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سامية بيربس: »لرتكيا مشروع توسعي 

احتاليل يف المنطقة العربية«

بعزيمة ثابتة تعمل لتساعد 
غريها من المهجرين..

إدلب من خفِض 
التصعيِد إىل 

التصعيد-2

حزب سوريا المستقبل يعقد 

مؤتمراته ويزيد عدد فروعه
ناهز الستين عامًا وهو 
يجمع القطع الرتاثية 

القديمة منذ ثالثة عقود.. 
نوهت مديرة إدارة األزمات في جامعة الدول العربية 
التخريبي  للدور  التصدي  أهمية  إلى  بيبرس  سامية 
لدولة االحتالل التركي في استهداف المنطقة، داعية 
على  تعمل  عربية  استراتيجية  وجود  ضرورة  إلى 
مواجهة هذه األدوار التي باتت واضحة للعيان، حيث 
تعمل  عدة  قوى  من  مهددة  العربية  المنطقة  باتت 
على تهديد أمنها القومي، واستطاعت النفاذ وتحقيق 
مخططاتها في ظل األزمات التي تشهدها المنطقة من 

صراعات مختلفة..«4

ستحدُد  إدلب  معركَة  أّن  مبالغة  ليس 

سوريا،  في  التركّي  التدخِل  مآالِت 

التركّي  الجيش  أردوغان  أقحم  فقد 

قبوِل  حدوَد  تتجاوز  لعلها  معركٍة  في 

موسكو المحدد وفق خطوط سوتشي، 

المشهد  تراقب  التي  واشنطن  لتتدخَل 

الدواعي  بتفهِم  مسؤولوها  ويصّرُح 

ومن  جانبها،  إلى  والوقوف  التركّية 

أقصى التنسيق إلى التناقض تقوُد أنقرة 

عالقاتها  وتجّير  الخارجّية  سياستها 

لصالح أحالم السلطان.«5

نظم حزب سوريا المستقبل وبالتنسيق 
عامًا  مؤتمرًا  الشمالي  الخط  إدارة  مع 
إلنشاء فرع لحزب سوريا المستقبل في 
ريف الرقة الشمالي وذلك ببلدة حزيمة 

شمال المدينة.«2

والده  مرافقة  شابو  أندراوس  بدأ  عندما 
قبل نحو ثالثة عقود، في رحالته المتكررة 
بقامشلو الواقعة في شمال شرقي سوريا، 
زراعية  وأدوات  تراثية  قطع  جمع  بهدف 

قديمة، كان بالكاد قد بلغ أشده.«6

ُمهّجرة تعمل في مهنة الخياطة من أجل كسب لقمة العيش ومساعدة 
الُمهّجرين, تعمل بأسعار رمزية, وتطالب بتأمين الكهرباء، وافتتاُح 

مشغل للخياطة في المخيم.
وصل عدد الُمهّجرين قسرًا نتيجة الهجوم التركي مع مرتزقته على 
ألعداد  ونتيجة  ُمهّجر,  ألف  من 300  أكثر  إلى  الحدودية  المناطق 
المهجرين الكبيرة خصصت اإلدارة الذاتية بمدينة الحسكة أكثر من 
64 مركزًا إليوائهم, إلى جانب مخيم واشو كاني 12كم غربي مركز 

مدينة الحسكة.«3

هان عىل خالفات موسكو وأنقرة حول سوريا  حدود الرِّ
حدود  عن  البني  أكرم  السوري  الكاتب  تحدث  العرب  صحيفة  في  له  مقال 
يثار  الخالفات بين موسكو وأنقرة والرهان على نجاحها حيث كتب  بأن ما 
من خالف بين موسكو وأنقرة حول النفوذ في سوريا، ربطًا بتواتر االشتباكات 
بين قوات موالية لكال الطرفين وتنازعها على أهم المواقع والمرافق الحيوية 
في أرياف حلب وإدلب، تحدوها نقلة جديدة من التوتر والتصعيد، بعد تعرض 
نقاط مراقبة عسكرية تركية لقصف جيش النظام السوري وغالبًا بدعم وغطاء 

روسيين«9

في إطار تغيير ديمغرافية عفرين.. مرتزقة 
االحتالل التركي تستولي على منازل المدنيين

مباني في كرميان يعود تاريخها لـ 150 سنة مهددة بالزوال

بيوم المؤامرة الدولية على القائد قدمت فلذة 
كبدها فداء لنشر فكره

اختارت يوم 15 شباط  يوم اعتقال قائد الشعب 
لنشر  فداًء  ابنتها  لتقّدم  دولّية  بمؤامرة  الكردي 
فهناك  فشلت  المؤامرة  بأن  ولتثبت  الحر  فكره 
اآلالف ممن ارتشفوا فكره وفلسفته وسيناضلون 

من أجل نشره مهما طال الزمن.
النساء  بين  أوجالن  اهلل  عبد  القائد  فكر  انتشر 
كونه حلل قضية المرأة بحذافيرها ونساء عفرين 
وتحديَن  القائد  فكر  على  تعرفن  النساء  كبقية 
الظلم في سبيل التقدم وإخراج المرأة من الواقع 
المظلم الذي كانت تعيشه بعض النساء، كل ذلك 

كان بفضل فكر وفلسفة القائد.
سردت  لها  تقرير  عبر    JINNEWS وكالة 
القائد  فكر  على  تعرفت  عفرينية  امرأة  قصة 
وارتشفت منه لتطبقه على أرض الواقع فقدمت 
ابنتها فداء للنضال من أجل الحرية ونشر فلسفة 

قائدها:
الـ  ذو  رشو  فيدان  العفرينية  األم  وحياة  قصة 
العوائل  من  اآلالف  قصص  تشابه  عامًا   42
محافظة  عائلة  من  أنها  حيث  المنطقة،  في 
اندالع  القائد أوجالن مع  ومؤمنة بفكر وفلسفة 
شرارة ثورة روج آفا، من أهالي قرية كمروك 
التابعة لناحية موباتا في مقاطعة عفرين كبرت 

وترعرعت في كنف مركز مقاطعة عفرين.

ت تفاصيل حياتها تغيرّ

 مبعرفة فكر القائد

فيدان والدة لـ ستة أوالد، 4 منهم شابات واثنان 
أوجالن  فكر  على  بالتعرف  تعمقت  شبان، 
حيث  سوريا،  شرق  شمال  آفا  روج  ثورة  مع 
والنشاطات  الفعاليات  تحضر جميع  كانت  أنها 
التدريبات  حضور  وعبر  الثورة،  بداية  منذ 
والدروس الفكرية استطاعت تطوير شخصيتها 

وذاتها على ذات األساس.
قالت  فيدان  األم  مع  الوكالة  أجرته  لقاٍء  خالل 
إن تفاصيل حياتها تغيرت بالكامل بعدما تعرفت 
كانت  وهذه  أوجالن  القائد  وفلسفة  أفكار  على 

خطوة جديرة وصفحٍة بيضاء في حياة فيدان.
وتقول فيدان أن فكر وفلسفة القائد أوجالن فكرًا 

ونضاله  العالم،  شعوب  لجميع  ووطني  مسالم 
ومقاومته في سجن إيمرالي منذ 21 عامًا ليس 
الشعوب  جميع  عن  فداٍء  إنما  وذاته  لشخصه 
المضطهدة والتي تعرضت للظلم على يد الدول 

الديكتاتورية والسلطوية.
على  الدولية  المؤامرة  تنفيذ  أن  فيدان  وتشير 
أوجالن  اهلل  عبد  الكردي  الشعب  قائد  شخص 
فكره  من  خوٍف  جاء  العالم  دول  جميع  بتوحد 
المسالم والديمقراطي الذي ينادي بحرية جميع 
الشعوب ودلياًل على ذلك ما تفرضه تركيا حتى 
يومنا الراهن من عزلة مشددة على أوجالن في 
سجن إيمرالي بمنع عائلته ومحاميه من زيارته.

بعد تحرير فكرها انضمت ابنتها 
للحراك الشعبي

فداٍء  ابنتها  تقديمها  تفاصيل  فيدان  األم  سردت 
اهلل  عبد  الكردي  الشعب  قائد  وفكر  للثورة 
أوجالن قائلٍة »حينما كنا في عفرين قبل عاميين 
وحدات  لصفوف  االنضمام  تريد  ابنتي  كانت 
حماية الشعب والمرأة، إال أنني حينها كانت ال 
تزال صغيرة السن، وبعدما اضطررنا الخروج 
ابنتي  الشهباء أعادت  قسرًا من عفرين صوب 
هذا الطلب، وحينها ناقشنا معها أنا وأباها على 
صعوبات  من  الطريق  هذا  في  ينتظرها  ما 
عن  تتراجع  أال  هو  األهم  وأن  كبير  وعاتق 

طريقها مهما كان«.
وإرادة  قوة  ذات  كانت  ابنتها  أنا  فيدان  وأكدت 
أوجالن  بفكر  وتعلقًا  حبًا  أنها  شددت  وحينها 
االستعادة  كامل  على  هي  الحرية  وطريق 
منها وستكون  يتطلب  ما  كل  لتقديم  والجاهزية 
قدر المسؤولية والمهام التي تضعها الثورة على 

عاتقها.
من هذا المنبر قررت األم فيدان تقديم أبنتها فداٍء 
الكردي  الشعب  قائد  للثورة ونشر فكر وفلسفة 
عبد اهلل أوجالن واختارت يوم 15 شباط تحديدًا 
بالتزامن مع المؤامرة الدولية على القائد عبد اهلل 

أوجالن في ذكراها الـ 21.

كفاح طويل يلزمنا للوقوف 

بوجه املؤامرات

القرار  هذا  باتخاذ  فيدان  األم  وقوة  جرأة  عن 
»أن  قالت:  الوقت  ذات  في  والقوي  الصعب 
فقدان وابتعاد فلذة الكبد عن حضن األم في غاية 
واعتقال  الوطن  عن  االبتعاد  أن  إال  الصعوبة 
يتطلب  أوجالن  اهلل  عبد  الكردي  الشعب  قائد 
الوطن  عن  لدفاع  فداء  وأمهات  وكفاح  نضال 

وحمايته.
وشددت األم فيدان في حديثها أنها اختارت هذا 
لفكر  المعادية  للدول  لتبرهن  والتاريخ  اليوم 
أوجالن أن المؤامرة بائت بالفشل ولم تؤثر على 
بفكر  متمسكين  بكونهم  اإلطالق  على  الشعب 
منهم  يتطلب  ما  كل  لتقديم  ومستعدون  أوجالن 
في سبيل الثورة وأن هناك اآلالف من األبطال 

أمثال ابنتها.
واختتمت األم فيدان رشو حديثها بمناشدة جميع 
وشبان  شابات  من  أبنائهم  بتشجيع  األمهات 
عنها  والدفاع  الثورة  صفوف  في  لالنخراط 
بكون المرحلة مصيرية وتحدد وجود وال وجود 
يقع  مسؤولية  الثورة  وحماية  دعم  وأن  الشعب 

على عاتق كل شخص.
لقائد  وفداء  للثورة  ابنتها  فيدان  األم  وسلمت 
 15 يوم  في  أوجالن  اهلل  عبد  الكردي  الشعب 

شباط العام الجاري.

منطقة  في  القديمة  المباني  من  عدد  تعيش 
حين  في  والزوال،  االنهيار  خطر  كرميان 
تشير مديرية اآلثار في كرميان إلى عدم توفر 

أية مشاريع لحماية هذه المباني.
القديمة  الريفية  األبنية  من  عدد  تنتشر 
والتاريخية في قرية سعيد خليل شمالي قضاء 
كالر في منطقة كرميان، ويرجع تاريخ بنائها 

إلى ما قبل المئات من السنوات.
وتعيش هذه المباني خطر االنهيار والزوال، 
لها،  الالزمة  الصيانة  إجراء  عدم  بسبب 
وباألحرى دون أن تلقى أي اهتمام، خصوصًا 
مهددة  المباني  هذه  من  كبيرة  أجزاء  أن 
تهطل  التي  الغزيرة  األمطار  بفعل  باالنهيار 
.ROJNEWS على المنطقة، بحسب وكالة

ال مشاريع لصيانة املباين

باسم مديرية  المتحدث  قال  السياق،  وفي هذا 
للوكالة:  علي  محمد  كرميان  بمنطقة  اآلثار 
قرية  في  الموجودة  القديمة  المباني  »ترتبط 
سعيد خليل بالبنية التحتية الدينة في المنطقة، 
تلك  في  أنشًأ  معبد  أو  كمسجد  تعّرف  وهي 

األوقات لغاية ممارسة طقوس العبادة.«
وأضاف محمد علي متأسفًا: »نحن نعلم جيدًا 
بوجود مشكلة في هذه المباني يتوجب الوقوف 
كثيرًا  حاولنا  ولقد  لها،  حلٍّ  ووضع  عليها 
كرميان،  في  التاريخية  األبنية  معظم  حماية 

لكن جميع محاوالتنا باءت بالفشل.«
المباني  تاريخ  أن  علي  محمد  وأوضح 
ما  إلى  تعود  خليل  سعيد  قرية  في  الموجودة 
قبل 150 حتى 170 عامًا، وتابع: »بنيت عدد 
الجاف،  البكزاديين  قبل  من  المباني  هذه  من 
هذه  لصيانة  مشاريع  أية  اآلن  نملك  ال  لكننا 

المباني.«

تستمر دولة االحتالل التركي في انتهاج سياسية التتريك والتغيير الديمغرافي في عفرين؛ وذلك باستيالء مرتزقتها 
على منازل المدنيين وإخراج المدنيين من منازلهم عنوة؛ في مسعى منهم بتغيير ديمغرافية عفرين وسلبها 

أصالتها وهويتها التاريخية، وإعادة أمجاد سلطنتها العثمانية البائدة..«2
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أسباب وأعراض تضّرر األعصاب
يؤّثر الجهاز العصبي على عمل كل شيء في 
جسمك، من تنظيم عملية التنفس وحتى تحريك 
العضالت، ولكن ماذا يحدث في حال تضرر 
إلى  تؤدي  التي  األسباب  األعصاب؟ وما هي 

ذلك؟
فإن  الجسم،  في  األعصاب  ألهمية  نظرًا 
تضررها من شأنه أن يؤثر على مسير حياتك 
اليومية والروتينية، ولنتعرف على أهم األمور 
هي  ما  أواًل  نعرف  أن  علينا  بذلك  المرتبطة 

األعصاب؟
تعريف األعصاب وأنواعها

الخاليا  من  مجموعة  بأنها  األعصاب  تعرف 
الجسم  في  أساسيًا  دورًا  تلعب  التي  العصبية، 
ونقل الرسائل المختلفة. وتقسم األعصاب إلى 

ثالثة أنواع رئيسية، وهي على النحو التالي:
 Autonomic( الالإرادية  األعصاب 
الجسم  بنشاطات  في  تتحكم  وهي   :)nerves
الدم  وضغط  القلب  نبضات  مثل  الالإرادية، 

والهضم وتنظيم درجة الحرارة.
 :)Motor nerves( الحركية  األعصاب 
تمرير  خالل  من  حركتك،  في  تتحكم  والتي 
إلى  الشوكي  والنخاع  الدماغ  من  المعلومات 

العضالت في الجسم.
 :)Sensory nerves( الحسية  األعصاب 
تنظيم  عن  مسؤول  األعصاب  من  النوع  هذا 
إلى  والعضالت  الجلد  من  القادمة  المعلومات 
الحبل الشوكي والدماغ، بهدف ترجمتها الحقًا 

إلى مشاعر مختلفة مثل األلم.

أعراض تضّرر األعصاب
من  العديد  مع  األعصاب  تضرر  يترافق 
العصب  نوع  على  اعتمادًا  األعراض، 

المتضرر ومكانه، والتي تشمل:
تضرر  الالإرادية:  األعصاب  تضرر   -1
ظهور  إلى  يؤدي  األعصاب  من  النوع  هذا 

األعراض التالية:
الصدر  في  بألم  اإلحساس  على  القدرة  عدم  ـ 

مثل النوبة القلبية.
ـ التعرق الزائد، أو قلة التعرق.

ـ الدوخة والدوار.
ـ جفاف الفم والعيون.
ـ اإلصابة باإلمساك.

ـ تضرر المثانة.
ـ اضطرابات جنسية.

2- تضّرر األعصاب الحركّية: يشمل تضرر 
األعصاب الحركية هذه األعراض:

ـ الضعف العام.
ـ ضمور العضالت.

ـ التنميل والوخز.
ـ الشلل.

3- تضرر األعصاب الحسّية: بسبب دور هذه 
األعصاب ووظيفتها في الجسم، فإن تضررها 

يترافق مع ظهور األعراض التالية:
ـ األلم.

ـ الحساسية.
ـ التنميل.

ـ الشعور بالحرقة في مناطق مختلفة من الجسم.
ـ مشاكل في الوعي الموضعي للمصاب.

أسباب تضرر األعصاب
بتضرر  المرتبطة  األعراض  عرفنا  أن  بعد 
التي  األسباب  معرفة  المهم  من  األعصاب، 

تؤدي إلى ذلك:
من  العديد  الذاتية:  المناعة  بأمراض  اإلصابة 
هذه األمراض من شأنها أن تسبب ضرر في 

األعصاب المختلفة في الجسم.

السرطان  أنواع  ببعض  اإلصابة  السرطان: 
من شأنه أن يؤثر على عمل األعصاب، ليس 
مثل  المختلفة  العالجات  أن  بل  وحسب،  هذا 

الكيميائي واإلشعاعي قد تسبب ذلك أيضًا.
الصدمة: أي صدمة تكون في منطقة قريبة من 
حادث  مثل  لها،  الضرر  تسبب  قد  األعصاب 
منطقة  في  األعصاب  على  الضغط  أو  سيارة 

الرقبة.
مصابي  من   %70 من  أكثر  يعاني  السكري: 
من  وهي  األعصاب،  تضرر  من  السكري 

المضاعفات الخطيرة المرتبطة بالمرض.
بعض األدوية: هناك بعض المواد التي تدخل 
إلى الجسم عن طريق أدوية معينة تساهم في 
تلك  وباألخص  األعصاب،  في  إحداث ضرر 

التي تهدف لعالج اإليدز.
 B6 فيتامين  مثل  الفيتامينات:  بعض  نقص 
في  أضرارًا  تحدث  أن  شأنها  من   B12و

األعصاب.
كيفية عالج تضرر األعصاب

لألسف في بعض الحاالت من الصعب عالج 
هناك  ولكن  كلي،  بشكل  األعصاب  تضرر 
األعراض  من  التخفيف  على  تعمل  أدوية 

المرافقة لذلك.
الطريق األولي لعالج تضرر األعصاب يكون 
ليقوم  وراءه،  المسبب  عن  الكشف  خالل  من 

الطبيب بتحديد العالج تبعًا لذلك.

إلى  التواصل االجتماعي   أدى ظهور وسائل 
البعض  ببعضهم  العالم  سكان  ارتباط  زيادة 
أكثر من أي وقت مضى في التاريخ. ومع ذلك، 
يمكن أن يكون العتمادنا على وسائل التواصل 

االجتماعي تأثيرًا سلبيًا على صحتنا العقلّية.
لمنصات  فوائد  هناك  تكون  أنه  حين  وفي 
التواصل االجتماعي، إال أن استخدامها بشكل 
االرتياح  بعدم  تشعر  يجعلك  أن  يمكن  متكرر 

والعزلة على المدى الطويل.
إن من شأن تدفق وابل الصور المنتقاة بعناية 
سلبًا  التأثير  االجتماعية  التواصل  مواقع  على 
هوس  أن  حين  في  بذواتهم،  الناس  ثقة  على 
تصفح تويتر قبل الذهاب للسرير قد يساهم في 

رداءة النوم.
وفيما يلي ست طرق يمكن أن تؤثر بها وسائل 
التواصل االجتماعي سلًبا على صحتك النفسية 

دون أن تدرك ذلك.

1ـ الثقة يف النفس

انعدام  حاالت  من  العادل  نصيبنا  جميًعا  لدينا 
علني  بشكل  عنها  نتحدث  وبعضها  الثقة، 

وأخرى نفضل التكتم عليها.
وسائل  على  باآلخرين  نفسك  مقارنة  أن  إال 
متابعة  طريق  عن  االجتماعي  التواصل 
صورهم المثالية من الناحية الجمالية أو البقاء 
على اطالع على وضع عالقتهم على فيسبوك، 
ال يمكن أن يفيد كثيرًا في تهدئة شعورك بالشك 

في النفس.
وفي هذا الصدد وجدت دراسة أجرتها جامعة 
كوبنهاغن أن العديد من األشخاص يعانون من 
الذين  أولئك  وأن  الفيسبوك،«  »حسد  ظاهرة 
شعروا  الشهير  الموقع  استخدام  عن  امتنعوا 

برضى أكبر بحياتهم.
يقول الدكتور تيم بونو، مؤلف كتاب »عندما ال 
 Healthista لقناة  اإلعجاب«  إشارات  تكفي 
بالقيمة  إحساسًا  نستمد  »عندما  أنه  البريطانية 
من أدائنا مقارنة باآلخرين، فإننا نضع سعادتنا 

في متغير يقع خارج سيطرتنا تمامًا.«
إن إدراك مقدار الوقت الذي تقضيه في مطالعة 
يساعدك  قد  اإلنترنت  عبر  اآلخرين  صفحات 
ثقتك  وتعزيز  نفسك  على  أكثر  التركيز  على 

بنفسك.
إن من المهم للغاية بالنسبة لنا كبشر أن نكون 
قادرين على التواصل وإقامة روابط شخصية 

مع بعضنا البعض.
عندما  بذلك  القيام  الصعب  من  يكون  قد  لكن 
ونصبح  مستطيلة،  بشاشات  ملتصقين  نكون 
أكثر إلمامًا بالواجهات الرقمية ألصدقائنا منها 

بشخصياتهم الحقيقية.
ستينا ساندرز، وهي  تشرح  الجانب  هذا  وفي 
متابع   107000 لديها  سابقة  أزياء  عارضة 
على تطبيق انستغرام، كيف أن وسائل التواصل 
أحيانًا.  بالعزلة  تشعر  جعلتها  االجتماعي 
وقالت: )أعلم من تجربتي أنني قد أصاب بحالة 
»الخوف من فوات الشيء« عندما أرى صورًا 
لصديقتي عن حفلة لم أذهب إليها، وهذا بدوره 

قد  يجعلني أشعر بالوحدة والقلق(.
وقد وجدت دراسة نشرت في المجلة األميركية 
التصفح  أن  فردًا   5208 شملت  األوبئة  لعلم 
رفاهية  على  سلبي  تأثير  له  لفيسبوك  المنتظم 

الشخص.

2ـ الذاكرة

االجتماعي  التواصل  وسائل  تكون  أن  يمكن 
وتتبع  الذكريات  الستطالع  رائعة  نافذة 
األحداث الماضية. لكنها قد تشوه الطريقة التي 

تتذكر بها بعض اللحظات من حياتك.
كثيرون منا يقعون في خطأ قضاء وقت طويل 
ألعجوبة  مثالية  صورة  التقاط  محاولة  في 
بتلك  االستمتاع  إغفال  يتم  بينما  بصرية، 
مشاهدة  من  نستمدها  التي  المباشرة  التجربة 

الشيء بأم عينينا.
يقول الدكتور بونو »إذا وجهنا كل انتباهنا نحو 
وسائل  على  لمتابعينا  الصور  أفضل  التقاط 
فسيبقى  إعجابهم،  لتنال  االجتماعي  التواصل 
أخرى  بجوانب  لالستمتاع  االنتباه  من  القليل 

من التجربة في حينها.«
»كما أن قضاء الكثير من الوقت على هواتفنا 
األخرى  الجوانب  تلك  من  ينتقص  سوف 
أن  يمكن  التي  السعادة  يقوض  مما  للتجربة، 

نستمدها منها.«

3ـ النوم

يكتسي  النوم  من  يكفي  ما  على  الحصول  إن 
أهمية قصوى. ومع ذلك، يستخدم الكثيرون منا 
الهواتف قبيل الذهاب للنوم، وهو ما يجعل من 

الصعب علينا أن نغفو.
االنفعال  »إن  قائاًل:  بونو  الدكتور  يوضح 
بالقلق أو الغيرة مما نراه على وسائل التواصل 
االجتماعي ُيبقي الدماغ في حالة تأهب قصوى، 

ويحرمنا من النوم.«
»باإلضافة إلى ذلك، يمكن للضوء المنبعث من 
من  قليلة  بوصات  بعد  على  المحمول  جهازنا 
وجهنا أن يمنع تدفق الميالتونين، وهو هرمون 

يساعدنا في اإلحساس بالتعب.«
بعدم  صارمة  قاعدة  لنفسك  تضع  أن  حاول 
استخدام هاتفك لمدة 40 دقيقة على األقل إلى 
يحدث  ذلك  كان  إن  والحظ  النوم،  قبل  ساعة 

فرقًا في جودة نومك.

4ـ مدى االنتباه

ال يجب أن نهتم فقط بحالة العقل الباطن خالل 
على  عقولنا  قدرة  بمدى  أيضا  وإنما  النوم، 

التركيز بشكل كامل عندما نكون مستيقًظين.

المعلومات  كمية  إلى  النظر  الروعة  من 
المتوفرة بسهولة على أطراف أصابعنا بفضل 
يعني  ذلك  لكن  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
أيضا أن تشتت انتباه الناس أصبح أكثر سهولة.
لبضع  هاتفك  عن  التخلي  من  تتمكن  لم  وإذا 
دقائق على األقل، فمن األفضل أن تجرب قوة 

إرادتك في بعض األحيان.

5ـ الصحة العقلية

ال  االجتماعي  التواصل  وسائل  أن  ثبت  لقد 
التعاسة فحسب، وإنما تؤدي أيضًا إلى  تسبب 
أو  القلق  مثل  العقلية  الصحة  مشكالت  تطور 
أو  الالزم  من  أكثر  استخدامها  عند  االكتئاب 

دون توخي الحذر.
ففي 2018م، أفادت تقارير أن أكثر من ثلث 
دراسة  في   - األلفية(   جيل  يلي  )الذي  الجيل 
استقصائية شملت 1000 شخص - ذكروا أنهم 
لألبد،  االجتماعي  التواصل  وسائل  سيتركون 
منصات  إن  منهم  المائة  في   41 قال  حيث 
بالقلق  يشعرون  تجعلهم  االجتماعي  التواصل 

أو الحزن أو االكتئاب.
موسيقى  منسق  وهو  جايكوبز،  بن  قرر  فقد 
تويتر،  على  متابع   5000 ولديه  جي  دي  أو 
يناير  في  المنصة  إلى  الدخول  عن  التوقف 

2016م، وقد وجد االستراحة مفيدة حقًا.
يقول جايكوبز: »لقد جعلني تويتر في الحقيقة 
أشعر بالقلق من وقت آلخر حيث بدا لي شيئًا 
آالف  بمشاعر  كثيرًا  أهتم  كنت  أنني  فشيئًا 
يعرفوا  لم  هم  بينما  تابعتهم،  الذين  الغرباء 

بالضرورة من أنا.«
تركيزي  زاد  تويتر،  عن  انقطاعي  »منذ 
الوقت ألشياء أخرى،  وأصبح لدي متسع من 
مثل االستيقاظ الثالثة صباحًا وقراءة كتاب بداًل 

من ذلك.«
التخلي  الضروري  من  ليس  أنه  حين  وفي 
لكن  التواصل االجتماعي،  إطالقًا عن وسائل 
إذا شعرت أنها بدأت تثقل نشاطك، لما ال تفكر 
في تخصيص أوقات فراغ من روتينك اليومي 
كهذا  طفيفًا  تغييرًا  إن  االجتماعي؟  للتواصل 

يمكن أن يساعد كثيرًا في التخفيف عنك.

تأثريات وسائل التواصل االجتماعي على الصحة العقلّية

في إطار تغيير ديمغرافية عفرين.. مرتزقة االحتالل التركي 
تستولي على منازل المدنيي�ن

حزب سوريا المستقبل يعقد مؤتمراته ويزيد عدد فروعه

رغم العراقيل.. المؤتمر الرابع لحزب الشعوب 

الديمقراطية انعقد 

دائرة العالقات الخارجّية لإلدارة 

 اليوم
ً
 بلجيكّيا

ً
الذاتي�ة تستقبُل وفدا

العالقات  دائرة  استقبلت  ـ  األخبار  مركز 
شرق  لشمال  الذاتية  لإلدارة  الخارجية 
سوريا اليوم في قامشلو وفدًا بلجيكّيا ضمَّ 
عضو البرلمان البلجيكي جورج ديلمنيش 
في  اإلرهاب  ضحايا  منظمة  ورئيس 
فاستبسكيب وعدد  فيليب  وبلجيكا  فرنسا 

من الصحفيين.
الرئاسة  نائب  الوفد  استقبال  في  وكان 
الخارجية  العالقات  لدائرة  المشتركة 

وأشار  الدائرة،  وأعضاء  الكعيط  فنر 
الهدف  بأن  جورج  البلجيكي  البرلماني 
التعّرف  هو  الزيارة  من  الرئيسي 
واالطالع عن قرب على  وضع المنطقة 
االقتصادية،  و  السياسية  الناحية  من 
داعش  مرتزقة  موضوع  ومناقشة 
فيما  الذاتية.  اإلدارة  لدى  الموجودين 
تال ذلك اجتماع مغلق بين الوفد ودائرة 

العالقات الخارجية.

تستمر سياسات التغيير الديمغرافي المتبعة من 
قبل االحتالل التركي بشكل متسارع في مدينة 
العائالت  لمئات  فبعد توطينها  المحتلة،  عفرين 
وموباتا؛  وراجو  وجندريسه  بلبلة  نواحي  في 
تركيبة  تغيير  إلى  التركي  االحتالل  يسعى 
سكانها  تهجير  خالل  من  واسع  بشكل  المدينة 
مدينة  من  الفارين  مرتزقتها  عائالت  وإسكان 

إدلب وأريافها.
وفي السياق ذاته؛ أفادت مصادر محلية لوكالة 

اإلسالم  جيش  مرتزقة  باستيالء  لألنباء  فرات 
على عدد من المنازل في حي األشرفية بمركز 
مدينة عفرين وطرد مالكيها؛ بذريعة عدم وجود 

أوراق ثبوتية تثبت ملكيتهم لتلك المنازل.
الشرقية  جيش  مرتزقة  يقوم  ذلك؛  وبموازاة 
بطرد المواطنين من منازلهم في حي المحمودية 
تتراوح  مالية  بمبالغ  المرتزقة  لعائالت  وبيعها 
ما بين 10000- 15000 دوالر أمريكي، فيما 
تتعمد بعض المجموعات المرتزقة إلى مداهمة 

عائالت  وإسكان  وتفتيشها  المدنيين  منازل 
المرتزقة في تلك المنازل برفقة مالكيها.

تدفق  مع  بالتزامن  االنتهاكات  هذه  وتستمر 
المرتزقة  المجموعات  عناصر  لعائالت  كبير 
الوضع  على  أثرت  والتي  المحتلة  المدينة  إلى 
والتي  المدينة  في  واالقتصادي  المعيشي 
التموينية  والمواد  للمحروقات  فقدانًا  تشهد 
والخضروات ونقصًا حادًا في مادة الخبز، إلى 

جانب الفلتان األمني وازدياد حالة االختطاف.

المستقبل  سوريا  حزب  نظم  ـ  األخبار  مركز 
وبالتنسيق مع إدارة الخط الشمالي مؤتمرًا عامًا 
في ريف  المستقبل  لحزب سوريا  فرع  إلنشاء 

الرقة الشمالي وذلك ببلدة حزيمة شمال المدينة.
ثم  بالوقوف دقيقة صمت، ومن  وبدأ االجتماع 
تالها إلقاء الكلمات الترحيبية من قبل المتحدثة 
باسم إدارة الخط الشمالي رهام خميسي؛ قالت 
فكري  سياسي  برنامج  هو  »الحزب  فيها: 

وأهدافه سلمية يرفض كافة المفاهيم والمواقف 
غير الديمقراطية والعنصرية، ويؤمن بالتعددية 
وحدة  على  يؤكد  كما  والفكر،  المعتقد  وحرية 
دول  مع  العالقات  وحسن  السورية  األراضي 
الجوار. ويجمع بين األصالة المجتمعية والحداثة 

الديمقراطية ويؤمن بالمساواة بين الجنسين«. 
سوريا  حزب  عن  ممثلون  المؤتمر  وحضر 
المستقبل وفروعه في الرقة وممثلون عن اللجان 
المدنية والعسكرية. وألقت ممثلة المجلس المدني 
فيها: »يجُب على جميع  قالت  هيام أحمد كلمة 
أنفسهم  تنظيم  المستقبل  سوريا  حزب  أعضاء 
تمكين  يخدم  الذي  الحزبي  التحول  يحقق  بما 
أعضاء الحزب للتحّول إلى شخصّيات سياسية 
السياسي  الّتأثير  قدرة  تمتلك  مثّقفة  وحزبية 
اإليجابي في الُمجتمع وإيجاد شخصيات منظمة 
متواضعة تحب الّشعب وتحمل همومه بصدق 

وإخالص«.
التعريف  هو  المؤتمر  من  »الهدف  وأضافت: 
عام  مجلس  ووضع  المستقبل  سوريا  بحزب 
له في أرياف مدينة الرقة تحت شعار »سوريا 

ديمقراطية ال مركزية.. ترسيخ اإلدارة الذاتية.. 
تعزيز قوات سوريا الديمقراطية«.

بعد ذلك قام رئيس ِفرع الحزب بالرقة وريفها 
عبد اهلل الشبلي بشرح الوضع السياسي للساحة 
السورية واإلقليمية؛ قائاًل: »إن ما يجري على 
الساحة السورية اليوم؛ هو بسبب تعّنت النظام 
والمعارضة على الحل العسكري الذي لم ُيجلب 
عديدة  لمرات  تم  كما  للسوريين,  الدمار  إال 
السياسي  للحل  الذاتية  اإلدارة  دعوات  تجاُهل 
  / الذي يتخذ من جنيف والقرار األممي /2254

أرضية لحل األزمة الّسورية«.
البوابة  هو  السياسي  الحل  »إّن  الشبلي:  وأكد 
الحقيقية لُمستقبل سورّيا الجديدة, سورّيا التي ال 
بد أن تكون لكل السوريين ال لطرف دون آخر؛ 
التركي  االحتالل  دولة  تحاول  الذي  الحل  ذلك 
تأخيره من خالل دعم مرتزقتها وافتعال معارك 

جديدة مع أبناء الشعب السوري«.
وبحسب ما قالته اللجنة التنظيمية في الحزب أنه 
الرقة مؤتمرات حزب  أرياف مدينة  ستقام في 
شباط   24 حزيمة،  الكرامة،  المستقبل  سوريا 

آذار  الغربي، 1  لخط  ناحية شامية, 26 شباط 
مدينة الرقة تحت شعار »سورّيا ديمقراطّية ال 
مركزّية.. ترسيخ اإلدارة الّذاتّية .. تعزيز قّوات 

سورّيا الّديمقراطّية«.
انتخب  المؤتمر؛  برنامج  من  االنتهاء  وبعد 
ناحية  لمجلس  الُمستقبل  سورّيا  حزب  أعضاء 
للمجلس  رئيس  انتخاب  تّم  حيث  حزيمة، 
وأعضاء وعددهم 21 عضوًا ورئاسة مشتركة 

للمجلس.

مركز األخبارـ  يعقد حزب الشعوب الديمقراطية 
اليوم مؤتمره الرابع في العاصمة التركية أنقرة، 
ودول  وتركيا،  كردستان  من  وفود  بمشاركة 
أخرى. وعلى الرغم من العراقيل التي تفرضها 
اآلالف  أن  إال  الوافدين،  التركية على  الشرطة 
والحضور  الصالة  إلى  الوصول  استطاعوا 

للمشاركة في المؤتمر.
 وقبل البدء بالمؤتمر عقدت حلقات الدبكة وردد 
الحضور شعارات عدة »بمقاومتنا سننتصر«، 
الحياة  هي  »المرأة  القائد«،  بدون  حياة  »ال 

والحرية«.
المؤتمر  في  يشارك  فإنه  المعلومات  وحسب 
 28 من  وفود  بينهم   من  شخص،  ألف   30

دولة، ومنها »تونس، فلسطين، األردن، فاس، 
قبرص، السويد، فرنسا، ألمانيا، النمسا، لبنان، 
الدانمارك،  كاتالونيا،  إيطاليا،  باسك،  اليونان، 
فنلندا،  البرتغال،  إسُكتلندا،  إنكلترا،  النرويج، 

سويسرا، إسبانيا، أرمينيا، العراق«.
تم  المؤتمر  النعقاد  األولى  الساعة  وفي  هذا 
القائد  على  المفروضة  العزلة  على  التشديد 
عبد اهلل أوجالن وكانت المواقف مناهضة لهذه 

العزلة. 
مشتركة  رئاسة  انتخاب  يتم  أن  المقرر  ومن 

للحزب باإلضافة إلى انتخاب إدارة للحزب.
في  الديمقراطي  الشعوب  حزب  عن  النائب 
عن  أعرب  بايدمير  عثمان  التركي  البرلمان 

لحزبه،  العام  المؤتمر  في  مشاركته  لعدم  أسفه 
في  بحقه  اعتقال  مذكرات  بسبب صدور  وذلك 

تركيا.
وقال بايدمير خالل مؤتمر صحفي عقده عقب 
لقائه بعدد من البرلمانيين في هولير، أنه يتمنى 
المنعقد  حزبه  لمؤتمر  والنجاح  التوفيق  لحزبه 

اليوم.
الوطنية  الوحدة  موضوع  على  بايدمير  وركز 
االستراتيجية  توحيد  نستطيع  »هل  متسائاًل: 
الكردية التي ستكون أساسًا للديمقراطية والسالم 

وسبياًل لحل مجمل القضايا الكردستانية؟«.
تكثيف  األطراف  جميع  من  بايدمير  تمنى  كما 

جهودها في مساعي توحيد الصف الكردي.

مركز األخبار ـ تستمر دولة االحتالل التركي في انتهاج سياسية التتريك والتغيير الديمغرافي في عفرين؛ وذلك باستيالء مرتزقتها على منازل المدنيين 
أمجاد سلطنتها  وإعادة  التاريخية،  أصالتها وهويتها  عفرين وسلبها  ديمغرافية  بتغيير  منهم  عنوة؛ في مسعى  منازلهم  المدنيين من  وإخراج 

العثمانية البائدة..

عبداهلل الشبلي
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ال روناهي / قامشلو ـ يمتلك الكثيرون المفهوم 
الخاطئ والذي هو بأنه في حال استلم منصب أو 
مهام ال يجوز التقرب منه أو نقده، وكذلك يظن 
فاألمور  والمهام  المنصب  لذلك  تركه  حال  في 

بعده سوف تصبح جحيمًا وكلها أخطاء.
في الوسط الرياضي يظهر الكثير من الرياضيين 
إدارة  وأيضًا  الرياضي  االتحاد  مثاًل  ينتقدون 
نفس  ترى  األيام  مرور  ومع  الجهاد،  نادي 
األشخاص قد أصبحوا أصحاب مناصب ومهام 
وإدارة  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  في 

نادي الجهاد.

السابق  التفريع  في  كتبنا  ـ  الشهباء   / روناهي 
بالحصان   c3 البيدق  بأخذ  األسود  يقوم  كيف 
التفريع  وينتهي  جيركو  بتفريع  يسمى  ما  أو 
سوف  واليوم  لألبيض  بسيط  بتفوق  بالتساوي 

نرى التغيير الجديد في هذا التفريع
 c3 البيدق  أخذ  عن  عوضًا  األسود  فالالعب   
 c3 ويأخذ  المضاد  بالهجوم  فيقوم  بالحصان 

بالفيل لنرى كيف يتم هذا التفريع. 
 e5 البيدق  األسود   e4 البيدق  يلعب  األبيض 
األبيض يلعب الحصان إلى f3 األسود الحصان 
إلى c6 األبيض الفيل إلى c4 األسود الفيل إلى 
الحصان  األسود   c3 إلى  البيدق  األبيض   c5
إلى f6 لطلب البيدق e4 وهنا األبيض ال يهتم 
واستالم  الفيل  لتهديد   d4 ويلعب  التهديد  بهذا 

المنتصف.
فيقوم   e5 بالبيدق   d4 البيدق  يأخذ  األسود 
األبيض بأخذ البيدق d4 بالبيدق c3 لتهديد الفيل 
 b4 الفيل إلى بالتقدم ويلعب  وهنا يقوم األسود 
 c3 إلى الحصان  يلعب  األبيض  الملك.  ويكش 
فاألسود يأخذ البيدق e4 بالحصان وهنا األبيض 

 o-o يقوم بالتبييت القصير
فيقوم األسود بلعبة هجومية فبدل أخذ الحصان 
c3 بالحصان فيأخذه بالفيل وهنا يحدث التغيير 

عن التفريع السابق
 األبيض يقوم بلعب لعبة قوية وهي تقديم البيدق 
لتهديد الحصان وفي نفس   d5 المربع إلى   d4

منتصف  السعودية،  العربية  المملكة  تستضيف 
الشهر المقبل، منافسات بطولة الجولف الدولية 

للسيدات التابعة لبطوالت الجولة األوروبية.

الفترة من 19 وحتى 22  البطولة ستقام خالل 
آذار المقبل، على مالعب رويال جرينز بمدينة 

الملك عبد اهلل االقتصادية في جدة.

عنوان  تحت  البطولة  لهذه  المملكة  وترّوج 
»السيدات أواًل«، وتعول المملكة في تنظيم هذا 
الحدث كونه أول حدث احترافي للنساء يقام في 
المملكة على تشجيع السيدات لممارسة الرياضة.

مشاركة  البطولة،  من  األولى  النسخة  وستشهد 
حيث  العالم،  مستوى  على  الالعبات  أفضل 
ستشارك البريطانيات إيمي بولدين وكارلي بوث 

وريتشل دراموند والسويدية كاميال لينارت.
وقالت إيمي بولدين، التي تعمل كسفيرة للترويج 
لرياضة الجولف في السعودية »سعيدة بما أراه 
أكن  لم  بسرعة،  تتغير  األمور  المملكة،  في 
تقام في  أننا سنشارك في بطولة دولية  أتصور 

السعودية«.
وأضافت »لقد قمت بزيارة ملعب رويال جزينز 
أنه  أعتقد  البطولة،  منافسات  عليه  ستقام  الذي 

أحد أفضل مالعب العالم«.

103 المرأةالرياضة

محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

بعزيمة ثابتة تعمل لتساعد غيرها من المهجرين..

عربية من بين ست نساء األكثر تأثيراً في العالم فمن تكون؟؟؟

نساء المكسيك تحضرن لإلضراب الوطني للمرأة في التاسع من آذار

ُمهّجرة تعمل في مهنة الخياطة من أجل كسب لقمة 
رمزية,  بأسعار  تعمل  الُمهّجرين,  ومساعدة  العيش 
وتطالب بتأمين الكهرباء، وافتتاح مشغل للخياطة في 

المخيم.
التركي  الهجوم  نتيجة  قسرًا  الُمهّجرين  عدد  وصل 
من  أكثر  إلى  الحدودية  المناطق  على  مرتزقته  مع 
300 ألف ُمهّجر, ونتيجة ألعداد المهجرين الكبيرة 
خصصت اإلدارة الذاتية بمدينة الحسكة أكثر من 64 
مركزًا إليوائهم, إلى جانب مخيم واشو كاني 12كم 

غربي مركز مدينة الحسكة.
إلى  يهدف  ممارساته  خالل  ومن  التركي  االحتالل 
تغيير معالم المناطق المحتلة،  وإجراء عملية تغيير 
مكان  مرتزقته  وتوطين  المنطقة،  في  ديمغرافي 

السكان األصليين.

عزميتهم ومقاومتهم كبية..

يعيشها  التي  المأساوية  األوضاع  من  الرغم  وعلى 
المنظمات،  لغياب  اإليواء  مراكز  في  الُمهّجرون 

والهالل  الذاتية  اإلدارة  على  الدعم  يقتصر  حيث 
األحمر الكردي، إال أن عزيمتهم ومقاومتهم كبيرة, 

ويمارسون حياتهم بشكل عادي.
عفاف محمد العلي الُمهّجرة من سري كانيه مع عائلتها 
المؤلفة من ثالثة أفراد، تعّرض منزلها كالمئات من 
لتركه  اضطرت  لذلك  والنهب،  للسرقة  الُمهّجرين 

بسبب ممارسات االحتالل ومرتزقته.

»رسقوا آلة الخياطة التي كنت 
أعمل عليها«

كاني  واشو  مخيم  داخل  اآلن  محمد،  عفاف  وتعمل 
في مهنة الخياطة, والتي كانت تمتهنها قبل تهجيرها, 
مرتزقة  هجوم  بسب  منازلنا  من  »ُهّجرنا  وتقول: 
االحتالل التركي ما يسمى الجيش الوطني السوري، 
المرتزقة قاموا بسرقة جميع ممتلكاتنا, كما سرقوا آلة 

الخياطة التي كنت أعمل عليها في المدينة«.
»بعد  بالقول:  المقاومة  على  محمد  عفاف  وتصّر 
البعض،  منازلنا قررنا مساعدة بعضنا  تهجيرنا من 

ألننا سنقاوم وسنقوم بالتأسيس من جديد«.
آلة  عفاف  اشترت  لعائلتها،  العيش  لقمة  ولتأمين 
الخياطة بمبلغ 150 ألف ليرة, وأردفت: »لمساعدة 
أهلنا الُمهّجرين الذين يعانون, أعمل بأسعار رمزية، 

ألنني أعلم جيدًا أوضاعهم المعيشية.
 وقالت عن واقعهم في المخيم »وضعنا هنا في مخيم 
واشو كاني جيد, تقّدم إدارة المخيم كافة االحتياجات 

ومواد  مأكل  من  لألهالي  الضرورية  والمستلزمات 
التدفئة واألغذية«.

تسعى الفتتاح مشغالً..

فترة  قبل  جيد,  المخيم  في  عفاف: »عملي  وتضيف 
عدت إلى المدينة من أجل إخراج بعض المستلزمات 
منعوني,  المرتزقة  ولكن  المنزل،  من  الضرورية 

والمعاملة كانت سيئة جدًا«.
الكهرباء  تأمين  المخيم  إدارة  محمد  عفاف  وطالبت 
مشغل  وافتتاح  علمها,  في  االستمرار  أجل  من  لها 

للخياطة في المخيم.
وشددت الُمهّجرة عفاف محمد في نهاية حديثها على 
في  منزلها  إلى  العودة  وتمنت  المقاومة،  استمرار 

أسرع وقت بعد إخراج المرتزقة.
وكالة/ هاوار

حافاًل  تاريخًا  يروي  الصور  من  بألبوم  ممسكة 
تجلس  والدولية،  العربية  والتكريمات  بالتتويجات 
العمري )39 عامًا( على كرسي خشبي خلف  حياة 
الميداليات  عشرات  تحصي  وهي  الصغير،  مكتبها 
لمسيرة  دولية،  في مسابقات  بها  فازت  التي  الذهبية 

نجاحاتها المهنية والسياسية.
أحد  الرقاب  مدينة  من  تونسية  شابة  العمري  حياة 

بوزيد  لمحافظة سيدي  التابعة  المحلي  الحكم  مراكز 
بتونس التي شهدت أولى شرارات ثورة كانون األول 
2011 بسبب التهميش الذي طالها لعقود، ترعرعت 
العلم طريقها  فكان  الحال،  ميسورة  ريفية  عائلة  مع 

إلى تحقيق شهرة واسعة.

شهرة واسعة

اشهرة واسعة
العمري  حياة  اشترطت  عينيها،  قرة  بجميل  اعترافًا 
التونسي  الرئيس  دعاها  حين  والداها  يرافقها  أن 
قصر  في  لتكريمها  المرزوقي  المنصف  السابق 
وأن  الجمهورية،  بوسام   2013 شباط  في  قرطاج 
الذي  الرئيس  لها  حققه  ما  وهو  توسيمهما،  يجري 
أرسل إليهما سيارة رئاسية خاصة تقلهما إلى قصر 

الرئاسة.
تقول حياة العمري إن اكتشافها طريقة لتثمين التراب 
العالم  أبواب  أمامها  فتح  لديها،  اختراع  أبرز  كان 
خاصًة  المتكررة،  محاوالتها  بعد  مصراعيها،  على 
تسمى  الثمن  باهظة  مادة  تستورد  كانت  تونس  أن 
»الصوان النشيط«، إلزالة الفلور من مادة الحامض 
بمنطقة  التونسي  التراب  أن  حين  في  الفوسفوري، 

الحوض المنجمي )جنوب البالد( غني بهذه المادة.
بعد  أنه  أيضًا  حياة  تؤكد  وجهها،  تفارق  ال  ببسمة 
األتربة  من  المادة  هذه  الستخراج  طريقة  اكتشاف 
التونسي،  الجنوب  منطقة  في  بكثافة  المتراكمة 
تجني  التونسي  الكيميائي  المجمع  شركة  أصبحت 
فورًا  وتم   ،2008 سنة  مليارًا   12 تناهز  أرباحًا 

التوقف عن استيراد هذه المادة.

اخرتاع جديد

عند  تتوقف  لم  الفوالذية  وعزيمتها  اختراعاتها 
ذلك، فهي أيضًا من اخترع الطريقة الجديدة لتثمين 
الفوسفور  النباتية، واستخرجت منها مادة  الفضالت 
عديد  في  استغاللها  يمكن  حيث  الشوائب،  من  نقية 
األسنان  وطب  األعالف  مثل  األخرى  القطاعات 

والمشروبات الغازية.
هذا ولم يهدأ بال حياة العمري للبحث عن حل لمشكل 
الحقول الشاسعة التي بدأت تفقد خصوبتها في مدينة 
تسميها  أن  تحلو  كما  أو  األصلي  موطنها  الرقاب 
إلزالة  طريقة  الحقًا  لتكتشف  تونس«،  »كاليفورنيا 
مادتي الكلور والفوسفور من الحامض الفوسفوري، 
عالجتها  التي  األعشاب  بعض  استخدام  بفضل 
قادرة  لزجة  مادة  إلى  ثم سحقتها وحولتها  وجففتها، 

على امتصاص الكلور والفوسفور.
وهي  العمري  حياة  تقول  االختراعات  هذه  كل 
تستحضر تاريخها المرصع بالتتويجات والميداليات 
وشعاعها  نجاحها  سر  وراء  تكمن  إنها  الذهبية، 
المهني، مؤكدًة أن المرأة التونسية التي تحتل مراتب 
عالمية متقدمة ذكية وقادرة، ولكنها ال تحظى بمكانتها 

التي تليق بها.
ا.

غياب الدعم

معترك  حياة  دخلت  العلمية،  اهتماماتها  عن  فضاًل 
ثانية  برلمانية  لدورة  انتخبت  السياسية، حيث  الحياة 
عن حركة النهضة، إذ تؤكد أنه جرى إبرام اتفاقيتين 
مع منظمة إيطالية وأخرى مع الكويت إليجاد حلول 
للمهندسين العاطلين عن العمل، الفتًة إلى أنها ستعمل 

من موقعها البرلماني لتطوير البحث العلمي.
»الباحث  بالقول:  ومرارة  بحسرة  حديثها  تواصل 
التونسي ال يجد التشجيع الكافي من الدولة لمواصلة 
إلى  يفتقر  حيث  العلمي،  للبحث  والتفرغ  أبحاثه 
أبسط اإلمكانيات، لذلك من الصواب اليوم ضرورة 
إعطاء أهمية أكثر للعلم والبحث العلمي، مثل الدول 

الغربية«.

التونسية  والكفاءات  المهندسين  هجرة  أن  وتضيف 
يستحق  أمر  للتوظيف  فرص  بحثًا عن  الخارج  إلى 
قيمة  تعطي  التي ال  الدولة  لسياسات  أشمل  مراجعة 

كبيرة لهذه الكفاءات.

جوائز قيمة

النساء  بين  من  العمري  حياة  اختيار  يعد  ووال 
مؤتمر  أثناء  العربي  العالم  في  تأثيرًا  األكثر  الست 
المهندسات العربيات بالكويت مطلع الشهر الجاري 
التكريم األول، فتلك األنامل الذهبية سبق أن اختارها 
قائمة  ضمن  للجامعة  التابع  للمرأة  العربي  المجلس 
العربي  العالم  في  تأثيرًا  األكثر  امرأة   100 تضم 

وذلك خالل عامي 2017 و2018.
العمل  من  سنوات  بعد  العمري،  حياة  ونالت 
في  والميداليات  الجوائز  من  العديد  والمثابرة، 
مسابقات دولية، منها ميداليتان ذهبيتان في األولمبياد 
العالمي للمخترعين سنة 2013، الذي انتظم بتونس، 

وشارك فيه أكثر من 100مخترع من 10دول.
الذهبية  الميدالية  على  خالل  أيضًا  حصلت  كما 
للمسابقة نفسها في نسخة 2014 بفرنسا، كما حصلت 
أيضًا على الميدالية الذهبية للصالون الدولي لالبتكار 
سنة   90 منذ  مرة  أول  وهي  بفرنسا،  والمبدعين 

يحصل فيها عربي أو إفريقي على هذه الجائزة.
عيون حياة العمري الحالمة تقول إنها لن تنام الليالي 
التي  األدمغة  هجرة  نزيف  إيقاف  حين  إلى  الطويلة 
تشد رحالها نحو أوروبا، وضخها دماء جديدة عبر 
إلى  المستهلك  شعبها  ليتحول  اإلمكانيات،  منحهم 

شعب صانع عظيم.
وكاالت

تستعد المكسيك لحملة إضراب كبيرة من أجل 
العنف ضد المرأة في يوم التاسع من آذار، كما 
أيد رئيس الجمهورية وأعضاء الكونغرس من 

خالل بيان لهم لهذه الحملة.
Brujas del Mar وهي جمعية نسوية  بدأت 
اقترحت اإلضراب الوطني للمرأة تأسست في 
الشبكات  على  الشرق،  في  فيراكروز  مقاطعة 
الدعوة  وتم  اإلضراب.  حملة  االجتماعية 
باإلضراب النسائي الوطني في التاسع من آذار 
بشعار؛  البالد  في  النساء  قتل  على  احتجاجًا 

»تسع حركات«.

»دعوا النساء يتحركن«

لوبيز  مانويل  أندريس  الرئيس  قال  وبدوره 
النساء  »دعوا  صحفي:  بيان  في  أوبرادور 
يتحركن، هذا من حقهن فهن أحرار. حكومتنا 

لن  النساء  إن  المصالحة، مؤكدًا  تضمن حقوق 
يتعرضن للضغوط التخاذ القرار«.

ووفقا للبيانات الرسمية، في عام 2019 ، قتلت 
نساء.  ألنهن  فقط  المكسيك  في  امرأة   1006
وعندما يتم مقارنة هذه االحصائية بعام 2015، 
نجد ارتفاع نسبة مقتل النساء في المكسيك إلى 
تقول  ال  الرسمية  البيانات  لكن  بالمائة.   136
التوازن  فإن  النسائية،  للمنظمة  ووفقًا  الحقيقة. 

أعلى من ذلك بكثير.

»موجة من االحتجاجات«

العمر  تبلغ من  امرأة  ُقتلت  فترة وجيزة،  وقبل 
25 عامًا بوحشية على يد صديقها. وتعرضت 
طفلة في السابعة من العمر للتعذيب حتى الموت 
القتل  أثارت أعمال  الكثيرين. حيث  أيدي  على 

األخيرة موجة من االحتجاجات.
العاصمة  بلدية  رئيسة  أمرت  وبدورها 
التابعة  المؤسسات  المكسيكية، كلوديا شينباوم، 
للبلدية وحثت على عدم ممارسة أي ضغط على 
النساء الالتي ستعقدن حملة اإلضراب الوطني 

للمرأة.
مجلس  وأعضاء  المشرعون  أصدر  كما 
الشيوخ والبرلمانيون مثل هذه التوجيهات: »لن 
تفرض الجامعات العامة والخاصة أي عقوبات 
هذا  في  لمشاركتهم  األساتذة  أو  الطالب  على 

اإلضراب«.
إضافًة إلى هذا أعلن التلفاز وهو واحدة من أكبر 
أن  الجمعة  مكتوب  بيان  في  اإلعالم،  وسائل 
إلى اإلضراب،  موظفيهم أحرار في االنضمام 
وأن هذا لن يكون له أي عواقب بالنسبة لمهنتهم.

وكالة/ أنباء الفرات

تنتقد االتحاد وال نادي الجهاد

التفريع الرابع في لعبة الشطرنج

السعودية تتأهب النطالق بطولة الجولف
 الدولّية للسيدات

حقيبة روناهي الرياضّية

االتحاد  في  الجماعية  األلعاب  مكتب  يدعو  ـ 
الرياضي بإقليم الجزيرة كافة خبرات ومدربين 
يوم  لالجتماع  السلة  كرة  لعبة  والعبين  وحكام 
بمقر  المصادف 2020/2/27،  القادم  الخميس 
االتحاد الرياضي بقامشلو بتمام الساعة الحادية 

عشر ظهرًا، بهدف انتخاب لجنة فنية للعبة.
»رشيد  الشهيد  بطولة  منافسات  إطار  ضمن  ـ 
كوباني  بمقاطعة  لألشبال  القدم  لكرة  عفرين« 
برباعية  العمال  فريق  على  روشين  فريق  فاز 
فريق  على  خزينة  فريق  فاز  وكذلك  نظيفة، 
برخدان  فريق  فاز  كما  النتيجة،  بنفس  الوحدة 
هدفين،  مقابل  أهداف  بثمانية  روناهي  على 
سيطر التعادل اإليجابي بهدف لهدف على لقاء 
فريقي كبجي وحلنج، كافة المباريات تقام على 

أرضية ملعب صداقة النرويج وكوباني.

في  بوكسينغ  الكيك  للعبة  فنية  لجنة  شكلت  ـ 
خبرات  ضم  اجتماع  في  وذلك  الجزيرة،  إقليم 
ومدربات ومدربي اللعبة وأقيم بمكتب األلعاب 
بقامشلو،  الرياضي  االتحاد  مقر  الفردية ضمن 

وكانت أسماء اللجنة على الشكل التالي:
رئيس الجنة: جفان خليل.

األعضاء:
- شيالن يوسف 

- نهى عثمان
- علي العاكوب 
- إبراهيم محمد 

روناهي / قامشلو

تقرير/ جوان محمد

تقرير/ شيار عثمان

فهنا تبدأ الحكاية، ويبدأ مسلسل المديح أنا أعمل 
والنجاحات مستمرة ومن كان قبلي دمر كل شيء 
وها أنا أبني مكانه، وبعد فترة وإبعاده عن ذلك 
المنصب يصبح بطاًل فيسبوكيًا وال يترك فرصة 
وإدارة  االتحاد  على  فيها  ويتهجم  إال  مناسبة  أو 

نادي الجهاد.
يخدمها  أن  يجب  الرياضة  خدمة  يحب  من  أن 
منصب  ذو  كان  حال  في  لتطويرها  ويعمل 
الشهداء  بدماء  ُبني  الرياضي  فاالتحاد  ال،  أو 
ومساعدتهم  والعمل  الجهاد،  نادي  الحال  ونفس 
ال  بأنه  بقصد  األمر  هذا  أقول  ال  وهنا  واجب، 
يجب نقدهم أو يجب مدحهم ال أبدًا القضية متوقفة 
عند األشخاص الذين كتبنا عنهم في البداية، وهم 
الذين ينتقدون االتحاد والجهاد وفي حال أصبحوا 

يرفضون  الجهاد  أو  االتحاد  ضمن  أعضاء 
أصبحوا  ُأبعدوا  أو  تركوا  حال  وفي  عملهم  نقد 

يهاجمون ليل نهار االتحاد والجهاد.
والعبرة بأننا أمام شخصيات مريضة بكل معنى 
برأيي،  عنهم  االبتعاد  يجب  وهؤالء  الكلمة، 
أشخاص  هم  بل  الرياضة  خدمة  ليس  فهدفهم 
انتهازين هذا أقل وصف نستطيع أن نصفهم به 
ويبقى االتحاد رغم تواجد بعض األشخاص اآلن 
للمصلحة  يعلمون  وال  المهنية  عن  بعيدين  فيه 
الجهاد  نادي  االتحاد  ومثل  العامة  الرياضية 
أحد  كان  االتحاد  ننسى  أال  علينا  ولكن  أيضًا، 
الجوانب  من  الكثير  على  للحفاظ  األسباب  أهم 
وله كل  الشهداء  نادي  يبقى  والجهاد  الرياضية، 

االحترام.

الوقت يطالب بالفيل.
وقد يتسأل البعض لماذا األبيض لم يقم بأخذ الفيل 
بالبيدق b2 ولعب d5 ألن في هذه الحالة األسود 
إلى d5 ويصل  الوزير  بيدق  بلعب  يقوم  سوف 

إلى التوازن.
لديه  فاألسود   d5 البيدق  األبيض  لعب  وبعد 

احتماالن في للعب سوف نعرضها لكم. 
بلعب  قوي  برد  األسود  يرد  األول  االحتمال 
الحصان إلى المربع e5 للمطالبة بالفيل c4 وهنا 

ينتهي هذا التفريع.
 أما االحتمال الثاني ففي حال عدم قيام الالعب 
المربع e5 وتراجع  إلى  الحصان  بلعب  األسود 
تفريع  في  ندخل  سوف   f6 المربع  إلى  بالفيل 
معقد يصل بنا إلى التعادل والذي هو على الشكل 

التالي 

األسود يلعب الفيل إلى المربع f6 األبيض يقوم 
بلعب القلعة إلى المربع e1 ويربط الحصان على 
إلى الحصان  بلعب  يقوم  األسود  الملك.  عامود 
 e4 األبيض يأخذ الحصان بالقلعة في المربع e7
األسود يقوم بلعب البيدق d6 األبيض الفيل إلى 
الحصان  األبيض   g5 يأخذ  األسود   g5 المربع 

.g5 يأخذ
وهنا األسود يقوم بالتبييت القصير o-o فاألبيض 
يضحي بالحصان ويأخذ البيدق h7 الملك األسود 
يأخذ الحصان في المربع h7 األبيض يقوم بلعب 
األسود  الملك  ويكش   h5 المربع  إلى  الوزير 
الملك إلى المربع g8 األبيض القلعة إلى المربع 
-h7 من أجل طلب الكش مات في المربعين h4
بنقلة  األبيض  حسابات  يقلب  األسود  لكن   h8

البيدقf5 لفتح مسلك آمن للملك.
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الكاتب  تحدث  العرب  في صحيفة  له  مقال  في 
بين  الخالفات  حدود  عن  البني  أكرم  السوري 
حيث  نجاحها  على  والرهان  وأنقرة  موسكو 
موسكو  بين  خالف  من  يثار  ما  بأن  كتب  
بتواتر  ربطًا  سوريا،  في  النفوذ  حول  وأنقرة 
الطرفين  لكال  موالية  قوات  بين  االشتباكات 
الحيوية  والمرافق  المواقع  أهم  على  وتنازعها 
جديدة  نقلة  تحدوها  وإدلب،  حلب  أرياف  في 
من التوتر والتصعيد، بعد تعرض نقاط مراقبة 
السوري  النظام  جيش  لقصف  تركية  عسكرية 
وغالبًا بدعم وغطاء روسيين، أدى لقتل وجرح 
عدد من  جنود االحتالل التركي، وردت أنقرة 
الوقت  في  السورية،  للقوات  تجمع  باستهداف 
نقاطها  لحماية  الجنود  آالف  استجرت  الذي 
على  ضغط  لتشكيل  محاولة  في  العسكرية 
البري، وسعيهم  تقدمهم  النظام وحلفائه وإعاقة 
لتغيير المشهد في آخر منطقة من مناطق خفض 

التصعيد في إدلب.
دوافع  في  تباينًا  ثمة  أن  الكاتب: صحيح  وتابع 
الشأن  في  تدخلهما  غايات  وفي  الطرفين 
معالم  ثمة  أن  أيضًا  الصحيح  لكن  السوري، 
ما  وأد  على  تشجعهما  قوية  مشتركة  ومصالح 
أضيق  في  أو محاصرتها  يحصل من خالفات 

الحدود.
النهج  أواًل،  مقاله:  في  النقاط  تلك  وذكر 
الباب  يفتح  كليهما،  عند  تتشابه  البراغماتي 
وتثبيت  التنازالت  لتقديم  متبادل  استعداد  أمام 
نحو  األمور  دفع  تجنب  ثم  ومن  التوافقات، 
ما  كسر عظم،  معركة  نحو  أو  األقصى  حدها 
يفسر تكرار تصريحات الجانبين عن تمسكهما 
باالتفاقات المبرمة في سوتشي وآستانا، بما في 
التنسيق  استمرار  على  الالفت  حرصهما  ذلك 
لدرء  والحوار  التواصل  قنوات  وتوسيع 
السيطرة  تحت  التطورات  وإبقاء  المفاجآت 
يعرف  منهما  كاًل  أن  خاصة  اإلمكان،  قدر 
التنازع  دفع  حال  في  لآلخر،  أحدهما  أهمية 
تريد روسيا  ومثلما ال  والحرب.  االحتدام  نحو 
الغرق في مستنقع حرب ال نهاية لها، فإن أنقرة 
مع  واسعة  معركة  في  نفسها  زج  من  تتحسب 
حليفيه  مع  خاسرة  مواجهة  تستجر  قد  النظام 
مبهم  أميركي  موقف  ظل  في  وروسيا،  إيران 

ويرجح أن يقتصر كالعادة على الدعم اللفظي.
والحال، ليس من أولويات حكومة أنقرة تخليص 
حضورها  على  الكرملين  قيادة  منازعة  أو 
ودورها في سوريا والمشرق العربي ما دامت 
تستمد منها وجوهًا متعددة من الدعم والحماية، 
بل ما يشغل بالها هو التعاون مع روسيا للوقوف 
شمال  في  الذاتية  اإلدارة  مشروع  وجه  في 
وشرق سوريا، ومحاصرة قدراته، ثم لمعالجة 
ذلك  في  بما  السوريين،  الالجئين  أزمة  تفاقم 
توسيع ما حصلته من نفوذ أو على األقل الحفاظ 
خسارة  موسكو  مصلحة  من  ليس  كما  عليه، 

صلب  في  توظفه  دامت  ما  أنقرة  مع  تحالفها 
الغرب حول بؤر  النفوذ مع  التنازع على  لعبة 
الحقيقة سعيها  يغير هذه  العالم، وال  التوتر في 
لتحجيمه وإخضاعه في سياق العمل على تعظيم 
دورها ليكون أكثر نجاعة في ضبط التوازنات 
النظام  لتهديد  استثماره  ذلك  في  بما  اإلقليمية، 
السوري وتطويع مواقفها، ولضبط من تبقى من 
لضمان  كما  المسلحة،  وجماعاتها  المعارضة 
حد من القبول بها في الشارع السوري بأكثريته 
الوجود  لمحاصرة  واألهم  السنية،  اإلسالمية 
أكثر  يتمدد  والذي  اإليراني عسكريًا وعقائديًا، 
االقتصادية  وبناه  السوري  المجتمع  في  فأكثر 
باحتمال  للتحكم  ثم  والعسكرية،  واألمنية 
تحفزه  قد  سوريا  في  للغرب  جديد  دور  تقدم 
المتغيرات العسكرية التي طرأت واحتمال تقدم 

مسار إعادة اإلعمار.
قوة  هي  الكاتب  ذكرها  التي  الثانية  النقطة 
بينهما خالل  التي تراكمت  التفاهمات السياسية 
السنوات التي تلت االنعطافة الكبيرة ألردوغان 

باعتذاره   2015 عام  ودشنها  موسكو  نحو 
األمر  الروسية،  السوخوي  طائرة  إسقاط  عن 
بينهما وجعلها  والمصالح  العالقات  الذي عّمق 
مترابطة ومتشابكة في نفس الوقت، إلى درجة 
يحارب  ألحدهما  موقف  تصور  معها  يصعب 
استعداد  على  أو  المنطقة،  في  اآلخر  وجود 
حاجتهما  تنامي  وعززها  زاد  معه،  للقطيعة 
العقوبات  على  وااللتفاف  للتكاتف  المتبادلة 
االقتصادية الغربية المتخذة بحقهما، وما أرسيا 
من توافقات في سوتشي وآستانا، وقبلها التواطؤ 
من  النظام  وقوات  روسيا  تمكين  في  التركي 
المجموعات  ونقل  حلب  مدينة  على  السيطرة 
المسلحة من أرياف دمشق وحمص ودرعا إلى 
التي  والمصالحات  التسويات  بعد  إدلب  مدينة 
عن  نظر  بغض  موسكو  قابلتها  هناك،  جرت 
توغل قوات أنقرة في عفرين ثم في رأس العين 
وإبادة  تطهير  من  تمارسه  وعما  أبيض،  وتل 
الجانب  مع  اتفاقية  بتوقيع  ثم  الكردي،  للوجود 
التركي في تشرين األول الماضي لتغطية إقامة 

)منطقة آمنة( في شمال وشرق سوريا.
المصالح  عمق  التفاهم  خيار  يعزز  ما  ثالثًا، 
االقتصادية التي باتت تربط البلدين، فقد وصل 
إلى   2019 عام  بينهما  التجاري  التبادل  حجم 
قرابة 30 مليار دوالر، فيما وصل عدد السياح 
سائح،  ماليين   6 يقارب  ما  تركيا  في  الروس 
العالقة،  استقرار  على  جدًا  مؤثرة  أرقام  وهي 
من  يعاني  الذي  التركي  االقتصاد  وعلى 
صعوبات جمة ال تمكنه من احتمال أي مستوى 
القطيعة مع موسكو، وأضفى عليها مزيدًا  من 
من االستقرار تعاونهما في مشروع بناء محطة 
لنقل  التركي  السيل  ومشروع  النووية،  للطاقة 

الغاز الروسي إلى تركيا وأوروبا.
التعويل  ينبغي  ال  بأنه  أيضًا  الكاتب  واستدرك 
الوجود  مواجهة  في  جديد  تركي  موقف  على 
يتوعد  صار  أردوغان  أن  لمجرد  الروسي، 
التي  المصالح  قوة  ظل  في  فاألرجح،  ويهدد 
تجمعهما، أن يتوصال إلى تفاهم جديد، سيكون، 
كما درجت العادة، على حساب دماء السوريين 

وربما  الالجئين،  معاناة  وشدة  ومصالحهم 
للنتائج  أنقرة  برضوخ  وجوهه  أحد  في  يتجلى 
التي أسفرت عنها المعارك األخيرة وتسويغ ما 
حصل بما نص عليه اتفاق سوتشي عام 2018 
المدعوم  السوري  النظام  تمدد جيش  قبول  عن 
الدوليين  الطريقين  سالمة  لضمان  روسيا  من 

بين دمشق وحلب وبين حلب والالذقية.
في  بأنه  يود  ما  النبي  أكرم  الكاتب  ولخص 
المحصلة، وأيًا تكن طبيعة التنازع على النفوذ 
بين روسيا وتركيا حول سوريا، فإن أفقه يبقى 
من  الحذر  توخي  ضرورة  يعني  ما  محدودًا، 
البناء والتعويل عليه أو تشجيع التدخل لتسعيره، 
أظهر  المنصرمة  السنوات  خالل  شهدناه  فما 
هدر  مجرد  وأنه  الرهان،  هذا  مرارة  مرارًا 
للجهد والفرص، وأكد استعداد الطرفين العالي 
توافقًا،  أكثر  وهما  بينهما،  خالف  أي  لتجاوز 
الناجمة  األضرار  لفداحة  إدراكًا  أكثر  ولنقل 
في  افتراق  من  يرافقه  وما  تنافسهما  دفع  من 

المصالح واألهداف إلى آخر الشوط.

كتب مدير مركز دراسات الشرق األوسط وآسيا 
“فزغلياد”،  في  بغداساروف،  الوسطى سيميون 
عاجل  بشكل  عمله  دمشق  على  ينبغي  ما  حول 
لوقف استباحة أردوغان الدم السوري وجاء في 
المقال: “طالما أردوغان يدعم اإلرهابيين، فيجب 
على النظام في دمشق في المقابل دعم الجماعات 
أواًل.  األكراد  مع  واالتفاق  تركيا  في  الماركسية 
وإال، فإن األمور قد تنتهي بشكل سيء للغاية”، 
الشرق  دراسات  مركز  مدير  قاله  ما  ذلك 
بغداساروف،  سيميون  الوسطى،  وآسيا  األوسط 
الفاشي  تصريحات  على  معلقًا  لـ”فزغلياد”، 
ضد  الجديدة  العسكرية  العملية  بأن  أردوغان 

الجيش السوري في إدلب مسألة وقت ليس إال.
ودعا بغداساروف إلى النظر إلى األمور بواقعية، 
فجيش النظام السوري ال يستطيع مواجهة تركيا 
واضح”،  شيء  “هذا  الناتو،  في  الثانية  القوة 
لذلك، يتعين على روسيا، حتى ال تتورط مباشرة 
مع  االتفاق  على  دمشق  تجبر  أن  النزاع،  في 
القوى الماركسية السورية، وأواًل وقبل كل شيء، 
مع الكرد الذين لعبوا دوارًا كبيرًا خالل سنوات 

األزمة في محاربة مرتزقة داعش.
مسألة  حل  الضروري  فمن  بسيطة،  وبحسبة 
الجيش  من  كجزء  منفصل  كردي  فيلق  إنشاء 

السوري يؤمن الدفاع عن المناطق الكردية، علما 
بأن الكرد يطرحون هذه الفكرة منذ فترة طويلة، 
العسكرية  القدرات  من  كبير  بشكل  سيزيد  وهذا 
لجيش النظام السوري، على األقل على األرض.

وبّين بغداساروف وجهة نظره: »من وجهة نظر 
المطالبة  سوريا  على  يجب  سياسية،  عسكرية 
بعودة لواء إسكندرون أيضًا، أرضها التي سلبتها 
تركيا بشكل غير قانوني في أيلول1939، على 
دمشق المطالبة بهذه المنطقة، بما في ذلك مدينة 
أنطاكية، وهذا سوف يلهم العديد من السوريين، 
بما في ذلك المعارضة، فهو عنصر أساسي في 

القومية السورية«.
خطوة ثانية ذكرها المدير: »أما الخطوة التالية، 
فيمكن  اإلرهابيين،  يدعم  أردوغان  أن  فطالما 
لدعم  تعود  أن  المقابل  في  السورية  للقيادة 
الجماعات الماركسية اللينينية اليسارية في تركيا، 

كما كان الحال قبل العام 1998«.
كما لفت االنتباه إلى الدور الكردي في حل األزمة 
السورية لذا يجب على النظام السوري االتصال 
المناسبة  اإلجراءات  واتخاذ  الكرد  ممثلي  مع 
تنتهي األمور في سوريا بشكل سيء  فيمكن أن 
للغاية على سبيل المثال أن يحتل أردوغان حلب 

وغيرها من المناطق المحتلة.
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سامية بيبرس: »لتركيا مشروع 

توسعي احتاللي في المنطقة العربية«
نوهت مديرة إدارة األزمات في جامعة الدول العربية سامية بيبرس إلى أهمية التصدي للدور التخريبي لدولة االحتالل 
التركي في استهداف المنطقة، داعية إلى ضرورة وجود استراتيجية عربية تعمل على مواجهة هذه األدوار التي باتت 
واضحة للعيان، حيث باتت المنطقة العربية مهددة من قوى عدة تعمل على تهديد أمنها القومي، واستطاعت 

النفاذ وتحقيق مخططاتها في ظل األزمات التي تشهدها المنطقة من صراعات مختلفة..

معها  أجرته  الذي  اللقاء  خالل  من  ذلك  جاء 
التركي  الدور  حول  لألنباء  فرات  وكالة 
العثمانية،  الخالفة  أوهام  الستعادة  الرامي 
المنطقة  دول  على  نفوذه  بسط  إلى  الساعي 

وبث التخريب فيها.

يجب وضع خطط للوصول لحل 
رصاعات املنطقة

األزمات  متابعة  إدارة  عمل  طبيعة  وحول   
»إن  فقالت:  بيبرس  سامية  تحدثت  وأهدافها؛ 
جزء كبير من نشاط إدارة األزمات هو متابعة 
يومية  إخبارية  نشرات  وتقديم  األزمات  هذه 
هذه  في  األوضاع  وتطورات  مستجدات  عن 
التحديد،  وجه  على  الدول  وتلك  المنطقة، 
صانع  تزويد  يتم  تحليلية  تقارير  جانب  إلى 
القرار السياسي داخل األمانة العامة بها بشكل 
جانب  إلى  شخصيًا،  العام  األمين  أساسي، 
أن  الممكن  من  المساعدين.  العامين  األمناء 
الحساسيات،  بعض  السياسية  األزمات  تثير 
لكن المساحة األكبر لدينا للكوارث االقتصادية 
أكبر  مساحة  لدينا  فيها  فيكون  والطبيعية، 
للتحرك مع الدول؛ ألن الموضوعات السياسية 
ُيثير اإلنذار المبكر بشأنها بعض الحساسيات 
من  نفسنا  عن  ننأى  وبالتالي  الدول،  لدى 
المشروع  لكن  الموضوعات،  لهذه  التطرق 
وُعني  األوروبي  االتحاد  مموله  باألساس 
إعداد  مجال  في  العامة  األمانة  قدرات  ببناء 
التقارير، وتم عقد وتنظيم دورات تدريبية من 
قبل معهد األمم المتحدة للتدريب واألبحاث«.

وأردفت سامية بقولها: »كان الهدف األساسي 
موظفي  قدرات  بناء  البرامج  هذه  من 
ودبلوماسّي األمانة العامة في مجاالت محددة 
منها كيفية وضع سيناريوهات مستقبلية ألي 
تحليلية  تقارير  إعداد  األزمات،  من  أزمة 
لألزمات، أيضًا مسائل مثل وضع معايير أو 
األزمة،  من  للخروج  مستقبلية  سيناريوهات 
تتوصل  حينما  الصراعات  بعد  ما  أوضاع 
فبالتالي  إلى تسويات سياسية ألزماتها  الدول 

يكون لدينا ما يسمى بعملية بناء السالم«. 
واستطردت سامية؛ قائلة: »هذه الدول عندما 
مرحلة  ستكون  سياسية  تسويات  إلى  تصل 
احتياجاتها  ُنحدد  أن  بد  فال  مهمة،  جديدة 
بناء  إعادة  واإلعمار،  البناء  إعادة  حيث  من 
مؤسساتها وبنيتها األساسية بعد أن تعرضت 
للدمار كالكثير من البلدان العربية، لهذا نحن 
بصدد تنظيم ورشة عمل فيما يتعلق باحتياجات 
الدول التي تشهد صراعات مسلحة في مرحلة 
ما بعد الصراعات مع االتحاد األوروبي إلى 
تسويات سياسية، وأن اإلدارة بدورها تدرس 
احتياجاتها  تحديد  في  الدول  معاونة  صور 
بمناطق  الصراع  بعد  ما  بمرحلة  يتعلق  فيما 

الحروب«.

املشاركة يف معالجة

 األوضاع الراهنة

ورؤية  سوريا  في  الراهن  الوضع  وحول 
الراهنة في  إدارة األزمات لسبل حل األزمة 
السوري  الشمال  على  التركي  العدوان  ظل 
سامية  تحدثت  عديدة  لمناطق  واحتاللها 
تزويد  باألساس  دورنا  إن  قلت  بقولها: »كما 
يتعلق  ما  لكن  بالتقارير،  القرار  صانع 
تشهد  التي  الدول  في  األوضاع  بمستجدات 
هذه  حل  وكيفية  كسوريا،  مسلحة  صراعات 
الحقيقة  في  األمور هي  هذه  ومتابعة  المسألة 
تقع في نطاق اختصاص قطاع األمن القومي، 
المشرق  قطاعات:  أربعة  إلى  مقسم  وهو 
العربي، الخليج العربي، شمال إفريقيا وإدارة 
المغرب. وملف سوريا يقع ضمن اختصاص 
نكون  نحن  وبالتالي  العربي  المشرق  إدارة 
فهم  عملهم،  مع  نتقاطع  أال  على  حريصون 

الداخلية  التطورات  بهذه  باألساس  المعنيين 
هذه  لحل  مستقبلية  سيناريوهات  وتقديم 
في  التطورات  نرصد  نحن  لكن؛  األزمات. 
خالل  من  نحاول  أننا  ويمكن  السياق،  هذه 
مشاركتنا في عمليه حفظ السالم التي تقودها 
األمم المتحدة، وبناء السالم أن نشارك بطريقة 
غير مباشرة في التوصل لمعالجة األوضاع«.
المنطقة  تشهده  الذي  اإلقليمي  التهديد  وحول 
قبل من دولة االحتالل  العربية وبخاصة من 
تهدد  والتي  المنطقة  في  وتدخالتها  التركي 
أمنها اإلقليمي قالت سامية: »هذا أمر في غاية 
األهمية، وحقيقة نحن بصدد إعداد دراسة حول 
التدخل التركي واإليراني وتنامي نفوذهم في 
المنطقة في فترة ما بعد ثورات الربيع العربي، 
المتصاعد  التدخل  هذا  رصد  نحاول  ونحن 
بعض  في  األخيرة وبصفة خاصة  الفترة  في 
لبنان  اليمن،  العراق،  رأسها  وعلى  البلدان، 
في  مختلف  الوضع  كان  وإن  وليبيا  وسوريا 
سوريا. تركيا تتدخل في شؤون دولنا العربية 

تستخدمها  التي  الرئيسية  أدواتها  عن  ناهيك 
سواء  المنطقة  على  للهيمنة  مشروعها  لتنفيذ 
التي  اإلرهابية  والمجموعات  المرتزقة 
في  غاياتها  تحقيق  إلى  للوصول  تستخدمها 
السيطرة على مقدرات الدول العربية، وكذلك 
وهناك  المنطقة،  في  مشروعها  لها  إيران 
وعي  على  العربي  العالم  يكون  أن  ضرورة 
بالمقابل  لدينا  يكون  أن  ويجب  بهذا،  ودراية 
مناهض  عربي  ومشروع  استراتيجية 
للتدخالت في شؤوننا، وال بد للعرب التنبه لما 

يحدث من حولهم«.

أطامع االحتالل الرتيك

 تاريخية يف املنطقة

المنطقة  ألمن  التركية  التهديدات  وحول 
قائلة: »نعم تركيا  بشكل عالم تحدثت سامية 
التركي  والتوجه  المنطقة،  في  مشروع  لديها 
الراهن يرمي إلى إعادة إحياء اإلمبراطورية 
العثمانية مرة أخرى، وربما إيران لديها مثل 
هذا المشروع الرامي إلعادة الدولة الصفوية 
الفارسية،  اإلمبراطورية  تاريخ  وإحياء 
قوتين  أصبحتا  واللتان  الدولتان  وبالتالي 
إقليميتين صاعدتين وتتيح األوضاع المتأزمة 
أجل  من  لألسف  الفرصة  لهما  المنطقة  في 

مزيد من التدخل والنفوذ في المنطقة«.
وحول ما تقوم به دولة االحتالل التركي اآلن 
من تدخالت واضحة في ليبيا وسوريا، وحتى 
محاوالتها المستمرة للمساس بمصر ودعمها 
الممتدة  وأذرعها  المسلمين  اإلخوان  لجماعة 
في  سواكن  قبلها  ومن  الصومال  في  حتى 

السودان والتي تؤكد أن تهديدها أكبر بكثير من 
التهديد اإليراني تحدثت سامية بيبرس وقالت: 
»بدون شك، وكما قلت تركيا لها مشروعها في 
المنطقة، ولديها طموح في إعادة إحياء الدولة 
العثمانية مرة أخرى، وخطورة الدور التركي 
في  اإلرهابية  بالتنظيمات  عالقتها  في  تتمثل 
العالم العربي على رأسها اإلخوان المسلمين، 
من  والعديد  تركيا  بين  متينة  عالقات  وهناك 
والنصرة  كداعش  اإلرهابية  المجموعات 
التنظيمات،  بهذه  عالقتها  وتوثق  وغيرها، 
تدخل  من  فقط  تعاني  ال  المنطقة  فأصبحت 
وانما من محاوالت تنظيمات ارهابية زعزعة 
األمن واالستقرار في المنطقة، وأيضًا دعمها 
لكثير من التنظيمات الموجودة في سوريا مثل 
التنظيمات  هذه  وكل  النصرة  وجبهة  داعش 
منظمات  هي  عربي  كعالم  نظرنا  وجهة  من 
إرهابية، وبالتالي أصبحنا ال نتحدث عن تدخل 
المنطقة،  في  االستقرار  زعزعة  وإنما  فقط 
اإلرهابية،  للتنظيمات  دعم  عن  والحديث 

يغض  الدولي  المجتمع  نجد  الشديد  ولألسف 
النظر عن مثل هذه األمور الهامة«.

السورية  لألراضي  التركي  االحتالل  وحول 
وكذلك العراق وهي ما أدت بالجامعة العربية 
 2016 في  طارئة  وزارية  اجتماعات  لعقد 
»هذا  سامية:  قالت  الراهن  العام  وخالل 
المجتمع  أن  األمر  في  والغريب  صحيح، 
المواقف  هذه  عن  الطرف  يغض  الدولي 
التركية رغم التوجه العالمي اآلن هو محاربة 
حينما  لكن؛  اإلسالمية.  واألصولية  اإلرهاب 
الدولي  المجتمع  يصمت  تركيا  األمر  يخص 
تمامًا. وسبب الصمت هو ازدواجية المعايير، 
اإلرهاب  محاربة  عن  ممتد  الحديث  فيكون 
باعتباره توجه عالمي تتبناه الواليات المتحدة، 
لكن عندما تتعاون تركيا مع تنظيمات إرهابية 
ال يعتبر ذلك دعمًا لإلرهاب، وهذا يجّسد حالة 

ازدواجية المعايير الدولية«.

عىل الدول العربية التنبه 
للمشاريع االستيطانية الرتكية

من  أداة  تركيا  أن  عن  يثار  ما  وبخصوص 
أدوات تحقيق الشرق األوسط الجديد أشارت 
منذ  مطروح  الموضوع  »هذا  بقولها:  سامية 
ثمانينيات القرن الماضي، والواليات المتحدة 
بالشرق  يسمى  فيما  الرغبة  عن  تحدثت 
القوة  الجديد، وهذا مطمح  أو  الكبير  األوسط 
اإلقليمية  القوى  بعض  وأصبحت  العظمى، 
تركيا  وربما  المشروع،  هذا  لتحقيق  توظف 
األطلسي  شمال  حلف  في  عضويتها  بحكم 
)الناتو(، فهي حليف رئيسي للواليات المتحدة 
أو  المشروع  هذا  تحقيق  في  عليه  ويعول 
تنفيذه. ومن هنا فإنه يتم توظيف تركيا وإيران 
مشروع  تحقيق  أجل  من  مختلفة  بصور 
الشرق األوسط الكبير، وأيضًا تهديد استقرار 
وما  ذلك،  في  نجحوا  أنهم  وأعتقد  المنطقة، 

يحدث يبرهن على ذلك«.
قالت  األزمات  هذه  من  الخروج  كيفية  وعن 
وأن  للدول،  السياسية  اإلرادة  »هي  سامية: 
هذه  لكافة  كامل  ووعي  دراية  على  نكون 
المنطقة  أمن  تستهدف  التي  المخططات 
وسالمتها وسالمة مواطنيها، فالبد من إرادة 
المخاطر  هذه  لكل  تنتبه  أواًل  عربية  سياسية 
واستراتيجية  مشروع  لديها  يكون  وأيضا 
التي  المشاريع  هذه  لمثل  للتصدي  متكاملة 

تستهدف المنطقة«.
جامعة  في  األزمات  إدارة  مديرة  وأعربت 
الدول العربية سامية بيبرس في نهاية الحوار 
سياسية  تسويات  إلى  بالوصول  أملها  عن 
المنطقة  أنهكت  التي  الصراعات  هذه  لكافة 
المثال  سبيل  على  »سوريا  قائلة:  ودولها، 
تحتاج  األزمة،  عمر  من  سنوات  تسع  مرت 
وإلى  اإلعمار  إعادة  من  طويلة  فترة  إلى 
الدول  نتوقع من  كبير. وحقيقة ال  دعم دولي 
الغربية أن تعوضنا في هذا المجال، حتى أن 
تحليلي  تقرير  في  األمريكية  المؤسسات  أحد 
لها حول إعادة اإلعمار في الدول التي تشهد 
لن  الدول  بأن  تنبأت  المنطقة،  في  صراعات 
تشارك،  لن  المتحدة  الواليات  وأن  تساهم، 
المجال،  هذا  في  محاولة  للصين  يكون  ربما 
الخليج  دول  على  باألساس  سيعول  وأنه 
العربي في عملية إعادة اإلعمار والتنمية في 
سوريا وأن الدول الغربية لن تقدم أدنى دعم، 
وبالتالي ال بد أن نكون على دراية بهذا وأن 
للتصدي  متكاملة  استراتيجية  لوضع  نسارع 
إرادة  توفر  إلى  إضافة  األمور،  هذه  لمثل 
للمخططات  للتصدي  العربية  للدول  سياسية 

التي تستهدف المنطقة«

 ال تعويل على
خالف بينهما

القوات  إدلب من  الهجوم األخير على  أن  أعتقد  كنت 
اتفاقات  ضمن  من  هو  الروسي،  والطيران  السورية 
آستانا وسوتشي التي رسمت حدود التدخل للسيطرة 
التركي  االحتالل  لدولة  وتركت  الدولية،  الطرق  على 
دورها،  حتجيم  أو  النصرة  جبهة  من  التخلص  فرصة 
ولم جتِد محاوالت دولة االحتالل التركي رغم استهداف 
قيادات للنصرة باالغتيال املباشر، وعن طريق العبوات 
الناسفة، فالنصرة متددت على حساب الفصائل التي 
تركيا  وأعطيت  تركيا.  من  مباشرة  بأوامر  تتحرك 
شمال  ملناطق  تهديدها  فاستأنفت  جديدة،  مهلة 
آستانا  حلف  تقدميه  على  تواطأ  كثمن  سوريا  وشرق 
مع  عسكري  صدام  لتجنب  األمريكي  له  واستجاب 
سمتها  منطقة  في  مقابل  على  وحصلت  تركيا، 
»نبع السالم«. ولكن؛ إدلب بقيت بال إجناز، حتى بدأت 
القوات السورية والطيران الروسي عملياتهما األخيرة، 
نقطة  استهداف  ولوال  تركيا،  من  ضمنية  ومبوافقة 
تركية وسقوط قتلى أتراك ملرت احملاولة بسالم وبقليل 
من التصعيد التركي والتهديدات الضائعة في الهواء. 

على  بقصف  جنوده  استهداف  على  التركي  الرد  إن 
هو  القتلى؛  عشرات  عن  واحلديث  السورية،  القوات 
لتهدئة الدعوات من اخلصوم والشركاء، الذين طالبوا 
برد حاسم، فالزعيم القومي دولت بهجلي رئيس حزب 
احلركة الوطنية التركي، دعا أردوغان صراحة إلى »غزو 
دمشق وتدمير إدلب وحرق سوريا« انتقاماً من النظام 
الً روسيا مسؤولية  السوري، وذهب ألبعد من ذلك ُمحمِّ
ألنها  سوريا؛  في  قُتلوا  الذين  األتراك  اجلنود  دماء 
احلكومة  ودعا  السوري«،  النظام  جلرائم  املناخ  »تُهيئ 
التي  مع موسكو  في عالقاتها  النظر  إلعادة  التركية 
»حتاول السيطرة على سوريا وعلى تركيا أيضاً«؛ عبر 
االتفاقات الدبلوماسية في آستانا وسوتشي والتي لم 
جتِن منها تركيا فوائد تُذكر. ولكن؛ الرد الذي حصل هو 
لذر الرماد في العيون وللحفاظ على ماء الوجه، وكان 
متوقعاً أن يبقى في حدوده الدنيا، فاالتفاقات الروسية 
إدلب  تغيرها خسارة مناطق في  أن  أكبر من  التركية 
وحلب متفق عليها مسبقاً، فإن املصالح املشتركة ما 
أن تقضي عليها خالفات  وأنقرة ال ميكن  بني موسكو 
االتفاقات  فحدود  نطاق،  أضيق  في  حصرها  ميكن 
بينهما أصبحت حيوية واستراتيجية، ومتقدمة على 
مصالح تركيا مع أمريكا وحلف الناتو، الذي تراه تركيا 
مساندة  منه  تنتظر  وال  اللفظي،  الدعم  حدود  عند 
وحيدة  تصبح  يجعلها  قد  خلالف  الدفع  إال  تذكر، 
بعد  وتركيا  روسيا.  مع  مواجهة  أية  في  ومكشوفة 
واالبتعاد  جانبها،  إلى  باستقطابها  روسيا  جنحت  أن 
بها عن حلفها القدمي مع الناتو وأمريكا؛ تهتم بتقدمي  
املصالح االقتصادية، حيث بلغ عدد السياح الروس في 
تركيا باملاليني. وروسيا تزودها بأسلحة رفضت أمريكا 
التعاون  وهناك   »400 »إس  مثل  لتركيا،  تسليمها 
النووية،  بناء محطة للطاقة  واالتفاقيات في مشروع 
ومشروع السيل التركي لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا. 
والتبادل التجاري الذي وصل إلى 26 مليار دوالر، ومتوقع 

أن يصل إلى 31 مليار دوالر العام اجلاري. 

في  لتوظيفه  أنقرة  مع  حتالفها  تستخدم  وموسكو 
أو  سوريا  من  إخراجها  وبغاية  أمريكا  مع  تنافسها 
والسيطرة  التوازنات  ضبط  في  لتستفرد  إحراجها 
على مسار احلل الذي تراه في سوريا، بإخضاع املعارضة 
وتطويع مواقف النظام والتحكم بإدارة امللف السوري، 
اإلقليمية،  الدول  مع  مصاحلها  أجل  من  فيه  تقايض 

وفي القضايا الدولية الكبرى.  

الذي  األمريكي  املوقف  من  تتحسس  ماتزال  تركيا 
في  الكرد  دعم  عن  بالتخلي  لطلباتها  يستجب  لم 
املعونات  التي حتمل  الشاحنات  آالف  واستمرار  سوريا 
عن  وتتحدث  سوريا،  وشرق  شمال  ملناطق  والسالح 
عدم تسليمها فتح اهلل كولن املقيم في بنسلفانيا 
لالنقالب في متوز 2016 ولم  بالتخطيط  تتهمه  الذي 
زيارة املبعوث األمريكي للشؤون السورية جيمس  جتد 
واللعب  لتركيا  الواضحة  واملغازلة  أنقرة  إلى  جيفري 
بتقدمي  وموسكو  أنقرة  بني  اخلالف  وتر  على  املكشوف 
التعازي للشعب التركي في وفاة اجلنود األتراك الذين 
وصفهم بـ »الشهداء«، وتأكيد دعم واشنطن الكامل 

للمصالح التركية في إدلب. 

تفاهم  إلى  وسيصالن  التصعيد،  الطرفان  سيتجنب 
مؤقت ملصلحة قد تترسخ استراتيجياً كلما ابتعدت 
تركيا عن واشنطن. ولكن؛ احلل في سوريا قد يؤدي إلى 
يعطيهما  املستمر  التوتر  فإن  لذلك؛  بينهما.  تباعد 
فرصة ملزيد من التفاهمات، وما لم تقدمه أمريكا في 
شمال وشرق سوريا؛ ستقدمه روسيا لتركيا؛ ألن حلف 
والسيطرة  أمريكا  إلخراج  للضغط  وسيلتها  آستانا 
على املناطق النفطية، مقابل حتقيق حلم أردوغان في 
العودة إلى حتقيق امليثاق املّلي وهذا ما يجب التحذير 
منه والعمل على منعه بشتى السبل. وعدم التعويل 

على خالف بينهما.

أطراف الحديث 

رياض درار

هان على خالفات موسكو وأنقرة حول سوريا حدود الرِّ

كيف يمكن إيقاف أردوغان في سوريا؟
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الباحثين والصحفيين  اعتماد  تزايد  بات ملحوظًا 
على النص الغربي مرجعًا ومصدرًا لألفكار في 
إنتاج المحتوى البحثي أو اإلعالمي على مواقع 

اإلنترنت وخصوصًا يوتيوب.
حول  استفهام  عالمة  من  أكثر  ذلك  ويطرح 
مع  مضطردة  عالقة  في  وأبعاده،  منه  المغزى 
البحث المضني عن الطريقة المثلى للتعبير عن 

الذات.
يتعلق األمر كما يقول األكاديمي المغربي محمد 
الذات  قدرة  عن  المفيد  السؤال  بطرح  موهوب 
على التعبير عن خصائصها، وامتداداتها وأشكال 
تاريخيًا ودينيًا وحضاريًا وثقافيًا، مقابل  تجليها، 
من  يتهددها  ا  عمَّ استقالليتها  مدى  عن  البحث 
ما  فقط  ليس  متعددة،  مستويات  على  »اآلخر« 
الحديثة،  االتصال  وسائل  مستوى  على  يروج 
في  تعلقًا  األكثر  بالموضوعات  يتصل  وما  بل 
حالتنا بالذات العربية المدروسة من قضايا الهوية 

والتراث واآلداب واللغة.

أين اإلبداع؟

إن أول ما يطرح على كل باحث أو منتج للمحتوى 
اإلعالمي هو سؤال اإلبداع في النقل من مصادر 

أجنبية أو الترجمة عنها.
ويبرز المفكر المغربي »عبد العزيز بومسهولي« 
بالندرة،  اإلبداع واالبتكار محكوم  أن  في حديثه 
في  الرغبة  وتشجيع  مضن  عمل  إلى  ويحتاج 
جهودنا  دامت  وما  العلمي،  والبحث  الخلق 
أن  فليس غريبًا  المجال،  هذا  في  جدًا  متواضعة 
ذلك  ومع  الرصين،  البحث  عن  العزوف  ينتشر 
عالمنا  في  وهناك  هنا  فردية  جهودًا  ثمة  فإن 
أفقًا  النزعة وتحاول أن ترسم  تقاوم هذا  العربي 

أصياًل للتفكير.
لعميم«  آيت  »محمد  المغربي  األكاديمي  ويشدد 
في على ضرورة التعامل مع المرجعيات الغربية 
نردَّ  أن  يحبذون  ال  فالغربيون  الذكاء،  من  بنوع 
نطوع  حينما  بنا  يفتنون  هم  بل  بضاعتهم،  إليهم 
لنرد  بها  أفكارهم ومناهجهم ومدارسهم ونشتغل 
كي  الوحيد  السبيل  هو  وهذا  بضاعتنا،  بها  لهم 

نكون جديرين بهذه المثاقفة البناءة.
مستوى  في  يكون  حين  المقترض  أن  ويضيف 
عاٍل من التحّضر، ويمتلك قوة االبتكار واإلبداع، 
والتطويع،  اإلدماج  من  بنوع  اآلخر  من  يستفيد 

لتلبية الحاجيات واالحتواء واإلبداع واإلضافة.
اإلبداع  إشكالية  أن  موهوب  الباحث  يؤكد  فيما 
الجماعية  المساهمة  على  تقف  التي  تلك  هي 
حاضرها  ُصنع  في  اليوم  البشرية  مكونات  لكل 
الجماعي المعّقد، فال شيء ُيعصُم من أن ُيشرب 
يسيئوا  أو  ما،  تاريخي  انتماء  أصحاب  الهزيمة 
إنصافه، في حين قد ينتصر له وينصفه من هو 

بُحكم الغريب أو األجنبي.
اإلعالمي  المحتوى  إنتاج  في  االعتماد  أن  يبدو 
على الدراسات والبحوث الغربية ضرورة ال مفر 
الغالب كما يقول الصحفي  منها، فذلك يعني في 
المحتوى اإلعالمي على يوتيوب  المغربي مقدم 
»عبد الصمد بنعباد«: )االهتمام بجودة المعلومة 
درجات  أعلى  عن  والبحث  العلمية،  وقيمتها 

الصدقية والمصداقية(.
العزيز  عبد  المغربي  الباحث  يميز  بدوره 
أو  الترجمة والنقل بهدف علمي  بين  بومسهولي 
النهضة  شروط  من  شرط  فذلك  منهجي،  بحثي 

العلمية والفكرية.
على  اقتصر  إذا  األمر  أن  بومسهولي  ويضيف 
الترويج  سياق  في  االعتباطي  االستناد  مجرد 
على  التواصل  مواقع  في  يالحظ  كما  للتفاهة 
بالنصوص  احتفاء  يعد  ال  ذلك  فإن  الخصوص 
األجنبية، وال بالنصوص العربية اإلسالمية، بل 

انتقائية مفرطة العشوائية.
شهيد  الفتاح  عبد  المغربي  األكاديمي  ينكر  وال 
الحاجة األكيدة إلى الثقافة الغربية لحل الكثير من 

إشكاالت الحياة المعاصرة، لكنه يضيف أن الثقافة 
العربية تتميز بغنى وثراء كبيرين، ويظالن ذلك 
يفتأ  وال  والحياة  بالمعنى  ينضب  ال  الذي  المنبع 

يعلمنا النظر في األشياء والوجود.

االستقالل املعريف

االعتماد  اعتبر  العشرين،  القرن  بدايات  في 
على المراجع األجنبية في البحث العلمي مساسًا 
كفرع  إليه  ينظر  كان  الذي  المعرفي  باالستقالل 
أو جزء من االستقالل السياسي بمفاهيم الوطنية 

السائدة آنذاك.
من  جزء  المتغربة  الكتابة  إلى  العودة  فهل 
لإلبداع  الذات  بصالحية  اإلحساس  فقدان  مناخ 

واالبتكار؟
واآلخر  األنا  إشكالية  أن  واهمًا  البعض  يعتقد 
إشكالية العالم العربي واإلسالمي فقط، في حين 
نجد مثاًل مؤرخ العلوم الفرنسي ألكسندر كويري 
رهان  وهم  على  يقف  عشر،  التاسع  القرن  منذ 
التخلف عن  تدارك  في محاولتهما  معا  خصمين 
الستمرارية  منتصر  بين  الحضاري،  الركب 
تاريخية هي ما يشكل قوة الذات الروسية بالنسبة 
لكويري، وبين دعاة القطع مع هذا التاريخ العبء 
تقدمها  وبين  روسيا  بين  يُحول  الذي  والعقال 

واستمراريتها وحضورها بين األمم.
اآلن  يتعلق  ال  األمر  أن  بومسهولي  يبرز  فيما 

باالغتراب بالمعنى المتداول إبان بداية االستقالل، 
الخلطة  هذه  في  ذروته  بلغ  الذي  باالغتراب  بل 
منظورات  إلى  افتقار  عن  الناتجة  العشوائية 
الكينونة  تحرير  هدفها  يكون  عميقة،  إصالحية 
ديمقراطي  إنساني  أفق  في  الوجود  وتأصيل 
الحر  للوجود  إمكانية  يحقق  بما  أي  وحداثي، 
األصيل. يبدو األمر أحيانًا غريبًا عندما يتجاوز 
القضايا  التغريب،  خالل  من  الذات  عن  التعبير 
التراثية،  القضايا  ليشمل  والسياسية  االجتماعية 
المتعلقة  الموضوعات  بعض  نقرأ  ما  فكثيرًا 
مثل  اإلسالمي  التراث  أو  القديم  العربي  باألدب 
وال  التاريخية  الصراعات  أو  الصحابة  خالفات 
نجد مرجعًا عربيًا، أو نجد غلبة للمراجع األجنبية.

أننا  سوى  لذلك  معنى  بنعباد  اإلعالمي  يجد  وال 
عملية  في  اعتمد  ثقافيًا،  مغاير  مشروع  أمام 
)الوطن  الذاتي  المشروع  مع  والتباين  المغايرة 
واألمة(، قراءات تنتمي ليس فقط إلى لسان آخر، 
الحقل  مع  متناسبة  غير  معرفية  حقول  إلى  بل 
منظور  من  الحديث  علم  تناول  مثاًل  المدروس، 
علم األنثروبولوجيا، أو القرآن من خالل إسقاط 

مفهوم »تاريخية النص« عليه.
ليذكر بأن الغرب نفسه  الباحث آيت لعميم  يعود 
في  سواء  العرب  أنجزه  لما  احتياجه  لحظة  في 
بالموروث  يتعلق  ما  أو  السرديات  أو  العقليات 
الثقافة  هذه  إدماج  من  تمكن  واألدبي،  الثقافي 
واالستفادة منها بشكل إيجابي، فقد فتح ابن رشد 
ليلة وليلة كل  أفقًا عقالنيا، وألهمت ألف  للغرب 

اآلداب الغربية.

تجارب يف دمج الرتجمة 

بالبنية الثقافية

ويضيف آيت لعميم أنه بالعودة إلى التاريخ وفي 
امتداد الجغرافيا، قد نجد ضالتنا فيما نبحث عنه، 
الحضارة  ازدهار  لحظة  في  اإلبداع  حصل  فقد 
العربية اإلسالمية، إذ لّما احتاجوا زمن المأمون 
بنية  في  وأدمجوه  ترجموه  اليوناني  الفكر  إلى 
المخالفين  على  الرد  على  به  واستعانوا  ثقافتهم، 
تتربص  كانت  التي  والنحل  الطوائف  وعلى 
الثقافة  فامتصت  اإلسالمي،  العربي  بالمشروع 
العربية جوهر ما كانت في حاجة إليه، واستغنت 
الباحث شهيد أن تجربة  يفيد. فيما يعتبر  عما ال 
شعوب شرق آسيا مثال عميق جدير باالحتذاء، 
فقد انخرطوا في العالم المعاصر، دون أن يفقدوا 
الذاتي، ألن  ووجودهم  الخاصة  وثقافتهم  ذواتهم 
المحسوب  غير  االغتراب  هو  األساس  السبب 
والفكرية  الثقافية  وبقيمتها  بالذات  والجهل 
-بحسب  واآلن  هنا  أما  واإلبداعية.  والعلمية 
كيليطو،  الفتاح  عبد  األستاذ  تجربة  فإن  شهيد- 
والحياة،  بالمعنى  ناضح  وأنموذج  مهم  مثال 
واآلليات  الغربية  المناهج  الرجل على  اطلع  فقد 
بمحبة  التراث  إلى  عاد  ثم  بها،  وتشبع  الحداثية 
وبعمق، فاستطاع أن يكشف درره، وأن يصول 

ويجول فيه بمتعة وألق.

األهم هو الوعي بالذات

يقول األستاذ آيت لعميم إن كل الخالصات تبدو 
الوعي  هذا  أن  هو  ذلك  من  األهم  لكن  مفيدة، 
أنتجت  وعلوم  معارف  من  تراكم  وما  بالذات 
عبر مرور األزمنة، وإعادة اكتشافه عبر رؤية 
سياسية  وإرادة  حقيقية  رغبة  تسندها  متبصرة 
ووطنية للنهوض واالنخراط في صناعة التاريخ 
في  الثقافي  المجتمع  يسلك  بأن  كفيل  المعاصر، 
بشكل  االنخراط  على  ويشجع  االرتقاء،  سبل 
الغربية  المرجعيات  لهذه  اإلضافة  في  إيجابي 
وإفادتها من خالل تجريبها في بيئة مغايرة، ال أن 

نبقى في لحظة التلمذة واالنبهار.
فيما يبرز األستاذ موهوب أن ما يلزم اتقاؤه فيما 
والتراث  الهوية  قضايا  بخصوص  الذات  يتهدد 
على  واالنغالق  االنكماش  هو  واللغة،  واآلداب 
النفس، والذي يتهددها في آخر المطاف باإلتيان 

عليها وسوقها إلى االنقراض والفناء.

لياخان، وهي زوجة فرهاد شقيق  السيدة  وقالت 
الفنانة الُكردية: »لم نعرف أسباب اعتقال بريسا 
»دخلت  أنها  مضيفة  اللحظة«،  حتى  سيفی 

إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 14 يومًا«.
تقم  لم  اإليرانية  السلطات  أن  إلى  أشارت  كما 
مدينة  في  محاكمها  من  أي  إلى  بعد  بتحويلها 
سنندج المعروفة بالكردية بـ«سنه« والتي اعتقلت 

فيها.
للكرد  المؤيدة  والّرسامة  الفنانة  واعتقلت 
إضافة  وتركيا  والعراق  سوريا  في  وأنشطتهم 
وفق  »مجهولة«،  ألسباٍب  اإليراني  الداخل  إلى 

ما أفادت عائلتها.

انتزاع اعرتافات كاذبة

»االستخبارات  أن  لياخان  كشفت  ذلك،  إلى 
من  كاذبة  اعترافات  تنتزع  أن  تحاول  اإليرانية 
سيفی حول نشاطها ضمن حزٍب كردي سياسي 

في البالد«.

وشددت على أنها »ليست عضوًة في أي حزب 
أو تيار سياسي، بل تمارس أنشطتها االجتماعية 
بالحصول  الكرد  تؤيد محاوالت  وفنانة  كرسامة 

على حقوقهم في أماكن تواجدهم«.
الفنانة  أعلنت  الجاري  شباط  من  الثامن  وفي 
الطعام  مفتوح عن  الكردية دخولها في إضراب 
لمحاكمة  تقديمها  أو  عنها  اإلفراج  يتم  أن  إلى 

عادلة، وفق ما أوردت عائلتها.
االستخبارات  مارست  فقد  العائلة  وبحسب 
تقوم  أن  قبل  عليها  نفسية  ضغوطًا  اإليرانية 
ذات  مدينة »سنه«  في  آخر  إلى سجٍن  بتحويلها 
ثالث  مقابلتها  من  وتمكنت  الكردية.  الغالبية 

مرات فقط خالل فترة اعتقالها.

تدهور حالتها الصحيرّة

أربعة  قبل  قابلتها  التي  ووفق شقيقتها »برستو« 
أيام، فإن صحة الفنانة الكردية تتدهور وهي غير 
اآلخرين  من  مساعدة  دون  المشي  على  قادرة 
والفنانة  الطعام.  عن  المفتوح  إضرابها  نتيجة 

أيام هي  منذ مئة وثالثة  المعتقلة  الشابة  الكردية 
عضو في جمعية موسيقية، وهي من مواليد العام 
الواقعة  1989م، وتنحدر من مقاطعة كامياران 

في محافظة كردستان.
ضغوطًا  تمارس  اإليرانية  السلطات  أن  يذكر 
ينحدرون  الذين  خاصة  المعارضين  على  كبيرة 
والكرد  كالعرب  العرقية  البالد  مكونات  من 

وغيرهم، وفق ما تشير منظمات دولية.

تعذيب واعرتافات قرسيرّة

وقبل أيام كشفت قناة »بي بي سي« الفارسية أن 
الناشطة اإليرانية في مجال البيئة، نيلوفر بياني، 
قبل  من  ساعة   1200 لمدة  للتعذيب  تعرضت 
لتعترف  اإليراني  الثوري  الحرس  استخبارات 

قسرًا بـ«التجسس« لصالح الواليات المتحدة.
على  حكمت  طهران  في  ثورية  محكمة  وكانت 
بياني بالسجن عشر سنوات، إلى جانب 7 آخرين 
للحياة  الفارسي  »التراث  منظمة  نشطاء  من 
و10   5 بين  أحكامهم  مّدة  تراوحت  البرية« 

سنوات.
وأرسلت بياني، التي تعد المتهمة الثانية في ملف 
نشطاء البيئة في إيران، عدة رسائل إلى مسؤولين 
الثوري  الحرس  استخبارات  قيام  فيها من  تشكو 
باعترافات  اإلدالء  على  بإرغامها  اإليراني، 
بي  »بي  تقرير  بحسب  التعذيب،  تحت  قسرية 

سي«.
وفي إحدى الرسائل قالت بياني إن التحقيق معها 
التعذيب  زاد عن 1200 ساعة تحت أشد أنواع 

النفسي والضرب واالعتداء الجنسي.
وكاالت

85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محررة الصفحة - هايستان أحمد

إدلب من خفِض التصعيِد إىل التصعيد-2
مآالِت  ستحدُد  إدلب  معركَة  أّن  مبالغة  ليس 
التدخِل التركّي في سوريا، فقد أقحم أردوغان 
الجيش التركّي في معركٍة لعلها تتجاوز حدوَد 
المحدد وفق خطوط سوتشي،  قبوِل موسكو 
لتتدخَل واشنطن التي تراقب المشهد ويصّرح 
التركّية والوقوف  الدواعي  بتفهِم  مسؤولوها 
إلى جانبها، ومن أقصى التنسيق إلى التناقض 
تقوُد أنقرة سياستها الخارجّية وتجّير عالقاتها 

لصالح أحالم السلطان.  

معركة مفصليرّة

اضطرابًا  األكثُر  الجغرافيا  إدلب  كانت 
على  وقوعها  بسبِب  األزمِة،  بدايِة  منذ 
السالِح  معابُر  حيث  تركيا  مع  الحدود 
اآلالف  إليها  ووصل  والمرتزقة،  واألفراِد 
)التركستان(  األيغور  مختلفة  جنسيات  من 
والشيشان والطاجيك والداغستان واألنجوش 

السورّي  النموذج  وأصبحت  واأللبان، 
لقندهار وكانت بصدِد إعالنها إمارًة مستقلًة، 
بين  مسلحًة  صراعاٍت  المحافظُة  وشهدِت 
مجاميِع المرتزقة أنفسهم. ومع تبني موسكو 
خطَة الترحيِل والتجميِع أضحت إدلب البؤرة 
إلى  المرتزقة  انتقل  ومنها  خطرًا،  األكثر 
التي  أنقرة  توجيهات  وفق  بالجوار  عفرين 

تدين لها معظم مجاميع المرتزقة بالوالء.
مفاقمِة  في  ساهمت  التي  العوامِل  أهم  من 
الخطورة في إدلب هو موقعها على الحدوِد 
ففي  الذاتّية  العوامل  إلى  إضافة  التركّية، 
تتوالُد  نسبّيا  والمنغلقِة  المحافظِة  البيئاِت 
شرارِة  بانتظاِر  التطرِف  أفكاُر  بهدوٍء 
قامت  ما  وهو  لالنفجاِر  ودفعها  التحريِض 

أطراٌف إقليمّية في مقدمها تركيا.
في  المعركَة  أكسَب  االستراتيجّي  الموقع 
الطرِق  أهِم  ممٌر  وتمّر  أهمّية قصوى  إدلب 
الشرقيَّة  المنطقَة  تربُط  التي  سوريا  في 
ظروِف  وفي  بالجنوب،  والشمال  بالساحِل، 
للسالح  مهمًا  معبرًا  كانت  السورّية  الحرب 
واإلرهابيين وتهديدًا لباقي المحافظات )حلب 

والالذقية وحماه(.
ألنّها  استثنائّية  أهمّية  إدلب  معركة  تكتسُب 
تقرر مصير األزمة السورّية وكذلك التدخل 
إدلب  في  فاإلرهابيون  سوريا،  في  التركّي 
والمناطق المحتلة هم الجيش الرديف للجيش 
ميدان  أي  في  أردوغان  بهم  يزّج  التركّي، 
المحتلة  والمناطق  وعفرين  الباب  في  يريد 
فإّن  ولذلك  ليبيا،  إلى  ينقلهم  راح  ومؤخرًا 
يشّكل  إدلب  في  االرتزاق«  »جيش  انكسار 
على  أردوغان  لمخطط  قاصمة  ضربًة 
تحرير  رافعة  وسيكون  المنطقة،  مستوى 

باقي المناطق السورّية.
أردوغان  بين  العالقة  أّن  الطبيعّي  من 
صيغة  بل  الندّية،  على  تقوم  ال  ومرتزقته 
الحد  تصل  ال  ولكنها  التخادم،  من  محددة 
الذي يزّج به أردوغان الجيش التركّي للدفاع 
األتراك  المسؤولين  صراخ  وأما  عنهم، 
وتصعيدهم الكالمّي فهو الحد األقصى الذي 
تدافُع  أنقرة  ألّن  المرتزقةـ  عليه  سيحصُل 
عن مصالحها وتبكي على ضياعها أحالمها 

بالتوسِع.
الحسابات  من  لكثيٍر  إدلب  معركة  خضعت 
الدولّية واإلقليمّية، وكثر التدخُل الدولّي فيها، 
ولم  والهدنة،  التصعيد  من  حاالت  وشهدت 
يكن إرجاء المعركة يعني إلغاءها، بل الشكَل 

السياسّية،  والضغوط  للمساومات  الظاهرّي 
ومن جهة ثانية تعّج إدلب بكّل ألوان التطرف 
خلفياتها  في  المختلفة  المرتزقة  ومجاميع 
أو  المحافظة  المتمركزة في  وأفكارها سواء 
الوافدة إليها عبر عمليات الترحيل، وخاضِت 
الكثير من المعارك فيما بينها، ولذلك سعت 
بين  االنسجام  من  عالقة  لصياغة  أنقرة 
في  وتنظيمهم  إدلب  في  المرتزقة  مجاميع 
الوطنّية  »الجبهة  تشكيل  فتّم  جامع،  إطار 
بعضها  مجموعة،   11 وضّمت  للتحرير« 
وافدة عبر اإلجالء من مناطق أخرى، وهي 
)فيلق الشام، الفرقة الساحلّية األولى، الفرقة 
الثانية، الفرقة األولى مشاة، جيش  الساحلية 
النخبة،  جيش  الثاني،  الجيش  الحر،  إدلب 
لواء  داريا،  اإلسالم  شهداء  النصر،  جيش 

الحرية، الفرقة 23(.

استعداداٌت ومبادراٌت للهجوِم

ذات  الجهادّية  المرتزقة  مجاميع  شكلت 
اتفاق  رفضت  والتي  القاعدّي  التوجه 

باسم  عملياٍت  غرفة   2018/9/17 سوتشي 
 2018/10/15 في  المؤمنين«  »وحّرض 
وضّمت )حراس الدين، جبهة أنصار الدين، 
اإلسالم(،  أنصار  التوحيد،  أنصار  فصيل 
هجومّي  تشكيل  من  الهدف  إّن  وقالت 
القوات  تسعى إلخراج  وأنها  دفاعّي،  وليس 
أعلنت  وقد  اهلل.  شريعة  وتحكيِم  الروسّية 
التركمان  جبل  في  معركة   2019/7/9 في 
»فإذا  باسم  الالذقية  بريف  األكراد  وجبل 
سلسلة  وتضمنت  غالبون«  فإنكم  دخلتموه 
فيها  وشاركت  االنغماسّية  العمليات  من 
والمجلس  للتحرير«  الوطنّية  »الجبهة 
 2019/7/12 وفي  التركمانّي  العسكرّي 
نفذت عملية في ريف حلب الجنوبي )محور 
حريشة(، وفي 2019/11/18 نفذت عملية 
علوش،  تل  قرب  الشمالّي  حلب  ريف  في 
انغماسّية  نفذت عملية  وفي 2019/11/27 
في جبل االكراد منطقة جب األحمر بريف 

الالذقية.
في  الجهاد  منظري  استحسان  الغرفة  القت 
عبداهلل  أعلن   2019/11/18 وفي  سوريا، 
دعمه  بالقاعدة،  المرتبط  الداعية  المحيسنّي 

للمشروع » الجهادّي الجديد«.
عمليات  غرفة  ُشّكلت   2019  /5/9 في 
كّل  ضّمت  المبين«  »الفتح  باسم  مشتركة 
المجاميع العاملة في إدلب، وال يبدو في تشكيِل 
الغرفة أّنها راعت اتفاق سوتشي، والالفت أّن 
األسماَء التي اتخذها المرتزقة  ال تشير إلى 
الشام،  تحرير  )هيئة  السورّي وهي  انتمائها 
جيش العزة، الحزب اإلسالمّي التركستانّي، 
أنصار  جبهة  الدين،  حراس  القوقاز،  أجناد 
الدين، جبهة أنصار اإلسالم، جماعة أنصار 
التوحيد، كتيبة اإلمام البخاري، كتائب الفتح، 
أحرار  األحرار، حركة   الشام، جيش  فيلق 
النصر،  جيش  الشام،  صقور  ألوية  الشام، 
األولى،  الساحلّية  الفرقة  الحر،  إدلب  جيش 
الفرقة الساحلّية الثانية، الفرقة األولى مشاة، 
إسالم  شهداء  النخبة،  جيش  الثاني،  الجيش 
داريا، لواء الحرية، الفرقة 23، لواء أحرار 

الشمال، تجمع دمشق( 
الحق المبين اسٌم عاٌم لعدِة معارك في ريف 
فقد  الشمالّي،  حماة  وريف  الجنوبّي  إدلب 
تحولت إلى غرفة عملياٍت ألكثِر من مرحلة، 
وتضم )الجبهة الوطنّية للتحرير، هيئة تحرير 
الشام، جيش العزة( وجاءت بعد مرحلًة باسِم 
»دحر العدوان«، وقبل ذلك ِخيضت معارٌك 

بأسماء مثل »كسر العظم« التي أطلقها جيُش 
العزة، و«دحر الغزاة« التي أطلقتها الجبهة 
باهلل  المعتصم  »غزوة  و  للتحرير،  الوطنية 
المدني« التي أطلقتها »هيئة تحرير الشام«. 
في  عملية  الغرفة  نفذت   2019/6/27 ففي 
وفي  الجنوبّي،  إدلب  بريف  القصابّية  قرية 
تموز بدأت معركة بهدِف نقِل االشتباِك إلى 
مناطِق ريف حماه الشمالي وتأمين كفرنبودة 
أعلنت   2019/11/30 وفي  إدلب.  بريف 
غرفُة عملياِت »الفتح المبين« بدَء عمليِة »ال 
تهنوا« بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وقالت 
في بيانها »فلينتظِر العدو منا ما يخلُع القلوَب 

ويهدُد األركاَن«. 
واختارت الفصائل في وقت سابق عددًا من 
التي  العظم«  مثل »كسر  لمعاركها  األسماء 
التي  الغزاة«  »دحر  و  العزة،  جيش  أطلقها 
و«غزوة  للتحرير،  الوطنية  الجبهة  أطلقتها 
هيئة  أطلقتها  التي  المدنّي«  باهلل  المعتصم 

تحرير الشام.
محاور  عدة  على  العملياِت  انطالق  بعد 
بريف  للنظام  هامة  مناطق  من  واالقتراب 
تهاوِت  والسقيلبية،  محردة  مثل  حماة 
الدفاعاُت بعد بدء قواِت النظاِم معارك ريف 
من  االنسحابات  فتوالِت  الجنوبّي،  إدلب 
كفرزيتا  شيخون،  )خان  ومدن  بلدات  عدة 
 2020/1/21 وفي  ومورك(،  واللطامنة 
بيانًا  المبين  الفتح  عمليات  غرفة  أصدرت 
عن  باالبتعاد  حلب  ريف  أهالي  تحذيرّيا 
النظام  قوات  وسيطرت  الجبهات،  خطوط 
على معرة النعمان في 2020/1/28 وعلى 
نقاط  وُحوصرت   2020/2/8 في  سراقب 

المراقبة التركّية.

تصعيٌد تريكرّ خطايبرّ

قال  تركيًا،  جنديًا   13 مقتِل  على  رّده  في 
أردوغان رئيس دولة االحتالل التركية أمام 
في  والتنمية  العدالة  لحزب  البرلمانّية  الكتلِة 
أنقرة يوم 2020/2/12: »إذا أصيب جنودنا 
آخر  مكاٍن  أّي  في  أو  المراقبة،  مواقع  في 
أننا سنضرُب  هنا  من  أعلن  فأنا  سوٍء،  بأّي 

قواِت النظام في أّي مكاٍن اعتبارًا من اليوم، 
بغّض النظِر عن حدوِد إدلب أو حدود اتفاق 
نحن  شباط  نهاية  وأضاف: »حتى  سوتشي. 
من  السورّي  النظام  إخراج  على  مصممون 
نقاط  خلف  إلى  أي  سوتشي،  مذّكرة  حدود 

مراقبتنا«.
وفي 2020/2/15 قال أردوغان: »الحل في 
إدلب يكمن في وقف عدوان النظام وانسحابه 
ذلك  إلى  سندفعه  وإال  االتفاقيات  حدود  إلى 
أبدًا  لدينا  نية  وتابع: »ال  شباط«.  نهاية  قبل 
الحتالل أو ضّم أراٍض من سوريا بل نسعى 
أراضيها«.  وضّم  احتالل  دون  للحيلولة 
حتى  علينا  حرام  سالم  في  »النوُم  وقال: 
والمنظمات  النظام  ظلم  من  سوريا  تخليص 

اإلرهابّية«.
التصريحاِت  زخِم  مع  يطرُح  الذي  السؤال 
إدلب بوضِعها  ُتترَك  أن  يمكُن  التركّية، هل 
الحالي بدون سقٍف زمنّي؟  وإذا كانت أنقرة 
الجهُة  فما  سورّية،  أراٍض  بضّم  تطمُع  ال 
دون  للحيلولة  أنقرة  تسعى  التي  األخرى 
التزامه  عدم  ورغم  إدلب؟  وضّم  احتالِل 
أردوغان  راح  سوتشي،  مضمون  بتطبيق 
المراقبِة وخطوِط سوتشي  نقاِط  يتحدُث عن 
من  الرابع  خط  عن  الفلسطينّي  يتحدث  كما 
حزيران. وذكرت مصادر ميدانّية أّن تركيا 

وحداتها  لتعزيز  جندي   6500 نحو  نشرت 
إضافة  سوريا  غرب  شمال  في  الموجودة 
مطلع  منذ  عسكرّية  مركبة   1900 لحوالي 

الشهر الحالي. 
الحدوِد  مفهوم  السؤال حول  يطرُح  هذا  كّل 
الوطنّية، وحدود األمن القومّي التركّي ومن 
يدعو إلى االنفصاِل، وقد تحدث كثيرون أّن 
انتصارًا  كان  عفرين  على  التركّي  العدوان 
وّسعت  ألنها  السورّية«  »للثورة  كبيرًا 
مباشرًا  امتدادًا  وأضحت  الثورة  جغرافيا 

إلدلب.
واشنطن أبدت موقفًا في منتهى المرونِة خالل 
العدواِن على عفرين وعلى شمال سوريا ولم 
األمر  تعلق  عندما  ولكن  اعتراٍض،  أّي  تبِد 
الشام  تحرير  هيئة  ومستقبل  إدلب  بفصائل 
انهمرت تصريحاُت جميس جيفري وهرول 
والمساندة  الدعم  موقف  ليعلَن  أنقرة  إلى 
فيما  استخباراتيٍّة،  بمعلوماٍت  أنقرة  وتزويد 
لم تتوقف واشنطن عن اإلعراب عن موقِف 

الرفِض للعمليِة العسكرّية بإدلب.
العملية  معها  وتقود  دمشق  حليفة  موسكو 
العسكرّية في إدلب، وبنفس الوقت تنّسق مع 
أنقرة في مجاالٍت كثيرة، وعقدت معها اتفاق 
سوتشي الذي ُاستهلكت مفاعيله تمامًا، ولكنها 
لم تشأ أن تعقد سوتشي حول عفرين أو سريه 

كانيه مثاًل. 
شرعّية  إّن  الروس  المسؤولون  يقوُل 
وجودهم في سوريا تستنُد إلى طلٍب رسمّي 

من دمشق، فمن منح التركّي شرعّية الوجوِد 
ويستبيحها،  ليحتلها  السورّية  األراضي  في 
إّن  مناسبة  كّل  في  تؤكد  دمشق  كانت  إذا 
الفصائل  أليست  احتالٌل؟  التركّي  الوجود 
التي تقودها أنقرة في سوريا هي نفسها التي 

حاربها الروسّي؟
مآالت  يحدد  عليها  والجواب  كثيرٌة  أسئلة 
األهالي  ومصير  التركّي  والوجود  األزمة 
في  والجواب  العراء،  إلى  نزحوا  الذين 
دعم  على  تعّول  التي  وأنقرة  أواًل  موسكو 

واشنطن

متغياُت امليداِن

 ميدانّيا وعلى نحو مفاجئ، انعطفت عملياُت 
قواِت النظاِم من مواقعها بمنطقة »كفر حلب« 
الصغرى  أورم  على  السيطرة  استعادة  بعد 
والكبرى، وكفر ناها والفوج 46، باتجاه بلدة 
»األتارب« بريف حلب الغربّي والتي تصل 
إلى سرمدا القريبة من الحدود، ولكنها سارت 
بلدة »تفتناز«  باتجاه  الرئيسّي  الطريق  على 
وتمهيٍد  كثيٍف  نارّي  غطاء  تحت  فسيطرت 
مدفعّي وجوّي على بلدة معارة النعسان التي 
كانت تحت سيطرة »جبهة النصرة«، لتكون 
على مسافة 10 كم من مدينة إدلب وهي نفس 
المسافة الفاصلة عن إدلب من جهة سراقب.

حهة  من  النظام  قوات  تقترب  المنحى  بهذا 
طريق إدلب القديم من بلدة تفتناز حيث تقع 
منها، وكذلك من جهِة  قريبًا  الجوّية  القاعدة 
ويعّد  الطلحية،  قرية  عبر  الدولّي  الطريق 
مقّر  أّنه  إذ  مهمًا  هدفًا  العسكرّي  المطار 
عدة  مجاميع  مع  مشتركة  عمليات  غرفِة 
القوقاز، جبهة  أجناد  التوحيد،  )أنصار  منها 
الوطنية  »الجبهة  إلى  باإلضافة  النصرة( 
تركمانّية،  عناصر  تضّم  التي  للتحرير 

وبالمجمل كلها توالي الجيش التركّي.
 في محور حلب الغربّي توالى السقوُط السريُع 
النصرة،  جبهة  علبها  تسيطُر  التي  للبلدات 
الصناعّية  والصاالت  الليرمون  من  اعتبارًا 
القذائف  منطلق  كانت  والتي  فيها،  الكائنة 
على مدينة حلب، ومن بعدها سيطرت قواُت 
النظاِم على ضهرة عبد ربه، والقرى الواقعة 
الدولّي »غازي عينتاب«  على األوتوستراد 
االرتيق، حريتان  )كفر حمرة، معارة  وهي 
وحيان وتل مصيبين وبيانون وعندان، وفي 
الجهة الجنوبّية دخلت قوات النظام إلى حي 
المالية.  ودوار  الزهراء  وجمعية  الراشدين 
وعلى محور طريق دارة عزة تّمت السيطرة 

على كفر داعل.
بحلم  أطاحت  وإدلب  حلب  ريف  معارك 
المرتزقة  عجَز  وأثبتت  العثمانّي  السلطان 
في  بقواته  للزج  فاضطر  حلمه،  تحقيق  في 
الميدان وليخسَر عددًا من جنوده وهو ما له 
ويضعه  السياسّي  على وضعه  مباشٌر  تأثيٌر 
أمام أصعب االختباراِت التي تقرُر مصيره. 
مجمَل  فإّن  السوريين  لكّل  بالنسبة  ولكن 
المعارِك على كامل الجغرافيا الوطنّية تطرُح 
سؤااًل أساسّيا يتعلُق بمنظومِة الدفاِع الوطنّية 
وتحرير  اإلرهاب  لمواجهة  وتعزيزها 
يتطلُب  ما  وهو  تركيا  تحتلها  التي  المناطق 
تفعيَل الحواِر الوطنّي وتوطيَن كلَّ اإلنجازاِت 
التي تحققت في المعارك دحر اإلرهاب، وما 
الديمقراطّية كان نصرًا  حققته قواُت سوريا 
وطنّيا، كسر أحد أهم أدواِت أنقرة في سوريا.

تحقيق/ رامان آزاد

إعداد/ هايستان أحمد

عائلة معتقلة بإيران: املخابرات تنتزع اعرتافات كاذبة منها

اللجوء إىل الرتمجة والنص الغربي عوضًا عن اإلبداع الذاتي

جددت عائلة الفنانة والرسامة الكردية اإليرانية »بريسا سيفى« المعتقلة منذ أكثر من ثالثة أشهر، دعوتها للمجتمع الدولي والمنظمات النافذة بالدفاع 
عن حقوق اإلنسان إلى التدّخل الفوري إلطالق سراح ابنتهم الفنانة التي تقبع خلف القضبان منذ تشرين الثاني الماضي.
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تشهد األسواق السورّية عامة غالء في أسعار 
معظم السلع، وال سيما اللحوم، أحد أهم المواد 
اتخاذ  من  الرغم  وعلى  الرئيسية،  الغذائية 
عدة  سوريا  وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة 
قرارات للمساهمة في خفض سعر اللحوم، إال 
أن هناك أسبابًا »ال ُتعالج« تؤدي إلى استمرار 

ارتفاع سعرها.

كبير  حد  إلى  السورية  األسواق  تأثرت 
مقابل  السورية  الليرة  صرف  سعر  بانخفاض 
العمالت األجنبية وبخاصة الدوالر األمريكي، 
إذ ارتفعت أسعار السلع والبضائع بشكل جنوني 
في األشهر األخيرة؛ ما تسبب بأزمة اقتصادية 

أثرت على المواطنين سلبًا.
اإلدارة  خطت  سوريا  وشرق  شمال  في 
في  المواطنين  لمساعدة  خطوات  عدة  الذاتية 
مواد  دعم  في  االستمرار  قررت  إذ  مناطقها، 
المحروقات والخبز واإلبقاء على  رئيسية مثل 
أسعارها. لكن؛ هذه اإلجراءات لم تعالج األزمة 

االقتصادية من الجذور.
حّدت  قرارات  بعدة  الذاتية  اإلدارة  وخرجت 
السلع  أسعار  في  الجنوني  الغالء  من  نسبيًا 
وال سيما قرار منع عبور المواشي إلى خارج 
أدى حسب بعض  الذي  اإلدارة؛ األمر  مناطق 
التجار إلى انخفاض ملحوظ في أسعار المواشي 
وصل إلى نسبة 50 بالمئة في بعض المناطق. 
وحول هذا الموضوع؛ أعدت وكالة أنباء هاوار 

التقرير التالي:
»إن  ايبو:  سردار  ويدعى  التجار  أحد  وقال 
األسعار  مرتفعة  تزال  ال  األسواق  في  اللحوم 
على الرغم من أن األبواب أغلقت أمام تصدير 
أن  إال  الماشية  أسعار  هبوط  ورغم  المواشي، 

أسعار اللحوم بقيت كما هي«
وأضاف: »اللحامون ال يأخذون األغنام السليمة 
لحومها  ويبيعون  المريضة  بل  األسواق،  من 
باللحوم  يزّجون  السليمة، وهكذا  األغنام  بسعر 

غير الصالحة في األسواق«.
كما قال التاجر حمد بوزان: »إن أسواق األغنام 

تشهد هبوطًا حادًا في أسعارها لكن اللحوم في 
قبل  كما  حالها،  على  تزال  ال  المدينة  أسواق 
قرار منع التصدير، باإلضافة الى الدواجن التي 

باتت أسعارها غير مقبولة«.
المناطق وفرة  وفي الوقت الذي تشهد فيه هذه 
المخصصة   والمداجن  والماعز  األغنام  في 
لتربية وإنتاج دجاج الفروج، إال إن أسواق هذه 
المناطق تعطي انطباعًا مغايرًا كليًا بالنسبة إلى 

الغالء الواضح في هذه المواد.
التموين  لمديرية  المشتركة  الرئيسة  وصرحت 
يعملون  بأنهم  حسو  هيفيدار  الفرات  إقليم  في 
قرار  مع صدور  تزامنًا  األسواق،  على ضبط 

منع تصدير المواشي.
وأضافت: »عّدلنا قبل أيام أسعار لحوم األغنام 
في األسواق إثر الهبوط األخير ألسعار المواشي 
الذي نتج عن قرار منع تصدير المواشي، السعر 
القديم كان 6500 ليرة للكيلو غرام الواحد، فيما 
أنزلنا السعر قبل أيام إلى 6000 ليرة سورية«.
وأكدت هيفيدار: »إن األسعار ستكون بموجب 
وفي  المواشي،  أسواق  تتداولها  التي  األسعار 
أسواق  في  لألسعار  هبوط  أي  حدوث  حال 
المواشي، سنقوم بمراعاة ذلك، وتخفيض سعر 

اللحوم التي تصل إلى المواطن«.

سبب غالء أسعار الدواجن.. والحل 
يف متناول اليد!

إضافة إلى المواشي، تشهد األسواق ارتفاعًا في 
ُتنتج في  أنها  الرغم من  الدواجن، على  أسعار 

المنطقة، وال يتم استيرادها من الخارج.
الثروة  عن  المسؤول  البيطري  الدكتور  وقال 
الحيوانية في هيئة االقتصاد بإقليم الفرات محمد 
حمو أن األسعار ترتفع بين التاجر والبائع في 

األسواق، وليس من المنتج.
قرابة  كوباني  مقاطعة  في  »يوجد  وأضاف: 
85 مدجنة، تعمل منها 25 مدجنة، كل واحدة 
تنتج في الشهر الواحد قرابة 6000 فروج, أي 
تنتج مقاطعة كوباني كل شهر قرابة 80000 
المقاطعة  لتغطية  كافية  نسبة  وهي  دجاجة، 
التي  البيض  مداجن  إلى  باإلضافة  واإلقليم, 
اليوم  في  تنتج  والتي  الذاتية،  اإلدارة  أنشأتها 
بيضة %80  إلى 7000  قرابة 5000  الواحد 
إلى  أخذها  بعد  لتصبح صيصان  منها صالحة 
المفقسة«. وتنتج المفقسة التي افتتحتها اإلدارة 
قرابة  شهريًا  أعوام  قبل  كوباني  في  الذاتية 
أيضًا  يكفي  اإلنتاج  وهذا  150000 صوص، 
المقاطعة، لكن بسبب قطع الطرق إثر  لتغطية 
وشرق  شمال  لمناطق  األخير  التركي  الغزو 

سوريا توقف العمل منذ قرابة ثالثة أشهر.
ورغم كل هذه اإلمكانات، فإن أسعار الدواجن 
تشهد ارتفاعًا مستمرًا، إذ يزيد سعر الكيلو غرام 
سورية،  ليرة   1550 عن  حاليًا  منها  الواحد 
انخفاضًا،  الفائت  األسبوع  بعدما سجلت خالل 
إذ كان الكيلو الواحد يفوق 1700 ليرة سورية.
غالء  في  الرئيسي  السبب  حمو  محمد  ويرجع 
أسعار الدواجن إلى استيراد العلف من الخارج، 
إذ يأتي بالعملة األجنبية، وعندما يتم تحويله إلى 
الرتفاع  مرتفعًا،  السعر  يكون  المحلية  العملة 

سعر صرف العمالت  أمام الليرة السورية.
واختتم الدكتور البيطري المسؤول عن الثروة 
الفرات  بإقليم  االقتصاد  هيئة  في  الحيوانية 
الطن  سعر  »يقدر  بالقول:  حديثه  حمو  محمد 
ليرة   500000 بـ  الفروج  أعالف  من  الواحد 
اإلدارة  إلى  دراسة  مشروع  وقدمنا  سورية, 
مصانع  إلنشاء  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
تحليلي  مخبر  وإنشاء  والصويا،  الذرة  تجفيف 
التشجيع على زراعة  إلى  باإلضافة  للبروتين، 

الذرة والصويا, لنبدأ بصنع األعالف داخليًا«.
وأوضح أنهم لم يتلقوا ردًا على مشروع الدراسة 
الذي قدموه إلى اإلدارة، إذ ال يزال قيد الدراسة.

كُثرت المطالبات من جانب فالحي ريف الرقة 
عامًة بتوفير مياه الري بأقرب وقت ممكن نظرًا 
لحاجة القمح، والشعير للمياه في هذه الفترة من 
األراضي  أغلب  ُزرعت  وقد  خاصًة،  العام 
لجنة  بها  تقوم  التي  الصيانة  فترة  مع  تزامنًا 

الزراعة والري.
المساحات  غالبية  بأن  أشاروا  المزارعون 
ونبتت  اآلن  حتى  ُتسقى  لم  بالقمح  المزروعة 
البذور في هذه المساحات جراء زخات األمطار 
القليلة هذا العام، فيما تضررت غالبية األراضي 
في  المنطقة  تشهدها  التي  الصقيع  موجات  في 

الوقت الحالي.
وقال المزارع عيسى الحمران من أهالي قرية 
الشمالي: »هذا  الرقة  بريف  السمن جنوبي  تل 
كي  الماضي  العام  مثل  أمطار  تأتينا  لم  العام 
وموجات  أراضينا  زراعة  في  عليها  نعتمد 

الصقيع أثرت على محاصيلنا«.
صالح الخلف ذكر بأن لديه أرض لم يسقها بالماء 
هذا الموسم حتى اآلن بسبب انقطاع مياه الري، 
الصفراء،  الذرة  محصول  جني  في  وتأخره 
الحصادات،  توفر  عدم  إلى  السبب  وعزا 
وأكد:  الذرة؛  جفاف  أخرت  التي  والرطوبة 

بحاجة  وحدها  الزراعية  األراضي  »ليست 
من  اآلالف  الرقة  أرياف  في  توجد  إنما  المياه 
رؤوس األغنام، واإلبل، واألبقار بحاجة للمياه 

بشكل يومي، ويضطر األهالي لشراء المياه كي 
يسقوا مواشيهم في حال لم تكن هنالك مياه«.

والري  الزراعة  لجنة  في  الصيانة  قسم  إداري 

»نحن  قال:  الحمد  بسام  المدني  الرقة  بمجلس 
نعلم مدى حاجة األخوة الفالحين لمياه الري في 
هذا الوقت. لكننا؛ نعمل اآلن على صيانة العديد 

الرئيسية  الري  قنوات  في  الهامة  المواقع  من 
البليخ  ري  وقناة  السفلى،  السلحبية  ري  قناة 
التي من المقرر أن نؤهل فيها خمس منظمات 
األيام  وخالل  األسدية.  ري  وقناة  الري،  لمياه 
في  الصناعة  أعمال  من  االنتهاء  سيتم  القادمة 

هذه المواقع«.
مياه  تشغيل  تأخير  سبب  الحمد  بسام  وعزا 
األحوال  لسوء  الحالي  الوقت  في  الري 
الجوية، وأضاف: »في كل عام تخصص لجنة 
على  للعمل  متتالين  شهرين  والري  الزراعة 
هذا  في  المحاصيل  كون  الري  قنوات  صيانة 
التي  والمدة  للمياه؛  ماسة  بحاجة  ليست  الوقت 
حددتها اللجنة هي من تاريخ 2020/1/1 حتى 
أسباب  أّن  إلى  الحمد  وأشار  2020/3/1م« 
الجائر  كالتشغيل  الري  قنوات  أحوال  سوء 
أكثر  كبيرة  كميات  الماضية، وضخ  األيام  في 
خراب  إلى  أدت  الري؛  قنوات  استطاعة  من 
القنوات، وسببت الكثير من الكسور خاصة في 

القنوات الرئيسية.
الزراعة  لجنة  في  الصيانة  قسم  إداري  وأكد 
في  الحمد  بسام  المدني  الرقة  بمجلس  والري 
ختام حديثه: »سيتم تشغيل مياه الري قبل بداية 
الشهر القادم في كافة أرياف المدينة قبل المدة 

التي حددتها اللجنة«.

عندما بدأ أندراوس شابو مرافقة والده قبل نحو 
بقامشلو  المتكررة  رحالته  في  عقود،  ثالثة 
جمع  بهدف  سوريا،  شرقي  شمال  في  الواقعة 
قطع تراثية وأدوات زراعية قديمة، كان بالكاد 

قد بلغ أشده.
شاٌب صغير، بدأ بمشاطرة والده محبة التراث 
الذي اعتبراه هوية ال يمكن التخلي عنها، وحمل 
رغم  التحف  حماية  في  االستمرار  عاتقه  على 
تعرض مدينته قامشلو وحيه وسط المدينة لعدة 
سوريا،  في  الحرب  سنوات  خالل  تفجيرات 
متفاوتة،  لفترات  االستقرار  بزعزعة  تسببت 
أن مسألة »ضمان سالمة كنوز معرضه«  إال 

كانت وال تزال همًا يشغله.

»إكامل املهمة وحفظ

 ما جمعه والده«

قبل  شابو«  ملكي  »يوسف  والده  توفي  عندما 
/10/ أعوام، كان على أندراوس إكمال المهمة 
تلك  طيلة  قطع  من  والده  جمعه  ما  وحفظ 
السنوات، والتي كانت تبلغ نحو /100/ قطعة.

نورث  لوكالة  شابو  أردف  الخصوص  وبهذا   
كان  كما  للقرى  أخرُج  »كنت  بالقول:  بريس 
يفعل والدي وأبحث عن أدوات قديمة ال يحتاجها 
صاحبها، وآالت تراثية أخرى كنت أقوم بدفع 
النقود من أجل الحصول عليها، حتى استطعت 

بمفردي جمع ما يقارب /150/ قطعة«.
على  القطع  بتعليق  والده  مع  يقوم  شابو  كان   
الجدران في المخبز الذي يعمالن فيه، وبعد وفاة 
يحضرون  كانوا  الذين  الزوار  وازدياد  والده 
قبو  إلى  بنقلها  قام  المعلقة،  التحف  ليشاهدوا 
منزله ليكون معرضًا يضم ما جمعاه خالل تلك 

السنوات.

يتفقد مقتنيات معرضه 

بشكل يومي
يسير شابو بين قطعه الموّزعة في غرفتين في 
القبو بتنسيق ينبع عن مدى اهتمامه بكل قطعة 
منها، فالجدار المقابل لباب الغرفة األولى ُعّلقت 
عليه أدوات الطعام القديمة بين الغرفتين ُوضعت 
أدوات الحصاد القديمة وكاميرته التي يعتز بها، 
كونها كانت من األمور المميزة في الستينيات، 
نقدية  عليها عمالت  إلى جانب طاولة صغيرة 

واعتاد  عامًا،   \80\ من  أكثر  منذ  مستخدمة 
الرجل الذي ناهز الستين عامًا أن يتفقد مقتنيات 
معرضه بشكل يومي في الغرفتين الصغيرتين 
وتنتشر  األمطار،  مياه  إليهما  تتسرب  اللتين 
والدي  »كان  ويقول:  جدرانها.  في  الرطوبة 
المتعلقة  األمور  كل  ويعرف  القرية  في  يسكن 
التي  القرى المجاورة واألدوات  بثقافات سكان 
منها  قسم  على جمع  فعمل  يستخدمونها،  كانوا 

بهدف المحافظة على تراثها«.
ورغم أنه كان يجهل غالبًا قيمة القطع واألدوات 
فضول  لكن  بجمعها،  ينشغل  والده  كان  التي 
أندراوس تجاه هذه المقتنيات جعله يسأل والده 

ويستفسر عنها باستمرار.
يستعملها  كان  القطع  هذه  »بعض  قائاًل:  ونوه 
أجدادنا وآباؤنا في حياتهم اليومية، من بينها هذه 
الجلود التي تشبه األحذية كان يستعملها سريان 
تركيا قبل مجازر السيفو، وهذا المحراث كانوا 
يستعملونه في زراعة األراضي قبل مئة عام«.
التراثية،  القطع  جمع  في  هوايته  جانب  إلى 
المخبز  حاليًا  ويدير  الخباز  مهنة  شابو  اكتسب 
الذي ورثه عن والده، على شارع الوحدة وسط 
مدينة قامشلو التي يفضل شابو وصفها بـ«مدينة 

التعايش«.
وأثناء دوامه اليومي في المخبز يلقي شابو نظرة 
على معرضه متأماًل قطعه، ويقول إنه ال يعرف 
لمن يسّلم هذه األمانة فرغم أن له عائلة مكونة 
من أربعة أبناء وابنتين، إال أنهم غادروا بعضهم 

البالد، ومن بقي منهم ال يملكون االهتمام ذاته.
ولديها  متزوجة  ابنة  »لدي  بالقول:  وأضاف 
يأتي  قامشلو  في  وابن  الخاصة،  عائلتها 
في  الموجودة  القطع  ليشاهدوا  أصدقائه  مع 

المعرض، لكنه ليس ضمن أولوياته«.
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تقرير/ صالح العيسى

ناهز الستني عامًا وهو جيمع القطع الرتاثية
 القدمية منذ ثالثة عقود.. 

هل النقطة الطبية الوحيدة يف خميم العريشة تكفي لعالج النازحني هناك؟!

ُمهّجرو عفرين يقطنون منازل شبه ُمدّمرة بريف حلب الشمالي...

تقدم النقطة الطبية في مخيم العريشة الخدمات 
الطبية واألدوية بالمجان، ألكثر من أربعة 14 
ألف نازح وُمهّجر، فيما طالب إداري في المخيم 
المنظمات اإلنسانية بدعمهم لالرتقاء بالمستوى 

الصحي.
ألف   14 من  أكثر  العريشة  مخيم  في  يقطن 
شخص، وهم نازحين من عدة مناطق سورية، 
سوريا,  وشرق  شمال  مناطق  من  ومهجرين 
جيش  هجمات  نتيجة  مناطقهم  من  نزحوا 
بين  واالشتباكات  التركي ومرتزقته،  االحتالل 

قوات النظام والمرتزقة.

نقطة طبيرّة تهتم بشؤونهم 
الصحيرّة..

جنوبي  كم   30 يقع  الذي  المخيم  في  ويوجد 
)مستوصف(  طبية  نقطة  الحسكة,  مدينة 
حسب  العالج  وتقدم  الصحية،  بشؤونهم  تهتم 

الهالل  قبل  من  افتتحت  المتوفرة,  اإلمكانات 
األحمر الكردي.

 24 مدار  على  المرضى  تستقبل  التي  النقطة 
أقسام  فيها كادر طبي موّزع على عدة  ساعة، 
النسائية،  العيادة  األطفال،  »الداخلية،  منها: 
الحاالت  بتحويل  ويقوم  لإلسعاف«،  وقسم 
لتلقي  الحسكة  مقاطعة  مشافي  إلى  المستعصية 

العالج الالزم.
قسم  في  مريض  العبيد،  راكان  الالجئ 
الطبية  الخدمات  واقع  عن  تحدث  اإلسعاف، 
النقطة  »تقدم  قائاًل:  )المستوصف(  النقطة  في 
الرعاية الطبية والعالج حسب اإلمكانية المتاحة 

للمريض في المخيم، وتقديم العالج بالمجان«.
ونوه العبيد بأنه يتم مراقبة حالة المريض وفي 
حال عدم تحسنه وشفائه، يتم تحويله إلى مشافي 
الحسكة في سيارة إسعاف خاصة، لتلقي عالجه 

فيها، ومن ثم إعادته إلى المخيم.

عضو مجلس المخيم، حسن الحاج, ثّمن استقبال 
وتقديم  المرضى،  للمراجعين  الطبي  الكادر 

المساعدات الطبية لهم.

غياب املنظامت اإلنسانية الداعمة
فيما نوه الرئيس المشترك إلدارة المخيم زاهر 
بالنسبة  الطبية  النقطة  تقصير  أن  إلى  الغربي, 
تجاه  الصحية  والرعاية  الطبية  للخدمات 
الالجئين، يرجع إلى غياب المنظمات اإلنسانية 
الداعمة على حّد تعبيره، وتعّد النقطة  الوحيدة 

في المخيم.
وأشار الغربي، إلى أن النقطة تحتاج إلى دعم 
فدعم  الصحي،  بالمستوى  لالرتقاء  المنظمات، 
اإلمكانية  حسب  يكون  الكردي  األحمر  الهالل 

المتاحة.
وكالة/ هاوار

منازل  في  القاطنين  عفرين  مهجرو  يعاني 
الشمالي، من ظروف  شبه مدمرة بريف حلب 
وانخفاض  البرد  موجة  وسط  صعبة،  معيشية 
درجات الحرارة، في ظل غياب المساعدات من 
اإلدارة  إمكانات  وقلة  اإلغاثية  المنظمات  قبل 

الذاتية.
لجأ قسم من المهجرين قسرًا من منطقة عفرين 
إلى السكن في منازل شبه مدمرة متوزعة على 
تفتقر  حيث  الشمالي,  حلب  بريف  قرية   /42/
الصرف  وشبكات  واألبواب  للنوافذ  المنازل 
الرياح  لتسرب  عرضة  يجعلها  ما  الصحي,  
خمس  ضمن  اآلخر  القسم  سكن  فيما  الباردة, 
وعفرين  والشهباء  وبرخدان  )سردم  مخيمات؛ 

والعودة(.
التابعين  المرتزقة  مع  التركي  العدوان  وتسبب 
منطقة  على  السوري«،  الوطني  الجيش   « له 
عفرين في الـ20 من كانون الثاني عام 2018، 
من  شخص  ألف   /300/ من  أكثر  بتهجير 
المنطقة وفقًا إلحصائيات منظمة حقوق اإلنسان 

في عفرين.
سميرة رشوان, مهجرة, وأم لستة أطفال، تقطن 
بريف  سوسين  تل  قرية  في  البيوت  إحدى  في 

حلب الشمالي, تجلس في فترات ظهور الشمس 
فوق أغصان يابسة لتدفئة نفسها وأطفالها.

»املنزل الذي أقطنه ال أبواب وال 
نوافذ فيه«!

تصف سميرة حال المنزل الذي تقطنه بالقول: 
»البرد شديد هنا، المنزل الذي أقطنه ال أبواب 
وال نوافذ فيه، أغطي األبواب ببطانيات، وسقف 

منزلي يسرب المياه«.
عفرين  في  عليه  كانوا  ما  تتذكر  أن  وتحاول 
نسكن  »كنا  قائلًة:  اليوم  وضعهم  مع  وتقارنه 
في منازل وكان يتوفر كل شيء, لم نكن نشعر 
بالبرد«, الفتًة إلى أن كمية مادة المازوت التي 

وزعت عليهم, ال تكفيهم.
لدمار  الشمالي,  حلب  بريف  قرى  وتعرضت 
التي  واالشتباكات  المعارك  بسبب  كامل,  شبه 
الساحة  على  المتصارعة  القوى  بين  شهدتها 
السورية بدءًا من مرتزقة مما يسمون بالجيش 
و)داعش(,  النصرة  وجبهة  السوري،  الوطني 
النظام  طيران  قبل  من  جوية  بغارات  مرورًا 

السوري والروسي.
الشمالي  حلب  بريف  المخيمات  إدارة  وقامت 

منذ بداية فصل الشتاء إلى اآلن بتوزيع /300/ 
تسكن  عائلة  كل  على  مازوت  مادة  من  لتر 
الكمية  هذه  أن  إال  مدمرة,  شبه  المنازل  في 
يحدد  لم  حين  في  لألهالي,  تكفي  ال  المحدودة 
المازوت,  من  محددة  نسبة  المخيمات  لقاطني 
فيقوم القاطنون في المخيمات بأخذ حاجتهم من 

المازوت كلما انتهت حصتهم منه.

م أطفايل يف هذا الربد وراء  »أُحمرّ
بطانيرّة«

حال خديجة علي وهي مهّجرة من مدينة عفرين, 
ليس أفضل من حال جارتها سميرة, حيث يفتقر 
وحمام  ونوافذ  أبواب  إلى  تسكنه  الذي  المنزل 

أيضًا.
تقول خديجة بنبرة استياًء وتذّمر: »ال نسكن في 
المخيم, إال أن حالتنا ليست أفضل من قاطنيه، 
أبواب وال  للتدفئة وال غاز, ال  يكفي  فال وقود 

نوافذ«.
إلى  المهجرين  من  كغيرها  سميرة  وتضطر 
الحطب وأغصان األشجار  المياه على  تسخين 
المازوت،  مادة  استخدام  من  للتقليل  اليابسة 
البرد  هذا  في  أطفالي  »أحمم  بالقول:  وتؤكد 

أسخن  حتى  البرد  من  أموت  بطانية,  وراء 
المياه, ما هذا الحال«.

مخيمات  لمنسقية  المشاركة  الرئيسة  وقالت 
زلوخ  الشمالي  حلب  بريف  عفرين  مهجري 
بكر لـ«نورث برس« إن »اإلمكانات المحدودة 

كمية  تحديد  على  تجبرها  المخيمات,  إلدارة 
محددة من مادة المازوت للقاطنين في المنازل 
»كون  المخيمات،  لساكني  تحديدها  وعدم 

ظروف الحياة ضمن المخيمات أصعب«.

فالحو الرقة َسِئموا انقطاع مياه الري.. وجلنة الزراعة توضح
روناهي/ الرقة - طالب مزارعو ريف الرقة الشمالي لجنة الزراعة والري باإلسراع في عمليات الصيانة؛ بسبب حاجتهم الُملّحة لري محاصيلهم الزراعية، 

وأوضحوا بأن محاصيلهم يجب أن تكون قد ُسقيت مرتين حتى تاريخه. لكن؛ بعضها لم تتم سقايتها أبداً بسبب انقطاع الري.

ارتفاع أسعار اللحوم؛ األسباب واحللول


