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المناوبة  الطبيّة  النقطة  تعتبر  التي 
على  وتعمل  برخدان  مخيم  في  الوحيدة 
تقديم الخدمات الطبيّة المجانيّة للمرضى 

وإسعاف الحاالت الحرجة للمشافي.

منع النظام نقل المصابين لمشافي حلب
لكن شيرين والدة الرضيع حيدر، تعاتب 
أطباء مشفى آفرين بالقول: “أخذت طفلي 
آفرين، وبعد فحصه  إلى مشفى  قبل مدة 
سليم  الطفل  “إّن  قال:  الطبيب  قبل  من 
وال يشكو من شيء””، وتصرُّ األم على 
أّن طفلها كان يعاني من مرٍض ما وهي 
السبب  تعزو  أمومتها  إحساس  وبحسب 
إلى تغيير نوعيّة الحليب كّل فترة، وهنا 
نكون أمام معضلة حليب األطفال ومدى 
لدى  األطفال  على  تأثيره  وكيفية  توفره 

تغييره كّل فترة.
أم الرضيع بيرم فيصل داد وكان عمره 
سنة واحدة والذي تُوفي هو اآلخر نتيجة 
إصابته بمرض السحايا، تقول: “نقيم في 
مخيم سردام، ونتيجة الحرارة العالية في 
الخيم،  داخل  وبالتحديد  الوقت  هذا  مثل 
بشكٍل  رضيعي  حرارة  درجة  ارتفعت 
ولدى  الماضي،  الشهر  خالل  ملحوظ 
بمرض  إصابته  تبين  لألطباء  مراجعتي 

السحايا”.
لكن الطفل توفي والسبب هو عدم السماح 
للعائلة بأخذه إلى مشافي حلب ومعالجته، 
مشفى  أطباء  أن  الطفل  والدة  تؤكد  إذ 
حلب،  مشافي  إلى  بتحويله  قاموا  آفرين 
الطريق  بهذا  النظام  تحكم  نتيجة  لكن 

لحلب،  رضيعها  بنقل  للعائلة  يسمح  لم 
مشفى  إلى  ألخذه  الطفل  بوالد  دفع  مما 
األطباء:  قال  أيضاً  هناك  ومن  الزهراء 
الطريق  لكن  حلب،  إلى  نقله  يجب  أنه 
إلى  إلعادته  األهل  واضطر  ممنوع، 
من  أيام  بعد  توفي  حيث  آفرين  مشفى 

إدخاله العناية المشددة.
حياة آالف الرضع واألطفال مهّددة نتيجة 
معينة  سياسات  ومنها:  الظروف  تكامل 
اإلمكانيات  وضعف  النظام،  قبل  من 
الطبيّة في الشهباء، وربما ضعف الخبرة 
والذين  هنا  المتواجدين  األطباء  لدى 
يعانون من ضغوط نفسيّة وجسديّة كبيرة، 
تسبّب  التي  الحشرات  النتشار  إضافة 
المضاد  المصل  توفر  وعدم  األمراض، 
توفر  والعقارب، وعدم  األفاعي  للدغات 
األدوية  أنواع  وبعض  الطبيّة  المعدات 

والسيما النوعيّة منها.

الصحية  تدبير االحتياجات  أزمة  وتتفاقم 
لدى الهالل األحمر الكردي، حيث يعاني 
ضعف  من  األطفال  وبخاصٍة  األهالي 
األطفال،  حليب  وقلة  الصحية،  العناية 
بسبب الحصار المفروض على المنطقة، 
بوصول  السوري  النظام  سماح  وعدم 
الطرق  خالل  من  المنطقة  إلى  الحليب 

التي يسيطر عليها.
الكردي  الهالل األحمر  في  اإلداري  أكد 
طفالً   64850 حياة  بأن  إيبش  رشيد 
الحليب  نقص  بسبب  للخطر،  معرضة 
تقديم  لعدم  نظراً  الصحية،  العناية  وقلة 

الدولية  المنظمات  قبل  من  المساعدات 
والحصار الذي تشهده المنطقة، باإلضافة 
إلى عدم سماح النظام السوري بوصول 
المساعدات إلى المنطقة من خالل الطرق 

التي يسيطر عليها.
أهالي  توافد  “بداية  إيبش:  وأضاف 
عفرين إلى منطقة الشهباء لم يكن الوضع 
يعانين  وكنَّ  جيداً،  لألمهات  الصحي 
النقص  بسبب  الطبيعي  حليبهن  قلة  من 
األحمر  الهالل  بدأ  وعندها  غذائهن،  في 
جميع  على  الحليب  بتوزيع  الكردي 

األطفال”.

23450 طفاًل يف خطر

تم  الذين  األطفال  عدد  بأن  إيبش:  أكد 
توزيع الحليب عليهم في الشهر الماضي 
من عمر الشهر إلى سنة، حوالي 23450 
طفالً، وفي عمر السنة والنصف حوالي 
41400 طفالً، ليصبح العدد الكلي قرابة 

الـ 64850 طفالً.
من  العديد  يواجهون  أنَّهم  إلى  ونوه 
لألطفال  الحليب  يؤمنوا  حتى  المشاكل 
منها: الحصار الذي تشهده المنطقة وعليها 
والمستلزمات  الحليب  استيراد  إعاقة 
“أحياناً  وتابع:  الخارج،  من  األخرى 
ال  لكنهم  احتياجاتنا،  المستودعات  تلبي 

يمتلكون تلك الكمية الكبيرة”.
إيبش:  قال  المستودعات  حليب  وعن 
صحية  مشكالت  يسبب  الحليب  “هذا 
لألطفال، ففي بعض األحيان يتغير نوع 
)بيبالك  مثل  شهر  كل  الموزع  الحليب 
تلك  في  يتوفر  ما  بحسب  وسيليا(  ونان 
المستودعات المخزونة، مما يجعل الطفل 
معرضاً ألمراض في المعدة واألمعاء”.

روناهي/ الشهباء ـ يعيش أطفال عفرين 
الحصار من حيث رحلوا وحيثما حلّوا، 
ومنها  أسبابه  لتظافِر  الموُت  يترصدهم 
ضعف اإلمكانات الطبيّة، إذ يتهّدد الموت 
حياة آالف األطفال المهّجرين إلى مقاطعة 
فقدوا  الذين  األطفال  عدد  وبلغ  الشهباء، 
نتيجة ضعف  اآلن،  حتى  خمسة  حياتهم 
إضافة  الطبيّة،  والتجهيزات  اإلمكانات 
لمعوقات أخرى تتعلق بنقلهم إلى مشافي 
مدينة حلب، ولعل الطفلين حيدر عبد هللا 
الشهر  توفيا خالل هذا  اللذين  داد  وبيرم 
الطبّي  الحصار  ضحايا  آخر  يكونا  لن 
الشهباء،  في  النازحين  على  المفروض 

وبالطبع ليسا أولهم.

ظاهرها  في  طبيعيّة  تبدو  ربما  حادثة 
نتيجة الظروف. لكنها؛ تركت أثراً كبيراً 
الطبّي  الحقل  في  العاملين  نفوس  في 
عفرين  من  األهالي  نزوح  بعد  بالشهباء 
في  اإلدارّي  العضو  يتحدث  المحتلة، 
الهالل األحمر الكردّي رشيد إيبش الذي 
كان من بين عدد قليل من الكادر الطبّي 
اإلسعافّي الذي رافق أهالي عفرين الذين 
قصف  تحت  الزيتون  مدينة  من  هجروا 
الطيران التركّي المحتل؛ قائالً: “إن قصة 
آذار  شهر  خالل  يديه  بين  طفلين  وفاة 
نتيجة فقدان األوكسجين دفعته لالستمرار 
للمرضى ورغم  المساعدة  يد  بعمله ومّد 
تبادر  لم  المتكررة  األلم والمناشدات  هذا 
المنظمات اإلنسانيّة إلى اآلن مد يد العون 
لهؤالء المدنيين المهّجرين في الشهباء”.

تأزُّم الوضع الصحي للرضع لعدم 
توفر اإلمكانات

النقطة  في  مناوباً  كان  الذي  إيبش  يقول 
همرين  الطفلة  “إّن  بإحرص:  الطبيّة 
النقطة  إلى  أُسعفت  فقط،  يوماً   16 ذات 
القصبات  بالتهاب  الطبيّة وكانت مصابة 
وتم  مزرية،  حالتها  وكانت  الشعريّة، 

تقديم اإلسعافات األوليّة لها”. 
رعاية  إلى  تحتاج  الحالة  “هذه  ويتابع: 
خاصة وتوفير األوكسجين النظيف للطفلة 
ولكن  االصطناعّي،  التنفس  عملية  عبر 
لدينا سوى بضع  يتواجد  يكن  لم  لألسف 
السائل،  األوكسجين  من  كيلوغرامات 
آنذاك  المادة  هذه  عن  بالبحث  قمنا  لذا 
صيانة  وورشات  الحدادة  محالت  في 
السيارات كونهم يستخدمون األوكسجين 
عبوة  وجدنا  وبالفعل  اللحام،  في  السائل 

واحدة في إحدى الورش واستخدمناها”.
لكن الوضع تأّزم أكثر بعد ورود حاالت 
أخرى ألطفال في عمر همرين مصابين 
مادة  فقدان  ونتيجة  نفسه،  بالمرض 
األوكسجين توفيت الطفلة همرين وطفٌل 
آخر يدعى سعيد البالغ من العمر أربعين 

يوماً.
هذه الحادثة تّم توثيقها مع بدايات هجرة 
واطالع  الشهباء،  إلى  عفرين  أهالي 
المنظمات اإلنسانيّة عليها، ولكن بعد فترة 
ليست بقصيرة، لم تبادر أّي منظمة بتقديم 
والتجهيزات،  المعدات  في  المساعدة 
تخصيص  في  بعضها  تعاون  واقتصر 
ساعات محددة من اليوم وغالبها في فترة 
الظهيرة إلجراء معاينات صوريّة وتقديم 

أنواع معينة من األدوية للنازحين.

تزايد عدد الوفيات بني األطفال

ليصل  األطفال،  بين  الوفيات  تزايدت 
آخر  وفق  أطفال  خمسة  إلى  عددها 
األحمر  الهالل  من  رسميّة  إحصائيّة 
الطبيّة،  األجهزة  نقص  نتيجة  الكردّي، 
تُوفي  يوماً   35 هللا  عبد  “حيدر  وهم: 
نتيجة عدم وجود جهاز سحب المفرزات، 
واحد،  عاٌم  دادا،  فيصل  بيرم  والطفل 
توفي نتيجة عدم السماح لذويه بإخراجه 
إلى مشافي حلب لمعالجة مرض التهاب 
لوالدها  يتسنّى  لم  أخرى  طفلة  السحايا، 
برخدان  مخيم  في  توفيت  إذ  بتسميتها 
الخامس  اليوم  في  شديدة  التهابات  نتيجة 
همرين  للطفلة  إضافة  والدتها،  بعد 
نتيجة  حياتهما  فقدا  الذين  سعيد  والطفل 

عدم توفُّر األوكسجين”.
تحدثت  هللا  عبد  حيدر  الطفل  أم  شيرين 
لصحيفتنا وفي عينها حرقة لقاء رضيعها 
الذي لم يتجاوز عمره 35 يوماً، وتشير 
عدم  هو  لرضيعها  فقدانها  سبب  أّن  إلى 
لتغيير  واضطرارها  األجهزة  توفر 
تغيير  نتيجة  وتوفي  فترة،  كّل  الحليب 
نوعيّة وماركة الحليب الموزع في المخيم 

حيث تقطن.
الهالل  نقطة  في  المختصين  وبحسب 
مخيم  في  المتواجدة  الكردي  األحمر 
برخدان، إّن الطفل تعّرض لحالة اختناق 
بشكٍل  الليل  في  الحليب  شرب  نتيجة 
أعضاء  أحد  قنبر  أمجد  ويقول  خاطئ، 
الهالل الكردّي الذي كان متواجداً لحظة 
مساعدة  نستطع  “لم  الطفل:  إسعاف 
سحب  جهاز  وجود  عدم  نتيجة  الرضيع 
تأزم حالة  المفرزات وهذا ما تسبب في 
فريق  عجز  من  دقائق  وبعد  الرضيع، 
إلى  إسعافه  تم  الطفل  مساعدة  الهالل 
فات  قد  الوقت  كان  ولكن  آفرين  مشفى 

وبات الرضيع ميتاً”.
المعدات  الطفل حيدر كان ضحية نقص 
الكردّي  األحمر  الهالل  نقطة  في  الطبيّة 
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 للعقل الباطن
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تعرَّض الشعب اإليزيدي على مدى عقود 
طويلة من الزمن لإلبادة الجماعية، وكانت 
الشعب  لها  تعرَّض  التي  شنكال  مجزرة 
اإليزيدي على يد مرتزقة داعش من أفظع 
وأبشع جرائم اإلبادة الجماعية في تاريخ 
ضحيتها  راح  والتي  جمعاء،  اإلنسانية 
والرجال،  والنساء  األطفال  من  اآلالف 
ناهيك عن تشريد اآلالف واختطاف النساء 

وحاالت االغتصاب والسبي والقتل.

تنطلق نحو الحياة بكّل ألوان الطيف، تجد 
قلبها  نابعة من  أشعارها رهافة حسٍّ  في 
بعين  الحياة  وتصّور  بالحب،  النابض 
فاحصة ودقيقة، تتحدث عن الحب فتبدو 
عاشقة  وهائمة  بحبيبها، تصف الحرب، 
كأنّها مقاتلة قادمة من ساحات الوغى بكّل 
آالمها وجراحاتها، تكتب عن األم ينبوعاً 
للحنان ال ينضب، ترتشف  الكلمات من 
أحاسيسها الجيّاشة، تكتب  للجبل والنهر 
والسالم  الحرب  عن  تتحدث  واإلنسان، 

عن األفراح واآلالم.

من  جراحها  السوري  الشمال  مدن  تلملم 
ظلم مرتزقة المعارضة وداعش وتحاول 
خلق رياضة جديدة بعيدة عن حقبة النظام 
الجميع  أخذ  نحو  تتجه  رياضة  البعثي، 
واليوم  بينهم،  فرق  وال  يجب  كما  دوره 
بين  العالقة  تتعاظم  الشعوب  ة  أخوَّ بفكر 
وعرب  كرد  من  السوري  الشمال  أبناء 
األطياف  وباقي  ومسيحين  وتركمان 
مميزة  لوحة  عن  تعبر  والتي  الجميلة 
ترسل رسالة مفاداها »نحن هنا لخلق جيل 
خدمة  وهدفنا  وواحد،  متكاتف  رياضي 

الوطن فقط«.

حالة طبيعيّة لالسترخاء الذهنّي والجسمّي؛ 
تفصل الشخص عن الواقع بشكٍل جزئّي 
رغم سماعه لما يحدث حوله، إاّل أنّه يدخل 
في حالة ذهنيّة عالية التركيز يتواصل فيها 
بعضهما؛  مع  والباطن  الواعي  العقالن 
)العقل الباطن هو مجموع كّل ما ال تعيه 

بينما ترّكز على حياتك اليومية(.

ديوان  إلى  الحضور  األعرج  الحميد  عبد  اسماعيل  السيد  على 
العدالة االجتماعية في الكرامة وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم االثنين الواقع في 30/7/2018م للنظر في الدعوة المقامة 

من السيدة حليمة السحاب بنت حمد. 
اإلجراءات  بحقك  ستجري  المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  إن 

القانونية. 

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الكرامة

العدالة  ديوان  إلى  الحضور  العبي  الخلف  أدهم  السيد  على 
االجتماعية في الكرامة وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

الدعوى  في  للنظر  في30/8/2018م  الواقع  الخميس  يوم  من 
المقامة من السيدة ميساء العيسى العبي بطلب التفريق. 

اإلجراءات  بحقك  ستجري  المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  وإن 
القانونية. 

ديوان العدالة االجتماعية في الكرامة

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 
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 واقتناء الكتب

خيارات سوريا اجلديدة وفق حوارٍ وطنيلرتكيا الدور األكرب يف إجهاض الثورة السورية
العمليات  تستمر  أن  ويجب  تاريخيّة  كانت  عفرين  في  مقاومة 
النوعيّة ليبقى المحتل في حالة من االرتباك ويشعر بالخطر الدائم 
القيام بتوعية الشعب السورّي  الذي تنتظره في كل حين، وعلينا 

وتعريفه بالمشاريع الديمقراطيّة التي نهدف إليها. 

باتت سوريا ساحة للحيف السياسي واالنتقام التاريخي بين الدول اإلقليمية التي تعيش 
خالفاً واختالفاً مذهبياً وأيديولوجياً، وهذا ما حدا بها أن تعتمد على سياسات محورية 

مع الدول العظمى وبعض التيارات والمرتزقة في الداخل السوري وخارجه. 
5»

4»

تقرير/ صالح إيبو

مسد يف دمشق

8»

10»

11»

من ينقذ رضع عفرين من حصار املوت بالشهباء؟

نظراً لمشروع مجلس سوريا الديمقراطية 
المحتضن لشعوب شمال سوريا كافة والذي 

حث على حل األزمة السورية وتخليص الشعب 
السوري مما يعانيه من تشرد وقتل وتدمير 

وهجرة، وكذلك طرح الالمركزية في اإلدارة، 
والحفاظ على الوحدة السورية ورفض التقسيم 
الجغرافي لسوريا والتدخل الخارجي في الشأن 

السوري؛ تلقى دعوة من الحكومة السورية 
)الجمعة(؛ إلجراء المفاوضات بين الطرفين...

3»

ال يمكن الفصل بين السياسة واالقتصاد بمختلف 
والتوأمان  النشأة  قديما  أنهما  ذلك  العصور، 
باعتبارهما يمثالن كوباً من الماء بالنظر إلى 

أهميتهما ألي مجتمع يسعى للتطور والحفاظ 
على بقائه ووجوده الحتمّي واستمراريته وإال 

فإن مصيره الهالك واالندثار ال محالة.

نحو حياة  الحرة  تحت شعار »الصحة 
في  الصحة  أكاديمية  عقدت  حرة«، 
الكونفرانس  كونفرانسها  سوريا  شمال 
الدولي الثاني لسياسة التدريب الصحي 
المجالس  مندوبي  بمشاركة واسعة من 
وبحضور  سوريا،  شمال  في  الصحية 

الذاتية  اإلدارة  ممثلي  من  الفت 
الديمقراطية في إقليم الجزيرة وإقليمي 
من  وفد  إلى  إضافةً  وعفرين،  الفرات 
من  ومندوب  كردستان،  روجهالت 
منظمةupp( ( الطبية العاملة في شمال 

سوريا 4»6»

2»

الكونفرانس الدويل الثاني لسياسة التدريب 
الصحي.. مساع خللق ثورة صحية 

منبج تضرب باقتصادها اجملتمعي التهديد الرتكي 
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لبروتوكول  آخر  انتهاك  في  ـ  األخبار  مركز 
الزيارات الرسمية لرؤساء الدول واألقاليم فيما 
بينهم، قام حرس الرئيس التركي رجب أردوغان 
إفريقيا  في جنوب  أردوغان  معارضي  بضرب 
مرة أخرى عقب العديد من االنتهاكات التي تذكر 
في مختلف الدول التي زارها الرئيس المعروف 
من قبل بعض األطراف األخرى بـ«الدكتاتور«.
قام حرس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
ظهر )الجمعة( باستهداف مباشر ألحد معارضي 
سياسة  ضد  يحتجون  كانوا  والذين  أردوغان 
النظام  معارضي  ضد  القمعية  والتنمية  العدالة 
نشره  أعاد  تسجيل مصور  وذلك عبر  التركي، 
بثه  عقب  بوزكورت  عبد هللا  التركي  الصحفي 
من قبل )SEBC( في جنوب إفريقيا. وتأتي هذه 
التركية من أجل مشاركة أردوغان في  الزيارة 
يوم  بدأت  والتي  »بريكس«  األربع  الدول  قمة 
فيه  تحتج  الذي  الوقت  الماضي. في  )األربعاء( 
التركية  السفارة  مقر  أمام  الشباب  مجموعة من 
في بريتوريا، اعتدى حرس أردوغان والسفارة 
على شاب من أعضاء حركة التضامن التركية، 
من  عشرة  بأن   SEBC لقناة  تحدث  والذي 
أمام  عليه  بالضرب  اعتدوا  أردوغان  حراس 
االعتداء  عملية  لألنظار  معيدة  الشرطة  مرأى 
هذه  تعتبر  وال  واشنطن.  في  المتظاهرين  على 
حرس  قبل  من  نوعها  من  األولى  االعتداءات 
أردوغان الشخصي، فهم باتوا يعتبرون عناصر 
فيه  يشارك  التي  الدولية  المحافل  في  مشاغبة 
يكون  وإال  مناسبة  تمضى  ال  حيث  أردوغان، 
حرس أردوغان قد اعتدى على المحتجين على 

دكتاتورية أردوغان. هذا وكان قد دعا السيناتور 
التركي  السفير  إلى طرد  األمريكي جون مكين 
حرس  اعتداء  عقب  األمريكية  األراضي  من 
منددين  متظاهرين  على  الشخصي  أردوغان 
بعد  المنصرم  أيار  في  أردوغان  بسياسات 
الزيارة األولى ألردوغان إبان عام من العالقات 
السلطات  واتهمت  ترامب.  إدارة  مع  المتوترة 
من  شخص   15 بينهم  شخصاً   19 األمريكية 
جهاز األمن التركي؛ وذلك بسبب الشجار الذي 
نشب بين معارضي أردوغان وحرسه الشخصي 
نتج  والذي  بواشنطن،  التركي  السفير  مقر  أمام 
عنه  إصابة تسعة مدنيين واعتقال اثنين آخرين. 
بيان  في  األمريكية  الخارجية  صرحت  فيما 
واشنطن  في  حصلت  التي  األفعال  بأن  رسمي 
تبعث قلقاً عميقاً، ووصف قائد شرطة واشنطن 
بالهجوم  المتظاهرين  على  االعتداء  عملية 
الخارجية  وزير  أعلن  حينها  آنذاك.  الوحشي 
السفير  أبلغوا  بأنهم  تيلرسون  ريكس  األمريكية 
تنته  لم  مقبولة.  العنف غير  أحداث  بأن  التركي 
كانت  بل  فقط،  عفرين  في  التركية  االنتهاكات 
فحتى  فيها،  كبيرة  حصة  أردوغان  لحرس 
حكومة  تلقت  الجنوبية  بأمريكا  باألكوادور 
العدالة والتنمية مذكرة احتجاج من قبل الحكومة 
األكوادورية بسبب اعتداء حرس أردوغان على 
للبالد  أردوغان  زيارة  خالل  ناشطات  ثالث 
شباط 2016. وطالبت الناشطات من أردوغان 
بالتنحي، األمر الذي عزز من عنصرية حرس 
الذي  األمر  عليهم،  باالعتداء  وقاموا  أردوغان 
نتج عنه أزمة سياسية حقيقية بين البلدين بخاصة 

بعد انضمام رئيسة البرلمان غابرييال ريفانديريا 
التي نددت بالتدخل غير القانوني لألمن التركي، 
الخارجية  وزير  بوتينيو  ريكاردو  أكد  فيما 
حرس  به  قام  ما  على  احتج  بأنه  اإلكوادوري 
التركية مطالباً  أردوغان بعد االتصال بالسفارة 
 2016 آذار  وفي  المقصرين.  بمعاقبة  تركيا 
آخر  وركلوا  بصحفي  أردوغان  حرس  أطاح 
خارج معهد بروكنغز حين ألقى أردوغان كلمة، 
وحتى في مراسم العزاء كانت انتهاكات حرس 
جنازة  في  الحرس  فاشتبك  مستمرة،  أردوغان 
موظفي  مع  العالمي  المالكم  كالي  علي  محمد 

جهاز األمن السري األمريكي.

11أخبار صحة وعلوم2

النضال  وتيرة  لرفع  قرارات  ـ  األخبار  مركز 
لمنسقية  وإداريات  أعضاء  وانتخاب  والتنظيم، 
اختتام  عنه  تمخض  ما  أهم  من  كان  ستار  مؤتمر 

الكونفرانس الثاني لمؤتمر ستار عفرين. 
تحت شعار »بروح مقاومة العصر سنجعل من ثورة 
المرأة ثورةً مجتمعية«، انطلقت )الخميس( فعاليات 
الكونفرانس الثاني لمؤتمر ستار عفرين، وذلك في 
مناطق الشهباء بمشاركة 500 مندوبة وضيوف من 
حلب، كوباني والشهباء. بعد الوقوف دقيقة صمت 
السنوي  التقرير  قرئ  ثم  االفتتاحية،  كلمة  ألقيت 
من  المقترحات  وتقديم  التنظيمي  الوضع  تقييم  وتم 
الوضع  إلى  النقاشات  وتطرقت  المشاركات.  قبل 
التنظيمي وضرورة التنسيق وتقوية المشاورات بين 
أنه  مؤكدات  القرارات،  اتخاذ  سياق  في  العضوات 
على كل عضوة تمتلك إمكانيات ومواهب مشاركتها 
مع جميع النساء لتفادي فكرة الطبقات بين النساء، 
إضافةً لضرورة تفعيل دور المرأة بشكٍل أكبر في 

األحزاب السياسية والسلك الدبلوماسي.
النظر  بإعادة  النقاش  خالل  المتحدثات  وطالبت 
المواضيع  اختيار  التدريب، والدقة في  تنظيم  حول 
كل  حاجة  التدريب حسب  برنامج  في  توضع  التي 
مرحلة والشخصيات التي تلقي التدريبات، واإلشارة 
إلى أن مهمة تغيير المجتمع نحو األفضل تقع على 
لكل فرد في  المنزل وصوالً  من  بدءاً  المرأة  عاتق 

المجتمع.
أن  ستار  مؤتمر  على  يجب  بأنه  النقاشات  ونوهت 
وخلق  المرأة  لمساندة  ونشاطاً  فعالية  أكثر  يكون 
ال  التي  المرأة  وتقوية  والمحبة  الكومينالية  الروح 
خلق  وألجل  شخصيتها،  في  الضعف  تعاني  تزال 

السعي  ستار  مؤتمر  على  يتوجب  أفضل  مستقبل 
منوهة  كافة،  المجتمع  شرائح  من  للنساء  للوصول 
أن نساء سوريا عموماً بانتظار وصول نساء الشمال 
السوري إليهن ودعمهن، ولهذا يتوجب السعي من 
خالل وضع برامج توسيعية في مجال التنظيم وتقوية 
العالقات الدبلوماسية. ومن ثم فتح باب االقتراحات، 
القرارات  العديد من  ذلك تمخض عنها  وبناًء على 
على  والنشاطات  الفعاليات  كافة  تكون  »أن  ومنها 
أساس حرية قائد الشعب الكردي عبد هللا أوجالن، 
كونفرانس  عن  المنبثقة  القرارات  بكافة  التقيد 
تحرير عفرين، االستمرار في حملة »يا نساء العالم 
الفكرية  التدريبات  تكثيف  انتفضن ألجل عفرين«، 
للرجال والنساء، تشكيل لجنة لكتابة نضال ومقاومة 
نساء عفرين في مقاومة العصر، إعداد ملفات تظهر 
المرأة  بحق  التركي  االحتالل  وعدوان  انتهاكات 
مركز  افتتاح  العام،  للرأي  وإرسالها  واألطفال 
اللجنة  تفعيل  للعنف،  المتعرضات  النساء  يحتضن 
الدبلوماسية الخاصة بمؤتمر ستار، افتتاح معرض 
لألعمال اليدوية«. تالها فتح باب الترشح للمنسقية 
العامة لمؤتمر ستار عفرين وبعد إجراء االنتخابات 
تم اختيار 16 عضوة للجان المؤتمر وست إداريات 

للمنسقية العامة.
واختتمت فعاليات الكونفرانس بكلمة من قبل الناطقة 
باسم مؤتمر ستار أفين سويد التي هنأت فيها النساء 
بعقد الكونفرانس وتمنت أن يكون العام المقبل أكثر 
تنظيماً وقوة للمرأة وأن يكون عام تحرير عفرين. 
وبترديد الشعارات التي تحيي مقاومة نساء عفرين 
وتنادي بالحرية لقائد الشعب الكردي عبد هللا أوجالن 

انتهى الكونفرانس الثاني لمؤتمر ستار عفرين.

مركز األخبارـ  اندلعت اشتباكات جديدة بين مرتزقة 
جيش االحتالل التركي في مركز مقاطعة عفرين، 
شارع  في  كبير  انفجار  صوت  سماع  مع  تزامنت 
عفرين  مقاطعة  من  مصدر  أفاد  )الخميس(.  الفيل 
بين  اندلعت  اشتباكات  أن  هاوار  أنباء  لمراسل 
وبين  الشام  أحرار  كتيبة  تسمى  مما  تركيا  مرتزقة 
مرتزقة فرقة الحمزات عند مقصف »جين عفرين« 
وأكد  األشرفية.  بحي  الفيل  شارع  في  المتواجد 
المصدر أن االشتباكات العنيفة أدت لوقوع جرحى 
بين المرتزقة، وتزامن ذلك مع سماع دوي انفجار 
كبير في منطقة االشتباكات دون معرفة مصدره وما 
االشتباكات  أن  بالذكر  والجدير  أضرار.  من  خلفه 
واالقتتال بين مرتزقة االحتالل التركي في مقاطعة 
عفرين باتت تجري بشكل شبه يومي وأغلبها تنشب 

بسبب خالفاتهم على تقاسم ما سرقوه من ممتلكات 
عفرين  مدينة  مركز  وشهد  هذا  األهالي.  وأموال 
عند محطة محروقات عيشه في  اشتباكات صباحاً 
شارع الفيل بين مرتزقة أحرار الشام وعائلة جاسم 
بناوية من عشيرة البوبنة العربية، وذلك بعد محاولة 
للعائلة  عائدة  )تركس(  جرافة  سرقة  المرتزقة 
المرتزقة  من  ثالثة  إصابة  إلى  وأدت  المذكورة، 
بجروح. وفي السياق نفسه نشبت اشتباكات متفرقة 
لمنطقة  التابعة  بلوط  دير  قرية  في  المرتزقة  بين 
وكتيبة  الشرقية  أحرار  كتيبة  بين  وذلك  جنديرس 
لالحتالل  التابعين  الشام  وأحرار  الشامية  الجبهة 
التركي، بسبب خالفاتهم على تقاسم ما سرقوه من 

ممتلكات األهالي.

قرارات كونفرانس مؤمتر ستار عفرين

االشتباكات بني مرتزقة االحتالل 
الرتكي مستمرة يف عفرين

ورجال  األعيان  من  عدد  استنكر  ـ  األخبار  مركز 
الدولة  تفرضها  التي  العزلة  ديرك  منطقة  في  الدين 
أوجالن.  الكردي عبد هللا  الشعب  قائد  التركية على 
الدولة  تفرضها  التي  المشددة  العزلة  استمرار  فمع 
أوجالن  هللا  عبد  الكردي  الشعب  قائد  على  التركية 
واالجتماعية  الشعبية  األفعال  ردود  تتصاعد 

المناهضة للعزلة.
أعيان ورجال الدين من أهالي منطقة ديرك وأعضاء 
الجزيرة  إقليم  في  واألعيان  العشائر  مجلس  في 
العزلة  استمرار  هاوار  أنباء  وكالة  عبر  استنكروا 
اإلنسان  حقوق  منظمات  وطالبوا  أوجالن،  على 
عن  العزلة  رفع  أجل  من  بالعمل  الحرة  والشعوب 

أوجالن.
اإلداري في مجلس العشائر الشيخ سنان أحمد استنكر 
العزلة المفروضة على القائد عبد هللا أوجالن وقال: 
»إنها في الوقت نفسه عزلة مفروضة على اإلنسانية 
جمعاء«. وتابع الشيخ أحمد: »إن اعتقال القائد كانت 
مؤامرة دولية، وتأثر الشعب الكردي باعتقاله، ولكنه 
النضال والدفاع  بنفسه في  بقائده ألنه ضحى  افتخر 
التركية  الدولة  إن  أحمد  الشيخ  وأكد  الشعب.«  عن 
التي تنادي باسم اإلسالم ال تمت لإلسالم بأي صلة: 
»ألن القرآن الكريم والدين الحنيف يدعو  إلى احترام 
احترام  على  تؤكد  نبوية  أحاديث  وهناك  األسرى، 
في  يقع  وعندما  بحقه  يطالب  األسير  ألن  األسرى 

األسر يجب احترامه وتلبية متطلباته«.
وأكد أيضاً على أن من حق الشعب الكردي معرفة 
يمثل  القائد  ألن  الصحي؛  ووضعه  قائده  »مصير 
التركية  الدولة  تفعله  ما  الكردي،  الشعب  غالبية 
الجبانة هو نتيجة ظلمها وطغيانها وخوفها من فضح 

ممارساتها أمام الرأي العام«.
الدولية  المنظمات  على  أن  إلى  أحمد  الشيخ  ونوه 

تجاه  بواجبها  القيام  اإلنسان  بحقوق  تنادي  التي 
العزلة المفروضة على القائد؛ ألنه  من حق الشعب 
بالكشف  والمطالبة  قائده  مصير  يعرف  أن  الكردي 

عن مصيره«.
واإلنسانية  الحقوقية  المنظمات  أحمد  الشيخ  وناشد 
في  بواجبهم  القيام  األمن  ومجلس  المتحدة  واألمم 
والسماح  ألوجالن  الصحي  الوضع  عن  الكشف 
وإطالق  القائد  »حرية  وأضاف:  بلقائه،  للمنظمات 
بشتى  يناضل  الذي  شعبه  يد  على  سيكون  سراحه 
الوسائل في الدفاع عن قائد الشعب الكردي عبد هللا 

أوجالن«.
في  الكردي  الشعب  أحمد  سنان  الشيخ  ناشد  كما 
الخارج  في  المقيمين  وبخاصة  األربعة  األجزاء 
إلى  صوتهم  وإيصال  الساحات  إلى  بالنزول 
بالمهام  للقيام  تنادي بحقوق اإلنسان  التي  المنظمات 
الذي  الكردي  الشعب  الملقاة على عاتقها في نصرة 
القائد  الشرعية والكشف عن مصير  يطالب بحقوقه 

عبد هللا أوجالن.
واألعيان  العشائر  مجلس  ورئيس  العام  المشرف 
الدولي  الصمت  أيضاً  استنكر  عكيد  جديع  حواس 
وصمت المنظمات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان 
للقائد عبد هللا أوجالن، وندد  الصحي  الوضع  حيال 
جريمة  إنها  وقال  أوجالن  على  المفروضة  بالعزلة 

بحق الشعوب كافة.
العزلة  من  التركية  الدولة  أن هدف  إلى  عكيد  ونوه 
الشعب  إرادة  كسر  هو  أوجالن  على  المفروضة 
الكردي، وإبعادهم عن نهجه وفكره وفلسفته، فلسفة 
األمة الديمقراطية التي وحدت الشعوب في المنطقة 
، وأضاف: »هذا وإن دل على شيء؛ فإنما يدل على 
خوف الدولة التركية من نشر هذه الفلسفة التي تنادي 
بأخوة الشعوب والعيش المشترك بين الشعوب دون 

أي تمييز بين العرق والدين«.
ونوه عكيد إلى أن العزلة المفروضة على أوجالن، 
بحق  جريمة  هي  شعبه  وعن  العالم  عن  وعزله 
الحريات  باسم  تنادي  التي  المنظمات  وإن  اإلنسانية 

والحقوق لم تقم بعملها اإلنساني.
بمتابعة  الكردي  الشعب  عكيد  جديع  حواس  وناشد 
»مسيرة أوجالن النضالية حتى تحريره من سجون 

الفاشية التركية«.
واألعيان  العشائر  مجلس  في  اإلداري  ندد  وبدوره 
ابراهيم الشبلي بمواقف المنظمات الدولية والحقوقية 
تجاه العزلة التي فرضها االحتالل التركي على قائد 
الشعب الكردي عبد هللا أوجالن، وقال: »إن أوجالن 
هو مؤسس السالم واإلنسانية، وهدفه كان الدفاع عن 
حقوق الشعوب المضطهدة وليس الشعب الكردي«.

حرية  تدعي  التي  المنظمات  »إن  الشبلي:  وأضاف 
الشعوب عاجزة عن القيام بواجبها وال تملك أي صفة 
إنسانية حيال ما يتعرض له القائد في سجون الفاشية 
التركية«، وأردف: »إن القائد عبد هللا أوجالن وّحد 
الشعوب في شمال سوريا على أسس وفلسفة األمة 
الديمقراطية«. ونوه الشبلي: »اإلرهاب الذي يمارسه 
حزب العدالة والتنمية وعلى رأسهم أردوغان ينادي 

باسم الدين والسنة النبوية وهذا عار عن الصحة«.
وجميع  الكردي  الشعب  الشبلي  ابراهيم  وناشد 
الشعوب المضطهدة في المنطقة بالتصدي لسياسات 
ناشد  كما  االستبدادية،  والتنمية  العدالة  حزب 
اإلنسان  حقوق  ومنظمات  الدولية  المنظمات  جميع 
المحبة  والشعوب  الحريات  عن  الدفاع  ومؤسسات 
للسالم بالعمل من أجل »رفع العزلة المفروضة على 

القائد والكشف عن وضعه الصحي وسالمته«.

مسد يف دمشق

رجال الدين بديرك: «على املنظمات الدولية أداء 
مسؤولياتها حيال العزلة املفروضة على أوجالن«

سوريا  مجلس  عقد  بعد  ـ  األخبار  مركز 
تحت  كان  الذي  الثالث  مؤتمره  الديمقراطية 
شعار »نحو حل سياسي وبناء سوريا ال مركزية 
وتقديم  المنصرم  تموز  شهر  في  ديمقراطية« 
مشروع الحل لألزمة السورية )الرؤى السياسية 
السورية(،  األزمة  وحّل  سوريا  مستقبل  لقيادة 
لزيارة  له  الدعوة  السورية  الحكومة  أرسلت 
مفاوضات  إلجراء  دمشق؛  السورية  العاصمة 
األزمة  حل  في  والبحث  السوري،  النظام  مع 

السورية.
األعوام  خالل  نشاطاته  في  مسد  ركز  لقد 
وشعباً،  أرضاً  سوريا  وحدة  على  المنصرمة 
ومشاركة شعوب شمال سوريا كافة في اإلدارة 
والعيش معاً بعيداً عن التعصب الديني والقوموي. 
كما وطرح الرؤى السياسية لقيادة مستقبل سوريا 
اإلدارة  في  الالمركزية  على  تركزت  والتي 
والحكم، على أن تدير الشعوب مناطقها، وكذلك 
المجزأة،  غير  السورية  الوحدة  على  الحفاظ 

كافة  السورية  األطراف  مشاركة  وضرورة 
الحوار  على  والحض  وطني  مؤتمر  انعقاد  مع 
والحفاظ  االحتالل  وإنهاء  السوري،  ـ  السوري 
على الدم السوري، ورفض التدخالت الخارجية 
في  المرأة  ومشاركة  السوري،  الشأن  في 
المجاالت كافة؛ انطالقاً من بناء مجتمع سياسي 

أخالقي تكون فيه المرأة حرة؛ تدير المجتمع.
إن هذه الرؤى تشكل األساس للتفاوض والحوار 
السوريـ  السوري بعيداً عن التدخالت الخارجية 
إلى  النظر  دون  مصالحها  وفق  تتصرف  التي 
هذه  وتستأصل  كما  المنطقة،  شعوب  مصلحة 
الرؤى جذور األزمة السورية ووضع نظام بديل 
يجد كل فرد في سوريا ذاته فيه ويشعر بانتمائه 

الوطني. 

جنوب إفريقيا.. آخر حمطات دكتاتورية أردوغان

نموه وفق سنه. 
التشخيص المخبري: ديكسيلوز. 

يترك  )التجريبّي(:  االختبارّي  التشخيص 
الطعام  بدون  يوماً   )60-50( مدة  الطفل 
الحاوي على كلوتين إذا تحسن الوضع الصحّي 
للطفل واختفت جميع أعراض المرض وازداد 
وزنه بشكل طبيعّي هذا دليل قطعّي على وجود 

مرض سوء االمتصاص عند الطفل. 
العالج: 

الطعام  تناول  منع  وهي  فقط  بالحمية  العالج 
الحاوي على كلوتين. ورغم اختفاء األعراض 

بالحمية إال أن المريض ال يشفى نهائيّاً.
النظام الغذائّي )الحمية(:

طحين الذرة والرز والبطاطا ومشتقاتها خالل 
األسابيع األولى بعدها يزاد قليٌل من الدهنيات 
بدون وبيض وسمك غير مملح وحليب  ولحم 
)تفاح،  والفواكه  أنواعها،  بجميع  والخضار 
والعنب  البطيخ،  الموز،  المشمش،  أجاص، 

والتين وغيرها(. 

إلى خلل  يعود منشأ مرض سوء االمتصاص 
خميرة )أنزيم( بالوالدة الذي يؤّدي إلى صعوبة 
واالستفادة   اآلحيه  المواد  وامتصاص  هضم 

منها. 
وبعض  والشعير  القمح  في  الموجود  كلوتين 

الحبوب األخرى.
تظهر  بالوالدة  الخميرة  في  العطل  هذا  نتيجة 
ما  كلوتين  تجاه  المرضيّة  المناعيّة  التفاعالت 
يسبّب  تراكم المواد السامة التي تخرب البناء  
النسيجّي للغشاء الداخلّي لألمعاء الدقيقة وتعطل 
وظائف هذا الغشاء مثل محو وإزالة الزغابات 
المعويّة الماّصة وجعل سطح األمعاء الداخلّي 

أملس خال من الزغابات الماصة. 
أعراض المرض

أعراض  تظهر  الوالدة  من  أشهر  بعد)8-7( 

المرض عند األطفال بعد تناول الطعام الحاوي 
على كلوتين مثل: إسهال مزمن في البداية ثم 
أكثر  واحتمال  باليوم  مّرة   )4-1( إلى  يشتد 
من ذلك يحوي البراز على الكثير من السائل  
والدهنيات ولونه رصاصّي يكبر بطنه مندفعاً 
بشكل  الطعام يضعف  تقّل شهية  االمام،  إلى  
-50( تصل  أن  إلى  البراز  كمية  وتزداد  عام 
450( غ في اليوم بدالً من )100( غ في اليوم 
نتيجة  جلده  وينشف  مرضيّة،  غير  حالة  في 
النشاط  على  قوته  وتضعف  السوائل  فقدان 

والحركة. 
يحب  ال  عصبيّة:  نفسيّة  حاالت  لديه  وتظهر 
االختالط بل يميل إلى االنعزاليّة وينكمش على 
نفسه غير مباٍل بما يحيط به سواء بين أصدقائه 
أو في البيت أو حول ألعابه وال يزداد وزنه وال 

إعداد الصفحة - جوليا خلو

 مرض سوء االمتصاص 

د. جميد طه شيخي 

الشعور بأنك أصغر من سنك قد 
ة دماغك

ّ
يكون عالمة جيدة لصح

يُعد الدماغ العضو األكثر تعقيداً في أجسامنا، 
ففي حين أّن علماء األعصاب شبه متأكدين مما 
تتحمله الكرة المخيةّ من مسؤولية تجاه الدماغ، 
فإّن هناك أشياء أخرى مازالت غامضة، على 
األشخاص  بعض  يُصاب  لماذا  المثال،  سبيل 
من  الكثير  أيضاً  هناك  الزهايمر؟  بمرض 
ولكن  أدمغتنا،  حول  المغلوطة  المعلومات 
أدمغتنا  على  الحفاظ  أن  هو  المؤّكد  الشيء 
ثبت  وقد  أمٌر حيوّي،  شابٍة وصحيّة  حالٍة  في 
آثار  من  تقي  الرياضيّة  التمارين  بعض  أن 

الشيخوخة بشكٍل جيد.
 Frontiers« وفقا لبحٍث جديد، نُشر في مجلة
يكون  قد   ،»in Ageing Neuroscience
هناك سٌر آخر للحفاظ على عقلك شاباً، وهذا كله 
 Jeanyung Chey أرادت  بتفكيرك.  متعلٌق 
التحقق  كوريا  في  الوطنيّة  سيول  جامعة  من 
الذاتّي والحقيقّي،  الدماغ  من الصلة بين عمر 
شخصاً   68 بتعيين  البحثّي  وفريقها  قامت 
بين  أعمارهم  تتراوح  جيدة  بصحٍة  يتمتعون 
59 و84 عاماً، وأجَروا مسحاً للدماغ بالرنين 
في  الرماديّة  المادة  كمية  لتحليل  المغناطيسّي 
مناطق مختلفة. وقد أكمل المشاركون استبياناً 
حول عمرهم وما إذا كانوا يشعرون أنّهم أكبر 
المعرفيّة  قدراتهم  تقييم  وتّم  سناً،  أصغر  أو 
وصحتهم. تبين أّن األشخاص الذين قالوا إنّهم 
الحقيقّي  عمرهم  من  أصغر  أنّهم  يشعرون 
للحصول على درجٍة أفضل في  أكثر احتماالً 
يعتبرون  أنهم  يبدو  وكذلك،  الذاكرة،  اختبار 
أنفسهم أكثر صّحة، وكانوا بالفعل أقل عرضة 
لالكتئاب. لم ينعكس تأثير ذلك فقط في األداء، 

ألن أولئك الذين شعروا أنّهم أصغر سناً ازداد 
التلفيف  في  الرماديّة  المادة  حجم  أيضا  لديهم 
العلوّي  الصدغّي  والتلفيف  السفلّي  الجبهّي 

المرتبط باللغة والكالم والصوت.
األشخاص  أّن  »وجدنا  بيان:  في  شي  وتقول 
لديهم  سناً  أصغر  أنّهم  يشعرون  الذين 

الخصائص البُنيانيّة للدماغ األكثر شباباً«.
االختالف  هذا  يبقى  أن  المهم  »من  وتضيف: 
المحتملة  العوامل  حساب  عند  حتى  قوياً 
والصحة،  الشخصيّة،  ذلك  في  بما  األخرى، 

وأعراض االكتئاب، والوظائف المعرفيّة«.
ال يعرف الباحثون على وجه اليقين ما إذا كانت 
المسؤولة  هي  سناً  األصغر  الدماغ  خصائص 
عن عمر شخٍص ما أم ال، لكنهم يعتقدون أن 
أولئك الذين يشعرون بأنهم أكبر سناً قد يكونون 

أكثر إدراكاً لعملية الشيخوخة في أدمغتهم.
هناك أيضاً تفسيٌر آخر محتمٌل هو أن األشخاص 
الذين يشعرون أنهم أصغر سناً ينخرطون في 
نشاٍط بدنّي وعقلّي أكثر، ويمارسون حياة أكثر 
الدماغ  صّحة  يحّسن  ما  عام،  بشكل  تحفيزاً 
أولئك  يستسلم  أن  أيضاً  المرّجح  ومن  لديهم. 
الذين يشعرون أنهم أكبر سناً لعمرهم ويتوقفون 
عن الرشاقة والنشاط في حياتهم، ما يؤثّر على 
»إذا  شي:  دكتور  وتختم  المعرفيّة.  قدراتهم 
فقد  من عمره،  سناً  أكبر  أنه  ما  شعر شخٌص 
يكون ذلك عالمة تحذير لضرورة تقييم أسلوب 
حياته وعاداته وأنشطته التي يمكن أن تسهم في 
شيخوخة الدماغ، وبالتالي سرعة اتخاذ التدابير 

المناسبة للعناية وتحسين صّحة الدماغ«.

أمراض تهامجك يف مرحلة انقطاع الطمث!
نقص  أّن  النمساويّة  »وومان«  مجلة  أوردت 
هرمون األستروجين خالل فترة انقطاع الطمث 
)سن اليأس( يتسبب في مهاجمة مجموعة من 
الدم  ضغط  ارتفاع  مثل  للمرأة،  األمراض 
واإلمساك  المفاصل  وآالم  العظام  وهشاشة 
بالحرارة  الساخنة )شعور  والهبّات  واالكتئاب 
القلب(.  وسرعة ضربات  التعرق  مع  الشديدة 

والجمال  بالصّحة  المعنية  المجلة  وأضافت 
أنّه ال يفضل اللجوء إلى العالج الهرمونّي إال 
لخطر  الشديد  كاالرتفاع  الحرجة  الحاالت  في 
اإلصابة بهشاشة العظام؛ نظراً ألنّه تدور حوله 
شكوك في أنّه يتسبب في ارتفاع خطر اإلصابة 

بسرطان الثدي.
فترة  متاعب  مواجهة  يمكن  ذلك،  من  وبدالً 

أسلوب  اتباع  خالل  من  الطمث  انقطاع 
الصحيّة  التغذية  على  يقوم  صحّي  حياة 
والبيض(  األلبان  )منتجات  بالكالسيوم  الغنية 
والتي  الرياضة،  ممارسة  على  والمواظبة 
يُفاقم  الذي  النفسّي،  التوتر  أيضا  تحارب 
التدخين  عن  اإلقالع  إلى  باإلضافة  المتاعب، 

والمشروبات الكحوليّة.

ملاذا نغمض أعيننا عند مساع 
صوت عال؟

كرد فعل طبيعّي، يقوم البعض بإغماض عينيه 
أو  مفاجئ،  عند حدوث شيء  قليالً  أو طرفها 
أعيننا  تتأثر  لماذا  لكن  مرتفع،  صوت  سماع 

بذلك؟
إغماض  أّن   »sciencefocus  « موقع  ذكر 
على  وقائيّة  وآليّة  غريزّي  فعل  رّد  هو  العين 
أنّها تختلف من شخص  المحتمل، كما  الخطر 
تعني  أن  المرتفعة  لألصوات  ويمكن  آلخر. 
الخطر في كثير من األحيان، لذلك فإّن العين 
الجسم  أجزاء  من  أكثر  الحماية  إلى  بحاجة 
األخرى. وأضاف الموقع أن األشخاص الذين 
األكثر  هم  االكتئاب  أو  التوتر  من  يعانون 

عرضة لطرف العين بسرعة وقوة.
الشخص  يكون  عندما  التأثير  هذا  يبرز  كما 

بكثير  أقل  الفعل  رّد  ويكون  مظلم،  مكان  في 
عند التواجد في غرفة مضيئة. إضافة إلى أن 
من »طرف«  يقلل  والسعادة  بالهدوء  الشعور 

العين.

التنويم املغناطيسي بوابة للعقل الباطن
تعريف 

والجسمّي؛  الذهنّي  لالسترخاء  طبيعيّة  حالة 
تفصل الشخص عن الواقع بشكٍل جزئّي رغم 
سماعه لما يحدث حوله، إاّل أنّه يدخل في حالة 
العقالن  فيها  يتواصل  التركيز  عالية  ذهنيّة 
الباطن  )العقل  بعضهما؛  مع  والباطن  الواعي 
على  ترّكز  بينما  تعيه  ال  ما  كّل  مجموع  هو 
حياتك اليومية(، وفي التنويم المغناطيسّي ينهار 
أكثر  الشخص  فيصبح  بينهما  الفاصل  الجدار 
طواعيةً، فيتقبّل اقتراحات المعالج. لكْن بعض 
األشخاص قد ال يتأثرون بتاتاً؛ لعدم امتالكهم 
الرغبة الكافية لجعله فّعاالً، أو رفضهم للفكرة 
اإليحاء  علم  الفراعنة  استخدم  وقد  أساساً. 
المختصة  النوم  بمعابد  المغناطيسّي  والعالج 
الوظيفة  فإّن  األعصاب  لعلم  ووفقاً  بهم، 
الالواعية تسبق اإلدراك الواعي، ما يعني أّن 
معظم القضايا كاالفتقار إلى التأّمل، والتأجيل، 
واالرتباك،  األولويات،  وتضارب  والترّدد، 
تلقائيّة  لتفاعالت  نتائٌج  والقلق؛  الهمة  وبرود 

)الواعية( تحدث قبل اإلدراك الواعي.

جتربة

المغناطيسّي  التنويّم  فاعليّة  مدى  لمعرفة 
في  المتطوعين  أحد  يُد  األلم ُوضعت  بتخفيف 
النتيجة  فكانْت  الُمثلّج لمراقبة رّدة فعله،  الماء 
بأنّه لم يُخرج يده إال بعد عّدة دقائق؛ اإلنسان 
غير المنّوم مغناطيسيّاً ال يستطيع أْن يُبقَي يده 

في الماء الُمثلّج لمّدٍة تتجاوز عّدة ثواٍن!

املوجات الكهربائية الدماغّية

اليقظة  درجة  تُحّدد  المّخ؛  يبثّها  موجاٌت  وهي 
التي نكون عليها وهي:

اليقظة  حالة  وهي  موجة/ثانية(:  بيتا)14 
حالة  وهي  موجة/ثانية(:   8( ألفا  الكاملة.  
ويكون  اليقظة،  أحالم  حالة  أو  النوم  قبل  ما 
تماماً ولكْن في حالة استرخاء  الشخص واعياً 

شديدة.
حالة  وهي  وقليلة(:  بطيئة  )أمواج  ودلتا  ثيتا 
النوم الكامل.  حيث يتطلّب التنويم المغناطيسّي 
الوصول إلى حالة ألفا بإرادتنا وفي الوقت الذي 
نرغبه، وذلك يتم من خالل زيادة تركيز العين 
مستوى  عن  عاٍل  مكاٍن  في  ُمعيَّن  شيء  على 
النظر ودون إغالق الجفون أو عن طريق عّد 
-100( أّي   3 فارق  ترك  مع  عكسياً  األرقام 
97-94...( وتتميّز حالة ألفا بأنها أعلى مرحلة 

يكون  والواعي.  الباطن  العقل  فيها  يتواصل 
التفكير  بنواتج  فيحتفظ  حاضراً  الباطن  العقل 
في األوامر الّتي أرسلها له المعالج وبالتالي يتّم 
رفد العقل الباطن بالعديد من األفكار اإليجابيّة 

والّتي تحقق الغاية العالجية من التنويم.

فوائده

العمليّات  إلجراء  التخدير  وسائل  أحد  كان 
الُمخّدرات،  إدمان  من  للتخلص  الجراحيّة، 
عالج الصداع وآالم األعصاب واألرق، وسيلة 
فّعالة للتعامل مع التوتّر والقلق، السيطرة على 
األلم المترافق مع األمراض المزمنة )كالتقليل 
الحزن  بالسرطان(، عالج  الُمتعلّقة  اآلالم  من 

عن  اإلقالع  على  يساعد  االكتئاب.  الشديد، 
لمعالجة  ويُستخدم  الوزن،  وفقدان  التدخين 
حاالت الفوبيا الَمَرضيّة، وللتخلص من العادات 
السيّئة كالسرقة أو المشي أثناء النوم، ولعالج 
الكالم،  حبسة  الطعام،  تناول  في  اإلفراط 
والتبّول الالإرادي، التنويم المغناطيسّي يُحّسن 
ذاكرة اإلنسان قليالً، ويُعتبر طريقة لتصل بها 

إلى طاقاتك الكامنة اإلبداعيّة. 

اآلثار اجلانبية جللسات التنويم

نادرة الحدوث ومنها: اصطناع ذكريات كاذبة 
القدرة  عدم  باالرتياح،  المريض  شعور  لعدم 

الُصداع،  التنفّس،  في  وضيق  التركيز  على 
النُعاس والُدّوار، القلق أو الضيق.

خماطر التنويم املغناطيسّي

تخريب بعض الذكريات الُمخّزنة ُمسبقاً أو زرع 
المريض،  عقل  في  الكاذبة   الذكريات  بعض 
في  المغناطيسّي  التنويم  استخدام  عدم  ويجب 
حاالت الذهان الداخلّي، والتي تنشأ عن مرض 
في  انفصام  أو  شديدة  اكتئاب  حالة  أو  الهوس 
الشخصيّة. عدم تنويم األشخاص الّذين تعّرضوا 
للتعذيب العنيف، وعدم نبش األحداث السيّئة في 
ذاكرتهم، فقد تسبّب انتكاس وتدهور في حالتهم 
بهدف  التنويم  استخدام  عدم  والنفسيّة،  العقليّة 

تعليمّي لألطفال، ألنّه قد يُحدْث نتيجةً عكسيّةً 
في شخصيّة األطفال ونمّوهم. ينتج عن التنويم 
بيانات  اُنتزعْت  إذا ما  نفسيّة للشخص  مشاكل 
وأحداث حياتيّة منه دون رغبته بالكشف عنها، 
انهيار  لحالة  يتعّرض  قد  للوعي  يعود  فعندما 
عصبي. قد ال يكون التنويم المغناطيسّي مناسباً 
عقلّي  أو  نفسّي  بمرض  المصابين  لألشخاص 
شديد، وال يُمكن استخدامه في عالج أصحاب 
الشخصيّات الوسواسيّة وأصحاب الشخصيّات 
الشّكاكة؛ وذلك النعدام ثقتهم في األشخاص من 

حولهم، بمن فيهم الُمعالِج. 

هوزان سربست 
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ً
كرة الشمال السوري تزهر جمددا

ظلم  من  جراحها  السوري  الشمال  مدن  تلملم 
خلق  وتحاول  وداعش  المعارضة  مرتزقة 
البعثي،  النظام  حقبة  عن  بعيدة  جديدة  رياضة 
يجب  كما  دوره  الجميع  أخذ  نحو  تتجه  رياضة 
الشعوب  ة  أخوَّ بفكر  واليوم  بينهم،  فرق  وال 
من  السوري  الشمال  أبناء  بين  العالقة  تتعاظم 
كرد وعرب وتركمان ومسيحين وباقي األطياف 
ترسل  مميزة  لوحة  عن  تعبر  والتي  الجميلة 
رياضي  جيل  لخلق  هنا  »نحن  مفاداها  رسالة 

متكاتف وواحد، وهدفنا خدمة الوطن فقط«.
وتشكل لعبة كرة القدم اللعبة الشعبية األولى في 
السوري  الشمال  في  كذلك  وهي  أجمع،  العالم 
النطالق  واالستعدادات  حالياً  العمل  وجاري 
أول دوري كروي، والذي سحبت قرعة الفرق 
المشاركة فيه باجتماع عقد في قاعة اجتماعات 
الطبقة،  لمنطقة  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 
وحضره كلٌّ من: رئيس هيئة الشباب والرياضة 
في إقليم الفرات بوزان بركل، والرئيس المشترك 

الكابتن  كوباني  بمقاطعة  الرياضي  لالتحاد 
محمد عبدي ونائبي لجنة الشباب والرياضة في 
والرئاسة  النعسان،  ومعاذ  الشريف  أحمد  الرقة 
الطبقة  في  والرياضة  الشباب  للجنة  المشتركة 
منور العداد وحنان الحسون، والرئيس المشترك 

لمجلس شبيبة الطبقة محمد النهار.
للبدء  المناسبة  اآللية  عن  مطولة  نقاشات  وبعد 
المشاركة  الفرق  قرعة  سحب  تم  بالدوري 
أربع  على  وزعت  فريقاً   15 عددها  يبغ  والتي 
مجموعات، ومن المزمع أن ينطلق بتاريخ 24 

آب المقبل، وهو على الشكل التالي: 
األمن  ـ  منبج  من  الجزيرة  األولى:  المجوعة  ـ 
الداخلي من الرقة ـ السد من الطبقة ـ العمال من 

كوباني.
شباب  ـ  منبج  من  االتحاد  الثانية:  المجموعة  ـ 
الرقة ـ الصفصافة من الطبقة ـ عين عيسى كري 

سبي.
مخيم  ـ  منبج  من  الشريف  الثالثة:  المجموعة  ـ 
ـ  كوباني  من  الفرات  ـ  الرقة  من  عيسى  عين 

شبيبة كري سبي.
ـ  منبج  من  الرحاب  أمل  الرابعة:  المجموعة  ـ 

الجهاد من الطبقة ـ شبيبة صرين من كوباني.
روناهي/ قامشلو

لم تصل بعد  الجزيرة  إقليم  المرأة في  رياضة 
بين  ما  نهوضاً  تشهد  وهي  المنشود  للمستوى 
للدعم  كذلك  تفتقر  ولكنَّها  واألخرى  الفترة 
رجوع  بعد  خيراً  الجميع  تأمل  بينما  الالزم، 
الشباب  هيئة  مظلة  تحت  الرياضي  االتحاد 
والرياضة من جديد، لتكن نقطة تحول للمرأة 
الشابة الرياضية ولكن حتى اآلن الوضع على 
ما هو عليه بانتظار االجتماع المزمع عقده بين 
القدم  كرة  للعبة  لديها  المفعلة  واألندية  الهيئة 
قدم  نفسه  الوقت  وفي  بعامودا،  )األحد(  اليوم 
طلب )األربعاء( المنصرم من قبل إدارة نادي 
قنديل الرياضي النسائي، حيث سوف يكن أول 
منحه  تم  في حال  الترخيص  ناٍد يحصل على 

الموافقة. 
في  للترخيص  يتقدم  األولى  للمرة  نسائي  ناٍد 
إقليم الجزيرة بعدما سمح بهذا األمر في القانون 
فترة،  قبل  المعدل  الرياضي  للعمل  الناظم 
المطلوب  بالشكل  واضحاً  يكن  لم  أنه  ورغم 
حوزته  وفي  بالترخيص  تقدم  النادي  ولكن 
فريق لكرة القدم وفريق للشطرنج، ولديه آمال 

لتفعيل رياضات أخرى مستقبالً في حال وجد 
الدعم مثل كرتي الطاولة والسلة، هذه الخطوة 
أغلب  حكر  ظل  في  وتشجيعها  دعمها  يجب 
تواجد  مع  للرجال،  لدينا  والنوادي  الرياضات 
رئاسة مشتركة لكل نادي ولكنها لم تفعل نفسها 
وحتى  منها،  يراد  كما  اآلن  حتى  مهماها  في 
الفرق النسائية في الكثير من النوادي هي شبه 
وأهلي  قامشلو  ناديي  باستثناء  ولكن  مهمشة 
األندية  باقي  أما  أخرى،  قليلة  وأندية  عامودا 
المفعلة  الفرق  لهذه  المطلوب  الدعم  تقدم  فلم 
الرياضي  االتحاد  قدم  ذاته  الوقت  في  لديها، 
كاٍف  غير  كان  ولكن  الرياضية،  للمرأة  دعماً 
اآلمال  وتعقد  المطلوب،  للمستوى  يرتقي  ولم 
اآلن على هيئة الشباب والرياضة لزيادة حجم 
التي  المرأة  لرياضة  كافة  النواحي  من  الدعم 
المقومات األساسية  ال يجوز إهمالها فهي من 

لنجاح رياضتنا ودفعها لألفضل بشكٍل عام. ريال مدريد بدون كرة ذهبية ألول 
مرة منذ 2001م!!

إلى  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  انتقل 
الصيفي  الميركاتو  خالل  يوفنتوس،  صفوف 
ذهبية  كرات  بأربع  فوزه  بعد  وذلك  الجاري، 

أثناء فترة تواجده مع لاير مدريد.
وكشفت صحيفة »ماركا« أنه للمرة األولى منذ 
18 عاماً، ال يملك لاير مدريد ضمن صفوفه، 

العبا سبق له الفوز بالكرة الذهبية.
وأوضحت أنه منذ فوز البرتغالي لويس فيجو 
مع  بالتزامن  2001م،  في  الذهبية  بالكرة 
كان  بيريز،  فلورنتينو  النادي  رئيس  وصول 
هناك دائما عنصر واحد على األقل، لديه هذه 

الجائزة.
و2006م،   2001 العامين  بين  أنه  وأضافت 
مع  التوقيع  بيريز سياسة  مع  مدريد  اتبع لاير 
فيجو وزيدان  النادي  نجم شهير سنوياً، وضم 
يجتمع  ولم  أوين،  مايكل  وأخيرا  ورونالدو 
في  ممثلة  بقيت  الجائزة  ولكن  معاً،  الرباعي 

مدريد.
وتابعت أنه في حزيران 2006م، ومع رحيل 
زيدان،  واعتزال  نيوكاسل،  إلى  أوين  مايكل 

كالديرون،  رامون  برئاسة  مدريد  لاير  تمكن 
يوفنتوس،  من  كانافارو  فابيو  مع  التعاقد  من 
الالعب  حصل  2007م،  الثاني  كانون  وفي 
بكأس  الذهبية، كمكافأة على فوزه  الكرة  على 

العالم مع منتخب إيطاليا.
استغرق  األمر  أن  بالرغم  أنه  إلى  وأشارت 
لاير  مع  كانافارو  يوقع  أن  قبل  أشهر  بضعة 
بقي  فقد  الجائزة،  على  يحصل  ثم  مدريد 
كانون  حتى  الفريق  مع  رونالدو  البرازيلي 

الثاني 2007م، عندما تم بيعه إلى ميالن.
الفائز  هو  اإليطالي  المدافع  أصبح  ذلك  وبعد 
الوضع  واستمر  الفريق،  في  بالجائزة  الوحيد 

لمدة ثالث سنوات.
نهاية  كانافارو  وفي حزيران 2009م، وضع 
لمسيرته في لاير مدريد، لكن بيريز تعاقد قبلها 
كاكا  هما  الذهبية،  للكرة  سابقين  حاملين  مع 
اآلن،  وحتى  الحين  ذلك  ومنذ  وكريستيانو، 
أبقى البرتغالي هذا التقليد حياً، وربما يعود مع 
هذا  للجائزة  المرشحين  فاران،  أو  مودريتش 

العام.

.. الربازيل جتدد الرهان 
ً
رمسيا

على تيتي
أعلن االتحاد البرازيلي لكرة القدم، تجديد عقد 
لقيادة  )تيتي(  باتشي  ليوناردو  أدينور  المدرب 

راقصي السامبا حتى عام 2022م.
رسمي:  بيان  في  البرازيلي،  االتحاد  وقال 
للمباراتين  اآلن  الجميع  يستعد  التجديد،  »بعد 
المقبلتين في الفترة من 7 إلى 11 أيلول المقبل 

في الواليات المتحدة األمريكية«.
روجيرو  لالتحاد  التنفيذي  الرئيس  وعلق 
»نريد  قائالً:  التجديد،  قرار  على  كابوكلو، 
العمل مع تيتي على مشروع طويل األجل، وأن 
يكون هناك تخطيط دقيق لتحقيق اإلنجازات«.

ثقة  »هناك  التجديد:  قرار  عقب  تيتي  وتحدث 
في العالقة بيني وبين االتحاد البرازيلي، وهذا 
ما سينعكس في الخطوة التالية لي مع السامبا، 
أهداف  لتحقيق  نعمل  أن  اآلن  علينا  ولكن 

عظيمة في المرحلة المقبلة«.
 26 البرازيلي  المنتخب  مع  تيتي  وخاض 
و4  انتصاراً،   20 السامبا  فيها  حقق  مباراة، 

تعادالت بينما خسر مرتين فقط.
ربع  الدور  إلى  البرازيلي  المنتخب  تيتي  وقاد 
يخسر  أن  قبل  روسيا،  مونديال  في  النهائي 

بنتيجة 2-1 أمام بلجيكا.

جوان محمد

 مونديال ـ2ـ
ً
وداعا

العالم  مونديال  تكملة  العدد  هذا  في  نتابع 
عالم  في  النقد  اختلف  وقد  ودعناه  الذي 
أم  المونديال مميزاً  كان  أن  الرياضة عن 
بتلك  يكن  لم  األحوال  بكل  ولكن  ال؟؟؟!، 
المتعة المرجوة وبخاصةً أن الكثيرين من 
حول العالم فقدوا المشاهدة بسبب احتكارها 
من قبل قنوات معينة، وكان أول مونديال 
ليصل  المنتخبات  عدد  في  ارتفاع  يشهد 
انطالقة  جاءت  حيث  منتخباً،   32 إلى 
أول بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 
فيها  وشارك  أوروغواي  بدولة  1930م، 
ولكن  العدد  تضاعف  وبعدها  منتخباً   13
بطولة  في  ذلك  الرقم 24 وكان  تثبيت  تم 
ونتيجة  بسبب  جاء  بإسبانيا،  1982م، 
تضخم عدد المنتسبين لالتحاد الدولي لكرة 
المتأهلة  المنتخبات  عدد  زيادة  وتم  القدم 
ممثلي  مقاعد  عدد  وزيادة  للنهائيات 
الواقع  الظلم  من  الشكوى  بعد  القارات 
المشاركة  المنتخبات  عدد  ليصبح  عليها، 
وكما  منتخباً،   24 العالم  كأس  بطولة  في 
منتخباً ألول  إلى 32  العدد  ذكرت وصل 
من  الكم  وهذا  روسيا،  مونديال  في  مرة 
مثل  مرة  منتخبات ألول  أظهر  المشاركة 
المتعة  نفسه  الوقت  في  فقدنا  ولكن  بنما 
وال  المباريات،  من  الكثير  في  الكروية 
المباريات  بعض  ظهور  نكران  نستطيع 
ولكن  الفني  األداء  من  عال  بمستوى 
الفنيات  من  للكثير  المونديال  افتقر  بجمله 
وبخاصةً ما بين المعترض والمؤيد لقصة 
تقنية الفيديو التي غيرت الكثير من النتائج 
وجود  تعني  والتي  »الفار«  تقنية  وكانت 
يكون  الواقع ال  في  بالفيديو،  حكم مساعد 
الفريق مكون من  يكون  بل  واحداً،  حكماً 
ثالثة حكام يعملون معاً ويقدمون المشورة 
بمتابعة  وذلك  احتاجها،  إذا  الساحة  لحكم 
اإلعادة بالفيديو للحوادث التي تضع الحكم 
حكم  من  الفريق  ويتكون  شك  حالة  في 
الفيديو  حكم  هو  ويكون  سابق  أو  حالي 
الرئيسي، ومساعد له ومشغل لإلعدادات، 
ويتواجدون في غرفة عمليات الفيديو التي 
التي  الشاشات  من  مجموعة  فيها  تتواجد 
مختلفة  زوايا  عدة  من  الحدث  تعرض 
يمكن  القرارات  من  أنواع  أربعة  وهناك 
األهداف  هي:  الفأر  بتقنية  فيها  االستعانة 
واألحداث التي تؤدي لها، ركالت الجزاء، 
إعطاء  من  والتأكد  الحمراء  البطاقات 
الالعب المقصود البطاقة الصفراء، وحتى 
الخطأ  يكون  أن  يجب  ما  قرار  إلغاء  يتم 
القرار  مراجعة  عملية  تتم  واضحاً،  فيه 
التأكد  الحكم  يطلب  أن  األولى  بطريقتين، 
الفار  فريق  يقوم  أن  والثانية  قراره،  من 
سماعات  طريق  عن  الحكم  مع  بالتحدث 
إذا  ما،  قراٍر  باتخاذ  وتوصيته  األذن 
لم  واضح  خطأ  وجود  الفيديو  حكم  الحظ 
يلحظه حكم الساحة، وهناك ثالثة خيارات 
األولى  التقنية،  هذه  استخدام  عند  للحكم 
ويلغي  الفيديو  فريق  لنصيحة  يستمع  أن 
للحادثة  الالزم  إلجراء  يتخذ  أو  قراره 
بنفسه  يذهب  أن  الثانية  يلحظها،  لم  التي 
لخط التماس ومشاهدة اإلعادة للتحقق من 
وال  بقراره  يتمسك  أن  والثالثة  الواقعة، 
الكثير  غيرت  قد  الفار،  لنصح  يستجيب 
من النتائج للمباريات هذه التقنية واالعتماد 
وهي  هامة  بنقطة  اإلشادة  وأود  عليها، 
الجماهير اليابانية التي كانت تقوم بتنظيف 
منتخبهم،  مباريات  انتهاء  بعد  المدرجات 
والتي  الجماهير  لهذه  القبعة  ترفع  ولذلك 
يحلون  بقعة  ألي  مجتمعها  أخالق  تنقل 
الكروي  العرس  عن  الحديث  وطبعاً  بها، 
علينا  ولكن؛  يطول.  وإيجابياته  بسلبياته 
في  يكن  لم  المونديال  هذا  إن  االعتراف 
في  ونتأمل  فنياً  المطلوب  المستوى  ذاك 
وأداء  جميلة  أجواء  القادمة  الموندياالت 

أجمل من المنتخبات المشاركة فيه.

املرصد 
الرياضي

تقرير/ جوان حممد

هل مينح الرتخيص ألول نادٍ 
 نسائي بقامشلو؟!

ٍّ
رياضي

استمرار منافسات دوري مقاومة 
العصر بالشهباء

 في إطار دورة مقاومة العصر التي تقام على 
فريق  بين  مباراة  أقيمت  سردم  ملعب  أرض 
الكردي  األحمر  الهالل  وفريق  رفعت  تل 
رفعت  تل  فريق  وتميز  )ج(  المجموعة  من 
المباراة  إنهاء  واستطاع  المباراة  مجمل  في 
وبستة  الهالل  فريق  على  متفوقاً  لمصلحته، 
أولى  في  نقاط  ثالث  وليحرز  نظيفة  أهداف 
الهالل  فريق  كابتن  وقال  الدورة  في  مبارياته 
األحمر رشيد إيبش: »لقد لعبنا مع فريق مميز 
وفريقنا معظمهم من الكادر الطبي التابع للهالل 
األحمر الكردي عكس الفريق اآلخر«، وأسند 
الالعبين  تأقلم  قلة  إلى  الخسارة  أسباب  إيبش 
في  وضعف  البعض  بعضهم  أسلوب  على 

لياقة الالعبين بينما الفرق المنافسة كان معظم 
فريق  والعبي  عفرين  منتخب  من  العبيها 
نوروز وفريق تل رفعت من الفرق المرشحة 
المشترك  الرئيس  وقال  بالبطولة،  للتتويج 
تل  فريق  والعب  السابق  الرياضي  لالتحاد 
رفعت حسين محمد: »لعبنا المباراة بشكل جيد 
وتميز فريقنا بالسيطرة على الكرة على أرضية 
بهذه  لنفوز  بالتسجيل  الالعبين  وتفوق  الملعب 
النتيجة الكبيرة وبغلة من ستة أهداف وتستمر 
أقيم بهدف تنظيم  الذي  الدوري  المنافسات في 

الرياضيين والفئة الشبابية في الشهباء«. 

روناهي/ الشهباء

صفوف وحدات قتالية وهي وحدات مقاومة 
للوقوف  الشنكالية  المرأة  ووحدات  شنكال 
تأسيس  عن  فضالً  آخر،   تهديٍد  أيِّ  بوجه 
اإلدارة الذاتية، ونظموا دورات تدريبية في 
المجال العسكري، وساهموا في ضم المئات 
من الشبان إلى وحدات مقاومة شنكال. قرر 
تأسيس  مباشرة  المجزرة  بعد  اإليزيديون 
قوات حماية خاصة بهم للدفاع عن أنفسهم. 
مقاومة  )وحدات  بـ  القوات  تلك  وسميت 
شنكال )YBŞ((. وفي شباط عام 2015م، 
وتم اإلعالن عن تأسيس وحدات المرأة في 
القوات  هذه  إلى  المرأة  وانضمت  شنكال، 
إيماناً منها برد الهجمات على شعبها بشكل 
عام وعليها بشكل خاص، وهذه القوات تضم 
وتم  اإليزيدي،  الشعب  وفتيات  شباب  اآلن 
االعتراف بشكل رسمي بهذه القوات من قبل 

الحكومة العراقية.

محلة االنتقام للنساء اإليزيديات

ووحدات  شنكال  مقاومة  وحدات  أطلقت 
عام  من  آذار  شهر  في  شنكال  في  المرأة 
2016م حملة عسكرية ضد مرتزقة داعش 
وتمكنت  ماديباني  وقرية  كولكا  جبل  في 

وبتاريخ  المرتزقة.  من  المنطقة  تحرير  من 
القوات  أطلقت  الثاني  تشرين  من شهر   13
وقرى  اإليزيديات  للنساء  االنتقام  »حملة 
شنكال«، وألول مرة بعد المجزرة تم تحرير 
كامل جبال شنكال من مرتزقة داعش. كما 
 13 بتاريخ  شنكال  مدينة  مركز  تحرير  تم 
داعش  مرتزقة  من  2015م  الثاني  تشرين 
شنكال،  مقاومة  وحدات  مقاتلي  يد  على 
الدفاع  قوات  شنكال،  في  المرأة  وحدات 

الشعبي ووحدات حرية المرأة – ستار. 
والمرأة  الشعب  حماية  وحدات  وتمكنت 
وقوات سوريا الديمقراطية من تحرير عدد 
مرتزقة  براثن  من  اإليزيديات  النساء  من 
داعش خالل حمالت التحرير المستمرة في 

الشمال السوري.

جرت في الرابع من شهر آب عام 2014م 
أبشع مجزرة عرفها التاريخ من قبل مرتزقة 
داعش اإلرهابيين ضد الشعب اإليزيدي في 
قضاء شنكال بباشور كردستان، والتي ارتقت 
والعرقية،  الجماعية  اإلبادة  مصاف  إلى 
حوالي  إلى  المجزرة  ضحايا  وصلت  وقد 
بهذه  المرتزقة  يكتف  ولم  شخٍص،   5000
والنساء  الفتيات  بسبي  قاموا  بل  المجزرة، 
في  وبيعهن  كجواٍر  وأخذهن  اإليزيديات 
أسواق النخاسة بالموصل والرقة والمناطق 
األخرى التي كانت تحت سيطرتهم.  وجرت 
هذه المجزرة بعد انسحاب قوات البيشمركة 
ما  وضواحيها،  شنكال  مدن  من  المفاجئ 
للمنطقة  للدخول  داعش  أمام  الطريق  فتح 
بحق  البشعة  المجازر  وارتكاب  بسهولة 
أدى  الذي  األمر  المسالم،  اإليزيدي  الشعب 
إلى هجرتهم واللجوء إلى الكهوف في جبل 
شنكال ليحتموا فيه، وبقوا هناك عدة أسابيع، 
حيث توفي العديد منهم من الجوع والعطش 
حماية  وحدات  قامت  أن  إلى  والمرض، 
الكردستاني  العمال  والمرأة وحزب  الشعب 
براثن  من  اإليزيدي  الشعب  إلنقاذ  بالتدخل 
لهم  آمن  طريٍق  فتح  من  وتمكنوا  المرتزقة 

ليعبروا إلى روج آفا.

فرمانات موثقة

الشعب  حفيظة  )قرار(  فرمان  كلمة  تثير 
اإليزيدي، وأيضاً الشعب الكردي برمته، وقد 
تكرس هذا المصطلح في ظل الحكم العثماني 
في القرنين السابع عشر والثامن عشر. حيث 
تشير الدراسات التاريخية، ال سيما تلك التي 
أعدها كتاب إيزيديون إلى عدد المجازر التي 
ارتكبت بحق اإليزيديين، كما أن بعضاً من 
ن، بل تناولتها أغنياتهم  هذه المجازر لم تُدوَّ
هذه  ومن  الفلكلورية،  والتراثية  الملحمية 
)1715م(،  باشا  حسن  »حملة  المجازر: 
وحملة أحمد باشا )1733م(، وحملة سليمان 
باشا )1752م(، وحمالت نادر شاه )1732 
)1802م(،  باشا  علي  وحملة  1743م(،  ـ 
)1809م(،  الصغير  باشا  سليمان  وحملة 
وحملة  )1835م(،  بيرقدار  إينجه  وحملة 
باشا  حافظ  وحملة  )1836م(،  باشا  رشيد 
باشا  شريف  محمد  وحملة  )1837م(، 
باشا  محمد  وحملة  1845م(،   -1844(
1846م(، وحملة  أوغلو )1845-  كريدلي 
وحملة  1847م(،   -1846( باشا  طيار 
عمر  الفريق  وحملة  )1891م(،  بك  أيوب 

باشا  بكر  وحملة  )1892م(،  باشا  وهبي 
السوراني  باشا  محمد  وحملة  )1894م(، 
 -1832( كوره”  بـ”ميري  المعروف 
)1844م(.  بك  بدرخان  وحملة  1834م(، 
والحملة التي تمت في فترة الحرب العالمية 
بين  ما  واإليزيديين  األرمن  ضد  األولى 

عامي1914- 1918م.

املرأة كانت اهلدف يف 
الفرمان 74 

نبيل،  مسالم،  بأنه  اإليزيدي  الشعب  يعرف 
كريم، شهم، محب للخير، ينبذ الظلم، والحقد 
ويقدس  ديانته،  بأسرار  ومتعلق  والكراهية، 
الربيع والوطن، ومحب للغته التي واجه من 
أنه  بيد  والتتريك،  التعريب  حمالت  أجلها 

أكثر من تجرع من مرارة التمييز.
داعش  بأن  مؤشرات  أية  هنالك  تكن  لم 
الضراوة  وبهذه  سنكال  قضاء  بغزو  سيقوم 
مع  يتعامل  لم  أنه  سيما  ال  والشراسة، 
المدنيين، وال المسيحيين في الرقة والموصل 
وحشية.   األكثر  تعتبر  التي  الطريقة  بهذه 
الكردية  المناطق  ضمن  من  شنكال  تعد 
عليها«  المتنازع  المناطق   « بـ  تسمى  التي 
سلطتها  البيشمركة  قوات  تبسط  والتي 
من  الثاني  فجر  في  داعش  أرسل  عليها، 
فجرها  مفخخة،  نفطية،  شاحنات  بضع  آب 
المدنيين  األهالي  لمباغتة  مدينة شنكال،  في 
إرهابي  عمل  وهو  وحشية،  وبكلِّ  العزل 
السكان،  ترويع  بغرض  وكارثي،  إجرامي 
ليستغلوا هذه الحالة الفظيعة ويدخلوا المدينة 
اعترض  من  بكل  نكلوا  أن  بعد  والمنطقة، 
طريقهم، مرتكبين أبشع أنواع الجرائم بحق 
داعش  مسلحو  ودخل  جمعاء،  اإلنسانية 
أبشع  بتنفيذ  وبدأوا  وقراها،  شنكال  منطقة 
شاباً  وستين  سبعة  بإعدام  الدموية  الجرائم 
لترويع  أولى،  افتتاحية  كقرابين  إيزيدياً، 
األهالي كما يفعلون ذلك عادة ضمن حربهم 
تم  كما  األهالي،  بين  الذعر  لبث  اإلرهابية 
نحر  وتم  اإليزيديين،  الرجال  مئات  اعتقال 
وجز  بالجثث،  والتمثيل  الصغار،  األطفال 
أعين  أمام  الحرائر  واغتصاب  الرؤوس، 
خمسين  حوالي  إقدام  إلى  أدى  ما  أهاليهن، 
أال  على  االنتحار،  على  منهن  وامرأة  فتاة 
الوحوش،  هؤالء  أيدي  بين  فريسة  يقعن 
كما تم اختطاف ما يزيد على 3000 امرأة 
إلى  نقلهن  وتم  سبايا،  واعتبارهن  إيزيدية 
أسواق  في  بهن  للمتاجرة  والرقة  الموصل 

لعناصر  أخريات  تزويج  وتم  النخاسة، 
اعتناق  على  وإجبارهن  باإلكراه،  داعش 
إن  الممارسات  تلك  كل  اإلسالمي.  الدين 
دلت على شيء فهي تدل على وحشية وحقد 
هؤالء المرتزقة وافتقارهم للصفة اإلنسانية.

تشكيل وحدات محاية
 شنكال ـ املرأة

إثر احتالل الموصل من قبل مرتزقة داعش، 
كان من المتوقع حدوث مجزرة في شنكال، 
لذلك؛ قام حزب العمال الكردستاني بإرسال 
منطقة  إلى  الكريال  مقاتلي  من  مقاتالً   12
أن  إال  وإنقاذهم،  المدنيين  لمساعدة  شنكال 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  سلطات 

المجزرة،  حدوث  قبل  منهم  ثالثة  اعتقلت 
بينما تمكن البقية من إيصال عشرات اآلالف 
شنكال  مدينة  مركز  من  اإليزيديين  من 
والقرى التابعة لها إلى جبال شنكال وتأمين 
الحماية لهم. ومن ثم دخلت كتيبتين من قوات 
 - المرأة  حرية  ووحدات  الشعبي  الدفاع 
ستار. وبتاريخ 8 آب تمكن هؤالء المقاتلون 
والمرأة  الشعب  حماية  وحدات  وبمساعدة 
آفا وشنكال  بين روج  إنساني  ممر  فتح  من 
إلى  بأمان  اإليزيدي  الشعب  أبناء  وإيصال 
نزح  للمجزرة  ونتيجة  آفا،  روج  أراضي 
اآلالف من اإليزيديين إلى روج آفا، باشور 

وباكور كردستان وأوروبا.
بعد الجرائم التي طالت الشعب اإليزيدي في 
شنكال على يد داعش بتاريخ 3 آب 2014م، 
تامة  ثقة  على  اإليزيدي  الشعب  أبناء  بات 
بأنهم سيبقون معرضين للجرائم ما لم يمتلكوا 
في  أنفسهم  بتنظيم  قاموا  لذا؛  ذاتية.  قوة 

جت أكاديمية المرأة  روناهي/ الطبقة - خرَّ
جديدة  فكرية  دورة  الطبقة  في  السورية 
باسم الشهيدة سارة لتدريب وتوعية المرأة 
المجتمع  في  بدورها  وتعريفها  فكرياً 
وإفساح المجال أمامها لتكون عضوة فعالة 

في اإلدارة.
من  متدربةً   17 حوالي  الدورة  ضمت 
المجتمع  وإدارات  المدنية  المؤسسات 
ومتدربات  المرأة  ومجالس  ودور  المدني 
الدورة  الزور، واستمرت  من مناطق دير 
المتدربات  فيها  تلقَّى  يوماً،   30 التدريبية 
المجتمع  عن  وتوعوية  فكرية  دروساً 
وتاريخ  الذاتي،  والنقد  والنقد  الطبيعي، 
سوريا، وتاريخ المرأة واألمة الديمقراطية؛ 

 يف شنكال
ً
 جديدا

ً
بالتنظيم تصنع املرأة تارخيا

تقرير/ أفني يوسف

روناهي/ قامشلو ـ تعرَّض الشعب اإليزيدي على مدى عقود طويلة من الزمن لإلبادة اجلماعية، وكانت جمزرة شنكال اليت تعرَّض 
هلا الشعب اإليزيدي على يد مرتزقة داعش من أفظع وأبشع جرائم اإلبادة اجلماعية يف تاريخ اإلنسانية مجعاء، واليت راح ضحيتها 

اآلالف من األطفال والنساء والرجال، ناهيك عن تشريد اآلالف واختطاف النساء وحاالت االغتصاب والسيب والقتل.

أكادميية املرأة السورية خترج الدورة الفكرية الرابعة

مرآة املرأة

هيفيدار خالد

جمزرة شنكال حية يف ذاكرة 
املرأة اإليزيدية

تعرَّضت المرأة اإليزيدية ألبشع المجازر 
اإلنسانية  تاريخ  في  العرقية  واإلبادات 
وأمام  والعشرين  الحادي  القرن  في 
أنظار العالم بأجمعه، على أيدي مرتزقة 
داعش اإلرهابي، وذلك بعد سحب قوات 
البيشمركة لعناصرها من نقاط تمركزهم 
ك  تتحرَّ لم  نعم  اإليزيدية.  شنكال  في 
ضمائرهم ظلّت صامتة أمام كل ما جرى 
لها من ممارسات وعمليات القتل والسبي 
بأعتى  لها  تعرضت  التي  واالغتصاب، 
في  والبيع  للخطف  باألضافة  أشكالها، 
أسواق النخاسة العامة في العراق وسوريا 
واستخدام اإليزيديات كجواٍر في بيوتهم. 
بحق  ارتكبت  التي  المجزرة  تاريخ  أما 
شهر  من  الثالث  في  فكان  بريء  شعب 
شنكال  قضاء  في  2014م  عام  من  آب 
لم  التي  الجريمة  هذه  كردستان.  بباشور 
زالت  ما  بشيء  اإلنسانية  قيم  إلى  تمّت 
حية في ذاكرة جميع أبناء الشعب الكردي 
المرأة  عانت  عامة.  واإلنسانية  ٍة  بخاصَّ
له  تعرَّضت  ما  نتيجة  الكثير  اإليزيدية 
من آالم ومآٍس، فمنهن من قتل أزواجهن 
من  ومنهن  أطفالهن،  د  ُشرِّ من  ومنهن 
أيدي  على  أنظارهن  أمام  أبناُؤهن  قتل 
ليحملن  الحياة  وقاتلي  الحرب  مجرمي 
قلبوهن  في  واألوجاع  المآسي  تلك  كلَّ 
ولم يفقدهن لحظة واحدة أملهن في حياة 
رت  حرَّ أن  بعد  واليوم  كريمة.  ٍة  حرَّ
المرأة،  ووحدات  الشعب  حماية  وحدات 
قضاء شنكال من مرتزقة داعش، عادت 
لِتُنظِّم صفوفها من جديد وتشارك  المرأة 
والنشاطات  الفعاليات  في  أخرى  مرة 
العسكرية والسياسية والتنظيمية وتكشف 
الحقيقي  وعزمها  الجوهرية  إرادتها  عن 

لخوض معركة الحرية. 
المرأة  تلك  اإليزيدية  المرأة  تعد  لم  نعم؛ 
والرضوخ  الظلم  تقبل  التي  الضعيفة 
فالمرأة  المجتمع.  في  بحقِّها  يجري  لما 
في  داعش  مرتزقة  تقاتل  اليوم  اإليزيدية 
األمامية،  الصفوف  وفي  القتال  ساحات 
وتدافع عن تراب وطنها وكرامة شعبها. 
مختلف  على  كبيرة  إنجازات  وحقَّقت 
الحواجز  كلَّ  تجاوزت  أن  بعد  الُصعد 
ثم  ومن  أوالً  ذاتها  تنظيم  من  وتمكَّنت 
قلوب  إلى  صرختها  لتصل  مجتمعها، 
حقيقة  على  ليتعرفن  العالم،  نساء  جميع 
وكفاحها  اإليزيدية  المرأة  حرية  نضال 
وطن  في  الحرة  الحياة  أجل  من  العظيم 
تسوده الكرامة والعدالة. المرأة اإليزيدية 
في شنكال اليوم، لم تعد تلك المرأة الهزيلة 
والضعيفة التي ال حول وال قوة لها، بل هي 
والجرأة  بالعلم  والمسلحة  المنظمة  القوية 
والمؤمنة بقضيتها والتي تخوض النضال 
وتتحدى  والتوعوي  والتنظيمي  السياسي 
كلَّ أنواع الظلم والعنف الذي تعرضن له 
وقدمت  بحقهن.  الوحشية  المجزرة  إبان 
تضحيات،  اإليزيدات  الفتيات  من  العديد 
ين بحياتهن ثمناً لرفع الظلم عن  فقد ضحَّ
ومعاناتهن   آالمهن  من  والحد  أمهاتهن 
ولتصبح المرأة اإليزيدية الروح الضامن 
تجري  التي  والدماء  اإليزيدي،  للمجتمع 
في شرايينه بروحها المقاومة وبطوالتها 
تعذَّبت  التي  اإليزيدية  هي  ها  العظيمة. 
داعش،  مرتزقة  لدى  جارية  وكانت 
والمعلمة  واإلدارية  القيادية  أصبحت 
كافة.  الحياة  مجاالت  في  والدبلوماسية 
الرابعة  السنوية  الذكرى  بحلول  بدوري 
بحق  ارتكبت  التي  للمجزرة  المؤلمة 
الشعب اإليزيدي والمرأة اإليزيدية أدعو 
معاً  للنضال  اإليزيدات  النساء  جميع 
النيل  تحاول  التي  لمواجهة ذهنية داعش 
المرأة خالل  التي حقَّقتها  المكتسبات  من 
األمام  نحو  والسير  األخيرة  السنوات 
بخطًى ثابتة لالنتصار على هذه الذهنية.   

لتشارك المرأة في بناء وتأسيس المجتمع.
وبدأ احتفال تخريج الدورة بالوقوف دقيقة 
صمت على أرواح الشهداء، ومن ثم ألقت 
المرأة  أكاديمية  باسم  كلمة  محمد  جيهان 
كلمة  حمي  روشن  ألقت  كما  السورية، 
وأكدت  الديمقراطية،  المدنية  اإلدارة  باسم 
الكلمات على دور التدريب في تطوير فكر 
المرأة وتخليصها من ذهنية اإلقصاء التي 
وأكدت  التاريخ،  عبر  المرأة  منها  عانت 
على أن تكون المتدربات عضوات فعاالت 
في مناحي الحياة كافة والمشاركة في بناء 
إدارة  منحت  الحفل  نهاية  وفي  المجتمع. 
السوري  الشمال  في  المرأة  أكاديميات 

شهادة التخريج للمتدربات.
تخرجت  التي  الرابعة  الدورة  هذه  وتعتبر 
من أكاديمية المرأة السورية، والتي تخرج 
المؤسسات  من  النساء  عشرات  منها 
واإلدارات كافة في المنطقة؛ بهدف توعية 
متدربة  واعية  امرأة  وخلق  فكرياً،  المرأة 

منظمة. 
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العالم والجغرافيا السوريّة مروراً  خارطة 
العالم، يمثل إسقاطَات إحداثيّة  بكلِّ قضايا 
بآالم  لتتسبب  الوطنيّة  الجغرافيا  على 
أمل  عن  الحديث  فيما  السوريّة،  الشعوب 
الحسيَّة  والدالئل  المعطياِت  بعيٌد عن  بحلٍّ 
إيجاِد  بذريعة  مناورات  وهي  فيه،  ومبالٌغ 
المستحيلة  المعادلة  يناسب  سياسّي  حلٍّ 
الحلِّ في سوريا وفي مسعًى إلرضاء كلِّ 
األطياف والمكّونات، ولكنها واقعاً رهاناٌت 
الشعوب  إلى  تمتُّ  ال  وهميّة  ومشاريع 
السوريّة، وليس لها حواضن وال منّصات 

بين شعوب المنطقة.
عن  الشكلّي  اإلعالن  في  حصل  كما   
الحديث  واليوم  التصعيد،  خفض  مناطق 
والدعوة  لسوريا  جديٍد  دستوٍر  كتابة  عن 
آستانه وسوتشي وغيرهما  اجتماعات  إلى 
من األسماء والفبركات والتوليفات التي ال 
على  إاّل  والتمحيِص  فيها  التدقيق  بعد  تنمُّ 
مصالَح دوليٍة تحافظ على تدفُّق الثروات من 
سوريا، رغم أّن الحل بيٌِّن وواضح للدول 
الكبرى لكنَّهم يستخدمون في ذلك  والقوى 
والذي  الحّل  هذا  تجاه  )الغميضة(  سياسة 
باعتباره  الديمقراطّي  المشروع  في  يكمُن 

حالً  ليكون  يصلح  الذي  الوحيد  الطرح 
الحّل  المستحيلة  السوريّة  للمعضلِة  جذريّاً 
منذ أكثر من سبع سنوات؛ المشروع الذي 
طرحته اإلدارة الذاتيّة والذي أعلنه مجلس 
بعد  الختامّي  بيانه  في  الديمقراطيّة  سوريا 
مشروع  وهو  الثالث،  االعتيادّي  مؤتمره 
الذي  الالمركزّي  التعدديّة  الديمقراطيّة 
يُوضع  واليوم  استثناء،  بال  الكلَّ  يحتضن 
دماِء  على  المتبارزين  أمام  الطاولة  على 

الشعب السورّي.
المشروع  هذا  أّن  المؤّكدة  المسلمات  من 
يصلُح إلنقاذ سوريا من الغرق أكثر فأكثر 
في بحور الدماء إال أّن المشكلة ربما تكمن 
في ربيبة الدولة التركية ممن الذوا بقاربها 
في  تجميعهم  تّم  الذين  اإلرهابيون  وهم 
بالطرابيش  والباب وبُّدلت عماماتهم  إدلب 
يُرضي  حلٍّ  عن  البحث  وكيفيّة  العثمانيّة، 
مركَز اإلرهاِب تركيا، وال ننسى الصمَت 
اإليرانيَّ الذي إن دلَّ على شيٍء فإنّما يدلُّ 
كبيراً  انفجاراً  سيُحِدُث  هائٍل  غلياٍن  على 
يُقال في اإلعالم عن  المنطقة رغم ما  في 
فرِض العقوباِت عليها والتهديداِت المتبادلِة 
بينها وبين الواليات المتحدة األمريكيّة التي 

كادت أن تخرَج من حدود اللباقة السياسيّة، 
المنطقة  في  جذوَرها  الضاربةُ  فإيراُن 
الدم وفتحت الطريَق  والتي دفعت ضريبة 
لبنان  إلى جنوب  البصرة  إلى  من طهراَن 
تجاه  األيدي  مكتوفةَ  تبقى  أن  لها  يمكن  ال 
محاوالِت كفِّ يدها عن المنطقة ولديها ما 
يكفيها من األوراق لتلعبها ــ في هذه اللعبة 
الدوليّة التي يبحث الكلُّ فيها عن مصالحه 
المعادالِت  في  هائلةً  تغييراٍت  لتُحِدَث  ــ 
وأنَّ  بخاصٍة  الواقع  أرض  على  الحاصلة 
الجنوب  في  الخط  على  دخلت  إسرائيل 
السورّي وأولى هذه األوراق هي استخداُم 
اإلسرائيلّي  العمِق  ضرِب  في  هللا  حزِب 
وآخرها تهديُدها بإغالِق مضيِق هرمز أمام 
أت  تدفِق النفِط وهي الورقةُ التي إذا ما تجرَّ
إعالن  بمثابِة  ستكوُن  واستخدمتها  إيراُن 
حرب أو لعبة الدومينو الشرق أوسطيّة ما 

ينبئ يسقوط دولة أو دوٍل عديدة.

مع  صحيفتنا  أجرته  خاص  حواٍر  في 
في  الحر  الوطنّي  االتحاد  حزب  رئيس 
مقّر إقامته في هامبورغ بألمانيا تمحور 
حول المرحلة الثانية من مقاومة عفرين، 
مرحلة  هناك  بأن  التركيّة  واالدعاءات 
ثانية من االتفاق بينها وبين أمريكا حول 
داعش  مرتزقة  عودة  وإمكانيّة  منبج، 
بين  عقدت  التي  هلسنكي  وقمة  للمنطقة 
تهّم  أخرى  ومواضيع  وبوتين  ترامب 
عام  بشكٍل  والمنطقة  السورّي  الشمال 
كانت  عفرين  في  مقاومة  قال:  حيث 
العمليات  تستمر  أن  ويجب  تاريخيّة 
من  حالة  في  المحتل  ليبقى  النوعيّة 
الذي  الدائم  بالخطر  ويشعر  االرتباك 
تنتظره في كل حين، وعلينا القيام بتوعية 
بالمشاريع  وتعريفه  السورّي  الشعب 

الديمقراطيّة التي نهدف إليها. 
الدولة  سياسة  أن  على  حمدوش  وأّكد 
المنطقة  شعوب  جميع  تستهدف  التركيّة 
وليس الكرد فقط، وأنه ال يستبعد االتفاق 
بين تركيا والواليات المتحدة على حساب 
األمريكيّة  السياسة  ألّن  المنطقة  شعوب 
قائمة على المصالح وهي التي تقود هذه 
بقياداتها  كردستان  إقليم  وأن  السياسة، 
مشاكل  ولديها  منهارة  شبه  الكالسيكية 

كبيرة وتعاني من فساد مالّي.
ترامب  لقاء  أّن  إلى  حمدوش  وأشار 
من  نبض  جّس  بمثابة  كان  وبوتين 
خالفاٍت  هناك  أّن  ويبدو  الطرفين، 
منها  مسائل  عّدة  حول  بينهما  جوهريّةً 
حكومة  بين  اتفاق  وجود  ولوال  إيران، 
بغداد وأنقرة لما تمّكنت تركيا من دخول 
األراضي العراقية، وأن القوى األحزاب 
ضد  ما  يوماً  تكن  لم  الكردية  السياسية 
ذلك  عن  نتحدث  عندما  ولكن  الحوار 
المصالح  االعتبار  بعين  نأخذ  أن  يجب 
العليا للشعب الكردي، وأن على الشعب 
السوري العودة إلى الذات السورية وعدم 
من  خارجّي  طرف  أي  على  االتكال 
برلمانّي  نظام  وإقامة  الوطن  بناء  أجل 
ديمقراطّي حّر وبدون إقصاء ألّي طرف 

سورّي. وفيما يلي نص الحوار:   

عمليات  األخيرة  اآلونة  في  نُفّذت   -
ضد  عفرين  في  للمقاومة  نوعيّة 
الذي  ما  ومرتزقته،  التركّي  االحتالل 
يجب فعله لدعم ومساندة هذه المقاومة؟
احتاللها  تّم  عفرين  إّن  تعلمون  كما   
والمجموعات  التركيّة  القوات  قبل  من 
أيديولوجياً،  بها  المرتبطة  المرتزقة 
الحقد  تِكن  التي  المتطرفة  المجاميع  تلك 
مكان،  كّل  في  الكردّي  للشعب  والعداوة 
والمقاومة والدفاع من الضرورات التي 
تفرضها استمراريّة الحياةُ على الشعوب 
يستهدف  عدوان  ألّي  تتعّرض  التي 
وجودها على أرضها التاريخيّة، ويجب 
على  تحصل  كي  نفسها  عن  تدافع  أن 
العيش  أجل  من  كاملةً  الطبيعيّة  حقوقها 
والحياة  اإلنسانيّة  والعزة  باألمان  الكريم 
من  بغيرها  أسوة  والمستقلة  الحّرة 

الشعوب واألمم.
المقاومة العسكريّة التي حدثت في عفرين 
يشهد  مقاومة  كانت  الواقع  أرض  على 
لها التاريخ واستمّرت على مدار شهرين 
سياسات  على  تأثير  لها  وكانت  تقريباً، 
العدو التركّي المحتل والمرتزقة الموالين 
تقديم  الواجب علينا جميعا  لذلك من  له، 
بعد  المستمّرة  للعمليات  الدعم  أنواع  كل 
العمليات  التركّي لعفرين، هذه  االحتالل 
يبقى  كي  تتوقف  أال  يجب  التي  النوعيّة 
وشعوره  االرتباك  من  حالة  في  المحتل 
بالخطر الدائم الذي ينتظره في كّل حين.  
ومساندة  دعم  عند  تقف  ال  والمقاومة 
تتطلب  إنّما  النوعيّة  العسكريّة  العمليات 
الدبلوماسيّة  الساحات  في  كبيراً  جهداً 

والقوى  الدول  مع  التواصل  وبخاصة 
والعمل  السورّي،  الوضع  في  الفاعلة 
أعلى  في  يكون  أن  يجب  الدبلوماسّي 
بأقصى  نتحرك  أن  وعلينا  المستويات 
ننتظر  أن  تتحمل  المسألة ال  سرعة ألّن 
هذا وذاك. كما يجب علينا القيام بتوعية 
بالمشاريع  وتعريفه  السورّي  الشعب 
الديمقراطيّة التي نهدف إليها، وتوضيح 
جميع  تستهدف  التي  التركيّة  السياسات 
الشعب  فقط  وليس  المنطقة  شعوب 
في  األكبر  الدور  لتركيا  وكان  الكردّي، 
الديمقراطيّة  التحرريّة  الحركة  إجهاض 
ديمقراطّي  نظام  بناء  أجل  من  السوريّة 

. حرٍّ
المجموعات  ودعمت  ساندت  عندما 
جانب  إلى  ووقفت  المتشددة  اإلسالميّة 
السلمّي  الحراك  تحّول  اإلرهاب، 
إرهابيّة  مجموعات  إلى  الديمقراطّي 
األجندات  لمصلحة  تعمل  ومرتزقة 
اإلقليميّة،  الدول  ولصالح  الخارجيّة 
ليس  مصالحها  الوحيد  هّمها  كان  والتي 

إال.  

-كما نعلم أنّه جرى اتفاق بين الواليات 
منبج  حول  وتركيا  األمريكيّة  المتحدة 
وسائل  وعبر  تركيا  ترّوج  واآلن 
منبج،  إلى  قواتها ستدخل  بأّن  إعالمها 
الشكل،  بهذا  خطوة  هناك  سيكون  هل 
من  ثانية  مرحلة  بالفعل  هناك  وهل 

االتفاق كما تّدعي؟  
ليس بعيداً في السياسة األمريكيّة أن تقيم 
المناطق  كل  وتسلّمها  تركيا  مع  اتفاقاً 
تركيا  وترضي  سوريا  شمال  في 
ما  ألّن  الروسّي،  المحور  عن  وتبعدها 
وقضية  األمريكيّة  المصلحة  هو  يّهمها 
في  تختفي  اإلنسانيّة  واألخالق  المبادئ 
بعدما  وبخاصة  الظروف،  هذه  مثل 
البلد  هذا  في  الحكم  دفة  ترامب  استلم 
كّل  وسيبيع  التجارّي  بعقله  يمتاز  وهو 
صفقة  أجل  من  األوسط  الشرق  شعوب 
األرباح  يريد جني  وترامب  ما.  تجاريّة 
في  األمريكيّة  القوات  تواجد  خالل  من 
شمال سوريا، واألسلحة التي تتدفق إلى 
هذه المنطقة ليست للدفاع عن طموحات 
الدفاع  أجل  من  وال  الكردّي  الشعب 
أجل  من  وإنّما  المنطقة،  شعوب  عن 
فاتورة  هي  وهذه  االقتصاديّة  مصالحها 
الفاتورة  وهذه  الخبيثة،  السياسات  تلك 
سوريا  وقوات  الكرديّة  القوات  دفعتها 
لم  الذين  شبابها،  دماء  من  الديمقراطيّة 

يتوانوا عن الفداء من أجل البقاء. 
وقد يكون هناك سيناريو آخر وهو اتفاق 
القوات  النظام إلجبار  تركّي روسّي مع 
الديمقراطيّة  سوريا  وقوات  الكرديّة 
بالتخلّي عن مناطق سيطرتها، وإخراجها 
من العملية السياسيّة والعسكريّة بأكملها 
هذه  عليه  تعمل  ما  وهذا  سوريا،  من 
تتفق مصالحها ستضحي  وعندما  الدول 
يقظين من  نكون  أن  ويجب  أوالً  بالكرد 
تراجع  مالحظ  هو  وكما  الجانب،  هذا 
الحركة الكردية في إقليم كردستان بعد ما 
جرى في كركوك وغيرها من المناطق 
المتنازع عليها.  وليكن في علمنا ككرد 
أنَّه ما لم يحصل الكرد في شمال كردستان 
التركي  االستعمار  من  حقوقهم  على 
سوريا  في  الكرد  ينعم  ولن  لم  العثماني 
واالستقالل.  بالحرية  وإيران  والعراق 
ذاتية  إدارة  من  موجود  هو  ما  واآلن 
بها  تعترف  ال  كونفدرالية  أو  وفيدرالية 
الحكومات المحلية وال الدولية إذاً ما الذي 
يجب فعله، لذلك علينا ككرد وفي جميع 
الواحدة،  أجزاء كردستان الوقوف كاليد 
سياسات  محاربة  باتجاه  التوجيه  وعلينا 
وبجميع  لكردستان  الغاصبة  الدول 
الدبلوماسية  وبخاصة  الممكنة،  االشكال 

الخارجية منها. كما يجب محاربة سياسة 
تلك  قبل  من  الكرد  المعلنة ضد  الحرب 
السياسة  حتى  الديكتاتورية،  الحكومات 
العون  لتقديم  مهيأة  ليست  الدولية  العامة 
وجود  لعدم  باإلضافة  الكردية،  للحركة 
الشعب  راية  ترفع  التي  الحكيمة  القيادة 
الدولية،  المحافل  جميع  في  الكردي 
الكالسيكية  بقياداتها  كردستان  فإقليم 
شبه منهارة ولديها ما يكفيها من مشاكل 
وفساد مالي كي تتنصل من لعب دورها 
االستفتاء  نتيجة  بعد  وبخاصة  الكامل، 
التي أظهرت أن الكرد ليس لهم صديق 
الوفي  وصديقهم  األرض  على  واحد 
العمل  يعني مضاعفة  وهذا  جبالهم،  هو 
كافة  الوطنية  واألحزاب  القوى  قبل  من 
المخاطر  أمام  والوقوف  الصف  لتوحيد 

د وجودنا.    التي تُهدِّ
 

حول  المؤشرات  من  الكثير  -هناك 
خالياها  وتقوية  داعش  عودة  إمكانية 
إلى  أّدى  الذي  السبب  ما  أخرى،  مرة 

ظهور مرتزقة داعش من جديد؟
لداعش  الممكنة  العودة  يخصُّ  فيما 
عوامل  هناك  المنطقة  إلى  وأخواتها 
المجاميع  هذه  عودة  على  فعالً  تؤثر  قد 
سبيل  على  منها  واالرهابية،  المرتزقة 
اإلقليمية  الدول  توافق  عدم  المثال 
الحل  إيجاد  على  العالمية  والقوى 
بعين  األخذ  وعدم  السورية،  لألزمة 
قوات  قدمتها  التي  التضحيات  االعتبار 
إشراك  وعدم  الديمقراطية،  سوريا 
التحاور  في  الديمقراطية  سوريا  مجلس 
وإقصاء الشمال السوري برمته عن هذا 
االستحقاق. ولذلك ستظهر وتتحرك هذه 
الراعية  الدول  مصالح  حسب  المجاميع 
واإلسالميّة  اإلرهابيّة  التنظيمات  لهذه 
دولة  كّل  فكرت  ما  وإذا  المتشددة، 
بتحقيق مصالحها على األرض السوريّة 
وتركت الشعب السورّي، ستفتح المجال 
أمام ظهور هذه المجاميع المرتزقة مرةً 
أخرى، وهناك دول تعمل على بقاء تلك 

المجموعات في سوريا والعراق. 
  

-حدث لقاء في األيام الماضية ما عرف 
وبوتن،  ترامب  بين  هلسنكي  بقمة 
للوضع  النهائية  الترتيبات  وضع  هل 
التي  المشاكل  حلت  وهل  سوريا  في 
المسألة  وبخاصة  الدولتين  بين  كانت 

اإليرانية؟   
إلى  وترامب  بوتين  بين  اللقاء  تطرق 
هي  والتي  الهامة  المسائل  من  العديد 
بمثابة  وهو  البلدين،  بين  موضع خالف 
ملموس  شيء  عنه  ينتج  لم  نبض  جس 
أمن  على  الحفاظ  في  التوافق  سوى 
مواضيع  هناك  ان  يبدو  ولكن  إسرائيل، 
سوريا،  في  يجري  ما  وبخاصة  خالفية 
هناك  يكن  لم  إيران  يخص  فيما  وحتى 
في  اإليراني  الدور  تحييد  بمعنى  توافق 
هذه  مصالح  ألن  نهائي،  بشكل  سوريا 
الدول في سوريا هي أهم من مجرد اتفاق 
اتفاق  بوجود  يفكرون  وهم  طرفين  بين 
حول جميع النقاط الخالفية ألمد طويل، 
حل  هناك  يكون  لن  باعتقادي  وبالنتيجة 
آني وتوافق بين الطرفين وسيكون هناك 
القادمة  المراحل  في  أخرى  لقاءات 
ولكنها  الحروف  على  النقاط  لوضع 

ستستمر بطيئة.  

باشور  على  االعتداءات  -تستمر   
مناطق  الحتالل  محاولة  في  كوردستان 
منها، هل هناك توافق دولي بشأن ذلك 

حسب مشاهداتكم للوضع هناك؟
بين  توافق  هناك  يكن  لم  لو  بالطبع 
والتنمية  العدالة  وحكومة  بغداد  حكومة 
األراضي  تدخل  أن  لتركيا  يمكن  ال 

وجود  إلى  تشير  والدالئل  العراقية، 
تواطُؤ دولي حول العدوان التركي على 
تنظر  الدول  هذه  كردستان، ألن  باشور 
داخلية  مشكلة  بأنه  كوردستان  إقليم  إلى 
تحل  أن  ويجب  العراقية.  الحدود  ضمن 
بغداد  حكومة  مع  بالتوافق  المشكلة  هذه 
وفي الوضع الحالي ليس من الممكن ألن 
الحكومة العراقية تحاول استعادة المزيد 
ومن  عليها،  المتنازع  األراضي  من 
الضغط  يمكنها  التركّي  التدخل  خالل 
ما  على  للحصول  اإلقليم  حكومة  على 

تريد.   

-هل أنتم مع الحوار مع النظام السورّي 
وكيف يجب أن يكون؟ 

ضد  يوماً  نكن  لم  كرديّة  كقوى  نحن 
الحوار ولكن عندما نتحدث عن ذلك يجب 
العليا  المصالح  االعتبار  بعين  نأخذ  أن 
للشعب الكردّي، والشعب الكردّي مسالٌم 
ألبعد الحدود ويحب السلم والتعايش مع 
ليس  الحوار  األخرى،  الشعوب  بقية 
خيانة وال جريمة ترتكب وبخاصة عندما 
نبحث  ما  إلى  الوصول  أجل  من  يكون 
هو  والمتحضر  الوطنّي  والحوار  عنه.  
في  واالزدهار  والتقدم  السالم  مفتاح 
الشعوب، ورغم وجود مؤشرات  تاريخ 
حوار  انطالق  ضمان  وعدم  إيجابيّة 
السوري،  النظام  مع  جدوى  ذي  وطنّي 
خطوة  العنوان  طرح  أّن  نجد  ذلك  ومع 
النظام  وعلى  الصحيح،  االتجاه  في 
الذي  الجدّي  بالحوار  يفكر  أن  السورّي 
وعودة  واألمان  االستقرار  إلى  يؤّدي 
المهجرين وتحقيق الديمقراطيّة والحرية 
تكون  وعندما  الجماهيريّة.  والمطالب 
برلمانيّة  ديمقراطيّة  سوريا  هي  مطالبنا 
النظام  سيوافق  هل  علمانيّة  مركزيّة  ال 
على هذه المطالب الشعبيّة السوريّة أوالً 
واالعتراف بخصوصية الشعب الكردّي 
الحوار  ليبدأ  ثم  ومن  ثانياً  سوريا  في 

الحقيقّي.    

للشعب  مناشدة  من  هل  الختام  -وفي   
السورّي  الشمال  وشعوب  السورّي 

بخاصة؟
أتوّجه إلى الشعب السورّي بأكمله بكافة 
إلى  العودة  وأناشدهم  وتنوعه،  أطيافه 
أّي  االعتماد على  السوريّة وعدم  الذات 
التقارب  إلى  وأدعو  خارجّي،  طرف 
السورّي  والنقاش  الحوار  تفعيل  وإلى 
بناء  أجل  من  معاً  نبدأ  لكي  السورّي  ــ 
ديمقراطّي  برلمانّي  نظام  وإقامة  الوطن 
حّر ال  إقصاء فيه ألّي طرف في سوريا.
والقوى  األحزاب  مجموعة  أناشد  كما   
التقارب  السورية  الكردية  السياسية 
بناء  أجل  ومن  الخالفات  ونبذ  والتعاون 
للحركة  النشاط  قيادة  لتبني  قوية،  كتلة 
االسم  ليكون  السورية،  الديمقراطية 
والهدف  الديمقراطية،  سوريا  تحالف 
تحضير البيئة السياسية المناسبة من أجل 
الديمقراطية، عن  بناء جمهورية سوريا 
القادمة  السياسية  األنشطة  وعبر  طريق 
إقامة أكبر تجمع وطني شعبي  من أجل 
سياسي من كافة أطياف الشعب السوري. 
مبادئ  على  تستند  سوريا  مستوى  على 
وبال  تفرقة  بدون  والديمقراطية  الحرية 
إقصاء أي طرف أو أي مكون أو أي فرد 
أو شخصية وطنية من العملية السياسية 
الجارية في سوريا من أجل تحقيق السالم 
واألمن والحرية وبناء مجتمع ديمقراطي 
برلماني حر في سوريا وبناء جمهورية 
فيها  يكون  التي  الديمقراطية  سوريا 
حقوق المواطن السوري فوق كل شيء.

2018/7/25م  األربعاء  يوَم  الدم  رسائُل 
أّن  ومفادها  الوضوح،  غايِة  في  كانت 
يطاَل  أن  ويمكنه  موجوداً  زال  ما  اإلرهاب 
في  المفقودةُ  سوريا.الحلقةُ  في  النقاط  أبعَد 
تُمهُر  الذي  الخاتُم  هي  اإلرهاِب  رسائِل 
وموِصل  البريِد  ساعَي  يعرُف  فالكّل  به، 
التي  الجهةَ  الرسائل، ولكننا ال نعرُف تماماً 
تعّدِد  في  والمفارقة  الرسالة،  على  تُصادُق 
القراءاِت لهذه الرسائل، فمع دّوي التفجيراِت 
داٍم  يوٌم آخر  أُضيف  الدمار  ُسُحب  وارتفاِع 
في مفكرِة األزمِة السوريّة. والخبُر تفجيراٌت 
الشدادي  وتفجيٌر بمدينة  السويداء جنوباً  في 

شمال شرق البالد والضحايا سوريون.

قراءاٌت مشّوهة للحدث

يتحدثون عن نهايٍة وشيكٍة لألزمة والقضاء 
على اإلرهاب بالتوازي مع دعواٍت للحوار 
كبيرة  األحجام  كّل  من  وقمم  وهناك،  هنا 
ما  سوريا  عن  وكالٌم  ومتوسطة،  وصغيرة 
رسائُل  فيما  اإلعمار،  وإعادة  األزمة  بعد 
اإلرهاٍب ليس لها إال معنًى واحٌد أّن األزمة 
لّما تنتِه بعد، وأّن الحديث عن الحوار والحّل 

السلمّي مبكٌر.
رسائُل األمس كانت لكلِّ السوريين التّواقين 
لحّل األزمة في المخيماِت وفي عراء النزوح 
وذّل صحارى اللجوء وخيِم الحدوِد، وكانت 
موّجهة إلى مراكز القرار الدولّي بأنّها غير 
معنية بكّل القرارات واالتفاقات وتقول لهم: 
نحن  وأما  شأنكم،  والمساوماُت  القراراُت 
فسنكتُب الرسائَل ونبعثها في صناديَق بريٍد 
الناس،  محليّة في األسواِق والحاراِت وبين 

ولكنّها ستصُل حتماً إلى حيُث نريد.
وتطايُر  األربعاء  تفجيرات  حوادِث  بُعيَد 
أشالء مواطنين من مختلف األعمار ومشهِد 
انطلقت  والحرائق،  المقطّعة  األوصال 
المنابر وفُتحت شهية الحناجر، وتدفقت آالُف 
الرسالةَ  يفّسُر  وكلٌّ  والتأويالِت  التحليالِت 
تموضِعه  مع  يتوافُق  وبما  هواه  حسَب 
الحقيقّي  القاتَل  ولعَل  والدينّي،  السياسّي 
أو كتب  بُعد  بالتحّكم عن  الجريمة  نفّذ  الذي 
الدم كان أحَد المعّزين فاستنكر بأشدِّ  رسالةَ 
العبارات في كلمات التأبين والعزاء، وذرف 
بالجنائِز  القتَل والسيَر  التماسيح، ألّن  دموع 
أمٌر وارٌد كثيراً في بلِد الحرِب على الهويِة 
والمذهب، وقد يُقتُل المرء فيه لمجّرِد االسم 
في  الوجود  أو  الميالد،  تاريخ  أو  الشكل  أو 
اللحظة الخطأ بالمكان الخطأ. ومن ذا الذي 
القتل  ملفاِت  كلُّ  زالت  فال  القدَر،  سيُحاكُم 
تُطوى في ُعجالٍة مع مراسِم الدفن وقبل أن 
يجفَّ الدُم، هذا إن كان هناك سبيٌل للدفن بما 
يليُق بالكرامِة اإلنسانيّة. البعُض يأخذنا بعيداً 
إلى حساسيّة التوقيت والظروف التي تسود 
المنطقة، ولعل ذلك منتهى التشويش، وكأنّه 

الجريمة  ونبّرر  المجرم  ئ  نبرِّ أن  يريدنا 
بحّجِة الظروف، ولكن أليست الحرُب نفُسها 
ظروٌف مفتعلةٌ وصناعةٌ سياسيّةٌ؟ فيما جهوُد 
عن  يتحدثون  جداً.  قاصرة  الحلِّ  صناعة 
القتلة ومن أين جاؤوا وعن موقع الجريمة، 
ويتناسون أّن الضحايا قضت في السوِق، أو 
الجبهات،  في  البيت، وليس  أو  العمل  مكان 
الكباَر  يخاطُب  اإلرهاَب  أّن  والقضيةُ 
ولذلك  كانوا،  حيثما  الصغار  سأقتُل  ويقوُل 
أو  مهمٍة  أمنيٍّة  مؤسسٍة  في  التفجيُر  يكن  لم 
بأسواِر  وزارٍة فكلُّ المراكز المهمة محاطةٌ 
يسعون  األسواِق  في  الصغاُر  فيما  الحماية، 
لمجّرد الحياة، ومازالت رحى الحرِب تدوُر 
وتطحُن الناس في كّل مكاٍن.  البعُض ربط 
التنف  قاعدِة  من  مواقعها  بقرِب  التفجيراِت 
الجناةَ  وأّن  داعش،  مرتزقة  منطلُق  وأنّها 

مّروا من تحِت أنوِف الكثيرين، ولو شاؤوا 
وآخر  المذبحة،  وقوَع  ومنعوا  ألوقفوهم 
ربطها بفشل زيارة وزير الخارجيّة ورئيس 
وتأجيل  أبيب،  تل  إلى  الروّسيين  األركان 
القمة القادمة بين بوتين وترامب من خريف 
يُراد  وبهذا  القادم،  الخريف  إلى  العام  هذا 
تبديُد رصيِد التفاؤل من قمة هلسنكي وبعض 
التوافقاِت لحلحلِة األزمة السوريّة. األصواُت 
السويداء  بأبناِء  الذهاَب  تريُد  ارتفعت  التي 
قراءٍة  وطرِح  طائفيٍّة،  استنفاٍر  صيِغ  نحو 
االستغراق  أو  للمجزرة،  مذهبيٍّة  مجتزأة 
في الهوية الطائفيّة لمن يقف وراءها، ألنّها 
الشماتة  روح  تحّرض  مباشر  غير  بشكٍل 
ينطبُق  نفسه  البعض، والكالم  لدى  والتشفّي 
مضيعةٌ  ذلك  ولكن  الشدادّي  تفجير  على 
واغتياٌل  نفسها  للجريمة  وُملَحٌق  للوقت 
مازال  سوريا  غرب  شمال  ففي  للعقول. 
جزٌء من الوطن السورّي يُستباح ليل نهار، 
ومعه  التركّي  اإلرهاب  يحتلها  التي  عفرين 
والنساء  الرجال  يُختطف  حيث  المرتزقة، 
والعجائز  المسنون  حتى  ويُقتل  ويُعتقلون 
الطبيعة،  على  ويُعتدى  األشجار  وتُحرُق 
والحّجة التي تُبّرُر الجريمةَ، تّم ابتداُعها، ثم 
انغلقت  صغيرٍة  عقوٍل  في  بالتلقين  حشُرها 

مجّرد  إلى  فتحّولت  والجريمة  السرقِة  على 
أدوات منفّذة. 

اإلرهاب فكٌر واحٌد 
تعّددت أشكاله

القصةُ بكّل وضوح أّن وطناً يُستباُح في كّل 
التنوع  بلد  سوريا  وألّن  جغرافيته،  أجزاء 
د فإّن لكّل جغرافيا خصوصيتَها، من  والتعدُّ
لم  البعَض  ولعل  الوطن،  عن  انفصاٍل  غير 
يتسنَّ له أن يفهَم أّن عدَو سوريا هو عدٌو لكّل 
ن فيها مرتبطٌ  السوريين، وأّن سالمة أّي ُمكوِّ

بسالمِة سائر المكّونات األخرى.
 ارتفاُع األصواِت التي تّدعي الحبَّ والحرَص 
تجريَدهم  تريُد  وعفرين  السويداء  أهِل  على 

هويٍة  في  وحشرهم  الوطنيّة،  هويتهم  من 
مذهبيٍّة أو حزبيّة لتبرير الجريمة. والصحيُح 
أّن اإلرهاَب واحٌد أيّاً كان توصيفه الدينّي أو 
السياسّي، وسواٌء كان دولةً أو جماعات وأما 
المذهبّي والطائفّي والعرقّي  التباكي  خطاُب 
والطائفّي  المذهبّي  االستهداف  مع  فيتوافُق 
بداية  منذ  المخططُ  كان  وقد  والتقسيمّي. 
طائفٍة  أبناَء  بأّن  الشعوُر  َس  يُكرَّ أن  األزمة 
أو مذهٍب معيٍّن مستهدفون وفي خطر، وال 
حّل أمامهم إال الرحيل والهجرة أو االنغالق 
شروطُ  ُخلقت  وبذلك  الكامل،  الحصار  في 
التغيير الديمغرافّي بتحريِض عوامِل الخوِف 

د. والقلق والتردُّ

فلتكن خيمة العزاء 
السورّية واحدة

الخطاِب  تجديُد  تّم  بالطبقة  مسد  مؤتمر  في 
الوطنّي والدعوة إلى الحوار من غير شروط 
مسبقة إال الوطنيّة، فهي بداية الطريق لحلِّ 
األزمة السوريّة، ولتضَع كّل السوريين أمام 
غير  فمن  مستقبلهم،  ألنّه  الحّل  مسؤوليّة 

المقبوِل وصايةُ أحٍد على مستقبل آخر، فيما 
واغتياِل  الحّل  إلعاقِة  محاولةً  التفجيُر  جاء 
اإلرهابيّة  للمجاميع  النجاة  طوِق  بمدِّ  األمل 
بالميدان  تغيّرت  التي  بالتوازنات  والتالعب 
بعد اإلنجازات الكبيرة لقسد وفصِل الميدان 
اإلرهاب  ومحاصرِة  العراقّي  عن  السورّي 
مهندسو  يدرك  إذ  محدودة،  جيوٍب  في 
منطقة  أيّة  بأمن  التالعب  أّن  اإلرهاب 
أخرى،  بمنطقة  اضطرابَه  يعني  سوريّة 
بإضافة  جديد  سياسّي  واقع  لخلق  وصوالً 
مسارات  على  اإلرباك  عوامل  من  مزيٍد 
الحوار الوطنّي المحتملة، واستعادة الرصيد 
السوريين  دماء  حساِب  على  حّصله  الذي 
واستثماره في تعديل شروط التفاوض، قبل 
انتهاء المعارك على اإلرهاب في الجغرافيا 

الوطنيّة، ونضِج ظروف الحوار الوطنّي.
جديدة  مرحلة  السوريّة  األزمة  دخلِت 
والمطلوب فيها القيام بفرٍز كامٍل وفق معيار 
الوطنيّة، وأّي صيغة للحّل يجب أن تخضع 
مقبول  غير  عداه  ما  وكّل  المعيار،  لهذا 
السوريين، ومن  لتطلعات  يستجيب  لن  ألنّه 
التي  الطويلة  الحرب  سنوات  بعد  البديهّي 
قطّعت أوصال البالد وفّرقت الناس أن تكون 
السوريّة  األراضي  ووحدة  الوطنيّة  السيادة 
بحقوق  واإلقرار  الديمقراطيّة  والتعدديّة 
المكّونات الوطنيّة بصرف النظر عن كتلتها 
العدديّة في مقدم كّل األولويات وأساس الحّل 
محاربة  فإّن  األساس  هذا  وعلى  السياسّي. 
من  األرض  وتحرير  أشكاله  بكّل  اإلرهاب 
كلِّ أشكال االحتالل ضرورة وطنيّة ويجب 

أن محل توافق السوريين.

ال انتصار أو حّل إال
 للخيار الوطيّن

العمل  آليات  على  والتوافق  األولويات  هذه 
لها  القانونّي  التأطير  من  اعتباراً  الوطنّي 
بدستوٍر متوافٍق عليه، هو الحلُّ في مستوى 
فيبدأ  العملّي  األداء  مستوى  وأما  النظرية، 
جبهات  وتوحيد  اإلرهاب  مواجهة  من 
مؤسسات  وترميم  اإلعمار  إلعادة  العمل 
الدولة، وكّل هذا يتطلب حواراً وطنيّاً شفافاً 
وواضحاً لحّل القضايا الوطنيّة ومن جملتها 
الوطنّي  إطارها  ضمن  الكرديّة  القضية 
السورّي، بعيداً عن أجندات أنقرة واتهاماتها 
العدوانيّة وإلنهاء تدخلها في األزمة السوريّة 
يمكن  ال  وإذ  المرتزقة.  عبر  أو  مباشرة  إن 
في  للتغيير  السوريين  حاجة  ينكر  أن  ألحد 
من  والخروج  حياتهم،  تفاصيل  من  كثير 
الحريات  أطر  وتوسيع  الوصاية  عباءة 
الواحد  اللون  من  طويلة  عقود  بعد  العامة، 
مرحلة  إلى  والوصول  نفسه،  والخطاب 
استشرى فيها وباء الفساد في مفاصل الدولة 
ونخرها، فأضحت تلكم المؤسسات عبئاً على 

ولذلك  خدمته،  في  تكون  أن  بدل  المواطن 
مشروع اإلصالح الوطنّي ال يتصل باألزمة 
وتداعياتها أو يستند لقراءة ارتجاليّة للواقع، 

بل هو حّل إلشكاليات متراكمة عبر عقود.
للقاء  بإيجابيّة  النظُر  النحو يمكُن  وعلى هذا 
ممثلي مجلس سوريا الديمقراطيّة في دمشق 
لمناقشة قضايا األمن  السوريّة  الحكومة  مع 
أّن  اإليجابيّة  وسبُب  اإلداريّة،  والمسائل 
اللقاء يتمُّ على أرض سوريّة وبين سوريين 
عقم  بعد  بينهم،  االختالف  مستوى  كان  أيّاً 
وحتى  وأستانه  جنيف  في  االجتماعات  كّل 
سوتشي، وسيشهد التاريخ في قادم األيام أّن 
الحّل كان سورّي الصنع ولهذا كان طبيعيّاً 
أن تُعلق اآلمال على اجتماع رميالن والطبقة 
وأّي مدينة سوريّة ومنوطاً بإرادة السوريّين، 
ولهذا كانت اإلدارة الذاتيّة الديمقراطيّة في أحد 
الوطنّي ودعوة  بالمنهج  التزاماً  أهم معانيها 
اآلخرون،  تجاهلها  للحوار  مشروطة  غير 
أيضاً  التاريخ  وسيشهد  األزمة،  أمد  فطال 
يأتي  قد  ثّمة حالً  أّن  توهم  البعض  أّن  على 
من الخارج، استيراداً أو استنساخاً أو إمالًء 
تنفيذ  في  طيعة  أداة  وأصبح  ارادته  فرهن 
الوطنّي  الحوار  وعطّلوا  خارجيّة،  أجندات 
الوطن وكان  السياسّي خدمةً ألعداء  والحّل 
عن  والحديث  الداخل.  في  لإلرهاب  عوناً 
تعّددية  بالتأكيد وجود  يعني  الوطنيّة  الوحدة 
بالرؤى توّحدت تحت سقف الوطن فأغنته، 
وال سبيل لتفهم األفكار المختلفة إال بعرض 

على طاولة حواٍر وطنيّة.
بعد  جداً  مهم  مفترٍق  أمام  السوريّة  األزمة 
طريٍق طويل ُرّويت جنباتُه بدماِء السوريين، 
واالحتماالُت ما زالت مفتوحةً على خياراٍت 
األخيرة  اإلرهاب  رسائُل  وأما  متناقضٍة، 
يأٍس  عن  تعبير  فهو  االنتحار  وأسلوُب 
السوريين  واختالُف  عليهم،  اآلفاق  وانسداد 
اإلرهاب.  أمام  ُمجدَّداً  الطريَق  تفتُح  بوابةٌ 
السوريين  وكلُّ  الحياة  بيئة  األماُن  فيما 
معنيون به من غير تمييز، ويجب أن يكون 
الدرس  لفهم  األوان  آن  فقد  التوافق.  محّل 
إرهابّي  استهداف  كّل  أّن  ولو  السورّي، 
بأبرياء،  أودى  سوريّة  منطقة  بأّي  مسلّح 
العزاء  وتقبَّلوا  كلهم  السوريون  له  نهض 
فيه من موقع األسرة الوطنيّة الواحدة لكانوا 
األدنى  الحدِّ  وفي  للجرائم،  حّداً  وضعوا 
األزمة.  عمر  وقّصروا  المصاب  ألم  خفّفوا 
ولذلك فالمطلوب من السوريين أن يضغطوا 
وإذا  ويصابروا،  ويصبروا  جراحهم  على 
فلتكن  تنفيذها  في  مذهبيّة  الجريمة  كانت 
خيمةُ العزاِء السوريّة واحدة، وذلك بانطالق 
الحوار الوطنّي إليجاد حلٍّ لألزمة بالتوافق، 
إذ ال شيَء يضّمُد جراَح السوريين إال تعزيُز 

الشعوِر الوطنّي والعمُل الوطنّي.

واالفتراضات  التخمينات  هامش  يتوسَّع 
بعد  السياسّي  التحليل  في  واالسترسال 
المعركة  ساحةُ  شهدته  الذي  الهدوِء 
على  المتناطحين  عن  الغبار  وانجالء 
األزمات  أبعاد  لتتضح  السوريّة  الساحة 
الدوليّة المتشابكة التي يُراد أن تُحّل وتُعالج 
حساب  وعلى  السوريّة  األرض  على 
أوجاعهم  النظرعن  بغض  السوريين 
التي  المآخذ  أّن  حيث  وآالمهم؛  ومآسيهم 
يّدعيها كّل طرف على الطرف اآلخر يُراُد 
ـ رغم أهميته  لها أن تُحلُّ بالعمل العسكرّيـ 
بأدوية  يأِت  لم  إذ  ــ  األحيان  بعض  في 
حتى  المسّكنات،  درجة  بلغت  فما  ناجعة، 
على  القضاء  ومستوى  حدود  إلى  تصل 
مستنبتات  في  المصطنعة  )الفيروسات( 
خاصة في ترابورا والعراق برعاية دوليّة 

ضّخها  وتّم  تركيا،  واحتضنتها  وإقليميّة 
في  وتغلغلت  فَسَرت  السوريّة،  البيئة  في 
أنحاء الجغرافيا السوريّة حيث توفرت لها 

مغريات كثيرة جداً.
والتعامل  اللعب  إلى  تجنح  األطراف  كّل 
على  والتخطيط  السياسّي  بالدهاء 
السياسيّة  التحالفات  وتقيم  البعيد،  المدى 
المشاهد  لمتغيرات  تبعاً  واالصطفافات 
المصلحيّة اآلنيةً والفوريّةً، وتتخذ مواقفها 
أقصى  لممارسة  والحاجة  الرغبة  حسب 
واالبتزازات  السياسيّة  الضغوط  درجات 
األرض  على  معيٍّن  فريٍق  على  الرخيصة 
للتنافس  ساحة  أصبحت  والتي  السوريّة 
أقرب  المحاصصة وحلوٍل  وميدان إليجاد 

للتسوية تُرضي األطراف المتحاربة.
على  ترتسم  التي  الدوليّة  السياساِت  مشهُد 

تفجريات طائفية واحلل خيمة عزاء وطنية

هدوء ما قبل العاصفة

رامان آزاد

حاوره / رفيق ابراهيم

توفيق محدوش:  

لرتكيا الدور األكرب يف إجهاض 
الثورة السورية

بدران احلسيين

فواصل
آلدار خليل

م ســــوريـــــا؟!
ّ
ـقــســـ

ُ
مــن يـ

- رغم الدالالت القطعيّة أّن ثورة شعبنا في شمال سوريا ليست ثورة 
نواحي  في  تبحث  شاملة،  ثورة  بل  معينة  وبحاجة  بظروف  مقترنة 
التغيير والتحّول نحو االستقرار والسالم وبناء المجتمع الديمقراطّي، 
دية، ديمقراطيّة يتساوى فيها كّل  والسعي الجاد نحو بناء سوريا، تعدُّ

السوريين في الحقوق والواجبات دون تفريٍق أو إقصاٍء.
ننادي بها على مدى سنوات مضت وال تزال  التي  القيم والمبادئ   -
حلٍّ  إلى  وتسعى  الوطنيّة  الحاجة  عن  تعبّر  أنّها  حيث  ثابتة  وستبقى 
بعيد  الكرديّة ضمن سياق وطنّي  القضية  السوريين وحّل  لكلِّ  جامٍع 
الحالة  تلك  من خالل  القوى  بعض  تحاول  التي  التشويه  حاالت  عن 
شك  دون  توجد  ثورتنا  في  كذلك  شعبنا،  لرؤية  مغاير  هو  ما  تقديم 
ضرورات التحّول في سوريا نحو حالة مغايرة للتي شهدتها في البالد 

منذ ما يقارب األربعة عقود.
- نحن ننادي بكّل ما يمكن أن يحقق الوحدة السوريّة وهذا النداء اآلن 
يتم ترجمته في الواقع وإن كان من جانبنا نحن فقط، لدينا الكثير من 
التوّجهات التي تدل على أنّنا نسعى نحو تماسك المجتمع ونسعى إلى 
سوريا  مجلس  مشروع  الديمقراطيّة،  سوريا  قوات  مشروع  وحدته، 
كّل هذه  الديمقراطيّة  الذاتيّة  اإلدارة  في  والتنوع  التعدد  الديمقراطية، 
األمور مؤّشرات حقيقة على أّن المكّونات تسعى بحالة من التشارك 
في بناء نموذج ديمقراطّي حقيقّي في سوريا و يكون العامل المؤّدي 

إلى نهاية الصراع والحرب الدائرة.
- نحن ال نخفي أنَّنا أصحاُب قضية وطنيّة كرديّة وهذه القضية تستوجب 
الحلَّ في سوريا ضمن إطار التوافق والحوار وحل القضية الكرديّة 
عامل مهم نحو ضمان تحقيق األهداف الوطنيّة العامة في سوريا، لكن 
البد أن يدرك الجميع أنّنا ال نسعى إلى حل القضية الكرديّة بمعزل عن 
الحل العام للمشكلة السوريّة وهذا بحد ذاته موقف ال يستطيع الكثيرون 
اتخاذه وبخاصة من يريد الحّل وفق مصالحه حيث ال يوجد لديه ما 
الخصوص  السوريين وعلى وجه  لجميع  بل  للكرد  ليس  الحّل  يحقّق 
حيّة  أمثلة  واإلئتالف  األطراف  هذه  إليه،  ينتمي  الذي  المكون  أبناء 
على أنّهم عامل مؤّجج للصراع ما بين السوريين من خالل شخصياته 
الموجودة فيه كإئتالف وما يجري في عفرين سعي جاد لخلق التناحر 
والصراع العرقّي عبر عمليات التغيير الديمغرافّي واالستبدال البشرّي 

بسعي تركي وموافقة اإلئتالف، إذاً هناك من يقّسم ويخلق الصراع!
األمة  مشروع  الشعوب،  أخوة  مشروع  كما  مشاريعنا  في  نضالنا 
رغم  السوريّة  المكّونات  جميع  لقاء  على  العمل  هو  الديمقراطيّة 
خالفاتها وهذا اللقاء هو الجزء األهم من الحّل وبالتالي سيتّم حّل كّل 
لذا  مختلٌف  تناوٌل  وهذا  الكردية،  القضية  فيها  بما  والمشاكل  األمور 

يريدونه أال يكون.
اإلقليميّة  الدول  لصالح  تعمل  التي  المعارضة  القوى  دوماً  تتهمنا   -
أن  يريد  ال  من  وكّل  السورّي  النظام  وكذلك  تأكيد  بكّل  تركيا  ومنها 
يكون هناك حّل ولقاء سورّي- سورّي بأنّنا نسعى إلى تجزئة سوريا 
وأنّنا دعاة انفصال ولكن إن تمعنا في قراءة الواقع سنجد بأنه وتحت 
هذا الغطاء أو الحّجة هم يمارسون كّل ما يؤّدي إلى التقسيم والتجزئة.
- حيث أّن عملية منع تحقيق وحدة الشعب السورّي التي ندعو إليها من 
خالل مشروع األمة الديمقراطيّة وأخوة الشعوب والحوار هو سعٌي 

نحو التجزئة!
هزيمة  تبرير  ومحاولة  اإلرهاب  على  شعبنا  انتصارات  تشويه   -
اإلرهابيين هو سعي نحو ضرب جهود تحقيق االستقرار في سوريا 
وبالتالي منع الحلِّ وهذا يؤّدي إلى الصراع والتقسيم!، عدم التعامل مع 
المقترحات والرؤى التي نقّدمها في كّل مّرٍة على أنّها سبيل نحو الحّل 

سعي كذلك نحو التعطيل ودوام الفوضى!.
- يتهموننا بالعمل من أجل القضية الكرديّة وأّن مشروعنا كردّي، لم 
نَر في أّي وقت بأّن القضية الكرديّة هي قضية منفصلة عن القضية 
الوطن  جميع  أجل  من  نضال  الحّل  أجل  من  ونضالنا  السوريّة، 
إلى  نسَع  ولم  بمعزل عن سوريا  حلوٍل  بتحقيق  نطالب  لم  السورّي، 
التعامل وفق ما يخدم مصالح الكرد فقط ألنّنا باألساس ال نرى بأّن لغة 
المصالح جزء من أهدافنا، على كّل من يتهمنا باالنفصال أو التعامل 

لتحقيق االنفصال أن يعيَد النظر فيما يفعله حيال الوضع في سوريا.
بتقطيع جزء  اليوم تحتل مناطق من سوريا وهي قوة قامت  - تركيا 
عن سوريا ومن ثم باتت تمارس عليها سيادتها وتفرض ما تريد هل 

هذا انقسام أم ال؟
سوريا-  في  الحل  تحقيق  في  وأساس  رئيس  طرف  إبعاد  يتم  عندما 
مكّونات روج آفا- ودفعهم نحو إيجاد حلول منفردة هل هذا تقسيم أم 

ال؟ 
الظهور  أجل  من  بأخرى  سوريا  مناطق  بمقايضة  يقوم  الذي  النظام 
بمنظر المخلّص واالحتفال بنصر غير موجود هل هذا تقسيم أو تجزئة 

أم ال؟
-ال نعتقد بأنّنا سنكون في أّي توقيت خارج إطار الحفاظ على الوحدة 
السوريّة، ولكن البد للقوى التي تتحدث عن الوحدة أن تدرك بأنّنا أكثر 
الهجوم على عفرين كان هجوماً  بالحفاظ عليها حتى اآلن،  قمنا  من 
فقط  الكردّي  المشروع  على  هجوماً  يكن  ولم  السوريّة  الوحدة  على 
ألّن المشروع الذي نؤمن به هو سوري – وطنّي يحمل حّل للقضية 
الكرديّة كما سائر القضايا السوريّة، نحن نقّدم عوامل تحقيق الوحدة 
يحقق  ما  تقديم  يستطيعون  فهل  شيء  أّي  تقديم  دون  يتهموننا  وهم 
الوحدة السورية لنكون نحن في أوائل المتعاونين، طبعاً لن يستطيعوا 
لما التشويه ولماذا التلفيق ضدنا، بكّل تأكيد الهدف واضح وهو  فإذاً 
تحت حّجة االتهامات يريدون تحقيق أهدافهم التي ترضي تركيا ومن 

معها وال يوجد لتلك األهداف أّي عالقة بالسوريين!.
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حالتهم وقيادتهم للشمال السوري من خالل 
بقوات  اإلرهاب  ومحاربة  ذاتية  إدارة 
في  داعش  أنهت  التي  الديمقراطية  سوريا 
السوري،  الشمال  الزور وكل  الرقة ودير 
المرتزقة  مرور  عمليات  سهلت  البدء  في 
كوباني  إلى  ثم  كانيه  سري  في  ودعمهم 

وبقية المناطق.
عفرين  إلى  تركيا  جيش  دخول  وكان 
تأكيداً  سكانها  وتهجير  بالقوة،  واحتاللها 
جعجعة  في  ذاتها  عن  تبحث  أنها  على 

الطاحونة السورية.

إيران خطوة للخلف

على ضوء التقاطعات السياسية في سوريا 

والمنطقة يتم إعادة بناء وترميم التحالفات 
كل  كون  المنطقة،  في  المسارات  وبقية 
الدول اإلقليمية والعالمية تتصارع وتتنافس 
في  بخاصة  نفوذها  وتقاسم  بسط  على 
سوريا، فإيران من الدول التي تعمل على 
المنوال في سوريا والعراق وبخاصة  هذا 
بعد 2003م واعتمادها على الموالين لها، 
في حين تعمل إسرائيل على تقوية نفوذها 
وعالقاتها مع السعودية وغيرها من الدول 

العربية واألوروبية وأمريكا.  
من هنا يمكن القول بأن البورصة السياسية 
باتت  اإلقليمية  صراعاتها  في  اإليرانية 
ضم  تحاول  كونها  للتراجع،  األقرب 
التاريخي  مشروعها  إلى  المنطقة  كل 
خالل  من  الشيعي(  )الهالل  واالقتصادي 
المنطقة،  شعوب  عن  )المظلومية(  رفع 
الشعوب،  الوصي على رقاب هذه  وكأنها 
والخالف األمريكي اإليراني بات واضحاً 
األخيرة  ترامب  تهديدات  بعد  وخطيراً 
سياقات  وفي  أمريكا(،  تهدد  أن  )إياك  لها 
بأنها  إيران  يتهم  التحالف  بأن  نقرأ  أخرى 
ترعى اإلرهاب ومنظماته، وبالتالي تعمل 
على زعزعة المنطقة سياسياً، لكن يمكننا 
التصريحات  هذه  سطور  بين  نقرأ  أن 
سياسية  تسوية  منها  يراد  تسويقية  سياسة 
بتقاسم  يتعلق  ما  وبخاصة  الدولتين،  بين 
النفوذ والوجود اإليراني في المنطقة بشكٍل 
عام، وما أدلى به ترامب مؤخراً لهو دعوة 
)مستعد  الدولتين  بين  للتنسيق  واضحة 
للتوصل إلى اتفاق حقيقي مع طهران(، هذا 
لتسوية  حقيقياً  يكون مدخالً  االتفاق سوف 
الخالفات وتوزيع الحصص في المنطقة.  

قواها  وبكل  تعمل  إسرائيل  جانبها  من 
تصعيد  على  والعسكرية  الدبلوماسية 
بسبب  السوري  الجنوب  في  الموقف 
التواجد اإليراني هناك، وتحاول أن تضغط 
على موسكو بأن تخرج إيران من المنطقة، 
مقابل خمسة شروط هي عدم  تبقى  أن  أو 
عسكري  قدم  موطئ  بإقامة  لها  السماح 
الصواريخ  جميع  إزالة  سوريا،  في  لها 
جميع  وإخراج  سوريا،  من  المدى  بعيدة 
مصانع الدفاع الجوي التي تحمل األسلحة 
المعابر  إغالق  إلى  إضافة  المذكورة، 
الحدودية بين سوريا والعراق، وبين سوريا 

ولبنان لمنع تهريب األسلحة اإليرانية.
هذا  هل  هو:  منه  البد  الذي  والسؤال 
التصعيد اإلعالمي بين الدول المتصارعة 

وحروب  صدامات  إلى  يؤدي  سوف 
عسكرية؟ أم هي فعالً تصريحات يراد منها 
ومن  النفوذ،  وتقاسم  اقتصادية،  اتفاقيات 
هنا ال ينظرون إلى إيران كدولة وأمة، بل 
نووية  أسلحة  يمتلك  كنظام  إليها  ينظرون 
هذه  كل  الدولي،  واالستقرار  السلم  تهدد 
السوري  الدم  على حساب  تأتي  التسويات 

واستثمار أرضه وسرقة خيراته.
    

احلل باحلوار الوطين السوري

سوريا  على  المتنازعة  األطراف  كل 
فيها  ومشتركة  واحدة  زاوية  من  تتحرك 
الكثير من البراديغما السياسية، وكل طرف 
يحقق  كي  لآلخر  بحاجة  أنه  على  يؤكد 

أجنداته بشكل أفضل.
السياسية  المعادلة  في  مهم  طرف  الكرد 
على  جيدة  مقدمات  يمتلكون  كونهم 
الصعيد الدبلوماسي والسياسي والعسكري 
عمدوا  األزمة  عمر  فخالل  واإلداري، 
مثير،  بشكل  وتنظيمها  أنفسهم  بناء  على 
هذا  بتفعيل  األخرى  المكونات  وساهمت 
هذه  بها،  يستهان  ال  قوة  وباتوا  المشهد، 
المعطيات دفعت الكرد للعمل مع التحالف، 
ثم  ومن  كوباني  تحرير  عمليات  وكانت 
الرقة ودير الزور وبقية المناطق في شمال 
حلب لها األثر البالغ في تمتين هذه العالقة.
مؤشرات  أفرز  درعا  في  يجري  ما  لكن 
المدعومة  النظام  قوات  بأن  أهمها  جديدة، 
التي  إدلب  نحو  تتوجه  سوف  الروس  من 
امتألت بكل فصائل المرتزقة التابعة لتركيا 
زالوا  ما  والتحالف  الكرد  بينما  وغيرها، 
قوى  وكل  داعش  محاربة  على  يعملون 
اإلرهاب، وتبقى قوات سوريا الديمقراطية 
التي ليست لها أية أجندات قومية كما يروج 
لها، بل هي قوات وطنية تعمل وفق سياسة 
مجلس سوريا الديمقراطية التي تعمل هي 
تبنت  التي  الذاتية  اإلدارة  ظل  في  أيضاً 
مشروعاً فيدرالياً للشمال السوري يضم كل 
على  دائماً  وتؤكد  تعلن  والتي  المكونات، 
التعايش  ظل  في  السورية  األرض  وحدة 

السلمي ومبدأ أخوة الشعوب.
من هذا المشروع ال بد من أن تعيد روسيا 
والنظام وأمريكا حساباتهم، حيث أن الحل 
الحوار  في  يكمن  السورية  لألزمة  األمثل 
بناء  أجل  السوري من  ـ  السوري  الوطني 
الخروج  هدفها  مركزية  ال  موحدة  سوريا 
بالشعب السوري من حمام الدم الذي غرق 
فيه منذ أكثر من سبع سنوات، والوصول 
الشعب  كامل  حقوق  يحفظ  اتفاق  إلى 
وأديانه،  وأطيافه  مكوناته  بكل  السوري 
الشعوب  وأخوة  السلمي  التعايش  وليكون 
لتطبيق  سبل  وإيجاد  عنه.  غنى  ال  شعاراً 
المكونات  كل  ومشاركة  الذاتية  اإلدارة 
في الحكومة القادمة إْن صحَّ التعبير، هذه 
واشنطن  تطلعات  مع  ستنسجم  التفاهمات 
متينة  قاعدة  ستصبح  وبالتالي  وموسكو، 

لحل األزمة السورية مستقبالً.

سوريا  في  النظام  يتهاون  لم  جهته  من 
باللجوء إلى دول ومنظمات كي تساعده في 
تستفردان  وروسيا  أمريكا  وبقيت  محنته، 
وعسكرياً  سياسياً  السوري  بالمصير 
الدبلوماسية  الوسائل  بكل  وتعمالن 
الدول  أما  أجنداتهم،  لتحقيق  والعسكرية 
فهي  وقطر(  )السعودية  للحرب  المانحة 
تخسر أموالها في حرب مجنونة ال ناقة لهم 

فيها وال جمل.
يومياً  خبزاً  بات  التراتيبي  المشهد  هذا 
الدول بكيفية اختيار  تتجرعه عواصم هذه 
طرق ووسائل جديدة أكثر )حضارية( في 
قرباناً  أصبح  الذي  السوري،  اإلنسان  قتل 
وأنظمة  دول  وسياسات  أجندات  لتحقيق 
تهمها  ما  بقدر  بصلة،  لألخالق  يمتون  ال 

تحقيق استراتيجيات بعيدة المدى.   

املشهد قبل األخري

درعا  معركة  أن  أحد  على  بخاٍف  ليس 
من  لكثير  استراتيجية  بأهمية  تحظى 
وكونها  السوري،  الصراع  في  األطراف 
أشعلت الشرارة األولى للثورة السورية قبل 
في  مهماً  مشهداً  اآلن  باتت  سنوات،  سبع 
رسم خارطة سياسية لسوريا، وألنها تشكل 
وقريبة  األردني  للشمال  استراتيجياً  موقعاً 
أهمية  تقل  وال  اإلسرائيلية،  الحدود  من 
وفي  وواشنطن،  موسكو  من  لكل  بالنسبة 
الروسي  الجانبين  بين  هلسنكي  محادثات 
واألمريكي قد تناوال هذا الجانب، بأن جيشا 
البلدين متفقان بشكل جيد في العمل بسوريا.
يحرص الصراع الدائر في سوريا أن يبقى 
أمن إسرائيل من أولى اهتمامات واشنطن 
درعا  تصبح  أن  قررتا  لهذا  وروسيا، 

تحافظ  أن  بشرط  النظام  بيد  الجنوب  وكل 
المتعلقة  اتفاقية 1974م  تنفيذ  على  دمشق 
من  هذا  إسرائيل  مع  االشتباك  فك  بقواعد 
جهة، ومن جهة أخرى إنهاء تلك الفصائل 
يأِت  ولم  إدلب،  إلى  وترحيلهم  اإلرهابية 
هذا من فراغ، بل من خالل اتفاق روسي 
من  المنطقة  بإخالء  وإسرائيلي  وأمريكي 

التواجد اإليراني أيضاً.  
    

قيامة إدلب؟

من الواضح لكل متابع وسياسي بأنَّ إدلب 
المرتزقة  بأغلب  مزدحمة  محطة  باتت 
خالل  للنظام  استسلمت  التي  والتيارات 
سنوات خلت، وال يمكن أن تستقر سوريا 
وال  باالنتقام،  حبلى  المدينة  وهذه  سياسياً 
دق  إلى  والنظام  روسيا  تتجه  أن  يستبعد 

أولهما رعاية  اثنين،  لسببين  معاقل هؤالء 
وتمويلها  اإلرهابية  الجماعات  لهذه  تركيا 
موقع  لنفسها  تثبت  كي  ولوجستياً،  مادياً 
قدم في المستقبل السوري، أما الثاني فهي 
قريبة  تكون  كي  وسائل  عن  تبحث  دائماً 
من الكرد في الشمال السوري وتقوض أي 

مشهد سياسي وعسكري لهم.
بداية  في  لعفرين  واحتاللها  تركيا  تدخل 
والغاية،  السبب  لذات  كان  2018م 

وجرابلس  وإعزاز  منبج  في  تعمل  واآلن 
للكرد  يقيم  ال  كي  نفسها  بالسوية  وغيرها 
خالل  ومن  جهتها  من  روسيا  قائمة، 
على  تعمل  النظام  مع  مسبقة  اتفاقيات 
إخراج هؤالء)مرتزقة هيئة تحرير الشام( 
أو  قتلهم  إما  بطريقتين،  منهم  والتخلص 
وتهيئتهم  تركيا  أو  العراق  إلى  تهجيرهم 
واستخدامهم في قتال الشيعة )إيران( كون 
وال  السني،  للمذهب  تنتمي  الفصائل  كل 
نيران  عن  بعيداً  السوري  يبقى  أن  يمكن 

هذه الخالفات.
روسيا تقوم بدور محوري مع كل الجهات 
المياه السورية  بأكبر نسبة من  كي تحظى 
تركيا  مع  اتفاق  إلى  عمدت  فقد  الدافئة، 
االتفاقية  هذه  دمشق(  حال  لسان  )موسكو 
من  عائلة  آالف  سبعة  إخراج  على  تؤكد 
كفريا والفوعة إلى جنوب حلب، أمام هذه 

المشاهد الدراماتيكة في عموم سوريا، هي 
المنطقة على بركان ال يدري  بأن  دالالت 
كلها  االحتماالت  لكن  ينفجر،  متى  أحد 
درعا  مثل  إدلب  تصبح  أن  حول  تنصب 
وغيرها  آستانة  اتفاقيات  وألن  والغوطة، 
تلك  إنهاء  بعدم  ألنقرة  موسكو  دعم  تؤكد 
حلب  جنوب  في  إسكانها  بل  الفصائل، 
الكرد  بهم  تقاتل  تركيا  بيد  بيادق  ولتصبح 

والشيعة.   
      

تركيا البحث عن الذات

على  االعتماد  إال  أردوغان  أمام  يبق  لم 
هو  فها  مشروعه،  تحقيق  في  المرتزقة 
المستسلمة  الفصائل  كل  بتجميع  يساهم 

وكل  إدلب،  معسكرات  في  للنظام وزجهم 
هو  إدلب  بأن  تماماً  يدركون  المهتمين 
لم  وأردوغان  درعا،  بعد  التالي  المشهد 
يفعل ذلك إال لحسابات مستقبلية، وهي أن 
قتال  على  يقومان  سوف  وروسيا  النظام 
هذه الفصائل التي سوف تقبل بالعبور إلى 
تركيا التي ستوجههم إلى عدوتها التاريخية 
السياسي  الغباء  ومن  )إيران(،  والدينية 
بيد  ضغط  ورقة  الفصائل  هذه  تصبح  أن 
مشروعه  عن  بالنيابة  تقاتل  أردوغان 

العثماني الجديد.
الشعب  تجاه  العدوانية  بسياساتها  تركيا 
تدرك  لم  السوري عامة والكردي بخاصة 
والمواثيق  األخالق  قيم  كل  خرقت  أنَّها 
وهي  السورية  األزمة  بداية  فمنذ  الدولية، 
كيف  تعرف  ال  سياسياً  هيجاناً  تعيش 
من  الكرد  خروج  بعد  وبخاصة  تتصرف 

خيارات سوريا اجلديدة وفق حوارٍ وطني
باتت سوريا ساحة للحيف السياسي واالنتقام التارخيي بني الدول اإلقليمية اليت تعيش خالفًا واختالفًا 

مذهبيًا وأيديولوجيًا، وهذا ما حدا هبا أن تعتمد على سياسات حمورية مع الدول العظمى وبعض التيارات 

واملرتزقة يف الداخل السوري وخارجه. 

حتقيق/ فريوشاه أمحد

ومدِّ  الثقافّي  التواصل  إطار  في  هاوار- 
جسور الثقافة بين الشعوب وبعد زيارات 
الفرنسيّة  آسيا  جمعية  وبرعاية  متبادلة، 
المثقفين  من  عدد  تضّم  والتي  الثقافيّة 
الثقافة  هيئة  من  وبإشراف  والفنانين، 
المباشرة  تّمِت  الجزيرة،  إقليم  في  والفن 
ببناء مركز ثقافّي فرنسّي بمدينة عامودا 

بإقليم الجزيرة.
حققتها  التي  العظيمة  االنتصارات  فبعد   
أن  مكّوناتها وبعد  المنطقة وبكّل  شعوب 
من  هامة  جوانب  على  الجمعية  اطلعت 
المتنوعة  والثقافة  المشترك  العيش  ثقافة 
شمال  لشعوب  المشتركة  والمتكاملة 
سوريا، وبعد سلسلة من االجتماعات مع 

شمال  الجزيرة  بإقليم  والفن  الثقافة  هيئة 
تشييد مركز  الجانبان على  اتفق  سوريا، 
بإقليم  عامودا  ناحية  في  فرنسّي  ثقافّي 

الجزيرة.
لتبادل  الخطوة  الجانبان من هذه  ويهدف 
آفا وشمال سوريا  أبناء روج  الثقافة بين 
على  بالعمل  وللقيام  الفرنسّي.  والشعب 
كافة  آسيا  جمعية  قدمت  الواقع،  أرض 
وبعد  الثقافة،  لهيئة  المطلوبة  األوراق 
المركز.  تشييد  على  العمل  تم  الموافقة 
وتم االعالن عن مناقصة لتنفيذ المشروع 
الذي يضم صالة رياضية وملعب ومسبح 

وصاالت عرض ثقافية فنية.

الشاعرة ستري عبدي...املرأة قصيدة
تنطلق نحو الحياة بكّل ألوان الطيف، تجد 
قلبها  من  نابعة  حسٍّ  رهافة  أشعارها  في 
بعين  الحياة  وتصّور  بالحب،  النابض 
فتبدو  الحب  عن  تتحدث  ودقيقة،  فاحصة 
عاشقة  وهائمة  بحبيبها، تصف الحرب، 
كأنّها مقاتلة قادمة من ساحات الوغى بكّل 
ينبوعاً  األم  تكتب عن  وجراحاتها،  آالمها 
من  الكلمات  ترتشف   ينضب،  ال  للحنان 
والنهر  للجبل  تكتب   الجيّاشة،  أحاسيسها 
واإلنسان، تتحدث عن الحرب والسالم عن 

األفراح واآلالم.
إنّها الشاعرة الواعدة ستير عبدي  السائرة 
نحو مجد الشعر وسلطانه، التقينا بها لتسرد 
بعضاً مما يختلج في صدرها من عواطف 

وما يراود فكرها من أفكار:
وأحبت أن تعّرف بنفسها للقراء: أنا ستير 
الحسكة،  مدينة  ابنة  عبدي؛  عبدالباقي 
درست في مدرسة رفيدة األسلمية وتابعت 
سناء  مدرسة  في  والثانويّة  اإلعداديّة 
محيدلي، وحصلت على إجازة في التربية 
)كلية التربية( من جامعة الفرات بالحسكة. 

األولى  الشعر  كلمات  انبثقت  أين  من  ـ   
فكان مولد القصيدة لديك؟ 

الشعر  أبيات  بعض  مفردات  تزال  ال 
يتردد  طفولتي  في  سمعتها  التي  الكردّي 
صداها في مسمعي، حيث كان أبي يغنيها 
وتشبّهها  كردستان  عن  تحكي  كانت  لي، 
بالفتاة الجميلة والتي كانت تدعى »ستير« 
ترجمتها  والتي  باسمها،  أنا  ُسميت  والتي 
فتاة  ستير،  اسمها  طفلة  لي  »كان  تقول: 
بقامة بيضاء وشعر كالذهب« وفيها معان 
فيه  وما  الوطن  بها  والمقصود  رائعة 
الكلمات  لتلك  ولحبِّي  وخير،  جمال  من 
الكتب  قراءة  خالل  من  أشعاري  انبثقت 
تفاصيل  ومن  القديمة،  والكتب  والمطالعة 
الحياة اليومية والمقاعد الخشبية والشوارع 
كانت  كما  الخريف.  وأشجار  البسيطة 

لقراءتي ومطالعتي للكتب القديمة أثٌر كبيٌر 
الشاعر  ألشعار  كانت  وقد  كتاباتي،  على 
خليل  جبران  وكتب  قباني  نزار  الكبير 
جبران دور على كتابتي الشعر في نطاق 

القصيدة العربيّة.

العربيّة والكرديّة  باللغتين  لديك أشعار  ـ   
لمن تعطين األهمية واألولوية؟

في البداية كتبت باللغة العربيّة وبعد ثورة 
روج آفا بدأت الكتابة باللغة الكرديّة  وحاليا 
فهي  الكرديّة  للغة  األكبر  األهمية  أولي 
لغتي األم وال تحتاج إلى ترجمة، فما  أشعر 
به  يخرج من القلب إلى الورقة من العقل 
إلى القلم، وما زلت أتعمَّق في دراسة وتعلُّم 
اللغة الكرديّة ألنها مجاٌل واسع وتحتاج الى 

المزيد من اإلبحار في متونها. 

ـ أيّة قصيدة يمكن أن تكتبها ستير عبدي؛ 
ومن أين تستمد إلهامها الشعرّي؟ 

ومشاعري  ألحاسيسي  ترجمة  الشعر 
ووالدة  اإللهام  يأتي  وقد  وعاطفتي، 
غروبها،  أو  الشمس  شروق  مع  القصيدة 
وهي ترجمة لواقعنا الحالي فقد كتبت عن 

نساء وطني:
أكتب بحروف من ذهب 

عن وطني الذي يسكنه أبو لهب 
الذي ال يفهم سوى بلغة النهب 

يقولون إنهم جاؤوا بالدين واألدب 
إال أنهم جاؤوا بحثاً عن حواء 

التي تسكن السماء والتي 
لم يجدوها في بادية الصحراء 

ــ هل ارتقى مستوى القصيدة إلى مستوى 
تضحيات  من  قدمته  وما  آفا،  روج  ثورة 

من أجل الحرية والديمقراطيّة؟
أستطيع القول: الشعر في روج آفا كالقهوة 
الـ »سادة »طيبة« لكنها باردة، فنحن نملك 
لنتقدم في  الفرص  كل شيء، ولدينا جميع 

ترتِق  لم  القصيدة  ولكن  والقصيدة،  الشعر 
إلى قامة الثورة ومكانتها، فهذه الثورة كان 
الشعراء  من  الكثير  والدة  في  الفضل  لها 
التضحيات  قداسة  إلى  بعد  نصل  لم  لكننا 
يوم  ففي كل  المناضل،  يقدمها شعبنا  التي 
يوجد على أرض الوطن ملحمة وأسطورة 
وتاريخ يكتب بدماء مباركة، ومهمتنا نحن 
الشعراء أْن نكتب عن تلك المالحم بحروف 

من ذهب. 

ـ ما هي دور المؤسسات التي تساهم في 
إغناء الثقافة واألدب بمجاالته المتعددة؟

تساعد  التي  المؤسسات  من  الكثير  توجد 
وتعميق  مواهبهم  تنمية  على  الشعراء 
نشاطاتهم،  وتحتضن  وترعى  تجاربهم 
نذكر منها على سبيل المثال: اتحاد مثقفي 
الجزيرة, واتحاد الكتاب ولكن هناك  بعض 
المؤسسات التي ال تعطي للشعر أي أهمية، 

وتراه اهتماماً ثانوياً لألسف.

ـ الشعر والمرأة أيّة وشائج تربطهما؟
المرأة والقصيدة كالهما واحد مثل الشمس 
لكن  وعطرها،  الزهرة  مثل  وضوئها، 
المرأة لم تصل إلى المستوى المطلوب في 
تناولها للقصيدة؛ فالقصيدة تولد منها وهي 
أم كل القصائد وأم كل اللغات، فالتضحيات 
التي تقدمها المناضالت تصل إلى القداسة 
اإللهيّة ومنهن )آرين، بارين، آفستا (أتمنى 
من كل أم وامرأة أن تعبر عما في داخلها 
التضحيات،  تلك  قدر  على  مشاعر  من 
فهي نصف المجتمع وتربّي نصفه اآلخر، 
ومبدعة،  شاعرة  آفا  روج  في  امرأة  كّل 
مدى  على  بها  ألمَّ  أليم  واقع  من  لمعاناتها 
قلبها  في  بما  تبوح  أن  عليها  فقط  قرون، 
ليكون  به  تبوح  ما  تصوغ  وأن  وفكرها 
الحب  من  مكنونها  عن  يعبِّر  شعر  أجمل 

والتضحية والحنان: 
أنا والشعر حبيبان 

مركز ثقايف فرنسّي يف عامودا

أنا والقصيدة عاشقان 
إن مت ادفنوني 

تحت أوراقها 
كفنوني بأوراق القصيدة 

حتى ال أغدو وحيدة 
فأنا والشعر 

نعيش منذ أمد 
منذ زمن بعيد حبيبين.... 

ـ هل من مجال او اتجاه محدد تكتبين فيه 
القصيدة؟ 

أكتب في جميع المجاالت، فالشعر أستمده 
من العاطفة والمشاعر التي تأتي من تلقاء 
نفسها دون البحث عنها، أكتب عن المرأة، 
والحب، والحرب، والسالم، عن كلِّ شيٍء، 
نفسها دون دعوة  تلقاء  تأتي من  فالقصيدة 
األكبر  الهاجس  المرأة  وتبقى  استئذان،  أو 
فالمرأة قصيدة كانت وما  والعالم األوسع، 

زالت تكتب وتقرأ ولن تنتهي... 
خلقت من ماء ومطر 

خلقت من ربيع وزهر 
أنا أمُّ كلِّ جميٍل 

حاربت الحرب بالحب 
حاربت الشر بالخير 
حاربت ولن أخسر 

فأنا متفائلة 
خلقت ألجل الوطن... 

حاورها: آلـدار آمـد  

القراءة ...ثقافة حياة

المتميّز،  الثقافّي  األسبوع  انتهاء  بعد 
في  الثاني  الكتاب  بمعرض  تمثّل  الذي 
فقراٍت  من  رافقهُ  وما  قامشلو،  مدينة 
وتقديم  الفخر  إال  يسعنا  ال  وفنيّة،  أدبيٍّة 
وراء  وقفوا  الذين  للجنود  الشكر  جزيل 
فعالياته  وتنظيم  المعرض  هذا  نجاح 
-المعروفين منهم والمجهولين-، أمضينا 
واألجواء  باأللفة  مفعمة  جميلة،  أياماً 
اإلنجاز  هذا  إنَّ  وأقول:  بامتياز،  ثقافيّة 
والعدالة،  والمساواة  الحرية  ثمرة  هو 
الفعاليّة  هذه  بحجم  فّعاليّة  قبالً  أعهد  فلم 
حيث ترى فيه كّل الموجودين سواسية، 
كان  الكّل  مرؤوس،  وال  رئيس  ال 
مسؤوالً، والكّل كان رئيساً، والكّل كان 
مرؤوساً، نعم إنها الحرية والديمقراطيّة 
التي حّررت العقول من الفكر السلطوّي 
النادرة،  الغالية  الثمرة  هذه  فأنتجت 
وكان ال بّد من ذكر هذه النقطة لألمانة، 
الشكر  يستحقّون  وألّن هؤالء –الجنود- 

والثناء. 
بعض  من  األمر  يخلو  ال  ذلك  ومع 
الشأن  أصحاب  عنها  يغفل  قد  الشوائب 
الصدق-أيضاً-  لكن  المعرض،  بتنظيم 
أمور  ألنّها  تُذكر  ال  الشوائب  هذه  تكاد 
إّن  فمثالً  بسهولة،  تالفيها  يمكن  بسيطة 
كانوا  الذين  بالُكتَّاب  التعريف  موضوع 
موجودين ومشاركين في المعرض كان 
وكان  المعرض،  هذا  في  غائباً  أمراً 
األجدر أن نقّدم هؤالء الكتّاب ونشكرهم 
لنعطيهم  بأعمالهم  ونعّرف  الجميع  أمام 
األدبّي  بالنتاج  لالستمرار  ودافعاً  دفعاً 
األطفال  أدب  شاهدنا  وكذلك  وتطويره، 
شبه غائب، حيث كان عدُد كتب األطفال 
ال  الذكر  سبيل  ومنها-على  جداً،  قليالً 
المجيد  عبد  للكاتب  كتاٌب  الحصر-  
الثقافة  في  االطفال  »أدب  بعنوان  قاسم 
الكرديّة- ولعل البعض يتساءل لماذا كتب 

األطفال، أو باألحرى أدب األطفال؟ 
الذي  االقتباس  هذا  في  هي  واإلجابة 
يحدد تعريف أدب األطفال: )يعرف أدب 
األطفال بأنّه الكالم الجيد الذي يُحدث في 
نفوس األطفال »فنه« سواء أكان شعراً 
أم تحريرياً،  أكان شفهياً  نثراً وسواء  أم 
ويدخل في هذا المفهوم قصص األطفال 
ومسرحياتهم وأناشيدهم ، ويقول آخرون 
إن أدب األطفال هو كل خبرة أدبية لغوية 
ة بشكل فني يمرُّ بها الطفل  ممتعة وسارَّ
إرهاف  على  فتساعد  معها،  ويتفاعل 
ونموه  بذوقه،  السمو  على  وتعمل  ه  حسِّ
شخصيته  بناء  في  وتساهم  المتكامل 

وتحديد هويته وتعليمه فن الحياة(.
البناء  في  كبيٌر  دوٌر  األدب  فلهذا  إذاً 
القومّي والوطنّي وتحديد شخصية الطفل 
هو  ما  كّل  نحو  وتوجيهها  وتطويرها 
بهذا  نهتم  أن  األجدر  كان  لذلك  مميز، 

األدب بشكل أكبر وأوسع. 
الفتاً  المعرض  هذا  كان  عام  وبشكٍل 
النسخة  في  كبيراً  تطوراً  والحظُت  حقاً 
الثانية للمعرض، حتى من ناحية اإلقبال 
من قبل العامة الذين توافدوا بشكل الفت 
التنوع  كان  كذلك  المعرض،  أيام  خالل 
والمحتوى  والمضمون  العناوين  في 
المتنوع، لقد قلنا: إّن أكمل وأبرز أهداف 
هذا المعرض هو تنمية الصلة بين العاّمة 
كما جاء شعار  بالقراءة،  لنحيا  والكتاب 
لقد كان  الجميل، وبالفعل  المعرض  هذا 
التي  الصلة  هذه  على  وتأكيداً  تجديداً 
المعِرض  كهذا  هناك  دام  ما  تنقطع  لن 
الذي ساهم ويساهم في تقوية الرابط بين 

القارئ والكتاب. 
بماء  الروح  هذه  على  نحافظ  أن  أتمنى 
من  لمزيد  معاً  كلنا  ونعمل  العيون 
اإلنجازات ومزيد من الثقافة… ألننا… 

بالقراءة نحيا.

 واحة
 الثقافة

أحمد يوسف

وليــــــــــــــــكن 
وليكنْ

فالّدهرُ لْم ينتهِ بعدُ

وأنا ما زلُت فيهِ الولدَ احلافي 

وال أملُك شيًئا غيرَ ثوٍب واحٍد 

خاطتْه أّمي 

كي بهِ أسترَ عرييْ

ولكي فيهِ أخوَض احلرَب يوًما 

إْن غزا واديْ دمي ثلٌج وبردُ

حافًيا أجري 

ولكنّي قويًّاً ثابًتا للكلِّ أبدو .

وليكنْ

ولتكسِر الّدنيا عظامي 

ولتلوِّْث وجهَ خبزي وشرابي 

ولتصافْح كفَّ أعدائي 

وتسحقْ ما تبّقى من نشيدي 

فأنا فوق شجيراتي سأبقى بلبًل 

بالّلحِن واألشعارِ أشدو 

وأنادي غيمًة فرّْت 

من الّصحراِء في أرضي :

- تعالي عانقيني من جديٍد
كي أرى فوق جبيني باسًما 

ينبُت وردُ

ال أريدُ اليوَم موتي 

فليدَْعني قرَب نهري واقًفا أنتظرُ 

اآلتي 

وأنسى وجًعا أنهَك صدري 

وإلى ما أشتهي 

ُحرًّا كخيِل الرّيِح أعدو .

وليكنْ هذا الّضباُب اخلشنُ 

األثواِب

 في عينيْ مساميرًا 
وهذا العمرُ ذئًبا يبتغي نهَش 

خرافي

فأنا ما عدُت أخشى 

بعدَ أْن في قلبِ صوتي حلَّ رعدُ 

وليكنْ 

فالّدهرُ لْم ينتهِ بعدُ .

القس جوزيف إيليا
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في  القديم  السوق  يعتبر   - الرقة  روناهي/   
أو  القوتلي  بشارع  المعروف  الرقة  مدينة 
المعروفة  األسواق  وأقدم  أهم  من  )العتيج( 
في المدينة، وكان البدو هم الزبائن الدائمين 
له فيقومون بتبديل السلع من صوف وسمن 
حاجيات  من  يلزمهم  بما  وأجبان  وألبان 
ضرورية من المحالت الموجودة في السوق 

القديم.

ماهي احملالت األوىل 
يف السوق القديم؟

تعتبر محالت شراء األجبان واأللبان وبيع 
وسكك  )حبال  الشعر  بيوت  مستلزمات 
المحالت  من  السوق  في  ...إلخ(  وخيوط 
التُجار  ويُعتبر  أنداك،  أسست  التي  األولى 
المعروفين  السخنة  منطقة  من  أتوا  الذين 
لدى أهالي الرقة )بالسخاني( من األوائل في 
بالتجارة,  البدو  لعدم اشتغال  تأسيسه، وذلك 
تبادل  عملية  تحدث  كانت  الوقت  ذاك  وفي 
وأصحاب  جهة  من  البدو  بين  تجاري 
جهة  من  )السخاني(  التجارية  المحالت 

تتألف  التي  بضائعهم  البدو  فيجلب  أخرى، 
اللبن...... الصوف,  الجبن,  )السمن,  من 
إلخ( إلى المحالت فيستبدلونها بمواد أخرى 
كالسكر والزيت والصابون واألرز وغيرها.

تاريخ تأسيسه...

تأسيس  بتاريخ  القديم  السوق  تأسيس  يرتبط 
يُعاصر  المدينة، ولكن ليس تاريخ قديم جداً 
تاريخ  بل  بغداد مثالً،  باب  أو  المدينة  سور 
الذي  التعبير  صح  إن  المعاصر  المدينة 
أو  سنة  مئتي  منذ  الحديث  العمران  يواكب 
المحالت األولى في  أكثر، ويذكر أصحاب 
الرقة  إلى  جاؤوا  حينما  بأنَّهم  القديم  السوق 
)تلة  مرتفع  مكان  عن  عبارة  السوق  كان 
من التراب(، يقع بالقرب منه سوق لألغنام 
الحالي  الساحة  مكان  في  وتحديداً  )بازار(، 
ساحة اإلطفائية، حيث كان يتوافد إليه البدو 
ل ليتزودوا بالبضائع من الريف الغربي  الُرحَّ
إلى الشرقي، فما أن تمشي في السوق حتى 
تالحظ المحالت القديمة التي بقي أصحابها 
محافظين نوعاً ما على بيع السلع نفسها التي 

)بائع  الفرواتي  فمنهم  يبيعونها سابقاً،  كانوا 
الجلود(،  من  المصنوعة  واأللبسة  الفرو 
كما  الشعر  بيوت  مستلزمات  بائع  ومنهم 

ذكرنا سابقاً.
أصحاب  أحد  يحدثنا  السوق؛  تاريخ  وعن 
عبد  الحاج  السوق  في  القديمة  المحالت 
الرحمن السلطان قائالً: »عندما أتى أبي إلى 
الرقة قبل أكثر من مئة عام، لم يكن هنالك 
الكثير من المحالت في السوق القديمة، لذلك 

قام باستئجار محل وبدأنا بالعمل«.
عبروا  عندما  أنَّهم  السلطان  الحاج  ويذكر 
السخنة  منطقة  من  الفرات  نهر  طريق  عن 
قاموا  األخرى،  الضفة  إلى  سفينة  بواسطة 
بتأسيس أول محل أجبان وألبان وكان يسمى 
يأُخذ  المحل  َصاحب  ألنَّ  )بالكمسيون(؛ 
على بيع السلعة وال يشتريها، وبالنسبة إلى 

األماكن،  الرقة من كل  بدو  الزبائن هم من 
والعالقات  للمحل،  دائمين  زبائن  وأصبحوا 
االحتكاك  بحكم  كبير  بشكل  تطورت  معهم 
الَمحل  يَُزورون  األن  وإلى  بهم،  اليومي 
الذي  التغيير  من  الُرغم  على  دائم  بشكٍل 
لتربية  وتركهم  حياتهم  أسلوب  في  َحصل 

األغنام والحل والترحال.

أهمية السوق القديم ومكانته 

يعتبر السوق القديم في الرقة مقصد الطبقات 
الريف والمدينة، واألكثر  أهالي  الفقيرة من 

شهرةً لدى أهالي الرقة بشكل عام، ويمتد من 
دوار الساعة غرباً إلى باب بغداد شرقاً، ويُعدُّ 
السوق محور النشاط االقتصادي والتجاري 
مركز  من  قريباً  كان  حيث  المدينة،  في 
القديم  القوتلي  سوق  عن  وانبثق  المدينة، 
أصبحت  التي  الفرعيَّة  الشوارع  من  العديد 
مثل  الهامة  األسواق  من  الحالي  الوقت  في 
زال  وال  الدولة,  وسيف  المنصور،  سوق 
ومحالته  خاصة،  بمكانة  يحظى  الشارع 
ودكاكينه هي األشهر على اإلطالق عندهم. 

االستبداد  لنير  منبج  مرحلة خضوع  أن  أعتقد 
على  يحتضر  كمن  جعلها  داعش،  قبل  من 
أنفاسها بسرعة؛ وذلك  التقاط  فراشه، وتحاول 
الحياة  إلغاء  على  قامت  داعش  سياسة  ألن 
االجتماعية لمعظم األهالي؛ ما جعل من كانوا 
الغذائيات  سلك  في  والعاملين  التجار  صغار 
وبيع البضائع ذات الصفة نفسها أو مما يتعلق 
بالطعام والمشرب من كونه يشكل لبعض أمراء 
داعش ثراًء وبذخاً في حين هذا الشيء لم يكن 
متوفراً عند عامة المواطنين. فداعش قد استغل 
في  مصالحه  يخدم  بما  الصناعات  من  كثيراً 
االقتصادي  نشاطه  ممارسة  تاجر  رغب  حال 
احترازية،  قمعية  أساليب  عدة  أمام  فهو  وإال 
هذه  في  لكن  المنح  أو  المنع  في  أهمها  ويبرز 
لها  طائل  ال  مالية  مبالغ  دفع  توجب  الحال؛ 
للموافقة على الحصول على ترخيص ما. كما 
وتوجب عليهم دفع مبالغ مالية ضخمة لقاء ما 
يسمى الزكاة النقدية وأموال الصدقات والهبات. 

هكذا كانت تنطلي أغلب المصطلحات والمفاهيم 
على كثير من األهالي، والبعض ممن قد صدقهم 
وجعل هذه األساليب أقرب للحقيقة، وال بد من 
أنها  من  الرغم  على  جدالً،  صحتها  افتراض 
بعيدة عن هذا الحكم، وذلك من كونها وضعت 
تحت مسمى معين خدمة لمصالح فئة محدودة 
من قيادات داعش. وما منح بعض األنشطة من 
قبلهم لبعض األهالي سوى من باب االستدراج، 
فتم  شريعتهم.  عن  الخروج  يفكر  بمن  لإليقاع 
منح التراخيص ألصحاب محال اإلنترنت على 
لهم، ويقدم  يكون عميالً  لمن  إال  نطاق ضيق؛ 
إفادات استخباراتية بحق من يعتقد أنهم خصوم 

لهم، في حين تم منع تجارة الدشات والتلفزيون، 
الناس،  يضلل  شيطاناً  بوصفه  كانت  والحجة 

ويبعدهم عن طاعة هللا على حد وصفهم. 

واالزدهار؛  النمو  طريق  في  قدماً  للمضي  ـ 
ما أبرز المشاريع التي تستطيع منبج إتاحتها 

للمستثمرين؟!
بفعل  إن منبج التاريخية األثرية، تأثرت كثيراً 
ظروف عديدة منها الطبيعي كالزالزل، ومنها 
تنظيمات  أو  أشخاص  استبداد  بفعل  الذاتي 
والثبور  الويالت  إثرها  على  وعانت  إرهابية، 
والعثمانيين  وتيمورلنك  هوالكو  أمثال  من 
وداعش والنصرة. لكن؛ الشيء المميز والجميل 
وصالبة  قوة  أكثر  تنهض  مرة؛  كل  في  أنها 
بحكم كونها ضاربة  من ذي قبل وأبهى جماالً 
على  ويصعب  التاريخ،  عمق  في  بجذورها 
أحد ما قص جذورها في محاولة منه إجبارها 
أردوغان  يفعل  كما  والرضوخ  االنحناء  على 

الحتاللها، فأهالي منبج في ظل إدارتهم المدنية 
الذاتية الديمقراطية تتجه نحو العمران والبناء.

كما وهناك سببين اثنين متالزمين مع بعضهما 
منبج،  في  العامة  الحياة  على  أثّرا  البعض 
وبشكل أدق الجانب االقتصادي، لكن يجب أن 
نأخذ الحيطة والدقة فإنهما قد انزويا للظروف 
رت  المتطورة في منبج. فاألبنية الحكومية تضرَّ
الدائرة رحاها  والحرب  السورية  األزمة  بفعل 
وال  شجراً  ترحم  لم  بحيث   أرضها،  على 
استخدمها  إذ  الحكومية  األبنية  وباألخص  بناًء 
وأحالها داعش مقرات ألمرائهم أو مستودعات 
سابقاً،  الحزب  مبنى  في  فعل  كما  للذخيرة، 

ومبنى السرايا، والفندق، وغيرها من األبنية.
وبحسب اعتقادي؛ فإن بلدية الشعب في منبج، 
وتجهيزه  السرايا  مبنى  بتأهيل  مؤخراً  قامت 
نظراً  مراحل؛  عدة  عبر  األمثل  بالشكل 
لضخامته وسعته إلى جانب تأهيل مبنى الفندق 
منبج  في  العامة  الساحة  في  الواقع  الكبير؛ 
إضافة  األخيرة،  مراحله  إلى  قد وصل  وأظنه 
بتأهيل  منبج  في  الشعب  بلدية  قامت  ذلك  إلى 
عبر  العامة  والحدائق  والدورات  الشوارع 
تسليمها إلى بعض المستثمرين؛ األمر الذي من 
شأنه خلق فضاء متسع لبلورة واقع مقبول بين 
وريفها  منبج  في  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 
وبين المستثمرين نحو بناء مشترك لمبنج حديثة 

عصرية. 
النخبة من  في هجرة  فيكمن  اآلخر  السبب  أما 
الرواد والمثقفين إلى خارج سوريا ومن الواجب 
جديد  من  استقطابهم  بمحاولة  ملياً  التفكير 
اإلنمائية؛  المشاريع  من  بجملة  تحفيزهم  عبر 

حال  أية  على  الهادفة  المادية  واإلغراءات 
منبج  كون  من  أبنائها  بسواعد  المدينة  إعمار 
من  أليس  عريق،  تاريخي  غنى  على  تحتوي 
البداهة والتسليم بأن منبج بكل هذا الغنى الثقافي 
طبيعياً  دوراً  تأخذ  بأن  والمعرفي  والحضاري 
بارزاً بعدما كانت قابعة في نير االستعباد، وفي 
ذروة التهميش االقتصادي واالجتماعي ودفعها 

نحو التطور والنمو والرقي!!.

تأهيل اجلسر الواصل بني جزعة وجل آغا

الوعيد  من  يقابلها  وما  منبج  عن  نتحدث  حين 
القول  مع  يتنافى  ال  فهو  باحتاللها،  التركي 
األول، بل ربما يدعمه ويثبته على أية حال من 
تهديده  بفعل  بها  معنّي  التركي  االحتالل  كون 
األهمية  تتأتَّ  ولم  اقتصادها،  على  للسيطرة 
سدًى، بل لما تلعبه منبج في موقعها الجغرافي 
الهام باعتبارها بوصلة جغرافية لمناطق الداخل 
من  االستفادة  جانب  إلى  جهة؛  من  السوري 
وإخضاعها  والحيوية،  الشابة  السورية  العمالة 
عن  الدفاع  بحجة  المسلحة  تشكيالتها  ألحد 
السوريين من جهة أخرى. بينما كانت مرتزقة 

المعارضة في جرابلس والباب وعفرين؛ تنهب 
يمكن  ال  وبالتالي  السوريين،  عن  الدفاع  باسم 
المناخ أن تتمكن من  لمدينة مثل منبج في هذا 
جذب أي مستثمر لممارسة عمله التجاري في 
الحال  لكن؛  ف.  والتطرُّ والعنف  الخوف  ظل 
يختلف تماماً عما تشهده منبج في عهد اإلدارة 
اقتصادية  حركة  من  الديمقراطية  المدنية 
متصاعدة؛ ال مثيل لها في الشمال السوري في 

المجاالت كافة.
فيصل  لصحيفتنا  تحدث  الخصوص  وبهذا   
منبج  من  واقتصادي  سياسي  باحث  الحسن 
التجربة  نجاح  مقومات  أبرز  عن  حوار  في 
االقتصادية فيها، وعن أبرز المشاريع التي من 
حوارنا  وجاء  مميز.  حر  اقتصاد  بلورة  شأنها 

معه على الشكل التالي: 

استثمارية  بيئة  لخلق  والممكن  المميز،  ما  ـ 
لبلورة  المصنعة  والشركات  للمجتمع  صالحة 
واقع اقتصادي قوي ومتجدد في مدينة منبج؟

منبج  مجلس  قوات  يد  على  منبج  تحرير  منذ 
دخلت  2016/8/15م،  بتاريخ  العسكري 
لفترة  سياسي  فراغ  في  األمر  بادئ  منبج 
نير  من  حديثاً  خرجت  قد  كونها  من  وجيزة، 
المدنية  اإلدارة  أدركت  واالستغالل.  االستبداد 
2017/3/12م  في  تأسيسها  منذ  الديمقراطية 
والمجالس.  اللجان  لتشكيل  الحاجة  ضرورة 
الصعيد  هذا  على  منجزاتها  أولى  وكان 
عنها  انبثق  أن  فكان  االقتصاد؛  لجنة  تشكيل 
والتجارة،  الصناعة  وغرفة  لها  تابعة  مكاتب 
منبج  دخلت  حينها  وغيرها.  المرأة  واقتصاد 
االنفتاح  برداء  وتوشحت  الذهبي،  عصرها 
نحو  والتحول  والنمو  التنمية  بمرحلة  والبدء 
االقتصاد المجتمعي الشامل، بعدما كان مركوناً 
كون  وذلك  الحر،  االجتماعي  االقتصاد  بقالب 

حاجات  مع  مواءمة  أكثر  المجتمعي  االقتصاد 
أكثر  تلبية  على  قدرته  خالل  من  األهالي، 
شرائح المجتمع في سياق البنيوية االستهالكية.

المجلس  على  يتوجب  المنطلق  هذا  من 
واألنظمة؛  القوانين  من  جملة  سن  التشريعي 
على  كافة  المستثمرين  استيعاب  على  القادرة 
والتكميلية  اإلنمائية  الصناعات  اختالف  شتى 
إلقامة  الشروط  توافر  إلى  بالنظر  والتحويلية، 
تلك الصناعات األمر الذي يساعد في دفع عجلة 
االقتصاد نحو األمام، لكن مع أخذ العلم أن هذه 
تنظيماً  أكثر  بصورة  تأتي  أن  يجب  القوانين 

لحماية أصحاب المشاريع.

تستطيع  التي  الممكنة  التسهيالت  أبرز  ما  ـ 
تأمينها  منبج  الديمقراطية في  المدنية  اإلدارة 

للمستثمرين؟
ندعو المجلس التشريعي لتقديم التسهيالت، بما 
يضمن مصالح التجار بالشيء الذي يؤمن سبل 
قيود وعراقيل  تلك األنشطة من دون  ممارسة 
في  القوانين  تلك  تكون  أن  ويجب  تذكر، 
التسهيالت  أبرز  ولعل  أخالقياً.  صلبها  بنيوية 
المفترضة الواجب حصول التجار عليها تقديم 
ركائز  كسب  بهدف  األمد؛  قصيرة  قروض 
اقتصادية ناشئة قادرة على دفع االقتصاد لتلبية 
السوق المجتمعية الحرة علماً أن أحد أهم ركائز 
بين  الموائمة  أطوارها  بأحد  يمر  االقتصاد 
المشاريع الجديدة والعوامل االقتصادية الجاذبة 
أكثر  مع  انسجامها  مدى  من  تنطلق  إذ  لها. 
منبج  أن  باعتبار  المجتمع  في  طلباً  الجوانب 
اقتصادها  الغالب على  فلربما  منطقة زراعية؛ 
بلورته بما يتناسب طرداً مع هذا الجانب، فالمهم 
الريف  في  الزراعية  للمشاريع  األهمية  إيالء 
معمل  منبج  في  يتوفر  مثالً  الكبير؛  المنبجي 
وأولية  خام  مواد  على  القائم  الزراعي  للسماد 
زراعية  مواد  خالل  من  باألرض  مرتبطة 
والنخالة  والشعير  الذرة  مثل  من  جداً  بسيطة 
مع المالحظة أن المواد الداخلة بالتصنيع تلك؛ 
االستهالك  في  جودتها  لعدم  أقل  بأهمية  تتمتع 
طريق  عن  توريدها  كان  وبالتالي  اليومي، 
المعمل أحد األشكال التي من الممكن توافرها 

في منطقة زراعية مثل منبج.

اقتصاد  على  القبض  داعش  استطاع  كيف  ـ 
لخدمة  الحياة  مناحي  كل  وتسخير  منبج، 

أجندتهم السياسية؟

الطبقة - في إطار تنشيط وتأهيل  روناهي/ 
قطاع الصحة في مدينة الطبقة بعد تحريرها 
الماضي؛ وصلت  العام  داعش  مرتزقة  من 
الوطني  الطبقة  إلى مشفى  إسعاف  سيارات 
ودعمها،  اإلسعاف  منظومة  لتأهيل 
حالة  في  المصابين  بنقل  لضرورتها 
بسهولة  المشفى  إلى  والطوارئ  الحوادث 
ونقل الحاالت الخطرة إلى المشافي األخرى.

وفي لقاء مع الرئيس المشترك للجنة الصحة 
على  أكد  مسلم  عبيد  التنفيذي  المجلس  في 
من  مقدمة  إسعاف  سيارات  خمس  وصول 
الطبقة؛  لمنطقة  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 
وذلك بهدف بناء منظومة إسعاف متكاملة، 
مجهزة  إسعاف  سيارات  من  تتألف  والتي 
ومسعفين  اإلسعاف  وأدوات  األدوية  بكل 
وممرضين وسائقين، منوهاً: »كما خصصنا 
رقم هاتف محمول كون المدينة تفقد االتصال 
األرضي في الوقت الحالي مع المواطنين«.

مرض  إلى  مسلم  تطرق  اللقاء  وخالل 
المشفى  يقدمها  التي  والخدمة  السكري 
جرعات  تأمين  »يتم  قال:  حيث  الفئة  لهذه 
مع  بالتعاون  السكري  لمرضى  األنسولين 
الهالل األحمر الكردي، ويتم توزيعها على 

المرضى وهي ال تكفي ألن الكميات قليلة، 
فقط  مريض   100 على  توزيعها  يتم  حيث 
مريض،   700 من  أكثر  هم  لها  والطالبين 
تحوي  القديمة  االحصائيات  وبحسب 
المنطقة على أكثر من 12000 من مرضى 
السكري، مع توفر بعض األدوية الخافضة 

للسكري في صيدلية المشفى.
الرئيس  تحدث  الكلى  غسيل  أجهزة  وعن 
المشترك للجنة الصحة في المجلس التنفيذي 

عبيد مسلم أنه في القريب العاجل يبدأ العمل 
فهي  الكلى،  غسيل  أجهزة  إصالح  على 
مرتزقة  نهب  بسبب  كامل  بشكل  معطلة 
داعش بعض قطعها وسرقتها، حيث يتواجد 
في الطبقة وريفها )34( حالة بحاجة لغسيل 
كلى ناهيك عن الحاالت الوافدة من المناطق 

األخرى.

»الصحة  شعار  تحت   - الحسكة  روناهي/ 
أكاديمية  عقدت  حرة«،  حياة  نحو  الحرة 
كونفرانسها  سوريا  شمال  في  الصحة 
التدريب  لسياسة  الثاني  الدولي  الكونفرانس 
الصحي بمشاركة واسعة من مندوبي المجالس 
الصحية في شمال سوريا، وبحضور الفت 
في  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  ممثلي  من 
وعفرين،  الفرات  وإقليمي  الجزيرة  إقليم 
كردستان،  روجهالت  من  وفد  إلى  إضافةً 
العاملة  الطبية   )  )uppمنظمة من  ومندوب 
في شمال سوريا، فيما منعت سلطات الحزب 
من  القادمة  الوفود  الكردستاني  الديمقراطي 
روج  إلى  الدخول  من  والسليمانية  أوروبا 
إلى  انضموا  حيث  سيمالكا،  معبر  عبر  آفا 

الكونفرانس عبر السكايب. 

املرافق الطبية حباجة
 إىل إعادة تأهيل

صحيفتنا  التقت  الكونفرانس؛  هامش  وعلى 
بعدد من المشاركين في الكونفرانس. 

روج  في  الصحة  أكاديمية  قبل  من  »دعينا 
آفا لتدعيم رؤيتهم المتمثلة في الوصول إلى 
نظام صحي متطور«؛ بهذا القول بدأ المنسق 
بيدرو  الدكتور   )upp( منظمة  في  الطبي 

سانخوسيه حديثه معنا حيث قال: »من خالل 
متطورة  أفكار  نعطي  أن  نحاول  مشاركتنا 
الصحة« وأوضح: »تعاني روج  في مجال 
آفا من نقص كبير في الكادر الطبي، وكافة 
إلى  وتحتاج  المنطقة  في  الطبية  المرافق 
إعادة تأهيل«، وأشار إلى أنه من المهم أيضاً 

7مجتمع وشبيبة اقتصاد وبيئة6
الكونفرانس الدولي الثاني لسياسة التدريب الصحي.. مساع خللق ثورة صحية 

العصور، ذلك أهنما قدميا  السياسة واالقتصاد مبختلف  بني  الفصل  ـ ال ميكن  منبج   روناهي/ 
للتطور  يسعى  إىل أمهيتهما ألي جمتمع  بالنظر  املاء  من  كوبًا  باعتبارمها ميثالن  والتوأمان  النشأة 

واحلفاظ على بقائه ووجوده احلتميّ واستمراريته وإال فإن مصريه اهلالك واالندثار ال حمالة.

قة... إرٌث حضارٌي ال يندثر الُسوق القديم يف الرَّ

جلنة الصحة بالطبقة... عمل دؤوب وصعوبات مجة

منبج تضرب باقتصادها اجملتمعي التهديد الرتكي 

في  الفني  القسم  نفَّذ  ـ  قامشلو  روناهي/ 
الجزيرة  بإقليم  والبيئة  البلديات  هيئة 
وبالتنسيق مع بلدية جزعة التابعة لناحية 
تل كوجر من صيانة الجسر الواصل بين 
انهيار  أسباب  وتعود  وجزعة.  آغا  جل 
الجسر إلى زيادة الحموالت وعدم تأهيل 
سنوات،  مدى  على  الجسر  وصيانة 
الكيماوية لنهر  المياه  إضافة إلى طبيعة 

الحمير الذي يمر بالجسر.
المهندسة  صرحت  الصدد؛  هذا  وفي 
للهيئة  الفنية  الدائرة  من  أحمد  روناك 
دراسة  إعداد  »بعد  المشروع:  عن 

وبنائه  الجسر  هذا  ترميم  إلعادة  كاملة 
من جديد وصلنا اآلن للمراحل األخيرة 
من تجهيزه وذلك لتسهيل عبور اآلليات 
ونقل المواطنين الختصار المسافة كون 
منطقتي جزعة وجل  بين  الجسر يصل 

آغا«.
المشروع  »بدأ  روناك:  وأضافت  وكما 
لشهرين  ودام  2018م  آذار  شهر  في 
التي  المطرية  العاصفة  بسبب  ولكن 
تأخير  إلى  أدت  المنطقة  بها  مرت 
المشروع بشكل مؤقت, وكلفة المشروع 

حوالي 223,854473 ل.س«.

أن يتلقَّى عدد كبير من سكان المنطقة تدريباً 
األطباء،  من  المزيد  وتخريج  سليماً  صحياً 
يعملون   )upp( منظمة  في  أنهم  على  وأكد 
بكل إمكانياتهم إلى تقديم المزيد من الرعاية 
القريبة  كافة  واألرياف  المدن  في  الطبية 

والبعيدة على حٍد سواء.
أكاديمية  في  اإلدارية  أكدت  جانبها؛  ومن   
التحضيرية  اللجنة  وعضوة  الصحة 
الهدف  أنَّ  على  محمود  ديالن  للكونفرانس 
إجراء  هو  الكونفرانس  انعقاد  من  المرجو 
تقييم شامل لتجربة األكاديمية في روج آفا، 
مقترحات  من  القصوى  االستفادة  ومحاولة 
تعليم  إلى  الوصول  أجل  من  الحضور 
أكاديمي متطور من الناحية الصحية، ليكون 

بمثابة اللبنة األولى لتحقيق مجتمع صحي. 

النهوض بالواقع الصحي

الدكتور  الكونفرانس  ديوان  أكد عضو  فيما 
تصحيح  إلى  »نرمي  قائالً:  محمد  منال 
مسار الواقع الصحي من خالل ربط الواقع 
ورسم  اإلنسان،  بصحة  الطبيعي  الصحي 
سوريا«  شمال  كامل  في  الصحية  السياسة 
ه محمد في كلمته إلى أنَّ درهم وقاية خيٌر  ونوَّ
من قنطار عالج، مبيناً: »وأنَّ البيئة المعاشة 
مخرجات  خالل  من  ونحاول  صحية  غير 
األمراض  أمام  الطرق  إلى سد  الكونفرانس 
وإلى تهيئة الطبيب المثقف والواعي، ونبتغي 
إيصال رسالة مفادها أنَّه على كل إنسان أن 
بالبيئة  مرتبطة  السليمة  صحته  أنَّ  يدرك 
الطبيعية«، واختتم الدكتور منال محمد: »ال 
نستطيع أن نبني واقع اجتماعي صحي إن لم 
والمجتمع  السليم  الجسم  مقولة  معنى  ندرك 

الصحي السليم«.

 تقرير/ غاندي اسكندر - سارة جلود 

تقرير/ حسام امساعيل

مستوى  رفع  بهدف   - كوباني  روناهي/ 
المدارس  إدارة  قامت  التعليمي؛  الطالب 
في  والتعليم  التربية  هيئة  مع  بالتنسيق 
تعليمية  دورات  بافتتاح  كوباني،  مقاطعة 
مجانية في مدينة كوباني في الواحد عشرين 

من شهر تموز الجاري.
لمناهج  األساسية  المواد  الدورات  وتضم 
اإلعدادي والثانوي وللمواد التالية: )اللغات 
ومادة  واإلنكليزية،  والعربية،  الكردية، 
الشهيد  مدرسة  في  وذلك  الرياضيات(؛ 
حيث  المدينة،  وسط  الواقعة  كوباني  آزاد 
أيام  ثالثة  في  الطالب  تسجيل  عدد  وصل 
أبواب  ومازالت  وطالبة،  طالباً   150 إلى 

التسجيل مفتوحة أمامهم. 

وفي السياق نفسه؛ أجرت صحيفتنا لقاء مع 
المقاطعة  في  المدارس  إدارة  لجنة  عضو 
الصدد  بهذا  وحدثنا  الرحمن  عبد  آراس 
الدورة  هذه  افتتاح  من  »الهدف  قائالً: 
التعليمية هو رفع المستوى التعليمي للطلبة، 
الطالب،  تسجيل  على  كبيراً  إقباالً  ونشهد 
حيث أنَّهم ينضمون إلينا من بعض القرى 

المجاورة مثل )حلنج، ومناس(«. 
ليس  الطلبة  بالقول: »بعض   وتابع حديثه 
دورات  لتسجيل  مادية  إمكانيات  لديهم 
بهذه  قمنا  لذا؛  باهظة.  بمبالغ  خارجية 
المبادرة وافتتحنا الدورة التعليمية مجاناً لهم 
مستوى  من  التطوير  على  أكثر  ليساعدهم 
هذه  لمثل  دوماً  حاجتهم  بسبب  تعليمهم، 

الدورات«.
أما الطالبة في الصف الحادي عاشر مزكين 
الدورة  هذه  أنَّ  »على  فأكدت:  عثمان، 
مستوانا  وتطوير  لتقوية  المجال  لنا  فتحت 
الذين  المعلمين  جميع  نشكر  لذا  التعليمي، 

ساهموا في افتتاح هذه الدورة التعليمية«.

حاوره/ خضر اجلاسم

دورات تقوية جمانية لطلبة كوباني

 تقرير/ سالفا أمحد
 تقرير/ مصطفى  السعيد


