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مباذا صرحت هيئة الطاقة يف إقليم 
اجلزيرة بشأن الكهرباء؟!

إضاءة على معبد هريا بوليس

الحياة، وتعتبر من  الكهرباء هي عصب 
ضرورات الحياة اليومية التي إن فقدناها 
عدنا إلى الوراء أشواطاً، وبما أننا نعيش 
في جغرافية تعاني من الحروب منذ أكثر 
الذي  للدمار  ونتيجة  سنوات،  سبع  من 
أصاب البنية التحتية في كامل الجغرافية 
السورية، نالت الشبكة الكهربائية نصيبها 
الشعب  وأضحى  والتدمير  التخريب  من 

السوري يعيش في غياهب الظالم.

من  العديد  على  العربيّة  المكتبة  تشتمل 
أمهات الكتب التي تدرس التاريخ واآلثار 
المواقع  ولكثرة  التاريخية،  واألوابد 
األثرية في سورية التي تعد منبعاً ومنهالً 
للكثيرين من الدارسين والمهتمين باآلثار، 
فإن عشرات  بل مئات الكتب تتناول هذا 

الجانب.

معركة إدلب
 إىل أين؟!

احرتام املواعيد.. 
تنظيم وتهذيب

 جليسٍ يف 
ُ
وخري

 
ُ
األنامِ كتاب
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روناهي  مؤسسة  عن  تصدر  عامة  ثقافية  سياسية  صحيفة  روناهي: 

لإلعالم والنشر، تسعى إىل بناء أواصر األخوة بني الشعوب وإرساء دعائم 

وخلق  نشر  إىل  وتتطلع  منطقتنا  يف  والتعددية  الدميقراطية  وأسس 

ثقافة دميقراطية بيئية إنسانية حرة أساسها االعرتاف واالحرتام املتبادل 

املنطقة  األقالم احلرة يف  تفعيل  بني مجيع مكونات اجملتمع من خالل 

العلل  مكامن  إىل  يتطرق  واقعي  حتليلي  فكري  نقاش  أسس  وتأمني 

الصحيفة صفحاتها  تفتح  األساس  هذا  وعلى  املناسبة هلا  احللول  وطرح 

احلضارات  مهد  األوسط  الشرق  منطقة  مستقبل  على  الغيورين  لكل 

الفكر  وتنشيط  وتطبيق  ترسيخ  يهمهم  من  ولكل  عامة.  البشرية 

الدميقراطي التعددي الذي يقبل التنوع واالختالف ويعتربه غنى ملنطقتنا.

r.ronahi2011@gmail.com

rojnama ronahi

مركز قامشلو     0938541707

423165

صحيفة روناهي

مركز قامشلو      052438341

0938374196

s.ronahi.555@gmail.com
شركة روناهي للتوزيع واإلعالن

ثورة وعقد
 اجتماعي جديد
9»

اقليم الجزيرة- قامشلو )مكتبة سعدو- فرع )1( شارع زكي األرسوزي- جانب البلدية 425997- فرع )2( الشارع العام، مقابل جامع الشالح 452081/ مكتبة آواز- طريق عامودا 439154/ مكتبة 
الحرية- الشارع العام 421360/ مكتبة سومر- الشارع العام 424037/ مكتبة الراوي فرع )1( شارع الكورنيش، تجمع محالت الراوي 444028 - فرع )2( مقابل الصيدلية العمالية 445820/ مكتبة 
الزهراء- دوار البشيرية 460699ـ مكتبة الجواهري 443742/ مكتبة دار القلم - الشارع العام 452714 - مكتبة األنوار شارع عامودا 438207. كركي لكي: مكتبة الحرية هاتف 753997 - مكتبة 
الرسالة الشارع العام هاتف 745733-0966278457ـ  المكتبة الرئيسية - كركي لكي- 754416 عامودا )مكتبة هجار 731466( درباسية ) مكتبة سما 711410( جل آغا )مكتبة وائل 755551( 

تربه سبيه )مكتبة الجهاد 470618(

مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

ثورة 19 متوز نتيجة عقود من النضال والثورة«املرأة يف الشمال السوري أمنوذج لنساء الشرق األوسط«
سوريا  شمال  لفيدرالية  التأسيسي  للمجلس  المشتركة  الرئيسة  أشادت 
هدية يوسف بنهج وتنظيم المرأة في الشمال السوري مؤكدة على أنَّ هذه 
الخطوات من التقدم واإلنجازات ليست ملكاً لهن فقط، إنما ترسم الطريق 

ليصبح نموذجاً للمرأة الشرق أوسطية وبناء مجتمع حر ديمقراطي. 

في   2012 تموز  من  عشر  التاسع  ثورة  تأِت  لم 
الوطن  شهد  طارئة  ظروف  نتيجة  ارتجاليّة  حالة 
مختلفاً  مساراً  اختارت  إنّها  بل  ال  السورّي، 
آخر،  خيار  أّي  على  الوطنّي  الخيار  فيه  رّجحت 

اتخاذ  أو  المسلّح  الصراع  إلى  تُستدرج  ولن 
سيادّي  كمفهوم  للدولة  مناوئ  موقف 

رّداً  كانت  بل  الخدميّة،  ومؤسساتها 
والتهميش  اإلقصاء  سياسات  على 
الذي  القائم،  للنظام  والشموليّة 

وقيَّد  الحقوق  جميع  من  انتقص 
واتَّبع سياسة  العامة  الحريات 

الظلم والَجور والقمع، ضد 
بشكٍل  السورّي  الشعب 
الكردّي  والشعب  عام 

بشكٍل خاص. 
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قوات سوريا الدميقراطية تعصف بداعش

عاش المواطنون في منبج أياماً عصيبة في زمن 
مرتزقة  قبلهم  ومن  »داعش«،  السوداء  الحقبة 
فقدان  بسبب  وذلك  بالمعارضة؛  يسمى  ما 
وبات  والتنظيم.  لإلدارة  مظاهر  أي  وغياب 
سوق األدوية ميداناً للمضاربة فيما بين أصحاب 

المستودعات الطبية، وربما انطبق الحال أيضاً 
على الصيدليات األخرى؛ وجاء افتتاح الصيدلية 
الطبي  المجال  في  دعم  كخطوة  فيها  المركزية 
والحّد من التالعب بأسعار األدوية وغيرها من 

الخدمات. 

ورائدة  مميزة  خطوة  آفا  روج  جامعة  تعتبر 
قامت بها اإلدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم 
حققته  وحلم  العالي،  التعليم  بمجال  الجزيرة 
ألبنائها بأن يدرسوا مرحلتهم الجامعية بلغتهم 
الطريق  مخاطر  من  لتحميهم  مدينتهم  وفي 

الطويل إلى مدن أُخرى في ظل هذه الحرب 
وأيضاً  السورية،  المناطق  بمعظم  الدائرة 
التي  الباهظة  المصاريف  أعباء  خففت عنهم 

كانوا يقدموها.

ٌ
 وحضاري

ٌ
 علمي

ٌ
جامعة روج آفا ... إرث
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الديمقراطية   سوريا  قوات  مرتزقة استطاعت  زرعها  التي  األلغام  لتحرير الريف الشرقي لدير الزور... وتمكنوا إطار عملية عاصفة الجزيرة لتحرير على كمية من األسلحة والذخيرة في وتحرير ست عشرة قرية واالستيالء الزور إلعاقة تقدمهم والقضاء عليهم، داعش في العديد من قرى ريف دير تجاوز  والتقدم  بداعش  العصف  عليها المرتزقة... آخر ما تبقى من المناطق التي تسيطر من 
2»

إعالن مناقصة
تعلن هيئة البلديات والبيئة في الجزيرة عن رغبتها في إجراء مناقصة بالظرف المختوم 
بغرض تأمين مواد كهربائية للوحات الغواطس ومواد وإكسسوارات لزوم صيانة شبكة 

مياه الشرب وفق الكميات والقياسات والمواصفات الواردة في إضبارة المشروع التي يمكن 
الحصول عليها من ديوان الهيئة لقاء مبلغ /5000/ ل.س وفق ما يلي:

- آخر مهلة لتقديم العروض يوم الثالثاء 31/7/2018 حتى نهاية الدوام الرسمي.
- تاريخ فض العروض الساعة العاشرة صباحاً من يوم األربعاء 1/8/2018م.

- التأمينات األولية: /4000/ دوالر أمريكي.
- التأمينات النهائية: /ال توجد/.

- مدة التنفيذ: /30/ يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ توقيع العقد.
- غرامة التأخير %0.01 عن كل يوم تأخير.

- مدة ارتباط العارض بعرضه /60/ يوماً من تاريخ الفض.
- يشترط في المتقدم أن يكون مقاوالً مسجالً لدى نقابة المقاولين أو شركة مقاوالت أو لديه 

سجل تجارة عامة
- تقدم العروض ضمن مغلفتين  موضوعين في مغلف ثالث يكتب عليه بشكل واضح اسمه 

الثالثي ورقم هاتفه وعنوانه كالتالي:
- المغلف األول: صورة عن البطاقة الشخصية وصورة عن شهادة القيد لدى نقابة المقاولين 
أو سجل الشركة أو سجل تجارة عامة وإيصال إيداع التأمينات األولية وإيصال شراء إضبارة 
المشروع وتعهد المتقدم بااللتزام التام بدفاتر الشروط وبنود العقد الذي سيوقع معه وتحمله 

للمسؤولية المدنية والجزائية في حال مخالفته لتعهده.
- المغلف الثاني: جدول المواد والكميات واألسعار.

ـ يحق للهيئة رفض جميع العروض وإعادة اإلعالن إذا ارتأت ذلك علماً أن المتقدم للمرة 
األولى يعفى من ثمن شراء اإلضبارة في حال رغبته بالتقدم للمرة الثانية.

ـ يحق للجنة تعديل الكميات باإلنقاص فقط بعد اإلرساء وبما ال يتجاوز هذا اإلنقاص نسبة 
%25 من قيمة بدل اإلحالة أما تعديل الكميات بالزيادة فيكون بتكليف من رسي عليه العرض 

بأعمال إضافية وأيضا بما ال يتجاوز نسبة %25 من قيمة بدل اإلحالة.

الرئاسة المشتركة لهيئة البلديات والبيئة 
الجيولوجي جوزيف لحدو    حزنة يوسف )سما(

طيور القطا.... الزائر األكثر روعة يف الشمال السوري
يُعدُّ طائر القطا من الطيور البرية التي تزور 
براري ناحية عين عيسى، ومناطق الشمال 
السوري على العموم في كل سنة، وبخاصة 
الحار،  الصيف  من فصل  األوقات  هذه  في 
ويعمد  الرائعة،  الجميلة  الطيور  من  وهو 
الكثير من الناس على إلى اقتناء هذا الطائر 

وصيده.
ويتميز طائر القطا بألوانه المميزة في جسده 
جماالً  عليه  يضفي  الذي  واألسود  كالبني 
منطقة  إلى  يتوافد  الطائر  هذا  وكان  أخاذاً، 
الشمال السوري بأعداد هائلة. ولكن؛ خالل 
بشكل  أعداده  تناقصت  األخيرة،  السنوات 

خطير. 

الشمال السوري من األماكن 
املالئمة لبناء أعشاشه

يأتي  بأنَّه  القطا  طائر  عن  المعروف  من 
للتكاثر ويبني  المجاورة لسوريا،  الدول  من 
وبعد  الزراعيَّة،  األراضي  ضمن  أعشاشه 
فترة يحمل فراخه ويعود بها إلى المنطقة التي 
السوري  الشمال  منطقة  ويزور  منها،  جاء 
في شهر أيار ويبقى فيها لمدة تقارب الثالثة 
أشهر تقريباً، ويأتي بشكل أسراب ويستحيل 
أن يأتي منفرداً، والشيء الالفت لالنتباه عند 
فصل  في  الماء  يشرب  ال  بأنَّه  الطائر  هذا 
الصيف  حرارة  يعشق  وهو  نهائياً،  الشتاء 

المنطقة في هذا الفصل  كثيراً. لذلك؛ يزور 
مالئمة  األكثر  المناطق  تعد  التي  السنة  من 

لبناء أعشاشه.

الصيد اجلائر له قلَّل أعداده 
عامًا بعد آخر

الفترة من  الطائر في هذه  يكثر صائدو هذا 
بغيَّة  المنطقة،  في  تواجده  تشهد  التي  السنة 

بيعه  أجل  من  حياً  صيده  أو  ألكله  صيدهُ 
الزوج  يبلغ سعر  الطيور، حيث  في أسواق 
الواحد من هذه الطيور بين )25 ـ 50( ألف 
ليرة، مما يجعل صيده من األمور التي تجذب 
هؤالء لصيده من دون رحمة، أو البحث عن 
بيوضه وأكلها، مما سبب في قلة في أعداده 
بشكٍل خطير، وقد تصل إلى مرحلة الندرة، 
واألخطر من ذلك الخوف من انقراض هذا 
العشوائي والجائر  الصيد  نتيجة هذا  الطائر 
بحقه، وكذلك صيده الستخدامه كطعم لصيد 

الطيور الجارحة المهاجرة التي تمر بمناطق 
الشمال السوري.

من الطيور احلنونة والعاشقة 
للهدوء، وملهم الشعراء على مر 

الزمان

يُضرب  الذي  بحنانه  القطا  طائر  يتصف 
بشراسة  ويقاتل  صغاره،  على  األمثال  به 

ويبتكر حيلة معروفة لدى العارفين به، فهو 
إن أحس بدنو الخطر منه أو من صغاره بادر 
الصغيرة  الفراخ  أو  البيوض  عن  باالبتعاد 
يلفت  حيث  منه،  الخطر  يقترب  أن  قبل 
ال  أنه  بالتظاهر  الصغار،  دون  إليه  االنتباه 
يستطيع الطيران أو أنه مصاب ويجذب هذا 
الخطر إليه ليبعده عن صغاره، وما إن يفقس 
األم  تقوم  وضعه  من  يوماً   21 بعد  البيض 
بتغيير المكان وذلك بإبعاد صغارها والمشي 
بهم إلى منطقة أكثر أماناً من خوفها وحنانها 
بجمال  الطيور  هذه  أيضا  وتتصف  عليهم، 
الخالية  واألماكن  للهدوء  وعشقها  صوتها 

البعيدة عن الضوضاء واإلزعاج.
الشعراء،  ملهمة  دائماً  القطا  طيور  وكانت 
بن  قيس  الشاعر  ليلى(  )مجنون  فوصفها 
لليلى،  في حبه  القطا شريكه  الملوح وجعل 

والغريب النازح في غربته ورحلته وقال:
بي          مررن  إذ  القطا  سرب  على  بكيت 

فقلت ومثلي بالبكاء جدير
أسرب القطا هل من معير جناحه       

    لعلي إلى من قد هويت أطير
وأي قطاة لم تعرني جناحها      

          فعاشت بضير والجناح كسير
وإال فمن هذا يؤدي تحية      

            فأشكره إن المحب شكوُر  

    حسام امساعيل

مذكرة دعوى
في الدعوة رقم أساس /310/ لعام  2018م 

على السيد محمود الخليفة بن غشام الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الكرامة وذلك في 

تمام الساعة / 10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع 

في2018/8/20م؛  للنظر في الدعوى المقامة  

من السيدة زهرة الساجر بنت طه بطلب التفريق 

لعلة الشقاق والضرر. وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

 هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الكرامة

مذكرة دعوى
في الدعوة رقم أساس /310 / لعام  2018م 

على السيد ياسر العفر بن جمعة الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الكرامة وذلك في 

تمام الساعة / 10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع 

في2018/8/20م؛ للنظر في الدعوى المقامة 

من السيدة بثينة الساجر بنت طه بطلب التفريق 

لعلة الشقاق والضرر. وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية. 

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الكرامة

عدسة روناهي

 من التالعب 
ّ
الصيدلية املركزية يف منبج... حد

باألسعار وخدمات طبية 
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سوريا  قوات  مقاتلو  تمًكن  ـ  األخبار  مركز 
الديمقراطية من تحرير مساحة 1100كم مربع 
بالريف  الجزيرة  عاصفة  حملة  استمرار  خالل 
على  المقاتلون  واستولى  الزور،  لدير  الشرقي 
ومعدات  والذخيرة  األسلحة  من  كبيرة  كمية 

لالتصال.  
ونشر المركز االعالمي لوحدات حماية الشعب 
فيه:  وجاء  الجزيرة  عاصفة  حملة  حول  بياناً 

أطلقتها  التي  الجزيرة  عاصفة  حملة  »تستمر 
آخر  لتحرير  بتقدمها  الديمقراطية  سوريا  قوات 
ما تبقى من المناطق التي تسيطر عليها مرتزقة 
داعش في الريف الشرقي لدير الزور والمناطق 
الدشيشة  من  كالً  تحرير  وبعد  الحدودية. 
تتجه  األخرى  القرى  من  والعشرات  والتومين 
الخط  مع  جنوباً  محاور  ثالث  على  قسد  قوات 
لبلدات  الشرقية  مناطق  ولتنظيف  الحدودي 

معارك  التقدم  هذا  وتخلل  ومركدة،  الصور 
قسد  تمكنت  إثرها  وعلى  داعش  مرتزقة  مع 
كانت  التي  التمركز  نقاط  من  العديد  تدمير  من 
تتحصن بها داعش. وخالل استمرار التقدم تمكن 
مقاتلو قسد من تحرير مساحة تقارب 1100كم 
قرية  ومنها:  قرية  عشرة  ست  بتحرير  مربع 
حامليت، باب الخير، البجاري، عبود الجدعان، 
هبات النزال، أم غبرة، عمر، وقرية الوليد وبئر 

مركز األخبار ـ استذكرت الهيئة التنفيذية لحركة 
سروج  مجزرة  شهداء  الديمقراطي  المجتمع 
بتاريخ 20  إرهابي  هجوم  إثر  استشهدوا  الذين 
لها  بيان  في  الشهداء  وعاهدت   ،2015 تموز 
الظلم،  الشعوب وقمع  لخدمة  نهجهم  في  بالسير 
والسير في درب  المقاومة وقالت: »سنبقى ندافع 
الكردي  شعبنا  تحقيق حرية  حتى  نملك  ما  بكل 

وعموم الشعوب المظلومة«. 
الشباب  التحاد  تجمعاً  إرهابي  هجوم  واستهدف 
تموز   20 بتاريخ  آخرون   ومعهم  االشتراكي 
2015 أثناء عقدهم لمؤتمر صحفي قبل توجهم 
إلى مدينة كوباني لتقديم العون إلعادة إعمارها 
يزيد  ما  إثرها  على  استشهد  شعبها،  ومساعدة 
عن ثالثين شهيداً وأصيب أكثر من 100 آخرين 
لـ  المصادفة  الشهداء  لذكرى  وإحياء  بجروح. 
الهيئة  أصدرت  الجاري؛  تموز  شهر  من   20
بياناً  الديمقراطي  المجتمع  لحركة  التنفيذية 
وشراسة  كوباني  »قضية  نصه:  في  جاء  كتابياً 
شعب  هناك  أن  بسبب  يكن  لم  عليها  الهجوم 
كان  الهجوم   ، فقط  المفروض  الواقع  يرفض 
هجوماً بغير وجه حق وكان استهدافاً للثورة التي 
أعطاها  وهذا  كوباني  من  تموز   19 في  بدأت 
لمنع تطور  الهجوم  كان  للهوية، وكذلك  رمزية 
اإلبادة  نحو  سعياً  وكان  الديمقراطي  المشروع 

الحقائق في وجدان وعقول  المطلقة. أثرت هذه 
مشاركة  كوباني  مدينة  فشهدت  األحرار  كل 
بالتحرك من  العالم أجمع  لمناضلين أممين وبدأ 
الهجمات  ضد  واالحتجاجات  المسيرات  خالل 
اإلرهابية على مدينة الثورة الديمقراطية. ذهنية 
تقبل  لم  لهم  الممولة  والقوى  اإلرهابيين  وتوجه 
بهذا التعاطف والتعاون والمشاركة فعمدت تركيا 
ما  لهم كل  أمام داعش وقدمت  الحدود  فتح  إلى 
معالمها،  ومسح  كوباني  تدمير  أجل  من  يلزم 
بواجباتهم  القيام  في  يتوانوا  لم  األحرار  أن  إال 
تحقق  الذي  العظيم  النصر  وبعد  المعركة  أثناء 
الهجمات  جملة  من  المذكورة.  اإلرادة  بفعل 
التي استهدفت التجمعات واالحتجاجات المؤدية 
لمقاومة كوباني والساعية إلى تقديم العون إلعادة 
إعمارها ومساعدة شعبها الهجوم اإلرهابي الذي 
لمدينة  المقابلة  الجهة  سروج  مدينة  في  وقع 
كوباني من باكوري كردستان في 20 تموز من 
عام 2015، حيث استشهد إثر الهجوم اإلرهابي 
ما يزيد عن ثالثين شهيداً وأصيب أكثر من مئة 
البالغ  المتجمعين  مجموع  من  بجروح  شخص 
عددهم حوالي ثالثمئة شخص من اتحاد الشباب 
لمؤتمر  عقدهم  أثناء  آخرين  ومعهم  االشتراكي 
بنائها.  وإلعادة  كوباني  لمقاومة  داعم  صحفي 
الهجوم الذي وقع كان هجوماً ينم عن مدى العداء 

كان هجوماً ضد  والديمقراطية،  للحرية  العميق 
جميع األحرار وأصحاب الضمير، هجوماً ضد 
الهجوم  الديمقراطي،  الحل  ومبادئ  ثورة شعبنا 
وتماسكها،  الشعوب  وحدة  جهود  لضرب  كان 
هناك  يكون  بأن  تقبل  ال  التي  اإلرادة  كان ضد 

إرهاب وثقافة دخيلة على مجتمعاتنا.
المجتمع  لحركة  التنفيذية  الهيئة  في  إننا 
شهداء  نستذكر   TEV-DEM الديمقراطي 
سقطوا  الذين  الشهداء  وعموم  سروج  مجزرة 
من أجل المقاومة وإنهاء الفكر المتطرف ونعاهد 
الشعوب  خدمة  نحو  مسيرتهم  في  بالمضي 
وقمع الظلم، نستذكر كل الذين ساهموا في دعم 
انتصرت  التي  مواقفهم  ونحيي  كوباني  مقاومة 
بعد انتصار كوباني على اإلرهاب والمخططات 
الداعمة له، شهداء سروج سيبقون منارة لنا في 
روج آفا وبروحهم التي تحدت الواقع  المفروض 
وال  كوباني  في  شعبنا  انتصر  تركيا  في  عليهم 
يزال يقاوم حتى تحقيق النصر في عفرين، حيث 
العدو واحد وذاته من يهاجمنا في كل مرة بزي 

وهيكل مختلف.
المقاومة مبدأ لن نتنازل عنه وسنبقى ندافع بكل 
ما نملك حتى تحقيق حرية شعبنا الكردي وعموم 
المخططات  على  سننتصر  المظلومة،  الشعوب 
ضد  وإعداداً  تنظيماً  أكثر  على  انتصرنا  كما 
وبانتصار  مضت  التي  السنوات  خالل  ثورتنا 
قد  سنكون  الديمقراطي  للحل  وتحقيقنا  ثورتنا 
ومنهم  شهدائنا  جميع  وأمنيات  أهداف  حققنا 

شهداء مجزرة سروج األبرياء«.
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قوات سوريا الدميقراطية تعصف بداعش

شهداء سروج... ضحية الظلم واالستبداد

أخرى.  صغيرة  ومزارع  قرى  وعدة  العمران، 
المنطقة  قرى  إحدى  من  الروضة  قرية  وتعتبر 
التي كانت تتحصن فيها المرتزقة وحاولت إعاقة 
زرع  من خالل  الديمقراطية  سوريا  قوات  تقدم 
الكثير من األلغام واستعمالها للسيارات المفخخة 
لهم،  تمركز  كنقاط  المدنيين  بيوت  واستخدام 
الديمقراطية  سوريا  قوات  مقاتلي  مثابرة  أن  إال 
مرتزقة  من  جعلت  تحريرها  على  وإصرارهم 
وتدخلت  قسد.  ضربات  أمام  مأزق  في  داعش 
القوى الخاصة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية 
قسد  قوات  استطاعت  دامية  ليلية  معارك  وبعد 
المرتزقة  من  فيها  من  كل  على  القضاء  من 
وتحرير القرية بشكل كامل. وخالل المعارك تم 
االستالء على كمية كبيرة من األسلحة والذخيرة 

ومعدات لالتصال ومنها: أسلحة رشاش من نوع 
m16، العشرات من سالح الكالشنكوف، قذائف 
RBG، ورشاش BKC، كما وجدت العشرات 
من العبوات المجهزة للتفخيخ والتفجير ووسائل 
اتصال السلكي واآلالف من الطلقات والذخيرة. 
إلى  األهالي من جديد  عاد   القرى  تحرير  ومع 
قراهم واستقبلهم مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية 
قدماً. هذا  بالمضي  قسد مما عزز من عزيمتهم 
وما زالت قوت سوريا الديمقراطية تستمر بحملة 
تمشيط لكامل المنطقة المحيطة تحسباً ألي هجوم 
تقوم  أنها  سميا  وال  داعش  مرتزقة  من  مباغت 
معاقلها.  آخر  على  للحفاظ  يائسة  بمحاوالت 
ولكن؛ محاوالتهم باءت بالفشل أمام تقدم مقاتلي 

قسد«.

مركز األخبار ـ اعتقلت المجموعات المرتزقة، 
هيئة  رئيس  التركي  االحتالل  لجيش  التابعة 
جندريسه  ناحية  في  اإلسالمية  األوقاف 
الجبرية  اإلقامة  وفرضت  عبدو  حج  مصطفى 
مصطفى  المواطن  أن  ويذكر  زوجته.   على 

إلى  اقتياده  وتم  مرات  عدة  اعتقل  عبدو  حج 
أحد السجون في مدينة أزمير التركية، حيث تم 
التعذيبين  أنواع  ألقسى  وتعرض  معه  التحقيق 

النفسي والجسدي.

محلة االعتقاالت واملداهمات يف ناحية 
جندريسه مستمرة

اجتماع لقسد مع شيوخ العشائر يف 
ريف الرقة الغربي

الكتساب صحة جيدة: 
أوالً: تناول نظام غذائي متوازن يحتوي 
على جميع العناصر الغذائيّة التي يحتاجها 
والسكريات  البروتينات  مثل  الجسم 
والدهون والفيتامينات واألمالح المعدنيّة، 
اختالل التوازن يعرض الجسم لألمراض 
بشكل  الرياّضة  التمارين  ممارسة  ثانياً: 
من  وتزيد  الجسم  تنّشط  فهي  منتظم 
مناعته في مقاومة الكثير من األمراض.  
العامة  النظافة  أسس  اتباع  ثالثاً: 
والمكان  الجسم  حيث  من 
.قلة  الشراب  و  والطعام 
يعرض  النظافة 
الجسم  لإلصابة 
بالكثير من 

األمراض.
عن  واالبتعاد  التدخين  تجنب  رابعاً:   

تناول الكحول واإلدمان.
خامساً: تجنب التعرض للمواد الكيميائية 
تعرض  فهي  الشم  أو  اللمس  خالل  من 

الجسم للخطر.
النفسية  الضغوطات  تجنب  سادساً: 
والتوتر و الغضب .الحالة لها تأثير كبير 
على صحة اإلنسان  و يعرضه  لكثير من 
وأمراض  السكري   بينها  من  األمراض 

القلب.
من  للتخلص  كافية  لمدة  النوم  سابعاً: 

التوتر وتنظيم عمل األعضاء.
الحفاظ على وزن مناسب فالوزن  ثامناً: 

الزائد والنحافة الشديدة تضر بالصّحة.
التي  االوبئة  ضد  اللقاحات  أخذ  تاسعاً: 
تأثير  لها  كون  الصّحة  وزارات  تحددها 
إيجابّي على تقوية مناعة الجسم والوقاية 

من األمراض.

الصّحة  السليم،  الجسم  في  السليم  العقل 
يملكه  نعمة كبيرة من هللا وهي أغلى ما 
اإلنسان وال نعرف قيمتها إال عند فقدانها 
ال  األصحاء  رؤوس  على  تاج  وهي 
يعرفها إال المريض، وبالتالي هي مصدر 
كون  إلى  الصّحة  كلمة  وتشير  سعادته، 
الجسديّة  األمراض  من  خالياً  الجسم 
في  التكيّف  على  الفرد  ومقدرة  والنفسيّة 
واالجتماعيّة  البدنيّة  الناحية  من  بيئته 
الكثير  بذل  علينا  يجب  لذلك  والعقليّة، 
من  صحتنا  على  للمحافظة  الجهود  من 
من  الوقاية  سبل  واتباع  والضياع  التلف 

األمراض.
الصّحة  وهي  نوعين  إلى  الصّحة  تنقسم 
البدنيّة التي تهتم بصّحة األعضاء الداخليّة 
الخطوات  اتباع  على  والحرص  للجسم 
التي تبقي الجسم صحيّاً، والصّحة النفسيّة 

من  بالكثير  تهتم  التي 
الحياتيّة  الجوانب 
لإلنسان مثل االستمتاع 

بالحياة 
لتكيّف  ا و

مع المشاكل 
ر  لشعو ا و

هناك  باألمان 
نصائح  عّدة 

إعداد الصفحة - جوليا خلو

الصحة واحلفاظ عليها

الدكتور: خالد أمحو

السابق  في  عليه  كانت  عما  الحياة  اختلفت 
جداً  محدودة  البشر  خيارات  كانت  حيث 
اختيار شريك حياتهم كما كانت فرص  في 
التقاء شاب بفتاة شبه معدومة وكما أّن بعض 
المثال-  سبيل  منها على  _الملكيّة  العائالت 
نسلها  على  المحافظة  على  تصرُّ  كانت 
بتزويج األقرباء من بعضهم، في هذه األيام 
تلقى هذه الظاهرة قبوالً ورفضا واسعاً من 

عدة أطراف.
سلبياته:

 يُرجع العلماء العيوب الخلقيّة في الوالدات 
يتعلق  الذي  األمر  األقارب  زواج  إلى 
بالجينات المشتركة بين بين األقارب والتي 
في  ويظهر  متنحياً  منها  بعض  يكون  قد 
األولى  الدرجة  من  األقارب  زواج  حاالت 
األمراض  ظهور  إلى  يؤدي  مما  تحديداً 

الوراثية التالية:
انتشار  في  كبيراً  دوراً  الوراثة  تلعب   -1
والصمم  األلوان  وعمى  السكرّي  مرض 

الخلقّي.
بالجهاز  كبير  دور  له  األٌقارب  زواج   -2
الطفل  ذكاء  على  يؤثّر  أنّه  حيث  العصبّي 
وقدراته الذهنيّة باإلضافة إلى تأثيرها على 
يستطيع  ال  قد  التي  الطفل  أطراف  حركة 

السيطرة عليها.
3- تم إثبات انتقال أمراض الدم وخصوصاً 

األنيميا المنجليّة التي تنتشر كثيراً في دول 
هذه  خطورة  وتكمن  المتوسط  البحر  شرق 
األمراض في تسببها في تكسر وتحلل كرات 
الدم الحمراء ما يؤدي إلى ترسب الحديد في 
أمراض خطيرة  وهي  والكبد  القلب  أنسجة 
للغاية تنتقل بشكل أساسّي من خالل زواج 

األقارب.
4- أثبتت الدراسات أّن ثلثي حاالت اإلعاقة 

الخلقية سببها زواج األقارب.
5- يؤثر بشكل كبير على المرأة دون الرجل 
على  وقدرتها  خصوبتها  على  يؤثر  حيث 
أكبر  تكون  اإلجهاض  فاحتماالت  الحمل، 

في هذه الحالة.
األقارب  زواج  مؤيدي  أن  من  بالرغم 

يّدعون أنّه يحافظ على العالقات االجتماعيّة 
بين العائالت إال أنّه في الحقيقة على العكس 
كل  في  تتدخل  العائالت  أّن  حيث  تماماً 
صغيرة وكبيرة بصفتهم أقارب من الدرجة 
إلى  يؤدي  مما  كذلك  أصبحوا  أو  األولى 
نشوب الخالفات بين العائالت األمر الذي قد 
يصل أحياناً إلى درجة القطيعة بينهم. الطمع 
النوع حيث  هذا  لزيجات من  سبب رئيسي 
يكون المهر أقل بكثير كون الفتاة وأهلها من 
أقرباء الشاب فيحصل الشاب على تسهيالٍت 
قريباته.  إحدى  من  زواجه  مقابل  خاصة 
باإلضافة إلى أّن ميراث العائلة في نظرهم 

لن يذهب إلى أيادي غريبة.

رأي الطب يف  الزواج من األقارب  خيلق من الشبه أربعني

شعبّي  مثل  أربعين«  الشبه  من  »يخلق 
الشبه  يكون  قد  الدالئل،  من  الكثير  يحوي 
يكون  وقد  الحياة،  أسلوب  أو  بالسلوكيات 
وأحياناً  الشكل«   « والمواصفات  بالمالمح 
يكون بما يسميه العامة » الدم » فيعرفون أّن 
فالن وفالن أخوة دون حتى أن يكون هناك 

شبه بينهما.
 أما ما يتعلق بالشبه في الشكل فهناك الكثير 
ما  من الناس الذين يشبهون بعضهم وكثيراً 
وكثيراً  المشاهير،  إلى  بعضهم  الناس  يشبه 
شخصيات  و  أشخاص  بين  شبهاً  نرى  ما 
الناس،  حياة  على  كبيراً  أثراً  تركت  شهيرة 

التي  واألفالم  المسلسالت  من  كثيراً  وهناك 
الشخصيات  بين  التشابه  على  قصتها  بُنيت 

في القصة.
من   40 والرقم  الناس  بين  المقولة  شاعت 
استخدم  حسب  أكثر  ليس  المبالغة  باب 
المبالغة  أربعين إلحداث عامل  رقم  العرف 
من  عدد  ذلك  على  نحى  و  الشبه  تعدد  في 
األمثال األخرى مثل من عاشر القوم أربعين 
حتى  الجار  قالوا  وكذلك  منهم  أصبح  يوماً 
البيت األربعين وكذلك قالوا عيار الشبع 40 
لقمة لذلك فللرقم 40 خصوصيّة عند العرب 

تدّل على صيغة مبالغة قابلة للزيادة.

 هل يستطيع فيها اإلنسان 
البقاء على قيد احلياة دون ماء؟

وأشعة  الهواء  بوجود  العيش  نستطيع  ال 
الغذاء  إلى  الشمس فقط، بل تحتاج أجسامنا 

والماء للنجاة.

فمن الممكن أن يبقى اإلنسان حيّاً ألكثر من 
إْذ تمّكن مهاتما  ثالثة أسابيع بدون طعام – 
غاندي من النّجاة ألكثر من ثالثة أسابيع حين 

بقي دون طعام – ولكن للماء قّصة مختلفة.
الّشخص  جسم  من   %60 عن  يقّل  ال  ما 
حيّة  خليّة  وكّل  الماء،  من  مكّون  النّاضج 
بالّشكل  أدائها  الماء الستمرارية  إلى  تحتاج 

المطلوب.
يعمل الماء كمضادٍّ لالحتكاك في المفاصل، 
وينظّم درجة حرارة الجسم من خالل التّعرق، 
الفضالت.لذا  من  التّخلّص  على  يساعد  كما 
يعيشها  أن  لشخٍص  يمكن  مّدٍة  أقصى  فإّن 
تقدير  وهو  األسبوع،  تُقارب  ماء  دون  من 
مبنّي على مالحظات ألُناٍس كانوا في نهاية 
حياتهم، عندما قُطع الماء والطعام عنهم، كما 
أخبر راندال ك.باكر، أستاذ علم األحياء في 
من  فوكس  ماغي  واشنطن  جورج  جامعة 

شكبة NBC News في عام 2013.
، والّرقم  ولكّن أسبوعاً كامالً هو تقديٌر سخيٌّ
األكثر صّحة هو من 3 إلى 4 أيام، وخاّصة 
الحارقة  كالحرارة  الّصعبة  الظّروف  في 

على سبيل المثال.
دوك  جامعة  من  بيانتادوسي  كالود  صّرح 
لشبكة FOX بأنّه: »يمكن العيش لما يقارب 

الـ100 ساعة من دون شرب الماء في درجة 
الحرارة المعتدلة، أّما في الجّو األكثر برودة 
ألّشعة  تعّرضت  وإْن  قليالً،  الّرقم  سيزداد 

شمس مباِشرة سيقّل الّرقم«.
خطورة الجفاف

تخسر أجسامنا الماء بصورة مستمّرة، ولهذا 
الّسبب فإّن شربك لكأس من الماء في اليوم 

غيُر كاٍف لسّد النّقص الحاصل.
فنحن نخسر الماء عند التّعرق، وعند ذهابنا 

إلى الحّمام، وحتّى عند التّنفس.
 Scientific لمجلة  مقالة  في  باكر  كتب 
American عام 2002: » تحت ظروف 
قاسية، من الممكن أْن يخسر الّشخص البالغ 
لتراً من العرق كّل ساعة،  من 1 الى 1.5 
وإْن لم يُعّوض هذا الماء، من الممكن أْن يقّل 
حجم الماء الكلّي في الجسم بصورة سريعة، 
يتسبّب  قد  أنّه  ذلك،  من  خطورة  واألشّد 

بنقصان الحجم الكلّي للّدم«.
فعندما تصبح كميّة الّدم الجاري في األوردة 
إلى  الّدم  ضغط  يقّل  جّداً،  قليلة  والشرايين 

مستوى قد يكون مميتاً.

كما ترتفع درجة الحرارة أيضاً عند التّوقف 
عن التّعرق.

أكثر  »خسارةَ  يسبّب  الذي  الجفاف  وإّن 
من  يُعتبر  الجسم  وزن  من  بالمئة   10 من 
الطّبي  للمركز  وفقا  الطّبيّة«  الطّوارئ 
هذه  تُعّوض  لم  وإذا   « روتشستر،  لجامعة 

الخسارة فإنّها قد تؤّدي إلى الموت«.
مصادر الماء

من  الماء  بعض  على  الحصول  بإمكاننا 
المصدر  هو  الّشرب  ماء  »ولكّن  الطعام، 
للماء« طبقاً  أفضَل مصدٍر  ويُعّد  األساسّي، 

للمعهد الوطنّي األمريكّي للّصحة.
مثل  األُخرى  المشروبات  أّن  إلى  إضافة 
الجسم  حماية  في  تساعد  والحليب  العصائر 

من الجفاف.
تجنّبه  عليك  يجب  الذي  الوحيد  الّسائل  لكّن 
هو الكحول ألنّه يؤّدي إلى خسارة الّسوائل 
خالل  من  الطّبيعّي  الحّد  من  أكبر  بشكٍل 

التّبول المفرط الذي يسبّبه.

مركز األخبار ـ احتفل اآلالف من أهالي مقاطعة 
 19 لثورة  السادسة  السنوية  بالذكرى  قامشلو 
تموز، والتي نظموها تحت شعار »كلنا عفرين 
وأقيمت  احتفالية.  مراسم  خالل  مقاومة«،  كلنا 
االحتفالية في ملعب بلدة رميالن التابعة لمنطقة 
ممثلون  حضرها  قامشلو،  مقاطعة  في  ديرك 
وممثلون  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  عن 
العسكرية  والقوى  السياسية  التنظيمات  عن 
وزين  سريان«.  عرب،  »كرد،  والمكونات 
الملعب بأعالم »وحدات حماية الشعب ووحدات 
حماية المرأة، قوات سوريا الديمقراطية، قوات 
المجتمع  الذاتي وحركة  الدفاع  قوات  األسايش، 
الكردي  الشعب  قائد  وصور  الديمقراطي«، 
عبدهللا أوجالن والفتات كتب عليها »كلنا عفرين 

كلنا مقاومة«.
وبدأت االحتفالية بتقديم مقاتلي قوات الدفاع الذاتي 
عرضاً عسكرياً، تاله الوقوف دقيقة صمت، ثم 
ألقيت كلمات باسم وحدات حماية الشعب، اإلدارة 
المكون  باسم  الجزيرة،  في  الديمقراطية  الذاتية 
السرياني وباسم المكون العربي ومؤتمر ستار. 
حماية  وحدات  باسم  الرسمي  الناطق  وتحدث 
الشعب نوري محمود عن المكتسبات التي تحققت 
مستذكراً  الشهداء،  بدماء  آفا  روج  ثورة  خالل 
الشهداء »خبات، كلهات، آرين، أفيستا«، وقال: 
»حققت وحدات حماية الشعب والمرأة إنجازات 
عظيمة بفضل تضحيات آالف الشهداء من أبناء 

روج آفا وتحمي أراضيها«. وأشار محمود إلى 
أثبتوا  الديمقراطية،  سوريا  وقوات  وحداتهم  أن 
المتمثل  العالمي  اإلرهاب  محاربة  في  جدارتهم 
واسعة  مناطق  احتلوا  الذين  داعش  بمرتزقة 
»قواتنا  قائالً:  وأضاف  والعراق،  سوريا  من 
داعش  مرتزقة  فيه  تحارب  الذي  الوقت  في 
نيابة عن العالم، تقاوم اليوم في عفرين مرتزقة 
مهندس اإلرهاب الرئيس التركي »أردوغان«، 
آفا  روج  في  االنتصارات  وحداتنا  حققت  وكما 
عفرين  في  التركي  االحتالل  على  ستنتصر 

وجرابلس وإعزاز والباب أيضاً«.
وبيّن الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم 
 19 ثورة  أن،  لكريم صاروخان  عبدا  الجزيرة 
تموز اكتسبت قوتها من شعبها المناضل، ولفت 
الديمقراطية  األمة  مشروع  أن  إلى  صاروخان 
عبدهللا  الكردي  الشعب  قائد  أفكار  من  المقتبس 
أوجالن، الذي يدعو إلى العيش المشترك وأخوة 
شمال  وشعوب  آفا  روج  ثورة  أوصل  الشعوب 
سوريا »كرد، عرب، سريان« إلى هذه المرحلة 

المتقدمة. 
ستبقى  آفا  روج  ثورة  إن  صاروخان  وأكد 
مستمرة، لطالما هناك شبر من أراضي عفرين 
وباقي المناطق السورية تحت سيطرة االحتالل 
األراضي  تحرير  »لذلك  قائالً:  وتابع  التركي، 
على  يقع  واجب  التركي  االحتالل  من  السورية 
في  وتناضل  الديمقراطية  سوريا  قوات  عاتق 

استعداد  عن  صاروخان  وأبدى  ذلك«.  سبيل 
مفاوضات  إلجراء  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 

في سبيل حل األزمة السورية.
الدفاع  لهيئة  المشتركة  الرئاسة  نائب  واستذكر 
األحد  عبد  الجزيرة  إقليم  في  الذاتية  والحماية 
كورية وممثل المكون السرياني، شهداء الحرية 
المنطقة،  أبناء  على  تموز   19 ثورة  وبارك 
تحرير  حتى  بالنضال  سيستمرون  إنهم  وقال 
عفرين من االحتالل التركي وإعادتها إلى أهلها. 
واآلثار  السياحة  لهيئة  المشترك  الرئيس  وأشار 
في إقليم الجزيرة حسين علي إلى أن ثورة 19 
تموز تؤثر على العالم بشكل خاص، ألنها دعت 
وأضاف:  الشعوب،  بين  المجتمعية  العدالة  إلى 
»ألنها ترتكز على مبدأ العيش المشترك وأخوة 
الشعوب يشارك فيها كل مكون بطابعه ودينه«. 
في  الدبلوماسية  العالقات  لجنة  عضوة  وقالت 
دور  المرأة  »لعبت  بوطي:  وليدة  ستار  مؤتمر 
القيادي في ثورة روج آفا، على مختلف األصعدة 
والثقافية«،  واالجتماعية  والعسكرية  السياسية 
جميع  كسر  المرأة  »استطاعت  قائلة:  وتابعت 
ولعبت  عليها،  المفروضة  المجتمعية  القيود 
في  الرجل  إلى جانب  المجتمع  قيادة  في  دورها 
إلى أن ثورة  المجاالت«. وأشارت وليدة  جميع 
روج آفا وصلت إلى هذه المرحلة، بفضل بطولة 
فيان  خابور،  أفيستا  ميركان،  »آرين  الشهيدات 
الدفاع  سبيل  في  بأنفسهن  والتضحية  ودستينا« 

عن مكتسبات روج آفا.
وبعد إلقاء الكلمات، بدأت االحتفالية بتقديم الفرق 
بوطان،  »فرقة  االحتفال  في  المشاركة  الفنية 
المكون  من  فنانين  مردي،  فرهاد  جودي، 
وفلكلورية،  ثورية  أغاني  والعربي«  السرياني 
الدبكة  حلقات  عقد  وسط  األهالي  معها  تفاعل 

على وقع تلك األغاني. وانتهت االحتفالية بترديد 
األهالي للشعارات التي تمجد الشهداء. 

وفي كوباني احتفل أهالي إقليم الفرات بالذكرى 
انطلقت  التي  آفا  روج  لثورة  السادسة  السنوية 
العديد  ألقيت  االحتفالية  من كوباني، وفي سياق 
من كلمات، منها كلمة الرئيسة المشتركة للهيئة 
التنفيذية لفيدرالية شمال سوريا فوزة يوسف التي 
مقاتلي  جميع  على  الذكرى  حلول  فيها  باركت 
السوري.  الشعب  وجميع  والشهداء  الحرية 
السادس  العام  نطوي  »اليوم  قائلة:  وأضافت 
للثورة، والتي واجهت على مر األعوام الماضية 
منع  وحاولت  إرادتنا  استهدفت  كثيرة  هجمات 
المرأة  منع  حاولت  حريته،  تحقيق  من  الشعب 
تحقيق  سبيل  وفي  الحرية  تحقيق  من  والشباب 
ذلك شنت الكثير من الهجمات كان آخرها على 
فوزة  وأعربت  تركيا«.  احتلتها  التي  عفرين 
يوسف عن ثقتها بأن تكون ثورة روج آفا ثورة 
مناطق  لكامل  ثورة  كما أصبحت  لكامل سوريا 

الشمال السوري.
لن  الشهداء  بدأها  التي  »المسيرة  بأن  وأكدت 
مهما  توقفها،  أن  محتلة  قوى  وال  أحد  يستطيع 
كانت الهجمات كبيرة إرادتنا إرادة الشعوب تبقى 

أكبر منها«.
فوزة  قالت  سوريا،  في  الحل  عن  حديثها  وفي 
يوسف: »ينشرون اليوم الكثير من األكاذيب حول 
السوري،  النظام  وبين  بيننا  مفاوضات  حدوث 
يأتي  شيء  على  نتفاوض  لن  بأننا  لشعبنا  نقول 
لدينا  وشعبنا،  وثورتنا  مكتسباتنا  على  بخطورة 
على  نتفاوض  لن  والمفاوضات،  للحل  إرادة 
شيء يفرض علينا، عندما نتفاوض سنتقاسم مع 
وأكدت  مناسبة«.  بطرق  الخطوات  كل  شعبنا 
ذلك  لكن  واالتفاق  للحل  مستعدون  بأنهم  فوزة 

ختام  وفي  دولية.  بضمانات  يكون  أن  يجب 
حديثها أكدت فوزة يوسف بأن النضال لن يتوقف 
حتى تحرير عفرين من االحتالل التركي، الفتة 
أكبر حتى تحقيق ذلك،  النضال سيكون  أن  إلى 
في  الدبلوماسية  العالقات  عضو  تحدث  بينما 
الديمقراطي صالح مسلم مؤكداً  المجتمع  حركة 
هي  كوباني  حررت  التي  الشعبية  اإلرادة  بأن 
وأشار   الزور.  ودير  والرقة  منبج  التي حررت 
األطراف  بأن  المقتضبة  كلمته  في  مسلم  صالح 
التي تريد زعزعة األمن لشمال سوريا لن تنجح 
كون كل المكونات متماسكة بشكل كبير في سبيل 

بناء سوريا تعددية ديمقراطية.
في  ماضون  بأنهم  كلمته  ختام  في  مسلم  وأكد 
مشروعهم الديمقراطي  لبناء وطن حر وكريم، 
اختلطت  التي  الشهداء  دماء  أن  على  مشدداً 
ولكافة  لهم  الرئيسي  الدافع  هي  الوطن  بأرض 
هذه  في  باالستمرار  سوريا  شمال  مكونات 
المشترك  الرئيس  أشار  جانبه  من  النضال. 
بأن  الدرار  رياض  الديمقراطية  سوريا  لمجلس 
ثورة 19/تموز حققت تكاتفاً وثقة بين الشعوب، 
المنطقة  شعوب  قدمها  التي  التضحيات  وبأن 
خالل هذه الثورة أوصلت الشمال السوري إلى 

الحرية ودحر المرتزقة.
المفتاح  وكانت  صمدت  »كوباني  درار:  وتابع 
للنصر واالنطالقة لتحرير مدن أخرى مثل الرقة 
أنها شكلت وحدة  الزور، واألهم من ذلك  ودير 

بين المكونات«.
من  العديد  بأن  حديثه  نهاية  في  الدرار  وقال 
األحزاب تلتف حول مجلس سوريا الديمقراطية، 
بأنهم يسيرون في الطريق الصحيح نحو  مؤكداً 

سوريا حرة ديمقراطية.

مشال سوريا حتتفل بثورة 19 متوز

السياسيَّة  ؤى  الرُّ توحيد  بهدف  ـ  األخبار  مركز 
سوريا  ات  لقوَّ العامة  العالقات  مكتب  عقد 
الديمقراطية اجتماعاً ألهالي ريف الرقة الغربي 

الخميس 2018/7/19.
حضر االجتماع عدد من شيوخ ووجهاء العشائر 
االجتماع  وافتُتِح  والطبقة،  وصرين  الرقة  في 
في  شمر  عشيرة  شيخ  ألقاها  ترحيبية  بكلمة 
»نرحب  فيها:  وقال  الشيخ  حمد  العين  رأس 
وممثلي  العشائر  وجهاء  من  الحضور  بكل 
محبَّة  بادرة  هو  االجتماع  وهذا  المؤسسات، 

وتآلف و ودَّة بيننا نحن الشعب السوري«.
الرئاسيَّة  الهيئة  ممثل  أيضاً  االجتماع  حضر 
علي  محمد  حسن  الديمقراطية  سوريا  لمجلس 

والخزي  شهدائنا  على  »الرحمة  قال:  الذي 
الشهداء   ألمهات  وأبارك  اإلنسانية،  ألعداء 

للشعب بنصرنا على اإلرهاب«.
المؤسسات  جميع  تعمل  »اليوم  علي:  وأضاف 
هو  إنما  اآلن  حتَّى  حققنه  وما  الشعب،  لخدمة 
التي  المناطق  مع  فبالمقارنة  تاريخي  إنجاٌز 
يسيطر عليها النظام، أو التي احتلتها تركيا فال 
للمقارنة من حيث االصالحات واإلعمار  سبيل 

غيرها من اإلنجازات«.
وأشاد العلي بأنّه »إن لم ننظم عملنا سينهار ما 
نصبو إليه و كما دخلت المرتزقة سابقاً سيدخلون 

مجدداً«.
»المفاوضات  بقوله:  كلمته  علي  واختتم 

إعادة  سبيل  في  قائمة  زالت  ما  واالجتماعات 
ونحن  السوري،  للشعب  واللُّحمة  الوحدة 
مستعدون للتفاوض حتى مع النظام في هذا الشَّأن 

فالشعب السوري واحد مهما تعددت أطيافه«.
بارز في االجتماع، حيث  للمرأة حضوٌر  وكان 
الشابة  المرأة  باسم  المتحدثة  االجتماع  حضرت 
حوريات  عنَّا  »قالوا  وقالت:  عبدي  زليخة 
لبوات  فنحن  خسئتم  لهم  نقول  لكننا؛  الفرات. 
وقواتها«.  الديمقراطية  ة  لألمَّ والمجد  الفرات 
بعض  تضمن  ختامي  ببيان  االجتماع  واختتم 

المستجدات السياسيّة والخدمية.
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التعليمية وتهتم بتطبيقها. 
أما بالنسبة لدور المرأة في لجنة التدريب في 
مجلس المقاطعة أشارت زينب: »للمرأة دور 
كافة،  والتعليم  التدريب  مؤسسات  في  فعال 
التدريب  لميدان  المرأة  انضمام  ونالحظ 
مدى  ذلك  يظهر  جداً،  عاليٍة  بنسبة  والتعليم 
وأرضها  بلغتها  للمرأة  المتين  االرتباط 

وثقافتها«. 
معاهد  في  اإلدارية  حدثتنا  جهتها؛  ومن 
شمدين  السالم  عبد  ميديا  الحسكة  مقاطعة 
عن أهمية المعاهد قائلة: »افتتح معهد إعداد 
منذ  سوريا  وشمال  آفا  روج  في  المدرسين 
ثالث سنوات على أساس تعليم الطالب على 
أنه  العلم  مع  واإلعدادية،  االبتدائية  المناهج 
يوجد سبعة معاهد في مقاطعة الحسكة يتواجد 
فيها كل المكونات واللغات )الكردية والعربية 
والسريانية(، وتقام الدورات على مراحل في 
المعاهد، الفترة األولى أربعة أشهر يتم فيها 
فكرية  دروساً  فيها  ويتلقون  الطالب  تقييم 
في  النجاح  وبعد  األم،  اللغة  عن  ودروس 
التقييم األول، ينضمون إلى المنهاج األساسي 
في المعهد )االبتدائي(. أما المنهاج اإلعدادي 
فيضم قسمين، قسم أدبي وقسم علمي، مع العلم 
أنه في كل أسبوع يؤخذ تكميل الطالب ويعقد 
اجتماع عام للمعلمين يناقشون خالله الوضع 
العام للمعاهد والمتدربين والمدربين، وكل ما 
في  والنظر  للمعاهد  العمل  آلية  بسير  يتعلق 

المشاكل والصعوبات التي تواجههم ووضع 
يخدم  بشكل  المناسبة  واالقتراحات  الحلول 
شهر  كل  وفي  والتدريب.  التعليم  مصلحة 
للطالب  ونظري  عملي  كامل  تقييم  يوجد 
لمعرفة مستواهم ومدى تقبلهم، ويركز التقييم 
في المعاهد بشكٍل كبيٍر على أخالق الطالب 
وأسلوبه في الحياة ومستوى استيعابه ألفكار 

الدروس  على  ونركز  جديدة،  ونظريات 
تخرجت  وقد  التدريس،  وطرائق  الفكرية 
ثالث دورات في كل معاهد مقاطعة الحسكة 
إقبال  نسبة  زاد  الذي  األمر  وتفوق،  بنجاح 
الطالب عليها ومن جميع شرائح المجتمع«.

االلتحاق بالعملية الرتبوية

بن  سعد  مدرسة  في  اإلدارية  وحدثتنا  كما 
المكون  من  علي  صالح  بثينة  وقاص  أبي 
العربي قائلةً: »تعيش شرائح ومكونات روج 
آفا وشمال سوريا من كرد وعرب وسريان 
يهدف  حيث  وتربوية،  تعليمية  ثورة  وأرمن 
تحسين  إلى  آفا  روج  في  والتدريب  التعليم 
واالقتصادي،  والفكري  االجتماعي  الوضع 
وبناء جيل جديد بمفهوم الحرية والديمقراطية 
األمة  مبدأ  وعلى  االجتماعية  والعدالة 
بين  المشترك  والتعايش  الديمقراطية، 
المكونات كافة. ومع اندالع الثورة في روج 
آفا واإلعالن عن اإلدارة الذاتية الديمقراطية 
بطرح مشروع تعليمي تربوي لمنهاج جديد 
على مبدأ األخالق االجتماعية الفاضلة دون 
القى  مكون،  أي  بين  العنصري  التمييز 
وانضم  األهالي،  من  استحساناً  المنهاج  هذا 
الشباب  من  الكثير  التربوية  العملية  إلى 
واسعاً  إقباالً  والشابات بكل األعمار، ورأينا 

كليات  من  السورية  الجامعات  خريجي  من 
اآلداب بكل فروعها، ومنهم من أكمل تعليمه 
الذاتية  اإلدارة  بمعاهد  والتحق  الجامعي 
اإلكمال  توقف عن  من  ومنهم  الديمقراطية، 
التربوية  المعاهد  في  دراسته  ليتمم  الجامعي 
دل  إن  وهذا  الديمقراطية،  الذاتية  لإلدارة 
على شيء إنما يدل على مدى ديمقراطية هذه 

المناهج في التعريف الصحيح بتاريخ وثقافة 
الشعوب وفتح المجال أمام الشباب والشابات 
للعمل في المجال التعليمي وممارسة حياتهم 
االجتماعية والفكرية واالقتصادية بكل حرية 
المصداقية لكل  الجديدة  للمناهج  لما  وشفافية 
واالجتماعية  والفكرية  التاريخية  المعلومات 

ولكل الشرائح واألطياف«.
وأكدت بثينة: »على أنَّ للمرأة الدوَر الفعال 
والتعليمية  التربوية  العملية  في  واإليجابي 
األساس  المرأة  وتعتبر  جداً،  عالية  بنسبة 
والتقدم  الرقي  ألن  بالمجتمع،  للنهوض 
األساس  وهذا  األساس،  بحجر  يتحقق 
األخالق  على  الناشئة  األجيال  تربية  هو 
والعدالة االجتماعية، وكما رأينا أنَّ ما يميز 
الثقافة  أفراد مجتمع ما عن مجتمع آخر هو 
والتعليمية،  التربوية  والثقافة  المجتمعية 
عملية  في  اإليجابي  المؤثر  المرأة  وكانت 
إيصال  في  وخبرة  فن  من  تمتلك  لما  التعليم 
المعلومات والمهارات بوجهها الصحيح إلى 
نجاح  أسباب  أهم  من  كانت  وهذه  المتلقي، 
العملية التربوية في روج آفا وشمال سوريا«.

يهدف التعليم في روج آفا وشمال سوريا إلى 
العدالة  تسوده  حر  ديمقراطي  مجتمع  بناء 
جميع  بين  الحر  النبيل  والفكر  االجتماعية 
المكونات المتواجدة على أرضها ولما للتعليم 
الحياة  مقومات  تحسين  في  قوي  تأثير  من 
وبهدف  والفكرية،  واالقتصادية  االجتماعية 
أفضل؛  بشكٍل  العلمي  المستوى  تطوير 
مقاطعة  في  المدارس  إدارة  لجنة  قامت 
المعلمين  لتدريب  مراكز  بافتتاح  الحسكة 
للصفوف  الجديدة  المناهج  على  والمعلمات 
هؤالء  ليكتسب  والسادس،  والخامس  الرابع 
المدرسين من خاللها طرق التدريس بوسائل 
واإلعطاء  التمكين  على  تساعدهم  متطورة، 
صحيفتنا  قامت  وقد  للتالميذ،  جيد  بشكٍل 
عملية  على  القائمات  النساء  آراء  بأخذ 
التعليم والتدريب في مقاطعة الحسكة كما في 

تقريرنا التالي:
والتقينا بالناطقة باسم لجنة التدريب والتعليم 
وحدثتنا  عبد هللا  زينب  الحسكة  مقاطعة  في 
قائلةً: »التدريب والتعليم يأتي قبل كل شيء 
بعيداً  حر،  ديمقراطي  بفكر  اإلنسان  لبناء 
في  تقوم  التي  القومية والطائفية  النزعة  عن 
يهدف  القومية، حيث  المجتمعات  الكثير من 
التدريب والتعليم في روج آفا وشمال سوريا 

يسوده  سياسي  أخالقي  مجتمع  بناء  إلى 
األطياف  جميع  بين  االجتماعية  العدالة 
األم  بلغته  يتعلم  فالكل  واألديان،  والمكونات 
دون تمييز عنصري بين هذه المكونات بفكر 
ومفهوم المجتمع الديمقراطي والبيئي وحرية 

المرأة«. 

دور املرأة يف جلان 
التدريب والتعليم 

تنقسم  المقاطعة  في  والتعليم  التدريب  لجنة 
إلى قسمين: )اللجنة التنفيذية ولجنة المتابعة(. 
مهمة اللجنة التنفيذية التنسيق مع لجنة إدارة 
العملية  سير  على  واألشراف  المدارس 
المتعلقة  والمخططات  والتعليمية  التربوية 
عامة  مرجعية  وتعتبر  والتعليم،  بالتدريب 
ضمن جغرافية المقاطعة بما ال يتعارض مع 
في  والتعليم  التربية  لهيئة  العامة  القرارات 
إقليم الجزيرة ونظامه الداخلي وعددهم ثالثة 

أعضاء.
أما لجنة المتابعة وعدد أعضائها اثنان فهي 
مدى  مراقبة  عن  األولى  بالدرجة  مسؤولة 
قيام اللجنة التنفيذية بعملها وتطرح المشاريع 

 املرأة.. أساس تطوير العملية الرتبوية
وكتابية  لغوية  مهارات  الفرد  تكسب  منظمة  معرفية  عملية  هو  التعليم  ـ  احلسكة  روناهي/ 
تتجسد يف غرس القيم األخالقية والثقافية واالجتماعية والتارخيية للمتعلم، تساعده على 
العيش يف الرقعة اجلغرافية اليت يعيش عليها بكل طمأنينة من خالل كسب املهارات املختلفة 
وله أمهية كبرية يف حياة األشخاص  مهنية،  أم  أكانت فكرية  التعليم سواء  يكتسبها من  اليت 
بكل مراحل احلياة ملا له القدرة على نقل املعارف واخلربات واملهنات واملهارات إىل اآلخرين. 

»حماية  شعار  تحت   - الطبقة  روناهي/ 
عفرين ضمان لحماية ثورة المرأة« احتفلت 
المرأة في الطبقة بتأسيس مجلسها في الذكرى 

السنوية األولى الفتتاح المجلس.
المدنية  اإلدارة  عضوات  الحفل  حضر 
المؤسسات  في  والنساء  الديمقراطية 
من  ونساء  والمجتمعية  المدنية  واإلدارات 
الطبقة وريفها. وبدأ االحتفال بالوقوف دقيقة 
صمت على أرواح الشهداء، وألقت اإلدارية 
الرشيد  سعاد  الطبقة  في  المرأة  مجلس  في 
كلمة ذكرت فيها أعمال المجلس منذ تأسيسه 
في  المرأة  ودور  المجلس  وأهمية  عام  قبل 
الطبقة وريفها، وقدمت فرقة المركز الثقافي 
في الطبقة المؤلفة من عدد من أطفال لوحةً 

فنية تحت عنوان يا خطار الليل.
رشا  الشهداء  عوائل  باسم  كلمة  ألقت  كما 
تأسيس  أن  كلمتها  في  ذكرت  والتي  الطه 
المجلس يتزامن مع االحتفال بثورة روج آفا 
وشمال سوريا، وكانت ثورة المرأة بامتياز، 
وأشارت إلى دور المجلس في تنظيم المرأة 
»المرأة  وقالت:  اإلدارة،  نحو  وانطالقها 
وأفيستا  آرين  الشهيدات  تعاهد  الطبقاوية 

بالسير على خطاهن«.
شعرية  قصيدة  الموسى  لونا  الطفلة  وقدمت 
تتحدث عن تصرفات مرتزقة داعش خالل 

فترة سيطرتهم على المنطقة.

في  المرأة  لجنة  كلمة  محمد  روشين  وألقت 
الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 
عن تمايز المرأة في المجتمع بدورها الفعال 
في بنائه من خالل فكرها المتجدد وأشارت: 
»تلعب المرأة دورها في المجتمع من المربية 
استطاع  وقد  والمعلمة،  والطبيبة  واألم 
المجلس أن يساعد المرأة في كل المجاالت«.
فاطمة  الشاعرة  ألقت  ذاته؛  السياق  وفي 
معاناة  عن  فيها  تحدثت  قصيدة  الشامي 
المرأة مع مرتزقة داعش وبخاصة مع جهاز 
نهاية  وفي  المرأة.  على  الذي ضيق  الحسبة 
الحفل؛ عقدت النساء حلقات الدبكة على وقع 

األغاني الشعبية والثورية.
افتتاح  على  عام  مّر  أنه؛  اإلشارة  وتجدر   
مجلس المرأة في الطبقة؛ استطاع من خالله 
جديدة  هيكلية  في  المرأة  صفوف  تنظيم 
المجتمع،  في  وحقوقها  المرأة  حرية  تضمن 
وإدراك  ذاتها  على  للتعرف  المرأة  وتدريب 
حقيقة دورها الفعال في المجتمع، وكان من 
توعية  أيضاً  الطبقة  في  المرأة  مجلس  نتاج 
المرأة، وتنظيمها وتدريبها، وشاركت المرأة 
والعسكرية،  اإلدارية  كافة  المجاالت  في 
كتيبة عسكرية  الطبقة  في  للمرأة  أصبح  فقد 
والتوعية،  للتدريب  وأكاديمية  بها،  خاصة 
كما لها دور في السياسة واألمن واالقتصاد 

وغيرها من المجاالت.

نساء الطبقة يعاهدن الشهيدات 
بالسري على خطاهن

تقرير/ دالل جان       

روناهي/ كركي لكي - أجري انتخابات مؤتمر 
ستار في ناحية كركي لكي بحضور العشرات 
من نساء البلدة في نقابة مدينة الرميالن، وقبل 
مؤتمر  باسم  المتحدثة  قرأت  االنتخابات  بدء 
والتي   المؤتمر  وثيقة  محمد  نسرين  ستار 
القريب،  للمستقبل  العمل  خطط  تضمنت 
الثالث  المرشحات  أسماء  قراءة  تم  ثم  ومن 
النساء  وقامت  ستار،  مؤتمر  لمجلس  عشرة 
مجلس  في  لتمثيلهن  بانتخابهن  الحاضرات 
ناحية البلدة، وفي هذا اإلطار كان لنا لقاء مع 
المتحدثة باسم مؤتمر ستار في إقليم الجزيرة 
المؤتمر  موعد  »اقترب  وقالت:  سويد  أفين 
األقاليم  مستوى  على  ستار  لمؤتمر  العام 
مقاطعة  في  الكونفرانس  عقد  تم  فقد  الثالثة، 
مقاطعة  لكوانفرانس  نحضر  واآلن  كوباني 
الشهباء ومقاطعة قامشلو ونحن هنا اآلن كي 
ناحية  من  النساء  لتمثيل  المرشحات  ننتخب 
عقدنا  حيث  الناحية،  مجلس  في  لكي  كركي 

السنتين  خالل  مراراً  االجتماعات 
المنصرمتين لتقييم األوضاع بشكل 
بآرائهن في  النساء  عام، ومشاركة 
ثالث  وانتخبت  السياسي،  الوضع 
عشرة امرأة للوقوف على مشكالت 
المرأة في المجتمع وحلها، والتأثير 

اإليجابي على النساء عامةً«.

أشادت الرئيسة المشتركة للمجلس التأسيسي 
بنهج  يوسف  هدية  سوريا  شمال  لفيدرالية 
مؤكدة  السوري  الشمال  في  المرأة  وتنظيم 
على أنَّ هذه الخطوات من التقدم واإلنجازات 
الطريق  ترسم  إنما  فقط،  لهن  ملكاً  ليست 
للمرأة الشرق أوسطية وبناء  ليصبح نموذجاً 

مجتمع حر ديمقراطي. 
الكونفرانس  خالل  ألقتها  كلمة  في  ذلك  جاء 

الذي  للشهباء  الحرة  المرأة  التحاد  الثاني 
ضمان  هي  المرأة  »حرية  شعار  تحت  عقد 
هدية  ونوهت  الديمقراطي«.  المجتمع  حرية 
البعثي في  النظام  بالقول: »إن  خالل حديثها 
ولن  لم  السورية  الثورة  يدَّعون  ومن  سوريا 
يستطيعوا إعطاء المرأة حقها في لعب دورها 
الريادي بالمجتمع، حيث أنهم يّدعون الحرية 
فيها،  مهمشة  المرأة  أن  إال  واالشتراكية 
وبالتأكيد فإن ذلك يأتي من كونهم يخشون من 

المرأة وفكرها الحر وتطويرها للمجتمع«.
التي  الراهنة  الظروف  ظل  »في  وتابعت: 
إقليمية  تشهدها سوريا من صراعات دولية، 
هي  الكونفرانس  عقد  خطوة  فإن  وداخلية 
نساء  أن  هدية  وأكدت  تاريخية«.  خطوة 
الشهباء استطعن الخروج من أسوار الذهنية 
الكونفرانس  في  المشاركات  السلطوية وعدد 
دليل على ذلك، ويتوجب منهن تقييم وضعهن 

على المستوى السياسي والتنظيمي بشكٍل جيد 
ومعمق، ويتمكن من المقارنة بين حياة المرأة 
في الشهباء قبل وبعد التعرف على التنظيم«.

ضرورة  على  حديثها  أثناء  هدية  وشددت 
تقوية تنظيم المرأة وتوعيتها مؤكدة أن المرأة 
في الشمال السوري ستكون القدوة في تغيير 
المسارات السياسية والعسكرية بالتوجه نحو 
يتحلين  لما  وذلك  ديمقراطي،  حر  مجتمع 
المجتمع  مجاالت  في  وتوعية  تنظيم  من  به 
كافة. وإن هذا التقدم واإلنجازات التي تحققت 
أنها  المؤكد  من  المناضلة  المرأة  بإرادة 
أعين  في  كشوكة  وهي  للهجمات  ستتعرض 
القوى المعادية لحرية المرأة، وقالت: »علينا 
أن نكون بترابطنا وأخوتنا كنساء؛ الرد على 

هذه القوى المعادية«.

االنتهاء من انتخابات مؤمتر ستار يف كركي لكي

هدية يوسف: «املرأة يف الشمال السوري أمنوذج لنساء الشرق األوسط«

تقرير/ ليكرين خاني

 للدوري القادم
ً
مباريات مكثفة ألندية إقليم اجلزيرة استعدادا

ما زالت األنظار تتجه من قبل عشاق الكرة للدوري القادم لكرة القدم ألندية إقليم اجلزيرة للدرجتني األوىل والثانية، واألندية مستمرة بالتحضري للدوري من 
خالل التمارين واملباريات الودية وطبعًا من املزمع أن ينطلق دوري الرجال مع بدايات الشهر التاسع، وسيقام للمرة األوىل موسم كروي يُلعب يف سنتني يعين 

سوف يكون املوسم لعامي 2018 ـ 2019م، عكس املاضي كان يقام ضمن السنة اجلارية نفسها.

حقيبة روناهي الرياضية

الشباب  للجنة  دعماً  الدولي  التحالف  قدم  ـ 
والرياضة بمنبج وكانت عبارة عن مستلزمات 
لكرة  ملعب  وتجهيزات  متنوعة  رياضية 
السلة، كما وعدوا ببناء مالعب في المدينة في 
إطار الدعم المقدم من قبلهم لفئة الشباب بغية 
تطويرهم واالستفادة من طاقاتهم في المجتمع 

بشكٍل عام.
آفا  روج  لثورة  السادسة  الذكرى  بمناسبة  ـ 
فريقي  بين  بكوباني  القدم  لكرة  مباراة  أُقيمت 
العمال والوحدة، واستطاع فريق العمال تحقيق 
الفوز رغم أنَّه كان خاسراً بثنائية نظيفة ولكنه 

مقابل  أهداف  وبثالثة  لصالحه  النتيجة  قلب 
هدفين، وذلك على أرضية ملعب نادي كوباني 
وبحضور ممثلون عن هيئة الشباب والرياضة 
آفا  روج  شبيبة  واتحاد  الرياضي  واالتحاد 

بكوباني.
ـ في انطالق مرحلة اإلياب من دوري األشبال 
الطريق  نادي  أشبال  فاز  الجزيرة  إقليم  ألندية 
على أشبال نادي روج آفا بثالثية نظيفة، وذلك 
على أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو.
روناهي/ قامشلو

منها  أسباب،  لعدة  العام  هذا  الدوري  وتأخر 
عماد  الكابتن  قدم  كرة  مكتب  رئيس  استقالة 
أشهر  لعدة  عنه  المهام  استالم  وتأخير  مسور 
سركيسيان  بيرج  الكابتن  على  األمر  وليستقر 
وفي الوقت نفسه مشكلة انتقال االتحاد الرياضي 
جديد  من  والرجوع  العمل  هيئة  من  إدارياً 
الجزيرة،  في  والرياضة  الشباب  لهيئة  ليتبع 
ناهيك عن المشاكل التي تعصف باالتحاد بين 
األعضاء بين الفترة واألخرى، وهذا العام لدينا 
عشرة أندية سوف تلعب كدرجة أولى باإلضافة 
مالعب  وشهدت  ثانية،  كدرجة  نادياً   12 إلى 
الدفاع  فاز  ومنها  المباريات  من  العديد  اإلقليم 
الذاتي على أهلي عامودا بنتيجة خمسة أهداف 
أوركيش  ملعب  أرضية  على  هدفين،  مقابل 
بعامودا، بينما تغلب على أرضية ملعب الشهيد 
عامودا  من  االتحاد  نادي  بقامشلو  كجو  هيثم 
على نادي برخدان من قامشلو وبأربعة أهداف 
مقابل ثالثة، وعلى الملعب نفسه؛ تعادل نادي 

بهدفين  كوجر  تل  شبيبة  نادي  مع  قامشلو 
الجزيرة  عمال  على  برخدان  وتغلب  لهدفين، 
وبهدفين بدون رد، وتعتبر المباريات التجريبية 
ال  معظمها  لألسف  ولكن؛  لألندية.  جداً  هامة 
تستفيد منها فهي تلعب المباراة فقط وال تدرس 
أماكن الخلل والضعف في الفريق ضمن ميدان 
وال  بأكملهم،  الالعبين  تجربة  وال  الملعب 
االعتماد على العديد من طرق اللعب المختلفة، 
المدربين  نقص  بسبب  يأتي  األمر  وهذا 
المؤهلين والمختصين للعبة ممن يشرفون على 
مهام تدريبات األندية والمباراة التجريبية هامة 
ويمكن االستفادة منها بطريقة علمية ورياضية، 
وتستمر هذه المباريات لحين انطالق الدوري 
إقليم  في  المستديرة  عشاق  ينتظرها  والذي 

الجزيرة بشغف في الفترة القادمة.

جوان محمد

 مونديال العامل...
ً
وداعا

العالم  حول  المستديرة  جماهير  ودعت 
مونديال كأس العالم بروسيا بنسخته الـ21 
أن  بعد  للقب،  فرنسا  بحسم  انتهى  والذي 
كرواتيا  على  النهائية  المباراة  في  تفوقت 
في  الثانية  النجمة  لتضيف   ،2-4 بنتيجة 
بكل  مختلفاً  كان  المونديال  تاريخها، 
والظروف  النواحي  كل  ومن  المقاييس 
السياسة من  والزمان أيضاً، حيث تداخلت 
منه،  األخيرة  اليوم  حتى  االنطالقة  قبل 
المزدوج  الجاسوس  تسميم  حالة  فقضية 
تلك  وبخاصٍة  وابنته  سكربيال  سيرجي 
وبريطانيا  بين روسيا  أثيرت  التي  القضية 
أدت  والتي  المذكورة  التسمم  حالة  بسبب 
للمجال  وامتدت  البلدين  بين  التصعيد  إلى 
من  باالنسحاب  وقتها  وهددوا  الرياضي، 
وعندما  المونديال  بدء  قبل  العالم  كأس 
وصل اإلنكليز للمربع الذهبي في النهائيات 
الجمال  ملكة  لوبيريفا،  فيكتوريا  حثت 
العالم  كأس  وسفيرة  السابقة،  الروسية 
على  إنكلترا،  جماهير  )الفيفا(،  قبل  من 
موسكو،  إلى  والقدوم  السياسة  تجاهل 
سيواجه  الذي  بالدهم  منتخب  لتشجيع 
للبطولة،  النهائي  قبل  الدور  في  كرواتيا، 
أوزيل  مسعود  الالعبين  صورة  وكذلك 
رجب  الديكتاتور  مع  غوندوغان  وإيلكاي 
الالعبان، صورة  والتقط  أرودغان،  طيب 
فريقيهما،  قميصي  وأهدياه  أرودغان  مع 
آرسنال  بفريق  قميصه  أوزيل  له  قدم  إذ 
مانشستر  مع  قميصه  غوندوغان  وأهداه 
عن  األلمانية  المستشارة  وأعربت  سيتي، 
وتلك  أردوغان  مع  الالعبين  للقاء  انتقادها 
األلمانية  الصحافة  في  معلقة  بقيت  الحادثة 
التقليل من شأن  الفني  الكادر  رغم محاولة 
الصورة وتداعياتها. ولكن؛ لم يفلحوا بذلك، 
بطلة  مشاركة  من  األخير  اليوم  حتى  إذ 
العالم ألمانيا في المونديال ووقت خروجها 
من الدور األول بعد الخسارة مع الكوريين 
بهدفين نظيفين هاجم أحد الجماهير الالعب 
بتلك  أردوغان  لعنة  ولعل  أوزيل،  مسعود 
الصورة كانت كافية إلخراج األلمان حسب 
الصحافة األلمانية، وكان لها دور بارز في 
ذلك ناهيك عن حالة غضب وانزعاج كبيرة 
خلقتها الصورة من قبل أبناء الشعب الكردي 
لهم  األول  العدو  أردوغان  في  يرى  الذي 
األلماني  المنتخب  تشجيع  الكثيرون  وترك 
هم  كونهم  بحكم  يشجعونهم  كانوا  والذين 
انطالق  ومع  اآلري،  العرق  من  أيضاً 
الحصة  والسعودية  لقطر  كانت  المونديال 
األبرز إلدخال السياسة ألجواء المونديال، 
واشتكت السعودية على القناة القطرية التي 
سبورت«  إن  »بي  للمونديال  ناقلة  كانت 
في  السعوديين  المعنيين  من  السخرية  بعد 
السعودي  المنتخب  خسارة  بعد  الرياضة 
المونديال، وكان  افتتاحية  في  الروس  أمام 
للقناة،  الرياضي  التحليل  استوديو  في  ذلك 
الدولتين  بين  العالقات  في  القطيعة  حيث 
كانت  والمعجزة  أشهر،  منذ  الخليجيتين 
الكرواتي  المنتخب  بوصول  بالبطولة 
للمباراة النهائية ذلك البلد الصغير وصاحب 
للنهائي  الكروات  وصل  الكبير،  الحلم 
وكانت  الفرنسيين  الديوك  ضد  ولعبوا 
الغالبية من الجماهير في قامشلو وروج آفا 
تُشجع منتخب الكروات ولكن قبل انطالق 
لرئيسة  صورة  ظهرت  بساعات  المباراة 
كرواتيا مع أرودغان وهما يحمالن صورة 
لمنتخب  منه  نصف  نصفين  من  لقميص 
كرواتيا والنصف اآلخر للمنتخب التركي، 
مما إثار حفيظة الشعب الكردي الذي انقلب 
الجميع  وتوقع  الفرنسي  للمنتخب  مشجعاً 
مثل  الكروات  ستطال  أرودعان  لعنة  بأن 
األلمان وبالفعل حصل ذلك وخسر المنتخب 
بأربعة  الفرنسي  المنتخب  وفاز  الكرواتي 

أهداف مقابل هدفين. يتبع...

املرصد 
الرياضي

تقرير/ جوان حممد

سبع رياضات جديدة يف أوملبياد 
بكني الشتوية

سبع  إضافة  الدولية،  األولمبية  اللجنة  قررت 
رياضات جديدة لبرنامج دورة بكين األولمبية 
الطريق  يمهد  ما  2022م،  بكين  في  الشتوية 
نحو أعلى تمثيل من النساء في تاريخ الدورات 
للجنة  التنفيذي  المجلس  ووافق  الشتوية، 
من  رياضات  إضافة  على  الدولية،  األولمبية 
)رجال  الطلق  الهواء  في  الحر  التزلج  بينها 
وسيدات( والتتابع المختلط للمسافات القصيرة 

والتزلج مع القفز لفرق المختلط.
للجنة  الرياضي  المدير  مكدونالد،  كيت  وقال 
األولمبية الدولية في بيان: »إضافة هذه األلعاب 
المتواصل  التزامنا  يعكس  بكين 2022م،  في 
شباباً  أكثر  األولمبية  األلعاب  برنامج  لجعل 

وتوازناً بين الجنسين«.
رياضات  لزيادة  للغاية  سعيد  »أنا  وأضاف: 
المثيرة  األلعاب  هذه  في  وبخاصة  النساء 
فإننا  ذاته،  الوقت  »في  وأردف:  والمبهرة«. 
نبعث برسالة بأن حجم دورة األلعاب الشتوية 

يتم التعامل معه بشكل مباشر«.
وبهذا القرار ستزيد مشاركة السيدات في دورة 
إلى 45.44% حيث  بكين األولمبية من %41 
ستبلغ ألعاب النساء 46 لعبة بمشاركة 1314 
رياضية. وقالت اللجنة األولمبية الدولية: »إن 
 41 بواقع  تقلص  للرياضيين  اإلجمالي  العدد 

رياضياً ليصبح 2892 رياضياً«.

رونالدو يتسبب يف نفاذ تذاكر 
مباريات يوفنتوس باملوسم املقبل

أنه باع جميع  أعلن نادي يوفنتوس اإليطالي، 
الموسمية على  المقبل  الموسم  مباريات  تذاكر 
 23 عددها  البالغ  ستاديوم(،  )أليانز  ملعبه 
ألف و900 تذكرة، وذلك في خضم احتفاالت 
انضمام  بصفقة  »البيانكونيري«  جماهير 
قادماً  لصفوفه  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي 

من لاير مدريد اإلسباني.
على  الرسمي  موقعه  عبر  النادي  وكشف 
الموسم  انطالق  من  شهر  قبل  أنه  اإلنترنت 
اإليطالي  األولى  الدرجة  لدوري  الجديد 
تذكرة  و300  ألف   25 بيع  تم  آ«،  »السيري 
موسمية، باإلضافة لـ4 آالف بطاقة مخصصة 
صفقة  وساهمت  »المتميزين«.  لألعضاء 
انضمام الدون لبطل إيطاليا مقابل 112 مليون 
المباريات  تذاكر  اإلقبال على  تزايد  يورو في 
الذي  الجديد  الموسم  انطالق  قبل  الموسمية، 
تضع فيه جماهير السيدة العجوز آماالً عريضة 
على  بل  فحسب،  المحلي  المستوي  على  ليس 

مستوى دوري األبطال أيضاً.

الموسمية  البطاقات  أصحاب  من   %95 وجدد 
اشتراكاتهم للموسم المقبل، قبل أن يعلن النادي 
عن نفاد جميع التذاكر تماماً،  ومن المنتظر أن 
في  مباراة  لكل  تذكرة  ألف  النادي 12  يطرح 

الموسم المقبل للجماهير العادية.

مصر تهزم العراق يف بطولة العامل 
لكرة الطائرة ـ جلوس

الطائرة  للكرة  رجال  مصر  منتخب  جلوس تحقيق الفوز، في ثاني مبارياته ببطولة استطاع 
العالم المقامة حالياً في هولندا. وفاز المنتخب 
أشواط  ثالثة  بنتيجة  العراق  على  المصري 
الجولة  مقابل شوط وحيد، في إطار منافسات 
أيًضا  تضم  التي  الرابعة  بالمجموعة  الثانية 

منتخبي البوسنة، وبولندا.
وبهذه النتيجة ضمن المنتخب المصري التأهل 
مباراتين  في  الفوز  بعد  النهائي  إلى دور ربع 
أمام  مواجهة  له  ويتبقى  المجموعات،  بدور 
الثالثة  الجولة  إطار  في  البوسنة  منتخب 
الرابعة  المجموعة  منافسات  من  واألخيرة 

بالبطولة.
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والتي  سورية  في   2011 عام  أحداث  بعد 
انطلقت من درعا؛ أصبحت األرضية ُمهيَّأة 
تملك  كانت  التي  آفا  روج  في  الثورة  لقيام 
ميراثاً ثورياً لعقود من الزمن، واستندت إلى 
ذاكرٍة مليئة باألحداث آخرها انتفاضة آذار 
المأساوية  األحداث  عقب   2004 عام  في 
بقامشلو.  البلدّي  الملعب  في  وقعت  التي 
أّدى  ما  وهذا  جاهزة  كانت  فاألرضيّة  إذاً 
النضالّي  بدورها  المنطقة  شعوب  قيام  إلى 
ثورة  فكانت  السورّي،  للشعب  والطليعّي 
والتي   2012 عام  تموز  من  عشر  التاسع 
على  المناسب  الرد  كوباني  من  انطلقت 
المجتمع  حركة  وأخذت  األمنّي.  الفراغ 
الديمقراطّي التي تولَّت مهمة قيادة المرحلة 
على عاتقها تنظيم الشعب ووضعت الخطط 
وعلى  للمرحلة  واالستراتيجيات  والبرامج 
تنجح  كي  الظروف  فهيأت  األصعدة  شتى 
من  اآلخرون  انتهجه  عما  بعيداً  الثورة، 
لآلخرين،  وتبعيتها  الثورة  عسكرة  طرق 
فاتخذت الخط الثالث وهو خط تحقيق اإلرادة 
الشعبيّة وتأمين متطلبات الناس والدفاع عن 
المكتسبات التي تحقَّقت. ولمعرفة المزيد عن 
هذه الثورة ولماذا انطلقت وما هي األهداف 
التي قامت من أجلها، كان لصحيفتنا حواٌر 
المجتمع  حركة  في  اإلدارّي  العضو  مع 
الديمقراطّي عبدالسالم أحمد وفيما يلي نص 

الحوار: 

- في هذه األيام تحتفل الشعوب في روج آفا 
بثورة التاسع عشر من تموز عام 2012م 

ما هي ثورة تموز كلمحة موجزة؟
كانت  التي  تموز  من  عشر  التاسع  ثورة 
انطالقتها من قلعة المقاومة تلك القلعة التي 
وداعميهم  داعش  مرتزقة  أحالم  تكسَّرت 
أتت  لكنها  صدفة،  تأِت  لم  أسوارها  على 
على أسس سليمة وميراث ثورّي ونضالّي 
المعلوم  السنين، ومن  لعشرات  يمتد  طويل 
أن الشعب في روج آفا لم يهدأ قط في سبيل 
تحقيق طموحاته في الحرية والديمقراطيّة. 
وظلم  استبداد  وجه  في  باستمرار  ووقف 
ذلك  على  مثال  وخير  الحاكم،  النظام 
العام  في  قامشلو  في  الشعب  انتفاضة 
اآللة  أمام  جرأة  بكلِّ  وقفت  والتي   2004
بأن  تثبت  أن  واستطاعت  للنظام،  القمعية 
القول  لها  يكون  أن  أرادت  ما  إذا  الشعوب 
امتدت  وبالفعل  ذلك،  لها  فسيكون  الفصل 
السورية،  المدن  جميع  إلى  االنتفاضة  تلك 
وكانت  أيضاً.  السورية  الحدود  وتعدَّت 
بالنتيجة تشديد القبضة األمنية على مناطق 
آذار  مجيء  ومع  والنار،  بالحديد  آفا  روج 
بالربيع  ي  ُسمِّ ما  شرارة  امتدت  2011م 
بالربيع  أُسميها  ال  وأنا  سوريا  إلى  العربي 
العربّي بل هي ربيع الشعوب المتطلعة إلى 
آفا  روج  وبخاصة  المنطقة  دخلت  الحرية، 
مرحلة جديدة من النضال بعدما تهيأت جميع 
الظروف بأن لتكون هناك ثورة شعبيّة ضد 
تمارس من  التي كانت  القمعيّة  الممارسات 
التاسع  البعثّي في سورية، وفي  النظام  قبل 
تحّركت   2012 العام  من  تموز  من  عشر 
رت جميع المؤسسات  القوى الشعبية، وحرَّ
التي كانت ترتبط بالنظام السورّي في ثورة 
ووصايته  النظام  ممارسات  على  شاملة 

شعوب  حقوق  وتجاهل  العامة  الحياة  على 
المنطقة.

التي  اإلنجازات  أهم  عن  تحدثونا  لو  ــ 
تحقَّقت خالل سنوات الثورة الماضية؟

في  تموز  من  عشر  التاسع  شمس  ببزوغ 
إلى  بالثورة  السير  من  بد  ال  كان  كوباني 
تلك  لتخليص  األخرى،  أفا  روج  مناطق 
الذي  النظام  ظلم  من  وتحريرها  المناطق 
امتدَّ لعقود من الزمن، وبالفعل اتخذ القرار 
الحدود  إلى  لتصل  المناطق  تحرير  وتتالى 
العراقية من جهة الشرق وجبل األكراد من 
من  آفا  روج  إخالء  تّم  حيث  الغرب.  جهة 
للنظام  التابعة  والشرطة  األمنيّة  المراكز 
وبذلك حقَّقت الثورة أولى خطواتها الهامة، 
وهي إخراج النظام من جميع مدن وبلدات 
روج آفا، ولكن المتربصين بمنجزات الثورة 
المجموعات  فدعموا  إفشالها  على  عملوا 
لمناطقنا،  وأرسلوهم  والمرتزقة  اإلرهابية 
والصراع.  للحرب  مناطق  منها  ليجعلوا 
لكننا كنا يقظين لما يجري من حولنا وكانت 
أهم  من  واألمنيّة  العسكريّة  المؤسسات 
للدفاع  إنشائها  على  عملنا  التي  أولوياتنا 
عن مناطقنا، فكانت وحدات حماية الشعب 
الحماية  وقوات  األسايش  وقوات  والمرأة 
تُحاك  مؤامرة  هناك  أّن  لعلمنا  المدنيّة، 
المخططات  تلك  لجميع  فتصّدينا  ضدنا، 
التي استهدفت المكاسب التي تحققت نتيجة 
وكسرنا  تموز.  من  عشر  التاسع  ثورة 
المجاميع  من  اإلرهابيين  المرتزقة  شوكة 
التي أرسلت إلى سري كانيه وقضينا على 
ثم  ومن  هناك،  داعميهم  وأحالم  أحالمهم 
حاربونا بشتى الوسائل الممكنة ليقضوا على 
أمٍل  بخيبة  أُصيبوا  لكنهم  في مهدها  الثورة 
تحقيق  أمام  منيعاً  سداً  وقفنا  عندما  كبيرة، 
أهدافهم. وبالنتيجة نأينا بمناطقنا عن الحرب 
السورية  المناطق  في  وتجري  جرت  التي 
روج  مناطق  أنَّ  يعلم  والجميع  األخرى، 
األراضي  كامل  في  األمان  مركز  هي  آفا 
السوريّة، ولذلك تشاهد في مدننا من جميع 
من  وا  فرُّ الذين  السورّي  الشعب  أطياف 
أهوال الحرب الدائرة في مناطقهم. وكانت 
أقيمت  التي  الديمقراطيّة  الذاتية  اإلدارة 
وبمشاركة جميع شعوب ومكونات المنطقة 
وأرمن  وكلدان  وسريان  وكرد  عرب  من 
الثورة  إنجازات  من  وسواهم  وشيشان 
المقاييس،  بكل  رائدة  تجربة  وكانت  الهامة 
وحمايتها  المناطق  إدارة  على  حيث عملت 
عبر مؤسساتها وهيئاتها التي أوكلت إلى كل 

واحدة منها المهام المنوطة بها.

-كما هو معلوم انطلقت ثورة التاسع عشر 
أسباب  ما  كوباني،  مدينة  من  تموز  من 

انطالقتها من كوباني؟
كما قلت سابقاً كانت السياسة العامة للنظام 
السورّي المستبد في جميع مناطق روج آفا 
هي بنفس السوية، بمعنى أن جميع المناطق 
تم تهميشها وكانت سياسة الحديد والنار هي 
السوري  النظام  واتبع  فيها،  تمارس  التي 
ألبسط  وتنكَّر  عنصريّة  شوفينيّة  سياسة 
اعتقاالت  هناك  وكانت  المدنيّة.  الحقوق 
والسياسيين  للشباب  دونها  ومن  بأسباب 

الكرديّة،  اللغة  وحظر  والناشطين 
وباستطاعتي القول: إنه كانت هناك سياسة 
من  ولماذا  المناطق.  هذه  في  عامة  إقصاء 
الممارسات  تختلف  ال  الحقيقة  في  كوباني 
المناطق  التي كانت تحدث في كوباني عن 
منها  االنطالقة  تكون  قد  ولكن  األخرى، 
مركز  لتكون  تهيئة  األكثر  كانت  لكونها 
االنطالقة، ولتمتدَّ بعد ذلك إلى مدٍن ونواٍح 

وقرًى في روج آفا بأكملها.

والمحطات  المراحل  بخصوص  -ماذا 
ت بها الثورة منذ انطالقتها  الهامة التي مرَّ

حتى اآلن؟  
تموز  من  عشر  التاسع  ثورة  ت  مرَّ بالطبع 
في  المجتمع  تنظيم  وكان  عدة؛  بمراحل 
تشكيل  تم  ثم  ومن  أهمها،  من  البداية 
المؤسسات الخدمية ولجان للحماية والدفاع 
المعاشية  باألمور  لالهتمام  الشعب،  عن 
األمن  على  بالحفاظ  تهتم  والتي  والخدمية 
أي  ضد  عنها  والدفاع  للمواطنين  واألمان 
تطورت  ثم  ومن  له.  تتعرَّض  قد  اعتداء 
مع مرور الزمن حتى كانت اإلدارة الذاتية 
الديمقراطية في المقاطعات الثالث الجزيرة 
العمل  ضمنها  ومن  وعفرين،  وكوباني 
أُنشئت  التي  الهيئات  المؤسساتي من خالل 
خدمات  من  أمكن  ما  تقديُم  من خاللها  ليتمَّ 
عبر المؤسسات المرتبطة بها، وأيضاً كانت 
مكتسبات  عن  الدفاع  مهمتها  هيئات  هناك 
الثورة التي تحقَّقت، حتى وصلنا إلى واجب 
كل  على  وواجب  حق  وهو  الذاتي  الدفاع 
شاب في روج آفا. وأصبحت مناطق اإلدارة 
الذاتية الديمقراطية رقماً صعباً في المعادلة 
السياسة للحلول السورية، لما لها من وزن 
وثِقٍَل عسكرّي وسياسّي، وإن تعرَّضت هذه 
وبخاصة  وصعبة.  مؤلمة  لمحطات  الثورة 
العدوان  لذلك  تعرَّضت  عندما  كوباني  في 
وبدعم  داعش  مرتزقة  قبل  من  الشرس 
مطلق من الدولة التركية، ما أدى إلى تدمير 
القسم األكبر من المدينة وتشريد أهلها. ولكن 
واإليمان  الحرة  للشعوب  القوية  اإلرادة 
الشر  قوى  على  الحتمّي  باالنتصار  القوي 
اإلرهابيين  تقهقر  إلى  أدت  والظالم؛ 
والمرتزقة على أسوار مدينة المقاومة التي 
سطَّرت حروف اسمها على بوابات التاريخ 
المؤلمة  المحطات  بأحرف من ذهب. ومن 
لالحتالل  عفرين  مدينة  ض  تعرُّ أيضاً 
العام،  هذا  من  السابقة  الشهور  في  التركّي 
في لعبة ومقايضة دوليّة إقليميّة وبالنتيجة تمَّ 
التنازل عن عفرين لتركيا. والمؤامرات لم 
ولن تنتهي للنيل منا وهناك خطر جّدي على 
روج آفا، حيث يتكالب األعداُء المتربصون 
بالثورة إلفشالها ولينتهزوا الفرص المناسبة 
تحقق  عّما  آفا  روج  في  الشعب  إلقصاء 
لهم. ولكننا واثقون باّن الثورة مستمّرة وال 
يمكن ألّي أحٍد كان أن يُوقَف عجلتها، وهي 
ماضية في تحقيق األهداف التي انطلقت من 
أجلها، وشعوب المنطقة لن تقبل بالعودة إلى 
ما كانت عليه المنطقة إلى ما قبل قيام ثورة 

التاسع عشر من تموز.

للسير  نموذجاً  الثالث  الخط  اتخذتم  -لماذا 
والمضي في قيادة الثورة وتحقيق النجاح 

لها؟ 
الخط  هو  الثالث  الخط  إنَّ  القول:  بإمكاني 
بمعنى  الجماهير  مطالب  على  اعتمد  الذي 
الشعبيّة  الجماهير  من  يتخذ  الذي  هو 
الحراك  انطلق  عندما  لها،  أساسّي  كداعم 
أن  لبث  وما  درعا  في  السلمّي  الجماهيرّي 
على  الصراع  وبدأ  مساره  عن  انحرف 
السلطة، من خالل المجاميع التي ظهر أنَّها 
بعيدون  أنهم  فتبيَّن  النظام  وجه  في  تقف 
للجماهير،  الحقيقية  المطالب  عن  البعد  كلَّ 
هم  وتبين أنَّ الذين يقودون تلك المجاميع همُّ

الوحيد الوصول إلى دفة الحكم في سورية. 
ولكننا في الخط الثالث كان انحيازنا لمطالب 
الجماهير ووجدنا أنه من الواجب االنخراط 
يوماً  نسَع  لم  ونحن  المطالب،  هذه  ضمن 
الوحيد  همنا  ألّن  السلطة  إلى  الوصول  في 
حر  ديمقراطّي  وطن  إلى  الوصول  هو 
كل  فوق  والمواطن  الفرد  مصلحة  يكون 
دية  االعتبارات، وتكون الدولة السوريّة تعدُّ
للجميع  وطنناً  ويكون  مركزية  ال  تشاركيّة 
وبغض النظر عن العرق أو الدين أو اللون، 
نجحت  صائباً  كان  للمشهد  قراءتنا  وألن 

الثورة في تحقيق أهدافها.

من  السادس  العام  تطوون  وأنتم  -اآلن 
هل  تموز،  من  عشر  التاسع  ثورة  عمر 
حقَّقتم المرجو من الخطط التي وضعتموها 
مشاريعكم  هي  وما  السابقة  األعوام  في 

المستقبلية؟  
كما أوردت سابقاً؛ األعداء يتربصون شراً 
عملوا  وهم  الديمقراطية  الذاتية  باإلدارة 
البداية  ففي  ومرات،  مرات  إفشالها  على 
عديدة  لهجمات  الوليدة  التجربة  تعرضت 
بدءاً من الجيش الحر ومن ثمَّ جبهة النصرة 
النظام  ننسى سلبيّة  ثم مرتزقة داعش، وال 
حالً  الكرديّة  القضية  لحّل  أبداً  يبادر  فلم 
ديمقراطيّة أو يقر بوجودهم، وهناك الدولة 
مشاريعنا  وتعادي  تحاربنا  التي  التركية 
ليس  عفرين  في  جرى  وما  الديمقراطية، 
ببعيد. وعلى الرغم من وجود هذه التحديات 
أرجلنا،  على  الوقوف  استطعنا  الكبيرة 
داعش  بمرتزقة  نكراء  هزيمة  وألحقنا 
المنطقة،  في  واالستقرار  األمن  وحقَّقنا 
داعش  مرتزقة  أجمع  العالم  عن  وحاربنا 
احتاللهم  من  الواسعة  المساحات  وحررنا 
يَت  ُسمِّ التي  الرقة  مدينة  ضمنها  ومن 
عاصمة الخالفة ، وهذا مشهود لنا من قِبل 
توفير  أيضاً  واستطعنا  العالم.  دول  جميع 
للمواطنين  والالزمة  الضرورية  الخدمات 
وعملنا  لدينا،  الُمتاحة  اإلمكانيات  ضمن 
على  وتنفيذه  له  خطَّطنا  ما  تحقيق  على 
من  بالرغم  المستطاع،  قدر  الواقع  أرض 
حالة الحصار التي فُرضت علينا والهجمات 
داعش  قبل  من  لها  ضنا  تعرَّ التي  الوحشية 
المدعومة من الدولة التركية بشكٍل مباشر. 

إضافة  من  لكم  هل  الحوار  هذا  ختام  -في 
او مناشدة؟    

وهامة  عدة  مكتسبات  حققت  الثورة  هذه 
كان  ذلك  وكل  عمرها  من  سنوات  خالل 
الكثير  وكلفنا  باهظاً  كان  والثمن  ثمن،  لها 
الوطن  نداء  لبوا  الذين  شهدائنا  دماء  من 
الطاهر.  لترابه  قرابين  أرواحهم  وقدموا 
والتشاركيّة  األخوة  مبدأ  ترسيخ  لذلك علينا 
التي تؤدي بالنتيجة إلى وحدة صف شعوب 
تستهدف  التي  المخططات  ضد  المنطقة 
على  نعمل  أن  ويجب  وبقاَءها،  أمنها 
الثورة  ركب  في  والسير  النضال  مواصلة 
حتى تحقيق المطالب الشعبية كاملةً. وعلى 
وأديانهم  لغاتهم  وبمختلف  المنطقة  شعوب 
مؤامرات  من  ضدهم  يُحاك  لما  التيقُّظ 
تهدف إلى زعزعة األمن واالستقرار وهي 
إثارة  وإلى  المناطق،  لهذه  األبرز  السمة 
النعرات الطائفية والمذهبية بين أبناء الوطن 
الواحد، والمطلوب هو وحدة شعوب شمال 
سورية والوقوف صفاً واحداً وإفشال جميع 
المشاريع التي تؤدي إلى زرع الفتنة بيننا. 
للقيام  الدوليّة  والمنظمات  القوى  أناشد  كما 
بمسؤولياتها والعمل الجاد لوقف نزيف الدم 

السورّي.  

حاوره / رفيق ابراهيم 

تُشّكل مدينةُ إدلب اليوم آخر أوراِق التوِت 
في  التركيّة  الدولة  وراءها  تختفي  التي 
الشعب  على  وحرِصها  صداقتها  أكذوبة 
والتهجير  للقتل  يتعرَّض  الذي  السورّي، 
هي  تركيا  وكانت  متعددة،  صفقات  عبر 
تسليم  من  والبداية  فيها،  األبرز  الالعُب 
وريفي  بالغوطة  ومروراً  حلب  مدينة 
حمص وحماه وآخرها درعا، بهدف تنفيذ 
المشروع  بضرب  المتمثِّل  الرئيس  هدفه 
في  الديمقراطيّة(  )الفيدراليّة  الديمقراطّي 
ومسلحي  المرتزقة  بأيدي  سوريا  شمال 

المعارضة المأجورين.
واليوم اُستكمل إخراج مدنيي بلدتي الفوعة 
هيئة  بين  اتفاق  بموجب  إدلب  من  وكفريا 
عن  اإلفراج  مقابل  وإيران  الشام  تحرير 
بعض المعتقلين لدى النظام، وجاء الخروج 
العلنّي إليران وميليشياتها من معركة إدلب 
الجيش  يبدؤها  قد  محتملة  معركة  قبل 
السورّي وحلفاؤه في أيِّة لحظة بعد االنتهاء 
من ترتيبات الجنوب السورّي وفق االتفاق 
الروسي - األمريكّي -اإلسرائيلّي القاضي 

بالحدِّ من نفوذ إيران في المنطقة.
الذي  آستانا  التفاق  الراعية  الثالث  الدول 
الجيش  سيطرة  بعد  المنهار  بحكم  يعتبر 
خفض  مناطق  ثاني  درعا  على  السورّي 
كانت  كما  تعد  لم  سوريا،  في  التصعيد 
وهي  الجنوب،  من  خرجت  فإيران  عليه، 
بعد  إدلب  معركة  من  انسحابها  تعلن  اآلن 
التفاهمات الروسيّة -األمريكيّة األخيرة في 
الروسّي  المبعوث  وإرسال  هلسنكي  قمة 

إلى إيران لشرح مضمونها.
في  والتركّي  الروسّي  الالعبان  يبقى  بهذا 
الرفض  بعد  والسيما  األحداث،  واجهة 
التركّي القاطع ألّي عمل عسكرّي سوريٍّ 
عت 11  نقطة  في حدود مدينة إدلب حيث توزَّ
مراقبة تركيّة بالتزامن مع احتالل األخير 
إذ  المنصرم.  آذار  لمدينة عفرين منتصف 

قال المتحدث باسم الخارجيّة التركيّة حامي 
موضوع  إّن  الماضي:  الخميس  أقصوي، 
والروسّي  التركّي  الرئيسان  تناوله  إدلب 
وأضاف  األخيرة.  الهاتفيّة  المكالمة  خالل 
في مؤتمر صحفّي في مقر الوزارة بأنقرة: 
»أشار الرئيس رجب طيب أردوغان خالل 
اتصال هاتفّي مع نظيره الروسّي فالديمير 
أّن بدء  إلى  الجاري،  بوتين في 14 تموز 
التي  االتفاقات  سيُنهي  إدلب  على  الهجوم 
المقّرر  من  أستانه«.  في  إليها  التوصل  تمَّ 
المباحثات  من  العاشرة  الجولة  تعقد  أن 
في  الروسيّة  سوتشي  في  آستانه  بصيغة 
أن  المتوقع  ومن  الحالي،  تموز  و31   30
يكون موضوع إدلب الملف المحورّي في 
على  والتركّي  الروسّي  الرئيسين  اجتماع 
»بريكس«،  مجموعة  دول  قمة  هامش 
بمدينة  الجاري  الشهر  نهاية  ستعقد  التي 
والسؤال  أفريقيَّا.  بجنوب  »جوهانسبرغ« 
التركيّة  العالقات  ستنهار  هل  األبرز 
جميع  تركيا  فيها  استثمرت  التي  الروسيّة 
طاقاتها الستغالل نقاط الخالف بين أمريكا 

وروسيا واللعب على هذا الوتر؟
عملت  الماضية،  القليلة  السنوات  خالل 
في  التوسعيّة  سياستها  رسم  على  تركيا 
سوريا ومنها إلى العراق وصوالً إلى حدود 
وربط  في سوريا  الصراع  بتأجيج  إيران، 
استخباراتها  بأجهزة  مسلّحة  مجموعات 
مباشر،  غير  بشكٍل  وأخرى  مباشرة 
إضافة  العالقة  هذه  تركيا  واستثمرت 
العربّي،  الخليج  دول  بعض  مع  لعالقاتها 
وابتزازهما  وأمريكا  روسيا  على  للضغط 
لتنفيذ أجندتها في سوريا وبالتحديد محاولة 

إنهاء الوجود الكردّي في غربي الفرات.
بعد  جاء  التركّي،  ــ  الروسّي  التقارب 
في  المباشر  الروسّي  العسكرّي  التدخل 
محاولة   نتيجة  قصيرة،  بفترة  سوريا 
موسكو كسَب تركيا إلى جانبها في الحرب 

السوريّة والحدِّ من نشاط معارضي األسد، 
عبر تخفيض حّدة القتال في معظم الجبهات 
وعدم تشتيت القوة العسكريّة البريّة للنظام 
السورّي وحلفائه على أرض الواقع، مقابل 
االقتصاديّة  المكاسب  بعض  تركيا  إعطاء 
التي  عفرين  الحتالل  أمامه  المجال  وفتح 
الدوليّة  للشرعيّة  آخر  اختباراً  اليوم  تشّكل 
االحتالل  تجاه  موقٍف  اتخاذ  على  وقدرتها 

والتغيير الديمغرافّي.
إضافة إلى أّن نجاَح رجب طيب أردوغان 
 24 في  المبكرة  التركيّة  االنتخابات  في 
توتر  على  ساعد  المنصرم،  حزيران 
بعض  ألّن  وتركيا،  روسيا  بين  العالقات 
بريطانيا  رأسها  وعلى  الغربيّة  الدول 
أعطِت  األمريكيّة  المتحدة  والواليات 
في  أردوغان  لنجاِح  األخضَر  الضوَء 
االنتخابات بطريقة غير مباشرة، والسيما 
المادّي  باالستقرار  المقصود  التالعب  بعد 
الليرة  صرف  سعر  وهبوط  تركيا  في 
ــ  األمريكيّة  العالقات  بدأت  التركيّة. 
االتفاق  البلدين  عقد  بعد  بالتحّسن  التركيّة 
المنصرم،  الشهر  في  منبج  مدينة  حول 
وبذلك تكون السياسة الخارجيّة التركيّة قد 
وقد  األطلسّي،  شمال  لحلف  نفسها  رهنت 
األخير  االجتماع  خالل  واضحاً  ذلك  بدا 
باإلضافة  المنصرم.  األسبوع  للحلف 
منظومة  تركيا  بمنح  األمريكّي  للعرض 
 F35 الدفاع الجوّي »الباتريوت« وطائرة
منظومة  شراء  صفقة  عن  تخلّيها  مقابل 

.S400 الدفاع الجوّي الروسيّة
والميدانيّة،  السياسيّة  التطورات  هذه  كّل 
األخير  األمريكّي  الروسّي  للتفاهم  إضافة 
االستفادة  من  تركيا  ستمنُع  هلسنكي،  في 
بين  المنطقة  حول  التناقضات  من  الكاملة 
المناورة  قدرةَ  وتُفقِدها  الكبريين،  القوتين 

وتقديم التنازالت.
إدلب،  في  التركيّة  الخيارات  ميدانيّاً 

صفقات  وعقد  السياسيّة  للمناورة  محدودة 
المقايضات كما حدث باالتفاق حول الغوطة 
الشرقيّة لتدخل إلى عفرين محتلةً، ذلك ألّن 
للمجموعات  األكبر  الخّزان  تشّكل  إدلب 
تحرير  جبهة  )مرتزقة  المتطرفة  المسلحة 
الئحة  على  الموضوعة  وداعش(  الشام 
وكذلك  والروسيّة  األمريكيّة  اإلرهاب 
لتركيا،  الموالية  المرتزقة  المجموعات 
نفسها  أنقرة  تُقحم  أن  الُمستبعد  من  وربما 
بمواجهٍة مباشرٍة مع النظام السورّي الذي 
يحظى حالياً بمشروعيّة دوليّة على عكس 

ما كان عليه الوضع في بداية األزمة.
اسمه  شيٌء  يبَق  لم  الواقع  أرض  على 
العسكريّة  السيطرة  بعد  جنيف  مسلسل 
لجيش النظام على الغوطة الشرقيّة ودرعا 
لن  وبهذا  تركّي،  وقبول  روسيّة  بمساٍع 
آستانا  اجتماعات  في  التفاوض  يكون 
على  الجاري  الشهر   31-30 المقبلة 
ما  بقدر  المنطقة،  هذه  على  الحفاظ  كيفية 
سيكون عملية تسليم واستالم مقابل بعض 
المسلّحة  للمجموعات  السياسيّة  المكاسب 
المقترح  فالسيناريو  بتركيا.  المرتبطة 
إلدلب بحسب المعطيات الحالية هي عملية 
تسليم أو سيطرة عسكريّة للجيش السورّي، 
الفرات  درع  مناطق  إلى  التوّجه  ثم  ومن 
وهذا  مباشرة،  تركيّة  بحماية  تحظى  التي 
تحرير عفرين  في صالح  الطرح سيصبُّ 
وإقامة تحالفات جديدة في سوريا تؤثّر على 
تقوم  أو  فيه.  الحكم  وشكل  البالد  مستقبل 
السنيّة  بالورقة  والتلويح  بااللتفاف  تركيا 
والمطالبة بتشكيل إقليم سنّي بنكهة أخوانيّة 
السورّي  الملف  وإعادة  سوريا  شمال  في 
إلى المربع األول وتأجيج الصراع الطائفّي 

والمذهبّي مجدداً.
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إدلب نقطة افرتاق يف العالقات الروسي

صالح إيبو

عبد السالم أمحد: 

ثورة 19 متوز نتاج عقود من 
النضال والثورة

الوالية اجلديدة على هليب النار
البرلمانيّة  التركيّة  االنتخابات  جرت 
والرئاسيّة في غير موعدها المحدد كما هو 
معلوم للجميع، والسبب الرئيس في ذلك هو 
تأمين الفوز ألردوغان وحزبه في ظل عدم 
في  للدخول  المعارضة  أحزاب  جهوزية 
التعديالت  أنّها تعارض  المعركة، مع  هذه 
أردوغان  تمنح  التي  الجديدة،  الدستوريّة 
سلطات واسعة وتجعله اآلمر الناهي الوحيد 
و«الشرعّي« في الدولة التركيّة. ولو جرِت 
القادم  العام  من  موعدها  في  االنتخاباُت 
كان سيختلف األوضاع كثيراً، ولذلك أخذ 
األصوات  من  الكثير  خسارة  حساباته  في 
تعتبر  التي  المرحلة  هذه  في  بها  فاز  التي 
بالنسبة ألردوغان وحزبه الحاكم المرحلة 
المتوفرة  المناخات  نتيجة  للفوز،  المناسبة 
تدّخالت  من  االنتخابات  فيها  جرت  التي 
والعراقّي،  السورّي  الجوار  في  تركيّة 
وتصفية معارضيه في الداخل وتمديد حالة 
الطوارئ لتبقى سارية المفعول حتى اآلن، 
بالكاد  ليحقق  كثيراً  األخيرة ساعدته  وهذه 

فوزاً باهتاً مع تحالفه مع الحركة القوميّة.
ظل  في  أردوغان  فاز  حال  كّل  على   
الدعم  بعض  منحته  استثنائيّة  ظروٍف 
الحكم  في  واسعة  وصالحيّات  االنتخابّي 
حاسمة  قرارات  اتخاذ  من  سيمّكنه  ما 
ما  وهذا  مؤسسة  أيّة  إلى  الرجوع  وبدون 
المرات  من  الكثير  في  يخطئ  يجعله  قد 
قاتلة،  أخطاء  تحدث  وقد  ــ  العادة  كما  ــ 
أّي  الكاملة عن  المسؤوليّة  ولذلك سيتحمل 

القرارات، وكان  اتخاذ  خطأ قد يحدث في 
أهم  في  صهره  تنصيب  هو  الغيث  أول 
وزارة  وهو  التركيّة،  الدولة  في  منصب 
إشارات  عّدة  طرح  إلى  أّدى  ما  الماليّة 
الممنوح.  المنصب  ذلك  حول  استفهام 
عيّن  السلطة  استالمه  من  يوم  أول  ومنذ 
إشارٍة  في  ألحد  الرجوع  وبدون  الوزراء 
الذي  األوحد  الشخص  ليكوَن  لمعارضيه، 
سيصدر بمفرده المراسيم ولن يأبه ألحد أيَّاً 
كان موقُعه، ما قد يحدث اضطرابات حتى 
بينه وبين المتحالفين معه، والوالية الجديدة 
لن تكون كما يتخيلها البعض ألنها ستحمل 
معها الكثير من المصاعب والمتاعب التي 
وبخاصة  التركيّة.  الدولة  رأس  ستواجه 
األوضاع الداخلية التي ال تتحمل التأجيل، 
وأهمها المشاكل االقتصادية وانهيار الليرة 
التركيّة ألدنى المستويات، وما لم تحل هذه 
األولويات ستتجه األمور إلى النفق المظلم 
الذي قد يغيّر الكثير من المعطيات السياسيّة 

واالجتماعيّة واالقتصاديّة في تركيا. 
أردوغان وعد بالمزيد من الرخاء وتحقيق 
بجميع  التركّي  للشعب  الديمقراطيّة 
مقالته  صدَّقوا  انتخبوه  والذين  مكّوناته، 
تنطبق  لم  لو  ماذا  ولكن  تفاءلوا،  ولعلهم 
المستقبل  أفعال  على  اليوم  أقوال  هذه 
بِعوٍض  الناخبون  سيطالب  فهل  عملياً، 
عن أصواتهم وسيخرجون عليه؟ أما على 
أكثر  التمدد  سيحاول  الخارجّي  المستوى 
وهذا  والسوريّة  العراقيّة  األراضي  في 

األيام،  مرور  مع  لصالحه  يكون  لن  ما 
الدول األوروبيّة في  وستكون عالقاته مع 
النظام  من  االنتقال  ظل  في  حاالتها  أسوأ 
حين  في  الرئاسّي،  النظام  إلى  البرلمانّي 
ولن  برلمانيّة،  األوروبيّة  الدول  أنظمة 
يروق لألوروبيين تفّرُد أردوغان بالسلطات 
الكاملة، ألّن حقوق اإلنسان وحرية الرأي 
الصالحيات  ظل  في  واإلعالم  والتعبير 
السلطان  ديكتاتورية  ستثبت  التي  الواسعة 
دون رادع ستكون مثاَر الكثير من األسئلة، 
ما سيسبب لتركيا الكثير من المتاعب. وقد 
من  التقّرب  حساباته  في  أردوغان  وضع 
المحور الروسّي في هذه النقطة، ولكن ماذا 
واتفقت  معه  الروسيّة  المصالح  انتهت  لو 
جميع  من  روسيا  ستنسحب  األوربيين  مع 
آنية  اتفاقيات  كلها  ألنّها  معه  االتفاقيات 
عندئٍذ  لحظة،  أّي  في  تتغير  قد  المصلحة، 
ما  أيضاً،  المحور  هذا  أردوغان  سيخسر 
سيؤّدي إلى تقوية شوكة المعارضة التركيّة، 
والتي لن تقبل أن تكون جميع السلطات بيد 
يشاء.   كيفما  بهم  يتحكم  الجمهورية  رئيس 
بعين  التناقضات  هذه  جميع  هذه  كّل  بأخذ 
الثانية  الرئاسيّة  الوالية  بدء  مع  االعتبار 
التناقضات  التي ستمتد لخمس سنوات من 
ألّن  لحظة  أيّة  في  للسقوط  آيلة  وستكون 
المعارضة لن تقف مكتوفة األيدي حيال ما 
قد يحصل في تركيا ومتى امتلكت القدرة، 
المتأزمة ظروفاً  األوضاع  هذه  تخلق  وقد 
انقالبيّة جديدة،  مواتية وإمكانية محاوالت 

حصل  كما  مفبركة  المرة  هذه  تكون  ولن 
في 15 تموز 2016م وال يُستبعد حدوث 
تدّل على  المؤّشرات  ثورة في تركيا وكّل 
بعيدة  ليست  فهي  باتجاهها،  األمور  اتجاه 
عن  بمنأى  هي  وال  بالمنطقة  يجري  عما 
موجة التغييرات، وبخاصة أنّها تتجه نحو 
وتعادي  واألنانيّة  والفرديّة  الديكتاتوريّة 
الديمقراطيّة. هناك حراك  جميع المشاريع 
شعوب  تخليص  إلى  يهدف  ديمقراطّي 
والدولة  القمعيّة  األنظمة  من  المنطقة 
الواسعة،  األمنيّة  السلطات  ذات  المركزيّة 
وتركيا مثاٌل لتلك الدول التي تمنع ممارسة 
الفكر  العامة والفرديّة، وتحارب  الحريات 
التي تحافظ على حقوق  الحّر  الديمقراطّي 
أن  يمكننا  ولذلك  السوية،  بنفس  الجميع 
في  تركيا  ستطال  الثورة  رياح  بأّن  نجزم 
قادمات األيام وعند ذلك ستسقط كّل األقنعة 
وسيكون النصر للشعب التركّي ولألحرار 
القضايا  مقدم  وفي  يستحقونه،  وهو  فيها 
إيجاد  وحزبه  أردوغان  بها  يتالعب  التي 

حلٍّ ديمقراطّي للقضية الكرديّة. 

بل  ال  السوريّ،  الوطن  نتيجة ظروف طارئة شهد  ارجتاليّة  2012 يف حالة  من متوز  التاسع عشر  ثورة  تأتِ  مل 
أيّ خيار آخر، ومل ُتستدرج إىل  الوطينّ على  الصراع  فرجّحت اخليار  إنّها اختارت مسارًا خمتلفًا عن طريف 
الصراع املسلّح أو اختاذ موقف مناوئ للدولة كمفهوم سياديّ وكذالك املؤسسات اخلدميّة، بل كانت ردًّا على 
سياسات اإلقصاء والتهميش والشموليّة للنظام القائم، الذي انتقص من مجيع احلقوق وقيَّد احلريات العامة واتَّبع 

سياسة الظلم واجَلور والقمع، ضد الشعب السوريّ بشكٍل عام والشعب الكرديّ بشكٍل خاص. 

فوزة اليوسف

ثورة وعقد اجتماعي جديد

في  كنت  تموز   19 احتفالية  في  إنني 
فيه  بدأت  الذي  األول  المكان  كوباني؛ 
بالطبع  فالحضور  آفا،  بروج  الثورة 
أريد  ما  لكن  جداً.  رائعاً  أمراً  يُعتبر 
أن أتوقف عليه هو شيء آخر في هذه 
لوحة  من  لمسته  ما  وهو  االحتفالية 
فقد  جداً،  مختلفة  ومشاعر  فسيفسائية 
كان هناك جمع متنوع، شارك فيها من 
في  داعش  من  المحررة  المناطق  كل 
هناك  كان  وأيضا  سوريا  شرق  شمال 
حضور من بعض المدن السورية مثل 
وبانياس،  حلب،  السويداء،  دمشق، 
وكذلك حضور سوريين اضطروا لترك 
له  تعرضوا  الذي  الظلم  نتيجة  سوريا 
من قبل النظام أو الحرب. بدأت الحفلة 
منبج  فرقة  قدمت  وبعدها  أغاني  بعدة 
الذكرى  بارك  برنامجها والممثل عنهم 
السنوية السادسة للثورة باللغات العربية 
بعدها  وليغني  والتركمانية،  والكردية 

باللغات الثالث. 
من  مجموعة  أدَّت  األغنية؛  أنغام  على 
المرأة  وحماية  الشعب  حماية  وحدات 
أنَّهم  لي  وبدا  المحلية،  العربية  الدبكة 
لم  ألنَّها  بعضهم  من  تعلموا  قد  كانوا 
كوباني.  في  عليها  معتاداً  دبكةً  تكن 
من  قدمن  الالئي  الشابات  رأيت  بعدها 
والتي  سوريا  في  األخرى  المناطق 
قمن  الثورة؛  قبل  بالداخل  تسمى  كانت 
يعانين  كنَّ  أنهن  مع  بالدبكة،  ليشاركن 
إال  الحركات  في  االنسجام  من ضعف 
أنَّها كانت منهن محاولة جيدة وناجحة؛ 
البداية  في  منسجمين  نكن  لم  ولو  ألنَّنا 
إال أن الغربة الموجودة بيننا ستزول مع 
الزمن. وكان الشعوُر بالفرحة المشتركة 
رائعاً وأنَّ ما حققته ثورة روج آفا من 
بعدها في كل مناطق شمال شرق سوريا 
يُدخل السعادة في قلب كل سوري تواق 
للحرية والديمقراطية. هذه كانت لوحة 
األخرى  اللوحة  أما  المشتركة،  الفرحة 
فظهرت حينما قامت إدارة إقليم الفرات 
بمنح الهدايا، حيث تم منح هدية رمزية 
التي  المرأة  حماية  وحدات  من  لمقاتلة 
كانت قد فقدت ساقها لكي ال نفقد نحن 
كل  أنَّ  رأيت  وهويتنا.  حياتنا، وشرفنا 
هؤالء الذين فرحوا معاً وذرفت دموعهم 
معاً حينما كانت تتوجه المقاتلة الجريحة 
إلى المنصة. جمعنا شعور مشترك آخر 
ت بأغلى ما  أنَّها شهيدة حيَّة ضحَّ وهو 
ينقصنا شيء. حينها  لديها من أجل أال 
اعتقل  التي  الضيفات  إحدى  قالت 
النظام وما زال  ابنها وزوجها من قبل 
»لو  تبكي:  وهي  مجهوالً  مصيُرهم 
كانت لدي فتاة لكنت سأبعثها لتقاتل مع 
كل  »ليت  لها:  قلت  الفتيات«.  هؤالء 
للسبب  معاً  وتحزن  معاً  تفرح  سوريا 
أن  جميل  هو  »كم  وأضفت:  نفسه«. 
كل  سوريا؛  كل  في  المشهد  هذا  يسود 
بهويته وبلباسه  بلغته،  يشارك بطابعه، 
وثقافته دون أن يخاف أو يخجل ودون 
لذاتي:  وهمست  بالدونية«.  يشعر  أن 
هذه  خلقت  تموز   19 ثورة  أنَّ  »بما 
العقد االجتماعي  الجمالية وهذا  اللوحة 
الجديد في 30 % من جغرافية سوريا، 
فلم ال يتحول هذا الثالثين إلى %100«. 
صعب.  أمر  أنَّه  ستقولون  أنَّكم  أعلم 

ولكن؛ برأيي ليس تحقيقُه مستحيالً. 

إضاءات

رفيق ابراهيم

فواصل
آلدار خليل

معركة إدلب إىل أين؟!
الوضع في سوريا بات في تطور متسارع أمام بداية 
نهاية اإلرهاب في سوريا من جهة وزيادة دور الكثير 
من الدول على الساحة السورية من جهة أخرى، حيث 
مرحلة  نحو  تتجه  سوريا  في  الدولية  التوازنات  أن 
جديدة قد تثمر هذه المرحلة بداياٍت تساهم في الحد من 
البعض  دور  تُقلِّص  أو  في سوريا  الدول  دور بعض 
األخير،  بوتين   - ترامب  لقاء  بعد  وبخاصة  اآلخر 
باإلضافة لمفرزات ناتجة عن الوضع السوري داخلياً 
على  الفاشل  ورهانها  المعارضة  دور  تراجع  منها 
تركيا في استقطاب الحل أو تسلُّم الحكم وكذلك النتائج 
القوى  تقدم  أهمية؛  أكثرها  األرض  على  الميدانية 
الديمقراطية في تضييق الخناق على جيوب اإلرهاب 
المتبقية في مثلث الحدود الشرقية - الشمالية. يُضاف 
وصياغة  سياسي  حلٍّ  عن  الحديث  تزايد  ذلك  إلى 
دستور جديد وكذلك العمل على دفع عملية التفاوض 

دولياً في جنيف.
تعتبر اليوم مدينة إدلب مالذاً للمرتزقة، حيث يتواجد 
تركيا،  من  المدعومة  والقوى  الفصائل  معظم  فيها 
فبعد نهاية العمليات العسكرية للنظام بالدعم والتعاون 
الروسي في جنوب سوريا؛ تتجه األنظار نحو إدلب 

فما هي النتائج المتوقعة لمعركة إدلب؟! 
التركي - الروسي  التعاون والتفاهم  المعلوم أنَّ  ومن 
مقابل  والباب  جرابلس  موضوع  في  وبخاصة 
بموجب  سوريا  إلى  تركيا  أدخل  الذي  االتفاق  حلب 
حلب  محيط  من  تركياً  مدعومة  فصائل  انسحاب 
إلى  منها  المسلحين  وإجالء  داريا  موضوع  ثمَّ  ومن 
الغوطة مقابل عفرين؛ كل هذه األمور  إدلب وبعدها 
دعم  في  جهة  من  ساهمت  واتفاقات  تفاهمات  كانت 
الوجود والتوسع التركي في سوريا ومن جهة أخرى 
ساهمت روسيا في إعادة االعتبار للنظام السوري عن 
طريق دعمها له في التوسع طبعاً باإلضافة للحصول 
الروسي على تنازالت من تركيا وكسب مواقف منها 

حيال العديد من القضايا واألمور اإلقليمية والدولية.
ه المعركة  هذه التفاهمات اآلن في خطر في حال توجُّ
نحو إدلب، حيث الثقل التركي الموجود هناك والُمتمثِّل 
الوجه  وبخاصة  المسلحة  اإلرهابية  بالمجموعات 
البديل لتركيا في سوريا من قبيل الجيش التركمنستاني 
أخرى  لفصائل  باإلضافة  خراسان،  ومجموعات 
تطور  أو  التصادم  من  نوع  حصول  إلى  يؤدي  قد 
تركيا  تتخلى  لن  بين روسيا وتركيا، حيث  الخالفات 
عن تلك المجموعات وهذا ما سيعرضها للمواجهة مع 
أمام موقف  تركيا  أخرى ستكون  روسيا ومن زاوية 
عدم االلتزام بالعهود التي منحتها لروسيا في القضايا 
إدلب تحمل تطورات ستكون  المتفق عليها.  معركة 
دون شك عنوان لمرحلة جديدة تتصاعد فيها المواقف 
أنَّ  نرى  نحن  إجماالً  أخرى،  ناحية  من  وتتصادم 
على  فستؤثر  تمَّت  إن  مستوياتها،  أدنى  في  المعركة 
الكثير من العالقات بالتحديد بين روسيا وتركيا، وما 
على  الحفاظ  تستطيع  لن  تركيا  أنَّ  المهم  وهو  نراه 
مناطق احتاللها في سوريا وبشكل مباشر في عفرين 

أمام هذه التطورات.
ومهماً  مساعداً  إدلب سيكون عامالً  في  القادم  التوتر 
من أجل الحد من الدور التركي في سوريا، وفي تناول 
الموضوع من زاوية أخرى، حيث أمام مقاومة شعبنا 
ونضاله من أجل تحرير عفرين وما يبديه من بطوالت 
ستساهم المرحلة القادمة والمتغيِّرات في دعم موقف 
رات  شعبنا وقراره من خالل االستفادة من تلك التطوُّ
وهنا ال بدَّ من توضيح نقطة هامة وهي أنَّنا ال نراهن 
على تطور بعض األمور وتصادٍم في المواقف سواء 
من أجل تحرير عفرين أم من أجل تحقيق مشروعنا 
القضية  حل  تُحقِّق  أسس  وفق  الديمقراطي  الحل  في 
في  التغيير  نحو  التطور  وتدعم  سوريا  في  الكردية 
عموم سوريا. لكن؛ ننظر إلى التحوالت والمتغيرات 

بأنها تُهيئ الظروف لتسريع خطواتنا. 
من الخطأ أن تفكر أي دولة في أن التفاهم حول إدلب 
الطرف  مع  لاللتقاء  العمل  محاوالت  حيث  ممكن 
التركي والتفاهم حول نقاط فيما يخص وضع المدينة 
أو تواجد اإلرهابيين فيها ستفضح عالقات منظمة مع 
تلك الجهات ذاتها بغض النظر عمن سيحاول إرضاء 
ح  سيتوضَّ حيث  مهم  سوريا  كشمال  دورنا  تركيا.  
االحتاللي  تركيا  لدور  وتأكيدنا  موقفنا  ثبات  مدى 
بعيدون  أنَّنا  نرى  ال  كذلك  السوري  للشعب  المعادي 
من خالل  إدلب  في  تأثيراً  أكثر  طرفاً  نكون  أن  عن 
الحد  في  والمساهمة  هناك  اإلرهاب  الجتثاث  دعمنا 
في  أردوغان  مخططات  وإفشال  التركي  الدور  من 
إدامة أمد الحرب وتحقيق أهدافه في عفرين من خالل 
ما تمارسه الفصائل التابعة له من تغيير ديموغرافي 
ونهب للمنازل ،واالستيالء على الممتلكات باإلضافة 
لعمليات القتل، والخطف، واألفعال الُمغايرة للمعايير 

األخالقية والحقوقية.
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ثيابه،  رأسه،  بزيوس،  يذكر  التمثال  هذا  في  شي 
تمثال  أن  إال  لغيره.  يؤخذ  أن ال  والمرجو  عرشه. 
هيرا لغيره. إال إن تمثال هيرا يتأمله اإلنسان يقدم 
اختالفات كبيرة في المالمح، في المجموع هو حقاً 
لغيره إال أن فيه مالمح من أثينا وأفروديت و سيلينة 
ورحيا وأتيميس ونيميزيس والتماثيل ذات األردية 
صولجاناً  يديها  بإحدى  تمسك  وهي  المتموجة، 
وباألخرى مغزالً وحول رأسها أشعة وهالة وتتزنر 
السماوية،  ألفروديت  مخصصة  زينة  هو  بزنار، 
والحجارة  بالذهب  مكسوة  أنها  ذلك  إلى  يضاف 
الكريمة وبعض هذه الحجارة الكريمة وبعض هذه 
الحجارة بيضاء وبعضها اآلخر بلون الماء، أو لون 
النار، وكثير منها كوارتز سردينيا وياقوت وزمرد، 
واألحباش  والهنود  المصريون  إليها  جلبها  وقد 
األشياء  بين  ولكن  والبابليون،  واألرمن  والميديون 
األكثر إعجابا ذلك الحجر، الذي على رأسها ويسمى 
قنديل، وهو اسم يأتي من األثر الذي يحدثه الحجر، 
يضاء  بحيث  قوي،  بإشعاع  الليل  في  يلقي  فهو 
أضيء  إنما  كله:  هيرا  عليه  تهيمن  الذي  المعبد، 
بالقناديل وبريق الحجر في النهار الضعيف، ولكنه 
أيضاً  التمثال  الناري، ويهب  بلونه  ذلك  يحتفظ مع 
خاصية مدهشة أخرى، هي أنه إذا تأملته من وجهه 
عيناه  ظلت  مكانك  غيرت  وإذا  إليك  ينظر  فهو 
تتبعانك، وإذا نظر رجل آخر من زاوية أخرى فعل 

معه مثل ذلك.
من  أيضاً  هو  آخر  تمثاالً  التمثاليين  بين  وهناك 
الذهب لكنه اليشبهها، ال شكل خاص له، ومالمحه 
اآلشوريون  ويسميه  األخرى،  اآللهة  مالمح  هي 
الصنم دون أن يطلقوا عليه اسماً خاصاً وال يذكرون 
إلى  بعضهم  ويشبه  يعني،  والعما  أصله  عن  شيئاً 
إلى  وآخرون  ديكاليون  إلى  وأخرون  ديوينسوس 
سميراميس. إلنه يحمل على رأسه حمامة من ذهب، 
وهو  سميراميس،  يمثل  أنه  أيضاً  يزعمون  ولذلك 
ينزل إلى البحر مرتين في العام، ليجلب الماء الذي 

كنت تحدثت عنه.
في المعبد، وإلى اليسار ونحن داخلون، نشاهد أول 
اإلله  هذا  أن صورة  إال  الشمس،  نشاهد عرش  ما 
والقمر  الشمس  فيه، وإلن  الشمس  فيه، إلن  ليست 
يمثالن  ال  اللذان  الوحيدان  اإللهان  وحدهما  هما 
بواسطة الصور. لماذا يلجؤون إلى هذا االستثمار؟. 
إنه مسموح،  يقولون  لي:  قدموه  الذي  السبب  هاكم 
من أجل اآللهة اآلخرى أن تقام التماثيل، ألن أشكالها 
غير مرئية من عيون الناس، ولكن الشمس والقمر 
تراهما،  الناس  وجميع  النور،  مأله  في  يظهران  
تتقد  لكواكب  النحت  بواسطة  التمثيل  لماذا  وإذا 
ألبولون،  تمثاالً  العرش  هذا  بعد  نجد  السماء؟.  في 
فإن  له،  بالعادة  ترفع  التي  التماثيل  اليشبه  ولكنه 
شكل  على  »أبولون«  تمثل  بالفعل  الشعوب  جميع 
شاب في زهرة العمر، والسوريون وحدهم أعطوا 
طريقتهم  كثيراً  يمتدحون  وهم  بذقن،  وجهاً  تمثاله 
تلك، ويلومون اإلغريق، وجميع الذين يعتقدون أنهم 
يرضون »أبولون« بإعطائه مالمح الفتى المراهق، 
إنه في نظرهم عدم مقدرة، وشعوذة أن تمثل اآللهة 
بمالمح ناقصة، ألن الشباب في رأيهم شيء ناقص، 
ومفارقة أخرى تالحظ في التمثال وهي ثيابه التي 

يتزين بها، والتي اليرى لها مثيل في الخارج«.

القدمية للدكتور  الديانة السورية  املصدر: كتاب 
محمود احلمود. 

فقط،  األدوية  بيع  على  تقتصر  ال  المركزية 
وإنما باتت تقوم مقام نظام حماية المستهلك، 
بهدف  منافسة  إشعال  قولي  من  يفهم  وال 
ليس  أبداً  فهذا  اآلخرين؛  على  المضاربة 
خالل  ومن  الصيدلية.  عمل  طبيعة  من 
أصبح  الناجحة،  الطبية  االستراتيجية  تلك 
باألسعار  التالعب  من  بمأمن  المواطن 
وحماية المستهلك، وتعد هذه الخطوة من أهم 
اإلطالق.  على  المركزية  الصيدلية  أهداف 
حملة  من  مختصون  الصيدلية  في  ويعمل 
من  اثنين  جانب  إلى  الصيدلة؛  في  اإلجازة 
إضافة  صيدلة،  طبي  فني  اختصاص  ذوي 

لمحاسبين ماليين اثنين«. 
مرحبة؛  ابتسامات  الكادر  جميع  وتزين 
الشديد،  االزدحام  جراء  الضغوط  نتيجة 
لكن ما ينسيهم ذلك التعب هو قيامهم بعملهم 
يقدمون  فهم  عليه  وبناء  البحت،  اإلنساني 
يتوافق  الذي  بالشيء  الطبية،  استشاراتهم 
مع حالة المريض الصحية، وبما يتوافق مع 
له  يُقدَّم  حينها  والشرائية،  المادية  إمكانايته 

البديل الطبي الناجع.
وفي هذا السياق؛ حدثنا اإلداري الطبي محمد 
الحمادة عن عمله في الصيدلية، حيث يرى 
أن افتتاح الصيدلية المركزية في منبج خلقت 
له شعوراً جميالً بعدما كاد يفقد األمل بجدوى 
عمله  مسيرة  خالل  الطبي  العمل  ممارسة 
لقرابة  تصل  بخبرة  الميدان  بهذا  الطويلة 
الثالثين عاماً، كون الفترة السابقة قد شهدت 
تجاوزات كثيرة من قبل القائمين 
يألفها  ال  قد  عليها، 
أحياناً  بعضهم 

مما 

يجعله 
خالف  على 
من  اآلن  به  يشعر  عما 
قابلية على العمل أكثر من ذي قبل، 
بخاصة وأنه يعمل شريكاً مع الكادر لتحقيق 
من  الشخصي  المستوى  على  هام  إنجاز 
يكمل  واحدة  )أسرة  وصفه  حد  على  كونهم 

بعضها بعضاً(. 
الصيدلية  في  عمله  أن  الحمادة  واعتبر  كما 
قدراً  الشخصية  لخبرته  يضيف  أن  له  أتاح 
أكسبته  بحيث  التراكمية؛  الخبرة  من  كبيراً 
صميم  في  تصب  كونها  مضاعفة  خبرة 
ومعارفه  مهاراته،  وتطوير  الطبية،  تجربته 
قبل  من  العديدة  التشخيصية  الوصفات  عبر 
عدة أطباء مختلفين من حيث االختصاص في 
الحقل الطبي واستفادته ألكثر األنواع رواجاً 

حد  على  ومرضاه  طبيب،  لكل  األدوية  من 
سواء. 

األدوية النوعية 

وربما كان لشعار الجودة واألسعار المنافسة 
عمل  نحو  الصيدلية  انطالق  في  أثره 
ذوي  المواطنين  تطلعات  يخدم  مؤسساتي، 
استقرار  في  يساهم  وبما  المحدود،  الدخل 
عن  الخصوص  وجه  على  األدوية  أسعار 
طريق تقديم كل ما هو جديد من منتجات طبية 
على اختالف تنوع الشركات المصنعة سواء 
الوطني منها أم األجنبي؛ رغبة من القائمين 
لما  المنافسة  على  قدرتها  إثبات  على  عليها 
جميعاً.  المجتمع  حياة  األثرعلى  بالغ  من  له 
من  متعددة  أصنافاً  الصيدلية  وتحتوي 
للحرارة،  خافضات  مثل  اإلسعافية  األدوية 
إلى  العام،  االلتهاب  وأدوية  والمسكنات 
الطبيب  قبل  من  التشخيصية  األدوية  جانب 
قبله  من  صرفها  يتم  عادة  والتي  المختص؛ 
أم  أطفال،  طبيب  أم  عاماً  طبيباً  أكان  سواء 
نسائية أم داخلية، أم عظمية، أم عصبية، أم 
أدوية  على  الصيدلية  تحتوي  وكما  غيرها. 
خاصة ألمراض الضغط والسكري وغيرها.
إلى  أسهم  مخفض؛  بسعٍر  األدوية  تقديم  إن 
ألسعارها؛  المستودعات  بتخفيض  بعيد  حد 
تزامناً مع أسعار الصيدلية بحسب ما أفاد به 
القائمون عليها والذين يعتبرون ذلك إيجابية 
بشكل  الخدمات  تقديم  مستوى  على  كبرى 
عام، وليس األمر يقتصر على الجانب الطبي 

فحسب. 

منجزات تنتظر مزيدًا من الدعم

فترة  خالل  المركزية  الصيدلية  استطاعت 
النخب  معظم  استقطاب  افتتاحها  من  وجيزة 
اعتبار  على  وذلك  المجتمع؛  في  والشرائح 
أنها تمثل النموذج الصالح الذي بات يخدمهم 
السوق  احتكارات  كاسراً  األولى؛  بالدرجة 
ميدانها  في  مضى  فيما  كان  التي  السوداء 

الخاسر األكبر؛ هو المواطن. 
ومن المشاريع التي ال تزال تحت الدراسة؛ 
في  المركزية  للصيدلية  ثان  فرع  افتتاح 
المواطنين  استيعاب  يستطيع  حيث  منبج، 
ومن  األمثل.  بالشكل  عملهم  وتسهيل  كافة 
أيضاً  الدراسة  قيد  تعتبر  التي  المشاريع 
تأمين أدوية نوعية؛ خاصة بمرض  محاولة 
الكافي  الدعم  توفر  تم  حال  في  السرطان 

والالزم من اإلمكانات الطبية المتاحة. 
ويرى وسيم الحجي وهو أحد الزبائن الذين 
الصيدلية  من  األدوية  شراء  على  دأبوا 
بمقدورها  بات  أنه  يعتبر  حيث  المركزية، 
إذ  والجشع،  االستغالل  لمظاهر  حدٍّ  وضع 
المقاييس  بكل  ناجحاً  نموذجاً  افتتاحها  حقق 
ما  وهذا  الخدمية،  المشاريع  صعيد  على 
بشكٍل  أبوابها  على  الشديد  االزدحام  يعكس 

يوميٍّ على حدٍّ وصفه.
افتتاحها  بدء  منذ  المركزية  الصيدلية  تعد 
مدينة  في  المجتمعي  االقتصاد  دعائم  إحدى 
فترة  خالل  استطاعت  إذ  وريفها،  منبج 
وجيزة إثبات نفسها، وصورة مشرقة إلنجاز 
الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  به  قامت  عظيم 

في منبج.

الضمير  غياب  ظل  في  البعض  استطاع 
األدوية،  من  لهم  يحلو  ما  تمرير  اإلنساني 
بما في ذلك األدوية المخدرة، واإلتجار بحياة 
طائلة؛  مادية  مكاسب  تحقِّق  كونها  الناس، 
الفضيلة،  مبادئ  يخالف  األمر  كان  لو  حتى 
وال  صرفها،  في  جداً  متساهلين  واألخالق. 
يجد أحدهم من غضاضة تذكر باالتجار بها. 
اآلونة  تلك  في  انتشرت  التي  المظاهر  ومن 

عمل األُجراء غير الطبيين، وهم 
عن  يكونون  ما  أبعد 

بل  الطبي،  المجال 
كان  ربما 

هم  حد أ
يتجاوز  لم 

القانونية  السن 
بعد، وهو ما يشكل خطراً 

في عمله هذا على حياة اآلخرين، األمر الذي 
غريب  تناقض  في  خبرة،  البعض  يعتبره 
القانونية والخبرة الطبية،  يجمع صغر السن 
وظهر في األيام األخيرة من جعل الصيدلية 
يقوم  مصغرة،  طبية  عيادة  بها،  يعمل  التي 
من خاللها بصرف األدوية العالجية، والتي 
تحتاج في كثير من األحيان لطبيب مختص، 
منافياً بذلك جميع األعراف والقوانين المرعية 
بهذا المجال. وكثير منهم من بات يحقن اإلبر، 
ويضع السيرومات بشتى أنواعها، ومنهم من 
أحالها إلى مركز طبي لقياس الضغط والسكر 
والكارثة  األولية.  اإلسعافات  لوازم  وتقديم 
المظاهر  بتلك  تأذوا  قد  الكثيرين  أن  الكبرى 
لكونها  الحساسية  والشديدة  المهنية،  غير 
للخطر،  وتعرضه  المواطن،  حياة  تمسُّ 
كانت  ربما  أو  خاطئ،  تشخيص  بسبب 
التي  األدوية؛  لبعض  جانبية  تأثيرات  نتيجة 
كبيرة. وال  بينها مسببة أخطاراً  تتداخل فيما 
بد من اإلشارة إلى أن كثيراً من تلك المظاهر 
ترافقت مع عدم وجود رخصة طبية، إضافة 
يحملها  ممن  البصر  وغض  تساهل،  إلى 
غيرمناسب  شخٍص  قلنا-  كما  بوضع- 
وكان  الحسَّاسة.  الطبية  المهنة  تلك  لمزاولة 
لتدارك  منبج  في  المركزية  الصيدلية  افتتاح 

مثل تلك الحاالت واستئصالها من المجتمع.

الظروف الطبيعية املواتية الفتتاح 
الصيدلية املركزية

مدينة  في  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  أولت 
قل نظيره في  ملحوظاً  اهتماماً  منبج وريفها 
الصحي  الجانب  ألن  نظراً  أخرى،  أماكن 
تقدم  فمقياس  الحضارية،  البلد  واجهة  يمثل 
الرقي  على  قدرتها  في  يكمن  الشعوب  تلك 

والنمو في ذلك القطاع الخدمي البارز.
بتاريخ  المركزية  الصيدلية  افتتحت 
طبيعياً  ميالدها  كان  لذا  2017/10/14م 
إذ  بها.  المحيطة  الظروف  إلى  بالنظر 
ظاهرة  من  المواطنين  أغلب  يعاني  كان 
للغاية  بشعة  وبصورة  الدوائي،  االستغالل 
الخطيرة  أشكالها  تجاوزت في بعض  وربما 
الدواء  سعر  غدا  حيث  الحمراء،  الخطوط 
الواحد مضاعفاً عبر أرقام تتخطى مستويات 

الممكن والمعقول.
المشتركة  الرئيسة  حدثتنا  الصدد؛  وبهذا 

للجنة 

الصحة منى 
زكي عن ضرورة 
افتتاح الصيدلية المركزية 
منبج،  في  جرت  واقعية  بحادثة  واستشهدت 
وقالت: »إن أحد المرضى دخل أحد المشافي 
وكان  اسمه(  ذكر  بصدد  )ولست  الخاصة 
في  البقاء  عليه  يُرتِّب  بمرض  حينها  مصاباً 
سيخضع  كونه  من  العالج  وتلقِّي  المشفى 
صرف  تم  هذا  على  وبناء  جراحي.  لعمل 
عمليته،  أثناء  يحتاجها  سوف  التي  األدوية 
يتجاوز  للفاتورة  اإلجمالي  المبلغ  كان  وقتها 
إجراءات  استكمال  ونتيجة  ل.س   12,000
الحالة المرضية السريرية، فقد طلب األطباء 
الصحية  لحالته  نظراً  استخدامها  إعادة  منه 
الحرجة. لكن هذه المرة اضطر لجلب الدواء 
له  المفاجأة  وكانت  المركزية،  الصيدلية  من 
ولنا، إذ أن قيمتها لم تتجاوز 5000 ل.س! 
ربما هذه الحادثة ترسخ مفهوم الحاجة لشيء 

يحميني أكثر ممن يقدم لي«.
الصيدلية  افتتاح  »إن  منى:  وتضيف 
مستوى  على  نوعية  طفرة  حقق  المركزية 
الجانب  في  وباألخص  الخدمات،  تقديم 
من  كانت  أنها  اعتبار  على  وذلك  الصحي، 
ضمن أبرز المشاريع التنموية التي قامت بها 
اإلدارة منذ انطالق تأسيسها في بدايات عام 
ملحة،  حاجة  ميالدها  شهد  حيث  2017م، 
لتلبية احتياجات المواطنين من األدوية، ليس 
المنافسة  على  قدرتها  من  بل  فحسب،  هذا 
من  بمثيالتها  مقارنة  باألسعار  الحقيقية 

الصيدليات األخرى«.
الصيدلية  افتتاح  نهدف من  منى: »  وتابعت 
بعيداً  األولى  بالدرجة  المواطن  خدمة  إلى 
خلق  شأنه  من  وذلك  المالية؛  المكاسب  عن 
فائدة كبرى له تصب في مصلحته في نهاية 
األمر. إذ كان في افتتاحها نهضة طبية بكل 
الجميع  أمام  المجال  فتحت  فقد  المقاييس، 
للمنافسة،  حراً  وميداناً  القطاع،  بهذا  للعمل 
المستودعات  على  للقائمين  األمر  وإفساح 
عراقيل  دون  من  والشراء  البيع  بعمليات 

تذكر. لكن؛ بوسع الصيدلية المركزية اآلن؛ 
على  يتوجب  حيث  الضابطة،  بدور  القيام 
الدوائية تحديد أسعار أدويتهم،  المستودعات 
بما يتوافق نوعاً ما مع األسعار التي تقدمها 
فإن  األرجح؛  وعلى  المركزية،  الصيدلية 
االزدحام الملحوظ على أبوابها قبيل افتتاحها 
في ساعات الصباح األولى دليٌل على نجاحها 

بكل المقاييس«. 

كادر إداري مؤهل طبيًا

استطاعت الصيدلية المركزية فرض نفسها، 
في  لها  قدم  إيجاد موطئ  قادرة على  لكونها 
مظاهر  وترسيخ  تعميق  عبر  وذلك  منبج 
من  الذي  األصيل،  المهني  الوظيفي  األداء 
شأنه إظهار عالمات الراحة واالطمئنان لدى 
نفوس الكثير من المواطنين في ظل قناعتهم 
الطبية  البؤرة  تُمثِّل  المركزية،  الصيدلية  أنَّ 
على  مرنة  قابلية  تمتلك  فهي  لهم،  الحسنة 
للركائز  دعمها  خالل  من  م  والتقدُّ التطور 
المهني  الطبي  بالكادر  والمتمثلة  األساسية، 
من  المنافسة  من  مكنها  الذي  األمر  الفعال، 
العبء  بتخفيف  المواطنين  استقبال  خالل 
ل وطأة ما يعانونه من آالم جمة  عنهم، وتحمُّ

للغاية.
المحاسب  مع  صحيفتنا  التقت  الصدد  وبهذا 
األحمد  مصعب  الصيدلية  في  واإلداري 
»إن  بقوله:  الكادر  هذا  على  أكثر  ليطلعنا 
الكثيرين  مكَّن  منبج  شهدته  الذي  االنفتاح 

خالل  من  الطبي  العمل  مزوالة  من 
ولكن  الدوائية،  المستودعات 

المركزية  الصيدلية  لوال 
الكثيرون من ذوي  الستغل 

س  لنفو ا

لضعيفة  ا
ممن  وهم  ذلك، 

الرحمة،  مالئكة  يُدعون 
الوصف  هذا  من  بريئون  والبعض 

على  التسلُّق  ومبادرتهم  الفرصة  بانتهازهم 
ظهور المواطنين، فرفعوا جل أسعار العقاقير 
بنسبة قد تصل إلى 75% مما أدى إلى عدم 
ومنافاتها  الملتوية،  األساليب  تلك  مشروعية 
منطلق  ومن  واإلنسانية.  األخالقية  للقيم 
المركزية  الصيدلية  بدأت  اإلنسانية  األمانة 
بالعمل على إقامة دور الرقيب غير المباشر 
اضطرها  مما  األخرى،  الصيدليات  على 
بما  األدوية  أسعار  لتخفيض  األخرى  هي 
ينسجم مع األسعار المطروحة لدى الصيدلية 

المركزية«.
وأضاف األحمد: »يمكننا القول: إنَّ الصيدلية 

 من التالعب باألسعار وخدمات طبية 
ّ
الصيدلية املركزية يف منبج... حد

روناهي/ منبج - عاش املواطنون يف منبج أيامًا عصيبة يف زمن احلقبة السوداء »داعش«، ومن قبلهم مرتزقة ما 
يسمى باملعارضة؛ وذلك بسبب فقدان وغياب أي مظاهر لإلدارة والتنظيم. وبات سوق األدوية ميدانًا للمضاربة 
فيما بني أصحاب املستودعات الطبية، ورمبا انطبق احلال أيضًا على الصيدليات األخرى؛ وجاء افتتاح الصيدلية 

املركزية فيها كخطوة دعم يف اجملال الطيب واحلدّ من التالعب بأسعار األدوية وغريها من اخلدمات. 

تقرير/ خضر اجلاسم 

تشتمل المكتبة العربيّة على العديد من أمهات الكتب 
التاريخية،  واألوابد  واآلثار  التاريخ  تدرس  التي 
منبعاً  تعد  التي  في سورية  األثرية  المواقع  ولكثرة 
باآلثار،  والمهتمين  الدارسين  من  للكثيرين  ومنهالً 

فإن عشرات  بل مئات الكتب تتناول هذا الجانب.
وكتاب »الديانة السورية القديمة » للباحث »الدكتور 
محمود جمود« من الكتب الهامة في هذا المضمار 
وفيه يسلط الكتاب على جوانب مهمة، تتعلق بالحياة 
وطقوس،  عقائد،  من  سورية  في  القديمة  الدينية 
ضمن عصري البرونز، والحجري الحديث 333-
بحوثه  عرض  في  الباحث  ويعتمد  1600ق.م.   
إلى  المستندة  واألثرية،  التاريخية،  الدراسات  على 
وعلى  األثرية،  المواقع  في  المكتشفة  النصوص 
أجرته  الذي  األثرّي  التنقيب  ومعطيات  نتائج  آخر 
البعثات الوطنية، واألجنبية في سورية. ومن خاللها 
وضح الباحث الحياة الدينية في تلك الحقبة، واصفاً، 

ومحلالً ألبرز العبادات، والشعائر، والميثولوجية.
عرض الباحث بحوث الكتاب ضمن خمسة أبواب، 
وقد  منوعة.  فصول  عدة  باب  كل  تحت  ويندرج 
التفاصيل  بأدق  سبقت ذلك مقدمة مسهبة، أوجزت 

األحداث السياسية التي مرت بها سورية.
مناطق  عدة  في  السوريّة  اآللهة  خاللها  وتناول 
واالحتفاالت،  الدينيّة،  والطقوس  والمعابد  سوريّة. 
األسالف.  وتقديس  والموت  والسحر،  والصلوات، 

والتفاعل الديني بين سورية وجوارها.
عن  للحديث  الباحث  فأفرده  الثاني،  الباب  وفي  
المعابد في سورية، ولمختلف الحضارات القديمة، 
ومن هذا الباب، نقدم قراءة أثرية تاريخية من وجهة 

نظر الباحث لمعبد »هيرا بوليس« في منبج.

معبد هريا بوليس

بقوله:  المعبد  الباحث في إطار حديثه عن  يعرض 
»لم يعرف هذا المعبد من خالل المكتشفات األثريّة، 
ولكنه ُعرف من خالل الوصف الذي قّدمه أوقيانوس 
السيمسياطي في نبذته في -اآللهة السورية- بعد أن 
زاره ووصفه وسماه -معبد هيرابوليس- وأعتقد أن 
من  أقدم  أصول  من  هو  تقريباً  فيه  يجري  ما  كل 
عصره، بما في ذلك البناء نفسه، أي أنه ربما يعود 
للفترة التي هي موضوع بحثنا أو قبل ذلك، وفي هذا 
العرض ربما نستطيع التعرف على بعض الطقوس 
المعبد،  لشكل  إضافة  فيه،  تجري  كانت  التي 

وموجوداته«.

هريا بوليس املدينة املقدسة

يقول الكاتب حسب نصوص نُسبت »ألوقيانوس«:  
مدينة  الفرات  عن  بعيداً  ليس  سورية،  في  »توجد 
إنها  المقّدسة«،  المدينة  أو  بوليس،  يسمونها«هيرا 
في الواقع مخصصة لـ »هيرا اآلشوريّة«، ولكني- 
يرجع  ال  االسم  هذا  أن  أعتقد  ألوقيانوس-  والكالم 
تاريخه إلى تاريخ إلى تأسيس المدينة، بل كان لها 
الوقت  في  التسمية،  هذه  اكتسبت  وأنّها  آخر،  اسم 
الذي ازدهر فيه الدين في المدينة«. ثم يتحدث عن 
واألضاحي  والجمعيات  ديانتها،  في  التي  الشعائر 
في  يستند  كما  والمعابد،  الدين  ورجال  تُقّدم،  التي 
ذلك إلى نصوص الكهنة وما تركوه وما تحدثوا به 

إليه.

املعبد واألعمدة

قائم  وهو  هضبة،  المعبد  عليها  بني  التي  األرض 
ومحاط  المدينة.  وسط  في  التقريب  وجه  على 
بسوَرين أحدهما قديم، واآلخر اليرقى إلى أبعد من 
عصرنا، وبوابات المعبد مائلة نحو الشمال. وتمتد 
على ساحة تقرب من مئة »براسة« في هذه الرقعة، 
وارتفاع  رفعها)ديونيسوس(،  التي  األعمدة  تقوم 
في  ومرتان  ثالثون«براسة«،  منها  الواحد  العمود 

العام يصعد رجل إلى قمة أحدهما، ويمكث هناك مدة 
أسبوع. هذا هو سبب استعمالها. إن الشعب مقتنع إنه 
من هذا الموضع المرتفع، يمكن لإلنسان أن يتحاور 
مع اآللهة، ويرجوها أن تعقد بركاتها لكل سورية، 
وإن اآللهة تسمع عن قرب صلواته أكثر، وآخرون 
»ديكاليون«،  لـ  كذكرى  ذلك.  يفعلون  أنهم  يظنون 
ولذلك الزمن الشقي الذي كان الناس يصعدون فيه 
الطوفان.  خشية  الباسقة  واألشجار  المرتفعات  إلى 
الواقع،  التفسيرغيرمقارب  هذا  أجد  إلي  بالنسبة 
وأعتقد أنهم يفعلون ذلك على شرف »ديونيسوس«، 
وهذا ما ابني عليه فرضيتي. إن من يقيمون األعمدة 
أدري.. لست  لماذا؟  تماثيل خشية!  عليها  يضعون 
ولكني أعتقد أن هذا الرجل يصعد إلى العمود ذلك 

ليمثل التمثال الخشبي. 

صعود العمود

يمرر  التالية،  الصورة  على  يتم  العمود  صعود 
الصاعد حوله، وحول العمود حبل صغير. ثم يرقى 
العمود،  على  مثبتة  خشبية  قطع  على  األعلى  إلى 
تكفي فقط لموضع رأس األصابع، وكلما صعد رفع 
الحبل من كال الطرفين، كما ترفع األعنة. وعندما 
إلى آخر مرحلة من صعوده يرمي   يصل الصاعد 
بحبله أخرى، وهي طويلة هذه المرة، ويرفع إليه من 
أدوات،  ثياب،  خشب،  مايريد:  بواسطتها  األرض 
يجلس،  وهناك  بالعش،  شبيها  مقعداً  منها  ويؤلف 
ويمكث كما قلت سبعة أيام، وكثير من الناس ممن 
يؤمون المعبد يجلبون إليه الذهب، والفضة، وأشياء 
المعادن يضعونها أمامه على األرض،  أخرى من 
ويذهبون، بعد أن يذكروا أسماءهم، ويصرخ عابد 
آخر، يكون في أسفل العمود بأسمائهم له، وعندما 

منهم،  واحد  لكل  يقوم بصالة  فوق،  العابد  يسمعها 
ويضرب وهو قائم يصلي على أداة معدنية، تحدث 
بفعل ضرباته صوتاً عالياً ومقرقعاً. إنه الينام أبداً 
لتوقظه  تصعد  عقرباً  فإن  للنوم،  نفسه  أسلم  وإذا 
النوم فوق. وإن مايقال  بلدغة مؤلمة، وذلك عقاب 
عن العقرب ينم عن أصل ديني مقدس، ولكن هل 
هذا صحيح؟ لست أدري! على كل حال، إني أعتقد 
يظل  أن  في  أيضاً  يساهم  السقوط،  من  الخوف  أن 
العابد يقظاً، وقد تكلمت كثيراً عن الذين يصعدون 
األعمدة، أما المعبد فإنه ينظر إلى الشمس المشرقة. 

وصف املعبد

التي  المعابد  يشبه  إنه  والطراز،  الشكل،  من حيث 
ينبت في) أيونيا(. إن القاعدة التي يرتكز إليها ترتفع 
من األرض مقدار »براستين«. ويصعد إلى المعبد 
بواسطة درج ضيق، وعندما نكون اجتزنا الدرج، 
يهب الدهليز منظراً مدهشاً. إن األبواب التي تزينه 
بألف  المعبد  يتألأل  الداخل  في  و  ذهب،  من  كلها 
زينة ذهبية، والسقف كله من ذهب، و رائحة تراب 
اآللهة العنبري تتصاعد من البناء مثل الذي تعطر، 
كما يقال في بالد العرب، وعندما يدخل المرء إلى 
هذه  منه،  تخرج  التي  العذبة  بالنسمة  يحس  المعبد 
الرائحة ال تتركنا عندما نبتعد عنه، بل تظل طويالً 

في الثياب، ويظل المرء يتذكرها دائماً. 

التماثيل الذهبّية

غرفة  فيه  بنيت  لقد  خاوياً.  ليس  المعبد  داخل 
للغرفة  وليس  صغير  درج   بواسطة  إليها  يوصل 
لجميع  ويمكن  تماماً،  مفتوحة  وواجهتها  أبواب، 
هم  وحدهم  الكهنة  أن  إال  المعبد،  يدخلو  أن  الناس 
إليهم  توكل  والذين  باآللهة،  صلة  أكثر  لهم  الذين 
األعمال الدينية، ويوجد في الغرفة تمثاالن، أحدهما 
أن  إال  »زيوس«،  لـ  ربما  واآلخر  »هيرا«  لـ 
من  التمثاليين  وكال  آخر،  باسم  يسمونه  السوريين 
األسود  تجرها  »هيرا«  جالس،  وكالهما  الذهب 
كل  وحقاً  ثيران،  طاقم  »زيوس«  يجر  حين  في 

تقرير: خضر اجلاسم 

إضاءة على معبد هريا بوليس

وخري جليسٍ
 
ُ
 يف األنامِ كتاب

الكتاب  معرض  رياِض  في  ونحن  بّد  ال 
الثاني في )روج آفا(، أن نتحدث عن أهمية 
يجدد  الذي  المعرض  هذا  وأهمية  الكتاب 
بالكتاب ويُعيدنا إلى رحابِه، ويفتح  الصلة 
آفاقاً لتبادل الثقافات بين الشعوب، فالكتاب 
ترغب  ما  كّل  يمنحَك  وأنيٍس  جليٍس  خير 
بمعرفتِه، ويعطيك الراحةَ في النفِس حيث 
يهمس لَك بكلِّ ما هو نافع وممتع، ال يملّك 
إْن مللتهُ، وكلما جالستهُ زادك من عطائِه، 
وشّدك إليِه، وأنار عقلك وروحك بمعارفِه، 
وقد أشارت الدراسات إلى أّن قراءة الكتب 
سليماً  العقل  على  الحفاظ  على  تساعد 
بمرض  اإلصابة  من  وتحميِه  صحيحاً؛ 
على  تعمل  القراءة  أّن  حيُث  الزهايمر، 
صحتِه  على  للحفاظ  العقل  عضلة  تمرين 

وقوتِه.
تحصى  وال  تعدُّ  ال  فوائد  للقراءة  أّن  كما 

نذكر بعضاً منها: 
إّن قراءة الكتب تؤثِّر على اإلنسان إيجابياً، 
والروح  للعلم  مغذيّةٌ  للنفس  مبهجةٌ  فهي 
فيها  بما  الحدود  إذابةُ  والعقل، ومن شأنها 
مع  أنّه  للقارئ  فيُخيُّل  والمكان،  الزمان 
من  وكذلك  مراحلِه،  بشتّى  الكتاب  أحداث 
لها  مثيل  ال  التي  المكتسبة  الخبرة  فوائده 
من المعرفة والنصيحة واإلرشاد والغوص 
ومواكبة  المستقبل  وتخيّل  الماضي  في 
من  االنتقال  أيضاً  الفوائد  ومن  الحاضر. 
مختلف  آخر  عالٍم  إلى  المحدود  عالمنا 

للغاية وواسع األفق. 
إّن قراءة الكتب تؤدي بال شك إلى التعّرف 
نهاية  في  تؤثر  جديدة  مفردات  على 
اللغوية،  اإلنسان  مفردات  على  المطاف 
النفس  في  الثقة  على  إيجاباً  يؤثر  مما 
الكتابة  واضح  بشكل  ويحّسن  ويزيدها، 
خالل  من  مفرداتها  اجتمعت  التي  الذاتية 
قراءة العديد من الكتب بأنواعها المختلفة، 
الضياع  من  الوقت  تحفظ  القراءة  أن  كما 
العقل  وتنمية  الفكر  إنارة  في  ينفع  ال  بما 
كما  المشكالت،  حلِّ  على  القدرة  وإضافة 
أنّها تعّدل السلوك، وذلك من خالل قراءة 

كتب السلوك. 
المقام  الكتاب  معرض  أهمية  إلى  ونعود 
هذا  أّن  حيث  قامشلو،  مدينة  في  حالياً 
المعرض يُقام للمرة الثانية، مؤكداً على أن 
األّمة التي ال تقرأ ال تتقدم وال تتطور وال 
الحر  الفكر  أن  حيث  بالحرية،  حتى  تنعم 
مستقى من كتابات األفذاذ، ورموز الحرية 
ومنهم نتعلم مبادئ الحياة الحرة، والتآخي 
المشترك،  العيش  ومبادئ  الشعوب،  بين 
وكذلك هذا المعرض إتاحة فرصة للكتّاب 
وتشجيعهم  أعمالهم  عرض  من  الناشئين 
بالعطاء  ليستمروا  بالنفس  ثقة  ومنحهم 

والكتابة. 
عن  كثيراً  أبعدتنا  التكنولوجيا  ثورة  إّن 
صفحات الكتب، فهذا عصر السرعة، فأّي 
في  عنها  البحث  تحتاج  لن  تحتاجها  فكرة 
طيات الكتب والسهر على اإلتيان بها، بل 
جاهزة،  ملخصةً  أمامك  ستصبح  بضغطة 
وهذه رغم أنها ظاهراً أمٌر جيد، لكنها في 
التي  الشابة  العقول  على  كارثة  الحقيقة 
دون  جاهٍز  كل شيٍء  تستخدم  أن  اعتادت 
الشوارد من  البحث عن  عناء، وفي عناء 
العلوم أيّما لذة ومتعة للمتمّعن الذي يسهر 
الكثير  فينهل  بغيتِه،  عن  باحثاً  كتبه  بين 
متعة  البحث،  هذا  خالل  من  المعرفة  من 
القراءة من خالل الكتاب ال تضاهيها متعة 
على اإلطالق، فهنيئاً لنا بهذا االنجاز الذي 
يدّل على أننا نسير في الطريق الصحيح، 
لبناء شعوب متكاملة فكراً وثقافةً وانسجاماً 
إلى  الكتاب  نعيد  علنَّا  بقضاياها،  والتزاماً 
اهتماماتنا،  صدارة  في  األصلية  مكانته 

تطبيقاً لقول المتنبي:
أعزُّ مكاٍن في الدنا سرُج سابٍح     وخيُر 

جليٍس في األناِم كتاُب

 واحة
 الثقافة

أحمد يوسف

 معرض الكتاب الثاني يف روج آفا
 إثراء للثقافة واملطالعة

بإقليم الجزيرة  الثقافة والفن  ـ برعاية هيئة  قامشلو 
بتاريخ  آفا  للكتاب في روج  الثاني  المعرض  افتتح 
7/20/ 2018م، تحت شعار »بالقراءة نحيا« في 

صالة زانا بمدينة قامشلو. 
المثقفين  من  نخبة  المعرض  افتتاح  مراسم  حضر 
من  وأعضاء  النشر،  دور  عن  وممثلين  والكتاب 
مؤسسات المجتمع المدني، والعشرات من المهتمين 
وشمال  آفا  روج  مدن  معظم  من  والكتاب  بالثقافة 
القادمين  الكتاب  من  عدد  إلى  باإلضافة  سوريا، 
من  العديد  المعرض  في  ويشارك  دول.  عدة  من 
الثقافية،  والشخصيات  والمؤسسات  النشر  دور 
الثقافة  هيئة  الديمقراطي،  المجتمع  »أكاديمية  منها 
الجمعية  كردستان،  غربي  مثقفي  اتحاد  والفن، 
مكتبة  سورمي،  مجلة  السورية،  السريانية  الثقافية 

التكوين،  دار  الشمس،  نحو  سائرون  دار  مانيسا، 
كرد-  كتاب  اتحاد  للنشر،  شلير  دار  الزمان،  دار 
كوباني،  مثقفي  اتحاد  منبج،  مثقفي  اتحاد  سوريا، 
اتحاد  الطبقة،  مثقفي  اتحاد  الجزيرة،  مثقفي  اتحاد 

مثقفي عفرين، اتحاد كتاب كردستان سوريا«.
التي  الكتب،  المئات من  المعرض  ويعرض خالل 
تحمل مواضيع مختلفة ثقافية، وأدبية، واجتماعية، 
المعرض،  صدر  في  وعلق  وعلمية.  وسياسية، 
حسين  الشهيد  واألدبية  الوطنية  للشخصية  صورة 
شاويش )هركول( الذي يُعد من أحد األوائل الذين 
وضعوا آلية المناهج التدريسية في روج آفا وشمال 
ذكرى  في  عام  كل  المعرض  يقام  والذي  سوريا، 
خاص  جناح  المعرض  في  وُخصص  استشهاده. 
ومعرض  أوجالن،  هللا  عبد  القائد  ًكتب  لعرض 

للصور الفوتوغرافية لوحدات حماية المرأة والشعب 
لقوات  أيام، ومعرض صور  ثالثة  لمدة  وسيستمر 
للمعرض،  األخيرين  اليومين  سيعرض  األسايش 
المرأة  رابطة  باسم  فنية  لوحات  لعرض  وجناح 
ستقام  فعاليات  هنالك  أن  بالذكر  والجدير  المثقفة. 
خالل أيام المعرض الذي سيستمر لمّدة خمسة أيام 
متتالية، منها محاضرات حول »الوضع الثقافي في 
روج آفا، الكتاب الكرد الذين كتبوا باللغة العربية، 
قصيدة الحرب في روج آفا، المرأة في أدب الثورة، 
يناقش  حوارية  جلسات  لعقد  باإلضافة  المسرح«. 
ومعنويات  الحرب  في  اإلعالم  »دور  خاللها  من 
العصر،  وتطورات  الدين  الترجمة،  الشعب، 

تطورات الموسيقا العالمية والكردية«.
وألقت كلمة االفتتاح الرئيسة المشتركة لهيئة الثقافة 

والفن بيريفان خالد، وباركت فيها افتتاح المعرض 
والمشاركين،  الحضور  جميع  على  للكتاب  الثاني 
الشهيد حسين  باسم  سنوياً  المعرض  »نقيم  وقالت: 
شاويش تقديراً لكفاحه وأعماله وللسير على الدرب 
الذي رسمه درب العلم والنور، وإثراء لثقافة القراءة 

والمطالعة وزرع هذه الثقافة في حياة المجتمع«.
التنفيذية في  وبدوره أشار الرئيس المشترك للهيئة 
إقليم الجزيرة عبد الكريم صاروخان إلى أن افتتاح 
المعرض في هذا التاريخ له معنى كبير وقيّم، حيث 
وهذا  تموز،   19 لثورة  السنوية  الذكرى  يصادف 
لها،  ومواكبته  بثورته  الشعب  ارتباط  على  يدل 
وعمله على تقدم الثورة وتطورها من خالل الكتب 

والعلم الذي يقدمه.
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دائم  هدف  الشبيبة   - قامشلو  روناهي/ 
الراديكالية،  والحركات  الشمولية  لألنظمة 
والوسائل  الطرق  بشتى  استغاللها  ويتم 
هذه  تستهدف  دائماً  الخاصة  الحرب  وفي 
األساسية  النواة  ألنها  المقدمة؛  في  الشريحة 
وتأهيلها  تنظيمها  إعادة  وبغية  المجتمع،  في 
حيث  األحياء،  في  الشبيبة  من  تبدأ  والخطوة 
احتضان  على  آفا  روج  شبيبة  اتحاد  يواظب 
تدريبية  دورات  ضمن  واستيعابها  الفئة  هذه 
لمختلف المجاالت الفنية والثقافية والرياضية، 

في  الهاللية  حي  وفي  أخصائيين،  يد  وعلى 
الشبيبة  وبمركز  بقامشلو  الغربية  الناحية 
الواقع بالقرب من صوت جودي يتم التجهيز 
اآلن لفتح الدورات التالية: الرقص الفلكلوري 
ـ اللغة الكردية ـ الكمبيوتر ـ والرسم ـ المسرح 
ـ الصحة ـ كرة القدم ـ كرة الطائرة ـ الغناء ـ 
والتسجيل بالمركز المذكور وبالمجان، وهذه 
هناك  بل  نوعها،  من  األولى  ليست  الخطوة 
خطوات باستمرار على هذا الصعيد وتهدف 
وإبعادها  وتنظيمها  الشبيبة  للملمة  ذكرنا  كما 

عن الوقوع في دائرة الحرب الخاصة والفراغ 
ومضيعة الوقت، وهذه الدورات ستبدأ بتاريخ 
 15 بين  ما  األعمار  وتقبل  2018/7/31م، 
عبر  الشبيبة  إدارة  وناشدت  سنة،   30 إلى 
صحيفتنا »روناهي« االلتحاق بهذه الدورات 
لما فيها من فائدة وعلى وجه الخصوص اآلن 
وطالبوا  للمدارس  الصيفية  العطلة  فترة  في 
الشبيبة  مركز  بمراجعة  الهاللية  في  األهالي 
أعضاء  وليكونوا  أبنائهم  لتسجيل  الحي  في 

فعاليين في المجتمع.

 وبمناسبة مرور السنة الثانية على افتتاحها 
برهنت للجميع بأنها صرح علمي جمعت فيه 
الطلبة من شعوب روج آفا كافة تحت سقف 
واحد وأصبحت منبراً يقصده الوفود األجنبية 
ليطلعوا على هذا الصرح الذي وصل صداه 

للعالم أجمع.
افتتحت  الجامعة  إن  بالذكر؛  ويجدر   
كليات  بخمس  وبدأت  في2016/7/5م، 
اآلداب,  الزراعة,  البتروكيمياء,  )البترول, 
تم  تاله  الذي  العام  وفي  التربوية(،  والعلوم 
افتتاح كلية الفنون الجميلة والجنولوجيا )علم 

المرأة(.
العلوم  لكلية  المشترك  الرئيس  لنا  وأكد 
الطلبة  إجمالي عدد  إن  التربوية سليم حسن 

يدرسون  حيث  تقريباً،  وطالبة  طالباً   750
ثالثة  على  ومقسم  عامين  لمدة  الجامعة  في 
في  الطالب  فيها  يقدم  »بأنه  مشيراً  فصول، 
الفصل الخامس أي قبل األخير )اإلستاجات(، 
لمعرفة  علمية  دروس  عن  عبارة  وهي 
مدرس  خلق  منها  والهدف  الطلبة  مستوى 
ناجح ويكون قريباً من طالبه، وتكون على 
ومرحلتي  المشاهدة،  مرحلة  مراحل  ثالث 
وعلى  الفردي،  واإللقاء  الجماعي  اإللقاء 
المعلمين  من  أسلوبه  تقييم  يتم  األساس  هذا 
واإلدارة ونركز بشكل خاص على انضباطه 
بينه  والتعاونية  الجماعية  والروح  وسلوكه، 
وبين الطلبة، ناهيك عن التقييم اليومي لهم«، 
مؤكداً: »في نهاية العام يقدم الطالب مشروع 

ونوه  تخريجه«  يتم  أساسه  وعلى  التخرج 
البداية  في  صعوبات  عدة  »واجهتنا  حسن: 
والسكن  المواصالت  تأمين  كان  وأهمها 
للطلبة وقد تخطينا هذه المشكلة بتأمين السكن 
والمواصالت لهم، وأيضاً قلة المراجع وعدم 
وجود مكتبة في الجامعة وقلة أجهزة المخبر 
ولكننا بروح التعاون بين المعلمين تجاوزنا 
كل هذا وأمننا كل المراجع المطلوبة وبشكٍل 
طوعي، وكما قدمت لنا اإلدارة كل األجهزة 
القادم  العام  في  ونعمل  للمخبر،  الالزمة 

الكردية«،  باللغة  المراجع  كافة  كتابة  على 
وأضاف: »بعد قرابة شهرين من اآلن سيتم 
وكلية  اآلداب  كلية  من  دفعة  أول  تخريج 

العلوم التربوية«.
العلوم  لكلية  المشترك  الرئيس  واختتم 
التربوية سليم حسن حديثه بالقول: »نالحظ 
وأتمنى  الدراسي,  الطلبة  في مستوى  تطور 
هذا  ببناء  يقومون  التخرج  بعد  نجدهم  أن 
المجتمع وفق ما تعلموه في الجامعة، ونسعى 
العليا  الدراسات  إدراج  إلى  المقبل  العام  في 

ضمن برنامجنا التعليمي«. 

خطوة تارخيية يف جامعة روج آفا

الجنولوجيا في  مادة  حدثتنا مدرسة   وأيضاً 
جامعة روج آفا دجلة كولي من مدينة قامشلو، 
في  الجنولوجيا  كلية  »افتتحت  قالت:  حيث 
الشهر التاسع من العام المنصرم«، منوهةً: 
ننكر  وال  للجامعة،  تاريخية  خطوة  »تعتبر 
صعوبات،  عدة  واجهنا  البداية  في  إنه 
في  األولى  وهي  جديدة  تجربة  كانت  حيث 
منها  الهدف  ما  الطالبات  تعرف  فلم  العالم، 
اإلقبال  هذا  نرى  فلم  منها  سيستفدن  وما 
الكبير، ولكن بمرورهن بهذه التجربة تلقين 
حيث  كبير،  حٍد  إلى  واستفدن  واسعة  خبرة 
بتاريخ  المتعلقة  المعلومات  تعرفن على كل 
التاريخ  بداية  منذ  الفعال  ودورها  المرأة، 
بحياتها  ومعرفتها  الطبيعي،  المجتمع  وفي 
تعرضت  التي  والظلم  وواجباتها  وحقوقها 
له على مر العصور، ووجدنا تقدماً ملحوظاً 
على المستوى الفكري لهن«، مشيرةً: »يبلغ 
عدد الطالبات حوالي 25 طالبة، ونسعى في 
السنة القادمة إلى معرفة مجتمعنا أكثر بهذا 
الفرع عن طريق اإلعالم المتواجد في إقليم 
الجزيرة، لنصل بذلك إلى هدفنا من تدريس 

علم المرأة )الجنولوجيا(«.
آفا  روج  جامعة  في  الطالبة  لنا  وأكدت  كما 
تجربة  »إنها  زينب محمد:  الجنولوجيا  كلية 
فهذه  نوعها،  من  وفريدة  ومميزة  ممتعة 
تمثلها  فإنها  وبالتالي  المرأة  علم  هي  المادة 
ويتمحور حول حياتها وواقعها وكيفية إيجاد 
الطريق المناسب للعيش بحرية ضمن منهاج 
موسع، وقد استفدت منها كثيراً، وما يشجعنا 
معاملة  طموحاتنا  وتحقيق  الدراسة  على 
أساس  على  ترسخت  والتي  معنا  المدرسين 

الصداقة واالحترام المتبادل«.

روناهي/ الرقة - تستمر بلديَّة الشعب ولجنة 
المدني  الرقة  لمجلس  التابعة  اإلعمار  إعادة 
بالعمل على إزالة الركام واألنقاض من أحياء 
المحدودة  اإلمكانيات  ورغم  الرقة،  مدينة 
تتراكم  األنقاض  تُترك  للبلدية تسعى ألن ال 
أكثر في األحياء، منعاً من إشغال الطُرقات 
العامة في المدينة، والسعي إلى إعادة الحياة 

إليها بأسرع وقت ممكن.
أحياء  على  صحيفتنا  بها  قامت  جولة  وفي 

الرقة وتحديداً في شارع تل أبيض، كان لنا 
الركام  إزالة  أعمال  على  المشرف  مع  لقاء 
»العمل  قائالً:  حدثنا؛  الذي  شهاب  صدام 
مستمر وبشكل يومي وضمن المخطط الذي 
من  الُركام  إزالة  على  للعمل  البلدية  تضعهُ 
كامل األحياء، وبخاصةً بعد الدمار الذي حل 

بها«.
وأضاف شهاب: »نقوم بالعمل أيضاً بالتعاون 
)التدخل  ومنظمتي  اإلعمار  إعادة  لجنة  مع 

المبكر، وُصناع المستقبل( العاملة في أحياء 
وتم  والدرعيَّة،  الرميلة  حيي  في  المدينة 
العمل على إزالتها من كامل أحياء )المشلب 
ـ الجزرة ـ الرومانية (، والعمل يتم بالتعاون 

مع األهالي«.
وفي لقاء مع الرئيس المشترك لبلدية الشعب 
قائالً:  حدثنا  الذي  االبراهيم  أحمد  الرقة  في 
»البلدية ُمستمرة في إزالة الركام من المدينة، 
وتم اإلعالن عن عدة مناطق وأحياء خاليَّة 
من الُركام، وتَرحيَّل األنقاض ُمستمر وبشكٍل 
يومي ودائم، وكثير من األحياء نُظّفَت أكثر 

من عشر مرات على التوالي«.
من  »أنَّه  إلى  حديثه  في  اإلبراهيم  ونوه 
هم  األهالي  أنَّ  هي  تواجههم  التي  المشاكل 
الذين يَقومون بترحيل األنقاض إلى شَوارع 
مسؤوليَّة  البلديَّة  تتولى  ثمَّ  ومن  المدينة، 
ألنَّ  ُمشكلة،  تُسبب  هذه  النهائي،  الترحيل 
بوقٍت واحد، مما  تتم  الركام ال  إزالة  عملية 
يُؤدي إلى إعادة تِكرار عمليّة الترحيل أكثر 
إليها أنَّ اإلمكانيات لدى  من مرة، ويُضاف 
أن  يستطيع  فالبعض  جداً،  ضعيفة  األهالي 
يُزيل أنقاض بيته والبعض اآلخر ليس لديه 

القدرة على ذلك«. 

وعبَّر االبراهيم عن مخاوفه في حال استمر 
وقلّة  البطيء،  المعدل  هذا  على  العمل 
تُؤخر  سوف  أنَّها  البلديَّة  لدى  اإلمكانيات 

عملية إزالة الركام عاماً آخر على األقل.
وفي نهاية حديثه ناشد الجهات المعنيَّة على 
ليستطيعوا  لألهالي،  الدعم  تقديم  ضرورة 
دفعةً  وترحيلها  منازلهم،  أنقاض  ترحيل 
عمليات  يُعيق  الُركام  وجود  ألنَّ  واحدة، 
والصرف  المياه  وَشبكات  الطُرقات  ترميم 

الصحي وغيرها من األعمال األخرى.
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احرتام املواعيد.. 
تنظيم وتهذيب

اليومية؛  نعيشها في حياتنا  تفاصيل صغيرة 
تترك خلفها انطباعاً ال يمحى بسهولة، وتولد 
في نفوسنا بذرة اإلحساس بوجود مشكلة أو 
هذه  األشخاص...  من  يقابلنا  ما  لدى  خلل 
التفاصيل أحياناً تكون ذات مغزى كبير في 
حياتنا، فهي تدل علي شخصياتنا، وطبائعنا 
ومدى التنظيم في حياتنا، ومن هذه التفاصيل 
الصغيرة التي قد تتحول إلى عادات يومية؛ 

عدم احترام المواعيد... 
تكثر ظاهرة اإلخالل بالمواعيد في مجتمعنا، 
صاحبها  يشعر  ال  يومية  عادة  غدت  حيث 
المجتمعية،  والضوابط  القيم  مخالفة  بمدى 
الحقيقة  في  اعتيادي. ولكن؛  أمر  أنه  معتقداً 
اإلخالل بالمواعيد ينمُّ على التربية التي نشأ 
عليها الفرد ومدى التنظيم في حياته. واحترام 
عبر  إلينا  انتقلت  قيم  المواعيد؛  أو  الوقت 
الذاكرة المجتمعية، وهي تدل على شخصية 
صاحبه سواء سلباً في اإلخالل به أو إيجاباً 
المجتمع  أبناء  من  فالكثيرون  باحترامه، 
مواعيدهم،  في  يخلفون  أوسطي  الشرق 
الشخصي  الصعيد  على  سواء  ويتأخرون، 
واألمر  المقامة،  النشاطات  صعيد  على  أم 
المؤسسات  من  الكثير  باتت  انتباهاً  األكثر 
في شمال سوريا تنظم نشاطاتها تبعاً لمواعيد 
أبناء المجتمع، حيث تحدد الوقت على بطاقة 
بالنشاط  البدء  في  تتأخر  حين  في  الدعوة 
لحين  ساعة؛  نص  أو  ساعة  مدة  المقام 

وصول الضيوف.
نشاطاتها  تقيم  أن  المؤسسات  على  وتجدر 
ذلك؛  على  األفراد  ليعتاد  المحدد  الوقت  في 
فاألفراد أيضاً اعتادوا على الوقت الذي تُقام 
فيه النشاطات وعدم فسح المجال أمام حدوث 
وقته  في  بالنشاط  والبدء  الحاالت  هذه  مثل 
أشخاص  عشرة  حضر  وإن  حتى  المحدد 
فقط؛ كي يحضر المتأخر في الوقت المحدد 
للنشاط المقام في المرات المقبلة ويندم على 

إضاعة النشاط بسبب عدم التزامه بالوقت.
الوقت جانب هام في حياة المجتمعات وتدل 
يقم  لم  إن  ويضيع  وتقدمها،  رقيها  على 
وبالتالي  منه،  واالستفادة  باستثماره  صاحبه 
فسبب  منفعة،  دون  إضاعته  على  يندم 
الوقت  بهدر  إنما  المجتمعات  بعض  تراجع 
المجتمع؛  في  الوقت  هدر  اللهو. وسبب  في 
إنما  الشخصي،  التنظيم  عدم  على  عالوة 
بنتاج الحرب الخاصة الممارسة على شعوب 
الدولتية  األنظمة  قبل  من  األوسط  الشرق 
والمرأة  الشبيبة  لفئة  والرامية  الحاكمة 
بالمجتمع  التحكم  لسهولة  األولى،  بالدرجة 
إنتاجاً،  األكثر  الفئة  كونهما  طريقهما؛  عن 
حيث تقوم بإلهاء الشبيبة عن طريق األلعاب 
لإلنترنت  الخاطئ  واالستخدام  اإللكترونية 
عن  لتنحيهم  االجتماعي  التواصل  ومواقع 
تأديتها  يودون  التي  ورساالتهم  أهدافهم 
في  الواعي  الجانب  يشل  مما  المجتمع؛  في 
المجتمع ويسهل التحكم به وتحقيق مصالحها 
في جني األرباح واقتناص األموال؛ وبالتالي 
استسالم أفراد المجتمع أمام هذه الممارسات 
في  بأهميتها  يشعر  أن  دون  عادة  وأخذها 

حياته اليومية.
إن احترام الوقت والمواعيد ثقافة مجتمعية، 
التدريب  إلى  للمحافظة عليها  الفرد  ويحتاج 
غفوة  من  واالستيقاظ  والوعي  والتنظيم 
وتأثير الحرب الخاصة؛ المستنزفة للعقول، 
وعدم االنجرار وراء الكسل واحترام انتظار 
اآلخرين له، ووضع نفسه في مكان المنتظر 
الموعد،  عن  التأخر  حين  بشعوره  ليشعر 
والتعامل بالمثل، والتغلب على عادة التأخر 
مثل  ذاته  على  اإليجابية  بالنتائج  والعودة 
تسخير الوقت لصالحه وعدم هدره وبالتالي 

إفشال السياسات الممارسة عليه.

سوزان علي

تقرير/ ميديا غامن

تقرير/ حسام امساعيل ـ صاحل العيسى

جامعة روج آفا ... إرٌث علمٌي وحضارٌي

كام من أحياء الّرقة ُمستمرة رغم قلة اإلمكانيات إزالة الرُّ

روناهي/ قامشلو – تعترب جامعة روج آفا خطوة مميزة ورائدة قامت هبا اإلدارة الذاتية 
يدرسوا  بأن  ألبنائها  العايل، وحلم حققته  التعليم  اجلزيرة مبجال  إقليم  الدميقراطية يف 
مدن  إىل  الطويل  الطريق  خماطر  من  لتحميهم  مدينتهم  ويف  بلغتهم  اجلامعية  مرحلتهم 
ُأخرى يف ظل هذه احلرب الدائرة مبعظم املناطق السورية، وأيضًا خففت عنهم أعباء 

املصاريف الباهظة اليت كانوا يقدموها.

تنظيم الشبيبة بدورات متنوعة يف قامشلو

روناهي/ قامشلو ـ يعتبر إقليم الجزيرة السلة 
الغذائية لسوريا لما لها من أهمية كبيرة في 
مصدراً  الزراعة  وتشّكل  الزراعة،  مجال 
الغذائية،  باحتياجاتهم  السكان  إلمداد  هاماً 
سوريا  في  الزراعة  أن  معروف  هو  وكما 
ترتكز في هذه المنطقة، وهي المورد الرئيس 
على  كبير  بشكٍل  تؤثر  أنها  يعني  ما  فيها، 
التقدم االقتصادي على المستوى السوري.  

البذار  إلكثار  العامة  المؤسسة  فرع  أعلن 
استالم  عمليات  انتهاء  الجزيرة  إقليم  في 
الفالحين،  من  والشعير  القمح  محصولي 
إنتاجهم  استالم  على  معهم  تعاقد  الذين 
إجمالي  وبلغ  2019م،  ـ    2018 للمواسم 
طن،  ألف   )175( حوالي  المستلمة  الكمية 
 6/12 بداية  منذ  الفواتير  صرف  بدء  وتم 
/2018م، أي بعد حوالي خمسة عشر يوماً 
من استالم القمح من الفالحين والمزارعين.

وتم استالم القمح في ثمانية عشر مركزاً في 
الخامس،  الشهر  أواخر  في  الجزيرة  إقليم 
بطيئة،  الشراء  وتيرة  كانت  البداية  في  إذ 
قلة  بسبب  تضرر  العام  هذا  موسم  ألن 
وتيرة  ازدادت  فشيئاً  شيئاً  لكن  األمطار، 
أغلب  في  الذروة  إلى  وصل  حتى  الشراء 
هذه  من  األقماح  شراء  تم  حيث  المناطق، 
المراكز بفرعيها المشول والدوكمة، وقد تم 
الدرجات  أكثر  الدرجات، ولكن  كافة  شراء 
والثالثة،  الثانية  الدرجة  من  كانت  شراًء 
وكانت إجراءات الشراء بسيطة وهي ورقة 
وصورة  المجلس  من  مصدقة  الكومين  من 
في  الحبوب  شراء  يتم  المزارع.  هوية  عن 
منها  أسس  عدة  على  المعنية  المؤسسات 
الخبرة  ذوي  ومن  مختصة  كوادر  اختيار 
لدورات  إخضاعهم  يتم  حيث  والمصداقية، 
تدريبية وتوعوية، وعليه تتم عمليات الشراء 

بكل سالسة ودون أية مشاكل تذكر.   

وفي لقاء لصحيفتنا مع اإلداري في اإلدارة 
العامة للزراعة بإقليم الجزيرة المهندس أحمد 
المواسم  شراء  »قبل  قائالً:  حدثنا  يونس؛ 
كانقطاع  وصعوبات  عقبات  عدة  واجهنا 
قبل،  من  الصوامع  تجهيز  وعدم  الكهرباء 
كل  على  التغلب  تم  الحثيثة  بجهودنا  ولكن 
لكل  كهربائية  مولدات  ووفرنا  الصعوبات، 
مراكز الشراء وتأهيل كل مخازن الصوامع 
لدينا خطط  كانت  حيث  بالشراء،  البدء  قبل 
للمزارعين،  الخيش  أكياس  بيع  منها  كثيرة 
بحيث يتم اقتطاع ثمنها من الفاتورة النهائية، 
سورية  ليرة   650 بـ  للمزارعين  وبيعت 
سورية  ليرة   500 بقيمة  المبلغ  ويسترد 
لكل كيس«. وأضاف المهندس أحمد يونس 
قائالً: »وضعت خطة شراء للموسم بحدود 
من  أكثر  شراء  تم  لكن  طن  ألف    300
175ألف طن لموسم عام 2018 ـ 2019م 
مخزون  من  ألف طن  حوالي 100  وهناك 
والقلق  للخوف  داعي  وال  الماضي  الموسم 
أن  كما  لدينا.  المتوفرة  الكميات  فيما يخص 
مقارنة  مقبولة  كانت  العام  هذا  إنتاج  أسعار 
على  األسعار  هذه  ووضعت  بالمصاريف، 
الجهات  قبل  من  مدروسة  ومعايير  أسس 
خطط  وهناك  الموضوع.  بهذا  المختصة 
كمية  نقص  ظل  في  القادم  للعام  مستقبلية 
في  مختص  كادر  توجيه  تم  إذ؛  األمطار. 
تفعيل كل اآلبار غير المستثمرة في السنوات 
يتم  السابقة، واستثمارها بشكل مباشر حتى 
المروية،  المحاصيل  لري  منها  االستفادة 
أما بالنسبة للبذار واألسمدة للعام القادم فهي 
توزيعها  وسيتم  كاٍف،  بشكل  لدينا  متوفرة 
على األخوة المزارعين بالتقسيط وعلى عدة 
خالل  بذلك  القرار  صدور  وسيتم  مواسم، 

األشهر القادمة«.

روناهي/ منبج ـ ما إن يحل موسم الصيف 
ابتداء درجات الحرارة  من كل عام، ومع 
األمطار  تناقص  ومع  تدريجياً  باالرتفاع 
يعرف  ما  أو  القبار،  نبتة  تنتشر  حتى 
مع  يبدؤون  الذين  بالشفلَّح  منبج  أهل  عند 
أطفاالً  بالخروج  الباكر  الصباح  ساعات 
لجني  رجاالً  كانوا  أحياناً  وربما  ونساء، 
تقليداً  منبج؛  أهل  عند  غدا  حيث  ثماره، 
أنهوا  الذين  األطفال  أغلب  فترى  سنوياً، 
مدارسهم؛ ينتشرون على جانبي الطرقات، 
بحثاً عن  الزراعية؛  والمفارق واألراضي 
ثمار الشفلَّح بانتظار الباعة الجوالين الذين 
يجوبون بسياراتهم القرى؛ لشرائه بكميات 
البعض؛ حين  أن  الرغم من  هائلة، وعلى 

هذه  هي  ما  يدري  ال  الثمار  تلك  يجني 
وأماكن  خصائصها،  أبرز  وما  النبتة؟، 

انتشارها، وطرق استخدامها؟.
مع  صحيفتنا  التقت  الخصوص  بهذا 
الذي  محمد  رفعت  الزراعي  المهندس 
في  الزراعية  التعاونية  الجمعية  في  يعمل 
النبتة،  هذه  عن  أكثر  ليحدثنا  منبج؛  مدينة 

وخصائصها الزراعية.

خصائص نبتة الشفلح

أشار المهندس رفعت محمد قائالً: »يعرف 
علمياً،  األصف  أو  القبار،  بنبات  الشفلَّح 
إلى  تنتمي  موسمية؛  نبتة  عن  عبارة  وهو 
ألماكن  بالنسبة  وأما  القباريات.  فصيلة 
البحر  مناطق  في  تنمو  فهي  انتشارها؛ 
الجدران،  من  بالقرب  المتوسط،  األبيض 
الحجارة  فيها  تكثر  التي  المناطق  وفي 

الصخرية، والمياه الجوفية.
تنمو أغصانها على شكل فروع مرصوفة، 
وفيما يخص خصائصها؛ تعتبر من النباتات 

اشتدت  فكلما  الجفاف،  فصل  تحتمل  التي 
أما  نموها.  زاد  والجفاف  الحرارة،  درجة 
إذا ازدادت كمية األمطار في فصل الربيع؛ 
والعكس  الصيف؛  بداية  نموها حتى  ر  تأخَّ

صحيح«.

االستخدامات الطبّية هلا

الزراعي  بالطبيب  صحيفتنا  التقت  كما 
أبرز  عن  حدَّثنا  الذي  الخلف  العال  عبد 
وقال:  الشفلَّح  لنبتة  الطبية  االستخدامات 
من  الكثير  لعالج  القبار  نبتة  »تستعمل 
الديسك،  أشهرها:  ومن  األمراض، 
تستعمل  حيث  الركبة،  وغضروف 
تكون  أن  ويفضل  أوراقها،  من  مجموعة 
طازجة، ألنها تفقد مفعولها بسرعة، حيث 
نقطع األوراق قطعاً صغيرة، ونضعها في 
البراد ثم نستعمل القليل منها على موضع 
الجذور،  استعملنا  إذا  أما  الديسك.  مرض 
مع  كهربائي؛  خالط  طريق  عن  فتطحن 
كالعجينة  تصبح  حتى  الماء  من  القليل 
عالجه،  المراد  المكان  على  ونضعها 
تناول  ويفضل  دقيقة   45 لمدة  ونتركها 
ساعة  ربع  بمدة  ذلك  قبل  ومسكن  مهدئ 
ومن ثم نقوم بشطفها بالماء البارد، ودهنها 
بمرهم للحروق، ولمدة شهرين، حتى يمكن 
التخلص بشكل تام من مرض الديسك. ومن 
تركيب  في  يدخل  أنه  الشفلَّح،  نبتة  فوائد 
والمقبالت،  السلطات  من  متعددة  أصناف 
أسبوعين  لمدة  ثماره  تخليل  إلى  إضافة 
من  بسيط  شيء  مع  تنضج،  حتى  كاملين 
عليها  يقتات  ما  فعادة  أزهاره،  أما  الملح، 
من  ليشكل عسالً  رحيقها؛  ويمتص  النحل 
أجود األنواع، كما تستعمل جذوره؛ لعالج 
ألم األسنان، وذلك بوضع الجذور الطازجة 

على مكان األلم«.

سباق مع الزمن من قبل
 أهالي منبج

 
قاطنة  منبج  من  مواطنة  الكنج،  فاطمة 
جنوب  في  الواقعة  القرى  إحدى  في 
ثمار  جني  في  عملها  عن  حدثتنا  المدينة، 
عام  كل  أنتظر  »إنني  بقولها:  الشفلَّح 
فمع  الجمر.  من  أحر  على  الصيف  موسم 
انتهاء الشهر الخامس، يبدأ الشفلَّح بالنمو، 
وإنتاج ثماره مع ارتفاع درجات الحرارة، 
لالستيقاظ  حينها  يدعونا  الذي  األمر 
الثمار«.                                                                                                                              لجني  واالنطالق  باكراً، 
أولى  مع  »أخرج  الكنج:  فاطمة  وتضيف 
من  عدٍد  برفقة  الباكر،  الصباح  ساعات 
ثالثة  فترة  خالل  يومي  بشكل  أوالدي، 
ثمار  لجني  أن  وأشارت  تقريباً«.  أشهر 
جداً،  شائك  فهو  كبيرة؛  صعوبة  الشفلَّح 
وقالت:  جلدياً،  طفحاً  يجنيه  لمن  ويسبب 
كميةً  نجني  فإننا  ذلك؛  من  الرغم  »على 
النهار،  آخر  في  نقوم  إذ  يومياً،  جيدة 
بجمعها مع الكميات األخرى التي تم جنيها 
الجوالين  الباعة  ألحد  وبيعها  قبل،  من 
الذين يجوبون بعض القرى بحثاً عن ثمار 
 450 بمبلغ  األهالي  من  وشرائه  الشفلَّح، 
خالل  ومن  الواحد.  للكيلو  سوريَّة  ليرة 
عملي بجني الشفلَّح؛ فقد استطعت بيع كمية 
خالل  ل.س   26000 قرابة  بمبلغ  جيدة 
ل  تحمُّ من  يمكننا  الذي  األمر  واحد؛  شهٍر 

أعباء الحياة الكثيرة«.

من  وتعتبر  الحياة،  عصب  هي  الكهرباء 
فقدناها  إن  التي  اليومية  الحياة  ضرورات 
نعيش  أننا  وبما  أشواطاً،  الوراء  إلى  عدنا 
أكثر  منذ  الحروب  من  تعاني  جغرافية  في 
من سبع سنوات، ونتيجة للدمار الذي أصاب 
البنية التحتية في كامل الجغرافية السورية، 
نالت الشبكة الكهربائية نصيبها من التخريب 
يعيش  السوري  الشعب  وأضحى  والتدمير 
الشبكة  وضع  وحول  الظالم.  غياهب  في 
الكهربائية في إقليم الجزيرة وسياسة التقنين 

المتبعة أعددنا التقرير التالي:

األزمة أفرزت تداعيات خطرية 
على مناحي احلياة كافة

توليد  نظام  هناك  كان  سنوات   سبع  »قبل 
حيث  حلقي(،  )نظام  للكهرباء  وتوزيع 
كانت شبكات نقل الكهرباء في سورية كلها 
مترابطة«؛ بهذا القول بدأ الرئيس المشترك 
الكريم  عبد  الجزيرة  إقليم  في  الطاقة  لهيئة 
ملك حديثه معنا، وتابع: »وبعد عام 2011 
خطيرة  تداعيات  السورية  األزمة  أفرزت 

قطاع  ومنها  كافة   الحياة  مناحي  على 
على  الحاصلة  المعارك  وبسبب  الكهرباء، 
عن  الجزيرة  إقليم  انقطع  السورية  األرض 
وضع  فاقم  االنقطاع  هذا  العامة،  الشبكة 
الجزيرة  إقليم  في  يوجد  ال  وحاليا  الشبكة، 
سوى محطة واحدة لتوليد الطاقة الكهربائية 
من  تتألف  حيث  السويدية،  محطة  وهي 
بحدود  وتنتج  اسمية  كطاقة  عنفات  خمس 
لكن؛  ساعي.  واط  ميغا   175 إلى   150
ولألسف عندنا نوع من الفراغ الفني وخدمة 
الصيانة، هذا الفراغ أدى إلى خروج عنفتين 
العنفات العاملة هي  عن الخدمة واآلن عدد 
ثالث فقط، وهذه العنفات تستوجب الصيانة 
صيانة،  عمل  ساعة  ألف   25 كل  الدائمة 
لكن حالياً وبسبب األوضاع التي نعاني منها 
نتيجة الحرب والحصار نقوم فقط بصيانات 
جزئية والصيانات الكاملة يلزم لها شركات 
القطر  خارج  شركات  وهي  متخصصة، 
بسبب  سورية  إلى  للمجيء  مستعدة  وغير 
بذلنا  طاقة  كهيئة  ونحن  األمنية،  األوضاع 
الذاتية  اإلدارة  تأسيس  منذ  كبيرة  جهوداً 
للحفاظ على عمل هذه العنفات وهناك محطة 
أخرى هي محطة رميالن المخصصة لخدمة 
أجل  ومن  والغاز  للنفط  الصناعية  العملية 

الحفاظ على الصناعة النفطية أحيانا نستعين 
الصناعية،  العملية  لديمومة  العامة  بالشبكة 
وعلينا أن نعلم أن صناعة الطاقة الكهربائية 
من  المشترك  إلى  تصل  حتى  بمراحل  تمر 
خطوط  إلى  التحويل  محطات  إلى  العنفة 
وحالياً  المشترك،  إلى  المحولة  إلى  الشبكة 
في  التوليد  محطات  من  أيدينا  بين  المتوفر 
السويدية استطاعتها 50% من القيمة االسمية 
العنفات لها عالقة بدرجات الحرارة،  وهذه 
ففي الشتاء تعمل بكفاءة أفضل، وفي الصيف 
وال سيما في شهري تموز وآب يقل اإلنتاج 
الحرارة،  لدرجات  المتزايد  االرتفاع  بسبب 
العاملة  العنفات  فالعنفة كفاءتها تقل، وحاليا 
أن  علماً  فقط  ميغا  إلى50  بين 45  ما  تنتج 
وقت  وفي  ميغا   500 هي  اإلقليم  حاجة 
في  موسمية  والذروة  ميغا،   600 الذروة 
الصيف والشتاء فعند تدني درجات الحرارة 
لذلك؛  تتفاقم.  األزمة  وارتفاعها صيفا  شتاء 
لن  الكهرباء  موضوع  إن  بمرارة:  أقولها 

يحل في القريب العاجل«.
تأملنا  السدود  تحرير  »بعد  ملك:  وأضاف 
لعمليات  ضها  تعرُّ من  الرغم  على  خيراً 
بمجهود  استطعنا  لكن؛  ممنهجة.  تخريب 
هذه  إعادة  العاملة  كوادرنا  قبل  من  ذاتي 

يعلم  أن  شعبنا  وعلى  العمل،  إلى  السدود 
غير  السدود  من  الكهرباء  توليد  عملية  أن 
وبما  المياه  بوجود  مرتبطة  ألنها  مستقرة 
أنَّ منابع نهر الفرات موجودة تحت سيطرة 
الداخلة  المياه  كمية  فإن  التركي،  االحتالل 
فتوليد  جداً،  قليلة  السورية  األراضي  إلى 
يتجاوز 8  ال  السدود  من  الكهربائية  الطاقة 
ساعات وبطاقة متدنية، وما نقوم باستجراره 
ميغا،   20 فقط  الجزيرة  إلقليم  السدود  من 
قامشلو.  ومياه  العلوك،  لمياه  ونستخدمها 
التوليد عندنا بحدود 40 -45  لذلك؛ مجمل 
ميغا فقط من السويدية والطاقة المستخرجة 
توزع على جميع مدن إقليم الجزيرة ونالقي 
صعوبات كثيرة في إحداث نوع من المساواة 
الكهربائية  للطاقة  العادل  التوزيع  حيث  من 
ليس  األمر  وهذا  والقرى،  المدن،  على 
مقصوداً، فلكل مدينة وضعها الخاص فمثال 
طالتها  التي  التفجيرات  عدد  آغا  جل  بلدة 
وبالتنسيق  لذلك،  تفجيراً  عشر  أحد  ليالً 
آغا  جل  مدينة  مد  تم  األمنية  الجهات  مع 
الوضع  على  للسيطرة  فقط  ليالً  بالكهرباء 
إقليم  في  الشرقية  المدن  وأغلب  األمني 
المدن  وضع  عن  مختلف  وضعها  الجزيرة 
قامشلو  لمدينة  وبالنسبة  والجنوبية،  الغربية 

تأمين  على  يقتصر  بالكهرباء  لها  فإمدادنا 
تعريفنا  إن  نقول:  أن  فنستطيع  فقط  المياه 
تأمين  على  يقتصر  آفا  روج  في   للكهرباء 
عين  من  المياه  لمحطات  الكهربائية  الطاقة 
ديوار إلى الشدادي والهول وباقي المناطق، 
أما بالنسبة للتقنين، فسيبقى الوضع كما هو 
حالياً ألننا في أشهر الذروة لكن نسعى كهيئة 
طاقة وبجهود كل العاملين إلى تحسين وضع 

الشبكة الكهربائية بشكل عام«.

تقرير/ غاندي اسكندر ـ سارة جلود 

تقرير/ إيفا ابراهيم  تقرير/ خضر اجلاسم

تصريح هيئة الطاقة يف إقليم اجلزيرة بشأن الكهرباء!!

استالم احملاصيل من مزارعي إقليم السر الكامن وراء نبتة الشفلح يف منبج
اجلزيرة وخطط للموسم املقبل 


