبي  كري  مهجري 
المذكور،  الُمخيم  داخل  التعليميَّة 
المدرسة  مكان  نقل  تمَّ  حيث 
داخل  مؤقت  بشكٍل  ُسويَّ  الذي 
مكان  إلى  ُمجهزة  غير  )كرفانات( 
بعيداً  بالكامل  وُمسور  ُمجهز  آخر 
عن الخيم األهلة، حيث تمَّ استقبال 
ما ُيقارب الـ400 طالب وطالبة من 
كافِة الُصفوف ليواصلوا تعليمهم 

داخلُه.
 22 الـ  في  تأسيسه  مع  الُمخيم  إدارة  وبدأت 
المنصرم؛  العام  من  الثاني  تشرين  شهر  من 
في  المتواجدين  المهجرين  الطبلة  الستيعاِب 
المخيم، وخصصت في البداية أربع )كرفانات(، 
معلمين  وبجهود  الستقبالهم،  مؤقت  وبشكل 
تمكنت  داخله  المهجرين  األهالي  من  متطوعين 
من افتتاح المدرسة لحين تجهيز مدرسة متكاملة.
صحيفتنا اطلعت على المدرسة التي تم انشاؤها 
من قبل إدارة مخيم مهجري كري سبي، والتقينا 

صالح  الشيخ  معروف  المدرسة  في  باإلداري 
من  المدرسة  »تتألف  بالقول:  حديثه  بدأ  الذي 
وألواح  بمقاعد،  مجهزة  )صيوانات(  خيم  عشر 
إللقاء الدروس، وعدد المعلمين 22 معلم ومعلمة 
يقومون بإلقاء الدروس من مرحلة الصف األول 
)العربية  األم  باللغات  والتدريس  التاسع،  حتى 
على  مدرسية  كتب  توزيع  وتم  والكردية(،  ـ 
المتداول  الذاتي(  التعليم  )منهاج  الطالب حسب 

في مدارسنا«.
وأردف: »نقل المدرسة إلى مكان مخصص لها 
أمٌر هام جدًا، من ناحية جعل الطالب يلتزمون 
في  وانصرافهم  محددة،  أوقات  في  بالمدرسة 
الطالب  ألنَّ  التعليم  في  والجدية  محددة،  أوقات 
يجب أن يحس بااللتزام ليستطيع أن يكمل تعليمه 
يتلقاها،  التي  الدروس  من  ويستفيد  جيٍد،  بشكٍل 
وتم تجهيز المدرسة بسور لمنع خروج الطالب 
وإبعادها  درس،  كل  نهاية  بعد  عشوائي  بشكل 

عن الخيم اآلهلة«.
كافة؛  الجهود  »تضافر  صالح:  الشيخ  وأضاف 
هو ما ساهم في تأسيس هذه المدرسة سواء من 
قبل األهالي المهجرين الذين أرسلوا أبناءهم إلى 
تعمل  التي  المخيم  إدارة  قبل  من  أو  المدرسة، 
من  أو  اإلمكانية،  بقدر  االحتياجات  توفير  على 
قبل المعلمين الذين تطوعوا إللقاء الدروس على 

الطالب المتواجدين ضمن المدرسة«.
وعن الصعوبات والمشاكل التي تواجه المدرسة؛ 
قال اإلداري في المدرسة معروف الشيخ صالح: 
وعدم  المياه،  خزانات  في  نقصًا  نعاني  »حاليًا 
طلبنا  أخرى.  صحية  ولوازم  الكهرباء،  وجود 
من إدارة المخيم تأمين هذه االحتياجات ووعدونا 

بتأمينها حال توفرها«. 
كري  مهجري  مخيم  إدارة  أن  بالذكر  والجدير 
سبي افتتحت المدرسة في التاسع من شهر كانون 
المهجرين  الطالب  الستيعاب  المنصرم؛  الثاني 
عدوان  بعد  مدارسهم  ترك  على  أجبروا  الذين 
مناطق  على  ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش 

الثماني  ذات  المغتصبة  حق  ـ  األخبار  مركز 
سنوات مطلب المنظمات والحقوقيون والناشطون 
اإلجراءات  القضاء  ليتخذ  احتجوا  الذين  أيضًا 
الالزمة ومحاسبة الجاني؛ فهل حقًا سيفعل ذلك 

أم الصمت سيكون جوابه؟
إسماعيل  لقمان  المغتصبة  الطفلة  والد  كشف 
يتعرض  أنه  هولير،  في  صحفي  مؤتمر  خالل 
للتهديد المستمر من قبل أشخاص لهم نفوذ، حال 
يؤدي  ال  القضاء  بأن  وشدد  دعوته،  يسقط  لم 

مهامه.
والناشطون  الشعب  تحرك  التصريح  هذا  بعد 
المغتصبة  بحقوق  للمطالبة  المدنية  والمنظمات 
إقليم  سلطات  قبل  من  صارم  موقف  واتخاذ 
القانون،  حسب  الجاني  على  للحكم  كردستان 

وعدم التهّرب من المسؤولية.

المنطقة  في  احتجاجية عدة  وقفات  ُنظمت  حيث 
جانب  إلى  للوقوف  السلطات  المحتجون  ودعا 
نفسه  بالوقت  مطالبين  عكسه  وليس  األخالق 
رفض هيمنة األحزاب على القضاء وحل القضية 

عبر القانون.
»منظمة  من  كل  شددت  آخر؛  جانب  ومن 
كردستان بال إبادة، حملة العدالة، شبكة منظمات 
ومنظمة  آيكان،  شبكة  الدولية،  الجرائم  محاسبة 
إلى  أصدرته  بيان  في  المجازر«  أسلحة  حظر 
الرأي العام بخصوص قضية الطفلة ذات الثماني 
هولير،  في  الفائت  العام  اغتصبت  التي  سنوات 
مع  القضائية  السلطات  تعامل  سوء  ظهر  بينما 
قضية  بأن  الطفلة،  والد  أفاد  ما  وفق  القضية 
اغتصاب الفا لقمان اسماعيل هزت كيان المجتمع 
والقيم  لالإنسانية  كبير  انتهاك  فهو  الكردستاني، 

دولية،  جريمة  هو  طفلة  فاغتصاب  الكردية، 
ويجب محاسبة المجرمين في محكمة علنية.

لم  من  كل  محاسبة  إلى  المنظمات  دعت  كما 
القضاء،  عبر  حقها  للضحية  يعيد  أن  يستطع 
البيان  وأكد  القضية.  من  عاداًل  موقفًا  يتخذ  ولم 
أخرى ضعف  مرة  أثبتت  القضية  هذه  أن  على 
النسبة  أن  علمًا  كردستان  إقليم  في  القضاء  أداء 
األكبر من الموازنة المالية ُتسّخر للقضاء والسلك 
األمني، لكنها لم تستطع تأمين حياة كريمة وآمنة 

للمواطنين.

أغذية طبيعية تخفف من الصداع النصفي

العلم يدعم األساطري أحيانًا.. تأكيد انفجار بركان قبل 37 ألف عام

حكمت حبيب: »إدخال مساعدات ِعربَ تل أبيض 

دعم للمرتزقة«

بروين وسانجار رئاسة مشرتكة لحزب 

الشعوب الدميقراطية

المؤتمر الثامن لحزب االتحاد الديمقراطي.. تطلع لبناء 
الحياة الديمقراطية في سوريا

 مركز األخبار ـ وضع حزب االتحاد الديمقراطي على عاتقه النهوض بالمجتمع والوقوف على آالمه والحض على حوار السوريين لحّل األزمة السورية وبناء 
الحياة الديمقراطية في سوريا والحفاظ على وحدة األراضي السورية؛ وذلك خالل مسيرة نضاله؛ فجاء عقده لمؤتمره الثامن خطوة للسير في درب الالمركزية 

في اإلدارة.. 

قد يخبرك أي شخص يعاني من الصداع النصفي »الشقيقة« بأنه مستعد للقيام بأي شيء لتفادي هذه اآلالم. وفي بعض 
األحيان، يكون السبب في الصداع النصفي هرمونيًا أو مرتبطًا بالتوتر، مع ذلك يمكن للنظام الغذائي أيضًا أن يلعب دوراً بارزاً.

ندحر  الديمقراطي  »باالتحاد  شعار  تحت 
االحتالل، ونطور اإلدارة الذاتية، ونبني سوريا 
من  مندوب   650 وبحضور  الديمقراطية« 
الحزب في شمال شرق سوريا وأوروبا ولبنان؛ 
الثامن  مؤتمره  الديمقراطي  االتحاد  حزب  عقد 
وذلك في مدينة الرميالن بتاريخ الـ 24 ـ 25 من 

شهر شباط الجاري.
سوريا  مجلس  عن  ممثلون  المؤتمر  وحضر 
الديمقراطية، وقوات سوريا الديمقراطية، وهيئة 
التنسيق الوطنية - حركة التغيير، وحزب االتحاد 
وشرق  شمال  في  األعيان  وهيئة  السرياني، 
سوريا، وشخصيات سياسية ومجتمعية، وممثلو 

األحزاب في شمال شرق سوريا، وممثلو اإلدارة 
عن  وممثلون  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية 
التنظيمات النسائية والشبابية، والعشائر الكردية 

والعربية، ونخبة من المثقفين واألكاديميين.
بدأ المؤتمر دقيقة صمت على أرواح الشهداء، من 
ثم ألقيت كلمات عدة منها كلمة الرئاسة المشتركة 
للحزب، إضافة إلى كلمات الضيوف الحاضرين 
الداخلي  والنظام  التنظيمي،  الوضع  مناقشة  وتم 
وهنأت  المشاركين.  األعضاء  قبل  من  للحزب 
الديمقراطية  سوريا  لمجلس  المشتركة  الرئيسة 
أمينة عمر جميع المندوبين بانعقاد المؤتمر وذلك 
المؤتمر  انعقاد  وقالت: »إن  كلمتها.  إلقاء  خالل 
لتحمل  أهل  أنكم  على  دليل  المرحلة  هذه  في 

مسؤولياتكم النضالية والحزبية أمام شعبكم«.
كما نوهت إلى أن حزب االتحاد الديمقراطي كان 
السّباق في طرح الحلول الديمقراطية التي تخدم 
وحدة األراضي السورية وحل القضية الكردية.

وأضافت: »نمر في مرحلة حساسة جدًا، التدخل 
اإلقليمي والدولي في الشأن السوري معقد جدًا، 
السورية،  األزمة  إطالة  في  كبير  حّد  إلى  ساهم 
على  الموجودة  الخارجية  القوى  وتعميقها. 
وترسم  استراتيجيات،  تضع  السورية  األرض 
تبعًا  بينها،  فيما  النفوذ  مناطق  لتقاسم  مسارات 

لمصالحها التي قد تتعارض مع مصالح األطراف 
األخرى على الساحة السورية«.

اآلن  إلى  الدولي  المجتمع  ينجح  »لم  وتابعت: 
بتوافق  الخروج  الزمن  من  عقد  مرور  وبعد 
حول إيجاد مشروع حل لألزمة السورية، ينهي 
معاناة الشعب السوري، والمأساة اإلنسانية التي 
الحل  إمكانية  عدم  في  التام  إدراكه  مع  يعيشها، 
العسكري الذي لن يفضي إال إلى الدمار والمزيد 

من إراقة الدماء«.
وأضافت :«ال بد من إعادة النظر في السياسيات 
جميع  وإشراك  األزمة،  لمعالجة  اتبعت  التي 

القوى الديمقراطية الفاعلة في العملية السياسية، 
واإلدارة  الديمقراطية  سوريا  بمجلس  والمتمثلة 
الذاتية. مع يقيننا أن حل األزمة السورية؛ ال بد 
الديمقراطية  القوى  أن يكون حاًل سوريًا تضعه 

الوطنية«.
سوريا  لمجلس  المشتركة  الرئيسة  واختتمت 
»إن  بالقول:  حديثها  عمر  أمينة  الديمقراطية 
مشروعًا  باعتباره  الديمقراطية  سوريا  مجلس 
تطلعات  عن  يعبر  ديمقراطيًا  سوريًا  وطنيًا 
الديمقراطي،  التحول  في  السوري  الشعب 
والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة من أجل بناء 

سوريا الديمقراطية التعددية الالمركزية«.
بعضو  صحيفتنا  التقت  المؤتمر؛  أعمال  وحول 
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن لحزب االتحاد 
للحزب  العام  المجلس  وعضو  الديمقراطي 
»باالتحاد  قائاًل:  حدثنا؛  الذي  أحمد  الهادي  عبد 
اإلدارة  ونطور  االحتالل،  ندحر  الديمقراطي 
بهذا  الديمقراطية«؛  سوريا  ونبني  الذاتية، 
الشعار الذي يحمل روح الوحدة، والديمقراطية، 
والتحدي للدولة التركية الغاصبة انطلق مؤتمرنا، 
كافة؛  السوريين  تطلعات  سيلبي  بأنه  ثقة  وكلنا 
المتعطشين لبناء الحياة الديمقراطية في سوريا«. 
المؤتمر  ينعقد  أن  المقرر  من  »كان  وأضاف: 
بسبب  لكن؛  في 2019/9/21م.  للحزب  الثامن 
على  التركي  بالغزو  المتعلقة  األمنية  الظروف 
وانعقد  المؤتمر.  تأجيل  تم  شمال وشرق سوريا 
المؤتمر اليوم في ظل ظروف صعبة يعاني منها 
معظم الشعوب السورية؛ بسبب آلة القتل التي ال 
تتوقف نتيجة التدخل السافر للعدوان التركي على 

معظم أراضي الشمال السوري«.
الديمقراطي ناضل مازال نضاله  حزب االتحاد 
ديمقراطية،  سوريا  لبناء  اليوم  إلى  مستمرًا 

تعددية، ال مركزية.. 

تَواصُل العمليَّة التعليميَّة مبُخيم ُمهجري كري سبي بعَد نقلها ملكاٍن ُمجهز

والد املُغتَصبة بهولري يُهّدد والشعب يحتج.. فإىل متى سيبقى القضاء صامتاً؟

قد  أطعمة  هناك  إن  سايف«  إيت  »فود  موقع  وقال 
والمواد  والجبن  اللبن  مثل  النصفي  الصداع  تثير 
هناك  ولكن  الحافظة،  والمواد  الكيميائية  اإلضافية 

محفزات معينة قد تختلف من شخص إلى آخر.
وبما أن الغثيان والقيء غالبًا ما يكونان من أعراض 
ال  المصابين  من  الكثير  فإن  النصفي،  الصداع 
يرغبون حقًا في تناول الطعام خالل فترة واحدة فقط. 
في  والترطيب  التغذية  تساعد  أن  يمكن  ذلك،  ومع 

بعض األحيان على تخفيف األعراض.
أو  وجبة  تخطي  ربط  وقع  ذلك،  إلى  باإلضافة 
التأخر في تناول الوجبات ببدء ظهور حالة الصداع 
النصفي. أما تناول وجبة خفيفة قبل النوم فقد يساهم 
في الحفاظ على مستويات الجلوكوز منتظمة طوال 
التغلب  في  تساعد  قد  أغذية  تسعة  هنا  ونقدم  الليل، 

على الصداع النصفي.

الحبوب
ُيعتقد أن عدم انتظام مستوى السكر في الدم مرتبط 
الجيدة  الكربوهيدرات  تساعد  أن  ويمكن  بالصداع، 
ما  وغالبًا  توازنه.  على  الحفاظ  في  الهضم  بطيئة 
لدى  منخفضة  الدم  في  المغنيسيوم  مستويات  تكون 

من  لذلك  النصفي،  بالصداع  المصابين  األشخاص 
الغنية  الكاملة  الحبوب  بعض  تناول  به  المنصوح 

بالمغنيسيوم أو دقيق الشوفان.
األسماك واللحوم

غرار  على  الدهنية  األحماض  بعض  تناول  أن 
السلمون  سمك  في  عالية  بتركيزات  الموجودة  تلك 
من  المرقط،  السلمون  أو  )الماكريل(  واإلسقمري 
في  واآلالم  االلتهابات  من  الحد  في  يساهم  أن  شأنه 
أقل شدة، حيث  إلى صداع  ذلك  ُيترجم  وقد  الجسم. 
ظهور  األطعمة  لهذه  المنتظم  االستهالك  يمنع 

الصداع النصفي.
فضاًل عن ذلك، يعتبر فيتامين »بي6 » الموجود في 
لحم الديك الرومي والدجاج والكبد ولحم البقر وسمك 
التونة جيدًا لزيادة مستويات السيروتونين في المخ، 
لالكتئاب،  طبيعيًا  مضادًا  السيروتونين  يعمل  حيث 
النوم. وتقلل  قبل  الجسم  أيضًا في استرخاء  ويساهم 
األطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامين 

»بي6 » من أعراض الصداع.

المكسرات والبذور والخضروات

أورد الموقع أن تناول اللوز والكاجو وبذور السمسم 

واألرز البني والفاصوليا السوداء والخضروات التي 
تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم، يساعد في 
الكمية  تدفق  أن  ويبدو  الدموية.  األوعية  استرخاء 
المؤلم  الصداع  من  اإلنسان  يحمي  للدم  المناسبة 

والصداع النصفي.
الذي  »إي«  بفيتامين  غنية  السمسم  بذور  وتعد 
هرمون  مستويات  في  التوازن  تحقيق  في  يساعد 
قد  لذلك،  الدموية.  الدورة  وتحسين  اإلستروجين 
تساعد بذور السمسم في منع حدوث الصداع النصفي 
الحيض  فترة  أثناء  الهرمونية  التحوالت  عن  الناجم 

لدى المرأة أو قبلها مباشرة.
الفواكه

أن الفواكه تمثل الخيار األفضل لمنع الصداع النصفي 
الفواكه  تحتوي  أواًل،  أسباب.  لعدة  وذلك  وعالجه، 
على نسبة عالية من الماء، علما بأن الجفاف هو أحد 
أبرز أسباب الصداع. ويعد البطيخ األحمر خيارًا جيدًا 
إذا كنت تسعى إلى تزويد جسمك بكميات إضافية من 
الماء. كما يحتوي العديد من أنواع الفواكه األخرى 
أو تخفف آالم  تمنع  التي  المغنيسيوم والمعادن  على 
واألناناس  واألفوكادو  التفاح  غرار  على  الصداع، 
للبروميلين، وهو  يعتبر مصدرًا جيدًا  الذي  الطازج 
يكون  وقد  بالماء.  وغني  لاللتهابات،  مضاد  إنزيم 

البوتاسيوم الموجود في الموز مفيدًا أيضًا.

انتبه عند تناول بعض أنواع الفواكه
الحمضيات  تجاه  حساسية  األشخاص  بعض  لدى 
والموز والتفاح، وقد يكتشفون أن تلك الثمار تؤدي 
إلى تفاقم الصداع، لذلك ُينصح بتدوين األمور التي 
إذا  ما  لتحديد  بك  خاصة  مذكرة  في  الصداع  تحفز 

كانت تلك الفواكه تندرج ضمن هذه الفئة.
وإذا لم يؤد تناول هذه األنواع من الفواكه إلى ظهور 
حينها  الفاكهة  تناول  فإن  تفاقمها،  أو  األعراض 

سيكون القرار األنسب أثناء الصداع.

مادة الكافيين
قد تلعب مادة الكافيين دورًا في الحد من ألم الصداع 

معظم  في  المادة  هذه  توجد  السبب  ولهذا  النصفي، 
يبدو  ذلك،  ومع  النصفي.  للصداع  المضادة  األدوية 
ال  الذين  األشخاص  لدى  أفضل  بشكل  تعمل  أنها 
يستفيد  ال  قد  لذلك  منتظم.  بشكل  الكافيين  يتناولون 
األشخاص الذين اعتادوا احتساء القهوة أو الشاي في 
الدماغ على هذه  اعتياد  بنسبة كبيرة بسبب  الصباح 
المادة الكيميائية. ولسوء الحظ، فإن التوقف المفاجئ 
عن تناول مادة الكافيين يمكن أن يؤدي إلى حدوث 

الصداع النصفي بصفة تلقائية.

الماء
باالستناد إلى األساسيات في الحياة، ينبغي التأكد من 
شرب كمية معينة من المياه بانتظام إذا كنت تعاني 
الواقع،  وفي  متكرر.  بشكل  النصفي  الصداع  من 
يعتبر الماء ضروريًا لكل أنظمة الجسم، خاصة أن 

الجفاف من أكثر مسببات الصداع النصفي شيوعًا.
الترطيب  على  الحصول  يمكن  أنه  الموقع  وأوضح 
المطلوب من خالل شرب الشاي العشبي أو الحليب 
مشروبات  عن  االبتعاد  ُيفضل  بينما  الدسم،  منزوع 
الفواكه والمشروبات الغازية الغنية بالسكريات. وفي 
بعض األحيان، يمكن أن يؤدي تناول المواد المضافة 
هذه  في  األخرى  الصناعية  والمكونات  لألغذية 

المشروبات إلى تحفيز اضطراب الصداع النصفي.
وُينصح بضرورة تجنب األطعمة التي تحتوي على 
النترات التي توجد في اللحوم المصنعة، وغلوتامات 
أحادي الصوديوم التي ُتستخدم في العديد من خلطات 
اإلضافات  هذه  تحفز  حيث  والبهارات،  التوابل 

الصداع النصفي.

من  يعانون  الذين  األشخاص  من  العديد  ويحتفظ 
الصداع بمذكرة تحتوي على أصناف األطعمة التي 
تناولوها واألمور التي قاموا بها قبل ظهور الصداع 
حتى يتمكنوا من تجنب إثارة محفزات الصداع ذاتها 

في المستقبل.
ونصح الموقع بضرورة التحدث إلى الطبيب حول ما 
إذا كانت هناك أدوية يمكن أن تساعد أيضًا في تقليل 
األلم بما يكفي لمساعدتك في الحصول على المغذيات 

المناسبة والماء أثناء حدوث الصداع النصفي.

يقول علماء الجيولوجيا إنهم عثروا على أدلة علمية 
روت  عام  ألف   37 قبل  حدث  بركاني  النفجار 
أحداثه أسطورة متداولة لدى أحد الشعوب األصلية 
تاريخ  في  قصة  أقدم  يجعلها  ما  وهو  أستراليا.  في 
البشرية ما زالت متداولة إلى اآلن لظاهرة طبيعية. 
فماذا تقول األسطورة؟ وكيف توصل العلماء إلى هذا 

االستنتاج؟
حول  الصخور  تكّون  تاريخ  تحديد  عملية  كشفت 
بركانين في جنوب أستراليا أن القصة قد تكون مبنية 

فعاًل على وقائع حقيقية وليست مجرد أسطورة.

األسطورة
أحد  غونديتجمارا،  شعب  أفراد  يتناقل  القدم  منذ 
الشعوب األصلية التي تسكن في أستراليا، من جيل 
»خالق«  تحّول  كيف  تحكي  قديمة  قصة  جيل  إلى 
أجدادهم إلى البركان الناري المعروف اليوم في تلك 

المنطقة باسم »بودج بيم«.
مترا  عن 178  ارتفاعه  يزيد  ال  خامد  بركان  وهو 
هيل«  »تاور  بركان  مع  يوجد  البحر،  سطح  فوق 
فيكتوريا ضمن  مقاطعة  غرب  جنوب  في  المجاور 
محيط محمية وطنية تضم بحيرة صغيرة نشأت في 

ثالث حفر نيزكية قديمة.
كائنات  أربعة  وصلت  كيف  القديمة  الحكاية  تصف 
عمالقة إلى جنوب غرب أستراليا، انتشر ثالثة منها 
في باقي أنحاء البالد، بينما مكث الرابع في المنطقة 
حيث اتخذ وضع القرفصاء وتحولت أسنانه إلى حمم 

وجسده إلى بركان. 
التي  األدلة  تشير  عام،  ألف   40 من  يقرب  ما  بعد 
وملبورن  كورتن  جامعتي  من  علماء  إليها  توصل 
يوم 6 شباط  دراسة علمية نشرت  في  األستراليتين 
الحكاية  هذه  أن  إلى  مجلة »جيولوجي«  في  الحالي 
من  أكثر  تكون  أن  يمكن  طويلة  فترة  منذ  المتداولة 

مجرد أسطورة.

طرق مختلفة للتأريخ
للوصول إلى هذا االستنتاج، قامت عالمة الجيولوجيا 
الرئيسية  المؤلفة  ملبورن  جامعة  من  ماتشان  إرين 
للدراسة مع زمالئها بتحديد عمر عينتين من الحمم 
و«تاور  بيم«  »بودج  ثوران  عن  الناتجة  القديمة 

هيل«.

عليها  عثر  قديمة  حجرية  فأسًا  الفريق  فحص  كما 
مدفونة في صخور بركانية بالقرب من بركان »تاور 
القرن  المنطقة في األربعينيات من  القديم في  هيل« 

الماضي.
وبداًل من اعتماد الطرق المتداولة في عمليات التأريخ 
أو  المشع  كالكربون  واألنثروبولوجي  الجيولوجي 
التأللؤ البصري لعينات الفحم القديم، أو رواسب من 
التأريخ  تقنية  الباحثون  المالجئ الصخرية، استخدم 
اإلشعاع  قياس  على  تعتمد  التي  »أرغون-أرغون« 
النظير  نسبة  لتحديد  األرغون  عنصر  من  الصادر 
تحديد  من  مكنهم  ما  وهو  ما.  عينة  في  منه  المشع 
كما  السابق،  من  أكبر  بدقة  البركانين  اندالع  زمن 

يقول الباحثون.
كانت  ربما  االنفجارات  أن  إلى  النتائج  وتشير 

إلى  البركانية  الحمم  تاريخ  يرجع  حيث  متزامنة، 
هيل«،  »تاور  لبركان  بالنسبة  تقريبًا  سنة   36800

وحوالي 36900 سنة لـ«بودج بيم«.
ويمثل وجود الفأس الحجرية التي تم اكتشافها سابقا 
والرماد  البركانية  الصخور  من  طبقة  تحت  مدفونة 
دلياًل هامًا على أن البشر كانوا موجودين في المنطقة 

عند حدوث االنفجارين البركانيين.

حكاية هنا ورسوم هناك
في ظل غياب المصنوعات الخزفية والهياكل الدائمة 
األستراليين،  األصليين  السكان  لدى  المساكن  مثل 

يكون العثور على عينات أثرية تحديًا صعبًا.
وكما تقول ماتشان فإنه من حسن الحظ أن »المرويات 
الشفوية للشعوب األصلية األسترالية مّكنت من إدامة 

مما  األجيال،  من  العديد  عبر  اإليكولوجية  المعرفة 
وّفر مصدرًا قيمًا للمعلومات األثرية«.

تجدر اإلشارة إلى أن هذه ليست المرة األولى التي 
أحداث  وقوع  التاريخ  قبل  ما  إنسان  فيها  يسجل 

جيولوجية مثل البراكين.
2016م،  عام  نشرت  علمية  دراسة  وجدت  فقد 
رسومًا داخل كهوف »شوفيه« في الجنوب الشرقي 
كما  عام.  ألف  قبل 36  بركان حدثت  لثورة  لفرنسا 
»كتالهويوك«  منطقة  في  رسوم  على  العلماء  عثر 

وسط تركيا لبركان ثائر يعود إلى 8 آالف عام.
أحداث  العلماء  فيها  يربط  التي  األولى  المرة  لكنها 
أسطورة قديمة متداولة شفاهيًا إلثبات وقوع مثل هذه 

الظواهر الجيولوجية. 

معروف الشيخ صالح
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 األطعمة الهامة
 لصحة األم
والجنين

في األشهر الثالثة األولى من الحمل التي يتم 
األم  الجنين، يجب على  أعضاء  تكوين  فيها 
بدءًا  العناصر،  كافة  نظام غذائي ضم  أتباع 
والمواد  بالبروتينات  مرورًا  السكريات  من 
والفيتامينات  بالمعادن  وانتهاًء  الدسمة 
واأللياف، ويشكل التقصير في األغذية خالل 
مراحل األولى من الحمل للمرأة خطرًا جسيمًا 
على نمو الجنين ، فمثاًل نقص حمض الفوليك 
الممكن  من  الحمل  من  األولى  الفترة  خالل 
الجهاز  في  وتشوهات  عيوب  إلى  يؤدي  أن 
مشاكل  إلى  باإلضافة  للجنين،  العصبي 
األطراف الحسية وكذلك نقص فيتامين »ب« 
مركب والبروتينات والدهون خالل الشهرين 
السادس والسابع من الممكن أن يؤدي الحقًا 

ألمراض عقلية في حياة الطفل.  
وقد أعرض الدكتور األمريكي الشهير بيرد 
والتوليد  النسائية  األمراض  أستشاري  ديفل 
واألم  الجنين  لصحة  الهامة  األطعمة  بعض 
يجب إدراجها في النظام الغذائي لكل حامل، 
بشكل  الجنين  تكوين  في  تساعد  أنها  حيث 

طبيعي وصحي ومن أهم هذه األغذية : 
على  الحامل  المرأة  تحصل  فما  البيض:   -
بيضة واحدة فهو أمٌر مدهش فباإلضافة إلى 
والمعادن  الفيتامينات  من  عشر  أثني  أكثر 
من  عالية  نسبة  على  البيضة  يحتوي 
معًا  والجنين  األم  لصحة  المهمة  البروتينات 
تتكون  التي  األولى  الشهور  في  وخصوصًا 
وتكوين  هائل،  بمعدل  الجنين  خاليا  فيها 
على  وأساسي  كبير  بشكل  يعتمد  الخاليا 
الكولين  بمادة  غنية  والبيض  البروتينات.  
الذي يساعد في نمو الجنين والمحافظة على 
يحمي  وكما  تكوينه  عند  ،وذلك  المخ  صحة 

األعصاب من التلف.
أنواعها  بجميع  البقوليات  البقوليات:   -
كالعدس والحمص والفاصوليا والذرة واللوبيا 
من  مرتفعة  نسب  على  تحتوي  وغيرها، 
أنها مصدر  كما  النباتي،  والبروتين  األلياف 
للحامل  المهمة  المعادن  رائع للحصول على 
وحمض  والزنك  والكالسيوم  الحديد  مثل 
لتشوهات  اإلصابة  من  األجنة  ليقي  الفوليك 

العمود الفقري والجهاز العصبي المركزي.
- منتجات األلبان: ألنها مصدر هام للبروتين 
الحمل،  أثناء  عنهما  غنى  وال  والكالسيوم 
الجنين  عظام  تشكيل  في  مهم  والكالسيوم 
احتياجاته  سحب  ويتم  أسنانه،   وبراعم 
المرأة  على  لذلك  الجسم  عظام  نمو  لتشكيل 
الحامل تناول ما يكفي من األلبان لبناء الهيكل 
استنزاف  يتم  ال  وحتى  للجنين،  العظمي 
مخزون الحامل من معدن الكالسيوم وبالتالي 
تصاب بهشاشة العظام ومشاكل في األسنان، 
وال تقتصر أهمية الكالسيوم على بناء عظام 
الطفل فقد بل وهناك حاجة لها لتطوير عضلة 
القلب لدى الجنين واوعيته الدموية وأعصابه 

وعضالته.  
الحمل  أثناء  البروتين  تناول  البروتين:  ـ 
الجنين  لنمو  أهميته  مهمة وضرورية بسبب 
لذا يعتبر سمك السلمون من أفضل األسماك 
على اإلطالق التي يمكن تناولها خالل فترة 

الحمل.
ـ البطاطا: تحتوي البطاطا على الكاردومينات 
إلى  تحويلها  الجسم  يستطيع  مواد  وهي 
فيتامين E  بعد امتصاصها، كما أنها تحتوي 
واأللياف  الفوليك  وحمض  ج  فيتامين  على 
الطاقة  تمنح  التي  و  المفيدة  وكاربوهيدرات 

لتحمي الجسم من التعب وإرهاق  الحمل. 
مفيدة  بأنواعها  المكسرات  المكسرات:   -
وباألخص الجوز واللوز والبندق فهي غنية 
األطعمة  من  والمكسرات   ،  3 باالوميغا 

المؤثرة التي تساعد على نمو مخ الجنين. 
تكوين  في  ويساعد  بالحديد  غنية  الدجاج   -
من  ويمنع  الجنين  لدى  الحمراء  دم  كريات 
كونه  إلى  باإلضافة  الدم  لفقر  األم  تعرض 
لبناء عضلة  الالزم  للبروتين  مصدر رئيسيًا 

الجنين وأنسجته المختلفة.
الموسمية  بأنواعها  والخضروات  الفواكه   -
والمعادن  للفيتامينات  أساسي  مصدر  فهي 
والمهمة  األكسدة  والمضادات  واأللياف 

لصحة األم والجنين.

محمد صالح



26 شباط2020 األربعاء

العدد 891

26شباط  2020 األربعاء روناهيروناهي

العدد 891

103 المرأةالرياضة

محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

يوم المرأة العالمي لهذه السنة مزٌج بين المقاومة والنصركم جميل السعي رغم المصاعب لتطوير رياضة مدينتك

ليىل كوفن تؤكد بأن أردوغان يرى كل معارض له إرهابياً

أٌم جابت مع طفليها معظم الجغرافيا السورية سرياً عىل األقدام!!!

روناهي / قامشلوـ  ليس كل شخص لديه الغيرة والسعي لتطوير رياضة مدينته، عذراً لقول الحقيقة، واالبتعاد عن التملق والترضية في الكالم، الكابتن 
مهران العلي رئيس مكتب األلعاب الجماعية في االتحاد الرياضي بالطبقة، شارك في دورة التحكيم للكرة الطائرة »تنسيب«، بهدف تثقيف نفسه ونقل 

ما تعلمه وتعليمه للمدربين والالعبين في مدينته وقطع مسافات طويلة من أجل ذلك.

 روناهي/ قامشلو - بطليعة المرأة المقاومة المناضلة هفرين خلف واألم عقيدة وتحت شعار »نضالنا حرية مقاومتنا نصر«؛ سيتم تنظيم فعاليات 
لالحتفال بيوم الثامن من آذار »يوم المرأة العالمي« ووشاح )ypj( سيكون رمزاً لالحتفاالت.

حوار / جوان محمد

تقرير/ جوان روناهي

تقرير/ إيفا ابراهيم
تعرضت مناطق شمال وشرقي سوريا لهجمات 
من  التاسع  في  التركي  المحتل  قبل  من  شرسة 
بهدف زعزعة  الفائت  العام  من  األول  تشرين 
أمن واستقرار المنطقة واستهداف المرأة بشكٍل 
خاص، كون المرأة اتخذت من الحركة الثورية 
الشاقة  الطويلة  المسيرة  بهذه  للبدء  لها  منطلقًا 
المرأة  إلى حرية  للوصول  المتواصل  والسعي 
ليتكلل بالنجاح، كون تقدم أي ثورة ديمقراطية لن 
يتحقق حتى يتغير واقع المرأة، فالدولة التركية 
المقاومات  النساء  وتقتل  المرأة  تعادي  الفاشية 
لالستمرار في مؤامرتها، وخالل هذه الهجمات 
الوحشية على مناطق شمال وشرقي سوريا تم 
المستقبل  لحزب سوريا  العام  األمين  استهداف 
السالم  عن  الباحثة  خلف  هفرين  الشهيدة 

كل  من  وبالرغم  عقيدة،  األم  وأيضًا  والحرية، 
ذلك فقد قاومت المرأة أمام التهديدات وهجمات 
جيش االحتالل التركي ومرتزقته ممن يسمون 

أنفسهم بالجيش الوطني السوري.

وشاح الـ YPJ رمز الحتفاالت يوم 
املرأة العاملي

لذا هنالك  للمرأة؛  العالمي  اليوم  اقترب  قد  وها 
العديد من الفعاليات التي ستقوم بها المؤسسات 
اليوم،  بهذا  لالحتفال  المرأة  بشؤون  المعنية 
في  النساء  ترتدي  أن  السنة  هذه  المقرر  ومن 
شمال وشرقي سوريا اللباس الفلكلوري ووشاح 
وسيقمن  لالحتفاالت،  رمزًا  سيكون   )ypj(
كافة  مشاركة  من  فسيفسائية  لوحة  بتشكيل 
حريتنا  »نضالنا  شعار  تحت  وذلك   الشعوب، 
ابتداًء  الفعاليات  مقاومتنا نصر«، حيث سيبدأ  

من األول من آذار وحتى الثامن منه. 
ويذكر بأن لجنة التحضير إلعداد برنامج الثامن 
»هيئة  من؛  هم  للمرأة  العالمي  ليوم  آذار  من 
المرأة، مؤتمر ستار، االتحاد النسائي السرياني، 
النساء العربيات، منظمة سارا لمناهضة العنف 
مجلس  السورية،  المرأة  مجلس  المرأة،  ضد 
المرأة في شمال وشرق سوريا، الهالل الذهبي 

وغيرها من التنظيمات النسائية«
.

برنامج الحملة املقرر القيام به؟

من  األول  في  يبدأ  الذي سوف  الحملة  برنامج 
الشكل  على  سيكون  منه  الثامن  وحتى  آذار 
التالي: »في اليوم األول سيتلى قراءة بيان في 
تل  كاني،  »واشو  التالية:  المخيمات  من  كل 
مهرجان  افتتاح  إلى  إضافًة  الشهباء«،  السمن، 
المرأة المثقفة في إقليم الجزيرة في اليوم ذاته، 
سلسلة  ستجري  والثالث  الثاني  اليوم  وفي 
اجتماعات في كافة مناطق شمال وشرق سوريا 
يتضمن  سنفزيون  عرض  سيتم  خاللها  ومن 
فلمًا قصيرًا عن المرأة في الرقة، أما في اليوم 
 »jin war« المرأة  قرية  زيارة  سيتم  الرابع 
وسيتم تحضير برنامج خاص مع إدارة القرية، 
بالمشاعل  مسيرات  سينظم  نفسه  اليوم  في  كما 
في المناطق األخرى، أما بالنسبة لليوم الخامس 
األزمة  في  المرأة  وضع  عن  منتدى  سينعقد 
مزارات  وزيارة  الجزيرة،  بإقليم  السورية 
الشهداء في كافة مناطق شمال وشرقي سوريا، 

واليوم السادس من آذار ستنصب خيمة التراث 
في إقليم الجزيرة بريادة الهالل الذهبي لعرض 
والعرب  الكرد  من  سواًء  الشعوب  كافة  تراث 
في  الموجودة  الشعوب  من  وغيرهم  والسريان 
المناطق، وفي اليوم ما قبل األخير السابع سيتم 
كما  العسكرية  القوات  وجميع  جرحى  زيارة 
وفي  األثرية،  األماكن  من  العديد  زيارة  سيتم 
اليوم العالمي للمرأة الثامن سيتم تنظيم احتفاالت 
النساء  كافة  بمشاركة  المقاطعات  على مستوى 

ومن جميع شعوبها«. 
كما أكدت لصحيفتنا نائبة رئاسة هيئة المرأة في 

إلدارة  يحق  بأنه  رمضان  دريا  الجزيرة  إقليم 
المقاطعات تنظيم الفعاليات حسب خصوصيتها، 
كافة  لتكن  التحضيرية  اللجنة  تناقش  أن  على 
 )YPJ( النشاطات باللباس الفلكلوري والوشاح

رمز لالحتفاالت.
وختمت دريا بأن في كل عام يزداد نضال المرأة 
مثااًل  أصبحت  التي  الكردية  المرأة  وباألخص 
من  ابتداًء  العالم،  في  النساء  جميع  به  تحتذي 
الشهيدة سكينة جانسيز »سارا« وصواًل لهفرين 
والمضي  باالستمرار  دريا  عاهدت  كما  خلف، 

على دربهن درب النضال وتحقيق الحرية.

ققبل أن يعلو صوتك فوق أزمات النظام التركي 
تفكر  أن  عليك  أردوغان،  طيب  رجب  بقيادة 
في  بك  ستلقي  التي  التهمة  هو  فاآلتي  مليًا، 
هذا  رأيك.  عن  عّبرت  ألنك  السجن،  غياهب 
المشتركة  الرئيسة  الذي عبرت عنه  الحال  هو 

لمؤتمر المجتمع الديمقراطي ليلى كوفن. 
ليلى  يشام” )حياة جديدة( عن  نقل موقع “يني 
كوفن، قولها إن نظام أردوغان “يضيق الخناق 
على كل المعارضين، وينتهك حقوق اإلنسان، 
ويتهم كل من يعلو صوته باإلرهاب خاصًة إن 

كان من الكرد”.
.

خراباً ال مثيل له طال كافة 
قطاعات الدولة

األوضاع  وصول  الكردية  المعارضة  وأكدت 
االقتصادية في تركيا إلى مستويات كارثية.

الجوع  وصل  “لقد  السياق:  هذا  في  وأضافت 
بكارثة  تنذر  مسبوقة  غير  لمعدالت  والفقر 

التي  الفترة  “هذه  بالقول:  مستطردًة  حقيقية”، 
البالد  الحاكم  والتنمية  العدالة  حزب  بها  يدير 
بموجب نظام رئاسي، شهدت خرابًا ال مثيل له 
طال كافة قطاعات الدولة، ال سيما االقتصاد”.

»رضورة حدوث تغيري

 يف املجتمع الرتيك«

ونوهت ليلى أن “تبّني نظام أردوغان لسياسات 
قائمة على مفهوم الحرب ال السالم، جعله يرى 

أية مكتسبات للكرد، على أنها أمور خطيرة”.
لمؤتمر  المشتركة  الرئيسة  دفعت  أوضاع 
للمطالبة  كوفن  ليلى  الديمقراطي  المجتمع 
التركي  المجتمع  في  تغيير  حدوث  بضرورة 

ظل  في  يحدث،  ما  لكل  التصدي  من  للتمكن 
تصاعد  من  محذرًة  أردوغان،  نظام  وجود 

األزمات االجتماعية واالقتصادية باستمرار.

من ريف دمشق جنوبًا إلى حلب شمااًل، حملت 
أم سورية مع طفليها عبء اآلالم التي تسببت بها 
الحرب، وخالل رحلة تقارب /500/ كيلومتر، 
عامًا،   /46/ المصري،  محمود  وسيلة  تختزل 

مشهد المعاناة في معظم الجغرافيا السورية.
بدأت حاالت تشرد األطفال والخطف واليتم في 
سوريا مع بداية األزمة عام 2011، وازدادت 
النظام  جيش  بين  القصف  تبادل  مع  المأساة 
الوطني  بالجيش  تسمى  ما  ومرتزقة  السوري 

المدنيون  ليدفع  الالحقة،  السنوات  السوري 
ضرائب مؤلمة مع التشرد والجوع والنزوح.

»امرأة منهكة وطفالن جائعان«

أحياء  بين  تنقلوا  منهكة وطفالن جائعان  امرأة 
العاصمة دمشق، هاربين من القصف العشوائي 
النظام  طائرات  قبل  من  مناطقهم  طال  الذي 

السوري والطائرات الروسية، في مشهد أصبح 
رغم مرارته مألوفًا في شوارع العديد من المدن 

السورية.
أجبرها  حين  محمود،  وسيلة  حال  كان  هكذا 
دمشق  ريف  في  دوما  منطقتها  على  القصف 
مع  العمالية  عدرا  منطقة  إلى  النزوح   على 
ولديها الصغيرين، بعد أن خطفت مرتزقة جبهة 
النصرة زوجها والتي ال تعلم عنه شيئًا إلى هذه 

اللحظة.
نورث برس: »بعد خطف  لوكالة  تقول وسيلة 
 ،2015 عام  في  دوما  من  خرجت  زوجي 
عبرت حواجز النظام السوري وقصدت منزل 
والدي في منطقة عدرا، لكن لم أجد المنزل فقد 
كان مدمرًا بشكل كامل إثر القصف العنيف الذي 
دار بين المرتزقة »الجيش الوطني السوري«، 

والنظام السوري«.

مئة ألف شخص بني مفقود 
ومعتقل ومختطف يف عام 2019

لكن زوج وسيلة ليس الوحيد الذي اختفى في ذلك 
اليوم وما لحقته من أيام حتى اللحظة فقد  قدرت 
تقرير في آب عام 2019،  المتحدة، في  األمم 
والمفقودين خالل  المعتقلين والمختطفين  أعداد 

سنوات الحرب في سوريا بمئة ألف شخص.
وفي كوخ يفتقر ألدنى مقومات السكن في عدرا 

اللذين من  العمالية، استقرت وسيلة مع طفليها 
المدرسة  إلى  كل صباح  يتوجها  أن  المفترض 
، لكن عدم استقرار األسرة المشردة حال دون 

ارتيادهم المدارس.
بعد مغادرة الكوخ، جابت وسيلة مع طفليها اثني 
مكان  عن  البحث  خالل  دمشق  في  حيًا  عشر 
لكن  مأوى،  العامة  الحدائق  متخذًة  إليه،  تأوي 

ارتفاع األسعار أثقل كاهلها.
أحياء  حدائق  بين  »تنقلت  وسيلة:  وأضافت 
المنازل،  عديدة في دمشق بسبب ارتفاع أجرة 
مدينة  في  المعيشية  الظروف  أن  بعدها  سمعت 
العزم  فعقدت  دمشق  من  بكثير  أفضل  حلب 

بالرحيل إلى هناك«.
أرض  المفترشين  النازحين  مشهد  وأصبح 
الحدائق العامة في مدينة دمشق أمرًا مألوفًا لدى 
الجميع خالل السنوات السابقة، فحديقة عرنوس 
األبيض أصبحت  الجسر  القريبة من  والحدائق 
مأوى للفارين من لهيب المعارك وفق السكان.

بلدة    /46/ إنها جابت مع طفليها  تقول وسيلة 
وقرية خالل رحلة الوصول إلى مدينة حلب.

يومًا   /25/ رحلتنا  »استغرقت  قائلًة:  وأشارت 
منها  مترًا  كيلو  من/13/  أكثر  قطعنا  متتاليًا، 
سيرًا على األقدام، لم أكن أملك المال ألستأجر 
على  الواقعة  القرى  في  أستقر  وكنت  سيارة، 
طريق دمشق - حلب حتى أطعم أطفالي من بقايا 

الطعام في الحاويات«.

األطفال  ماليين  السورية  الحرب  وشردت 
أضرار  بسبب  الدراسة  مقاعد  عن  وأبعدتهم 
والمؤسسات  المدارس  طال  الذي  القصف 
كل  مع  األطفال  من  اآلالف  ونزوح  التعليمية 
عملية عسكرية أو اشتباكات جديدة بين النظام 
الوطني  بالجيش  تسمى  ما  ومرتزقة  السوري 

السوري«.

»حلمي أن أمسك قلامً ودفرتاً 
كباقي األطفال«

من  والبالغ  األكبر  االبن  فارس،  الطفل  يقول 
العمر/12/عامًا، »حلمي أن أمسك قلمًا ودفترًا 

وأن ألتحق بالمدرسة كباقي األطفال«.
وكانت اليونيسيف قد أعلنت، في آخر تقرير لها 
عام 2018 حول تعليم األطفال، أن 2.1 مليون 
طفل سوري يعيشون خارج مقاعد الدراسة في 
في  دراسيًا  المتسربين  عدد  يقّدر  بينما  سوريا، 

دول الجوار التي لجأوا إليها بنحو 700 ألف. 
يرى  فارس  يزال  ال  حلب،  إلى  الوصول  بعد 
أقرانه متوجهين إلى المدارس صباحًا، وتستمر 
والدته في البحث عن منزل يأويهم وعمل يقيهم 
الحاجة، في قصة لم تنتِه فصولها المريرة بعد.

مروان  الكابتن  قطعها  مترات،  الكيلو  مئات 
العلي بالرغم من الظروف األمنية الصعبة التي 
تمر على شمال وشرق سوريا جراء عدم توقف 
من  ومرتزقته  التركي  االحتالل  دولة  هجمات 
مدينتي  احتالل  منذ  السوري،  الوطني  الجيش 
سري كانيه وكري سبي في شهر تشرين األول 
العام 2019، ولكن قدم وشارك في دورة  من 
أقيمت  التي  »تنسيب«،  الطائرة  للكرة  التحكيم 
الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  قبل  من 
اللغوية  البرمجة  منظمة  من  قبل  من  وبرعاية 

والعصبية.
الكابتن مهران العلي انضم للدورة التي شاركت 
باإلضافة  الجزيرة  إقليم  من  واحدة  العبة  فيها 
بإقليم  الرياضي  االتحاد  أعضاء  من  لعدد 
الكابتن  شارك  القليل  العدد  رغم  الجزيرة، 

مهران العلي ليومين في الدورة.
 ولمعرفة المزيد عن واقع الرياضات الجماعية 
الكابتن  حدثنا  أخرى؛  ومواضيع  الطبقة،  في 
مروان العلي: »تأسس االتحاد الرياضي في17 
الهدف  وكان   .2018 العام  من  األول  تشرين 

بّد  ال  وكان  بالمدينة،  الرياضية  الحالة  تطوير 
التوقف على واقع المنشآت قبل البحث عن إقامة 
البطوالت والدوريات وتفعيل األلعاب المختلفة، 
للمرحلة  الرياضية  المدينة  تأهيل  دراسة  وتم 
مازالت  بأنه  الكبيرة  المعضلة  ولكن  القادمة، 

رياضية،  غير  جهات  بأيدي  منشآت  هناك 
في  الرياضي  لالتحاد  بإرجاعها  وعود  وهناك 

الفترة المقبلة«.
نعاني  الجماعية  األلعاب  »في  العلي:  وأضاف 
ولكن  الرياضية،  والخبرات  الكوادر  قلة  من 
الطائرة  للكرة  منتخب  بتشكيل  قمنا  ذلك  رغم 
وأقمنا معسكر داخلي للمنتخب، وأجرينا بعدها 
مباريات بكوباني والرقة ومنبج وإقليم الجزيرة، 
وللعلم لدينا ثالثة فرق للعبة الطائرة في الطبقة 

نالوا شهادات الترخيص، ولدينا فريق للناشئات 
للكرة الطائرة وطبعًا لعبة كرة القدم هي أفضل 
كافة  في  هي  ما  مثل  الطائرة  الكرة  من  حال 

المدن.
الشباب  هيئة  مع  »تواصلنا  قائاًل:  وأردف 
إقامة  بهدف  بشمال وشرق سوريا،  والرياضة 
دورات تدريب وتحكيم في الطبقة، وتم إعطائنا 
بالحكام  المنطقة  لرفد  وذلك  بإقامتها،  وعود 
نحو  الرياضي  بالواقع  لالرتقاء  والخبرات 

األفضل«.
لن نّدخر أي جهد لتطوير رياضة الطبقة

الهدف  كان  بالدورة  »االلتحاق  العلي:  وأشار 
الطائرة  الكرة  لعبة  بواقع  النهوض  هو  منه 
بالطبقة وهذه الدورة منحتني الكثير من الفائدة، 
وهذا األمر بكل تأكيد سوف أترجمه على أرض 
في  الحكم  تطوير  كيفية  جهة  من  لدينا،  الواقع 
المختلفة، وطبعًا  الدرجات  في  وتدرجيه  اللعبة 
األلعاب  مكتب  قبل  من  دعوة  هناك  كانت 
الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  في  الجماعية 

ولبينا الدعوة«.
واختتم مهران العلي حديثه بالقول: مطالبنا من 
هيئة الشباب والرياضة بشمال وشرق وسوريا، 

وشرق  بشمال  عام  رياضي  اتحاد  تشكيل  هو 
يضم  وأن  الجوانب،  كافة  من  ودعمه  سوريا 
وتفعيل  بالرياضة  مختصة  وكوادر  خبرات 
مستوى  على  المختلف  الرياضية  النشاطات 

الدورات  رأسها  وعلى  سوريا،  وشرق  شمال 
وخارجها  سوريا  بداخل  والتحكيمية  التدريبية 
على  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  ونشكر 

تعاونه الدائم معنا.

»شويّة« مقرتحات إىل االتحاد

أشيل باريت: ال أشعر بالضغط بسبب تصنيفي العاملي

روناهي  صحيفة  تعمل  ـ  قامشلو   / روناهي 
البّناء  النقد  ممارسة  على  الرياضة  في صفحة 
عبر  والمقترحات  الحلول  لطرح  باإلضافة 
تقام  التي  االجتماعات  في  والمشاركة  التقارير 
واألندية،  والرياضيين  الرياضي  االتحاد  بين 
اسم  استغالل  عدم  على  الصحيفة  عملت  كما 
الشهداء من قبل بعض المارقين وإقامة بطوالت 
مع  والتواصل  تقارير  عدة  وبعد  الشهداء  باسم 
المعنيين صدر قرار بمنع إقامة أي بطولة باسم 
الشباب والرياضة،  الشهداء بدون موافقة هيئة 

وذلك في العام 2018.

مع  إعالمية  كوسيلة  التعاون  منطلق  ومن 
بإقليم  الرياضة  تدير  التي  المعنية  الجهات 
الجزيرة كان لدينا مقترحات بشكٍل مستمر في 
تقارير متفرقة ومختلفة عبر صحيفتنا روناهي، 
في  جديد  رياضي  لموسم  نتجهز  أننا  وبحكم 
العام 2020، نذكر في التقرير التالي بعضًا من 
في  مساهمة  تكون  أن  وعسى  لعل  المقترحات 
تطوير الرياضة لدينا، ونتمنى أن يكون االتحاد 

الرياضي قادرًا على تلبيتها:
الفردية  األلعاب  لمختلف  تدريبية  فتح مراكز  ـ 
العطلة  فترة  طوال  العمرية  للفئات  والجماعية 
المدرسية  العطلة  يومي  واالستمرار  الصيفية 
في األسبوع وهي الجمعة والسبت بعد االنتهاء 
على  المراكز  هذه  تعتمد  الصيفية،  العطلة  من 

خبرات تمتلك الضمير واألخالق قبل الخبرة في 
المجال الرياضي ألن عدم تواجد هذين األمرين 
أحد أهم األسباب وراء فشل الكثير من المدربين 

في عملهم.
مادي  هدفهم  أصبح  الكثيرين  بأن  والمحزن 
المراكز  هدف  يكون  أن  ويجب  فقط.  بحت 
والمدربين تطوير وتنمية المواهب التي تعج بها 
إقليم الجزيرة، وطبعًا في كل مدينة يتم دراسة 
المراكز  فتح  ويتم  أكثر  المنتشرة  هي  لعبة  أي 
الالزمة والتي من شأنها كسب الفئات العمرية 

ومن كال الجنسين.
إقليم  في  القدم  كرة  لسيدات  منتخب  تشكيل  ـ 
مناسب  وإداري  فني  كادر  واختيار  الجزيرة 
بعيدًا عن المحسوبيات، ويأتي ذلك بإقامة دورة 
بدء  قبل  القادمة  القريبة  الفترة  في  تنشيطية 

الموسم الكروي لدوري السيدات والكأس.
للسيدات  السلة  لكرة  الكأس  بطولة  إقامة  ـ 
بحيث  الرياضة  هذه  تطوير  بهدف  والرجال 
لألندية  ال  دافع  تعطي  ال  بالعام  واحدة  بطولة 
نحو  اللعبة  هذه  بواقع  باالرتقاء  الالعبين  وال 

األفضل.
إنجازات  جلب  من  لكل  مناسب  تكريم  إقامة  ـ 
خارج اإلقليم بهدف منح الدافع المعنوي لهؤالء 
من  وهناك  ينجحون  بأنهم  وشعورهم  األبطال 

يقدر هذا النجاح.
ـ ممارسة كافة الضغوط المطلوبة لتركيب سقف 
لصالة قامشلو وصيانتها بالشكل المطلوب على 
االتحاد  مد  شأنها  من  والتي  المعنية  الجهات 

بالميزانية الكافية لتركيب هذا السقف.

ـ تشكيل بعثة رياضية لزيارة باشور كردستان 
الرياضية  االتحادات  مع  اتصال  قنوات  وفتح 
الموجودة هناك، وفي حال نجحت الخطوة تقام 
إقليم  اتحاد  بين  مشتركة  ومعسكرات  بطوالت 

الجزيرة واالتحادات الموجودة هناك.
عن  يوحي  نادي  لكل  شعار  وضع  وجوب  ـ 
تاريخ  وليس  للنادي  الترخيص  منح  تاريخ 
قضية  على  والتشديد  شعبيًا،  فريقًا  كان  عندما 
الترخيص ألن يكون النادي بالفعل ناديًا ويمتلك 

مقرًا، وال يكن نادي شكلي فقط.
ـ إصدار قرار بهبوط أي ناٍد في دوري الشباب 
تزويره  من  التأكد  تم  حالة  في  األولى  للدرجة 
ألحد من الالعبين في الدوري وللدرجة الثانية 
مبلغ مالي يصل إلى 200 ألف ل.س، بينما في 
بمبلغ  النادي  يغرم  والناشئين  األشبال  دوري 
نصف مليون ل.س، ليكن النادي ِعبرة لألندية 
األخرى، ألنه ال يوجد تصنيف درجات لهاتين 
الفئتين، بحيث كثرت حاالت التزوير في العام 
الماضي والعقوبات التي ُفرضت لم تكن كافية 
وتزوير الالعبين يعطي قبل كل شيء الالعبين 
بهذه األعمار تعلم االنحراف عن مسار األخالق 

الرياضي قبل كل شيء آخر.
ـ عدم شمل العفو ألي إداري أو مدرب أو العب 
من  بفصله  الرياضي  االتحاد  من  معاقبته  تم 

األسرة الرياضية.
ـ معاقبة أي حكم في حال ثبت وقوعه في الخطأ 
متعمدًا بما تراه مناسبًا لجنة الحكام في االتحاد 

الرياضي بإقليم الجزيرة.
ـ ترك األلعاب القتالية مثل الكاراتيه والتايكواندو 
وألعاب بناء األجسام وكمال األجسام للصاالت 

والمراكز الرياضية الخاصة.
وأي  والطاولة  الشطرنج  رياضات  تفعيل  ـ 
لعبة تكن مناسبة فردية وجماعية ودخولها في 
الجوانب  كافة  من  ودعمها  النوادي  ترخيص 
المادية والمعنوية لكل نادي يقوم بتفعيل اللعبتين.
اإلقليم  مدن  كافة  في  معشبة  مالعب  بناء  ـ 
المناطق بشمال وشرق سوريا  وحتى في كافة 
بهذا  ميزانية  لقطع  المعنيين  على  والضغط 
الخصوص وركن المهمة لالختصاصين وعدم 
تكرار تجربة ملعب شهداء الثاني عشر من آذار 

بقامشلو.
الصاالت  على  للكشف  مختصة  لجنة  تشكيل  ـ 
االتحاد  قبل  من  المرخصة  الخاصة  الرياضية 
الصحية  للشروط  الرياضي، ومعرفة مالئمتها 

وهل يتم فيها بيع المكمالت الغذائية أم ال؟.
مكونة  اإلقليم  في  رياضية  محكمة  تشكيل  ـ 
الخالفات  لفض  األلعاب  لمختلف  خبرات  من 
بخصوص  وأكثرها  األندية  بين  المتكررة 

الالعبين.
االتحاد  على  اقتراحه  نستطيع  مما  جزء  هذا 
الرياضي في إقليم الجزيرة بهدف تطوير الواقع 
مطالب  أصبحت  المقترحات  وهذه  الرياضي 
منها  البعض  تحقيق  بأن  نرى  وقد  رياضية، 
صعب ولكن يجب أن يتكاتف االتحاد واألندية 
لالرتقاء  كافة  والرياضيين  الرياضي  واإلعالم 
نحو  وسيره  الرياضي،  بالواقع  والنهوض 
األفضل ألن هذه الرياضة أي أمانة في أعناقنا 
وشهدائنا  شعبنا  أبناء  تضحيات  بفضل  وقائمة 

األبرار.

ال يوجد هناك خوف أو ضغط على العبة التنس 
تصنيفها  يخص  فيما  بارتي،  أشلي  األسترالية 
فيروس  حول  وال  عالميًا،  األولى  كالالعبة 
 ،2020 طوكيو  بأولمبياد  يتعلق  فيما  كورونا 
وهو حدث، وفقًا لها »ال يمكن إضعاف روحه 

بأي شكل«.
وقالت أشلي بارتي خالل أول ظهور ومشاركة 
لها في بطولة الدوحة المفتوحة للتنس على مدار 
نسخها الـ 18 وأيضًا عقب عودتها من إصابة 
يوجد  ال  شيء  أي  »قبل  القدم:  في  بها  لحقت 

ضغط علي كوني المصنفة األولى عالميًا«.
وأضافت المصنفة األولى عالميًا »أرى أن جميع 
الفتيات الالتي تضغطن علي وتتحداني، تجعلنا 

العبات تنس أفضل، وأعتقد أنه من األفضل أن 
نتحدى بعض دائمًا في جميع األوقات«.

تشارك  بطولة  أول  هي  الدوحة  بطولة  وتعد 
فيها أشلي بارتي بعد خوضها للثالث بطوالت 
بريسيان  وهي  بالدها  في  أقيمت  التي  السابقة 
وأستراليا  لقبها،  حصدت  التي  وأدياليد، 
المفتوحة التي ودعتها من الدور نصف النهائي 

على يد األمريكية صوفيا كينين.
فيروس  فإن  األسترالية  لالعبة  وبالنسبة 
كورونا الجديد ال يمثل أية مشكلة، حيث قالت 
في  تواجدت  لقد  الوباء،  منذ ظهور  أسافر  »لم 
أستراليا وأعلم أن الحجر الصحي في أستراليا 
صعب  وقت  هذا  أن  الواضح  من  رائعًا،  كان 

يمر به الناس في جميع أنحاء العالم ألنه يؤثر 
على األشخاص أكثر مما كنا نتصور، واعتقد 
للمكان  وفقًا  صحيًا  حجرًا  يمتلكون  الجميع  أن 
بها  يوجد  التي  الدول  وفي  فيه  يعيشون  الذي 

المرض«.

وأضافت أشلي بارتي »في رأيي، ال يمكن ألي 
األولمبية،  األلعاب  دورة  روح  إضعاف  شيء 
شخصيًا أنا متحمسة للغاية لمشاركتي األولى في 
أفضل  بالدك هو  تمثيل  لي  بالنسبة  األولمبياد، 
شيء يمكنك فعله وعلى المستوى األولمبي هذا 

أعلى شيء«.
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أجرت صحيفتنا حوارًا مع رئيس مكتب حزب سوريا المستقبل في مقاطعة قامشلو والعضو في المجلس التنفيذي لحزب سوريا المستقبل معاذ عبد الكريم؛ حول استعدادات 
الحزب النعقاد المؤتمر الثاني لحزب سوريا المستقبل، والهدف من انعقاد هذا المؤتمر وبخاصة في هذه األوقات الحساسة، والعوائق التي اعترضت طريق مشاريعهم، حيث 

قال: »إن الهدف األساسي من انعقاد هذا المؤتمر هو العمل على إنهاء األزمة السوريّة، عبر الحوار السوري ـ السوري، في ظل هذه األزمة التي ستدخل عامها العاشر«.

من يوقف صوت المدافع في سوريا؟

صواريخ »باتريوت« ومراوغات أردوغان

إبراهيم  المصري  والمحلل  الكاتب  كتب 
في  المتسارعة  األحداث  حول  مقااًل  النجار 
إدلب السورية، حيث يواصل الجيش التركي 
المحتل إرسال تعزيزاته العسكرية إلى نقاط 
المراقبة التركية في الشمال السوري، تصعيد 
ميداني، ونذور كارثة إنسانية تلوح في األفق، 
مع استمرار موجات النزوح. ليبقى التساؤل 
عما إذا كانت األطراف الضامنة قادرة على 
تهدئة األوضاع، أم أن التصعيد سيكون سيد 
الموقف واأليام القادمة هي التي ستجيب على 

هذه األسئلة؟ 
واستهل مقاله عن معركة إدلب بقوله: معركة 
بداية  وربما  سوريا،  في  المعارك  أم  إدلب 

تسويات كبرى«.

رئيس  بين  حصل  الذي  اللقاء  إلى  وتطرق 
مكتب األمن الوطني السوري علي مملوك، 
رئيس جهاز المخابرات التركية حقان فيدان 
مساعي  عن  سمعنا  حينها  روسية،  برعاية 
السوري  الشمال  أن  غير  شاملة.  تهدئة 
تحول إلى صدام مباشر بين جيشي النظامين 
بشكل  تقدم  السوري  والتركي،  السوري 
من  واقترب  وإدلب،  حلب  ريفي  في  كبير 
المسلحة  المرتزقة  الجماعات  معاقل  آخر 
الطريق  تأمين  واستطاع  إدلب،  مدينة  في 
الدولي من دمشق إلى حلب، ألول مرة منذ 
بعملية عسكرية  أنقرة  عام 2012، وهددت 
شهدته  ما  وهو  المباشر،  والتدخل  واسعة 

الجبهات خالل األيام الماضية. 

وعن موقف واشنطن إزاء ما يجري في إدلب 
كتب إبراهيم النجار: »الجيش التركي يقاتل 
مثل  إرهابية  مصنفة  مجموعات  جانب  إلى 
الميدانية،  للمعلومات  وفقا  النصرة«  »جبهة 
مع دعم الفت من دول حلف شمال األطلسي، 
تركيا  تدخل  أدانت  التي  نفسها  الدول  وهي 
في ليبيا وهذه ازدواجية صريحة، فهل هناك 
سياسي  غطاء  أم  ألنقرة؟  أمريكي  توريط 

وسط خالفات تركية روسية؟«.
المحتل  بين  الحاصلة  المعركة  ووصف 
أنها  على  السوري  النظام  وجيش  التركي 
معركة  أنها  »يبدو  العظام:  لتكسير  معركة 
لتكسير العظام في الشمال السوري، غير أن 
التصعيد.  وقع  على  برزت  إيرانية  وساطة 

أردوغان  اتصال  وهل  تفاصيلها؟  فما 
يوقف  بوتين  فالديمير  الروسي  والرئيس 
صوت المدافع؟ أم أن قواعد اللعبة تغيرت، 
ماتت  آستانا  ومحادثات  سوتشي  وتفاهمات 
هل  جديد؟  اتفاق  بانتظار  ونحن  سريريا، 
سحب  على  إشارة  السوري  النظام  تصعيد 
مع  واتفاقاتها  وضماناتها  لتعهداتها  موسكو 
وكيف  السوري؟  الملف  يخص  فيما  أنقرة 
أنقرة مع محاوالت موسكو فرض  ستتعامل 
المناطق  باتت  هل  سوريا؟  في  جديد  واقع 
التصعيد  رفع  منطق  يحكمها  سوريا  بشمال 
ال خفضه؟ وهل يمكن أن تسير األمور إلى 

صدام عسكري غير متوقع؟

أردوغان،  طيب  رجب  ولع  إلى  نظرًا 
باألالعيب السياسية، من الصعب معرفة مدى 
الجدية التي ينبغي التعامل بها مع طلب تركيا 
الصاروخي  الدفاع  لمنظومة  بطاريات  نشر 
األميركي »باتريوت« على حدودها الجنوبية 
جيمس  إلى  الطلب  تقديم  تم  وقد  سوريا،  مع 
إلى  الخاص  األميركي  المبعوث  جيفري، 
من  الهدف  الماضي،  األسبوع  سوريا، خالل 
استخدام صواريخ »باتريوت«، ظاهريًا، هو 
التي  الروسية،  الجوية  القوات  أو عقاب  ردع 
في  السوري  النظام  لقوات  جويًا  غطاًء  توفر 
المعركة حامية الوطيس التي تدور رحاها من 

أجل السيطرة على محافظة إدلب.
ذلك  يكون  أن  كبير  احتمال  هناك  ذلك،  مع 
الطلب مجرد خدعة أو حيلة، وأن تكون هذه 
الرسالة موجهة إلى موسكو، ال واشنطن ربما 
يريد أردوغان إخبار الرئيس فالديمير بوتين، 
في  الجديدة  الروسية   - التركية  العالقات  بأن 
غامضة،  ليست  الرمزية  إدلب،  بسبب  خطر 
بدرجة كبيرة، فقد مثل قرار أردوغان بشراء 
»إس  الروسية  الصاروخي  الدفاع  منظومة 
400«، خالل العام الماضي، بداًل من منظومة 
»باتريوت« األميركية، تحول تركيا بعيدًا عن 
حلفائها في حلف شمال األطلسي، واالقتراب 
من عدوهم؛ وربما يريد أن تعتقد موسكو أن 
تدفع  سوف  إدلب  في  الروسية  التصرفات 
تركيا نحو العودة إلى الغرب مرة أخرى، إذا 
كان في األمر حيلة فلن ينخدع بوتين بها على 
األرجح، وينبغي أن تتحدى الواليات المتحدة، 

تركيا، إلثبات صدق نواياها.
ومهارًة،  ذكاًء  األكثر  الروسي،  الرئيس  يعلم 
نفسه  إخراج  يستطيع  ال  أردوغان  أن  جيدًا، 
من عالقة استثمر فيها رأسمال سياسيًا هائاًل، 
في  رئيسي  اقتصادي  شريك  بالفعل  فروسيا 

إلى  وتصل  الطاقة،  تشمل  متنوعة  مجاالت 
خطاب  بالفعل  بوتين  تجاهل  وقد  السياحة، 
وتضرب  إدلب،  بشأن  العدائي  أردوغان 
الطائرات الروسية مواقع تسيطر عليها تركيا 
ويوجد  السورية،  التمرد  في حركة  وحلفاؤها 
 40 نحو  أنقرة،  تقديرات  حسب  إدلب،  في 
ألف مرتزق من  إلى 20  ألف مقاتل، إضافة 
تابعين  لتركيا،  الموالية  المسلحة  المجموعات 
لتنظيم »القاعدة«، وال تميز روسيا كثيرًا بين 

االثنين، وتقول إن تركيا تقدم الدعم لهم.
المتحدة  الواليات  من  بطلبها  تركيا  وتسعى 
الحصول  نحو  »باتريوت«  صواريخ  نشر 
خضم  في  األرض  على  أميركي  دعم  على 
صعبًا  الطلب  هذا  ويعد  القائم،  الصراع  هذا 

الرئاسية  لالنتخابات  االستعداد  اقتراب  مع 
»نجاحه«  أن  ترامب  يرى  التي  األميركية، 
على  األميركي  الوجود  بخفض  مرتبط  فيها 
األرض في سوريا، ربما ال تدعم اإلحصاءات 
مزاعم الرئيس، لكنها تلقى صدى لدى قاعدته 

االنتخابية.
يرد  الذي  أردوغان،  على  ينبغي  هل  لكن 
تركيا  على  المتواصل  الروسي  الهجوم  على 
األبيض؛  بالبيت  هاتفيًا  االتصال  وعمالئها، 
حدث  إذا  ومحتمل،  ممكن  شيء  فكل  ربما، 
صارمة  شروط  وضع  ترامب  على  ذلك، 
تركيا  على  ينبغي  بالصواريخ،  خاصة 
 »400 »إس  منظومة  استخدام  عن  االمتناع 
التي حصلت عليها، أو إعادتها إلى الُمرسل، 

واالتفاق على عدم طلب المزيد. وينبغي على 
أردوغان االلتزام بمحادثات السالم مع قوات 
التحالف  تدعمها  التي  الديمقراطية  سوريا 
وعلى رأسها الواليات المتحدة، والتوقف عن 
التلويح بالتسبب في تدفق موجات من الالجئين 

إلى أوروبا.
بصواريخ  الخاص  تركيا  طلب  كان  إذا 
يرفض  سوف  حيلة،  أو  خدعة  »باتريوت« 
حينها  عليه  الطلبات، وسيكون  تلك  أردوغان 
سوريا.  في  صنعه  الذي  السرير  في  البقاء 
على الجانب اآلخر، إذا كان يريد إعادة تركيا 
إلى أحضان الغرب مرة أخرى، قواًل وفعاًل، 
يجب أن يكون ثمن العودة موضحًا على بوابة 

الدخول.

معاذ عبد الكريم: »حققنا قفزات نوعّية
 وسنستمر بتحقيق خططنا وبرامجنا«

أن  السورية يجب  القضية  أن حل  إلى   وأشار 
كون  تغييبهم؛  تم  الذين  السوريين  بيد  يكون 
السوري  الصراع  في  المتداخلة  الدول  جميع 

تسعى لتحقيق مصالحها في سوريا.
وكان الحوار على الشكل التالي:

ـ في الفترة القادمة سيعقد مؤتمر حزبكم الثاني 
)حزب سوريا المستقبل(؛ ما الهدف من انعقاد 

هذا المؤتمر؟
في عام 2017 انعقد المؤتمر التأسيسي األول 
لحزب سوريا المستقبل، ومن خالله تم اختيار 
رئيس للحزب واألمانة العامة وأعضاء المجلس 
إضافًة  المؤتمر،  ذلك  في  التنفيذية  للهيئة  العام 
إلى فتح مكاتب للفروع في جميع مناطق شمال 
والطبقة  الرقة  مدينة  من  بدءًا  سوريا،  وشرق 
ودير الزور كما تم افتتاحه في منبج والشدادي 
والحسكة وتل أبيض وقامشلو. ومن ضمن هذه 
الفروع كان هناك لجان وخاليا حزبية، إضافًة 
والسويداء.  إدلب  مدينة  في  فرع  افتتاح  إلى 
ولكن؛ في مدينة دمشق لم نتمكن من فتح مكتب 
لحزب سوريا المستقبل كون النظام السوري ال 
يسمح بفتح مكاتب أو ترخيص أي حزب هناك. 
المكتب  فتح  بالقرار بخصوص  احتفظنا  لذلك؛ 
الكثير  مع  يتواصل  الحزب  أّن  إال  دمشق،  في 
من الشخصيات المثقفة والسياسية والوطنية في 
تتواصل  السورّية، كما  المناطق  سوريا بجميع 
درعا  مدينة  في  العالقات  لجنة  طريق  عن 

والمناطق الساحلية وحمص وحماة وحلب.
المقرر  والبرنامج  بعمله  الحزب  باشر  أن  بعد 
هنالك  كان  األول  التأسيسي  المؤتمر  خالل 
للحزب  الترويج  البرامج حول  نسبة كبيرة من 

السوريين؛  لجميع  وبرنامجه  فكرته  وتوصيل 
في  المنتسبين  من  كبير  بشكٍل  توافد  وسط 

المناطق المحررة مؤخرًا وغير المحررة. 
ـ خالل الفترة الماضية من تأسيس حزبكم؛ هل 

حققتم ما خططتم له؟
التأسيسي األول  المؤتمر  انعقاد  بعد سنتين من 
خطط  هناك  كانت  المستقبل؛  سوريا  لحزب 
مستمرون  ونحن  الكثير،  منها  ُنفذ  وبرامج 
لتحقيق ما نهدف إليه من خطط. وبعد استشهاد 
هفرين  المستقبل  سوريا  لحزب  العام  األمين 
خلف؛ كان هناك فراغ في األمانة العامة. لذا؛ 
المستقبل  سوريا  لحزب  العام  المجلس  قرر 
بانعقاد المؤتمر التأسيسي الثاني. ولكن؛ بصيغة 
حيث  األول،  التأسيسي  المؤتمر  عن  مختلفة 
المناطق  في  النواحي  لكافة  مؤتمرات  ستقام 
وسيتم  النواحي  مؤتمرات  عقد  وبعد  المحررة 
هذه  من  الحزبيين  النخبة  من  مجموعة  إخراج 

المركزي  المؤتمر  في  للمشاركة  المؤتمرات 
العام الذي سيعقد في المراحل القادمة. 

أما بالنسبة لفرع الجزيرة ستعقد تسعة مؤتمرات 
ومنها في »الحسكة، الشدادي، الهول، قامشلو، 
ففي  براك«،  وتل  حميس،  تل  كوجر،  تل 
المؤتمر الذي سينعقد في تل كوجر سينضم إليه 
هناك  وستكون  النواحي  جميع  من  األعضاء 
نشاطات وانتسابات حزبية متعددة. وفي قامشلو 
مشاركة  هناك  ستكون  المؤتمر؛  االنتهاء  بعد 
بإخراج نسبة من المؤتمرين إلى المركز العام 
خالل  ومن  سيعقد.  الذي  الثاني  المؤتمر  في 
المؤتمرات التي تعقد في النواحي سيتم إخراج 
المجالس المحلية من هذه المؤتمرات، وستكون 
والنواب  المجلس  لرئاسة  انتخابات  هناك 
المؤتمرات،  هذه  ضمن  المجلس  وأعضاء 
أيضًا  المجلس  في  األعضاء  هؤالء  ومشاركة 
في  الحق  يملكون  كونهم  العام  المؤتمر  خالل 

المشاركة وسيتم ترشيحهم.
- ما العوائق التي اعترضت طريق مشاريعكم؟
قام  التي  واإلعمال  اإلنجازات  بخصوص 
الكثير  هناك  كان  المستقبل  سوريا  حزب  بها 
واالجتماعات  كالمهرجانات  النشاطات  من 
الجماهيرية الضخمة وفي كل مكان من مناطق 
كبيرة  المشاركة  وكانت  شمال وشرق سوريا، 
بخاصًة  المنطقة،  وشعوب  األهالي  قبل  من 
كدير  العرب  األخوة  يقطنها  التي  المناطق 
العوائق  ومن  ومنبج.  والطبقة  والرقة  الزور 
على  التركي  العدوان  أمام خططنا  وقفت  التي 
عفرين وسري كانيه )رأس العين( وكري سبي 
وارتكابها  المدن،  لتلك  واحتاللها  أبيض(  )تل 
رفض  وهناك  هناك.  األهالي  بحق  مجازر 
التركي  للتدخل  كافة  المنطقة  شعوب  قبل  من 
سلمي  حل  إيجاد  ووجوب  سوريا،  شؤون  في 
السوري  الحوار  السورية وعن طريق  لألزمة 

قبل  من  جدًا  كبير  تشجيع  وسط  السوري؛  ـ 
حل  بخصوص  اللقاءات  هذه  خالل  األهالي 
التركي  العدوان  استهداف  السورية.  األزمة 
ومرتزقته حزب سوريا المستقبل منذ تأسيسه، 
حيث وبعد انعقاد المؤتمر التأسيسي األول كان 
هناك استهداف للشخصية الوطنية وأحد أعضاء 
المؤسسين البارزين في حزب سوريا المستقبل 
بطريقة  باغتياله  وذلك  علوش  عمر  الشهيد 
القيادات  لبعض  تهديدات  وحشية، وسط ورود 
في الحزب، وبعد مرور فترة قليلة تم استهداف 
أحد اعضاء المؤسسين الناشطين لحزب سوريا 
الزور  دير  في  الحزب  مجلس  من  المستقبل 
الشهيد مروان فتيح والذي كان له مكانة كبيرة 
من الناحية االجتماعية في مناطق دير الزور. 
التركي  المحتل  بدأ  األخيرة عندما  اآلونة  وفي 
بشن هجمات وحشية على مناطق شمال وشرق 
سوريا؛ تم استهداف األمين العام لحزب سوريا 
نتيجة  وذلك  خلف؛  هفرين  الشهيدة  المستقبل 
نشاطاتها الكبيرة المنتجة ضمن الحزب، وهناك 
عمر  بإطالة  المصلحة  لها  التي  الدول  بعض 
األزمة؛ فكان لهم المصلحة في استهداف هؤالء 

الشخصيات ضمن الحزب.
التي ستخرج عن  النتائج  تعولون على  - هل 

مؤتمركم لتطبيق مخططاتكم المستقبلية؟
على  مؤتمرات  بعقد  هدف  هناك  يكون  عندما 
مستوى سوريا في ظل هذه األزمة، التي امتدت 
لتسع سنوات؛ ال بد من إيجاد الحلول في النهاية. 
وهذا المؤتمر سيخرج بمجموعة من القرارات 
سواء من الناحية السياسية أو التنظيمية للحزب، 
مشاركة  هناك  ستكون  العالقات  ناحية  ومن 
ضمن الوفود الخارجية، وسيكون هناك تواصل 
األوروبية  الدول  في  الصديقة  األحزاب  مع 
العالقات  لجنة  به  صرحت  كما  والعربية، 

الخارجية في حزب سوريا المستقبل.
خالل  ستصدر  التي  القرارات  أهم  ومن 
المؤتمر الثاني للحزب هو تعديل نسبة أعضاء 
المجلس ضمن حزب سوريا المستقبل، وتحديد 
كل  في  المنتسبين  توافد  حسب  األعضاء  عدد 
منطقة، وترشيح حزب األمانة العامة في حزب 
انتخابات  إجراء  إلى  إضافًة  المستقبل،  سوريا 
التنفيذية  والهيئة  المركزية  اللجنة  بخصوص 

وأعضاء المجلس العام، كما سيتم إجراء بعض 
كون  للحزب؛  الداخلي  النظام  في  التعديالت 
الهائل  الكم  سوريا تمر بأزمة كبيرة وسط هذا 

من التدخالت الخارجية. 
- ما رؤيتكم لحل األزمة السورّية، وهل هناك 

بصيص أمل في إيجاد الحلول؟
عن  سوريا  في  األزمة  إلنهاء  نسعى  دائمًا 
وإقناع  السوري  ـ  السوري  الحوار  طريق 
باالستيالء  تفردها  بعدم  دمشق  في  النظام 
إلى ما قبل عام 2011،  السلطة والعودة  على 
بد  وال  مقبول،  وغير  مرفوض  األمر  وهذا 
يؤمن  بحيث  سوريا؛  في  الدستور  تغيير  من 
ومثل  والديمقراطية،  والالمركزية  بالتعددية 
هذه المؤتمرات ما هي إال تمهيد النتخابات حرة 
السوريين  مصير  إلقرار  سوريا،  في  وعادلة 
إيماننا  ودائمًا  السلمية،  الديمقراطية  بالطرق 
كون  السوريين؛  بيد  السورية  القضية  حل  بأن 
جميع الدول تسعى لتحقيق مصالحها في سوريا 
وال تعترف بحقوق السوريين، والسوريون هم 

الذين يدفعون الضريبة من دمائهم. 
إدلب  مدينتي  في  العالم  مرأى  أمام  رأينا  كما 
المسمار  دق  كيف  األخيرة؛  اآلونة  في  وحلب 
األخير في نعش ما تسمى بالمعارضة السورية، 
الدولة  قبل  من  المعارضة  الفصائل  بيع  وتم 
بالمقابل  الروس،  مع  بالتوافق  المحتلة  التركية 
المقايضات التي جرت في شمال وشرق سوريا، 
األرض  على  المتصارعة  القوى  زالت  وال 
مصالحها  من  المزيد  تحقيق  تحاول  السورية 
نأمن  ونحن  السوري.  الشعب  حساب  على 
بالقوى العسكرية الوطنية البحتة كقوات سوريا 
الديمقراطية التي من حقها التواجد على األرض 
التي حررتها وضحت باآلالف في سبيل ذلك، 
الوحيدة في مناطق شمال  القوة الشرعية  وهي 
أجندات  أي  تخدم  ال  والتي  سوريا،  وشرق 
إقليمية ودولية، فجميع المقاتلين ضمن صفوف 
المنطقة  أبناء  من  الديمقراطية  سوريا  قوات 
وشعوبها، ويجب الحفاظ على خصوصيتها في 
الدستور السوري، وعلينا جميعًا دعم وتشجيع 
في  الشعوب،  أخّوة  ومبدأ  الذاتية  اإلدارة  فكرة 
نعتمد  الذي  األساس  هو  وهذا  المناطق،  جميع 

عليه في األيام القادمة.

حوار / إيفا ابراهيم

بوبي غوش

 النظام السوري...
الواقعية والوهم

أن تصل متأخراً خيراً من أال تصل أبداً، 
األزمة  دخول  أعتاب  على  ونحن  اآلن 
السورية عامها العاشر، وال تزال األمور 
موجودة  غير  احلل  ورؤى  واضحة  غير 
غير  الفاعلة  والقوى  بعد،  تتبلور  ولم 
احلقيقي  الضاغط  دور  للعب  مهيأة 
على القوى املتصارعة حللحلة األوضاع 
هناك  أن  وبخاصة  سوريا.  في  املتأزمة 
السوريني  وأوصلت  فعلتها  فعلت  دول 
التفكير  نتيجة  اآلن،  فيه  هم  ما  إلى 
السوريني،  بدماء  ارتوت  التي  مبصاحلها 
النظام  أن  بالنفس  يحز  الذي  والشيء 
احلفاظ  الوحيد،  أيضاً همه  في دمشق 
ذلك  أدى  ولو  حتى  احلكم  كرسي  على 

إلى تهجير وقتل كل السوريني.

وتعامله مع شعوب شمال وشرق سوريا 
مساحة  ثلث  حمت  التي  وقواتهم 
وضحوا  عنها  دافعوا  من  وهم  سوريا، 
بآالف الشهداء في سبيل حترير أرضها 
من دنس اإلرهاب، وكانوا خير من حافظ 
ووحدة  السوري  الوطني  النسيج  على 
اإلرهابيني  مع  يتعامل  كما  ترابها، 
في  تركيا  عصا  كانوا  الذين  واملرتزقة، 
احتالل األراضي السورية، وساهموا في 
تسليمها لدولة االحتالل التركية. ومن 
لإلدارة  مدين  السوري  النظام  فأن  هنا 
الذاتية وقوات سوريا الدميقراطية هذه 
وحمت  حافظت  التي  الوطنية  القوات 
الغدر والبطش  األرض والشعب من يد 
يتم  أن  األخالقي  الواجب  ومن  والعبث، 
والعرفان لهم، ال  والتقدير  الثناء  تقدمي 
احلني  بني  وتخوينهم  تهديدهم  يتم  أن 
والتهديد  التخوين  لغة  أن  إذ  واآلخر، 
سنوات  تسع  مرور  وبعد  والتهميش 
على ما يدور في سوريا، ال تأتي بأي حل 

لألزمة السورية بل تزيدها تعقيداً. 

وإدارتها  سوريا  وشرق  شمال  ومناطق 
احلوار  من  يوماً  تتهرب  لم  الذاتية 
ولكن  دمشق،  مع  واللقاء  والنقاش 
أجل  من  جاداً  احلوار  يكون  أن  بشرط 
جلميع  املنطقية  للحلول  التوصل 
وتلك  الطرفني،  بني  العالقة  املشاكل 
النظام  قبل  من  االستعالئية  النظرة 
في  التأخير  لن جتلب سوى  دمشق  في 
إيجاد احللول. ومن أجل حوار فعلي وبناء 
النظام عقلية ما  يترك  أن  بد  وجدي ال 
العسكرية  احللول  وعقلية   ،2011 قبل 
التسع  السنني  طوال  أثبتت  التي 
املاضية عدم جناحها، وعليها أن تقتنع 
بأن احللول السياسية والتواصل مع كل 
للتوصل  األمثل  الطريق  هو  السوريني 
واجب  ومن  اجلميع،  ترضي  حلول  إلى 
النظام السوري إذا أراد فعالً التفاهم مع 
جرى  ما  صفحات  يطوي  أن  السوريني، 
األمل  باب  ويفتح  األزمة،  خالل سنوات 

واحلوار مع كافة األطراف السورية.

جرى  عما  مبسؤوليته  يقر  أن  ويجب 
ويجري اآلن، ثم أليس من األولى أن يكون 
النظام على قدر من الوعي واملسؤولية 
والدفاع  مواطنيه،  وسالمة  أمن  جتاه 
عنهم واسترجاع األراضي التي احتلتها 
تركيا، مع كل أسف مبساعدة مطلقة 
من  جاؤوا  أيضاً  هم  الذين  الروس  من 
حتقيق  واستطاعوا  مصاحلهم،  أجل 
تارةً،  النظام  ضعف  واستغلوا  الكثير 
أخرى، فكانوا  تارةً  إليهم  تركيا  وحاجة 
يجب  وما  املعادلة.  في  الوحيد  الرابح 
اخليار  هو  النظام  قبل  من  اآلن  فعله 
في  التمادي  أن  يقول  الذي  الواقعي 
اخلطأ وعدم االعتراف به سيزيد السيء 
زالت  وما  كانت  الذاتية  واإلدارة  سوًء، 
من  مبادرة  لكل  وصدرها  يدها  تفتح 
بني  للتواصل  جديدة  آفاق  فتح  شأنها 
باإلدارة  واالعتراف  الواحد،  الوطن  أبناء 
اللحمة  من  يزيد  الدميقراطية  الذاتية 
لبناء  السليم  األساس  ويبني  الوطنية 
سوريا ال مركزية دميقراطية تكون فيها 

الكلمة العليا للشعب.

عين الحدث

رفيق إبراهيم
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85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محررة الصفحة - هايستان أحمد

تحقيق/ رامان آزاد

 مظلة االتحادات
 والمؤسسات

الثقافية

الكتُّاب واملثقفني واملؤسسات  تعد احتادات 
الفعالة  الصيغ  من  والثقافية  األدبية 
واملثقفني،  الكّتاب  فئة  طاقات  لتنظيم 
لتتمكن من لعب دورها الفعال في تنشيط 
ِحدا،  على  كلٌّ  والثقافية  األدبية  احلياة 
في  التنظيمات  لتلك  العام  الناجت  ويكون 

مصلحة اجملتمع وتطورها.

قرارة  في  يعتبر  ثقافي  تنظيم  أي  إن  ومع 
العامة  املرجعية  بأنه  الداخلي  نظامه 
جميع  لضم  ويسعى  واملثقفني،  للكّتاب 
يختلف  الواقع  أن  إال  واملثقفني،  الكّتاب 
األفكار  في  والتمايز  االختالف  ألن  متاماً، 
سمة  هي  السياسية  والتجاذبات  وامليول 
اإلنسانية.  اجملتمعات  أفراد  بني  طبيعية 
ولذلك جند ظهور العديد من احتادات الكّتاب 
واملثقفني وخاصة في الوسط الكردي الذي 
والسياسية.  الفكرية  التيارات  بتعدد  ميتاز 
فال احتاد الكّتاب الكرد متكن من استقطاب 
جميع الكّتاب الكرد، بل وانشق على نفسه 
احتاد مثقفي  وال  ذلك،  من  بدالً  احتادين  إلى 
استقطاب  من  متكن  كردستان  آفا  روج 
جميع مثقفي روج آفا، وال احتادات املثقفني 
في أقاليم شمال وشرق سوريا متكنت من 
في  واملثقفني  األقالم  جميع  استقطاب 
للمؤسسات  بالنسبة  وهكذا  أقاليمهم، 

الثقافية األخرى أيضاً. 

إن جميع االحتادات املوجودة تكمل بعضها 
واألنشطة  واملساعي  األهداف  البعض، ألن 
األدبية  احلياة  تنشيط  وهي  ذاتها،  هي 
أي  طرح  إمكانية  إن  وبالتالي  والثقافية، 
مشروع لتشكيل مظلة أو هيئة مشتركة 
األدبية  واملؤسسات  التنظيمات  جلميع 
والثقافية املوجودة قابل للتحقيق. بل وهو 
التهديدات  خضم  في  أهميته  له  طرح 
شمال  مناطق  على  اخلارجية  واالعتداءات 
إلى  احلاجة  تتزايد  حيث  سوريا،  وشرق 
معها  ويزداد  الداخلي،  الصف  توحيد 
النخبة  كاهل  على  املناطة  املسؤوليات 
اإلدارية والثقافية ملواجهة تلك االعتداءات.

على  مطروحاً  املشروع  هذا  كان  وقد 
في  بالفعل  تداوله  ومت  الثقافية  الساحة 
السنتني األخيرتني، وجرى بعض املناقشات 
حول ذلك بني التنظيمات الثقافية، وقامت 
بفعاليات  الثقافية  واملؤسسات  االحتادات 
على  التركي  العدوان  وأثناء  مشتركة، 
وكري  العني(  )رأس  كانيه  سري  مناطق 
سبي )تل أبيض( ُشكلت منصة الكترونية 
مشتركة بني عدد من االحتادات واملؤسسات 
فعالة  تكن  لم  لكنها  والثقافية،  األدبية 

باملستوى املطلوب.

مظلة  تشكيل  مشروع  أهمية  يكمن 
الثقافية  واملؤسسات  لالحتادات  مشتركة 
)احتادات وروابط الكتاب واملثقفني،  واألدبية 
واملكتبات  والصالونات  واجملالت  النشر  دور 
األدبية.. إلخ( في توحيد طاقات املؤسسات 
الثقافية ضمن إطار يحدد اخلطوط العامة 
التوجهات  على  األولى  بالدرجة  ويتعلق   -
في  الثقافي  األدبي  العمل  في  العامة 
على  تشن  التي  اخلارجي  العدوان  ظروف 
مناطق شمال وشرق سوريا -  دون أن يكون 
ألي  الداخلية  الشؤون  في  تدخل  أي  هناك 
تنظيم أدبي أو ثقافي، ألنه حينئذ سيؤدي 

إلى فشل املشروع برمته.

أو  تنظيم  أي  تهميش  عدم  ينبغي  كما 
تشكيل  سياق  في  ثقافية  مؤسسة 
هزيالً  جسماً  سيكون  ألنه  املظلة،  هذه 
مؤسسة  فكل  مكتمالً،  غير  أو  ناقصاً  أو 
مستقلة  اعتبارية  شخصية  متتلك  أدبية 
لها احلق في املشاركة ضمن جسم املظلة 
وراء  من  الهدف  أن  دام  ما  تشكيلها،  املراد 
الثقافية  الطاقات  توحيد  هو  تشكيلها 

وتفعيلها في اجملتمع.

مشتركة  مظلة  تشكيل  ملشروع  إن 
واألدبية  الثقافية  واملؤسسات  لالحتادات 
الراهنة  الظروف  في  كبيرة، خاصة  أهمية 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  بها  متر  التي 
كانت  إن  سواء  تشكيله  املراد  فاجلسم 
أو  احتاد  أو  هيئة  أو  منصة  أو  مظلة 
يحتمل  ال  مشروع  هو  كونفدرالية...إلخ، 
أي طرف  قبل  استخدامه من  أو  تأجيل  أي 

ألغراض دعائية بحتة.

الحديث الثقافي

دلشاد مراد

افتتاح صالة حديقة القراءة بمحاضرة عن 
أهمية الثقافة واللغة

القوقاز في سوريا... ِنهاية ُحلم

روناهي/ قامشلو-تستمر الفعاليات واألنشطة الثقافّية المتميزة التي ينظمها ويقوم برعايتها اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، وفي 
سعيه لتوفير المزيد من أجواء القراءة والمطالعة المثالية للقّراء وتشجيعًا للعودة إلى ثقافة القراءة، افتتح االتحاد صالة المحاضرات 

واألنشطة الجديدة في حديقة القراءة لتبدأ أولى فعالياتها بمحاضرة عن أهمية الثقافة واللغة.

ال يمكُن فهُم طبيعِة األهداِف الروسّيِة في سوريا بفصلها عن السياِق التاريخّي، والذي يتضمُن صراعًا روسّيًا مع القوى اإلسالمّية في روسيا 

نفسها. فقد شهدت روسيا على مدى أعواٍم طويلٍة حربًا في القوقاز مع مجموعاٍت إسالمّية محلّيٍة مختلفٍة وعلى مراحل. 

وبمناسبة يوم اللغة األم المصادف لـ21-2 والذكرى 
قامشلو  مقاطعة  في  القراءة  حديقة  الفتتاح  الثالثة 
بإقليم الجزيرة في شمال شرق سوريا، افتتح اتحاد 
واألنشطة  للمحاضرات  الجديدة  الصالة  المثقفين 
والمثقفين  االتحاد  أعضاء  من  العشرات  وبحضور 
األحد  يوم  في  واألدب،  الثقافة  والسياسيين ومحبي 

23-2-2020م. وبحضوٍر إعالمي الفت.
وفي مستهل كلمته التي رحب بها بالضيوف وبارك 
الرئيس  قال  الحضور  على  القاعة  افتتاح  فيها 
مناسبة  »إنها  مخصو:  عبود  لالتحاد  المشترك 
الذكرى  مع  القاعة  هذه  افتتاح  يتزامن  أن  عزيزة 
يوم  مع  تزامنها  وكذلك  الحديقة  هذه  الفتتاح  الثالثة 
اللغة األم الذي يعد مناسبة عالمية هامة لكل محبي 
الثقافية  فعالياتها  تبدأ  أن  واألجمل  والعلوم،  الثقافة 

بمحاضرة عن الثقافة واللغة«.

رش«  »كوني  الكردي  الكاتب  ألقى  ذلك  بعد 
الثقافة واللغة ودورها في حياة  محاضرة قيَّمة عن 
واستهل  الكردي،  المجتمع  وبخاصة  المجتمعات 
حديقة  بوجود  سعادته  عن  بالتعبير  محاضرته 
المكان  ودالالت  قامشلو  مدينة  في  القراءة  كحديقة 
في الحي الغربي بالذات وقال الكاتب: »من الرائع 
هذه  افتتاح  واليوم  المميزة  الحديقة  هذه  وجود 
سوريا،  مستوى  على  نادرة  تجربة  ألنها  القاعة، 
والمثقفين،  والمفكرين  األدباء  لتالقي  ساحة  ألنها 
الغربي  الثقافي والمعرفي، وللحي  للتنوير  وفرصة 
في قامشلو مكانته في قلوبنا جميعًا فهو حي كل من 
محمد شيخو وجكر خوين وحزني شاكر  وفرهاد 
الكردي،  والفن  الثقافة  قامات  من  وغيرهم  عجمو 

وهو حي النضال واألصالة«.
اللغة  يوم  معاني  كوني رش عن  الكاتب  تحدث  ثم 
وأصالتها  الكردية  اللغة  وخصوصية  عام  بشكل 
حافظة  لتبقى  الصعاب  من  الكثير  تحدت  وكيف 
وغناها  الكردي،  والتراث  والفكر  والفن  للثقافة 
بالقول:  ذلك  إلى  وأشار  التاريخ   عبر  وقدمها 
»اللغة الكردية غنية ككل اللغات، وقد حافظت على 
أصالتها رغم تعرضها لحمالت التعريب والتتريك 
والفرسنة لتحويرها وتحريفها، لكن التشبث باألرض 
االنصهار  من  حمتها  الكردية  والهوية  واألصالة 

اإليزيديين  الكرد  هم  عليها  حافظ  من  أكثر  ولعل 
اللغوي  الموروث  من  الكثير  على  يحافظون  ألنهم 
الدينية  شعائرهم  كل  إن  نذكر  أن  ويكفي  األصيل 

ُتتلى باللغة الكردية الخالصة«.
نقاشات  دارت  المحاضرة  من  االنتهاء  وبعد 
اللغة  وخصوصية  وأهميتها  اللغة  عن  مستفيضة 
الكردية، شارك فيها العديد من الحضور حيث أغنت 
النشاطات  فاتحة  كانت  التي  المحاضرة  النقاشات 
الثقافية في حديقة القراءة بصالتها الجديدة وألنشطة 

اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة.

تطور فن القصة كثيرًا في الفترة األخيرة، واستطاع 
أن يخطو خطوات قّيمة، وكبيرة في مجال اإلبداع، 
وقتنا  في  الكّتاب  أغلب  لدى  باهرًا   نجاحًا  وحقق 
أو  بها،  المكتوبة  اللغة  اختلفت  وإن  الراهن، 
نمتلك مسارب  أو  نتواصل معها،  التي  المجتمعات 
كانت  سواء  وقراءتها،  عليها،  االطالع  من  تمكننا 
تلك  من  الترجمة  طريق  عن  أو  األصلية،  بلغتها 

اللغة.
في  كّتابها  عند  الحال  بطبيعة  يخلو  األمر  يكاد  وال 
الكردي من  المجتمع  أي مجتمع كان، وخاصًة في 
عوائق ومثالب وهموم لها، وحين نشير إلى العوائق 
القصصي  بالنص  تتعّلق  عوائق  عن  نتحدث  فنحن 
أحوال  الثقافي،  الوضع  فتختص  الهموم  أما  نفسه، 
النص  في  وأثرها  األدلجة،  الرؤى،  الكتاب، 
كتابته؛  ونمط  وأسلوب  وطريقة  وبنائه  القصصي، 
والذي يفرضه الواقع على الكّتاب، أو يخلق الكّتاب 
لهم من أنفسهم أفكارًا ورؤًى يّدعون أنها تمت إلى 

الواقع ِبصلة، على الرغم من أنها بعكس ذلك تمامًا 
أنفسهم  هم  ولكن  شيء،  في  الواقع  من  وليست   ،
في  المبادرة  يسّلمونها زمام  توهيمات  إلى  يلجؤون 
بناء عالمهم القصصي، ونصوصهم، لتعّبر كما هو 

مفترض عن واقع حال متغير، تكون المنطقية لديهم 
مجاراته، والتعبير عنه بوسائل وأدوات تناسبه.

حصلت  التي  الكبيرة  التغييرات  كل  ورغم  ولكن، 
في بنية المجتمع السوري عامًة، والكردي خاصًة، 
السطح،  على  تطفو  أخذت  التي  الجديدة  والمفاهيم 
وظهور أرضية خصبة ومناسبة، وبروز مواضيع 
شتى، بل وكثيرة أيضًا ؛ تشّكل مواد خامة للكّتاب، 
بكل  عنها،  والكتابة  فيها،  الخوض  إلى  وتدفعهم 
األجناس والفنون األدبية؛ وخاصًة القصة القصيرة؛ 
ِلما لها من دوٍر كبير مساعد على ذلك، ليس كأي فن 
أدبي آخر، ومساعد للكّتاب أيضًا على التعبير عن 
الفكرة والموضوع في وقت أقل مما هو بالنسبة لفن 

أدبي آخر، ودقة وخصوصية أكثر.
إال أننا لم نَر حتى اآلن تلك القصة الناضجة، ذات 
التي  والقواعد  للشروط  والمراعية  المبدعة،  البنية 
من  وتعاني  بل  الكردي،  األدب  في  عليها  تبنى 
الشخصي  الصعيدين  على  كثيرة؛  وهموٍم  عواقب 
والموضوعي معًا، وإن رأينا بعض األقالم تستطيع 
كتابة قصٍة جيدة؛ فهذه األقالم ما هي إال حالة نسبية 
من مجموع األقالم األخرى، العاجزة حتى اآلن عن 

وفق  كتابتها  على  والقدرة  القصة،  فن  من  التمّكن 
المطلوب.

وأغلب النصوص القصصية المكتوبة باللغة الكردية 
تتركز عيوبها بين )السرد الطويل الممل , الذي ال 
بين األجناس  المزج  القص وبنيته في شيء-  يخدم 
الطويلة غير  الحوارات  اعتماد  القصة-  األدبية في 
الهادفة، والمساهمة في القصة- الخروج عن الفكرة- 
ومشحونة  بسيطة،  مدرسية  لغة  استعمال  التنميط- 
اهتمام  صّب  وانفعالية-  مفرطة  عاطفية  بطاقات 
الكّتاب في كتابة القصة على إرضاء طرف وفئة من 
الناحية السياسية- الكتابة بلغة شعارتية وخطاباتية- 
غلبة التقرير على بنية القصة- التركيز على السجع 

والتهويل والمبالغة(.
يبدأ  أن  قبل  ووأده  النص،  قتل  إلى  يؤدي  هذا  كل 
به كاتبه، ويدفع به إلى عدم القدرة على كتابة نص 
على  والفشل  بالسطحية  والحكم  ناجح،  قصصي 
تجربته القصصية، واالنجرار إلى معضلة االنشغال 
الجديد،  خلف  الهثة  القصة  لتصبح  بالمناسباتي؛ 

وواقعة في مستنقع المباشرة والتعليمية والتقريرية

نحن الجائعون أمام حقولنا, المرتبكين أمام أطفالنا, 
سفاراتنا,  أمام  الوافدين  إعالمنا..  أمام  المطأطئين 
نحن الذين ال وزن لهم إال في الطائرات, نحن وبر 
والرائح  الغادي  أمام  تفرش  التي  البشرية  السجادة 
في هذه المنطقة, ماذا نفعل عند هؤالء العرب من 

المحيط إلى الخليج؟
عنها  تحكي  التي  والوطن  والشارع  الناس  أوجاع 
القصائد والعبارات والمؤلفات واألدبيات الساخرة، 
بالشاعر  األمر  يتعلق  حين  مختلف  بمظهر  تظهر 

والكاتب السوري الراحل محمد الماغوط.

السرية الذاتية

ولد محمد الماغوط في بلدة السلمية التابعة لمحافظة 
بالكّتاب  والتحق  1934م،  عام  في  السورية  حماة 
الزراعة  بعدها  ودرس  قريته،  أطفال  حال  حاله 

والتحق بالخدمة اإللزامية في الجيش.
العسكرية،  الخدمة  إنهائه  بعد  السجن  في  به  ُألقي 
والذي  السوري،  القومي  للحزب  النتسابه  نظرًا 
المالكي,  عدنان  العقيد  اغتيال  بعد  أعضاؤه  لوحق 
إلى  بعدها  ليتجه  قصيرة،  فترة  السجن  في  قضى 

بيروت، التي كانت منارًة ثقافيًة في تلك األيام.
الشعرية،  دواوينه  أول  1959م،  عام  في  أصدر 
»غرفة  ديوان  ليلحقه  القمر«،  ضوء  في  »حزن 

بماليين الجدران« عام 1960م.
صالح،  سنية  بزوجته  بيروت  في  الماغوط  التقى 
بدر  والعراقي  الخال  يوسف  اللبناني  والشاعر 
في  تحرير  كرئيس  الحقًا  وعمل  السياب،  شاكر 
تأليف األعمال  إلى  بعدها  لينطلق  الشرطة،  جريدة 

المسرحية.

الصحافة واملرسح

»تشرين«  لصحيفة  المؤسسين  من  الماغوط  كان 
مقاالت  فيها  ونشر  طوياًل،  فيها  وعمل  الحكومية، 
حملت  رواية  1974م،  عام  في  نشر  كما  دورية، 
الرواية في عام  عنوان »األرجوحة«، وأعيد نشر 

1991م، وكذلك في عام 2007م.
التأليف  إلى  الماغوط  اتجه  السبعينيات  في 
تشرين«  »ضيعة  مسرحيات  فكانت  المسرحي، 
ياوطن«  و«كاسك  1976م،   « و«غربة  1974م 
1987م،  النعمان«   »شقائق  ومسرحية  1979م، 
عام  في  »الحدود«  فيلم  سيناريو  للسينما  وكتب 

1984م، وفيلم »التقرير« عام 1986م.

من أقواله
»آه يا سيدي الشرطي، أنا اإلنسان العربي، لو كان 
بقلمي  المعجزات  لصنعت  فرنسي  كلٍب  حقوق  لي 

البائس ودفتري المهترئ هذا«.
مضحك..  شيء  الزجاج  وراء  من  األلم  »مراقبة 

كاألطرش الذي يسمع موسيقى«.
»إذا كتبت أموت من الخوف، وإذا لم أكتب أموت 

من الجوع«.
القياسية، البد أن تتحطم في يوم  »الطغاة كاألرقام 

من األيام«.

ر لنا  هل هناك طبيب أنف أو عيون أو حنجرة يفسِّ
وليالي  أيامًا  مغمضة  تظل  التي  المآقي  بعض  سر 
عن الرشوة والفساد والجشع في هذه الدائرة أو تلك، 
تفتح فجأة  نقد حر حتى  أو ترى كلمة  إن تشم  وما 

وتصير باستدارة زر المعطف دهشًة واستنكارًا؟!

املقاومة حتى النهاية

حتى  يحاربه  وظل  بالسرطان،  الماغوط  أصيب 
نهاية أيامه في الثالث من نيسان 2006م، عن عمر 
ناهز السبعين عاًما. توفي في دمشق ودفن في مسقط 

رأسه بمدينة السلمية.

كوني رش 

ِعربة من التجارب السابقة

جعبتها  وفي  سوريا  إلى  روسيا  حضرت 
ضد  خاضتها  سابقة  حروٍب  من  خبرات 
والقوقاز،  أفغانستان  في  اإلسالمّية  الجماعات 
سنوات  لعشر  الحرب  خاضِت  أفغانستان  ففي 
عام  في  لتنسحب  اإلسالمّية«  »الجهادّية  ضد 
بتجربة  السوفييتي  االتحاد  ويمرُّ   ،1989
محاوالت  بالقوة  يواجه  ثم  المريرة  االنقسام 
فيخوُض  القوقاز  جمهوريات  في  االستقالِل 
الشيشان وجورجيا. وبانتقال آالف  الحرب في 
من اإلسالميين الروس إلى سوريا فإّن فصواًل 

من حروِب روسيا انتقل إلى سوريا.
أّن  عبارُة  عليه  تنطوي  منظور  غير  بعدًا  إّن 
أمنها  عن  دفاعًا  سوريا  في  تدخلت  روسيا 
القومّي، ذلك ألّن البعد الجغرافّي يضمن لروسيا 
أن تكون مأمن عن تداعيات الزلزال السورّي، 
ولكن المثير للغرابة أّن روسيا تحارب اإلرهاب 
مواقف  نفسه  الوقت  في  وتبدي  سوريا  في 
التعاون مع أنقرة وتقدم لها الحوافز االقتصادّية 
وتعقد صفقات السالح، رغم أّنه ال يخفى على 
أحٍد الدوَر التركّي في رعايِة اإلرهاب ودعمه.

جملة من الثوابت تحكُم السياسَة الروسيَّة على 
مرَّ عقوٍد، ومنها عدم التفاوض مع المعارضة 
القضايا  وحّل  والدينّية،  العلمانّية  أشكالها  بكّل 
االستقالِل  لمحاوالت  والتصدي  األمنّية 
المفرطِة  القوِة  واستخداُم  العسكرّي  باألسلوب 

واتباُع سياسة الترحيِل والتهجير. 
اعتبارًا من عام 2003 انتهج الرئيس الروسّي 
»التطبيع«،  شعارها  سياسة  بوتين  فالديمير 
رئاسّية،  وانتخابات  دستورّيا  استفتاًء  ونّظم 
في  اإلرهاب«  مكافحة  »عملية  نهاية  وأعلن 
اإلعمار،  بإعادة  والبدء   .2006 الثاني  كانون 
وفي نيسان 2007 عّين المقاتل السابق رمضان 
قديروف رئيسًا للشيشان، وهو الذي اغتيل والده 
الرئيس السابق أحمد قديروف في 2004/5/9 
بغروزني،  دينامو  بملعب  ضخٍم  انفجاٍر  في 

خالل االحتفاِل بيوم النصِر.
تغّيرات على  قديروف طرأت  بتعييِن رمضان 
موجِة العنِف السياسّي، وتّم امتصاُص موجاِت 
العنِف في الشيشان بشكٍل كبيٍر الذي استرضى 
بعَض القادِة والمقاتلين البارزين، لينتقَل مركُز 
واليُة  تسيطُر  حيث  الداغستان،  إلى  التطرِف 
في  نفوذها  ومّدت  داعش  بايعت  التي  القوقاِز 
ُسْهب  كاراتشاي،  )كاباردا،  مجاورة  أقاليم 
تابعًة  فكانت  تشركسيا  وأما  بالكاريا(  نوغاي، 

للقاعدِة باسم »إمارة القوقاز«.

موسكو تُصّدر أزمتها إىل سوريا

في 2016/5/14 نشرت رويترز تقريرًا قالت 
الروس  الجهاديين  سفَر  تسهُّل  موسكو  إّن  فيه 
 2013 عام  إلى  القصة  وتعوُد  سوريا،  إلى 
عندما هدد الجهاديون بمهاجمِة األلعاِب األولمبيِّة 
فيديو  مقاطَع  وبّثوا   2014 عام  سوتشي  في 

لتهديداتهم على اإلنترنت، وكان من شأِن تنفيِذ 
هكذا هجوٍم إحراج روسيا وتصغيِر صورتها، 

في حين كانت تسعى لتحسينها دولّيا.
تقوُل  معلوماٍت  تداولت  الصحفّية  األوساط 
األمن  قواُت  بدأت   ،2013 عام  بداية  مع  إّنه 
من  المقاتلين  انتقال  وتحّرض  تدعم  الروسّية 
إلى  داغستان،  من  وبخاصٍة  القوقاز،  شمال 
المخابرات  عمالء  والتقى  والعراق،  سوريا 
النائية،  القرى  في  محليين  بوسطاء  الروسّية 
ممن  بالسفر  الشباب  من  معينة  فئاٍت  لتشجيع 
ُيشتبه بمشاركته في التمرد سابقًا أو لديهم قابلية 
المشاركة، بالسفر، وُنّظمت لوائح باألسماء، وتّم 
تسهيُل إجراءاِت الحصوِل على جوازات سفر 
موسكو  اعتبرت  وفيما  تركيا،  إلى  وإرسالهم 
العملية نجاحًا لها بإبعاد العناصر الخطرة، فإّن 
واعتبرته  عليه  تحفظت  الشيشانّية  السلطات 

تصديرًا للعناصر الجهادّية.
اتخذت  موسكو  بأّن  أيضًا  المعلومات  وأفادت 
عودة  عدم  لضمان  احتياطّية  إجراءاٍت 
المتطرفين إلى روسيا عبر تشديِد المراقبة على 
البرّية والمطاراِت، وقد عّبر فالديمير  المعابِر 
بوتين عن تخّوفه من عودتهم فأشار إليهم بالقوِل 
لم  موسكو  ولكن  الهواء«،  في  يتبخروا  »لن 
تتخذ إجراءاٍت لتنفيِس االحتقاِن المحرِّض على 
المشكلة،  جذِر  وحّل  العنِف  وأعماِل  التطرِف 

بل واصلت تبّني خيار استخداِم القوِة، وفي ظّل 
المنع فإّن الفكر المتطرف سيبقى مستمرًا مولدًا 

للعنِف.
السلطاُت الروسّية نفِت المعلومات تقرير وقال 
الرئيس  باسم  المتحدث  بيسكوف،  ديميتري 
لم  الروسية  “السلطات  لرويترز:  الروسّي، 
تتعاون أو تتعامل على اإلطالق مع اإلرهابيين. 
لم يكن التفاعل مع اإلرهابيين ممكنًا من األساس. 
لقد  روسيا.  داخل  اإلرهابيين  على  القضاء  يتم 
كان األمر دائمًا على هذا النحو وهو كذلك حاليًا 

وسيبقى على هذا النحو في المستقبل”.
ورغم النفي الرسمّي إال أّن الواقع يؤّكد انضمام 
متمردون  وهم  سوريا  في  القتال  إلى  أفراٍد 
ومعروفون  الروسّية  الحكومة  ضد  سابقون 
لديها وال يمكن أن يغادروا األراضي الروسّية 
السلطات  علم  بدون  رسمّية  سفر  بجوازات 

الروسّية ومن ثم المرور عبر تركيا.
للجهاديين  السماح  في  وجدت  موسكو  لعل   
شّرهم  يكفيها  مناسبًا  خيارًا  روسيا  بمغادرة 
ويسهم في جهود األمن، ذلك ألّن جوالت القتال 
بين الطرفين لم تسهم في تحقيق أيًا من الطرفين 
وال تّم التوصل إلى صيغة توافق سياسّية تضمن 
االستقرار واألمن في منطقة شمال القوقاز ذات 

األغلبية المسلمة.
في الواقع استنزفت طاقاُت الجماعاِت اإلسالمّية 
التي كانت تقاتُل إلقامة دولٍة إسالمّية بالمنطقة 
بعد سنوات، ولم تنجح في تحقيِق انتصاٍر واضٍح 
على قوات األمن، وبنفس الوقت فإّن السلطات 
الروسّية كانت محبطُة لدرجة كبيرٍة في خوض 
الكر  وجوالت  الجبال  منعرجات  في  القتال 
والفر، وال يمكن تجاهل دور الحاضنة الشعبّية 
 1992 عام  ففي  لهم.  حاميًا  طوقًا  تشّكل  التي 
اندفع عشرات اآلالف من المواطنين واحتشدوا 
في مطار غروزني ومنعوا القواِت الروسّية من 

الهبوط، وإثر ذلك قام جوهر دوداييف بتشكيل 
الكتيبة  وتشكيل  الشيشانّي  الجيِش  وحداِت 

اإلسالمّية من متطوعي الشيشان.

حلم اإلمارة يف سوريا

إلى  حضروا  الشيشان  المقاتلين  أّن  الالفت 
سوريا ومعهم كّل الخبرات العسكرّية المكتسبة 
بل  وحسب  هذا  ليس  بالدهم،  في  الحرب  من 
ففي  إسالمّية،  إمارة  تأسيس  في  حلمهم  حتى 
عام 2012 تدهورت أوضاع »الجهاديين« في 
القريبة  القوقاز«  »إمارة  مقدمها  وفي  القوقاز، 
عمروف،  »دوكو  يترأسها  والتي  القاعدة،  من 
منذ  الحرب  باستمرار  إمكاناتها  استنزفت  فقد 
التمرد  تنشيط  محاوالت  وفشلت   ،2010 عام 
من  كبيٌر  عددًا  ولقي  روسيا  ضد  اإلقليم  في 
العناصر حتفهم كما أّن سلطات األمن الجورجّية 
أعاقت مرور المقاتلين إلى داغستان في موقعة 
بأن  »الجهاديون«  أقّر  وبالنتيجة  »لوبوتا« 
الجهاد في شمال القوقاز »بات أصعب ألف مرة 
بؤرة  أصبحت  والتي  في سوريا«،  الجهاد  من 
والذي  الجديدة،  العالمّية  للجهادّية  االستقطاب 
دخلت به روسيا في تكرار للفصول التي وقعت 
»األفغان  ظاهرة  برزت  حيث  أفغانستان  في 

العرب ولعبة »الجهاد االستخباراتّية«.
»مراد مارجوشفيلي« والذي ُيكّنى »أبو الوليد« 
من  كان  الشيشاني«  »مسلم  باسم  والمعروف 
كان  سوريا  إلى  وصلوا  الذين  العناصر  أوائل 
استثنائّية  عسكرّية  خبرة  ذو  شخص  وهو   ،
باسم  مجموعة  وأسس  الالذقية،  جبال  في  بدأ 
عدد  ووصل   ،2012 عام  الشام«  »جنود 
في  وشارك  شخص،   300-200 عناصره 
 ،2014/3/21 في  بدأت  التي  األنفال  معركة 
المجموعة  تعرضت  مئة شخص،  من  أقل  مع 
الشيشانّية لالنشقاِق وانتقل بعضهم إلى مجموعٍة 
داعش،  بايع  والذي  الشيشانّي«  »عمر  يقودها 
وآخرون انضووا في »جبهة النصرة« و«إمارة 
القوقازّي  المشهد  االنقسام جعل  هذا  القوقاز«، 

ملخصًا عامًا لما يسّمى »الحالة الجهادّية«   
باتيرشفيلي  »طرخان  هو  الشيشاني  عمر 
سنواٍت  لثالث  ُسجن  أرثوذكسّي،  مسيحّي 
جيدة  صلة  على  سعودّي  بداعية  خاللها  التقى 
تأثيره  من  وكان  العالمّي«،  »الجهاد  بشبكات 
بلقب  ليخرج  تمامًا،  معتقداته  غّير  أّن  عليه 
»الشيخ« طرخان، وبعد إخالء سبيله سافر إلى 
اسم  ويتخذ   ،2012 عام  لسوريا  ومنها  تركيا 
القوقاز  القادة  أبرز  الشيشانّي« ويصبح  »عمر 
القتال  خبرات  حملة  إلى  وينضّم  سوريا،  في 
الشيشانية  الحرب  وإرث  بانكسي،  وادي  في 
تكتيكات  ويطبق  للروس،  األزلّية  والعداوة 
السعودّي خطاب »سامر بن عبد اهلل السويلم« 

قائد المجاهدين العرب في الشيشان.

النزوُل بعد الصعوِد

يعرف  الشيشان ال  من  األوائل  المقاتلون  شّكل 
على وجه التحديد إن كان »عمر« و »صالح 
ماشاليكاشفيلي«،  و«رسالن  الشيشاني  الدين 
كتيبة صغيرة  الشيشاني«،  اهلل  »سيف  المدعو 
من المقاتلين القوقاز باسم »كتيبة المهاجرين«، 
وقالوا  لهم،  لالنضمام  المسلمين«  »بقية  دعوا 
للشعب  نصرة  سوريا  إلى  قدموا  إنما  إنهم 
وفعأًل  الحرب،  مشاهد  رأوا  بعدما  السورّي 
القوقاز  من  الوافدين  بانضمام  الكتيبة،  كبرت 
والقرم وتركستان وبقية دول االتحاد السوفييتّي 
»المهاجرين  كتيبة  اسمها  وأصبح  السابق، 
التي  القوقازّية  الكتائب  أولى  واألنصار« 

ظهرت عام 2012.
في  بارزًا  عسكريًا  نجاحًا  »عمر«  أظهر 
من  بدءًا  بها،  شارك  التي  العسكرية  العمليات 
معركة السيطرة على اللواء 606 صواريخ، ثم 
قاعدة الشيخ سليمان، واقتحام الكتيبة 80 قرب 
إنجازاته كانت في معركة  مطار حلب، وأكبر 
آب  في  العسكرّي  منغ  مطار  على  السيطرة 
يكبر،  الداخلّي  الشرخ  بعد  بدأ  والتي   ،2013
 700 حوالي  ومعه  داعش«  »عمر«  بايع  فقد 

هذا  سوريا،  في  عسكرّيا  قائدًا  ليصبح  عنصر 
االنشقاق كان له أثٌر كبيٌر على تشكيالت القوقاز 

في سوريا وقاد إلى صراعات بينّية.
لـ  أميرًا  الشيشاني«  الدين  »صالح  بقي 
منتصف  حتى  واألنصار«  المهاجرين  »جيش 
العسكرّي »عبد  قائده  مع  ُعزل  2015، حيث 
الكريم األوكرانّي« بسبب خالٍف داخل مجلس 
في  القوقاز«  »إمارة  ممثل  وأصبح  الشورى، 
مجددًا،  ُعزل  حيث  العام،  نهاية  حتى  سوريا 
العسرة«  »جيش  تشكيِل  على  الشيشانّي  فعمل 
نهاية عام 2017  ُقتل  قائدًا مستقاًل حتى  وبقي 
في قصف روسّي على »ريف حماة«، وحاول 
بين  الصراع  عن  ينأى  أن  الدين  صالح 

»المجاميع الجهادّية« والتقريب بينها.
قوقازّي  تشكيٍل  أصغر  العسرة«  »جيش  كان 
بقيادة  الشام«  »جنود  اسم  برز  فيما  مستقل، 

كما  الكبيرة،  الخبرة  ذو  الشيشاني«  »مسلم 
ظهر تشكيالن صغيران وقادتهما صغار السن، 
للجهاد؛  أحرار«  »مقاولين  بكونهما  وُيعرفان 
عنصر  مئة  من  القوقاز«  »أجناد  هو  األول 
أهازيف«،  الثالثيني«رستم  األمير  وُيقوده 
 « الشيشاني  الحكيم  »عبد  باسم  المعروف 
وهو من مقاتلي حرب الشيشان وتم إبعاده إلى 
إسطنبول عام 2009، والتي يدير من شقته في 
أجناد  أنَّ  وُيذكر  شهير«  »باشاك  أحيائها  أحد 
إدلب  السيطرة على  القوقاز شارك في معركة 

إلى جانب النصرة عام 2015 
»الملحمة  فهو  الثاني  الحر  المقاول  التشكيل   
الجهاد«  ووتر  »بالك  اسم  ويأخذ  تاكتيكال«، 
لقبًا له، وُيعّرف إن جازِت العبارُة، كأول شركة 
أمنّية جهادية في العالم، ويضّم نحو 25 عنصرًا 
فقط من نخبة مقاتلي القوقاز المجهولين، بقيادة 
األوزبكّي »أبو رفيق«، يظهرون بحسب الطلب 

بالخبرة  أفراده  ويتميز  الحاسمة،  بالمعارك 
والشراسة والمهارة القتالّية، واالنضباِط العالي 
معركة  أّي  موازين  قلب  يمكنهم  أن  لدرجة 
يشاركون فيها، كما ُيعرفون باإلعداد والتجهيز 
الشامل بالخطط والعتاد، وقد شاركوا بالقتال في 
أهم  ومن  حلب(،  الالذقية،  )إدلب،  محافظات 
الخارج  القادمين من  المقاتلين  أدوارهم تدريب 
من  القادمين  األجانب  بالمقاتلين  والتواصل 
يقدمون ما يمكن تسميته »دروسًا  أوروبا. كما 
تدريبّية« عملّية للقتال عبر برنامج »التلغرام« 
أيار  في  إطالقها  ومنذ  الروسّي.  اإللكترونّي 
2016، قدمت الشركة خدماٍت قتالّية وتدريبّية 
المرتزقة  تشكيالت  لعدة  عسكرّية  واستشاراٍت 
اإلسالمي  الحزب  الشام،  فتح  )جبهة  مثل 
التركستانّي، العصائب الحمراء، حركة أحرار 
الشام، أجناد القوقاز(. وقد وفي بيان على تلغرام 
في 2019/8/17 أعلنت مقتل قائدها أبو سلمان 
وانتخاب  الجنوبّي  إدلب  بريف  البيالروسي 
العمل  وأّكدت مواصلة  له  الشيشانّي خلفًا  علي 

بالمنطقة. 
التركيُز على  القوقازيين هو  الالفت في سلوِك 
والنأي  والسوريِّة  الروسيِّة  القواِت  استهداِف 
عن المشاركة فيما عداها، في آب 2017 ظهر 
)مسلم وعبد الحكيم وصالح الدين(، قادة كبرى 
في  سوريا  في  المستقلة  القوقازّية  التشكيالت 

مقطٍع مصّور وأعلنوا ما سّموه اعتزاَل الفتنة.
في 2019/11/6 استهدفت مدفعية قوات النظام 
أرتااًل ألجناد القوقاز في ريف إدلب الجنوبي، 
النظام  قوات  تقدمت   2019/12/19 وفي 
من  دم«  »تل  قرية  على  السيطرة  وانتزعت 
أجناد القوقاز، وتقدمت باتجاه مقراته بالمنطقة، 
تشنها  التي  الحالية  العسكرّية  العملية  وخالل 
استيعاب  تم  النظام  وقوات  الروسية  القوات 
هجوم قام أجناد القوقاز في 2020/1/8، وفي 
أرتااًل  الروسّي  الطيران  استهدف   202/1/15
إدلب  ريف  في  القوقاز  أجناد  إرهابيي  من 
القضاء  في  جادة  موسكو  أّن  ليتبين  الجنوبي. 
إلى  عودتهم  ومنع  القوقاز  اإلرهابيين  على 

روسيا.     
من  حيرٍة  في  باتوا  الذين  القوقاز  مقاتلو 
وقف  بين  اضطرابًا  يشهدون  وهم  أمرهم، 
العمليات العسكرّية تارة، والصراعاِت الداخليِّة 
األراضي  في  إلنهائهم  الروسّي  واإلصرار 
وقد  إسطنبول،  إلى  بالعودة  والرغبة  السورّية 
أذنت  قد  القوقازي  الجهاد  مرحلة  أّن  ليهم  بدا 
باألفول دون تحقيق رغائبهم، ولكن ال يمكنهم 

التنبؤ بمصيرهم في تركيا أيضًا.

القصة القصرية الكردية عوائق وهموم

محمد املاغوط.. إرث أديب وحكاية حرية

عبد المجيد محمد خلف 

إعداد/ هيلين علي

تقرير/ عبد الرحمن محمد 
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67 االقتصاد والبيئةالمجتمع والشبيبة

محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

 كيفّية حدوث
 الصقيع؛

وأنواعه ـ1ـ

في  احلال  هو  كما  جافاً  الهواء  كان  إذا 

حرارته  درجة  فإن  الصحراويّة؛  املناطق 

تكون  التي  الندى  درجة  عن  بعيدة  تكون 

وإذا  املئوي،  الصفر  دون  احلالة  هذه  في 

ليالً  باالنخفاض  الهواء  درجة  استمرّت 

التي  النّدى  درجة  دون  ما  تصل  أن  إلى 

املاء  بخار  فإّن  املئوي؛  الصفر  فوق  تكون 

الزائد عن اإلشباع يترّسب على السطوح 

ثلجّية تسّمى  بلورات  الباردة على شكل 

الصقيع.

يُصنَّف  األرض  صقيع  الصقيع؛  أنواع 

حدوثه  وزمن  تشكُّله  طبيعة  حسب 

واألضرار التي يسّببها للنبات كما يلي:

تتقّدم  عندما  يحدث  املُتحرِّك:  الصقيع 

على  باردة  جبهة  أو  باردة  هوائية  كتلة 

احلرارة  ُمعّدل  فينخفض  ما  املنطقة 

اليومي كما نقل السعة احلرارية اليومية. 

باستمرار  البارد  الهواء  جتدُّد  وبسبب 

ومن  املُتحرك  الصقيع  مقاومة  تصعب 

الصقيع  من  النوع  هذا  أن  احلظ  حسن 

تكون  عندما  الشتاء  في  غالباً  يحدث 

كون. األشجار املُثمرة طور السُّ

نظراً  منخفضة؛  حرارة  درجات  وتتحمل 

ويسّمى  شتاء  املُتحرك  الصقيع  لتكرار 

ويسميه  الشتوي  بالصقيع  أحياناً 

الفرنسيون بالصقيع األسود؛ ألّن األعضاء 

يصيبها  عندما  تُتلف  للنبات  احلديثة 

وتتلّون باللون األسود.

الليالي  في  يحدث  اإلشعاعي:  الصقيع 

السماء  فصفاء  والهادئة؛  الصافية 

املاء  بخار  على  اجلو  احتواء  قلة  عن  ينتج 

وهذا  الغبار  وكذلك  اخملتلفة  بأشكاله 

ليالً  األرض  إشعاع  زيادة  على  يساعد 

والتربة  االرض  سطح  حرارة  فتنخفض 

هذه  اقترنت  ما  وإذا  بسرعة  والنباتات 

انخفاض  ازداد  الرياح؛  بسكون  الظاهرة 

الهواء  وطبقة  االرض  سطح  حرارة 

الهواء  َبَقة من  الطَّ ,مكونة  القريبة منه 

احلقول  وفي  اجلبال  فوق  وتستقر  البارد 

غير املستوية تزداد سماكة هذه الطبقة 

حّدة خاصة  أكثر  احلرارة  انخفاض  ويكون 

في املناطق املنخفضة واألحواض املغلقة 

املُاطة بسفوح واسعة وذلك بسبب حترُّك 

وجتمعه  للسفوح  املاُلمس  البارد  الهواء 

العالية  كثافته  بفعل  املنخفضات  في 

اإلشعاعي  الصقيع  حاالت  في  نسبياً 

تكون حرارة الهواء املالمس لسطح التربة 

أخفض من حرارة الهواء على ارتفاع مترين 

على  وتظهر  مئوية  درجات  ثالث  بحوالي 

لذلك؛  بيضاء.  جليدية  بّلورات  النباتات 

األبيض  بالصقيع  الفرنسيون  يُسّمونه 

الصقيع  من  النوع  هذا  يحدث  ما  وغالباً 

الربيعي  بالصقيع  يسمى  لذلك؛  ربيعاً. 

بسبب  الشتوي؛  من  خطراً  أشد  وهو 

موعد  ويترافق  النمو  فترة  في  حدوثه 

األزهار  طور  مع  الربيعي  الصقيع  حدوث 

آذار  أوائل  من  بدءاً  أي  املثمرة  لألشجار 

الغربية  واجلنوبية  الساحلية  املناطق  في 

في  نيسان  وأوائل  آذار  أواخر  وفي  الدافئة 

بالنسبة  والشمالية  الوسطى  السهول 

للوزيات، أما بالنسبة للتفاحيات؛ فيتأّخر 

نحو أسبوعني عن التواريخ املذكورة، ففي 

حدوث  يتأخر  املرتفعة  اجلبلية  املناطق 

متتد  إذ؛  للتفاحيات.  الربيعي  الصقيع 

الفترة احلرجة فيما بني العاشر من شهر 

نيسان واخلامس عشر من أيار في مناطق 

الزبداني وفي املناطق اجلنوبية من كوباني 

إذ  ورنكوس  سرغايا  مناطق  في  وتتأّخر 

بني  فيما  للتفاحيات  احلرجة  الفترة  متتد 

الـ 25 نيسان و20 أيار

بيادر الخير

عبد الباقي موسى

شبيبة تل رفعت يتألقون بتنظيم صفوفهم رغم التهجير
روناهي/ الشهباء- تسعى كل من حركة الشبيبة الثورية وحركة الطلبة الديمقراطية في تل رفعت بالرغم من حالة 
التهجير القسري من مناطقهم بيد المحتل التركي إلى وضع مخطط لتدريب وتأهيل الشبيبة لتمكين دورهم، ألنهم 

بمثابة العامود الفقري للمجتمع.

االحتالل  نتيجة  لسكان عفرين  القسري  التهجير  ببعد 
التركي للمنطقة؛ تأثرت الفئة الشابة بشكل كبير بسبب 
بعضهم  أن  كما  للدخل،  مورد  أو  عمل  دون  البقاء 
وبسبب الوضع االقتصادي المزري لم يكملوا تعليمهم، 
وقاموا بالبحث عن عمل من أجل تامين دخل للعائلة، 

وهذا الواقع خلق معه أزمة نفسية واجتماعية. . 

مخطط لتدريب وتأهيل الشبيبة
ولمواجهة هذه المخاطر؛ قامت حركة الشبيبة الثورية 
تأهيل  وإعادة  لتدريب  خطط  بوضع  رفعت  تل  في 
الشبيبة عبر تخريج العديد من الدورات ليمتلكوا مهن 
ومهارات مثل؛ تعلم التمريض واللغات؛ منها الكردية 
وسعت  المهن،  وتعليم  األجنبية  واللغات  والعربية 
الدخول بين الفئة الشابة وتنظيمها، واالهتمام بها من 
الناحية الثقافية والسياسية والعلمية، حيث قامت بالبدء 

بفتح مراكز تدريبية من أجل تأهيلهم من جديد.

يتم  ال  كي  الشباب  بين  التوعوي  بالعمل  وبدأت 
التي  الخاصة  الحرب  مدارس  قبل  من  استغاللهم 
دولة  ومنها  الرأسمالية  الدول  استخبارات  تدعمها 
الشباب عبر  أخالق  إفساد  يتم  التركي، كي  االحتالل 
الالأخالقية  باألفعال  الترغيب  مثل  متعددة  وسائل 
على  والتشجيع  بالمال  وترغيبهم  المخدرات،  ونشر 
نشر الحبوب والمشروبات الروحية كي يتم تدمير هذه 

الفئة.

كما تقوم حركة الطلبة الديمقراطية التي تعتبر إحدى 
الشبيبة  حركة  مظلة  تحت  تنطوي  التي  المؤسسات 
وتقويتهم  النتقاداتهم  واالستماع  بالطلبة  باالهتمام 
التي يتم فتحها للرفع من مستواهم في  عبر الدورات 

المدارس.  

الرياضي  االتحاد  يهتم  الرياضي  الصعيد  على  أما 
بالفئة الرياضية من كال الجنسين، حيث يقيم الدوريات 
والمسابقات الرياضية، وتحضير الفرق على مستوى 

النواحي واألحياء والمدارس. 

رعاية الشبيبة من النواحي كافة

وبصدد التعرف أكثر على واقع الشبيبة في ناحية تل 
رفعت قمنا بزيارة العديد من األماكن العائدة للشبيبة، 
مع  التقينا  رفعت  بتل  الشبيبة  مركز  في  جولتنا  وفي 
رشيد  الديمقراطية  الشبيبة  لحركة  اإلداري  العضو 
رشيد الذي حدثنا قائاًل: »نحن كحركة الشبيبة الثورية 
وزيارات  بجوالت  نقوم  حيث  الشباب،  بفئة  نهتم 
الشبيبة،  أوضاع  لمعرفة  للناحية  العائدة  لألحياء 
بفتح  نقوم  كما  الحركة،  في  لالنخراط  ودعوتهم 
دورات سياسية وثقافية وفكرية ضمن المركز، ونهتم 
نحاول رؤية  بدعمها، كما  الشبابية ونقوم  بالنشاطات 
مشاريع  طرح  عبر  البطالة  مشكلة  من  للحد  حلول 

تشاركية شبابية«.

وأردف رشيد بأنه على الصعيد الثقافي والفني قاموا 
على  العزف  وتعليم  والموسيقى  للغناء  دورات  بفتح 
ولجنة  الفنانين  مع  التنسيق  عبر  الموسيقية  اآلالت 
الثقافة والفن العائدة للناحية، كما شددوا على االهتمام 
كوادر  لتخريج  دورة  هنالك  وكانت  اإلعالم،  بناحية 

إعالمية للشباب حسب قوله.

الطائرة والقدم عائد  لكرة  تأسيس فريق  تم  بأنه  وبين 
لحركة الشبيبة في تل رفعت، وأكد بأنهم يسعون لفتح 

مكتبة لقراءة الكتب للشبيبة.

»غايتنا تنظيم الفئة الشابة«

واختتم رشيد حديثه بالقول: »غايتنا تنظيم الفئة الشابة 
ومعاناة  الحصار  فرغم  المجتمع،  طليعة  تكون  كي 
التهجير القسري إال أننا وباالعتماد على الذات نسعى 

قادرين  حر  وفكر  إرادة  أصحاب  ليكونوا  بهم  للرقي 
على تمثيل أنفسهم«. 

سوريا  حزب  شبيبة  عضو  أشار  ذاته  السياق  وفي 
المستقبل  سوريا  كشبيبة  بأنهم  المستقبل حسن حسين 
هذه  بمستوى  للرقي  ويسعون  الشابة  بالفئة  يهتمون 
أجل  من  يضعونها  التي  والخطط  البرامج  عبر  الفئة 
الرفع من مستواهم، عبر االهتمام بالناحية الرياضية 
للتوغل  بسعيهم  منوهًا  والعلمية،  والثقافية  والفنية 
واالستفسار  والسؤال  المجتمع  داخل  واالنخراط  
عن مشاكل الشباب في العمل والمدارس والساحات، 
ودعوتهم لالنضمام لشبيبة سوريا المستقبل بعد النقاش 
كما  المستقبل،  سوريا  شبيبة  بمبادئ  وتعريفهم  معهم 
دوري  بشكل  وندوات  محاضرات  بإعطاء  يقومون 
مختصين،  أساتذة  مع  التواصل  عبر  بالشبيبة  تهتم 
االهتمام  أجل  من  والفن  الثقافة  مع حركة  والتواصل 
والرفع  المزري،  الواقع  الشبيبة من  بالفنون وإخراج 
فرص  لتأمين  إنمائية  مشاريع  وطرح  معنوياتهم  من 

عمل حسب ما أكده حسين.

دعم حركة الطلبة الدميقراطية 
للشبيبة

للشبيبة  الديمقراطية  الطلبة  حركة  لدعم  بالنسبة  أما 
أمينة  الديمقراطية  الطلبة  في حركة  اإلدارية  أشارت 
الديمقراطية  الطلبة  كحركة  قمنا  »لقد  بالقول:  محمد 
بمتابعة أمور الطلبة عبر تشكيل لجاننا ضمن مدارس 
عملها  بمتابعة  اللجان  هذه  وتقوم  رفعت،  تل  ناحية 
داخل المدارس وخارجها، حيث تتابع أوضاع الطلبة 
واألدبية  الثقافية  بالنشاطات  وتهتم  هواياتهم،  وتدعم 

والرياضية كي ال يتم تهميشها«.

تل  في  الرياضي  االتحاد  عضو  أطلعنا  الختام  وفي 
رفعت الكابتن محمد كور بالل على الوضع الرياضي 
في تل رفعت، على أنهم أنهوا البطولة المدرسية في 
التي أقيمت في مدرسة المجمع  القدم  تل رفعت لكرة 
الراهن  الوقت  في  يسعون  بأنهم  مبينًا  التربوي، 
تل  في  واألشبال  والشابات  الشباب  فرق  لتحضير 
للناحية،  العائدة  واألحياء  المدارس  ضمن  رفعت 
الفرق  لتلك  الكرات  مثل؛  لهم  المستلزمات  وتقديمهم 
داخل  منتخبات  تأسيس  يتم  كي  بتدريبها،  واالهتمام 
التي سوف  الدوريات  في  المشاركة  أجل  من  الناحية 
القدم  الفترة المقبلة لألشبال والشباب لكرة  تنطلق في 
لكرة  فريق  عشرون  من  أكثر  فيها  سيشارك  والتي 
بطولة  إلقامة  تحضيرات  هنالك  بأن  مؤكدًا  القدم، 
للطائرة وتحضير لتشكيل منتخب السلة بقيادة المدرب 
المجتمع  في  الشبيبة  دور  لترسيخ  علي  الرحمن  عبد 

من كافة النواحي. 

 

 

روناهي/ قامشلو- بعد دخول الكثير من المنظمات 
شؤون  مكتب  تأسس  سوريا؛  وشرق  شمال  إلى 
وضوابط  تنظيم  وضع  بهدف  اإلنسانية  المنظمات 
متواجد  األساسي  المكتب  مركز  إن  حيث  لعملهم، 
في مدينة عامودا، وله فروع متعددة في باقي مدن 

مقاطعة الجزيرة.

بشؤون  معني  اإلنسانية؛  المنظمات  شؤون  مكتب 
المنظمات الدولية والمؤسسات والجمعيات اإلنسانية 
والطفولة,  والمرأة  والخيرية  والتنموية  واإلغاثية 
إن  حيث  الشأن  بهذا  المعنية  المؤسسات  وجميع 
الغاية من تأسيس المكتب هو تنظيم عمل المؤسسات 
والجمعيات, والعمل على تحقيق أهدافها اإلنسانية, 
المنظمات  عمل  بين  والتوافق  التنسيق  خالل  من 
التحتية،  البنية  لتطوير  والمؤسسات  اإلنسانية 
وتحسين الواقع المعيشي والصحي والخدمي لجميع 

مواطني روج آفا والشمال السوري.

مهام مكتب شؤون املنظامت 
اإلنسانية يف قامشلو

لشؤون  الفرعي  المكتب  في  اإلدارية  صرحت 
المنظمات اإلنسانية في مدينة قامشلو أمينة عيسى 
في لقاء أجرته صحيفتنا معها، بأن المكتب فرعي 
حيث  عامودا،  مدينة  في  األساسي  للمركز  تابع 
يتولى المكتب شؤون المنظمات داخل مدينة قامشلو 
سواًء الناحية الشرقية أو الغربية واألرياف التابعة 
لها, وناحية تل حميس, وتل براك, ويتم متابعة عمل 
قبل اإلدارة  المرخصة من  المنظمات والمؤسسات 
الذاتية وإدارة العمل والشؤون االجتماعية فقط, كما 
يحق للمكتب توقيف عمل المنظمات غير المرخصة 

ومنعها من مزاولة عملها حتى يتم ترخيصها, وتبلغ 
مدة الترخيص عامان من تاريخ القبول, ليتم بعدها 
لخدمة  وتوجيهه  العمل  تنظيم  إطار  في  التنسيق 
والمساعدة  العون  يد  وتقدم  األهالي،  تفيد  هادفة 
للمنظمات من خالل متابعة أعمالها وتسهيل مهامها 

للوصول إلى أهدافها المنشودة والمشروعة.

وأردفت أمينة بالقول: »يتم متابعة عمل المنظمات 
ومدى شفافية عملها خالل عامان، فهي المدة المتفق 
من  االستفادة  مدى  ومراجعة  بالترخيص  عليهما 
وعدم  اإلنساني  العمل  قوانين  وفق  الفعلية  أعمالها 
االنحياز ألي جهة على أرض الواقع, أما إذا كانت 
المنظمة أو المؤسسة ُتخّلف أضرارًا على المجتمع، 
قبل  الترخيص  يلغى  وأيضًا  عملها،  توقيف  يتم 

انتهاء مدته إذا أخلت بهذه البنود«.

ملحوظ  بشكل  ازدادت  الخيرية  المنظمات  أعداد 
الجمعيات  عدد  أن  حيث  األخيرة،  األعوام  خالل 

إلى   40 من  الحالي  الوقت  في  بلغت  والمنظمات 
50 جمعية ومنظمة في مدينة قامشلو فقط, إال أن 
القليل منها مفعلة بالعمل الطوعي والخيري الفعال، 
المدينة هي منظمات محلية,  المنظمات في  فأغلب 
داخلي يخص  نظام  وإنشاء  بالترخيص،  بدأ عملها 
المنظمات  لهذه  المنحات  تقديم  ذلك  بعد  ليتم  العمل 
فإن  لذا  الخارج,  في  الدولية  المنظمات  قبل  من 

في  عائقًا  يشكل  مما  المنحات  لها  ُتقدم  ال  أكثرها 
استمرارية العمل أو تقديم األفضل لقلة التمويل.

.

أهداف املكتب؟؟؟

الذي  المكتب  أهداف  عن  حديثها  أمينة  أكملت 
يتمركز على العمل الحترام حقوق اإلنسان وحريته 
ونشر الوعي على كافة األصعدة بالقول: »للمكتب 
األساسي مكاتب فرعية في عدة مدن منها قامشلو, 
كركي لكي, تربه سبيه, ديريك, الحسكة الدرباسية, 
والهول، وجميعها تعمل في إطار يهدف إلى ترسيخ 
مفهوم اإلنسانية واالبتعاد عن المحسوبية والفروقات 
العرقية والطائفية والمذهبية، والعمل على استقطاب 
السوري  والشمال  آفا  روج  إلى  الدولية  المنظمات 
تنظيم  يتم  حيث  عام,  بشكٍل  وسوريا  بشكل خاص 
عمل المنظمات والجمعيات للعمل بشكل مؤسساتي 
وتشبيك هذه المنظمات، والجمعيات بعالقات على 
البنية  لتنمية  والشعب  المجتمع  تخدم  إنسانية  أسس 
التحتية للمجتمع، وذلك من خالل توجيه المنظمات 
والجمعيات للعمل في مجاالت التنمية منها الخدمية, 

والصحية, والطفولة واألمومة والتعلي«.

وأوضحت في حديثها بأنه يحق للمكتب مخاطبة كافة 
مباشر  احتكاك  على  تكون  والتي  المعنية  الجهات 
ضرورة  على  معها  واالتفاق  المنظمات  عمل  مع 
ويعتبر  والمشاكل,  األخطاء  لوقوع  تفاديًا  التنسيق 
المعنية  الجهات  بين  الوصل  صلة  بمثابة  المكتب 
والمنظمات من طرف وبين الشعب والمنظمات من 

طرف آخر.

أقسام املنظامت يف 

شامل ورشق سوريا

شمال وشرق  في  الموجودة  المنظمات  بأن  ويذكر 
التي  اإلغاثية,  منها  أقسام  ثالثة  إلى  تنقسم  سوريا 
قدمت دعمًا للمهجرين قسرًا من مدينة سري كانيه/ 
رأس العين، حيث تم تقديم السالل الغذائية لهم من 
قبل بعض المنظمات اإلغاثية, وأخرى تقدم العون 
تقدم  التي  والمنظمات  المقاطعة,  خارج  للوافدين 
ومنها  العمل(  مقابل  المال  )مشاريع  المشاريع؛ 
المشروع الذي ُافتتح في اآلونة األخيرة، حيث كان 
المتحدة،  لألمم  اإلنماء  مكتب  من  المشروع  دعم 
نظافة  منها  الهدف  وكان  معهم،  التنسيق  تم  حيث 
المدينة,  مستوى  على  العمل  فرص  وتقديم  المدينة 
والمشروع جاري العمل عليه في كل من ناحية تل 
براك وتل حميس, باإلضافة إلى حملة التشجير في 
المدينة مقابل رواتب مأجورة, وتم تنفيذ الكثير من 

مشاريع إعادة تأهيل اآلبار في منطقة تل حميس.

لشؤون  الفرعي  المكتب  في  اإلدارية  واختتمت 
المنظمات اإلنسانية في مدينة قامشلو أمينة عيسى 
بأنه ُافتتح مركز تدريب مهني لتدريب اليافعين الذين 
لم يواصلوا تعليمهم على مهنة معينة مثل الخياطة 
لمدة ثالثة أشهر, وتم  والحالقة وغيرها، وتم ذلك 
تقديم المستلزمات لهم بعد إنهائهم للتدريب ليباشروا 
بعدها بعملهم الخاص, إلى جانب ذلك ُتقدم خدمات 
توعوية من قبل بعض المنظمات التي تعمل وتنسق 
فعالياتها مع المكتب, ومنها مركز smart, ومركز 

بيل في قامشلو.

تقرير/ شيار كرزيلي

تقرير/ نشتيمان ماردنلي

تقرير/ آزاد كردي

قراءة في االقتصاد السوري.. إشكالية السياسة ونتائجها

مكتب شؤون املنظامت اإلنسانية... صلة الوصل بني املنظامت واملواطنني

روناهي/ منبج ـ ال تزال هناك العديد من العوامل التي تؤثر سلبًا في انهيار االقتصاد السوري، بحيث أدى ذلك إلى وصول 
االقتصاد  يتمكن من مجاراة هذا  الذي ال  المحدود  الدخل  المواطن ذي  أمام  إلى طريق مسدود  السورّية  العملة 
المتدهور والمتردي، إضافة إلى ضيق األفق أمام قوت يومه الذي ال يكفيه في خلق توازن مادي بمصروفه اليومي.

سوريا  في  االقتصادي  للشأن  المتتبع  ولعل 
تتنوع  المختلفة؛  العوامل  هذه  أن  يجد  عمومًا، 
اآلخر  وبعضها  خارجي  بعضها  أن  حيث  من 
داخلي، غير أن جميعها تلتقي في نقطة واحدة 
عبودية  من  تحريره  وعدم  المواطن  تكبيل  في 
التقت  المزيد؛  ولمعرفة  المدقع.  الواقع  هذا 
االقتصادي  بالمحلل  »روناهي«  صحيفتنا 

صادق الخلف.

تخبط اقتصادي 
واختالف املسارات

السوري  االقتصاد  مستقبل  وحول  ببداية، 
المتخبط في ظل انهيار العملة السورية، حدثنا 
السورية  األزمة  بداية  »منذ  قائاًل:  الخلف 
على  مقبلة  أنها  البالد  بدت  الحرب،  واندالع 
أن  سيما  وال  عديدة  اقتصادية  أزمات  شبح 
كبيرة  اقتصادية  عقوبات  إلى  تعرضت  البالد 
ومستمرة، وبالتزامن مع خضوع البالد لقانون 
قيصر مؤخرًا، الذي حارب المواطنين بمصادر 
أرزاقهم وقوت يومهم. هذه العقوبات ومن خلفها 
على  ملحوظ  بشكل  أثرت  متعددة،  ضغوطات 
الدوالر  مقابل  السورية  العملة  صرف  أسعار 
األمريكي. وبالتأكيد هذا األمر؛ سيؤثر سلبًا على 
مناطق شمال وشرق سوريا. كما أن هناك أمرًا 
آخر، يتمثل في عدم جدية النظام السوري؛ بحل 
معظم األمور تجاه األزمة االقتصادية بالطرق 
بإصدار  وجيزة؛  فترة  منذ  قام  بل  السلمية، 
مرسومين برقم )3 و4( في هذا العام الجاري 
2020، المتضمن منع التبادالت التجارية ومنع 
التجار من التعامل بغير الليرة السورية بمختلف 
سطحي  اإلجراء  وهذا  التجارية،  القطاعات 
أعماقها  من  برمتها  المشكلة  يحل  ولن  للغاية، 
والصناعية  التجارية  البضائع  أغلب  ألن  أبدًا؛ 
بالدوالر األمريكي،  يتم استيرادها  المستوردة، 
السورية خاصًة،  بالعملة  يلحق األذى  وهذا ما 
الدولة  وبالتالي هناك ضغط شديد على خزينة 

السورية عمومًا«..

أعباء الوصاية الدولية تثقل 
كاهل االقتصاد السوري

الخلف أضاف: »االقتصاد السوري يعاني من 
الزراعة  قطاعات  بجميع   اقتصادي  تدهور 
والصناعة والتجارة، ال سيما المنشآت والمعامل 
االقتصادية التي توقف بعضها لعدم توفر المواد 
النظام  األولية الستمرارها وديمومتها، كما أن 
السوري؛ أبرم عدة صفقات تجارية استثمارية، 
بما فيها الغاز والفوسفات والمالحة البحرية مع 
روسيا، وهذا األمر قد حجب اإليرادات المالية 
الدولة. وإذا  المواد بدخول خزينة  لهذه  الكبيرة 
على  ومقدمًا  مطروحًا  العسكري  الخيار  بقي 
التفاهمية؛  الحلول  تراجع  في ظل  الحلول  بقية 
األطراف  كل  مع  الحوار  إلى  اللجوء  وعدم 
تفاقم  من  سيزيد  ذلك،  فإن  المعنية،  السورية 
بينها.  فيما  المترابطة  االقتصادية  األزمات 
الحروب  في معظم   المتداولة  العمالت  فمثاًل، 
والغريب  الفت،  بشكل  تنهار  العالمية  الدموية 
إبان  يحدث حتى  لم  السورية  العملة  انهيار  أن 
الحياة  أوقفوا عجلة  الذين  داعش  مرتزقة  حكم 
االقتصادية واالجتماعية عن الدوران والنمو، لم 
تنهار  بهذا الشكل المريب؛ وهذا مرده اقتراب 

الحل السياسي من القدوم في المستقبل القريب. 
هناك أمر آخر متعلق بأن التمويل المادي الذي 
وتمنحه  تقدمه  والدولية،  اإلقليمية  الدول  كانت 
لحلفائها على األرض قد انخفض بشكل كبير؛ 
السوري  النظام  سيطرة  توسع  ازدياد  بسبب 
على مناطق مرتزقة المعارضة، حيث كان هذا 
كان  الذي  األمريكي  بالدوالر  لها  المقدم  الدعم 
الصعبة،  بالعملة  تجاريًا  المحلية  السوق  يغذي 
وهذا يوضح حقيقة الصراع -  فيما بينها للعب 
ال  بما   - عسكريًا  نفوذها  بسط  في  أكبر  دور 

يدعو للشك ارتباط السياسة واالقتصاد معًا«.

االقتصاد بني فكر اإلقصاء 
ورضورة االتصال

مناطق  في  االقتصادي  الواقع  مقارنة  وحول 
سوريا  مناطق  بباقي  سوريا  وشرق  شمال 
عامة، أشار المحلل االقتصادي صادق الخلف 
قائاًل: »تعتبر مناطق شمال وشرق سوريا من 
الباطنية  بالثروات  غنًى  سوريا  مناطق  أكثر 

خاصة  والزراعة،  والسدود  واألنهار  وبالمياه 
وهذا  الكثيرة،  الخصبة  األراضي  توفر  مع 
كثيرة  صناعية  مناطق  إنشاء  لها  يتيح  األمر 
تعتمد على تنوع المواد األولية. أما هذا الحال، 
أما  فهي  سوريا،  من  األخرى  المناطق  في 
النظام  بمناطق   - الحال  هو  كما    - محاصرة 
االقتصادية  العقوبات  لعبت  حيث  السوري، 
أشخاص فضاًل عن  أو  كيانات  المتكررة على 
الحرب العسكرية إلى قلة دعم العملة السورية 
على مصارف  واالعتماد  السوري  الداخل  من 
لبنان حتى عهد قريب لتبادل العمالت األخرى، 
التهديدات؛  من  المصارف  هذه  تسلم  لم  حيث 
ناهيك عن تأثير االحتجاجات السلمية من تأجيج 
وتفجير أزمات اقتصادية قوية، كان لها تأثيرها 
البعيد بانهيار االقتصاد السوري، كما أن لتجميد 
األصول المالية أثرًا واضحًا على االقتصاد. أو 
في  اإلداري  التنظيم  لمعطيات  فاقدة  أنها  أما 
 - الحال  هو  كما   - والبشرية  الطبيعية  ثرواتها 
بمناطق مرتزقة الجيش الحر، وهي بذلك تتّبع 
على  قادرة  وغير  التركي  االحتالل  إمالءات 
المالئم،  بالشكل  اإلنتاجية  الطاقات  توظيف 
حيث أن سعر المحروقات بمناطقهم يصل إلى 
المحروقات  بينما يصل سعر  نحو 800 ل.س 
نحو 75  إلى  مناطق شمال وشرق سوريا  في 
ل.س؛ وبالتالي يصل سعر البرميل الواحد إلى 

نحو 160 ألف ل.س««.

التفاوت يف الرثوات
 جوهر النزاعات

عن  بحديثه  خلف  صادق  االقتصادي؛  المحلل 
الحراك  المؤثرة على  السياسية؛  الحلول  غياب 
من  بد  »ال  بالقول:  ذلك  بّين  االقتصادي، 
سنواتها  خالل  السورية  األزمة  أن  االعتراف 
التسع تم تدويلها عالميًا، بحيث خرجت عن كونها 

في حدود الدولة السورية بل صارت تتحكم بها 
رقعة الشطرنج الدولية. إذ من الواضح أن الشأن 
االقتصادي مرهون بمعطيات التدخل الخارجي 
نجم  وإيران،  وتركيا  وروسيا  أمريكا  قبل  من 
عن ذلك، عدم وجود خارطة للحل السوري بين 
االقتصاد  قد وضع  المعنية  السورية  األطراف 
الدول  بين  السياسية  التجاذبات  بمهب  كله؛ 
االقتصادي  البساط  شد  بينها  فيما  تحاول  التي 
أيضًا  أخرى  دول  وبين  األخرى  الدول  من 
المزيد  لكسب  عسكريًا  هيمنتها  فرض  تحاول 
من المنجزات المختلفة عبر الالعبين والحلفاء 

المتواجدين على األرض«.
أن  تحاول  الدول  »هذه  قائاًل:  الخلف  وتابع 
مع  االقتصادية  األوراق  من  المزيد  تحصد 
استمرار الصراع دون حلول سياسية مفترضة، 
األشقاء  بين  السالم  فرص  تقوض  بذلك  وهي 
عدم  في  تلعب  أنها  كما  بينهم،  فيما  السوريين 
عبر  االقتصادية؛  الحلول  في  توازنات  خلق 
تأجيج الصراع ذاته بين منطقة وأخرى خالل 
أجندة  وضعت  أنها  كما  وجيزة،  فترة  كل 
اقتصادية في مقابل ملفات سياسية أخرى، وهذا 
يعني كلما كان هناك تطور في الشأن السياسي 
بالطبع في االقتصاد  أم نزواًل؛ سيؤثر  صعودًا 
حتمًا، األمر الذي يفجر جوًا من التكهنات غير 
االقتصادية  التحوالت  بخصوص  واضحة 

وقراءتها بشكٍل سليم«. 

سياسة األمر الواقع، قد تهزم 
شعباً. لكن؛ ال تصنع مستقبالً

كافة  إن  القول،  من  بد  »ال  الخلف:  وأشار 
أراضي  هي  سوريا،  في  األخرى  المناطق 
الحرب  ثمن  يدفع  الذي  السوري  للشعب 
وضريبة هذه التدخالت األجنبية، كما أن النظام 
العسكري  الحل  تجاه  متعنتًا  يزال  ال  السوري 
هناك  أن  أعتقد  2011م.  قبل  ما  إلى  والعودة 
رؤية اقتصادية، ستتبلور في الفترة القادمة في 
سيكون  حيث  الرئاسية،  االنتخابات  غضون 
للحل السياسي دورًا في إعادة التوازن لالقتصاد 
من  يمكنهم  بحيث  السوريين  ولكل  السوري 
صياغة مستقبل لبلدهم؛ بإنهاء الصراع الدامي، 
الذاتية  لإلدارة  دعوة  هناك  أن  المفترض  ومن 
لمؤتمر القاهرة 3 للمشاركة فيه، وسيسهم ذلك 
واالقتصادية  الدبلوماسية  العالقات  تحسين  في 
تأثيره  سيكون  حدث،  إن  السياسي  الحل  معًا. 
بسبب  ضعيفًا؛  المنظور  لألمد  االقتصاد  على 
االتفاقيات السياسية المبرمة بين النظام السوري 
دون  ذلك  وسيحول  له،  الداعمة  الدول  وبين 
عودة سريعة لشفاء االقتصاد من انهياره؛ بسبب 
خمسين  لمدة  بعضها  وصل  االتفاقات  هذه  أن 
عامًا، وهذا األمر سيدفعه أطفالنا ثمنًا للحروب 
الدائرة رحاها في جميع مناطق سوريا عامة، 
واحد  يوم  عمره  واحدًا  طفاًل  أن  معي  فتخيل 
خمسين  بعد  الحروب  هذه  ثمن  سيدفع  حاليًا، 
القول:  والنافل  وأجداده.  أهله  عاشها  عامًا 
طاولة  على  تجلس  لم  السياسية  األطراف  إن 
المقيت،  غرقه  من  االقتصاد  النتشال  واحدة، 
وإن لم يحدث ذلك في فترة قريبة، فإن سوريا 
مقبلة إلى تقسيم سوريا، وهذا ليس من مصلحة 

السوريين عمومًا«.

همزة وصل بني 
االقتصاد والسياسة

في  االقتصادية  الكارثة  عن  البديل  وحول 
خلف  االقتصادي؛ صادق  المحلل  أكد  سوريا؛ 
قائاًل: »يجب القول، إن فصل السياسة وتأثيراتها 
على المشهد االقتصادي من االستحالة بمكان، 
تقديم  السياسية؛  القوى  جميع  من  بد  ال  إذ 
تنازالت وال سيما من قبل النظام السوري من 
البدائل  فكل  السياسي،  للحل  توافق  إيجاد  أجل 
محالة؛  ال  ستفشل  األمر  هذا  قبل  المطروحة 
هذا  تجنيبها  يمكن  ال  مختلفة،  معايير  بسبب 
التجار  تعامل  أهمها؛  المشتعل، ولعل  الصراع 
خوف  إلى  إضافة  األمريكي،  بالدوالر  الكبار 
انتشار  لعدم  المتنوعة؛  تجاراتهم  على  بعضهم 
للخطر.  يعرضها  مما  المناطق  ببعض  األمن 
النظام  عند  العاملين  أحد  راتب  أن  لو  فمثاًل 
السوري قرابة الخمسين ألفًا، فهي مجماًل تعادل 
خمسين دوالر، أي أنها تعاني  قديمًا ما يقارب 
هل  المبلغ،  هذا  فتصور  سورية،  ليرة   2500
سيكفي لعائلة ما حاليًا ثمنًا لمادة الخبز، وغيرها 
من األمور األخرى؛ كالطبابة والتدفئة. كما أن 
بين  المفتوح  باالقتصاد  يتعلق  آخر  أمرًا  هناك 
جميع المناطق السورية الذي من شأنه أن يخفف 
من أعباء االقتصاد السوري المنهار، وال سيما 
تأمين  الطرق الدولية من مثل؛ طريق أم 4 وأم 
في  كبيرة  حرية  للتاجر  سيمنح   ذلك  أن  إذ   5
مزاولة أنشطته االقتصادية دون دفع عموالت 

وضرائب بين منطقة وأخرى«.  

تحرير املقاصد يف إصالح املفاسد، 
االقتصاد املجتمعي منوذجاً

المحلل االقتصادي؛ صادق الخلف مختتمًا حديثه 
اإلدارة  مناطق  إيالء  الضروري  بالقول: »من 
الزراعة  بقطاعي  الكثير من االهتمام؛  الذاتية؛ 
وقروض  وبذار  سماد  من  الحيوانية  والثروة 
للعودة  المزارع  ذلك، سيشجع  أن  إذ  زراعية، 
وستعود  الطرق،  بأيسر  أرضه  زراعة  إلى 
نتائج ذلك على االقتصاد عامة، وكذلك الحال، 
المنشآت  دعم  أن  حيث  الصناعة،  قطاع  في 

وتجهيزها  الصناعية  المدن  ببناء  االقتصادية؛ 
والمياه  والكهرباء  كالطرق  تامة؛  خدمات  من 
والمراكز صحية، وكذلك الحال، في ما يخص 
مديرية الجمارك، حيث من الواجب السماح لها 
بالعموالت  التعامل  المواد األولية دون  بإدخال 
والتي  الغذائية  األولية  المواد  في  تدخل  التي 
إذ  أيضًا،  األولية  الصناعات  دعم  في  تدخل 
في  الصراع  تأثير  تأجيج  عدم  ذلك،  شأن  من 
القاعدة الدنيا من الشعب، وبالطبع، فهناك  أمر 
أو  الكوبراتيف  بموضوع  االهتمام  وهو  آخر، 
الفترة  في  حققت  التي  االقتصادية  الجمعيات 
عن  ناهيك  ملموسة،  إيجابية  نتائجًا  الماضية 
كونها تحفز النشاط االقتصادي المريح والهام؛ 
من  مختلفة  اجتماعية  شرائح  إشراك  نتيجة 
تنمية تشاركية وإتاحة  ينتج عنه  المجتمع، مما 
أفراد  بين  كثيرة   عمل  فرص  لخلق  الفرصة 

المجتمع كافة«.

صادق الخلف

أمينة عيسى  

رشيد رشيد محمد كور بالل

أمينة محمد حسن حسين

 العنصرية والشوفينية

 وأالعيب الدولة

القومية

نافذة األسبوع 

نوروز عثمان

المجتمع  وضمير  بنفسية  التالعب  أن 
وجّره نحو مأزق سياسي واجتماعي هو 
في الحقيقة ليس سوى لعبة قديمة سارت 
وبافتعال  القومية،  الدولة  سياسة  بها 
بالدرجة  الفتن  خلق  إلى  به  حال  كبير 
األولى حتى تتمكن من تمرير سياستها 
الكالسيكية والضعيفة تلك، مخلفًة بذلك 
الضعف والجهل الذي تعاني منه أغلب 

المجتمعات في جغرافيتنا نحن. 
وتأتي العنصرية والشوفينية والتعصب 
السياسات  تلك  مقدمة  في  القومي 
فالعنصرية  العنصرية  على  المتعمدة 
الفرق  اصطناع  هو  العرقي  التمييز  أو 
حسب االنتماء العرقي لجماعة أو عرق 
تعريف  كيفية  عن  النظر  بغض  ما  
معاملة  تبرير  وبالتالي  العرق،  مفهوم 
بشكل  الجماعة  لهذه  المنتمين  األفراد 
مختلف اجتماعيًا وقانونيًا. كما يستخدم 
هذا المصطلح لإلشارة إلى الممارسات 
مجموعة  معاملة  خاللها  من  يتم  التي 
ويتم  مختلف،  بشكل  البشر  من  معينة 
تبرير هذا التمييز بالمعاملة باللجوء إلى 
التعميمات المبنية على الصور النمطية 
تلفيقات علمية. وهي كل  إلى  وباللجوء 
شعور بالتفوق أو سلوك أو ممارسة أو 
والتهميش  اإلقصاء  على  تقوم  سياسة 
والتمييز بين البشر على أساس اللون أو 

االنتماء القومي أو العرقي.
أو  العنصرية،  المؤسسة  حالة  وفي 
مجموعات  فإن  المنهجية،  العنصرية 
حقوقها  من   تحريمها  يتم  معينة 
أو   ، حقهم  من  هي  التي  واالمتيازات 

تؤثر في المعاملة على حساب أخرى. 
بالرغم من أن التمييز العنصري يستند 
في كثير من األحوال إلى فروق جسمانية 
بين المجموعات المختلفة، ولكن قد يتم 
على  أي شخص  التمييز عنصريًا ضد 
أسس إثنية أو ثقافية، دون أن يكون لديه 
صفات جسمانية. كما قد تتخذ العنصرية 
شكاًل أكثر تعقيدًا من خالل  العنصرية 
لدى  واعية  غير  بصورة  تظهر  الخفية 
األشخاص الذين يتصرفون تحت تأثير 

العنصرية القومية والعرقية. 
السائدة  والفوضى  األزمة  تحليل  وعند 
األوسط  الشرق  مجتمعات  أغلبية  في 
والبحث في جذور االقتتال والكره الذي 
مناطقنا  في  كبيرة  مساحات  بين  بثه  تم 
اليوم، نجد بأنها تحولت إلى جحيم كبير، 
وأمثلة  تاريخ  لها  التي  سوريا  ومنها 
قيادة  تحت  والعنصرية  الشوفينية  على 
من  الشوفينية  كانت  الذي  البعث  حزب 
أهم عناوينه العنصرية والشوفينية، كما 
 2004 عام  قامشلو  مجزرة  مثال  في 
الحزام  وفرض  عامودا،  سينما  وحرق 
أي  المكتومين  مسألة  وكذلك  العربي، 
لمواطنين  السورية  الجنسية  منح  عدم 
الجزيرة، وكذلك فرض سياسة  مناطق 

التعريب. 
العنصرية  سياستها  تهدف  زالت  وال 
الشعوب  بين  التفرقة  إلى  راهننا,  في 
السورية من عرب وكرد وسريان من 
تعميق  إلى  أخرى  جهة  ومن  جهة، 
ومن  المجتمع.  ضمن  الداخلي  النزاع 
األرض  هذه  شعوب  أن  القول  الجدير 
بينهم  فيما  وأمان  بسالم  معًا  عاشوا 
بعادات  والتعايش  االنخراط  درجة  إلى 
منذ  والمحبة  التآلف  على  مبنية  وتقاليد 
ِقدم التاريخ وأسسوا حضارات عدة مع 

بعضهم البعض. 
المجتمع  واقع  إلى  ننظر  عندما  لكن 
عنصرية  ظل  تحت  هذه  بشعوبه 
أن  نجد  القومية،  الدولة  وشوفينية 
والمحبة  الثقة  تفقد  كانت  الشعوب  تلك 
على  تعمل  كانت  وبالتالي  بينها،  فيما 
وهذا  األخرى،  على  واحدة  تحريض 
ما يزيد األزمة حدًة وتعقيدًا. إلى درجة 
نجد أن المجتمع بدأ يفتقد إلى االستقرار 
والنزاع  الحروب  دوامة  في  ويعيش 
الفتاك، حيث من المستحيل تحقيق حلول 

لهذه القضايا في ظل هذه السياسة.


