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األمل  روضة  افتتحت  ـ  الطبقة  روناهي/ 
الطبقة  في  المرأة  لمجلس  التابعة  لألطفال 
لالهتمام  وذلك  /2018/6م   26 بتاريخ 
إلى  البسمة  وإعادة  ورعايتهم  باألطفال 
وجوههم وال سيما الذين عانوا أياماً صعبة 
في  العاملة  المرأة  ومساعدة  الحرب،  في 
احتضان أطفالها في أوقات العمل وتأمين 

الطمأنينة لطفلها في هذا العمر.
المرحلة  مرحلتين  عبر  األطفال  تعليم  يتم 
األولى منهما عبارة عن حضانة لألطفال 

وأربعة  ثالثة  بين  أعمارهم  تتراوح  الذين 
قبل  ما  الثانية  المرحلة  تبدأ  بينما  أعوام 
المدرسة من عمر خمسة  إلى ستة أعوام.

ويتلقى األطفال في المرحلة الثانية دروساً 
تشمل األحرف واألرقام واألعداد لتأهيلهم 
مؤهالً  ليكون  الطفل  وتجهيز  القادم  للعام 
اإلدارية  مع  لقاء  وفي  للمدرسة.  نفسياً 
على  أكدت  التي  رشو  آسيا  الروضة  في 
الدوام  بدء  على  سابقاً  االتفاق  تم   أنه 
بتاريخ  الروضة  في  لألطفال  قبل الرسمي  من  جيداً  اإلقبال  وكان  تموز،    27

أن  إلى  آسيا  واألطفال.وأشارت  األهالي 
من  مؤلف  الروضة  في  التدريسي  الكادر 
8 معلمات وعدد األطفال في الروضة يبلغ  
وتدريسهم  تعليمهم  يتم  حيث  طفالً،   57
على األحرف واألعداد واألرقام »بالعربية 

واإلنكليزية »لتأهيلهم للعام القادم.
وأضافت آسيا رشو: »في المرحلة األولى 
من سن 3 إلى 4 سنوات يتم االعتناء بهم 
على  والتركيز  ومالعبتهم  الحضانة  في 

الجانب النفسي لدى الطفل«.
األمل  روضة  في  اإلدارية  هت  ونوَّ
هذه  افتتاح  من  الهدف  أن  إلى  رشو  آسيا 
وتعليمهم  باألطفال  االعتناء  هو  الروضة 

والنهوض بهم.
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 واقتناء الكتب

مسلسل سقوط الكبار هل سيستمر يف املونديال؟؟؟
إزالة اإلعالنات 

املخالفة يف الرقة

على  قوية  كدولة  أردوغان  بها  يفتخر  التي  تركيا 
المستوى االقتصادي والعسكري والسياسي، أعلنت 
في  ألردوغان  الخاطئة  السياسات  نتيجة  إفالسها 
المعارضة  النخب  ومع  الجوار  دول  مع  التعامل 
داخل البالد ومع االستثمارات، وكلما مضى الوقت 
عن  أعلن  لذا  أردوغان،  بوجه  األبواب  أغلقت 
الخطوة  هذه  أن  منه  ظناً  مبكرة  انتخابات  إجراء 

ستشكل خالصاً له.

تعتبر المجتمعات التي تحررت فيها المرأة، 
من  السياسي؛  بالجانب  فيها  شاركت  والتي 
تكون  عندما  بخاصٍة  المنفتحة،  المجتمعات 

مشاركتها فعالة وتخدم طموحها كامرأة. 

محلة «القضاء على اخلاليا النائمة« املشروع الفيدرايل لشمال سورية حل شامل لألزمة السورية
مستمرة بدير الزور إّن تأسيس حزب النضال الديمقراطّي كان من أجل الدفاع عن المكتسبات وعن القضايا التي 

تهم المواطن بالدرجة األولى، وأّن تدخل الدول اإلقليميّة والدوليّة في الصراع السوري كان 
من أجل تحقيق مصالحها ليس إال، وأّن المعارضة السوريّة لم تكن يوماً ما إلى جانب الشعب 
السورّي في محنته وال تهمهما سوى مصالحها الضيّقة، وأّن تدخل الدولة التركيّة أطال عمر 

األزمة السوريّة لما لها من أطماع تاريخيّة في األراضي السوريّة. 

أبناؤها  يحيا  آمنة،  المنطقة  على  حفاظاً 
الزور  دير  مجلس  قوات  تستمر  بسالم، 
على  القضاء  في  بحمالتها  العسكري 
ألقت  حيث  النائمة،  والخاليا  المرتزقة 
ريف  في  المرتزقة  من  عدد  على  القبض 

إلى ضبط كمية من  باإلضافة  الزور،  دير 
وذلك  والمتفجرات،  والذخائر،  األسلحة 
المستمرة  الجزيرة  عاصفة  حملة  خالل 

للقضاء على الخاليا النائمة في المنطقة.

اشتباكات بني االحتالل الرتكي ومرتزقته يف عفرين

الحفريات  انتشار  من  الطبقة  منطقة  تعاني 
العامة  والطرقة  بالمدينة  الرئيسة  الطرق  في 
في خارجها نتيجة حفريات الصرف الصحي 

المرتزقة خالل  المتعمد من قبل  التخريب  أو 
سيطرتهم على المدينة.

يقع هذا التل على الضفة 
الشرقية لبحيرة »الفرات«، 
ويبعد عن بلدة »الجرنية«، 
/15/ كم، كما أنَّه يبعد عن 
مدينة »الرقة«، /90/ كم 

غرباً، ويجاور كل من تلي 
»الشيخ حسن« و«الممباقة«. 

وتعود الطبقات األثرية 
إلى عصر البرونز المبكر 

/3000/ ق.م، وعصر ساللة 
أور الثالثة /2100/ ق.م.

المفاجآت  من  الكثير  المونديال  هذا  حمل 
المدوية وعلى رأسها خروج بطلة العالم ألمانيا 
من الدور األول، بعد عدم قدرتها على التأهُّل 
مجموعتها  في  األخير  المركز  واحتاللها 
المفاجآت  واستمرت  فقط،  نقاط  بثالث 
بخروج ميسي ورفافه وكان خروج المنتخب 
في  وزمالئه  كريزمان  يد  على  األرجنتيني 
المنتخب  أيضاً  خرج  ثم  الفرنسي،  المنتخب 
الدولة  يد  على  البطولة  ووودَّع  اإلسباني 

المضيفة للمونديال روسيا، وسبقته البرتغال 
العالم  في  العب  أفضل  يضم  كان  منتخب 
األورغواي،  وأخرجتها  رونالدو  كريستيانو 
النهائي  الربع  تنطلق منافسات  الجمعة  وغداً 
وستحمل مبارياٍت ناريةً وستجمع في األولى 
البرازيل  الثانية  وفي  واألورغواي،  فرنسا 
اليابانيين  على  الطاولة  قلبت  التي  وبلجيكا 

وهزمتهم بثالثة أهداف مقابل هدفين.  
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دورة تدريبية عاشرة ألكادميية اجملتمع الدميقراطي بعني عيسى
افتُتحت  ـ  عيسى  عين  روناهي/ 
في  الديمقراطي  الُمجتمع  أكاديميّة 
التدريبيّة  الدورة  عيسى  عين  ناحيَة 
2018/7/3م  بتاريخ  العاشرة، 
وانضم إليها 33 عضواً من أعضاء 
والمؤسسات  والكومينات  المجالس 
األخرى، وستستمر الدورة التدريبيّة 
المتدربون  يَتلقى  يوماً،   20 مدة 
سياسيَّة،  فكريَّة  دروساً  خاللها 
عن  وُدروساً  ومهنيَّة،  وأخالقيَّة 
الديمقراطية،  األمة  وفكر  المرأة 
وحملت الدورة اسم  الشهيد )كيفارا( 
المقاتل من قوات HAT. وفي لقاء 
خبات  الدورة  على  المشرف  مع 
عفرين حدثنا عن أهميَّة هذه الدورات 
التدريبيَّة قائالً: »إن الهدف من هذه 
الدورات التدريبية هو تثقيف وصقل 
المنظمين،  األعضاء  شخصيات 
ُشؤونهم  إدارة  من  يَتمكنوا  حتى 
وتَطوير  ُمثمر،  بشكٍل  وأعمالهم 

أنفسهم والُمجتمع من َحولهم«.

مديرية  اختتمت   - الطبقة  روناهي/ 
اإلعالم في اإلدارة المدنية الديمقراطية 
الشهيد  اسم  التي حملت  الطبقة  لمنطقة 
عبد المغالج الذي استشهد خالل عملية 
اإلعالمية  دورتها  الفرات  غضب 
الثانية.وضمت الدورة االعالمية حوالي 
16 متدربةً ومتدرباً بعد مسابقة النتقاء 
في  اإلعالم  مديرية  أجرتها  المتدربين 
وقت سابق، وكانت مدة الدورة عشرة 
أيام تلقى فيها المتدربون دروساً فكرية 
في  التدريب  وأهمية  التدريب  عن 

الذاتي  والنقد  والنقد  كافة  المجاالت 
واإلدارة  المؤسسات  عمل  لتطوير 
المجتمع  في  اإلعالم  أهمية  وعن 
حول  اإلعالم  في  صية  تخصُّ ودروساً 
كتابتِها  وطرِق  وصياغتِها  الكتابِة 
في التصوير  الخبِر، ودروساً  ومعاييِر 
المتدربين  فرز  سيتم  والمونتاج.وللعلم 
تقييم  التنفيذي وفق  المجلس  على لجنة 
اللجنة  هذه  نشاطات  لنقل  الدورة، 
المؤسسات  في  اإلعالم  دور  وتفعيل 

واللجان كافة.

اختتام دورة اإلعالم يف الطبقة  روضة األمل تستقبل األطفال

ازدادت األعمال اإلجرامية 
لالحتالل التركي ومرتزقته 

في عفرين من خطف 
المدنيين وقتلهم تحت 

التعذيب، وتغيير معالم 
المدينة الثقافية والقضاء 
على العادات المجتمعية 
فيها؛ ناهيك عن فرض 
سياسة التتريك، هذا من 
جانب، ومن جانب آخر 
حدوث االشتباكات بين 

المرتزقة وجيش االحتالل 
التركي حول نهب ممتلكات 

المدنيين، األمر الذي دفع 
بالعديد من العائالت إلى 

الفرار من عفرين واللجوء 
إلى الشهباء لحين تحرير 

عفرين من االحتالل والعودة 
«2إليها.
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مقاطعة  من  مصدر  أشار  ـ  األخبار  مركز 
عفرين أن االحتالل التركي ومرتزقته قتلوا 
حج  قرية  من  نعسان  إيبش  محمد  المواطن 
حسنا الفوقاني البالغ من العمر 55 عاماً، في 
وطأة  تحت  الجاري  تموز  شهر  من  الثالث 
اختطفته مرتزقة االحتالل،  بعدما  التعذيب، 

دون معرفة السبب.
وأكد المصدر أن المرتزقة منذ فترة أقدموا 
محمد  المواطن  ولكن  ابنته،  اختطاف  على 
وأفاد  عنها،  وأفرجوا  مالياً  مبلغاً  دفع  إيبش 
لناحية  التابعة  آفرازه  مصدر آخر من قرية 
موباتا أن  مجموعة المرتزقة »لواء الشمال« 
منذ  مواطنين  ثمانية  اختطاف  على  أقدمت 
»أمين  هم  والمواطنون  واهية،  بتهم  يومين 
رشيد داود البالغ من العمر44 عاماً، هوريك 
عبدو علو 45 عاماً، أمين محي الدين علو 
32 عاماً، زياد نوري زياد 38 عاماً، خبات 
نعسان  محمد  خالد  عاماً،   27 حسن  محمد 
 34 حنان  أحمد  محمد  والشقيقان  عاماً   35

عاماً واسماعيل أحمد حنان 30 عاماً«.
ونوه المصدر أن كتيبة لواء الشمال اختطفت 
المواطنين في القرية وتم اقتيادهم إلى سجن 
وأوضح  راجو،  لمنطقة  التابعة  قوبة  قرية 
بفدية  يطالبون  المرتزقة  أن  إلى  المصدر 

مالية مقابل اإلفراج عنهم.
بين  الخالفات  تستمر  أخرى؛  جهة  ومن 
جيش االحتالل التركي ومرتزقته حول نهب 
جيش  وأطلق  المواطنين،  ممتلكات  وسلب 
على  مدفعية  قذائف  عدة  التركي  االحتالل 
المتمركزين  الحمزات  لواء  مرتزقة  نقاط 
في  ترندة  قرية  ديرسم ومحيط  قرب مشفى 
بين  اشتباكات  اندالع  مع  تزامناً  عفرين، 
الطرفين، وأفاد مصدر من مقاطعة عفرين 

صباح  اندلعت  أنه  هاوار  وكالة  لمراسل 
االحتالل  بين جيش  قوية  اشتباكات  الثالثاء 
التابعين  الحمزات  لواء  ومرتزقة  التركي 
االشتباكات  وتركزت  التركي،  لالحتالل 
عند مدخل مركز مدينة عفرين على طريق 
بعد  أنه  إلى  المصدر  وأشار  الفيل،  شارع 
مدينة  في  قصف  دوي  سمع  االشتباكات 
عفرين تبين أنه قصف مدفعي من قبل جيش 
لواء  لمرتزقة  نقطة  على  التركي  االحتالل 
الحمزات المتمركزين بجانب مشفى ديرسم، 
محيط  في  قذائف  عدة  إلى سقوط  باإلضافة 
وعلى  عفرين،  لمدينة  التابعة  ترندة  قرية 
وسارع  المدينة  في  استنفار  حصل  إثرها 

األهالي للبحث عن المالجئ لالختباء فيها.
االحتالل  جيش  استهداف  سبب  وعن 
التركي لمرتزقته، أفاد المصدر أنه وبحسب 
المعلومات الواردة أن الجيش التركي طلب 
الخروج من  الحمزات«  »لواء  من مرتزقة 
لكن  النواحي،  إلى  والتوجه  عفرين  مدينة 
المرتزقة رفضوا هذا القرار وأصروا على 
االحتالل  جيش  دفع  ما  المدينة،  في  البقاء 
حدوث  إلى  أدى  ما  تهديدهم  إلى  التركي 
اشتباكات تطورت لقصف مواقعهم من قبل 

جيش االحتالل التركي.
جيش  مدفعية  أن  إلى  المصدر  وأشار 
مشفى  محيط  قصفت  التركي  االحتالل 
ديرسم من حي المحمودية على طريق قناة 
المياه المؤدي إلى قريتي معراته وكفر شيل، 
مدرسة  من  ترندة  قرية  محيط  قصفت  فيما 

صالح العلي االبتدائية بحي األشرفية.
من  الكثير  سعت  الممارسات  لهذه  ونتيجة 
منها  الخروج  إلى  عفرين  في  العائالت 
وااللتجاء إلى مقاطعة الشهباء، حيث األمان 

ستة  من  مؤلفة  عائلة  فاستطاعت  فيها، 
التابعة لمركز  أفراد من أهالي قرية ماريتة 
نتيجة  قريتها  من  الخروج  عفرين  مقاطعة 
التركي ومرتزقته  انتهاكات جيش االحتالل 
له  يتعرض  لما  تحملها  وعدم  األهالي  بحق 
إلى  أيام  قبل عدة  العائلة  األهالي، ووصلت 
على  أيام  ثالثة  لمدة  مسيرة  بعد  الشهباء 

األقدام.
ماريته  قرية  أهالي  من  ب(  )ي.  المواطن 
كباقي أهالي عفرين المتواجدين في المقاطعة 
دخول  إبان  قريته  من  الخروج  يستطع  لم 
مقاطعة  ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش 
عفرين في 18 آذار المنصرم، إال أنه تمكن 
وأوالده  وزوجته  والده  برفقة  الخروج  من 
الشهباء  مقاطعة  في  األمان  بر  إلى  الثالثة 
بعد ثالثة أيام سيراً على األقدام. وعليه التقت 
وكالة أنباء هاوار معه والذي تحدث بدوره 
عن كيفية خروجه من المقاطعة وما يجري 

في عفرين حالياً.
إلى  ب(  )ي.  تطرق  حديثه  بداية  وفي 
لمدينة  التابعة  ماريتة  قرية  في  محاصرتهم 
عفرين عند دخول المرتزقة إليها: »كنا نود 
والدي  تعرض  لكن  القرية،  من  الخروج 
إلى مشفى  دماغية اضطررنا ألخذه  لجلطة 
للخروج  شفاءه  ننتظر  كنا  وعندما  آفرين 
وهكذا  القرية  المرتزقة  احتل  المقاطعة  من 
تمت محاصرتنا في القرية«. وأشار إلى أن 
»المرتزقة كانوا يهددون األهالي الذين كانوا 
وتعرض  المقاطعة  من  الخروج  يحاولون 
الخروج  على  أصروا  الذين  األهالي  بعض 
للضرب من قبل المرتزقة، ليس هناك فرق 
بين الكبير والصغير في معاملة المرتزقة مع 
األهالي مما جعل معظم األهالي يختبئون في 

منازلهم خشيةً على حياتهم«.
سيارةً  »ركبنا  )ي. ب(:  المواطن  وأضاف 
نحو  والتوجه  ماريته،  قريتنا  من  للخروج 
الذي  والدي  معالجة  بحجة  عفرين  مدينة 
إلى  وصولنا  وبعد  األمراض  من  يعاني 
قرية  من  الجبال  عبر  بالمشي  بدأنا  المدينة 
واستمرت  آقيبة،  قرية  إلى  وصوالً  ترندة 

مسيرة خروجنا ثالثة أيام«.
هو  للخروج  دفّعنا  الذي  »السبب  ونوه: 
بحق  االحتالل  وجيش  المرتزقة  انتهاكات 
المنازل  يداهمون  كانوا  حيث  األهالي، 
ويتهمون  ويقتلونهم  المدنيين  ويخطفون 
تركيا  كانت  وحينما  ملفقة،  بتهم  األهالي 
تدعي بأنها تساعد األهالي من خالل توزيع 
المرتزقة  كان  الليل  بحلول  المساعدات 
تلك  بالقوة  ويأخذون  المنازل  يدخلون 
المساعدات وسط صمت تركي على أفعالهم. 

يعقد  األمن  مجلس  يعقد  ـ  األخبار  مركز 
والكويت  السويد  بدعوة  الخميس  اجتماعاً 
المتدهور في درعا  اإلنسانّي  الوضع  لبحث 
وذكرت مصادر دبلوماسيّة أن مجلس األمن 
الخميس،  يعقد جلسة طارئة،  الدولي سوف 
لبحث تطورات األوضاع في محافظة درعا 
في  تسببت  والتي  سوريا،  غربي  جنوب 

نزوح 300 ألف شخص حتى اآلن.
عن  مفاوضون  بدأ  ذلك،  غضون  في 
جديدة  جولة  درعا  في  المسلحة  الفصائل 
من المحادثات مع مندوبين روس، الثالثاء، 
الحرب  إلنهاء  ومصالحة  اتفاق سالم  بشأن 

في جنوب سوريا.
وقال إبراهيم الجباوي، المتحدث باسم الجيش 
تتضمن  المباحثات  »إن  الحر:  السوري 
التي  البلدات  للجنود الروس بدخول  السماح 

سينسحب منها المسلحون«.
بقوات  مدعوما  السوري،  الجيش  ويشّن 
المعارضة  فصائل  على  هجوما  روسية، 
حزيران   19 منذ  درعا،  في  المسلحة 
الماضي، ما أدى إلى نزوح ما بين 270 ألفا 
األمم  تقديرات  بحسب  سوري  ألف  و330 

المتحدة.
مطالب  قائمة  سلمت  قد  روسيا  وكانت 
السبت  درعا،  في  المسلحة  للمعارضة 
الماضي، وأّدت هذه المطالب إلى انقسام في 
الموافقة  أّن  المعارضة والتي رأت  صفوف 
مصالحة.  وليس  استسالم  بمثابة  عليها 
بحسب  الروسيّة،  المطالب  وتتضمن 
تسليم  اإلنسان،  لحقوق  السورّي  المرصد 
الفصائل سالحها الثقيل والمتوسط، مع عودة 
السورّي  العلم  ورفع  الرسميّة  المؤسسات 
وسيطرة القوات الحكوميّة على معبر نصيب 

مع األردن المجاور.
 - ذاتها  المصادر  وفق   - االتفاق  ينص  كما 
والمتخلفين  المنشقين  أوضاع  تسوية  على 
ستة  خالل  اإللزاميّة  العسكريّة  الخدمة  عن 
أشهر، مع انتشار شرطة روسيّة في بعض 

البلدات.
وتتم المفاوضات برعاية األردن، الذي يسعى 
إليجاد مخرج لألزمة المتفاقمة على حدوده 
إلى  النازحين  آالف  وصل  إذ  سوريا  مع 
الحدود في محاولة للدخول إلى األردن. ومن 
المقرر أن يقّدم مكتب األمم المتحدة لتنسيق 
مجلس  ألعضاء  تقريراً  اإلنسانيّة  الشؤون 
درعا،  في  اإلنسانّي  الوضع  حول  األمن 

األردنيّة.  الحدود  على  النازحين  ووضع 
مدينة  في  تجددت  قد  االشتباكات  وكانت 
درعا وريفها بين فصائل المعارضة وقوات 
النظام وحلفائه بعد هدوء حذر بموازاة عملية 
انسحب  وقد  الروسّي.  الجانب  مع  تفاوض 
التفاوض  من  المسلحة  المعارضة  فريق 
ليستأنف الطيران السورّي والروسّي طلعاته 
والطيرة  طفس  بلدات  ويقصف  الجوية 
فصائل  أطلقت  فيما  ومزيريب  الغربيّة 
الصاروخيّة  القذائف  عشرات  المعارضة 
على مناطق سيطرة النظام، وعلى األرض 
تحاول قوات النظام التقدم باتجاه بلدة طفس 
شمال مدينة درعا في محاولة لتقسيم مناطق 

سيطرة المعارضة المسلحة. 
وفي موسكو أعلن وزير الخارجية الروسي، 
الروس  العسكريين  أّن  الفروف،  سيرغي 
الحوار  يواصلون  واألمريكيين واألردنيين، 
الجنوبيّة  التصعيد  خفض  منطقة  حول 
مستهل  في  الفروف،  وقال  سوريا.  في 
يوم  الصفدي،  أيمن  األردني،  نظيره  لقائه 
أوالً  نناقش  أن  اليوم على  »اتفقنا  األربعاء: 
على  التركيز  مع  السوريّة  التسوية  أوضاع 
منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا. 
بين  المفيدة  االتصاالت  استمرار  إلى  نشير 
والواليات  األردن  وعسكريي  عسكريينا، 
ومركز  اآللية  إطار  في  األمريكيّة  المتحدة 
الجنوبية  التصعيد  خفض  منطقة  مراقبة 

المؤسس في عمان«.
وأفاد الفروف، بأن اللقاء القادم حول التسوية 
الجاري.  الشهر  نهاية  في  سيعقد  السورية 
دور  أيضاً  »نثمن  الصدد:  هذا  في  وقال 
والتي  أستانا،  عملية  في  كمراقب  األردن 
هذا  نهاية  في  جديد  لقاء  إطارها  في  سيعقد 

الشهر«.
كما أفاد مصدر رسمي أردني، يوم الجمعة 
عن  مؤكدة  تقارير  هناك  أن  الماضي، 
منطقة  في  نار  إلطالق  وقف  إلى  التوصل 
السورّي  الجنوب  في  التصعيد  خفض 
سيفضي إلى »مصالحة« بين الدولة السورية 
والمجموعات المسلحة بحسب ما نقلته وكالة 

»رويترز«.
أيمن  األردنّي،  الخارجيّة  وزير  وأعرب 
موسكو  تتمكن  أن  في  أمله  عن  الصفدي، 
المشتركة  الخطوات  تحديد  من  وعمان 

للتسوية جنوبي سوريا.
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اشتباكات بني االحتالل الرتكي ومرتزقته يف عفرين

سوريا: اجتماع طارئ جمللس األمن بشأن 
درعا وانقسام يف املعارضة حول «املصاحلة«

الزور  دير  مجلس  ـ ضبط  األخبار  مركز 
واأللغام  األسلحة  من  عدداً  العسكري 
ودراجة نارية مفخخة كانت معدة للتفجير, 
وذلك خالل حملة بريف مدينة دير الزور, 
شحيل  قرى  في  الخصوص  وجه  وعلى 
لنهر  الموازيتان  الزر  وقرية  والذيبان, 
الفرات. األسلحة التي ضبطها المجلس هي 
عدد من أسلحة الكالشينكوف, قطع سالح 
شبكات  جعب,   , الذخيرة  من  كمية  برنو, 
واي فاي وأجهزة االتصال الالسلكي، كما 
أن المرتزقة كانوا قد فخخوا دراجة نارية 
كانت معدة للتفجير ضبطتها الفرق الهندسية 
كما  العسكري,  الزور  دير  لمجلس  التابعة 
فككت الفرق المصابيح الضوئية الصغيرة 
الفرق  وفككت  المرتزقة,  فخخها  قد  كان 

وتم  متفرقة  مناطق  في  زرعت  ألغام  عدة 
تفجير البعض منها.

وخالل العملية التي ما زالت  مستمرة من 
إلقاء  تم  العسكري  الزور  دير  مجلس  قبل 
النائمة  الخاليا  من  العشرات  على  القبض 
لمرتزقة داعش أسمائهم كانت على الئحة 
في  الخراب  يعيثون  وكانوا  المطلوبين 
المنطقة, ويضربون األمن واالستقرار في 

القرى والبلدات.
العسكري  الزور  دير  مجلس  أن  يذكر 
بهذا  بياناً  سابق  وقت  في  أصدر  قد  كان 
»في  البيان:  نص  في  جاء  وقد  الصدد 
اآلونة األخيرة في دير الزور كانت هناك 
داعش  من  نائمة  لخاليا  كثيرة  تحركات 
والنظام  القاعدة  وتنظيم  الفرات  ودرع 

استهدفت  نفسه؛  الوقت  في  السوري 
من  عدداً  وقدمنا  والعسكريين،  المدنيين 
عملياتهم  وكانت  الفترة،  هذه  في  الشهداء 
عن طريق السيارات المفخخة أو الدراجات 
عبوات  زرع  طريق  عن  أو  المفخخة 
مدني  بين  تميز  وال  الطرقات  على  ناسفة 
مطالب  لتلبية  الحملة  وجاءت  وعسكري. 
بتمشيط  عشائر  ووجهاء  وشيوخ  األهالي 
التي  النائمة  الخاليا  على  والقبض  القرى 
العسكريين.  قبل  المدنيين  تستهدف  كانت 
دير  مجلس  قبل  من  مستمرة  الحملة  هذه 
كامل  على  القضاء  حتى  العسكري  الزور 
في  داعش  لمرتزقة  التابعة  النائمة  الخاليا 

المنطقة«.

محلة «القضاء على اخلاليا النائمة« 
مستمرة بدير الزور

لكن  الرضيع؟  فم  رائحة  وطيب  لذيٌذ  هو  كم 
كم  ذلك،  عكس  إلى  وتتغير  تتبدل  ما  سرعان 
األشخاص  بعض  فم  من  كريهة  برائحة  نشعر 
الذين نتعامل معهم أو نتحدث إليهم، وفي الطّب 
الصائمين  لدى  العارض  الفم  ببخر  هذا  يسّمى 
أخرى  أوقات  في  لكنّه  النوم  بعد  ما  مرحلة  أو 
قد يكون دائماً.يسبّب بخر الفم مشاكَل اجتماعيّة 
من  واألهل  األصدقاء  انفضاض  منها  ونفسيّة 
حقيقيّة  أزمة  يسبّب  وهذا  البخر  صاحب  حول 
قد تُفضي إلى العزلة واالكتئاب وتحّدد األبحاث 
االجتماعيّة النسب المئويّة حول الموضوع على 

النحو التالي:
29% من األصدقاء يخبرون صاحب البخر بأنّهم 

يشّمون رائحة فمه. 

ينبّهون  الزوجة  وخاصة  األهل  من   %70
الشخص إلى علته. 

المشكالت  تحديد  يمكن  النفسيّة  الناحية  ومن 
على النحو التالي: رهاب بخر الفم: حيث تتدنّى 
سمعته االجتماعيّة في مجال المعاشرة والزواج.
على  أهمها  لكن  متعددة  هي  البخر:  مصادر 

اإلطالق هو الفموّي.
تشبه  للفم  الطبيعية  الرائحة  الفموية:  األسباب 
حيث  البلوغ  مع  تتغيّر  لكنها  الكستناء  رائحة 
وتحتل   %50 بنسبة  االشخاص  أغلب  تصيب 
المرضى  من   %78 نسبة  الفمويّة  األسباب 

المفحوصين، وتنتج عن:
1- األمراض حول السنيّة.

2- النخور السنيّة.

رائحة الفم

إعداد الصفحة - جوليا خلو

التاتو  استخدام  االخيرة  األوقات  في  انتشر 
الجسم  والوشم والرسم على مناطق مختلفة من 
الشفاه،  أو  الحواجب  لتحديد  يستخدم  قد  وأحياناً 
يبدو بشكل رائٍع ويُشّجع  والتاتو  الوشم  أّن  ذلك 
أخرى  نقاط  هناك  ولكن  عليه،  الحصول  على 
الدائم،  الوشم  مثل  االعتبار  في  وضعها  يجب 
ويجب الحصول عليه على يد محترف، وكذلك 
من  العديد  وهناك  جيًداً،  كان  غالياً  كان  كلما 

األضرار التي قد تحدث بسبب الوشم:
أضرار الوشم: حصول عدوى أمراض خطيرة 
مثل اإليدز بسبب اإلبر: فإعادة استخدام اإلبر من 
الممكن أن تسبب العديد من األمراض الخطيرة 
التيتانوس  الوبائّي،  الكبد  التهاب  اإليدز،  مثل 
الحصول  تجنّب  يجب  لذلك  غيرها،  والعديد 
على الوشم من األماكن غير القانونيّة، ألّن نسبة 
حصول العدوى من هذه األماكن أعلى من غيرها.
التحّسس للحبر في الوشم الدائم أو المؤقت: هناك 
الكثير من حاالت التحسس اتجاه الحبر المستخدم 
في الوشم والتاتو الدائم أو المؤقت، وقد ال تُعرف 
حتى يتّم رسم الوشم، والدراسات أثبتت أّن الحبر 
الحساسيّة  يسبّب  واألصفر  األحمر  باأللوان 
أكثر من باقي األلوان، مثل األسود، البنفسجّي، 
في  الحساّسيّة  حدوث  نسبة  وتزيد  واألخضر، 
حالة تعريض الوشم لضوء الشمس.الندوب: قد 
يؤّدي الوشم إلى حدوث ندوب في الجلد، فالجسم 
الحبر،  مثل  عنه،  الغريبة  األجسام  بطرد  يقوم 
الوشم.عدوى  الجلد حول  في  ما قد يسبّب ندوباً 
كانت  لو  حتى  جلديّة  عدوى  تحدث  قد  الجلد: 
على  يحتوي  قد  الحبر  ألّن  وذلك  جديدة،  اإلبر 
بكتريا، ومن أعراض هذه العدوى االحمرار في 
ويأخذ  واأللم،  والتوّرم،  الجلدّي،  والطفح  الجلد 
العدوى. تظهر  حتى  ثالثة  إلى  أسبوعين  من 
قد  المغناطيسّي:  بالرنين  التصوير  عند  مشاكل 
تحدث عن التصوير بالرنين المغناطيسّي مشاكل 
ومضاعفات مثل التوّرم أو الحرقة في الوشوم، 
فالرسوم من اللون األسود تحتوي على الحديد، 
والذي يسّخن مع الرنين، ولذلك يجب التأّكد من 
الجلد:  لون  بالوشم.تغير  القيام  قبل  الحبر  نوع 
لونه  يتغيّر  وشمه  يتّم  الذي  الجلد  من  الجزء 
يقل  الوشم  حول  اللون  يظل  الوقت  ومع  لألبد، 
االعتبار  في  ذلك  أخذ  ويجب  يذهب،  لن  ولكن 
برسم  قمت  لو  بالدم:  الوشم.التبرع  عمل  عند 
وشم األسبوع الماضي، على األرجح لن يسمح 
لك بالتبرع بالدم بسبب إمكانيّة حدوث العدوى، 

لذلك االنتظار لشهور قبل القيام بالتبرع بالدم.
من  يعاني  الشخص  أّن  حالة  في  الدم:  سيولة 
ألّن  وشم،  له  يرسم  أن  يصعب  الدم  في  سيولة 

الدم السائل يمنع الحبر من الدخول للجلد، وكذلك 
يأخذ الجلد وقت أطول في عملية الشفاء.الكدمات 
تظهر  أن  الممكن  من  الدمويّة:  والتجمعات 
كدمات أو تجمعات دمويّة بعد إجراء الوشم، وقد 

تكون في شكل تورم أو هاالت حول الوشم.
قد  التي  العدوى  الليمفاوي:  الجهاز  على  عبء 
تسبب  قد  الوشم  على  الحصول  نتيجة  تحدث 
الجهاز  وهو  الليمفاوّي،  الجهاز  في  بإضرار 
الجسد،  في  السموم  من  التخلص  عن  المسئول 
وتنظيم تدفق الدم حول الجسم.المشاكل في حالة 
التقّدم  من  الرغم  على  الوشم:  إزالة  في  الرغبة 
في تقنيات الليزر، فإّن التخلّص من الوشم عملية 
وعالجات  طويالً  وقتاً  وتأخذ  للغاية،  مؤلمة 
متعددة مكلفة، وإزالة الوشم بدون ندبات يعتبر 
الحصول  المختلفة:  عمليّاً.التغيرات  مستحيالً 
على وشم قد يبدو رائعاً في البداية، ولكن الذوق 
يتغير من وقت ألخر، وكذلك شكل الجسم ذاته 
يتغير، والموضة، لذلك بعد سنوات قد يبدو الوشم 
الذي وضعته قديماً وسخيفاً، أو غير متالئم مع 
إزالته  وبالطبع  بها،  تمر  التي  العمرية  المرحلة 

في هذه الحالة صعب للغاية.
أو  الوشم  رسم  تقرر  أن  قبل  هامة  معلومات 
التاتو :ماذا يفعل الحبر في الجلد؟يحتوي الحبر 
المستخدم في الوشم على العديد من المواد مثل 
المؤكسدات، الكبريتيدات ، وصبغات عضويّة، 
أو مواد بالستيكيّة، والكثير من المواد الكيميائيّة 
الكتابة  أحبار  صنع  في  المعتاد  في  تدخل  به 

والطباعة، ويتّم حقنها في جلد اإلنسان.
قد  مواد  على  األحبار  هذه  تحتوي  قد  وكذلك 
للجلد،  طبيعية  غي  وتغييرات  طفرات  تحدث 
ومواد قد تؤذي األجنة لألمهات الحوامل، ومواد 
أخرى مسرطنة، وقد تظهر تأثيرات هذه المواد 

بعد سنوات من الوشوم.
ماذا يوجد في الحبر؟

في  يوجد  ماذا  نعرف  أن  للمستحيل  أقرب  لعل 
الخاصة  إضافاته  له  شخٍص  فكّل  الوشم،  حبر 
يكون  لون  وكّل  يستخدمه،  الذي  الحبر  على 

مختلف تماماً في المكّونات.
وحتى المواد التي يتم لها حّل األحبار قد تحتوي 
على مواد ضارة، مثل الكحول، الميثانول، المواد 
المقاومة للتجمد، منظفات، الفورمالدهيد، ومواد 
تحتوي  فهي  نفسها  االحبار  سامة.أما  أخرى 
وصبغيات،  األسود،  والكربون  معادن  على 
التيتانيوم، أكاسيد الحديد، أكريدين،  ثاني أكسيد 
والكثير من المواد األخرى ذات التأثيرات السيئة 

على الجلد بالطبع.

خماطر الوشم )التاتو(
الغازات  من  مجموعة  عن  عبارة  هي   
تدخل  طبقة  لتشكل  بعضها  مع  اتّحدت  التي 
للكرة  الجوي  الغالف  طبقات  تكوين  في 
أحد  األوزون  طبقة  وتُعتبر  األرضيّة، 
تشكيل  في  تدخل  التي  األساسيّة  المكّونات 
الجزء  تتخذ  حيث  الستراتوسفير  طبقة 
الغازات  وتمنحها  لها،  موقعاً  منها  األسفل 
طبقة  ارتفاع  ويبلغ  األزرق،  اللون  المكّونة 
إلى  ثالثين  بين  ما  تصل  مسافة  األوزون 
خمسين كيلومتراً فوق سطح األرض، ويبلغ 
ُسمك هذه الطبقة تقريباً من اثنين إلى ثماني 
كيلومترات، ويرمز لغاز األوزون الموجود 
ثالث  من  تكّونه  بسبب  وذلك   )O3( بـ  فيها 
ذرات من األكسجين المترابطة، ومن الجدير 
من  تتكّون  أساساً  األوزون  طبقة  أّن  بالذكر 
 )O2( األكسجين  من  ذرتين  جزيئات  اتحاد 
مع  باالندماج  وتبدأ  حرة،  بعد  فيما  وتصبح 
وعندما  تعترضها،  التي  األخرى  الجسيمات 
أكسجين  ذرة  مع  األكسجين  ذرتا  تتصادف 
جديدة تتحد معها وتتفاعل وينتج ثالث ذرات 
صالحاً  يكون  والذي   )O3( االكسجين  من 

للتنفس لدى اإلنسان.
التي   )UV( البنفسجيّة  فوق  األشعة  تحّول   
ترسلها الشمس نسبة من غاز األكسجين إلى 
بهذه  األوزون  طبقة  وتتأثر  األوزون،  غاز 
الهوائيّة  للطبقات  افتقارها  بسبب  األشعة 
وتلعب طبقة  لها،  كواٍق  تعمل  التي  السميكة 
في حماية األرض من  مهماً  دوراً  األوزون 
من  بمنعها  وذلك  البنفسجية،  فوق  األشعة 
تمتص  حيث  عاٍل،  بتركيز  إليها  الوصول 
الحية  الكائنات  تقي  وبالتالي  األشعة،  هذه 
على سطح األرض من الهالك واألمراض، 
وتُصنّف األشعة فوق البنفسجية الضارة إلى 
وهي  موجاتها  لطول  وفقاً  أصناف،  ثالثة 
 UV-C ويُعتبر ,UV-A, UV-B, UV-C
العنصر  أكثرها ضرراً وخطورة على حياة 
تام  بشكل  األوزون  طبقة  وتنقّيها  البشري، 
يبلغ  ارتفاع  على  األشعة  هذه  تصل  عندما 

خمسة وثالثين كيلومتراً.

 أهمّية طبقة األوزون

للكرة  الواقي  دور  األوزون  طبقة  تلعب   
التي  البنفسجيّة  فوق  األشعة  من  األرضيّة 
تصدرها الشمس، حيث أنّه لوال وجود طبقة 
األوزون ألصيب اإلنسان بأمراض سرطانيّة 
والنباتات  الحيوانات  تتعّرض  وكما  جلديّة، 
بحياتها،  تودي  التي  األمراض  من  للعديد 
على  عملت  قد  األوزون  طبقة  تكون  وبذلك 
الوقاية من ضيق التنفس واإلرهاق والصداع، 

واضطرابات الجهاز العصبّي والتنفسّي.

 أسباب تدمري األوزون

 ــ إطالق أكاسيد نيتروجينيّة من بعض أنواع 
النتروجين، أو أول  الطائرات، كثاني أكسيد 

أكسيد النتروجين. 
ــ االحتباس الحرارّي. 

الكلوروفلوروكربون  مركبات  إطالق  ــ 
أغراض  من  إصدارها  يتّم  التي   )CFCs(
كالسيارات  اليوميّة،  الحياة  في  تستخدم 

وأجهزة التكييف. 
الحرائق  مكافحة  يتم  التي  الهالونات  ــ 

األوزون  طبقة  على  تأثير  لها  بواسطتها، 
بشكل ضار. 

إنّه  الميثيل، حيث  الحشرّي بروميد  المبيد  ــ 
بالرغم من مفعوله اإليجابّي بتعقيم المخزون 
الزراعّي، وتعقيم التربة إال أنّه يلحق الضرر 

بطبقة األوزون. 
استخدامها إلجراء  يتم  التي  وهي  المذيبات، 
اإللكترونيّة.  الدوائر  تنظيف  عمليات 
طبقة  على  تؤثر  والتي  النوويّة  التجارب 
األوزون بإتالف ما تصل نسبته ما بين 20ــ 

70%، ونخص بالذكر التفجيرات الهوائيّة. 
وتقع على عاتق هذه  البركانيّة،  االنفجارات 
إلحاق  في  الكبرى  المسؤوليّة  االنفجارات 
الضرر بطبقة األوزون وتآكلها إذ تطلق أحد 
وتقذف  الهيدروجين  كلوريد  من  طناً  عشر 
الهيدروجين  كبريتيد  من  طن  ماليين  ستة 
سنويّاً للغالف الجوّي، وبالتالي تحدث سلسلة 
الكلور وحمض  بين جزيئات  التفاعالت  من 
الكبريت مع غاز األوزون الموجود في طبقة 
األوزون في طبقة الستراتوسفير بعد انفجار 

البركان. 
عليها  األمثلة  من  الجيوفيزيائيّة،  العوامل 
رّجح  وقد  الشمسّي،  والنشاط  األعاصير 
األوزون  طبقة  وتآكل  نضوب  أّن  العلماء 
هذه  إلى  أسبابه  تعزى  الشمالي  القطب  في 

العوامل بالدرجة األولى. 
االحتراق  عمليّات  نتيجة  الجوي  التلوث 
تطلقها  التي  وأدخنة  المصانع  ومخلّفات 
الجو.  في  والمعامل  والسيارات  المصانع 
نسبة  ارتفاع  األوزون  طبقة  تآكل  أضرار 
األشعة فوق البنفسجيّة. تشّكل سحابة ضبابيّة 
الضرر  تلحق  أيام  لعدة  الجو  في  دخانيّة 
عمل  واضطراب  إضعاف  الحية.  بالكائنات 
أقل  ويصبح  اإلنسان،  لدى  المناعة  جهاز 
احتماليّة  نسبة  ارتفاع  للفيروسات.  مقاومة 
أو  األبيض  بالماء  االنسان  عين  إصابة 
بالسرطان  اإلصابة  نسبة  ارتفاع  األزرق. 
االحتباس  مشكلة  وزيادة  تفاقم  الجلدّي. 
لقيمتها  النباتات  بعض  فقدان  الحرارّي. 
المعدنّي.  المحتوى  فقدان  نتيجة  الغذائية؛ 
والنباتات  البحرية  الحيوانات  حياة  تهديد 
تتمثل  تغيرات  المناخ  على  يطرأ  البحريّة. 
بالتلّوث الجوي عند ارتفاع درجات الحرارة. 
واندالع  الصحراويّة،  المساحات  ازدياد 

الحرائق وارتفاع مستوى سطح البحر. 
عملية  بأنّه  يُعّرف  األوزون  طبقة  ثقب 
تناقص نسبة غاز األوزون في منطقة معينة، 
آب  بشهري  وظاهراً  واضحاً  الثقب  ويكون 
وأيلول من كل سنة، ويكون ذلك فوق القطب 
الجنوبّي، ويبدأ هذا الثقب بالتوّسع شيئاً فشيئاً 
هذا  أّن  المؤسف  ومن  الخريف،  فصل  في 
أكثر  يكون  به  يظهر  موسم  كل  في  الثقب 
وقد  قبل،  من  عليه  كان  مما  وسوءاً  اتساعاً 
طبقة  توسع  عن  الصناعية  األقمار  كشفت 
أكبر  بشكل  القطبيّة  المناطق  في  األوزون 
من أي مكان آخر فوق سطح األرض وذلك 
لتأثير البريد القارس على تحفيز عملية تآكل 
طبقة األوزون وتوسيع ثقبها. وفي التفاصيل، 
تبدأ عمليّة هدم طبقة األوزون واستنزافها بأن 
والتحطيم  للتفكك  تتعّرض   CFCS مركبات
يبدأ  وبالتالي  البنفسجية،  فوق  األشعة  بفعل 
نشاط ذرة الكلور وانطالقها فتدخل هذه الذرة 
جزيئات  مع  التفاعالت  من  بسلسلة  النشطة 
األوزون،  طبقة  في  الموجود  األوزون  غاز 

جزيء  هو  التفاعالت  هذه  ناتج  ويكون 
وبدورها  الكلورين،  أكسيد  وأول  أكسجين 
تدخل بسلسلة من التفاعالت الكيميائيّة ما بين 
الناتجة، وتكون نشطة للغاية  ذرة األكسجين 
إطالق  يتم  ومجدداً  الكلور،  أكسيد  أول  مع 
جزيئات  وتحطم  بنشاطها،  تمتاز  كلور  ذرة 
دورة  في  التفاعالت  هذه  وتستمر  األوزون 

متكاملة.
التوعية  عبر  األوزون:  طبقة  حماية   
البشريّة بأهمية الحفاظ على طبقة األوزون. 
تلحق  التي  الصناعيّة  النشاطات  ترشيد 
تداول  منع  األوزون.  بطبقة  الضرر 
يدخل  التي  الحشريّة،  المبيدات  واستعمال 
من  الحّد  تكوينها.  في  الكلورولوروكربون 
ومنعه  الكلوروفلوروكربون  غاز  إنتاج 
دولياً. استخدام معطرات الجو الصديقة للبيئة 
وطبقة األوزون، والتخلي عن البخاخات التي 
تحتوي على مواد ضاّرة. تجنّب اقتناء أجهزة 
غازات  على  تحتوي  التي  والتكييف  التبريد 
ضارة بطبقة األوزون. تجنّب تفريغ مطافئ 
الحريق إذا لم يكن هناك سبٌب يستدعي ذلك. 
والحرص على استمراريّة الصيانة لألجهزة 
المضّرة  المركبات  تكوينها  في  تدخل  التي 

بطبقة األوزون.

طبقة األوزون

3- السرطانات الفمويّة.
4- إهمال نظافة األسنان.

5- االمراض المعديّة.
تنتج  الداعمة  والنسج  اللثة  والتهابات  الجراثيم 

اللسان  على  الجراثيم  عن  فضالً  كريهة  روائح 
تحتوي  حيث  الفم،  ببخر  الوثيقة  العالقة  ذات 
السنيّة  حول  الجراثيم  من  أعداداً  اللسان  شقوق 
السنيّة  حول  العميقة  الجيوب  ازدادت  وكلما 

الطيّارة  الكبريت  مركبات  مستويات  ازدادت 
الكريزوت،  األوجينول  مركبات  وبتحطيم 
المريض  يظن  في طعم غير مستحب  وتشارك 
أّن لديه  بخر الفم، وهناك أسباب أخرى تتشارك 

في أعراض بخر الفم ومنها:
1- التهاب األنف الذمورّي

2- انسداد قمع االنف أحادّي الجانب
3- األورام الخبيثة

4- االلتهاب بالمبيضات البيض 
5- االلتهاب المزمن في الجيوب 

6- النزف 
7- التهاب الجربيات اللوزيّة 

8- األجسام االجنبية
ويحدث بخر الفم أكثر في غياب األكسجين حيث 
الفم  بخر  تشّكل  في  أساسيّاً  دوراً  اللعاب  يعمل 
اللعاب  ويحتوي  تشّكله  األكسجين  يثّبط  بينما 
ذاته على مواد مؤّكسدة يمكن أن تسبّب نضوب 

األكسجين فيصبح الجو مالئماً لتشكل البخر.
ويرتبط العالج على نحو مباشر بأسباب البخر.

د. جميد طه شيخي 

هذه األسباب كانت كافية لنتحمل المصاعب 
وقال  عفرين«.    من  للخروج  والمخاطر 
إلى  وصولنا  »لدى  ب(:  )ي.  المواطن 
الشهباء شعرنا باألمان، حيث يتبادل األهالي 
لم  بعضهم  بين  والسالم  والثقة  المحبة  هنا 
المرتزقة  من جهنم  سننجو  أننا  نصدق  نكن 
في عفرين فالحياة هناك أصبحت معدومة«.
لقصته  ب(  )ي.  المواطن  سرد  نهاية  وفي 
ادعاءات  يصدقوا  أال  عفرين  أهالي  ناشد 
فلو  آمنة  عفرين  »إن  تقول:  التي  المرتزقة 

كانت آمنة لما خرجُت منها«.
إلى  ب(  )ي.  المواطن  وصول  وبعد 
سردم  مخيم  إدارة  منحته  الشهباء  مقاطعة 
له جميع  وأمنت  المخيم،  في  إليوائهم  خيمةً 

المستلزمات.
ومنذ دخول جيش االحتالل التركي ومرتزقته 
في الـ 18 من آذار المنصرم يتعرض أهالي 
النهب  القتل،  التعذيب،  إلى  عفرين  مقاطعة 
والسرقة في حين ما يزال مصير المئات من 

األهالي مجهوالً حتى اآلن.
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أفين يوسف

على الرغم من المصاعب والمشقات، وكل ما 
وتقاليد وأعراف  اعترض طريقها من عادات 
مكاناً  لها  تجد  أن  المرأة  استطاعت  مجتمعية، 
مميزاً في الوسط الثقافي ووضعت بصمتها فيه 
وبخاصٍة  فشيئاً  شيئاً  المرأة  دور  وبرز  بقوة، 
ريشتها  سخرت  حيث  اإلعالمي،  المجال  في 
في خدمة الثقافة المجتمعية ووضعت بصمتها 
على  مثاالً  والمجالت،  الصحف  في  األنثوي 
في  عملت  التي  بدرخان  روشن  المرأة  تلك 
»حديث  ركن  في  ١٩٤٧م  عام  دمشق  إذاعة 
األطفال«، ولها بعض المحاضرات والقصص 
وأيضاً  والمجالت،  الصحف  في  نشرت  التي 
من  مراش  بطرس  مريانا  األولى  الصحفية 
مدينة حلب والتي ولدت عام ١8٤8م وعاشت 
في سورية ولبنان وبعض بلدان أوروبا. وكانت 
ونشرت  الصحافة،  في  الرائدات  النساء  من 
لسان  وجريدة  الجنان  مجلة  في  عدة  مقاالت 

الحال.
بداية  اإلعالم  مجال  في  المرأة  نضال  استمر 
من دخولها الوسط اإلعالمي من خالل بعض 
والمقاالت،  واألشعار  القصيرة  القصص 
بعد  بخاصٍة  اإلبداع  طريق  في  وسارت 
المرئية والمسموعة  الوسائل اإلعالمية  تطور 
والمقروءة، فكان لها دوٌر في مرحلة التطوير 
واإلنتاج اإلعالمي، إال أن المرأة كانت تستغل 
الدعائي  اإلعالم  بخاصٍة  اإلعالم  وسائل  عبر 
للدعاية  وسيلة  المرأة  من  يتخذ  كان  الذي 
أن  من  الرغم  وعلى  واالستهالك،  والترويج 
إال  األزمة  قبل  حتى  موجوداً  كان  اإلعالم 
على  ويقتصر  والتشدد  بالقمع  يواجه  كان  أنه 
الترويج للسلطة والحكومة المسيطرة، وإذا ما 
قارنَّا بين اإلعالم في روج آفا وشمال سورية 
والعالم سنالحظ  الشرق األوسط  واإلعالم في 
ال  قصيرة  فترٍة  خالل  نوعية  بقفزٍة  قام  أنه 
القمع  فبعد  السورية،  األزمة  عمر  تتجاوز 
آفا  روج  في  اإلعالم  انفتح  الحريات،  وسلب 
وشمال سورية على بوابة من االنفراج والتعبير 
عن الرأي بكل شفافية وحرية، وتميز بالوجود 
القوي للمرأة داخل المؤسسات اإلعالمية كافة، 
حيث تعمل أكثر من 65% من اإلناث في تلك 
ولتؤكد  أنواعها،  بمختلف  اإلعالمية  الجهات 
للمجتمع أن المرأة ناجحة في كل المجاالت ولها 
واالجتماعي  السياسي  الحراك  في  كبير  تأثير 
آفا  روج  في  لألوضاع  توصيفها  خالل  من 

وطرحها لها عبر وسائل اإلعالم المتوفرة.
ومنها  كافة  المجاالت  في  رائدة  المرأة  وألن 
أول  بافتتاح  مؤخراً  بادرت  اإلعالم؛  مجال 
فضائية خاصة بالمرأة باسم )JIN TV( والتي 
المراسالت  من  بدءاً  فقط  اإلناث  بها  تعمل 
التكنيك  ألخصائيات  ووصوالً  والمذيعات 
الفضائية  القناة  هذه  والفنِّيات.  والمونتاج 
الخاصة بالمرأة هي نقلةٌ نوعية باتجاه تدريب 
المجتمعات،  في  المرأة  وتثقيف  وتوعية 
والعالم،  آفا  روج  في  المرأة  صوت  وستكون 
ونبراساً  منبراً  ستكون  برامجها؛  خالل  فمن 
إليه  يصل  مكان  كل  في  النساء  درب  ينير 
آفا  روج  ثورة  خالل  فاإلعالميات  القناة،  بث 
والنضال في سبيل  الكفاح  قدرتهن على  أثبتن 
عبر  المرأة  معاناة  ونقلن  الحقيقة،  إظهار 
آفا  وبلدات روج  مدن  كل  اإلعالم من  وسائل 
المنكوبة  المناطق  وبخاصة  السوري  والشمال 
والمحتلة كعفرين، كما قمن بإبراز دور المرأة 
الهجمات  ضد  ومقاومتها  وتضحياتها  المقاتلة 
في  ومشاركتها  داعش  لمرتزقة  الشرسة 
حمالت التحرير وإنقاذ النساء من براثن داعش 
وغيرها،  والرقة  والطبقة  منبج  مناطق  في 
خالل  الصحفيات  المراسالت  واستشهدت 
إيبش(  كـ)دليشان  اإلعالمية  التغطية  حمالت 
النازحين  معاناة  لتوصل  بحياتها  التي ضحت 
من دير الزور إلى الرأي العام، فوصلت أخبار 
بطوالتهن للعالم أجمع، وأصبحن أيقونة ومثاالً 
لت  وُسجِّ العالم،  من  مكان  كل  في  به  يحتذى 

أعمالهن البطولية في التاريخ.   

إعالم املرأة... صوت
 املرأة احلر

تعتبر المجتمعات التي تحررت فيها المرأة، 
والتي شاركت فيها بالجانب السياسي؛ من 
المجتمعات المنفتحة، بخاصٍة عندما تكون 

مشاركتها فعالة وتخدم طموحها كامرأة. 
البلدان  في  الحاكمة  األنظمة  ظل  في 
المرأة  تحرر  قضية  طرحت  الشرقية، 
السياسية  الحياة  في  حقوقها  وضمان 
في  الرجل  مع  والمساواة  واالجتماعية 
الدساتير فقط دون أن يكون لها وجود في 
الحياة العملية، ففي الواقع العملي والفعلي 
المطلوب،  المستوى  إلى  المرأة  ترتِق  لم 
باستثناء فئة من النساء اللواتي كنَّ يخدمن 
وعلى  الخاصة،  السلطوية  الدولة  مصالح 
الرغم من افتتاح اتحادات ومراكز خاصة 
دوراً  فيها  أخذت  أنها  إال  النساء،  بتوعية 

سطحياً وصورة شكلية فقط.
وشمال  آفا  روج  في  الثورة  انطالقة  بعد 
النمط  ذلك  من  المرأة  خرجت  سورية، 
وشاركت  عليها،  فرض  الذي  الشكلي 
واالتحادات  االحتجاجية  الحركات  في 
في  ال  وفعَّ إيجابي  بدور  وساهمت  الحرة، 
العسكرية  األصعدة،  كل  وعلى  الثورة 
شاركت  كما  واالجتماعية،  واالقتصادية 
في الحياة السياسية إلى جانب الرجل ضمن 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  مؤسسات 

وحركة المجتمع الديمقراطي. 
السياسي  المجال  في  المرأة  عمل  وبصدد 
سورية  مجلس  ضمن  الفعال  ودورها 
الديمقراطي كان لصحيفتنا لقاء مع العضوة 
في لجنة العالقات العامة في مكتب مجلس 
حدثتنا  نامس،  آالء  الديمقراطي  سورية 
الشمال  مناطق  أغلب  تحرير  »بعد  قائلةً: 
المتمثلة  اإلرهابية  القوى  من  السوري 
تأسيس  من  البد  كان  داعش،  بمرتزقة 

مجلس سورية الديمقراطي، حيث تم افتتاح 
المكتب العام للمجلس في 2015/12/8م، 
في  له  فرٍع  بافتتاح  المجلس  بادر  ثم  ومن 

مقاطعة الحسكة بتاريخ  2016/2/1م«. 
المشتركة  الرئاسة  من  المجلس  يتكون 
اللذين يقومان بإدارة المكتب، وتعمل لجنة 
العالقات العامة بالتنسيق مع مكتب التنظيم، 
حيث يعملون على عقد االجتماعات العامة 
وكذلك  المحررة،  المناطق  في  لألهالي 
عقد اجتماعات عشائرية لرؤساء ووجهاء 
واألحزاب  والكردية  العربية  العشائر 
لتعزيز  اإلنسانية،  والمنظمات  السياسية 
بين  المشترك  والتعايش  األخوية  العالقات 
كما  واألديان،  والمذاهب  الطوائف  كافة 
المجالس  العالقات على زيارة  تعمل لجنة 
مشاكل  على  واالطالع  والكومينات 
لها  المناسبة  الحلول  ووضع  األهالي، 
اإلدارة  مؤسسات  مع  التواصل  خالل  من 
حركة  ومؤسسات  الديمقراطية  الذاتية 

المجتمع الديمقراطي«.  
وأشارت آالء: »يضم المكتب لجنة التنظيم 
األعضاء  مكتب  مع  بالتنسيق  يعمل  الذي 
سير  على  لإلشراف  العالقات  لجنة  في 
االجتماعات  عقد  خالل  من  اللجنة  عمل 
والفعاليات.  واألنشطة  الزيارات  وتنظيم 
كما يقوم مكتب األرشيف واإلعالم بتوثيق 
وفعاليات  واالجتماعات  اللقاءات  جميع 

المجلس وأرشفتها«. 

أهمية دور املرأة يف 
احلراك السياسي

بيان  المرأة  لجنة  في  العضوة  وتحدثت 
عبدو عن أهمية دور المرأة في المشاركة 

إلى  المرأة  مشاركة  »إن  قائلة:  السياسية 
يعتبر  السياسي  الحراك  في  الرجل  جانب 
التي  الديمقراطية  العملية  من أهم مقومات 
والذي  أوجالن،  عبد هللا  المفكر  بها  نادى 
منح  ضرورة  على  فلسفته  خالل  من  أكد 
التي  المشروعة  حقوقها  جميع  المرأة 
القوي  إليمانه  التاريخ  عبر  منها  انتزعت 
مراكز  إلى  الوصول  في  المرأة  بإمكانات 
عليها  الحصار  فرض  لكنَّ  القرار،  صنع 
البالية،  المجتمع  وتقاليد  عادات  بذريعة 
لها  يمكن  ال  الذكوري،  المجتمع  وسطوة 
الوصول إلى حقوقها، فكان البد من إحداث 
والتقاليد  األعراف  ضد  مجتمعية  ثورة 
إحداث  من  المرأة  تتمكن  لكي  السائدة، 
التغييرات الجذرية في مسيرتها النضالية، 
واتخذت المرأة مع اندالع الثورة في روج 
آفا وشمال سورية خطاً نضالياً لها، وأثبتت 
مختلف  على  التفوق  على  قدرتها  بجدارة 
والعسكرية  السياسية  والمجاالت  األصعدة 
واالقتصادية،  والفكرية  واالجتماعية 
مجلس سورية  في  مكانتها  المرأة  وأخذت 
الديمقراطي، حيث يعمل مكتب المرأة على 
وفكرياً،  واجتماعياً  سياسياً  المرأة  توعية 
داخل  للنساء  االجتماعات  بعقد  ويقوم 

وتطلعهم  والقرى،  والكومينات  المجالس 
وحريتها  للمرأة  الصحيح  التعريف  على 
في  مشاركتها  ضرورة  على  والعمل 
ارتباطاً  مرتبط  ذلك  ألن  السياسية،  الحياة 
وثيقاً ببناء المجتمع الراقي الذي يسود فيه 
العدالة االجتماعية والمساواة بين الجنسين، 
السياسية  الحياة  في  المرأة  لمشاركة  وألن 
أولويات  أهم  من  كان  الرجل  جانب  إلى 
ولم  سورية،  وشمال  آفا  روج  في  الثورة 
تقتصر على توعية المرأة فقط، بل كان من 
الضروري توعية الرجل أيضا، إذ ال معنى 
للحياة السياسة إذا كان الرجل مقيداً بأفكاٍر 
للمرأة  واعتباره  سلطوية،  وذهنيٍة  رجعيٍة 
اعتبار  أي  إقامته  وعدم  وسيلةً،  أو  أداةً 
بد  ال  فكان  المشاركة،  في  لحقوقها  أو  لها 
خالل  من  فئاته  بكل  المجتمع  توعية  من 
قوانين  ووضع  للمرأة،  الصحيح  التعريف 
المجاالت  في  حقوقها  تحفظ  بها  خاصة 
مجلس  مكتب  في  كنساء  ونحن  كافة، 
عاتقنا  على  أخذنا  الديمقراطي،  سورية 
وفكرياً  وسياسياً  اجتماعياً  النساء  توعية 

واقتصادياً«.

تلعب المرأة دوراً كبيراً في بناء المجتمع، 
وعليها  التربية،  هي  األساسية  ومهمتها 
المجتمع  انهيار  أو  ازدهار  مسؤولية  تقع 
يشكلون  الذين  لألجيال  تربيتها  خالل  من 

القاعدة األساسية لنجاح المجتمعات.
تالمس  التي  العادات  من  مجموعة  هناك 
الكلمة  للمرأة  ويكون  المجتمع،  متطلبات 
بالمحافظة  المرأة  تقوم  حيث  فيها،  العليا 
عاداتها  وعلى  الثقافي  موروثها  على 
مجتمٍع  إلقامة  جاهدة  وتعمل  وتقاليدها، 
تسوده األخالق الرفيعة والمثل العليا، فإن 
يُؤثِّر  ال  لدراستها  واستكمالها  المرأة  تعلُّم 
يؤكد  إنه  بل  الشخصية،  حياتها  على  فقط 
ولتعليمها  وواٍع،  مثقٍف  مجتمٍع  خلق  على 
اليومية  في حياتها  كبيرة وضرورةٌ  أهمية 
وأهمية تنعكس على أسرتها في المستقبل،  
بشكل  ألبنائها  رعايتها  على  ينعكس  كما 

إيجابي في مراحل العمر كافة، كما ويؤمن 
تلبية  خالله  من  يمكنها  شريفاً  عمالً  لها 
حاجاتها الضرورية ، وإثبات دورها كعضو 
فعاٍل في المجتمع، فضالً عن تأمين مورد 
ويحفظ  والطلب  العوز  من  يحميها  مالي 
كرامتها، فهي أمل المستقبل وهي المربية 
األولى للطفل ، وتعمل المرأة المتعلمة على 
واألخالق  النبيلة  والقيم  األفكار  غرس 
الرفيعة ضمن أسرتها، فتصبح أكثر وعياً 
محور  فهي  بها،  المكلفة  للمهام  وإدراكاً 
وتسعى  تماسكها،  على  وحريصة  األسرة 
دائماً لتحسين ظروفها، وتصبح أكثر قدرة 
على اتخاذ القرار بخاصٍة فيما يتعلق بتعليم 
أبنائها الذكور واإلناث بشكل خاص، حيث 
تكون لهم عوناً في إغناء أفكارهم وإدراك 
تعليم  يساعد  كما  ثقافتهم،  وإثراء  محيطهم 
الصحي  الوعي  مستوى  رفع  على  المرأة 

االبتدائية  التعليم  مرحلة  فخالل  لديها، 
المواضيع  من  العديد  تطرح  والثانوية 
األطفال،  مع  التعامل  كيفية  لبيان  التعليمة 
اإلصابة  من  الحد  في  تساهم  فهي  لذلك 
العناصر  أفضل  واختيار  باألمراض، 
الغذائية التي يكون لها دور كبير في الوقاية 
محافظتها  إلى  باإلضافة  األمراض،  من 
أساسيات  وتعليمهم  أبنائها،  نظافة  على 
إمكانية  من  تقلل  وبالتالي  الصحية،  الحياة 
انتقال هذه األمراض إلى أطفالها، كما يتيح 
المرافق  في  العمل  إمكانية  للمرأة  التعليم 
العديد  تقديم  في  تساهم  حيث  الصحية، 
مثل  المجتمع،  فئات  لرعاية  الخدمات  من 
إضافةً  األولية،  اإلسعافات  في  المشاركة 
المبكر،  الزواج  حاالت  من  التقليل  إلى 
فتعلمها يتيح لها الحرية في اتخاذ قرارات 
القدرة على تحصيل  ذلك  فيمنحها  حياتها، 

حقوقها، وتحسين نمط حياتها، وزيادة ثقتها 
بنفسها أيضاً، فيعد التعليم دعامةً أساسيةً يتم 
من خاللها تحقيق األحالم والرغبات التي 
تحتاجها المرأة خالل فترات حياتها، حيث 
حتى  والقوة  الجهد  بذل  إلى  التعليم  يحتاج 
تنال مكانة هامة يعود عليها بالفوائد العديدة 
لتحّسن مستواها الفكري والمعيشي، وتوفير 
فالمرأة  لألبناء،  الجيدة  الصحية  الرعاية 
الصالحة،  األسرة  المستقبل وعماد  أم  هي 
العلم  على  للحصول  تناضل  أن  ويجب 
والثقافة، ويمكننا القول: إن مهارات المرأة 
المتعلمة تعتبر أفضل استثمار للمجتمع في 
النواحي، فهي منبع السعادة والسرور  كل 
لمن حولها وهي كوكٌب يسطع ليبدد ظالم 

المجتمع.                         

وقف  افتتح  أن  بعد  ـ  لكي  كركي  روناهي/ 
المرأة الحرة في روج آفا فرعاً له في كركي 
عن  ممثالت  حضرها  احتفال،  خالل  لكي 
لكي؛  الديمقراطية في كركي  الذاتية  اإلدارة 
فيه  باإلدارية  والتقينا  بأعماله،  الوقف  باشر 
في  المركز  هذا  أهمية  عن  حدثتنا  والتي 
ندير  كنا  سنتين  »منذ  قائلة:  لكي؛  كركي 
نطاق  خارج  توقف  دون  المرأة  أعمال 

المكتب، أما اآلن وبعد افتتاح المكتب بشكٍل 
في  هامةً  خطوةً  يعتبر  الذي  األمر  رسمي، 
تقع على  التي  باألعمال  البلدة، حيث سنقوم 
عاتقنا على أكمل وجه, ومن جملة األعمال 
التي سنقوم بها هي افتتاح روضات لألطفال 
بدورها  القيام  العاملة  للمرأة  يتسنى  كي 
يشغل  أن  دون  المجتمع  إدارة  في  الريادي 
تفكيرها وضع أطفالها، كما وسنقوم بافتتاح 
التمريض  كدورات  بالمرأة  خاصة  دورات 
النسائي،  المجتمع  رغبة  حسب  والخياطة 
ونعد النساء كافة أننا سنكون عند حسن ظنهن 
فيما يتعلق بكل مستلزماتهن، وسنسعى لتلبية 
احتياجاتهن الحياتية، ونأمل أن يكون النجاح 
على  قادرة  لتكون  المرأة  تأهيل  في  حليفنا 

مواجهة الصعوبات«.

مكتب لوقف املرأة احلرة يف كركي لكي

املرأة يف جملس سوريا الدميقراطية... توعية وارتقاء

املرأة املتعلمة تعكس ثقافتها على حياتها واجملتمع
تقرير/ دالل جان 

وفاء الشيخ

تقرير/ سارة جلود

هل سيستمر مسلسل سقوط الكبار يف املونديال؟؟؟
محل هذا املونديال الكثري من املفاجآت املدوية وعلى رأسها خروج بطلة العامل أملانيا من الدور األول، بعد عدم قدرهتا على التأهُّل واحتالهلا املركز 
يد كريزمان وزمالئه يف  املنتخب األرجنتيين على  املفاجآت خبروج ميسي ورفافه وكان خروج  نقاط فقط، واستمرت  بثالث  األخري يف جمموعتها 
املنتخب الفرنسي، ثم خرج أيضًا املنتخب اإلسباني ووودَّع البطولة على يد الدولة املضيفة للمونديال روسيا، وسبقته الربتغال منتخب كان يضم 
ناريًة وستجمع يف  النهائي وستحمل مبارياتٍ  الربع  العامل كريستيانو رونالدو وأخرجتها األورغواي، وغدًا اجلمعة تنطلق منافسات  أفضل العب يف 

األوىل فرنسا واألورغواي، ويف الثانية الربازيل وبلجيكا اليت قلبت الطاولة على اليابانيني وهزمتهم بثالثة أهداف مقابل هدفني.  

لقاءات نارية قادمة؟؟

الخامسة  الساعة  بتمام  الجمعة  غداً  يتقابل 
عصراً بتوقيت سورية على أرضية ملعب 
نيزني نوفغورود في أولى مباريات الدور 
الربع النهائي منتخبي األورغواي وفرنسا، 
النهائية  للمباراة  للوصول  الطامحة  فرنسا 
قد  حلم  المونديال  هذا  في  اللقب  وحصد 
يقابله  مستبعد،  شيء  وال  لحقيقة  يتحول 
في  األورغواي  قبل  من  وإصرار  عزيمة 
تأكيد  وبكل  نجاحته  سلسلة  في  االستمرار 
قادر  المرحلة  لهذه  وصل  الذي  المنتخب 

المباراة  في  أيضاً  الرحال  يحط  أن  على 
فرنسا  بديوك  ستطيح  فهل  النهائية، 
جديدة  مفاجأة  وتسجل  المونديال؟  خارج 
لقب  لنيل  مرشحاً  كان  منتخب  ورحيل 
المونديال؟؟؟، بعدها تُقام مباراة ثانية بتمام 
الساعة التاسعة مساًء وستجمع بين منتخبي 
المونديال  في  األسود  الحصان  بلجيكا 
جميالً  قدموا عرضاً  الذين  السامبا  ونجوم 
أمام المكسيك في دور الـ 16 وتغلبوا عليها 
المباراة  تدخل  بلجيكا  رد،  بدون  بهدفين 
هزمت  أن  بعد  وبخاصٍة  عالية  بمعنويات 
بهدفين  أمامها  خاسرة  كانت  بعدما  اليابان 

إلى نتيجة ثالثة أهداف مقابل هدفين، ولكن 
زحف  أوقف  السابقة  مباراته  في  السامبا 
المنتخبات  إخراج  في  األخرى  المنتخبات 
ولكن  العالم  كأس  لنيل  والمرشحة  الكبيرة 
في كرة القدم ال شيء مستحيٌل ومن يدري 
قد نشهد غداً مفاجآت جديدة وخروج منتخب 
كبير من المونديال كل هذه التفاصيل ومن 
سوف يتأهل؟ ستُجيب عليه أقدام الالعبين 

في المستطيل األخضر.

نهائي بطولة  اإلنكليزي ربع  المنتخب  بلغ 
نظيره  على  بفوزه  2018م،  العالم  كأس 
إثر   ،)3-4( الترجيح  بركالت  الكولومبي 
بالتعادل  الزمن األصلي واإلضافي  انتهاء 
في  أرينا،  أتكريت  ملعب  على   ،)1-1(

ختام منافسات الدور ثمن النهائي.
وأحرز هاري كين هدف إنكلترا في الدقيقة 
لكولومبيا  النتيجة  مينا  ياري  وعادل   ،57
الضائع.  بدل  الوقت  الثالثة من  الدقيقة  في 
أمام  النهائي  ربع  في  إنكلترا  وستلعب 
على  تغلّب  كان  الذي  السويدي  المنتخب 
إنكلترا  مدرب  وعاد    ،)0-1( سويسرا 
كامل  على  لالعتماد  ساوثجيت،  جاريث 
بمجموعة  دفع  بعدما  األساسية،  تشكيلته 
كبيرة من البدالء في المباراة األخيرة أمام 
بلجيكا.وشارك ديلي ألي أساسيا بعد تعافيه 
في  ثقته  ساوثجيت  وجّدد  اإلصابة،  من 
الهجومي  الخط  في  ليلعب  سترلينج  رحيم 
إلى جانب الهّداف هاري كين، أّما مدرب 
كولومبيا خوسيه بيكرمان، فأجرى تعديلين 
على تشكيلته التي خاضت المباراة األخيرة 
أمام السنغال، فحّل جيفرسون ليرما مكان 
جلس  فيما  رودريجيز،  خاميس  المصاب 
ماتيوس أوريبي على دكة االحتياط لحساب 

ويلمار باريوس.
وبدأ المنتخب اإلنكليزي المباراة محاصرا 
منافسه في ملعبه، لكنّه انتظر حتى الدقيقة 
خالل  من  الحقيقية  الخطورة  ليشّكل   13
دون  الدفاع  من  ارتدت  لسترلينج  تسديدة 
أن تصل المرمى، وبعدها بـ3 دقائق، رفع 
اليمنى،  الناحية  على  كرة  تريبير  كيران 
لحق بها كين برأسه لكنّه سّددها من وضع 

صعب فوق المرمى.
على  اإلنكليزية  السيطرة  واستمّرت 
الكلمة،  بمعنى  تهديد  أي  دون  المجربات 
البطاقة  من  باريوس  الكولومبي  ونجا 
إلى  بالرأس  ضربة  توجيهه  بعد  الحمراء 
وجه جوردان هندرسون لكن الحكم اكتفى 
بالبطاقة الصفراء، ونفّذ تريبير ركلة حرة 

بجانب القائم في الدقيقة 42.
بجانب  مّرت  بعيدة  كرة  كين  وسّدد 
المرمى في الوقت بدل الضائع، رد عليها 
في  قوية  بكرة  كونتيرو  خوان  الكولومبي 

أحضان الحارس جوردان بيكفورد.
بفرصة  األول  الشوط  إنكلترا  واختتمت 
منطقة  داخل  كرة  وصلت  بعدما  خطيرة، 
الجزاء إلى جيسي لينجارد الذي أطاح بها 

فوق المرمى.
الثاني  الشوط  بداية  مع  األمر  يختلف  لم 
المجريات،  على  إنكليزية  سيطرة  وسط 
ورفع أشلي يونج كرة داخل منطقة الجزاء 
سانشيز  دافينسون  كولومبيا  مدافع  أبعدها 

برأسه إلى ركنية في الدقيقة 53.
تعّرض  بعد  جزاء  ركلة  الحكم  واحتسب 
سانشيز،  كارلوس  قبل  من  للمسك  كين 
التسجيل  مفتتحاً  بنفسه  الركلة  كين  ونفّذ 
في  باكا  كارلوس  ودخل   .57 الدقيقة  في 
وأهدرت  ليرما،  من  بدالً  كولومبيا  هجوم 
إنكلترا فرصة تعزيز تقّدمها بعدما وصلت 
علت  الذي  ألي  رأس  على  عرضية  كرة 
 .63 الدقيقة  في  بقليل  العارضة  كرته 
سقوط  بعد  جزاء  بركلة  اإلنكليز  وطالب 
لينجارد من وضع شبه انفراد، لكن الحكم 
داير  إريك  ودخل  اللعب.  بمواصلة  أمر 
كايل  وكاد  إنكلترا،  تشكيلة  في  ألي  مكان 
هدف  اإلنجليز  تلقّي  في  يتسبّب  أن  والكر 
بعدما خسر الكرة برعونة لينطلق بها باكا 
ويمرر إلى خوان كوادرادو الذي سدد من 
وضع جيّد بعيدا عن المرمى بالدقيقة 81. 
ودخل جيمي فاردي بدالً من سترلينج، لكن 
الثالثة  الدقيقة  في  التعادل  حقّقت  كولومبيا 
من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، عبر 
ياري مينا الذي ارتقى فوق الجميع وحول 
فاردي  محاولة  رغم  الشباك  في  ركنية 

إبعادها من خط المرمى.
الشوطين اإلضافيين  في  ولم يحدث جديداً 
رغم محاوالت قائد كولومبيا راداميل فالكاو 
الرأسية، كما انطلق البديل اإلنجليزي داني 
لم  كرة  وأرسل  اليسرى  الناحية  من  روز 
تلق متابعاً في الشوط اإلضافي الثاني، كما 

ذهبت رأسية من داير فوق المرمى.
إلنكلترا  أحرز  الترجيح،  ركالت  وفي 
وأخفق  وداير  وتريبير  وراشفورد  كين 
فالكاو  لكولومبيا  سّجل  فيما  هندرسون، 
وكوادرادو ومورييل وأخفق أوريبي وباكا.

إعداد/ جوان حممد

ركالت الرتجيح تبتسم ألسود إنكلرتا 
على حساب منور كولومبيا

حقيبة روناهي الرياضية
ـ تستمر منافسات مشروع صدى الرياضي 
لألولمبياد الرياضية، والتي أقيمت من قبل 
جمعية سورية األمل، ضمن استاد شهداء 

الشهيد هيثم  آذار وملعب  الثاني عشر من 
األولمبياد  تضم  حيث  بقامشلو،  كجو 
الشطرنج  ـ  السلة  كرة  ـ  الكاراتيه  ألعاب: 

ـ كرة الطاولة ـ كرة الطائرة ـ كرة القدم، 
تنتهي  المفترض أن  الجنسين، ومن  ولكال 
المنافسات يوم السبت القادم بتكريم الفرق 
الفائزة والحائزين على المراكز األولى في 

األلعاب كافة.
لروح  استذكاراً  الطائرة  لكرة  تقام دورة  ـ 
الذي  أوسي  صالح  الراحل  الكبير  الفنان 
وافته المنية في الشهر المنصرم إثر صراع 
براتي  نادي  وينظم  عضال،  مرض  مع 
الرياضي هذه الدورة والتي سيشارك فيها 
فرق: براتي ـ تل شعير ـ ميديا ـ السالم ـ 
تنورية ـ ديرونا قولنكا، وتنطلق المنافسات 
بالصالة   9 الساعة  بتمام  صباحاً  غداً 

الرياضية بتربه سبيه.
ـ تم اإلعالن عن أسماء اللجنة الفنية للعبة 
الرياضي  االتحاد  قبل  من  األجسام  بناء 
بإقليم الجزيرة وهي كالتالي: رئيس اللجنة 
عبد الرحمن عمر أعضاء: سمير رمضان 
- سومر عبد السالم - باسل مهدي - طاهر 

عمر.
القادمين دورة  الجمعة والسبت  تقام يوم   -
وذلك  المالكمة،  للعبة  وتحكيمية  تدريبية 
الحسكة وتبدأ  الرياضي في  المجلس  بمقر 

الدورة بتمام الساعة العاشرة صباحاً.

االحتاد الدويل للسلة حيقق يف أزمة لقاء
 أسرتاليا والفلبني

سيفتح االتحاد الدولي لكرة السلة تحقيقاً ضد 
أستراليا والفلبين، بعد أن دبَّت الفوضى في 
العالم 2019م،  كأس  بتصفيات  مباراتهما 
حيث طرد 13 العباً بسبب مشاجرة أثناء 

المباراة.
قبل   48  -79 متقدمة  أستراليا  وكانت 
عندما  الثالث  الربع  نهاية  على  دقائق   4
الفلبين  لعب  صانع  بوجوي  روجر  وجه 
جولدينج  كريس  إلى  بالمرفق  ضربة 
العب أستراليا، ورد دانييل كيكرت زميل 
مشاجرة  شرارة  ليطلق  بالمثل  جولدينج 

كبيرة اشتركت فيها الجماهير.
بحسابه  تغريدة  في  الدولي  االتحاد  وكتب 

السلة  لكرة  الدولي  »االتحاد  تويتر:  على 
سيتم  الفريقين.  ضد  تحقيقا  اآلن  سيفتح 

إعالن القرارات خالل األيام المقبلة«.
في  دقيقة   30 من  أكثر  الحكام  وأمضى 
لكموا  الذين  الالعبين  لفصل  محاولة 
وتم  مرات.  عدة  بعضا  بعضهم  وركلوا 
المباراة في نهاية المطاف بشكل  استئناف 
هزلي إذ أشركت الفلبين 3 العبين ضد 5 

من أستراليا.
وقال أنطوني مور الرئيس التنفيذي لالتحاد 
األسترالي لكرة السلة: »االتحاد األسترالي 
الواقعة  على  بشدة  يأسف  السلة  لكرة 
أستراليا  بين  الليلة  مباراة  في  حدثت  التي 

والفلبين. نشعر بخيبة أمل شديدة مما حدث 
ودورنا فيه«.

الفلبين،  في  أقيمت  التي  المباراة،  وألغيت 
متقدمة  واستراليا  الثالث  الربع  نهاية  مع 
الفلبيني العباً  الفريق  فقد  أن  بعد   53-89

آخر بسبب مخالفة.
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بالتوافق ال  أّي طرح وفوزه  م  تقدُّ أّن  وتفهّم 
بل  آخر،  على  لفريٍق  فوزاً  أو  تفوقاً  يعني 
وأّن  الجامعة،  الوطنيّة  للحالة  انتصاٌر  هو 
التوصل لنقاٍط مشتركة ال يعني تنازالً، ففي 
الوطن الواحُد ال ينتصر فريق على آخر، بل 
أبنائه بصنعه ويجنون  يتشارك كلُّ  انتصاٌر 
حتى  جزئيّة،  أّي  في  استئثار  ال  إذ  ثماره، 
تُؤطّر  والفكريّة،  الثقافيّة  الخصوصيات 
تعني  ال  والخصوصيّة  الجامعة،  بالوطنيّة 
االرتباط  أو  للوطن  الوالء  عن  خروجاً 
خاصة  حسابات  وتبنّي  خارجيَّة،  بأجندة 
تُعطّل فُرص الوصول لحلوٍل ُمشتركٍة حول 
المسائل الخالفيّة، بل هي حالة غنًى للثقافة 

الوطنيّة.
ــ قبل انطالق الحوار من الضرورّي إعداد 
امتالك  األدنى  الحّد  في  أو  متكامل  برنامج 
تصّوٍر عاٍم له، ويشمل ذلك معرفة األطراف 
األخرى والوقوف بموضوعيّة على برامجها 
الوطنيّة  المفاهيم  واستيعاب  وَمطالبها 
بالحالة  اآلخر  الفريق  وسهِم  والحضاريّة، 
التاريخيّة،  التجارب  ومختلف  الوطنيّة، 
التاريخ  بأنّه حالة طارئة على  اتّهامه  وعدم 
قضية  تفهّم  إلى  باإلضافة   . والجغرافيا 
التي  الدينيّة  القيم  السلمّي، ومعرفة  التعايش 
يقوم عليها، فيما لو كان الفريق اآلخر مختلفاً 
المذهب والعقيدة، وكذلك األنماط  أو  بالّدين 
معرفة  تجُب  كما  لديه،  السائدة  االجتماعيّة 
والمسؤوليّة  الوطنّي  الحوار  فاعليّة  مدى 
المترتبة عليه، وما ينتج عنه من نتائج مفيدة 

لكّل األطراف. 
الحوار:  أطراف  بين  االحترام  تبادل  ــ 
أساسّي  جزٌء  بأنّه  اآلخر  للطرِف  اإلقرار 
أو  غياٍب  أّي  وأّن  الوطنيّة  الحالة  من 
الوطنيّة  الحالة  من  انتقاصاً  يعني  له  تغييب 
يرتقي  ال  ناجٍز  غير  حالً  وبالتالي  نفسها، 
وتهّرباً  والمرحليّة،  الوطنيّة  لالستحقاقات 
إلى  تحضر  األطراف  فبعُض  الواقع،  من 
طاولة الحوار مستندةً إلى رصيدها من القوة 
وبخاّصٍة  العسكرّي،  الميدانّي  اإلنجاز  أو 
لنزاع  إيجاد حلٍّ  الحوار حول  يكون  عندما 
الوطنيّة  المؤّسسات  تجيّر  أنّها  أو  مسلّح، 
كالجيش واألجهزة األمنيّة لممارسة الضغط 
طرح  بمنع  أو  وتخويفهم،  األفرقاء  على 
وحصر  أُخرى  وطرح  معيّنة،  مواضيع 
جولة  كلِّ  قبل  أنّه  والالفت  حولها.  الحوار 
في جنيف يتّم تسخين الجبهات لتحقيق تقّدم 

ميدانّي لصرفه على الطاولة.   
كثيٌر  الحوار:  هدف  لتحقيق  الجاد  العمل  ــ 
من الحوارات تسبقها تصريحات لألطراف 
والتّثبيط،  اإلحباط  معاني  تحمُل  المشاِركة 
مجّرد  وأنّها  عليها،  األمل  تعليق  وعدم 
وهنا  لها،  معنى  ال  بروتوكوليّة  اجتماعات 
ال يقيم هؤالء وزناً للمواطنين الذين يعلّقون 
في  وبخاّصٍة  االجتماع  نتائج  على  آمالهم 
المسلَّحة  والصراعات  الحروب  ظروف 
فيما  االجتماع  جوالت  فتتعّدد  واألزمات، 
تعمُل ماكينة الحرب وتحصد أرواح البشر، 
الدماء  حقَن  تقتضي  الوطنيّة  والمسؤوليّة 
والتسريع بالعملية السياسيّة وحصر الخالف 
على طاولة التفاوض، ووضع حدٍّ للصراع 
أن  كّل طرف محاور  المسلّح، ويجب على 
وما  الحوار،  من  المقصود  الهدف  يعرف 
فلكي  ارتباطات،  من  الهدف  بهذا  يتصل 

بناء  ينبغي  وحقيقياً  إيجابياً  الحوار  يكون 
عالقات ِحرفيّة وإيجابيّة بين الطرفين لتبادل 
وجهات النظر حول القضيِّة المطلوِب حلّها 

وحسُمها.

االلتزام بأصول احلوار
 والتقّيد بنتائجه

عرِض  في  والمهنيَّة  العلميَّة  انتهاج  ــ 
األدلّة  بتوفير  حولها؛  الُمختلَف  المواقِف 
طرحها  لدى  الالزمة  والعلميَّة  المهنيَّة 
من  الحّد  على  والعمل  والمداولة،  للمناقشة 
هّوة الخالف، وتدوير الزوايا، والمرونة في 
أسلوب الطرح للخروج بتوصيات مشتركة. 
للتعبير  كبيرةً  أهميّة  الحوار  للغة  فإّن  وهنا 
تجنّب  ويجب  المطروحة،  األفكار  عن 
تراشق االتهامات أو عبارات االنتقاص، ألّن 
اآلخر،  بالطرف  القبول  يعني  الحوار  قبول 
والتأويل،  لالجتزاء  قابل  غير  القبول  وهذا 
ثم  ومن  الشكليّة،  الحجة  إقامة  قبيل  من 
األخالقيّة.  الحوار  استحقاقات  من  التهّرب 
كما ينبغي تجنّب فوضى الُمناكفات السياسيّة 

والصراعات الحزبيّة أو المذهبيّة العبثيّة.  
ــ الحياديَّة شرط مهٌم يترتب على األطراف 
مساراته  في  تتدخل  وأاّل  للحوار،  الراعية 
تنحاز  أو  الحوار  على  الوصاية  وتمارس 
لفريق دون اآلخر أو تعطّل الحوار ألسباب 
تقنيّة ال تتصل بالحوار ومضمونه، وأن يكون 
لديها من اإلمكانيّة والصالحيات ما تضمن 
تقع  التوافقات، وأال  التنفيذ في مجمل  آليات 
في مطبِّ ازدواجيّة المعايير، وتكون طرفاً 
في الخالف أو الصراع، فتفرض شروطها.

الوطنّي  الحوار  نجاح  تقييم  معايير  أهم  من 
هو تبنّي السياسات الناجحة والقرارات عن 
الُمعارضة،  حجم  وتقليل  ورغبة،  قناعة 
التي تقف خلفها، استنادها  الُمبّررات  ونزع 
الجبهة  قّوة  ودعم  واستقراره،  الُحكم  لقّوة 
الداخليّة للوطن وتماُسكها، ونجاح السياسات 
والمجاالت،  الجوانب  شتّى  في  المتَّخذة 
للوطن،  الحقيقّي  باالنتماء  الشعور  وتعزيز 
أجله.  من  والتضحيَّة  خدمته،  في  والتنافس 
الحياة  جوانب  في  لإلبداع  الفرص  وإعطاء 
السياسيَّة،  التعليميَّة،  )الصحيَّة،  المختلف 
الوطن  ازدهار  في  وتسهم  االقتصاديَّة(. 
مه في كّل المجاالت، وتحّسن العالقات  وتقدُّ
وتطّور  االستثمار  وتشّجع  الخارجيَّة 
واجتماعّي،  أمنّي  استقرار  في   الخدمات، 
السياسيّة  الُمناكفات  وتجنيب الوطن فوضى 
الفرصة  وتفويت  الحزبيّة،  والصراعات 
الخارجيَّة  واالرتباطات  األجندات  على 

والطامعين لتحقيق مآربهم ومخططاتهم.
يجب أال يبقى الحوار الوطنّي منصة طارئة 
ليزدهر  ثابتة،  وسياسة  نهجاً  يصبح  أن  بل 
مثخن  بلٍد  وفي  الحياة،  نواحي  بكّل  الوطن 
إال  للحّل  سبيل  ال  كسورية  الجراحات 
السوريون  يصنعه  ديمقراطّي  توافقّي  بحّل 
الوطنيون، فما السنوات التي مضت من عمر 

األزمة إال بسبب انتظار الحّل المستورِد.
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منذ بداية األزمة السوريّة لم تنفك األطراُف 
في األزمة تتحدث عن حلٍّ وشيك  الضالعةُ 
إسقاط؛  حالتي  إحدى  على  فيه  اعتمدت 
مع  وبالتوازي  النظام،  أو  المؤامرة  إما 
التفاوض،  وطاوالت  الحوار  عن  حديٍث 
إلى  لتصَل  جنيف  اجتماعاِت  سلسلةُ  فُعقِدْت 
تناهزها  آستانه  وتبعتها  التاسعة،  نسختها 
الذي  الملحق  فقد كانت  عدداً، وأما سوتشي 
قيادتها  حصريّة  لتؤّكد  موسكو  استحدثته 
للملف السورّي. إال أّن كل هذه االجتماعات 
ومازال  األول،  والمربع  بدايتها  إلى  انتهْت 
السوريون في مناطق النزوح وبلدان اللجوء 
المعاناة  يُنهي  وطنّي  حلٍّ  بانتظار  والهجرة 

ويضُع حداً للحرِب.

مشروُع سورية الدميقراطّية
 دعوٌة حلواِر وطيّن

الحوار  تعطّل  التي  األساسيّة  المشاكل  من 
والمسائل  الخارجّي  التدخل  هو  السورّي 
والوصاية  الوفود  تشكيل  وطريقة  التقنيّة، 
سوريّة  أطراف  تغييب  وتعّمِد  عليها 
سورية  شمال  أبناء  مقدمتهم  وفي  وطنيّة، 
إال ألنّهم  ذاك  وما  التركّي،  للطلب  استجابةً 

التعدديّة  هو  سياسّي  حلٍّ  مشروع  يمثلون 
التجربة  انتقاَل  تخشى  فأنقرةُ  الديمقراطيّة، 
إليها فراحت تحاربها بكلِّ قّوٍة عبر المرتزقة 
المباشر  العسكرّي  للتدخل  انتقلت  ثم  ومن 
ووصلت  بالباب  ومّرت  بجرابلس  فبدأت 
التدخل  أّن  القول  عن  وغنيٌّ  عفرين،  إلى 
الذي  الوطنّي  الحوار  فرَص  عطّل  التركّي 
كّل  من  السوريّة  األرض  تطهير  يستلزم 
العابرين  المرتزقة  أكان  سواء  اإلرهاب 
وتلك  التركّي،  االحتالل  إرهاب  أم  للحدود 
توافِق  محّل  تكون  أن  يجب  وطنيّة  أولويّة 
في  بقوة  حاضرةً  تكون  وأن  السوريين  كّل 

نقاشاتهم على الطاولة وقبلها.
كثُر الحديُث في اآلونة األخيرة عن فرصِة 
قوات  مع  السورّي  النظاُم  طرحها  حواٍر 
ضبابّي  موقٍف  بعد  الديمقراطيّة  سورية 
الواقَع  ولكن  القوات،  هذه  تقييِم  سابٍق حول 
التقييم  حدود  كّل  تجاوزت  القوات  هذه  أّن 
اعتباراً من تمثيلها لكّل أبناء شمال سورية، 
وبذلك أّكدت قيم التعايش والوطنيّة الجامعة، 
من  بالشرعيّة  أحٍد  إقراَر  تحتاج  ال  وهنا 
قد  الوطنيّة  الجيوش  فحتّى  تشكيلها،  حيث 

عندما  القمع  فتمارَس  شعوبها  على  تنقلب 
المنيَع  السدَّ  وباعتبارها  الّسياسات،  توّجهها 
مزيداً  أضافْت  فإنّها  اإلرهاَب  واجهَ  الذي 
إقرار  عن  عدا  األداء.  في  الشرعيّة  من 
اآلخرين عبر عالقات التنسيق والتعاون كما 
هي الحال مع الجيش العراقّي. فيما تّم تأكيد 
التعددّي  السياسّي  المشروع  عبر  الوطنيّة 
الديمقراطّي في إطار سورية الموّحدة الذي 
هو هدف هذه القوات. والسؤال البسيط الذي 
يطرح نفسه: ما هو حجم المبادرات الوطنيّة 
يستجب  ولم  اآلخرون  طرحها  التي  الجديّة 
الديمقراطيّة؟  سورية  قوات  أو  مجلس  لها 
والجواب: أّن الكرة في ملعب اآلخرين وهم 
المقّصرون، إذ ما زالوا يعّولون على الحّل 
وباختصار  الميدان.  ومعطيات  العسكرّي 
لحوار  دعوةٌ  الديمقراطية  سورية  مشروع 

وطنّي لحّل األزمة بال شروط. 
     

احلوار سلوٌك حرٌّ قائم
 على التشاركّية

طرفين  بين  والحديث  النّقاش  هو  الحوار 
للكالم  مراجعةٌ  والمحاورة  أكثر،  أو 
والمنطق عبر الخطاب، ويُعّرف اصطالحاً 
من  طرف  كلُّ  يحاول  الذي  الحديُث  بأنّه 

المشاركين فيه إقناع اآلخر بما يريد، وعلى 
ناحية  ومن  منطقيّاً،  قيل  ما  مراجعة  اآلخر 
طرح  طرف  كلُّ  يحاول  والحقائق  األفكار 

أفكاره بوضوٍح ليوصلها لآلخر.
النقطاِع  نهائيّاً  حّداً  يضع  عمليّاً  الحوار 
العالقات، والخروج من العزلة، وكسر طوق 
يوميّاً  سلوكاً  يكون  أن  ويُفترض  االنعزال، 
باالجتماعات  الخطابات  بتبادل  ينحصر  ال 
على  قائماً  حّراً  سلوكاً  بل  والمؤتمرات، 
والحريّة  طرٍف،  من  أكثر  بين  التشاركيّة 
جانٌب مهمٌّ جداً فيه، وإاّل تحّول إلى شكٍل من 
ُحوصر  آخٍر  على  ووصاية طرف  اإلمالء 

في إطار اجترار الشعارات من غير طائل.
اآلخرين  إقصاء  تعني  الوصاية  كانت  إذا 
فالحواُر  والقول،  الفعل  في  وتهميشهم 
القبول  وعدم  الحضور،  على  التأكيد  يعني 
الحال  هي  وهذه  أحٍد،  تغييب  أو  بغياب 
تتدخل  التي  الشموليّة  األحزاب  ظلِّ  في 
لوناً  وتصيّرها  العامة  الحياة  تفاصيل  في 
واحداً، وهنا فالحوار الوطنّي  واحداً، وقالباً 
الوطنيّة  القضايا  حول  الرأي  تبادل  يعني 
السياسيّة  القوى  مختلف  بين  األساسيّة 
والمؤسسات االجتماعيّة والتوّجهات الحزبيّة 

وتأكيد  والعرقيّة،  اإلثنيّة  والمجموعات 
واإلقرار  واللغويّة،  الثقافيّة  خصوصيّاتها 
باالختالف الطبيعّي بينها، فيما تبقى المسائل 
المتصلة بوحدة البالِد والسيادة الوطنيّة محلَّ 
عنها؛  بالدفاع  معنٌي  والكّل  العام،  التوافق 
وكّل  جامعة  حالةٌ  الوطنيّة  أّن  مبدأ  على 
بتبنّي صيغة مشتَركة  الوطن ملزمون  أبناء 
في أساليب تحقيقها وصياغة شكلها وكيانها 
تلك  وتُصاغ  المؤسساتيّة،  وبنيتها  السياسّي 
الرؤية المشتركة في إطاٍر قانونّي هو الَعْقد 
العمل،  حّجة  ليكوَن  )الدستور(  االجتماعّي 

ووفقه تتمُّ المقاضاة. 

الوطنّية شرُط أساس
لنجاح احلوار

أو األدبيّات  الداخلّي  النظام  ال يمكن اعتباُر 
النظريّة ألّي حزٍب سقفَاً نهائيَّاً للفكر، والتي 
للواقع  مرحلّي  تحليٍل  على  عادةً  تستند 
لألهداف،  الوصول  لسبِل  ظرفّي  واستنباٍط 
وعلى هذا األساس يمكن للحزب تعديل شيٍء 
تبّدت  لو  فيما  العقائديّة  أدبياته ونظريته  من 
على  القدرة  يمتلك  وبذلك  جديدة،  آفاٌق  له 
في  ينغلق  وال  الطارئة،  األحداث  استيعاب 

دائرة االنفعال والبطالة.

العمليّة  والتجربة  األساسيّة  المنطلقات 
الرائدة  والشخصيات  المكتسبة  والخبرات 
تترك  العالقات  وكذلك  النضال  تقود  التي 
ورؤيته  الحزب  فكرة  في  الواضح  أثرها 
المستقلَّة لألحداث، وفهمه وتقييمه للمصلحة 
أفكارها  في  األحزاب  تجتهُد  وقد  العامة، 
فتتفُق أو تتعارض فيما بينها؛ ما يؤثّر على 
القرارات،  وبعض  المتبادلة  العالقات  نهج 
فيما  الحوار  سياسة  اعتماد  من  بُدَّ  ال  لذا 
بينها للخروِج برأٍي توافقيٍّ ليس على سبيل 
المجاملة بين القوى السياسيّة أو التنازل من 
طرف بمقابل استعالء آخر بل لحاجة وطنيّة. 
والنجاح في الحوار الوطنّي ال يأتي اعتباطاً 

بل نتيجة تضافر شروٍط أساسيّة.
ــ االنتصار للحالة الوطنيّة فقط، فمن المهم 
مسائل  التأكيُد على  الوطنّي  الحوار  إلنجاح 
أساسيّة وُمراعاتها كالسيادة الوطنيّة والقرار 
وبذلك  األجنبّي،  التدخل  ومنع  الوطنّي 
على  تنعكس  إيجابيَّة  بنتائج  الحوار  يخرج 
ترجيح  ُمقدَّمها  وفي  الوطنيّة،  الحالة  ُمجمل 
الفئوية  المصالح  على  العاّمة  المصلحة 
لكّل  عابرة  أولوية  باعتبارها  والحزبيّة؛ 
والدينّي،  والعرقّي  السياسّي  التنوع  حاالت 

... سبيل حل األزمة
ّ
احلوار الوطني

رامان آزاد حاورها / رفيق ابراهيم

احلديث عن احلوار الوطينّ يوازي عمر األزمة السوريّة اليت مازالت نارُها مستعرة، حيث اجلبهات مفتوحة ومتعدّدة، 
وما حدث خالل السنوات السبع هو نقٌل للمعارك من مكاٍن آلخر، لتصَل إىل بلدات ومدٍن كافحت طويالً لتحافظ على 
بيئةٍ آمنة وكانت مقصدَ النازحني من املناطق الساخنة، وكأنّ احلرب قدرٌ جيب أن تناله كلُّ اجلغرافيا الوطنيّة، ولعلَّ ما 

حدث يف عفرين منوذجٌ مستجدٌّ على كامِل مساِر األزمة السوريّة، إذ ال تربير له، إال أنّه إرادةُ احتالٍل تركيّةٍ.

كانت  الوطنّي  والحوار  السوريّة  األزمة 
أجرته  الذي  للحوار  الرئيس  المحور 
لحزب  المشتركة  الرئيسة  مع  صحيفتنا 
وتّم  المال،  خناف  الديمقراطّي  النضال 
لها  حلول  إيجاد  عدم  سبب  إلى  التطّرق 
واالنتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة التركيّة 
والمبادرات التي سعت لعقد حوار وطنّي 
تتم  الذي  السورّي  والدستور  سورّي 
األيام ومواضيع أخرى  مناقشته في هذه 
السوريّة  الساحة  على  يجري  بما  تتعلق 
وشمال سورية وقالت خناف: إّن تأسيس 
حزب النضال الديمقراطّي كان من أجل 
الدفاع عن المكتسبات وعن القضايا التي 
تهم المواطن بالدرجة األولى، وأّن تدخل 
الصراع  في  والدوليّة  اإلقليميّة  الدول 
مصالحها  تحقيق  أجل  من  كان  السوري 
لم  السوريّة  المعارضة  وأّن  إال،  ليس 
ما إلى جانب الشعب السورّي  تكن يوماً 
مصالحها  سوى  تهمهما  وال  محنته  في 
التركيّة أطال  الدولة  الضيّقة، وأّن تدخل 
عمر األزمة السوريّة لما لها من أطماع 

تاريخيّة في األراضي السوريّة. 
تقديم  أّن  إلى  المال  خناف  وأشارت 
موعد االنتخابات التركيّة جاء بطلب من 
بالسلطة  التفّرد  منه  والهدف  أردوغان 
منح  وأّن  التركّي،  بالدستور  وتالعب 
سيؤّدي  ألردوغان  الكاملة  الصالحيّات 
إلى تفّرده بالسلطة وستكون آثارها سلبيّة 

على الداخل والخارج. 
أيّة  مع  أنّهم  على  المال  خناف  وأّكدت 
مبادرة تعمل على حّل األزمة السوريّة، 
سورية  لشمال  الفيدرالّي  المشروع  وأّن 
السوريّة،  لألزمة  الشامل  الحلَّ  يقّدم 
أن  يجب  لسورية  دستور  أّي  كتابة  وأّن 
يكون بتوافق جميع السوريين. وهذا نص 

الحوار: 

عن  مختصرة  بنبذة  حدثتنا  هال  -بدايةً 
حزب النضال الديمقراطّي؟

في  الديمقراطّي  النضال  حزب  تأسس 
تأسيس  من  والهدف  2017م  عام  أيار 
وعن  المكتسبات  عن  الدفاع  هو  الحزب 
بالدرجة  المواطنين  تهمُّ  التي  القضايا 
األمة  مبدأ  حزبنا  ويتبنّى  األولى، 
ويعتمد  أهدافه  تحقيق  في  الديمقراطيّة 
لما  القيادة،  في  المشتركة  الرئاسة  نظام 
لها من مزايا تنصف المرأة في وجودها 
في مركز القرار، وهو ما يجعل أن تكون 
الرئيسة،  اهتماماتنا  من  المرأة  حقوق 

ويتمتع الحزب بشعبيّة واسعة ويضّم كل 
السوريّة،  المدن  مختلف  ومن  المكّونات 
العمل  في  الخاصة  ويعتمد على وارداته 
به،  تقوم  التي  والنشاطات  الحزبّي 
وعالقاتنا مفتوحة مع الجميع من أحزاب 
فيها  بما  و شخصيّات  وقوى ومؤسسات 

خدمة شعوب المنطقة.

-في ظل فشل المجتمع الدولّي حتى اآلن 
أكثر من سبع سنوات على  وبعد مرور 
لها،  الحلول  إيجاد  في  السوريّة  األزمة 

برأيكم لماذا تتعقّد األمور في سورية؟
في  تمّر  السوريّة  األزمة  الحال  بطبيعة 
لم  وأمور  كبيرة  بتعقيدات  المراحل  هذه 
تدخل  بحكم  وسورية  الحسبان،  في  تكن 
ساحة  أصبحت  والدوليّة  اإلقليميّة  الدول 
صراع لتلك القوى التي تأخذ األمور على 
حسب مصالحها ليس إال، وهناك أسباب 
أخرى، وفي مقدمتها المعارضة السوريّة 
الشعب  جانب  إلى  يوماً  تكن  لم  التي 
السورّي في محنته. وأقصد هنا المجلس 
الوطني السورّي ومن ثم االئتالف الذي 
التي  التركيّة  الدولة  أحضان  في  ارتمى 
بأطيافه  السورّي  الشعب  مصالح  تعادي 
من  عقد  وما  ولغاته،  ومشاربه  كافة 
حّل  أساس  على  ومؤتمرات  اجتماعات 
نتائج،  أليّة  تفِض  لم  السوريّة  األزمة 
نتيجة حال المعارضة المفتتة والمصالح 
على  وتقاطعها  والدولية  اإلقليميّة 
ما  مرور  وبعد  ولهذا  السوريّة.  األرض 
األزمة  عمر  من  سنوات  الثماني  يقارب 
بجديّة  الدولّي  المجتمع  يفكر  لم  السوريّة 
الدول  بعض  وهناك  لها،  الحلول  باتجاه 
السوريّة  المعضلة  حل  تريد صراحةً  ال 
من  فعلت  ماذا  نعلم  وكلنا  مثالً،  كتركيا 
أجل استمرار الصراع في سورية وكيف 
تعاملت مع المرتزقة واإلرهابيين وقّدمت 
أمكن، وتدخلت واحتلت مدناً  لهم كلَّ ما 
سوريّة في سابقة خطيرة يتحمل نتائجها 
المجتمع الدولّي، لجهة سلبيّة موقفه وعدم 
تدخله، وما جرى في مدينة عفرين أقرب 
أكثر  األمور  عقَّد  وما  ذلك.  على  مثال 
إليجاد  تسعى  ال  الكبرى  القوى  أّن  هو 
بالمسائل  تتمسك  ودائماً  الشاملة  الحلول 
الثانويّة، وتتخذ في ذلك تحقيق مصالحها 
بالدرجة األولى، وأقولها بكّل شفافيّة متى 
ما اتفقت تلك القوى على تقاسم المصالح 
ستحل األزمة السوريّة بكّل سهولة، ولكن 
بينهم على  واضحاً  أّن هناك شرخاً  يبدو 

تقاسم مناطق النفوذ، ولذلك ُدّولت األزمة 
تختلف  دوليّاً  حالً  حلها  وبات  السوريّة 

المواقف إزاءه.

والبرلمانية  الرئاسيّة  -االنتخابات 
المقرر  موعدها  غير  في  جرت  التركيّة 
وبالتالي فاز بها حزب العدالة والتنمية، 
إلى  االنتخابات  نتائج  ستؤّدي  هل 
منحه  ظل  في  بالسلطة  أردوغان  تفّرد 

الصالحيات الكاملة؟ 
أردوغان  بها  قام  التي  الخطوة  بالطبع 
في تقديم موعد االنتخابات هي باألساس 
كانت من أجل أن ينجح فيها، وهذا القرار 
قاموا  ذلك  مع  التركّي  الدستور  يعارض 
كانت  التي  االنتخابات  موعد  بتقديم 
بأن  نعلم  كنا  المقبل.  العام  في  مقررة 
نتيجة  االنتخابات  بهذه  سيفوز  أردوغان 
عدم جاهزية بقية األحزاب المعارضة له 
الديكتاتوريّة  الحكومات  وفي  لخوضها، 
لقيادتها  الفصل  الكلمة  يكون  والشوفينيّة 
يقوله  ما  تراعي  ال  التركيّة  والحكومة 
والتنمية  العدالة  حزب  وبفوز  الشارع، 
القرارات  من  الكثير  هناك  ستكون 
في  خاطئة  تكون  قد  والسلطويّة  الفرديّة 
إليه  سعى  ما  وهذا  األحيان.  من  الكثير 
التي  التغييرات  خالل  من  أردوغان 
تبنّاها هو وأكثرها لصالح القرار الواحد 
والسلطة الفرديّة التي قد تكون وباالً على 
مستقبل تركيا في الداخل والخارج، ومنح 
لها  سيكون  للرئيس  الكاملة  الصالحيّات 
العامة،  الحريات  قمع  وأولها  سلبيّة  آثاٌر 
وفرض القوانين الصارمة على الصحافة 
فكرة  تعارض  التي  اإلعالميّة  والوسائل 
النظام  إلى  البرلمانّي  النظام  من  التحّول 
سرب  خارج  سيغرد  الذي  الرئاسّي، 
إلى  ستؤّدي  الخارج  وفي  الديمقراطيّة. 
التي  وتركيا  األوروبيين  بين  القطيعة 
األوروبّي  االتحاد  إلى  االنضمام  تحاول 
منذ سنين، وهذا الحلم لن يتحقق ما لم تتجه 
تركيا إلى تغيير نمط التعامل مع الحريات 
فأغلب  وبالمحصلة  اإلنسان.  وحقوق 
الظّن يتجه على ذهاب تركيا نحو الهاوية 
ألّن القوانين التي سيطبقها أردوغان من 
خالل الدستور الجديد ومنحه الصالحيات 
الكاملة، ستؤثّر بشكٍل كبير على العالقات 
وبين  الداخل  في  والشعب  الحكومة  بين 
الدولة التركيّة والدول األخرى من جانٍب 
آخر، وسيترك فوز أردوغان هوة كبيرة 
ما  تهمها  ال  التي  والسلطة  الشعب  بين 

يحصل للشعب في قادمات األيام.

-في اآلونة األخيرة كانت هناك مبادرات 
أو  سورّي  وطنّي  مؤتمر  لعقد  داخليّة 
حوار سورّي سورّي، ما هو رأيكم بمثل 
إيجاد  الممكن  من  وهل  المبادرات  هذه 
توافق سورّي حول الحلول وهل أنتم مع 

الحل الداخلّي في سورية؟
في الحقيقة ومنذ بداية األزمة في سورية 
من  الكثير  عقد  الدولّي  المجتمع  حاول 
هناك  وكانت  واالجتماعات  المؤتمرات 
سورية  أصدقاء  من  عديدة،  مؤتمرات 
ولكن  الكثير.  وغيرها  وآستانا  وجنيف 
أسباب  الفشل ومن  كان مصيرها جميعاً 
مشاركة  عدم  هي  المؤتمرات  تلك  فشل 
جميعاً  نعلم  وكما  فيها،  السوريين  كّل 
السورّي  الشمال  ممثلي  تغييب  يتّم  كيف 
القوات  تلك  الديمقراطيّة،  وقوات سوريا 
التي كانت لها الدور البارز في تحرير ما 
يقارب 25% من إجمالي مساحة سورية. 
وعندما لم يُكتب النجاح لتلك المؤتمرات 
السوريّة،  الحلول لألزمة  إيجاد  من أجل 
فالتعويل عليها طويالً سيكون خطأً، ولهذا 
الداخل  في  السوريون  يحاول  أن  يجب 
ولعلها  عسى  المبادرات  هذه  بمثل  القيام 
تؤدي إلى نتيجة إيجابيّة في إنهاء الصراع 
في سورية، ونحن من جهتنا نؤيد  وجود 
أيّة مبادرة وأي عمل يسعى إلنهاء معاناة 
السوريين. ولكن على شرط أن تلتزم فيها 
الجديّة في الحوار والنقاشات وأن تنصب 
هذا  من  الخروج  كيفية  على  الجهود 
السورّي  الحوار  على  ونحّض  المأزق، 
يأمل  ومن  الحل،  سبيل  ألنّه  السورّي  ــ 
واهم،  فهو  سوريا  خارج  من  بالحّل 
والمشروع الفيدرالّي لشمال سورية يقّدم 
الحل الشامل لألزمة السوريّة. ونحن مع 
التعدديّة والالمركزيّة،  الفيدراليّة  سورية 
وبدون  الجميع  حقوق  فيها  تُحفظ  وأن 
تمييز وهو باعتقادي من أفضل الحلول، 
كّل  على  منفتحة  تكون  أن  دمشق  وعلى 
جميع  االعتبار  بعين  وتأخذ  السوريين 
شعوب ومكّونات سورية وأن يكون هناك 
حوار جّدّي ليحقق المطلوب منه، فالوقت 
ثمين وكّل دقيقة تمّر على السوريين هي 

بحساب.

دستور  لكتابة  يجتمعون  من  -هناك 
سورّي جديد في ظل تغييب شعوب شمال 
سورية، هل سينجحون في مساعيهم في 

هذا االتجاه؟
مؤتمر  أّي  عقد  أو  دستور  أّي  كتابة 
يكون  أن  يجب  سورية  بخصوص 
بالتوافق بين جميع السوريين، وما يحدث 
سابقاً  حدث  وما  اجتماعات  من  اآلن 
وممثليهم  الشعوب  جميع  بغياب  كان 
سيكون  ولهذا  االجتماعات  تلك  في 
تتم  ال  لماذا  والسؤال:  الفشل،  مصيرها 
مناطق  في  الذاتيّة  اإلدارة  ممثلي  دعوة 
سياسيّة  مظلة  فهناك  السورّي؟  الشمال 
مجلس  وهي  الديمقراطيّة  سورية  لقوات 
تهميشهم  يتّم  لماذا  الديمقراطيّة،  سورية 
دافعت  القوات  هذه  أن  يعلم  والجميع 
ولوال  داعش،  مرتزقة  ضد  العالم  عن 
جسد  في  اإلرهاب  الستفحل  تضحياتهم 
من  اآلن  يحدث  ما  وأوروبا.  المنطقة 
باسم  المجموعات  بعض  تجميع  خالل 
الحقيقة  في  وهم  السوريّة  المعارضة 
المشاركة  في  أنفسهم،  سوى  يمثلون  ال 

يقبله  ال  ما  هذا  سورّي  دستور  لكتابة 
هذه  مثل  إلى  يدعون  من  وعلى  منطق، 
أن  السورّي  الدستور  حول  االجتماعات 
يكونوا منطقيين على األقل في أخذ آراء 
شعوب الشمال السورّي، حول ما يجري 
بما سيكون  معنيين  السوريين  ألّن جميع 
لن  األغلب  وعلى  بلدهم.  مستقبل  عليه 
ومن  الفرديّة،  المساعي  تلك  مثل  تنجح 
يريد أن يقّدم خدمة للسوريين ويفكر جّدياً 
بإيجاد المخرج لألزمة السوريّة، عليه أن 
يقّدم الحلول التي ترضي جميع السوريين 
السوري  الشمال  أبناء  مشاركة  وعدم 
الدستور  مسودة  كتابة  في  وممثليهم 
السوري سيكون ناقصاً، ولن يجدي نفعاً.

-هناك اتفاق جرى بين تركيا والواليات 
المتحدة األمريكية حول مدينة منبج هل 
اضطلعتم على مضمون االتفاق، وما هي 

مآخذكم عليه؟
جميع الدول المتداخلة في األزمة السوريّة 
ال يهّمها سوى مصالحها بالدرجة األولى، 
واالتفاق الذي ُوقع بين الواليات المتحدة 
تلك  إطار  في  يدخل  وتركيا  األمريكية 
فمن  الطرفين،  بين  المتبادلة  المصالح 
األمريكيّة  المتحدة  الواليات  تحاول  جهة 
حليفتها  تركيا  مع  عالقاتها  على  الحفاظَ 
في الناتو ومن الناحية األخرى لها مصالح 
قد  عنها.  التنازل  يمكنها  ال  سورية  في 
يكون هناك اتفاق ولكن ليس بالشكل الذي 
فيها  الرئيسة  له األتراك، والنقطة  يرّوج 
مع  التماس  نقاط  على  قوات  وجود  هي 
حدود  على  لتركيا  الموالية  الفرات  درع 
التركّي  له اإلعالم  منبج، وكّل ما يرّوج 
وال  كذب  محّض  هو  المدينة  تسليم  عن 
يقين  على  ونحن  الصّحة.  من  له  أساس 
على  قادر  العسكرّي  منبج  مجلس  بأن 
عدوان  أّي  من  ومحيطها  المدينة  حماية 
سحبت  ولذلك  أمنها،  يستهدف  قد  غادر 
مستشاريها  الديمقراطية  سورية  قوات 
العسكريين من هناك، والمجلسان المدنّي 
تأمين  على  قادران  لمنبج  والعسكرّي 
من  وليس  النواحي،  جميع  من  المدينة 
للمرتزقة  المدينة  إدارة  المعقول أن تسلّم 
واألتراك ألّن من يديرونها هم من أهلها.

تودون  من  وإلى  مناشدة  من  -هل 
توجيهها؟

األحزاب  جميع  األولى  بالدرجة  أناشد 
نبذ  الكرديّة  الوطنيّة  والقوى  السياسيّة 
عقد  إلى  والذهاب  الضيّقة  الخالفات 
أقرب  وفي  الكردّي  الوطنّي  المؤتمر 
شعوب  جميع  أناشد  كما  ممكنة،  فرصة 
وكردهم  عربهم  من  السورّي  الشمال 
وسريانهم وآشورهم وتركمانهم بضرورة 
توحيدهم في وجه الطغاة، والوقوف صفاً 
واحداً خلف قوات سورية الديمقراطيّة التي 
واحدة  كلمتنا  ولتكن  المعجزات،  حققت 
السوريّة  للمدن  التركّي  االحتالل  ضد 
وفي مقدمتها عفرين ولنعمل جميعاً على 
وإرساء  والتطّرف  والكراهية  العنف  نبذ 
قواعد األخوة والتعايش المشترك وتحقيق 
سورية  لشمال  الديمقراطيّة  الفيدراليّة 
وحل األزمة السوريّة ويداً بيد لنحقق معاً 
أهداف شعوبنا في الحرية والديمقراطيّة.

خناف حمي الدين املال:  

املشروع الفيدرالّي لشمال سورية حلٌّ شامٌل 
لألزمة السورّية
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لبحيرة  الشرقية  الضفة  على  التل  هذا  يقع 
»الجرنية«،  بلدة  عن  ويبعد  »الفرات«، 
/15/ كم، كما أنَّه يبعد عن مدينة »الرقة«، 
تلي  من  كل  ويجاور  غرباً،  كم   /90/
وتعود  و«الممباقة«.  حسن«  »الشيخ 
الطبقات األثرية إلى عصر البرونز المبكر 

الثالثة  أور  ساللة  ق.م، وعصر   /3000/
لبحيرة  األيسر  الكتف  عند  /2100/ ق.م. 
حيث  األثري،  حالوة«  »تل  يقع  الفرات، 
قديم،  لمعبد  قاعة  األثرية  البعثات  كشفت 
للحبوب  ومستودعات  غرف  إلى  إضافة 
بمجملها  تعود  خبز،  وأفران  طبخ  ومواقد 
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لبناني  عربي  شاعر  ماضي  أبو  إيليا 
أوائل  في  المهجر  أبرز شعراء  من  يعتبر 
في  لبنان  جبل  في  ولد  العشرين.  القرن 
أيار 1890م. نشأ في عائلة بسيطة الحال 
لذلك لم يستطع أن يدرس في قريته سوى 
المرحلة االبتدائية البسيطة؛ فدخل مدرسة 

المحيدثة القائمة في جوار الكنيسة.
انتقل إلى مصر ليعمل مع عمه في تجارة 
التبغ ويظهر نبوغه الشعري واألدبي، وكان 
قصائد  عدة  وكتب  السياسي،  للشعر  مياالً 
مما اضطره  كانت كفيلة بمالحقته سياسياً 
مع  ليؤسس  أمريكا  الى  واللجوء  للهرب 
عدد من أدباء المهجر أمثال ميخائيل نعيمة 

وجبران خليل جبران »الرابطة القلمية«.
ضم أول ديوان له قصائده األولى وعرف 
كما  1911م.  عام  الماضي«  »تذكار  بـ 
أصدر مجلة السمير عام 1919م، وحولها 

الى صحيفة عام 1936م.
 كم أعماله: ديوان تذكار الماضي، ديوان 
ديوان  الجداول،  ديوان  وتراب،  تبر 
الخمائل. األعمال الكاملة إليليا أبي ماضي. 
المتحدة  بالواليات  بروكلين  في  توفي 

األمريكية في 23تشرين الثاني 1957م.
والتي  شاعرنا  روائع  من  القصيدة  وهذه  
مع  والتفاعل  التأّمل  من  عالم  إلى  تدخلنا 
المساء  مشهد  خالل  من  الطبيعة  أسرار 
بينما  تشاؤم  مصدر  الحبيبة  تراه  الذي 

الرائي  تحثُّ  رائعة  لوحة  الشاعر  يجعله 
ويدعونا  الطبيعة  برسائل  االستمتاع  على 
التي  الحاالت  أصعب  في  التفاؤل  إلى 
لكلِّ شيٍء  بأنَّ  بعبقريٍة  ويذكرنا  نواجهها، 
من خالل نظرتنا وجهين؛ وجهاً جميالً قد 
نغفُل عنه ألنَّنا رّكزنا على الجانب السلبي 
فقط، ووجهاً آخر هو الظاهر لنا، مستخدماً 
إنه  حقاً  الفكرة  هذه  لرسم  المساء  مشهد 

شاعر يستحق أن يخلده التاريخ.
قصيدة: 

المســـاء

السحُب تركُض في الفضاء الّرحب ركض 
الخائفين

و الشمس تبدو خلفها صفراء عاصبة 
الجبين

و البحر ساج صامت فيه خشوع الزاهدين
لكنّما عيناك باهتتان في األفق البعيد

سلمى ... بماذا تفّكرين ؟
سلمى ... بماذا تحلمين ؟

*
أرأيت أحالم الطفولة تختفي خلف التّخوم 

؟
أم أبصرت عيناك أشباح الكهولة في 

الغيوم ؟
أم خفت أن يأتي الّدجى الجاني و ال تأتي 

النجوم ؟
أنا ال أرى ما تلمحين من المشاهد إنّما

ظاللها في ناظريك
تنّم، يا سلمى، عليك

إنّي أراك كسائٍح في القفر ضلَّ عن 
الطّريق

يرجو صديقاً في الفـالة، وأين في القفر 
الصديق

يهوى البروق وضوَءها، ويخاف تخدعه 
البروق

بل أنت أعظم حيرة من فارس تحت القتام
ال يستطيع االنتصار
وال يطيق االنكسار

*

هذي الهواجس لم تكن مرسومه في 
مقلتيك

فلقد رأيتك في الّضحى و رأيته في 
وجنتيك

لكن وجدتك في المساء وضعت رأسك في 
يديك

و جلست في عينيك ألغاز، و في النّفس 
اكتئاب

مثل اكتئاب العاشقين
سلمى ... بماذا تفّكرين ؟

*
باألرض كيف هوت عروش النّور عن 

الشاعر: إيليا أبو ماضي
القصيدة: املساء

من أروقة 
اإلبداع

هضباتها ؟
أم بالمروج الخضر ساد الّصمت في 

جنباتها ؟
أم بالعصافير التي تعدو إلى و كناتها ؟

أم بالمسا ؟ إّن المسا يخفي المدائن كالقرى
و الكوخ كالقصر المكين
و الّشوك مثل الياسمين

*
ال فرق عند اللّيل بين النهر و المستنقع

يخفي ابتسامات الطروب كأدمع المتوّجع
إّن الجمال يغيب مثل القبح تحت البّرقع
لكن لماذا تجزعين على النهار و للّدجى

أحالمه و رغائبه
و سماؤه و كواكبه ؟

*

إن كان قد ستر البالد سهولها ووعورها
لم يسلب الزهر األريج و ال المياه خريرها
كاّل ، و ال منع النّسائم في الفضاء مسيرها
ما زال في الورق الحفيف و في الّصبا 

أنفاسها
و العندليب صداحه
ال ظفره و جناحه

*

فاصغي إلى صوت الجداول جاريات في 
الّسفوح

واستنشقي األزهار في الجنّات ما دامت 
تفوح

و تمتّعي بالّشهب في األفالك ما دامت 
تلوح

من قبل أن يأتي زمان كالّضباب أو 
الّدخان

ال تبصرين به الغدير
و ال يلّذ لك الخرير

*
لتكن حياتك كلّها أمال جميالً طيّبا

و لتمأل األحالم نفسك في الكهولة والّصبا
مثل الكواكب في السماء و كاألزاهر في 

الّربى
ليكن بأمر الحّب قلبك عالماً في ذاته

أزهاره ال تذبل
و نجومه ال تأفل

*

مات النهار ابن الصباح فال تقولي كيف 
مات

إّن التأّمل في الحياة يزيد أوجاع الحياة
فدعي الكآبة و األسى و استرجعي مرح 

الفتاة
قد كان وجهك في الّضحى مثل الّضحى 

متهلاّل
فيه البشاشة والبهاء

ليكن كذلك في المساء.

عدم نزاهة االنتخابات

في  له  منصب  أول  أردوغان  تولى  أن  منذ 
عنه  ُعرف  1998م  عام  إسطنبول  بلدية 
الستعادة  وسعيُه  الدولة،  لعلمانية  عداؤه 
العالم  حكمت  التي  العثمانية  الدولة  أمجاد 
بالتخلف  وتسببت  عام،   400 لـ  العربي 
إلى  وصل  وعندما  البلدان.  هذه  في  والفقر 
رئاسة الوزراء عام 2003م بدأ بالتوغل في 
تتريكها  محاولة  خالل  من  العربية  البلدان 
توقيع  وتبعها  والمسلسالت،  األفالم  عبر 
العربية  الشابة  للفئة  التعليم  لتوفير  اتفاقيات 
الطلبة  بعدد  إلى فخره  باإلضافة  تركيا،  في 
العرب الذين يدرسون في الجامعات التركية.

فشل سياسات أردوغان جتاه 
الدول العربية

سعى أردوغان منذ توليه السلطة في تركيا 
وتنصيب  اإلسالمي  العالم  زعامة  لتولي 
نفسه خليفة عليهم، وأعلن ذلك بشكل صريح 
المؤتمر  خالل  2016م  عام  نيسان  في 
عقد  الذي  العالي  للتعليم  العربي   - التركي 
منظمة  »هناك  قال:  عندما  إسطنبول،  في 
جهة  ومن  جهة،  من  اإلسالمي  التعاون 
أخرى الجامعة العربية«، وتساءل مستنكراً: 
نقول  وال  العربية  الجامعة  نقول  »لماذا 
الجامعة اإلسالمية؟!«. فهو أظهر بذلك نيته 
لفض الجامعة العربية وجعل العرب تُبَّعاً له. 
فقطعت  ذلك  أدركت  العربية  البلدان  ولكن 
سياسات  منع  خالل  من  أمامه  الطريق 
في  ترسيخها  تركيا  حاولت  التي  التتريك 
أعلنت  عندما  مقدمتها  وفي  العربية،  البالد 
عن  التوقف  السعودية  التلفزيونية  القنوات 
للدولة  تروج  التي  التركية  األفالم  عرض 

العثمانية التي احتلت العرب.
التدخل  في  أردوغان  سياسات  فشلت  كما 
األخوان  طريق  عن  العربية  بالدول 
األخوان في مصر  نظام  فإسقاط  المسلمين، 
أن  كما  ألردوغان،  الحقيقي  الوجه  كشف 
واإلمارات  السعودية  فرضتها  التي  العزلة 
دعمها  نتيجة  قطر  على  والبحرين  ومصر 
ووقوف  المسلمين  واألخوان  لإلرهاب 
سياسات  عّرى  قطر،  جانب  إلى  أردوغان 
العربية، كما أظهرت  الدول  أردوغان تجاه 
في  التركية  اإلسرائيلية  العالقات  التقارير 
نفاقه عند  أردوغان وعن  عهد رجب طيب 
ثه عن القضية الفلسطينية، ورفض نواب  تحدُّ
منتصف  في  التركي  والتنمية  العدالة  حزب 
الشعوب  حزب  قدَّمه  مقترحاً  الماضي  أيار 
الديمقراطي بقطع العالقات مع إسرائيل بعد 

المجازر األخيرة في غزة.
التدخل  في  أردوغان  سياسات  فشلت  كما 
العسكري بدول الجوار مثل سورية، وعلى 
بين  الوثيقة  الصلة  كشفت  ذلك  من  العكس 
النصرة  وجبهة  وداعش  وحزبه  أردوغان 
ومجموعات  الشام(  بالد  في  القاعدة  )فرع 
العربية،  الدول  في  المسلمين  األخوان 
بين  أيضاً  العالقات  مت  تأزَّ لذلك  ونتيجة 
سبَّب  ما  وهذا  األوروبي،  واالتحاد  تركيا 
عزلة سياسية لرجب طيب أردوغان وحزبه 

وجعله منبوذاً في العالم العربي.

تزعزع الثقة باجليش الرتكي

يعتبر  الذي  بجيشه  أردوغان  افتخر  لطالما 
الناتو،  حلف  في  عسكرية  قوة  أكبر  ثاني 
تخشى  كانت  المجاورة  الدول  من  والعديد 
كانت  التي  الصورة  هذه  لكن  الجيش،  هذا 
مزروعة في أذهان الجميع، انقلبت تماماً بعد 
العدوان التركي على عفرين، إذ استطاعت 
وحدات حماية الشعب بأسلحة خفيفة الوقوف 
وعشرات  ومدفعية  ودبابات  طائرات  بوجه 
التركي  االحتالل  دولة  جنود  من  اآلالف 
متواصلين،  شهرين  مدى  على  ومرتزقته 
بدأ  الذي  ألردوغان  نكسة  سبب  ما  وهذا 
بإطالق الوعيد بالهجوم على مناطق سورية 

وعراقية.
التركي  العدوان  هذا  إن  ذلك:  إلى  أضف 
المجتمع  لدى  السخط  ولّد  عفرين،  على 
الزج  سبب  عن  يتساءل  بدأ  الذي  التركي 
لمصلحة  تركيا  خارج  معارك  في  بهم 
أردوغان وحزبه، ما أدى الرتفاع األصوات 
البالد،  في  القمع  زاد  ومعها  له  المعارضة 
أردوغان  شعبية  إضعاف  إلى  أدى  وهذا 
باكور  في  الكردي  الشعب  لدى  وبخاصة 
يزيد  ما  يشكل  والذي  كردستان(  )شمال 
تؤثر  والذين  تركيا،  سكان  من   %  15 عن 
الدولة  رئيس  هوية  تحديد  على  أصواتهم 

التركية المقبل.
ممارسة  وبعد  أردوغان  أن  يفسر  ما  وهذا 
القمع على مدى سنوات على الكرد ونعتهم 
باإلرهابيين بدأ يتملق مجدداً في محاولة منه 
أن  إال  باكور،  في  الكردي  الشارع  لكسب 
الشعب يعلم علم اليقين أن وصول أردوغان 
يعني تدمير مدن كردية  إلى الرئاسة مجدداً 
أخرى عدا التي تم تدميرها، واعتقال ساسة 
ومنع  العرفية  بالقوانين  واالستمرار  آخرين 
وأشارت  الكردية،  المناطق  في  التجوال 
يصوتوا  لم  الكرد  أن  الرأي  استطالعات 
لحزب  صوتوا  بل  وحزبه  ألردوغان 
للرئاسة  ومرشحه  الديمقراطي  الشعوب 
صالح الدين دميرتاش الذي اعتقلته سلطات 

أردوغان منذ ما يزيد عن عام.

قطع منابع النفط عن تركيا 
وتدهور االقتصاد

دخلت تركيا في مستنقع المآزق االقتصادية، 
ولم يعد بإمكان أردوغان االنتظار أكثر من 

التشريعية  االنتخابات  إلجراء  كامل  عام 
االقتصادية  األزمة  تفاقم  ألن  والرئاسية، 
من  أردوغان  خشي  لذا  شعبيته،  من  قللت 
ضياع أصوات المؤيدين له حتى في حزبه، 

لذلك أعلن عن إجراء انتخابات مبكرة.
وفي األساس فإن انخفاض قيمة الليرة التركية 
أمام العمالت األجنبية بدأ فعلياً عام 2015م 
بعد  والتنمية  العدالة  حزب  يتمكن  لم  عندما 
االنتخابات العامة في حزيران 2015م، من 
الحصول على أغلبية األصوات التي تمكنه 

من تشكيل الحكومة منفرداً. وزاد االنخفاض 
ومع  الفاشلة،  االنقالب  محاولة  بعد  أكثر 
في  بالتدخل  وتهديده  أردوغان  تصريحات 
التركية  الليرة  فقدت  للبالد  النقدية  السياسة 
تخوفات  بسبب  قيمتها،  من   %  20 حوالي 
المستثمرين وعدم ثقتهم بأردوغان وسياساته 

االقتصادية.
لدى  هاجساً  يشكل  االقتصادي  والوضع 
األزمة  ألن  والتنمية،  العدالة  حزب 
الليرة  تدهور  ظّل  في  تتفاقم  االقتصادية 
وفي  الدوالر،  أمام  وتراجعها  التركية 
أزمة  التركية  العالقات  تشهد  ذاته  الوقت 
إلى  أضف  األمريكية  المتحدة  الواليات  مع 
لتركيا،  المناهض  األوروبي  الموقف  ذلك 
األمر الذي قد تتبعه عقوبات اقتصادية، تنبئ 
بتدهور الحالة المعاشية للمواطنين األتراك، 
األصوات  على  سيؤثر  الحال  بطبيعة  وهذا 

االنتخابية لحزب العدالة والتنمية.
ل أردوغان عسكرياً في سورية،  كما أن تدخُّ
الذي عقد الصفقات  الكثير، فأردوغان  كلفه 
واسعة  لمساحات  احتاللها  منذ  داعش  مع 
من  كثيراً  واستفاد  وسورية،  العراق  من 
رخيصاً،  بأسعار  داعش  من  النفط  شراء 
تبييض  الرئيس في  الدور  لتركيا  حيث كان 
في  الفضل  أن  وادعى  داعش،  أموال 
التطور االقتصادي الذي تشهده تركيا يعود 
داعش  إبعاد  تم  أن  منذ  ولكن  لسياساته، 
من  النفط  تدفق  توقف  التركية،  الحدود  عن 
وبالتالي  العدالة،  حزب  إلى  داعش  مناطق 
بدأ االقتصاد التركي بالتراجع كونه فقد أكبر 
التي كانت تشتري  أن تركيا  الممولين، كما 
كانت  داعش،  من  زهيدة  بأسعار  النفط 
والمعدات  األسلحة  تبيعه  الوقت  نفس  في 
موارد  على  تحصل  وكانت  العسكرية، 
على  القضاء  مع  لكن  إضافية،  اقتصادية 
داعش في منبج عام 2016م فقد أردوغان 

هذا المورد أيضاً.
إلى جانب ذلك، كانت تركيا تستفيد من الدعم 
المرتبطة  للمجموعات  المقدم  األمريكي 
بتركيا تحت اسم المعارضة المعتدلة، ولكن 
توقف أمريكا عن تقديم هذا الدعم أجبر تركيا 
على تقديم دعم مالي لها على حساب الشعب 
على  وعدوانها  احتاللها  أن  كما  التركي، 
عفرين والشمال السوري تسبب لها بخسائر 

اقتصادية كبيرة.

من أين حصلت عائلة أردوغان 
على هذه األموال!؟

الفساد في  كشفت صحيفة بيلد األلمانية عن 
عائلة رجب طيب أردوغان الذي ال يتجاوز 
بينما  يورو،  ألف   50 السنوي رسمياً  دخله 
وأشارت  المال«.  »يغمرهم  األربعة  أوالده 
المجلة إلى أن أوالد أردوغان الذين معظمهم 

ال يعملون رسمياً، يعيشون في منازل فاخرة 
تتميز  ال  خاصة  ربحية  مشاريع  ولديهم 

بشفافية.
وتملك عائلة أردوغان، حسب المجلة، خمس 
فيالت في مدينة إسطنبول تقدر قيمتها بستة 
ماليين يورو وجميعها يعود إلى ملكية ولدي 

الرئيس التركي أحمد وبالل.
أحمد  فإن  تركية،  لصحف  تقارير  وبحسب 
في  خاص  مشروع  لديه  الذي  أردوغان، 
بـ80  ثروته  تقدر  البحري،  النقل  قطاع 
كشفت  كما  األقل.  على  دوالر  مليون 
تقارير أن شركة النقل التابعة لنجل الرئيس 
مرتزقة  نفط  تنقل  أردوغان،  بالل  التركي، 
داعش. وبالل أردوغان متهم بتهريب النفط، 
والعراق  مناطق سورية  كان مصدره  الذي 
لدرجة  آسيا  بلدان  إلى  داعش،  احتلها  التي 
نفط  بـ«وزير  لقبته  محلية  إعالم  وسائل  أن 

داعش«.

ال ميكن أن تكون االنتخابات 
نزيهة يف ظل قانون الطوارئ

الذي  2018م(  نيسان   18( اليوم  ذات  في 
تشريعية  انتخابات  إجراء  أردوغان  أعلنه 
أقر  حزيران،   24 في  مبكرة  ورئاسية 
حزب  عليه  يهيمن  الذي  التركي  البرلمان 
حالة  تمديد  السابعة  للمرة  والتنمية،  العدالة 
كانت  والتي  أخرى،  أشهر  لثالثة  الطوارئ 
تموز  في  الفاشل  االنقالب  عقب  أعلنت  قد 

2016م.
والمتابعين  التركية  المعارضة  أطياف  كل 
المتحدة أكدت  للوضع في تركيا حتى األمم 
على أن االنتخابات في ظل قانون الطوارئ 
أردوغان  بها  وسيتالعب  نزيهة  تكون  لن 
وحزبه اللذان يسيطران على جميع مفاصل 

الدولة.
رعد  زيد  اإلنسان  لحقوق  السامي  المفوض 
قانون  في ظل  االنتخابات  قال عن  الحسين 
نتخيل  أن  بمكان  الصعوبة  »من  الطوارئ: 
كيف يمكن إجراء انتخابات تتسم بالمصداقية 
المعارضة  اآلراء  فيها  تتعرض  بيئة  في 
وندد  قاسية«.  لعقوبات  الحاكم  للحزب 
الحسين بتمديد القيود المفروضة على حرية 
التعبير واالجتماع وتأسيس الجمعيات. ودعا 

الطوارئ  حالة  رفع  إلى  التركية  »الحكومة 
على الفور، حتى يتمكن جميع مواطنيها من 
في  المساواة  قدم  وعلى  بالكامل  المشاركة 
في  حقهم  وممارسة  العامة  الشؤون  تسيير 
قيود  دون  من  انتخابهم  وإمكانية  التصويت 

غير مبررة«.

القانون االنتخابي يسهل عمليات 
التزوير والغش ويتيح لألمن 

التدخل

وافق  بأسبوع،  الطوارئ  حالة  تمديد  قبل 
تنظيم  يعيد  قانون  على  التركي  البرلمان 
المجال  يفتح  االنتخابات وهو تشريع  قواعد 

للتزوير ويهدد نزاهة االنتخابات.
تحالفات  تشكيل  رسمياً  القانون  ويتيح 
بالتحالف  أردوغان  استغله  والذي  انتخابية 
دولت  بزعامة  القومية  الحركة  حزب  مع 
باهجلي من أجل ضمان أصوات حزبه للفوز 
في االنتخابات، أضف إلى ذلك فإن القانون 
يتيح للمجلس األعلى لالنتخابات سلطة دمج 
من  اقتراع  صناديق  ونقل  انتخابية  دوائر 
بطاقات  تقديم  سيتسنى  كما  ألخرى،  دائرة 
االنتخاب  لجان  من  أختاماً  تحمل  ال  اقتراع 
المحلية، ويسمح القانون أيضاً ألفراد األمن 
بالدخول إلى مراكز االقتراع إذا طلب ذلك 

منهم ناخب
البرلمان  أقرها  التي  القرارات  هذه  وكل 
العدالة  حزب  عليه  يهيمن  الذي  التركي 
أردوغان  تخوف  مدى  إلى  تشير  والتنمية، 
القادمة، فتركيا تعيش عزلة  من االنتخابات 
الخاطئة ودعم  السياسات  نتيجة  المحيط  من 
وتدخله  اإلرهابية  للمجموعات  أردوغان 
والتدهور  الجوار،  دول  في  عسكرياً 
وقمع  البالد  منه  تعاني  الذي  االقتصادي 
والزج  اإلعالم  وإسكات  الحريات 
بالمعارضين في السجون وفصل كل من ال 
أقر حزب  وبالتالي  ألردوغان.  والَءه  يعلن 
يكون  أن  أجل  من  االنتخابات  هذه  العدالة 
قادراً على تزوير نتائج االنتخابات وأن ينقل 
صناديق االقتراع إلى خارج الدوائر التي ال 
األمور  بدعم قوي وغيرها من  فيها  يحظى 
التي لجأ إليها حزب العدالة يوم االنتخابات.

بيضة القبان يف يد الشعب 
الكردي

المؤيدة  األصوات  من  الكثير  أردوغان  فقد 
مع حزب  وتحالفه  سياساته،  نتيجة سوء  له 
لن  لالنشقاق  تعرض  الذي  القومية  الحركة 
ينفعه كون هذا الحزب أيضاً فقد حوالي 50 
% من أصواته بحسب بعض االستطالعات، 
لذا فإن بيضة القبان تبقى بيد الشعب الكردي 
بعد  والكرد  كردستان(،  )شمال  باكور  في 
عفرين  على  عدواناً  أردوغان  شن  أن 
المحافظين  حتى  ألردوغان  يصوتوا  لن 
الديمقراطي  الشعوب  لحزب  صوتوا  الكرد 

ومرشحه للرئاسة صالح الدين دميرتاش.
وأشارت بعض االستطالعات بعد انتخابات 
من   %  20 مصدر  أن  إلى  2007م  عام 
الكرد  من  عليها  حصل  أردوغان  أصوات 
أردوغان  سياسات  أن  إال  المحافظين، 
المستمر  وقمعهم  تركيا  في  الكرد  على 
الكرد  مناطق  على  عسكري  عدوان  وشن 
تلك  أردوغان  أفقد  والعراق  سورية  في 
بجناحيهم  الكرد  فإن  وبالتالي  األصوات، 
العلماني والمحافظ لم يصوتوا لحزب العدالة 
في  للوضع  المتابعون  ويقول  والتنمية، 
قادر  تركيا  في  الكردي  الشعب  تركيا: »إن 
على اإلطاحة بأردوغان بعد أن شن العدوان 

على عفرين«.

أردوغان .. ديكتاتورية وسياسات خاطئة وفساد عائلي ـ4ـ
في  للثقافة  المرأة  حركة  نظمت  ديرك- 
- شمال سورية معرضاً  الخصيب  الهالل 
للفن والتراث والتسوق، والذي يعتبر األول 

من نوعه على مستوى شمال سورية.
»كفانا  فرقة  المعرض  في  شارك  حيث 
منطقة  للرقص  ساريا  الشهيدة  زيرين، 
التابعة  للموسيقا  نوجين  فرقة  بوطان، 

لمركز دجلة للثقافة والفن«.
الخصيب  الهالل  معرض  في  وقدمت 
األعمال  من  العديد  بالمرأة  الخاص 
الفنية  واللوحات  واليدوية  الفلكلورية 
باإلضافة  الصاج  خبز  وإعداد  المميزة، 
وتحضير  الكتب،  من  العديد  عرض  إلى 
األكالت الشعبية المحلية، وتقديم العديد من 

الدبكات والرقص الفلكلوري الكردي.
الوقوف  بعد  بدأت  قد  الفعاليات  وكانت 

اللجنة  كلمة  كانت  حيث  صمت،  دقيقة 
التحضيرية التي ألقتها اإلدارية في مؤتمر 
البداية  في  وباركت  عثمان  كلستان  ستار 
جميع  »نهنئ  وقالت  المعرض  افتتاح 
أجمل  بتقديم  المعرض  هذا  على  القائمين 
اللوحات الفنية واألعمال اليدوية وبخاصة 
الصاج  خبز  بتحضير  قمن  اللواتي  النساء 
هي  عروضاً  وقدموا  الشعبية،  واألكالت 

األولى من نوعها«.
وأشارت إلى أن المرأة في ثورة روج آفا 
للثورة،  والجميل  الحقيقي  الرونق  قدمت 
مجاالت  جميع  في  نشاطاتها  خالل  من 
والعسكرية  والدبلوماسية  السياسية  الحياة 

واالجتماعية والثقافية.
هذا  أن  على  عثمان  كلستان  وأكَّدت 
والتحضير  إعداده  أشرفت على  المعرض 

من  العضوات  النساء  من  مجموعة  لها 
وشمال  آفا  روج  في  النسائية  المؤسسات 

سورية.
من  عدداً  زيرين«  »كفانا  فرقة  قدمت  ثم 
قدمت  كما  الكردية،  الفلكلورية  األغاني 
فرقة »الشهيدة ساريا« العديد من الدبكات 
بوطان  منطقة  فلكلور  من  المستوحاة 

الكردستانية.
وبعد ذلك قدمت فرقة »نوجين الموسيقية« 
عرضاً  والفن  للثقافة  دجلة  لمركز  التابعة 
غنائياً من الفلكلور الكردي، كما تم عرض 
اختتمت  ثم  الحرة  الحياة  عن  سنفزيون 
فعاليات اليوم األول من المعرض. واستمر 

المعرض ليومين.

اهلالل اخلصيب يقيم أول معرض فلكلوري يف مدينة ديرك

حتقيق/ ميديا حنان

تل حالوة...شقيق الفرات 
التل  الميالد.  ويقع  قبل  الثاني  األلف  إلى 
األثرّي على مقربة من القرية التي سّميت 
في »تل  األثريّة  الحفريات  باسمه، كشفت 
عديدة،  ومكتشفات  مباٍن  عن  حالوة« 
غرف  إلى  إضافة  قديم  لمعبد  قاعة  منها 
ومواقد  ومساكن،  للحبوب  ومستودعات 
الثاني  األلف  إلى  تعود  خبز  وأفران  طبخ 
قبل الميالد، فقد كان الموقع محاطاً بسور 
الجهة  وفي  أمتار،  خمسة  إلى  يرتفع 
محفورة  مقابر  اكتشفت  الشرقية  الشماليّة 
أقدام  عند  متوضعة  الصخور  ضمن 
تدل  وآثار  مميز،  بأسلوب  األثرّي  السور 
على حضارة عريقة قامت في هذا الموقع 
بهذا  التنقيب  أعمال  بدأت  سورية.وقد  من 
كشفت  حيث  1970م  عام  منذ  الموقع 
كنيسة  عن  التنقيب  أعمال  خالل  البعثات 
من العهد البيزنطي تعود إلى عام 470م؛ 
تغطي  فسيفساء  لوحة  فيها  ما  أجمل  كان 
الكنيسة منها لوحة الغزال الشارد  أرضية 
1972م  عام  وفي  المرقط،  النمر  ولوحة 
استطاعت البعثة األثرية البلجيكية الكشف 
عن أحد الشوارع »المعمدة« بعد عمليات 
السبر التي قامت بها، حيث تبين أن الموقع 
 3000 المبكر  البرونز  عصر  إلى  يعود 
 2100 الثالثة  أور  ساللة  وعصر  ق.م، 

كشفت  فقد  األثرية  الحفريات  أما  ق.م، 
لغرف  قديم إضافة  لمعبد  قاعة  عن وجود 
ومستودعات للحبوب ومواقد طبخ وأفران 
قبل  الثاني  األلف  إلى  بمجملها  تعود  خبز 
يفصل  قسمين  الموقع من  ويتألف  الميالد. 
القسم  يضم  حيث  عريض،  واٍد  بينهما 
األول بقايا سور المدينة مع بعض البوابات 
الضخمة التي تؤدي إلى شوارع وطرقات 
داخل المدينة، أما القسم الثاني فيضم واجهة 
ويمتد طولها حوالي 30  اآلجر  من  مبنية 
وهي  األبيض  الكلس  بمادة  ومطلية  متراً، 
الطالء  وأسلوب  هندسية،  انحناءات  ذات 
ماري.يحوي  مدينة  أسلوب  يشبه  فيها 
الموقع آالف القطع األثرية المتنوعة، التي 
الحضارية  للنشاطات  مختلفة  أوجهاً  تمثل 
البرونزية  واألسلحة  بالدبابيس  تتمثل 
عليها  يغلب  مختلفة،  لحيوانات  وأشكال 
من حيث الكم تماثيل الجاموس والحصان، 
فخارية  وأوان  ألكواب  مختلفة  ونماذج 
الصناعة،  ونعومة  األشكال  برشاقة  تتميز 
فنية  بأشكال  فخارية  ِجرار  إلى  إضافة 
رائعة موقعة باسم صانعيها، وكذلك مباخر 
الذي كان يمثل  البيوت »ماكيت«  ونماذج 
المراد  المعبد  أو  القصر  أو  البيت  مخطط 
تشييده، وموقعاً أيضاً باسم واضع المخطط 

أي المهندس.وكما وجدت بالموقع مجموعة 
من التمائم تغطي تقريباً جميع ما عرف من 
حوض  في  استعملت  التي  التمائم  أشكال 
الفرات، وكذلك المذابح األنيقة المصنوعة 
األختام،  وطبعات  »االباسة«،  حجر  من 
المتنوعة  الخرز  من  كبيرة  ومجموعات 
األشكال التي يصنعون منها العقود والحلي 
»عشتار«  الربة  لمعبد  بها  يتقدمون  التي 
والخير،  والخصب  والعافية  الصحة  آلهة 
جدارية  رسومات  على  العثور  تم  كما 
موقع  وفي  وجميلة.  زاهية  بألوان  مزينة 
على  العثور  تم  أيضا  حالوة«  »حويجة 
الشكل  مستطيلة  كبيرة  فسيفسائية  لوحة 
يعود تاريخها إلى القرن السادس الميالدي، 
عن  كشفت  الموقع  في  التنقيب  وعمليات 
كما  اللوحة،  من  مربعاً  متراً   58 مساحة 
مكونة  حصيرة  عن  عبارة  اللوحة  أن 
المثلثات  من  متنوعة  هندسية  أشكال  من 
فسيفسائي  بشكل  متداخلة  والمربعات 
األبيض  األلوان  ذات  بالفصوص  ومنفذة 

واألسود واألحمر.

إعداد: مصطفى اخلليل

إعداد: عبد الرمحن حممد

تركيا اليت يفتخر هبا أردوغان كدولة قوية على املستوى االقتصادي والعسكري 
والسياسي، أعلنت إفالسها نتيجة السياسات اخلاطئة ألردوغان يف التعامل مع 
دول اجلوار ومع النخب املعارضة داخل البالد ومع االستثمارات، وكلما مضى 
الوقت أغلقت األبواب بوجه أردوغان، لذا أعلن عن إجراء انتخابات مبكرة ظنًا 

منه أن هذه اخلطوة ستشكل خالصًا له.
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وبدأ العمل من أجل تنظيم وتأهيل نواحي 
النظر  كان  وقد  كافة  المدينة  في  الحياة 

قرب  الواقع  الزفت  مجبل  تشغيل  باتجاه 
بنحو  الطبقة  مدينة  شرق  قبيع  ابو  قرية 

الطبقة  لمنطقة  الزفت  مادة  لتأمين  40كم؛ 
والرقة وإصالح الطرقات في المدن.

ونجح  المجبل  إصالح  على  العمل  وبدأ 
فريق الصيانة في تفعيل المجبل منذ حوالي 
الشهرين وفي لقاء مع المشرف على مجبل 
أكد  الرحمن  عبد  مؤيد  المهندس  قبيع  أبي 
تفعيل  في  نجحت  الصيانة  فرق  أن  على 
المجبل وقد كانت أول دفعة زفت تجريبية 
من المجبل في 23 من شهر أيار الماضي.
وأشار عبد الرحمن إلى أن المجبل بانتظار 

وكاالت ـ باشر قسم البيئة في بلدية الشعب 
من  القمامة  وترحيل  بجمع  كانيه  بسري 
الجنوبية  المحطة  حي  في  عشوائي  مكب 
بالمدينة؛ بهدف التخلص من أكوام القمامة 

والحفاظ على سالمة ونظافة البيئة.
الشعب  بلدية  في  البيئة  قسم  رئيس  وأشار 
عبد السالم محمد إلى أن المكبات العشوائية 
تعد من أخطر المشاكل التي تهدد الصحة 
الصيف، حيث  في فصل  وبخاصة  العامة 
وتشوه  الكريهة  والروائح  الحشرات  تنشر 
المظهر الجمالي للمدينة، الفتاً إلى أن مكب 
دونمين، وهو مكب  مساحته  يبلغ  المحطة 
قديم كان يستخدم سابقاً من قبل بلدية النظام 
القمامة منه منذ  أو ترحيل  تنظيفه  يتم  ولم 

عدة أعوام.
جمع  على  العمَل  إن  محمد:  وأضاف 
لمدة  سيستمر  المكب  من  القمامة  وترحيل 
/15/ يوماً، وسيتم ترحيل القمامة إلى مكب 

النفايات في قرية جكيمة بريف المدينة.
مع  األهالي  تعاون  ضرورة  إلى  منوهاً 
البلدية وعدم رمي النفايات بشكل عشوائي 

من  وللحد  الشوارع  تجميل  في  للمساهمة 
تشكيل المكبات العشوائية في مختلف أحياء 

المدينة. 

ضابطة  قامت  ـ  لكي  كركي  روناهي/   
جل  في  الشعب  ببلدية  المستهلك  حماية 
منتهية  البندورة  آغا بضبط كمية من رب 

الصالحية من سوق ناحية جل آغا 
بجولتها  المستهلك  حماية  ضابطة  قامت 
آغا؛  جل  ناحية  سوق  على  االعتيادية 
والمواد  واللحوم  الخضار  أسعار  لمراقبة 
الفواتير  على  والكشف  االخرى  الغذائية 

لمنع  وأيضا  األسعار,  مع  ومطابقتها 
األرصفة  إشغال  من  المحالت  أصحاب 
لتسهيل سير المواطنين عليها, ومن ضمن 
ضبط  تم  المستهلك  حماية  ضابطة  جولة 
الصالحية  منتهية  البندورة  رب  من  كمية 
من أحد محالت السوق, ومن ثم مصادرتها 
ومخالفة  للبلدة  التابع  النفايات  مكب  إلى 

صاحب المحل حسب القانون .

ضابطة  قامت  ـ  لكي  كركي  روناهي/   
بلدية الشعب في تل كوجر بجولة لمحالت 
البلدة  وسوق  الكومينات  في  السمانة 
بتاريخ  الصادر   /47/ رقم  التعميم  اثر 

2018/6/28م بخصوص مادة
»المرتديال« النشون والمدون عليها %25 
مجاناً للتأكد من تاريخ االنتاج والصالحية 

مدى  وبيان  المادة  وفحص  واالنتفاخ 
المادة  هذه  عن  البحث  تم  حيث  المطابقة، 
ال  أنَّهم  على  المحالت  أصحاب  وأجمع 
يتعاملون مع هذا المنتج وغير موجود هنا 
ضبط  تم  الجولة  إطار  وفي  األسواق  في 
علب  مثل  الصالحية  ومنتهية  فاسدة  مواد 
حمص، سمنة نباتية، دبس حلو، شعيرية، 

بتغريم  الضابطة  وقامت  مثلثات  وجبنة 
المخالفين وإتالف المواد بإشراف الرئاسة 

المشتركة للبلدية .

الشعب  بلدية  ـ عقدت  الدرباسية  روناهي/ 
أصحاب  مع  اجتماعاً  الدرباسية  مدينة  في 
محالت الصناعة بحضور غرفة الحرفيين 
والصناعيين وذلك في مركز الثقافة والفن؛ 
داخل  من  الصناعة  محالت  نقل  بهدف 
العديد  المشكلة  هذه  من  ويعاني  السوق، 
من مناطق شمال سورية، حيث تم حل هذه 
المشكلة في بعض المناطق من خالل إنشاء 
مكان خاص بالصناعة، ومدينة الدرباسية 
حيث  المشكلة،  هذه  من  تعاني  أيضا 
انتشرت الصناعة بشكل كبير داخل السوق 
الرئاسة  عقدت  ذلك  أجل  ومن  الرئيس 
المشتركة لبلدية الشعب بالدرباسية اجتماعاً 
بهدف  الصناعة  محالت  أصحاب  من 
الذي  المكان  إلى  الرئيس  السوق  نقلها من 
خصص لها منذ عدة سنوات ولكن لم يدخل 

قيد التنفيذ وذلك خارج المدينة على طريق 
الحسكة، وكذلك مناقشة األمر مع أصحاب 

المحالت واالستماع إلى متطلباتهم. 
األرض  ملكية  تعود  أنه  بالذكر  والجدير 
بمنحها  البلدية  وقامت  الدرباسية،  لبلدية 
كل  بناء  وعند  المحالت  ألصحاب  كهبة 
مرحلة سيقوم أصحاب المحالت بدفع ثمنها 
وللحصول  الحقاً.  ستحدد  شروط  حسب 
عدة  توفُّر  من  بدَّ  ال  األرض  هذه  على 
شروط وهي أن يكون صاحب المحل من 
أصحاب مهنة الصناعة ويقدم للبلدية طلبه 
بعد جلب ورقة من الكومين، وموافقة من 
الهوية،  عن  وصورة  الصناعة،  غرفة 
عن  اإلعالن  سيتم  االجتماع  هذا  وبنتيجة 
التكلفة األولية للمشروع يوم السبت المقبل. 
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ناحية  مجلس  عقد  عيسى:  عين  روناهي/ 
عين عيسى اجتماعاً مع الكومينات واللجان 
المنازل  أجار  أسعار  لتحديد  له،  التابعة 

السكنية والمحال التجارية.
مجلس  في  عقد  الذي  االجتماع  وحضر 
كري  لمقاطعة  التابعة  عيسى  عين  ناحية 
لمجلس  المشتركة  الرئاسة  نائب  سبي 
حميدي  وسوسن  محمد  مصطفى  الناحية 
والكومينات  للجان  المشتركة  الرئاسة  و 

التابعة لمجلس الناحية.
أسعار  تحديد  وجوب  المجتمعون  وناقش 
ومراعاة  التجارية،  والمحالت  المنازل 
وتأجير  الناحية،  ألهالي  المادي  الوضع 

بعض أصحاب العقارات السكنية لمنازلهم 
ومحالتهم بأسعار باهظة.

على  االتفاق  تم  االجتماع  نهاية  وفي 
بالنسبة  كالتالي:  اإليجارات  أسعار  تحديد 
للمحالت التجارية من 35000-10,000 
ليرة سورية، وبالنسبة للمنازل السكنية من 
االعتبار  بعين  آخذين   ،25000-8000

المساحة ومكان وجود العقار.
مصطفى  المشترك  الرئيس  نائب  وأكد 
بهذه  تعميم  صدور  »سيتم  أنَّه  إلى  محمد 
التجارية،  المحالت  على  يُوزع  األسعار 
ناحية  في  واللجان  والمجالس  والكومينات 

عين عيسى كافة ».

الطرق  يف  احلفريات  انتشار  من  الطبقة  منطقة  تعاني   - الطبقة  روناهي/ 
الرئيسة باملدينة والطرقة العامة يف خارجها نتيجة حفريات الصرف الصحي 

أو التخريب املتعمد من قبل املرتزقة خالل سيطرهتم على املدينة.

جمبل أبي قبيع.. وخطط تزفيت الطرقات

ضبط كمية من رب البندورة ترحيل القمامة من املكب العشوائي بسري كانيه
منتهية الصالحية

جولة على سوق بلدة تل كوجر 

مشروع نقل حمالت الصناعة من سوق 
الدرباسية

جملس ناحية عني عيسى حيدد أسعار اإلجيارات 
للمحال التجارية وعقارات السكن

كل  قدرة  كهربائيتين  مولدتين  وصول 
واحدة 300 آمبير لتوفير الكهرباء للمجبل، 
ومن المتوقع في غضون الشهر أن يكون 
المجبل في طور إنتاج مادة الزفت والطاقة 
اإلنتاجية للمجبل في اليوم الواحد من 25- 

30 نقلة.
نقص  من  يعاني  المجبل  أن  إلى  وأشار 
مكونات  أحد  يعد  الذي  المعدني  الزيت 
زيت  إليه  يضاف  لذلك؛  الزفت.  خلطة 

عيار10.

وأضاف المشرف على مجبل أبي قبيع مؤيد 
الموضوعة  الخطط  من  إنه  الرحمن:  عبد 
تزفيت  رسمي  بشكل  المجبل  انطالق  بعد 
والطبقة؛  الرقة  بين  الواصل  الطريق 
نهر  )جنوب  والشامية  الجزيرة  طريقي 

الفرات وشمال النهر(.   

أرواح  على  صمت  بدقيقة  االفتتاح  بدأ 
الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لمقاطعة 
الحسكة عبد الغني أوسو كلمة تحدث فيها 
تتم  حيث  األكاديميات،  هذه  أهمية  عن 
الشعب  ثقافية يزيد من وعي  فيها دورات 

والتدريب  المعرفة  خالل  من  يدرك  الذي 
والعمل  عليها  الحفاظ  وكيفية  مصالحه، 
وتحدثت  كما  مدروس،  علمي  بشكل 
ستار  مؤتمر  في  اإلدارية  الهيئة  عضوة 
وبخاصٍة  التدريب  أهمية  أحمد عن  حليمة 

الوعي  من  المزيد  يكسبها  حيث  للمرأة، 
مدى  على  فقدتها  التي  بحقوقها  ومعرفتها 
قرون من الزمن، ودعت حليمة المرأة إلى 
لما ستعود عليهن  الدورات  بهذه  االلتحاق 
بالفائدة، وأكد الرئيس المشترك ألكاديميات 
المجتمع الديمقراطي عبد العزيز علي على 
من  تقدمه  وما  األكاديميات،  هذه  أهمية 
علوم في جميع المجاالت والتي تعمل على 
القادرة  قة  الخالَّ الشخصية  وتطوير  بناء 
على بناء المجتمع الديمقراطي الحر والذي 
المشترك  والعيش  الجميع  حقوق  يضمن 

بين أبناء هذه المنطقة. 

الشعب  بلدية  باشرت  ـ  الرقة  روناهي/ 
المخالفة  اإلعالنات  الرقة حملة إلزالة  في 
وغير  القانونية،  غير  اإلعالنية  واللوحات 
الرقة،  مناطق  مختلف  في  المرخصة 
وأشارت إلى أن البلدية أزالت خالل اليوم 
تشكله  لما  مخالفاً  إعالناً  نحو )74(  األول 
للمدينة،  الحضاري  للمظهر  تشويه  من 
ومن تهديٍد للسالمة العامة على مستخدمي 
الحملة  أن  إلى  ولفتت  واألرصفة،  الطرق 
حسب  المناطق  بقية  وستشمل  مستمرة 
من  للحد  جاءت  الحملة  هذه  وأن  الخطة 

الكثير من المخالفات.
أنَّ  على  العامة  العالقات  مكتب  وشدَّد 
القانونية ستُتخذ ضد المخالفين  اإلجراءات 

من  للحد  له  المعلن  أم  المعلن  أكان  سواء 
العام  المظهر  الظاهرة، والحفاظ على  هذه 
واإلعالنات  البصري  التلوث  من  للمدينة 
بصدد  البلدية  أن  وأوضحت  المخالفة، 
كافة،  المخالفة  المؤسسات  أسماء  حصر 
لتطبيق الغرامات عليها، وذلك بالتعاون مع 

الجهات الخدمية ذات الصلة بها.
المؤسسات  العامة  العالقات  مكتب  ودعا 
إلى االمتناع  التجارية واإلعالنية واألفراد 
أو  ملصقات  أو  إعالنات  أي  وضع  عن 
اإلرشادية  اللوحات  على  عشوائية  الفتات 
والميادين العامة، أو على جدران وواجهات 
المباني في المناطق، ودعتهم إلى استخدام 
اإلعالنية  والقنوات  المتاحة  الوسائل 

بالترخيص  القانون  يسمح  التي  األخرى 
هذه  تمثله  لما  منتجاتهم،  عن  للترويج  بها 

الظاهرة السلبية من تشويه للمنظر العام.
الشعب  لبلدية  المشترك  الرئيس  وأضاف 
أصبح  »لقد  قائالً:  ابراهيم  أحمد  الرقة  في 
مخالفة  بصورة  اإلعالنات  وتركيب  لصق 
الكثيرين  قبل  من  منتشرة  ظاهرة  للقانون 
حتى  المؤسسات  أصحاب  أو  التجار  من 
إزالة  بحمالت  مستمرة  والبلدية  األفراد، 
اإلعالنات التي توضع على أعمدة اإلنارة، 
اإلرشادية  اللوحات  على  تلصق  والتي 
اإلجراءات  نتخذ  كما  الكبيرة  واإلعالنات 

القانونية الالزمة حيال تلك المخالفات«. 
ودعا أحمد ابراهيم الجميع في التعاون مع 
بلدية الشعب في الرقة من أجل الحفاظ على 
حضارية المناطق والتخلص من اإلعالنات 
المنظر  تشويه  في  تتسبب  التي  المخالفة 
العام وإلحاق األذى بالمجتمع، مؤكداً على 
إتالف  في  تتسبب  السلوكيات  هذه  مثل  أن 

الممتلكات العامة«.

وكالة هاوار/ الرقة ـ فقدوا لذة العودة إلى 
وفصلوا  والدهم  قتل  بعدما  الرقة  مدينتهم 
رأسه عن جسده، 4 أطفال تيتموا وتجرعوا 

المعاناة والمأساة، وقدر لهم اآلن أن يكبروا 
دون أب.

لن تندمل في  ترك مرتزقة داعش جروحاً 

سنوات   4 طيلة  الرقة،  مدينة  أبناء  ذاكرة 
من احتاللهم للمدينة، حيث لم يسلم أحد من 

ممارساتهم.
العمر  من  البالغ  النزال  عبيد  خلف  عائلة 
35 عاماً من أهالي مدينة الرقة، مكونة من 
وفتاة(،  فتيان  )أم وأب وثالثة  6 أشخاص 

أعمارهم ال تتجاوز الـ 10 سنوات.
المواطن  قيام  وأثناء  اآلن  من  سنتين  قبل 
معامل  أحد  في  بعمله  النزال  عبيد  خلف 
المدينة ألقى المرتزقة القبض عليه واتهموه 
عن  ويخرج  وكافر  مرتد  وأنه  بالعمالة، 

طاعة هللا حسب أقوالهم.
بحقه  أصدروا  أشهر   6 لمدة  سجنه  وبعد 
حكم القصاص أي فصلوا رأسه عن جسده 
بتيتم  تسبب  ما  مذنباً، وهذا  يكون  أن  دون 

أطفاله األربعة.
هؤالء األطفال وأمهم عائشة درويش اآلن 
يعيشون عند شقيقها ياسر في قرية درويش 

الواقعة جنوب مدينة الحسكة.
الدرويش  ياسر  األطفال  خال  وتحدث 

افتتاح أكادميية الشهيدة روكن يف احلسكة
مدينة  يف  هلا  فرعًا  الدميقراطي  اجملتمع  أكادمييات  افتتحت  ـ  احلسكة  روناهي/   

عن  ممثلون  االفتتاح  مراسم  حضر  العزيزية  حي  يف  روكن  الشهيدة  باسم  احلسكة 

مؤسسات اجملتمع املدني، وممثلون عن األحزاب السياسة، وعددٌ كبري من املواطنني.

إزالة اإلعالنات املخالفة يف الرقة

 بعد التحرير.. ظلت غصة فقد الوالد يف قلوبهم

اختتام سلسلة االجتماعات مع 
أهايل عفرين بالشهباء

أعضاء  اختتم  ـ  الشهباء  هاوار/  وكالة 
سلسلة  عفرين«  »تحرير  كونفرانس 
شرح  حول  عفرين  ألهالي  االجتماعات 
في  قرارات  من  اتخاذه  تم  ما  تفاصيل 
فافين  ناحية  في  وذلك  الكونفرانس، 

بمقاطعة الشهباء.
واجتمع أعضاء كونفرانس تحرير عفرين 
فافين  ناحية  في  القاطنين  األهالي  مع 
بمقاطعة الشهباء، لشرح تفاصيل قرارات 
الكونفرانس واالستماع آلراء ومقترحات 
األهالي، وحضر االجتماع العشرات من 
بالوقوف  االجتماع  وبدأ  الناحية.  أهالي 
دقيقة صمت، ثم قرأت عضوة كونفرانس 
البيان  محمد  فاطمة  عفرين  تحرير 

الختامي الصادر عن الكونفرانس.
لمجلس  المشترك  الرئيس  تحدث  بعدها 
قائالً:  حسن  مصطفى  عفرين  مقاطعة 
»بالرغم من االحتالل التركي لعفرين إال 

أننا لن نترك عفرين للمرتزقة واالحتالل، 
ما  عفرين  الحتالل  األول  اليوم  ومنذ 
تحرير  كيفية  لبحث  جارياً  النقاش  زال 

عفرين«.
كافة  االجتماع  خالل  مصطفى  وشرح 
وأهمها  عليها،  النقاش  تم  التي  التفاصيل 
المقاومة البطولية التي أبداها أهالي عفرين 
ومقاتلو وحدات حماية الشعب والمرأة في 
خالل  الهجمات،  وأعنف  أشرس  وجه 
السلبيات  كل  مناقشة  تمت  الكونفرانس 
التي ظهرت في عفرين من خالل أعمال 

المؤسسات المدنية والعسكرية«.
األهالي  آراء  إلى  األعضاء  واستمع 
المستقبلية  المرحلة  حول  ومقترحاتهم 
التي  السلبيات  لتجنب  العمل  وكيفية 

حصلت والسير نحو تحرير عفرين.

لمراسل وكالة هاوار: إن خلف كان يعمل 
أوالده  عيش  لقمة  ليؤمن  المعامل  أحد  في 
ولم تكن له أية ارتباطات بالجهات السياسية 
داعش،  مرتزقة  ادعى  كما  العسكرية  أو 
اختطاف  فترة  خالل  لهم  جرى  ما  وروى 
خلف عبيد النزال في مدينة الرقة من قبل 
»اختطف  حديثه:  وتابع  داعش  مرتزقة 
مرات  ولعدة  أختي،  زوج  داعش  مرتزقة 
طالَبَْت هي بالكشف عن أوضاعه وصحته 
لها:  يقولون  وكانوا  المرتزقة,  سجون  في 
بأن صحته جيدة ولم يتم تنفيذ حكم القصاص 
بعد, منعوها حينها من أن تزوره في السجن 

أو تراه أو حتى تسمع صوته«.
لم  وأشهر  وأسابيع  أيام  »مرت  وأضاف: 
كان  إن  حول  عنه  أخبار  أي  أحد  يسمع 
جميعاً  يساورنا  القلق  بات  ميتاً،  أو  حياً 
يوم,  ذات  نتأمل عودته  كنا  على مصيره، 

ستة  مرور  وبعد  كثيراً,  يدم  لم  األمل  لكن 
أشهر على آخر خبر منه، وردتنا معلومات 
مفادها أن المرتزقة فصلوا رأسه عن جسده 

في مكان ال يعلم به أحد سواهم«.
وتابع: »بعد سماعي نبأ إعدام زوج أختي 
أختي  أطفال  رعاية  عاتقي  على  أخذت 

وتأمين متطلباتهم بعد فقدان زوجها«.
خلف  أطفال  وجوه  تفارق  ال  االبتسامة 
السمراء  وجوههم  على  مرتسمة  ودائماً 
غصة  االبتسامات  تلك  وراء  لكن  اللون, 
قُتل  التي  مدينتهم  إلى  للعودة  اللذة  أفقدتهم 

فيها والدهم.
ال  اآلن  إلى  النزال  خلف  المواطن  عائلة 
يعلمون أين يرقد فقيدهم، فقد أخفوا جثمانه 

عن أبنائه وزوجته وعائلته.


