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صحيفة روناهي أول وسيلة إعالمية تدخل مديرية 
التأشريات بإقليم اجلزيرة

مذكرة دعوة
يف الدعوى رقم أساس 

/378/ لعام 2018م

اب الشباب أثبتوا جدارتهم 
َّ
ت
ُ
الك

يف مرحلة عصيبة!

من بريوت إىل قامشلو عشق 
املستديرة مستمر

ع  أوردة الوجه )ج1(
ّ
توس

رداءة اخلبز والطحني بعامودا
 وأفران حتت املراقبة

فيه  ما  بكّل  المعاش  اليومي  الواقع   
يرسم  وألم، وفرحة وبهجة،  من حرقة 
بظالله  ويرمي  المستقبل  نحو  الطريق 
على جوانب الشخصية، ويوجهها ولو 
عن غير قصد نحو ساحة ما من ساحات 
العمل الفنّي أو اإلبداعّي والمعرفّي، أو 
نحو اختراعات في مجاالت شتّى، وإن 
لم يكن ذلك فقد تترك شخصاً ال حول 
أثَر  إليه وال  يسند  دوَر  له وال  قوة  وال 

كمعدٍن خامٍل ال يؤثر وال يتأثر.

آفا  روج  أبناء  رحالهم..  يحطون  أينما 
هوايتهم  يمارسون  السوري  والشمال 
المفضلة ولعل الغالبية يعشقون لعبة كرة 
الكثيرين،  بال  تشغل  باتت  والتي  القدم، 
وظروف  الصعبة  المعيشية  الظروف 
الحرب في البالد دفعت بالكثيرين للخروج 
من الوطن. ولكن؛ لم ينسوا عشقهم لمدنهم 
وزينوا اسم فريقهم باسم قامشلو، مجموعة 
السوري  والشمال  آفا  روج   أبناء  من 
األلقاب  ويحصدون  فريقاً،  يؤسِّسون 

المحليَّة بلبنان.

توسع أوردة الوجه مشكلة يعاني منها الكثير 
من النساء والرجال حول العالم، وتتلخص 
بظهور واضح وأحياناً بروز ألوردة في 
الوجه خضراء أو زرقاء اللون، وغالباً ما 
تظهر تلك األوردة بالمنطقة حول العين، 

وعلى الجبهة واألنف.

من  الجزيرة  إقليم  مناطق  أغلب  تعاني 
األفران  تنتجه  الذي  الخبز  نوعية  رداءة 
اآللية والنصف آلية ومنها ناحية عامودا، 
والخبز يعتبر المادة األساسية للغذاء على 
التي  األسباب  ولمعرفة  منزل؛  كل  مائدة 

صحيفتنا  زارت  الخبز  رداءة  إلى  تؤدي 
وأجرينا  عامودا،  في  اآللي  الفرن 
والمسؤولين  المواطنين  آلراء  استطالعاً 

عن هذه المادة الهامة والضرورية.

الرئيس  المفصل  يعتبر  الجزيرة  إقليم 
بين  التقاء  نقطة  وهي  السوري،  للشمال 
دول المنطقة ويوجد فيها معابر مخصصة 

لدخول المواطنين وخروجهم من روج آفا، 
فكان ال بد من فتح دائرة تخصُّ هذه القضايا 

وتهتم بتيسير أمور المواطنين.

حسن  بن  الشماوي  ابراهيم  السيد  على 
االجتماعية  العدالة  ديوان  إلى  الحضور 
الساعة  تمام  في  وذلك  الكرامة  في 
/10/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 
11/9/2018م للنظر في الدعوى المقامة 
بطلب  حسن  بن  حسن  جاسم  السيد  من 

مبلغ مالي.
المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  وإن 

ستجري بحقك اإلجراءات 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 

الدميقراطي التعددي الذي يقبل التنوع واالختالف ويعتربه غنى ملنطقتنا.

r.ronahi2011@gmail.com

rojnama ronahi

مركز قامشلو     0938541707
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صحيفة روناهي

ت يا مريض
ُ
م

ال يكفي ارتفاع أسعار المواد التموينية كافة، فاليوم نسرد واقعاً 
مريراً يعيشه أبناؤنا في إقليم الجزيرة وهو رفع شريحة من األطباء 
الختصاص معين من تسعيرة المعاينة بين الفينة واألخرى، دون 

رادع أو مراقب عليهم!! 
تم رفع  بعد؟ مؤخراً  إلى ثالثة آالف، وماذا  األلفين  المعاينة من 
معاينة طبابة األطفال ومع كل طبيب هنالك وصفة باآلالف؛ هذا 
اإلرشاد  مع  التحاليل طبعاً  باألصل، عالوة على  الدواء  توفَّر  إن 
المعنوي والنفسي بالشراء من الصيدالني فالن والمخبري عالن 
بهذا  المعني  فَمن  الفان؛  سيارات  بركوب  بنصحك  إال  يبَق  لم 
الشأن؟! ندق باب المسؤولين بالتحرك ووقف هذه المزاجية لدى 
األطباء في رفع تسعيرة المعاينة، ندرك أن الكثير من المواد قد 
يجب  ولكن  اليومية،  للمتطلبات  باإلضافة  الطبية  ومنها  ارتفعت 
أنَّ  ندرك  أيضاً، وكلنا  المريض  بحال  الطبيُب ويرأف  ينِصَف  أن 
الكثيرين من المواطنين أحوالهم المادية مزرية، ال نود اإلطالة؛ 
معمم  غير  الكالم  أن  نخفيكم  وال  وصلت،  قد  الرسالة  أن  نعتقد 
مهنته،  ألساس  والناسي  المستغل  خانة  في  األطباء  كلُّ  فليس 
وهي إنسانية فمنهم من يقدر ظروف بعض المراجعين المرضى 
حاالت  في  يقبض  ال  من  ومنهم  المعاينة،  سعر  من  ويخفض 
حيتان  مثل  أصبحوا  منهم  الكبرى  الشريحة  ولكن؛  استثنائية. 
كلِّ  باب  على  نُعلِّق  تدعونا  ال  لذلك؛  واألسعار.  للسكر  االحتكار 

طبيب الفتةً نكتب عليها: »ُمت يا مريض«. 

عني
 روناهي

مركز قامشلو      052438341

0938374196

s.ronahi.555@gmail.com
شركة روناهي للتوزيع واإلعالن
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 األزمةعلينا أن نتحد لدحر اإلرهاب أينما وجد
ّ
الالمركزية... حتقيق وحدة سوريا وحل

علية  يتفق  لم  سياسي  كمصطلح  الالمركزية 
فلكل  موحد،  تعريف  بإعطائه  المهتمين  كل 
اآلن  حتى  السنين  مئات  ومنذ  سياسي  نظام 

تعريف خاص به وبما يُناسب وضعه السياسي 
واالقتصادي واالجتماعي. 

5»
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القضايا  لجميع  األمثل  الحّل  هو  دون شروط مسبقة  السوريين ومن  بين  بالحوار  البدء  إّن 
العالقة بين األطراف السوريّة، وعلمنا بلقاء مجلس سوريا الديمقراطيّة مع النظام عبر بعض 
الوسائل اإلعالميّة الكرديّة ولم تنشر وسائل إعالم النظام أيَّ شيٍء عّما جرى في اللقاء، وأّن 
الحوار يجب أال يُبنى على قاعدة التشكيك بالنوايا من هذا الطرف أو ذاك، وكان الزمن كفيالً 

«4بحلِّ الكثير من القضايا في سوريا في المراحل الماضية. 

العالقات واالستمرار  للتواصل وعدم قطع  سعيًا 

والنظام  السوري  الشمال  ممثلي  بين  اللقاءات  في 

اإلدارة  شؤون  بمتابعة  تختص  لجان  تشكلت  السوري؛ 

الذاتية الديمقراطية واإلدارات المحلية في الشمال السوري، 

وانبثق تشكيل اللجان عن لقاء مجلس سوريا الديمقراطية 

مع النظام السوري في دمشق؛ إثر توجه النظام السوري 

دعوة إلى مسد إلجراء الحوار بينهما في مساعيهما لحل 
األزمة السورية في شهر تموز المنصرم... 

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

تربه سبيه )مكتبة الجهاد 470618(

مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

عفرين  طلبة  باشر  ـ  الشهباء  روناهي/ 
بتقديم  واإلعداديّة  الثانويّة  للمرحلتين 
2017-2018م  الدراسي  للعام  امتحاناتهم 
وذلك  )السبت(؛  أمس  الشهباء،  مقاطعة  في 
تدريسيّة  لدورات  خضوعهم  من  أسابيع  بعد 
للمجتمع  التعليم  لجنة  إشراف  تحت  مكثفة 

الديمقراطي.
هذا وكانت لجنة التعليم للمجتمع الديمقراطّي 
المرحلة  لطلبة  المدارس  بافتتاح  باشرت  قد 
تموز  شهر  بداية  في  والثانوية  اإلعدادية 
وفق  تكثيفية  دروساً  تلقيهم  بهدف  المنصرم؛ 
مقاطعة  في  يدرسونها  كانوا  التي  المناهج 
أكثر  دمر  الذي  التركّي  العدوان  قبل  عفرين 

من 38 مدرسةً في المقاطعة.
الديمقراطي  للمجتمع  التعليم  لجنة  وكانت 
عفرين،  مقاطعة  في  والتعليم  التربية  وهيئة 
إلجراء  أسبوع  قبل  تحضيراتها  باشرت  قد 
مقاطعة  ضمن  مراكز  عدة  في  االمتحانات 
الشهباء، ومن التحضيرات االنتهاء من وضع 
المواصالت  األسئلة وآلية تصحيحها وتوفير 
المجانية للطلبة الذين يقطنون في أماكن بعيدة 

عن المراكز االمتحانيّة.
الديمقراطي  للمجتمع  التعليم  لجنة  وقامت 
بافتتاح  المنصرم  الثالث من حزيران  بتاريخ 
شيراوا  في  االبتدائية  المرحلة  مدارس 
من طالب  ألفاً  لـ25  التعليم  لتأمين  والشهباء 
عفرين النازحين. كما بدأت بافتتاح المدارس 
للمرحلتين اإلعدادية والثانوية ليتمكن طالب 
في  دارستهم  استكمال  من  المرحلتين  كال 
الفصل الثاني للعام الدراسي 2017ـ  2018م 
وصعوبات  جداً  ضئيلة  بإمكانيات  هذا  وكل 
كثيرة من ناحية تأمين المستلزمات التدريسية.
التعليم  لجنة  عضو  قال  السياق؛  هذا  وفي 
عفرين  مقاطعة  في  الديمقراطي  للمجتمع 
بعد  اللجنة  أهداف  أول  »إن  عبدي:  محمد 
إلى  الطالب  إعادة  كان  الشهباء  إلى  االنتقال 
الدارسة لضمان عدم ضياع مستقبلهم  مقاعد 
وأيضاً لنثبت لألعداء وللعالم أجمع أننا سنكمل 

دارستنا في أي مكان وزمان«.

بعد لقاء دمشق... التنسيق مستمر بتشكيل اللجان

2»

طلبة عفرين يقدمون امتحاناتهم يف الشهباء

بفتح المدارس  وأضاف عبدي: »قمنا مؤخراً 
للمرحلة االبتدائية في قرى ومخيمات مقاطعة 
بدأنا  ثم  من  شيراوا،  ناحية  وقرى  الشهباء 
اإلعدادية  المرحلتين  لطالب  مدارس  بافتتاح 
الفصل  إتمام  الطلبة  يستطيع  لكي  والثانوية 

الثاني في العام الدراسي 2018-2017م«.
بالذكر؛ أن طائرات جيش االحتالل  والجدير 
التركي استهدفت خالل هجومها على عفرين 
لذا؛  معظمها.  ودمرت  المقاطعة  مدارس 
الديمقراطي  للمجتمع  التعليم  لجنة  اضطرت 

على  حرصاً  الدراسة  إليقاف  المقاطعة  في 
سالمة الطلبة.

االحتالل  لجيش  الوحشيّة  الهجمات  وإثر 
إلى  عفرين  أهالي  هجر  ومرتزقته  التركّي 
من  نقطة  أقرب  تعتبر  التي  الشهباء  مقاطعة 

عفرين واتخذوا من المقاطعة مكاناً لالستقرار 
ومواصلة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية، 
قامت  مؤسسة  وكل  مؤسساتهم  بفتح  وقاموا 

بعملها وأعادت تنظيم نفسها مجدداً.
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مركز األخبار ـ قال عضو الهيئة السياسية في 
علي  محمد  حسن  الديمقراطية  سوريا  مجلس 
االتفاق  تم  التي  اللجان  تشكيل  الهدف من  بأن 
هو  السوري,  النظام  مع  اجتماعهم  في  عليها 
العالقات  قطع  وعدم  اللقاءات  في  االستمرار 

بين الطرفين. 
الممثل  الديمقراطية  سوريا  مجلس  يعتبر 
الرئيسي للقوى السياسية والعسكرية في الشمال 
النظام  من  دعوة  على  بناًء  وعليه  السوري, 
من  وفد  بين  اجتماعاً  فترة  قبل  عقد  السوري 
السورية  العاصمة  في  السوري  والنظام  مسد 
على  االتفاق  تم  االجتماع  هذا  خالل  دمشق، 
تشكيل لجان من الطرفين، الستمرار اللقاءات 

ومتابعة األوضاع المتعلقة بالطرفين. وفي هذا 
أنباء  لوكالة  علي  محمد  حسن  صّرح  السياق 
هاوار بأن اللجان التي يتم تشكيلها هي لمتابعة 
الشؤون اإلدارية المعلقة بالمنطقة، وإيجاد حل 

لألزمة السورية.
وفي بداية حديثه أشار حسن محمد علي: »في 
على  االتفاق  تم  السوري  النظام  مع  اجتماعنا 
شؤون  بمتابعة  يختص  اللجان  تشكيل  نقطة 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية واإلدارات المحلية 
بأن  علي  محمد  ونوه  السوري«.  الشمال  في 
قطع  لعدم  هو  اللجان  هذه  إنشاء  من  الهدف 
بين ممثلي  اللقاءات  في  العالقات واالستمرار 

الشمال السوري والنظام السوري.

وأوضح بأن هناك العديد من اللجان التي لم يتم 
الكشف عن أسمائها وأعمالها وأنه من المقرر 
المرحلة  أو  الفترة  في  عنهم  الكشف  يتم  أن 

المقبلة.
الهيئة  عضو  قال  تصريحه؛  نهاية  وفي 
السياسية في مجلس سوريا الديمقراطية حسن 
محمد علي: »سيكون هناك العديد من الفقرات 
اللجان  لهذه  العريضة  وبالخطوط  الواضحة 
المرحلة  هذه  في  لشعبنا  سنكشفها  وأعمالها، 
األزمة  إلنهاء  األخيرة  المرحلة  تعتبر  التي 

السورية«.

العالقات  هيئة  رئيس  أكد  ـ  األخبار  مركز 
الخارجية في مقاطعة عفرين سليمان جعفر أن 
لتنفيذ مشروع مصطفى  التركية تسعى  الدولة 
أتاتورك المتمثل في الميثاق الملي والذي يعتبر 
من  تبدأ  التركية  للدولة  الجنوبية  الحدود  بأن 
البحر المتوسط وتنتهي بكركوك مروراً بحلب 

والرقة والموصل. 
لقاء  خالل  جاءت  جعفر  سليمان  تصريحات 
حول  للحديث  هاوار  أنباء  وكالة  معه  أجرته 
سوريا  شمال  مناطق  ضد  التركية  الهجمات 

وباشور كردستان.
ضم  في  التركية  األطماع  »إن  قال:  جعفر 
إلى  كردستان  وباشور  سوريا  شمال  مناطق 
مصطفى  حكم  زمن  إلى  تعود  التركية  الدولة 
كان  اسكندرون  لواء  احتالل  آتاتورك،  كمال 
بداية تنفيذ هذا الميثاق الملي، والمرحلة الثانية 
تقسيم المناطق الممتدة من البحر المتوسط إلى 

كركوك لتجزئتها ومن ثم احتاللها«.
الديمقراطي  الحزب  بمواقف  يتعلق  وفيما 
الكردستاني من االحتالل التركي، عبر سليمان 
بها  أدلى  التي  للتصريحات  أسفه  عن  جعفر 
طالب  والتي  كردستان  باشور  وزراء  رئيس 
من  بالخروج  الكردستاني  العمال  حزب  فيها 
باشور كردستان. وأضاف جعفر: »كردستان 
لجهة معينة،  ليست لحزب معين وليست ملكاً 
وإيديولوجية  جميعاً،  للكرد  ملك  كردستان 

الكرد  بأن  تقول  الكردستاني  العمال  حزب 
موجودين في أجزاء كردستان األربعة،  ومن 
حق هذا الحزب أن يتواجد في أي مكان يتواجد 

فيه الكرد«.
يحاول  التركي  االحتالل  أن  إلى  جعفر  ونوه 
اآلن احتالل باشور كردستان لتحقيق أطماعه 
التي  التاريخية  بالمقاومة  أشاد  كما  التاريخية، 
التركية:  الدولة  أطماع  ضد  الكرد  يخوضها 
الدولة  مقاومة ضد  بأن هناك  »عزاؤنا وأملنا 
التي  عفرين  مقاطعة  في  وبخاصة  التركية 
التابعة  اإلرهابية  الفصائل  مع  تركيا  احتلتها 
لمرتزقة داعش«. وأشار جعفر إلى أن تاريخ 
المجموعات  باستخدام  التركي حافل  االحتالل 
بالدعم  واستشهد  مصالحها،  لتحقيق  المرتزقة 
للمجموعات المرتزقة  الذي تقدمه تركيا حالياً 
»المجموعات  قائالً:  وتابع  عفرين،  في 
نهايتها  أن  تشعر  باتت  عفرين  في  المرتزقة 
اقتربت. لذلك؛ ترتكب المزيد من أعمال النهب 

واالختطاف واالبتزاز وطلب الفدية«. 
في  الخارجية  العالقات  هيئة  رئيس  واستنكر 
مقاطعة عفرين سليمان جعفر في ختام حديثه 
االعتداءات التركية واالحتالل التركي لمناطق 
شمال سوريا وباشور كردستان، وطالب الرأي 
من  الغاشمة  القوة  هذه  بإخراج  الدولي  العام 

األراضي التي تحتلها.

غضب  عمليات  غرفة  نفذت  ـ  األخبار  مركز 
التابعة  أخترين  ناحية  في  عملية  الزيتون 
مرتزق  فيها  قتل  حلب،  شمال  إعزاز  لمنطقة 

تابع لمرتزقة فرقة السلطان مراد. 
الزيتون،  غضب  عمليات  غرفة  أصدرت 
فيه  أعلنت  العام،  الرأي  إلى  بياناً  )الجمعة( 
خالل  مراد،  السلطان  لفرقة  مرتزق  مقتل 
لناحية  التابعة  الزيدية   قرية  في  نفذتها  عملية 

أخترين.
غرفة  في  وحداتنا  »نفذت  البيان:  في  وجاء 
 2018/5/8 بتاريخ  الزيتون  غضب  عمليات 
باعزاز  أخترين  منطقة  في  نوعية  عملية 

على  رداً  وذلك  زيادية  قرية  في  وبالتحديد 
انتهاكات المرتزقة بحق أهلنا العزل في عفرين 
من النهب والسلب وسرقة الممتلكات وباعتبار 
شرعنوا  الذين  هم  مراد  سلطان  مرتزقة  أن 
السوري،  الشمال  منطقة  في  التركي  الوجود 
مرتزقة  أحد  حركات  برصد  وحداتنا  قامت 
اقترفت  ما  جزاء  لينال  وذلك  مراد  السلطان 
أياديهم القذرة بحق أهلنا ونحن كغرفة عمليات 
وجدوا  أينما  المرتزقة  نتوعد  الزيتون  غضب 
النصر  عفرين..  يا  فصبراً  القريب  باالنتقام 

قادم«.

عقد  له،  اعتيادية  جلسة  في  ـ  األخبار  مركز 
المجلس التشريعي اجتماعاً في صالة المجلس 
الديمقراطية.  المدنية  اإلدارة  بمبنى  التشريعي 
في  الماشي  فاروق  المجلس  رئاسة  وتناول 
الحديث عن الوضع السياسي العام، ركز فيها 
على الحرب الخاصة التي تستهدف أهالي منبج 

وإدارتهم المدنية.
سوريا  مجلس  إدارة  أن  إلى  الماشي  وأشار 
الديمقراطية، قد عقد مؤخراً مباحثات لتقارب 
السوري؛  والنظام  مسد  بين  النظر  وجهات 
لوضع حد للحرب الضروس، وخالل الجلسة 
العمل لمدينة منبج  تمت مناقشة مسودة قانون 
الحصول  من  صحيفتنا  تمكنت  وقد  وريفها، 

على نسخة منه.
المسودة  في  جاء  ما  بحسب  القانون  ويهدف 
وسبيل  اإلنسان،  حياة  في  مقدس  »العمل 
أساس  على  وعادل  مجتمع حر  إلى  الوصول 
االستغالل  فيها  ينتفي  نقية  وحياة  التشاركية، 
المستوى  ولتطوير  اإلنسان،  وكد  لجهد 
االقتصادية  المشاكل  ومعالجة  المعيشي، 
الديمقراطية،  ومبادئ  أسس  على  للمجتمع 

والتوازن البيئي، وحرية المرأة«.
وضم القانون بحسب المسودة 46 مادة، حيث 
أطر  تخص  تعريفات  األولى  المادة  أوضحت 
العمل منها: »تعريف صاحب العمل، والعمل، 
والعامل، والنقابة، واألجر وغيرها من األمور 

التي تتعلق بطبيعة العمل«.
كما تناول القانون في المادة )2( »العمل حق 
المدنية  اإلدارة  تعمل  عليه  قادر  مواطن  لكل 
تكافؤ  أساس  على  توفيره  على  الديمقراطية 
بينت  فقد   )5( للمادة  بالنسبة  أما  الفرص«، 
»وفق أحكام القانون للعمال، وأصحاب العمل 
أساس  على  نقابية  منظمات  تكوين  في  الحق 
األدنى  »الحد   )22( المادة  وحددت  مهني«. 
ل.س  ألف  وثالثون  خمس  يكون  األجور  من 

في الشهر«.
فيما تناولت المادة )31( أجر العمل اإلضافي 
صاحب  يدفع  اإلضافي  العمل  أجور  »زيادة 
العمل زيادة وقدرها100% من األجر الطبيعي 
عن كل ساعة عمل أو عن كل يوم إضافي«. 
يذكر أن القانون قد أقر من غالبية األعضاء في 

المجلس التشريعي بعد التصويت عليه.

مجلس  رئيس  نائب  أوضح  ـ  األخبار  مركز 
العزلة على  أن  ياسر عباس،  الشدادي،  ناحية 
والمواثيق  والعهود  للحقوق  منافية  أوجالن 
الدولية كافة، الفتاً أن الهدف من عزلة أوجالن 
هو عدم نشر ثقافته وفلسفته في الشرق األوسط، 
كافة  وتوحيد  مظلوم  كل  بتحرير  نادى  كونه 

الشعوب في ظل األمة الديمقراطية.
الشعب  قائد  على  المفروضة  العزلة  بصدد 
غير  والممارسات  أوجالن،  هللا  عبد  الكردي 
بحقه  التركي  االحتالل  يرتكبها  التي  اإلنسانية 
مجلس  رئيس  بنائب  هاوار  أنباء  وكالة  التقت 
ياسر  الحسكة،  مقاطعة  في  الشدادي  ناحية  
العزلة  حديثه  بداية  في  استنكر  الذي  عباس، 
على  التركية  الحكومة  تطبقها  التي  التعسفية 

أوجالن.
وأضاف عباس: »نحن كمكون عربي نستنكر 
وندين العزلة على القائد عبد هللا أوجالن؛ ألنها 
عزلة على الشعوب كافة، وليس على أوجالن 

فقط، االحتالل التركي شدد العزلة على القائد 
ألنه طالب بالحرية ونادى بأخوة  الشعوب«.

حيال  الدولي  الصمت  أن  عباس  ولفت 
أوجالن  بحق  تركيا  تمارسها  التي  االنتهاكات 
تواطؤ  على  دليل  إيمرالي  بجزيرة  سجنه  في 
تلك الدول مع حكومة االحتالل التركي، وتابع 
عن  بالخروج  كافة  الدول  »نطالب  قائالً: 
قائد اإلنسانية من  له  صمتها تجاه ما يتعرض 
انتهاكات من قبل الدولة التركية ألنكم بصمتكم 

تشاركون في هذه االنتهاكات«.
قائد  خروج  في  ترى  تركيا  أن  عباس،  وبيّن 
السجن  من  أوجالن  هللا  عبد  الكردي  الشعب 
المبنية  العثمانية  إمبراطورتيها  على  خطراً 
أوجالن  ألن  نظراً  واالضطهاد،  الظلم  على 
األمة  مبدأ  على  والديمقراطية  بالحرية  ينادي 
خروج  تعتبر  »تركيا  وأضاف:  الديمقراطية، 
لهذا  لهم،  تهديداً  إيمرالي  سجن  من  أوجالن 
السبب لم يتم اإلفراج عنه. ولكننا سنعمل حتى 

نتمكن يداً بيد إلخراج أوجالن من عزلته«.
ومنها  كثيرة  أهداف  للعزلة  أن  عباس  ورأى 
األوسط  الشرق  في  وفلسفته  ثقافته  نشر  عدم 
التي تراها تركيا خطراً على نفسها ألنها تنادي 
بالديمقراطية، كما أنه نادى بتحرير المرأة وكل 
الشخص مظلوم وتوحيد الشعوب كافة في ظل 
وينادي  الديمقراطية،  واألمة  الشعوب  إخوة 

بالعدالة واإلنسانية والمساواة  بين الجميع«.
وفي نهاية حديثه أكد نائب رئيس مجلس ناحية  
التي  االنتهاكات  أن  عباس،  ياسر  الشدادي، 
تمارسها تركيا بحق أوجالن هي منافية للعهود 
»نطالب  بالقول:  وتابع  الدولية،  والمواثيق 
القائد  أسر  بفك  كافة  اإلنسانية  المنظمات 
أوجالن ورجوعه إلى شعبه، ألن ما توصلت 
بفضل  السوري كان  الشمال  في  الشعوب  إليه 

فكره«.

في  مكاتب  عدة  افتتاحه  بعد  ـ  األخبار  مركز 
الشمال السوري في كل من الحسكة وقامشلو، 
وبمراسم احتفالية رسمية؛ افتتح حزب سوريا 
وريفها  منبج  مدينة  في  له  مكتباً  المستقبل 
الكائن بالقرب من مبنى الشبيبة وسط المدينة. 
حضرها وفود من جميع المحافظات السورية، 
منبج  في  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  وعن 
منبج،  أهالي  المئات من  إلى  وريفها، إضافة  
على  دقيقة صمت  بالوقوف  االحتفالية  وبدأت 
أرواح الشهداء، ثم ألقى رئيس الحزب ابراهيم 
القفطان كلمة بدأها بقوله: »نبارك افتتاح مكتب 
تأسيس  جاء  وريفها،  منبج  ألهالي  الحزب 
بالتعددية،  إيمانه  من  المستقبل  سوريا  حزب 
والتشاركية، ويهدف إلى لم شمل أبناء الشعب 

السوري بمختلف أطيافه«.
كما  في سوريا  يجري  أن  نريد  وأضاف: »ال 
جرى في العراق. نسعى لتطبيق الالمركزية؛ 
هذه  ويسعدني  الديمقراطية،  إلى  تؤدي  فهي 
يكون  ال  بحيث  التعددية؛  تعكس  التي  األلوان 
هناك إقصاء ألن في التعددية إثراء من خالل 

قبول اآلخر«.
التنفيذي  للمجلس  المشتركة  الرئيسة  ألقت  ثم 
خلو  نزيفه  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  في 
افتتاح حزب سوريا  »أبارك  فيها:  قالت  كلمة 
خطوة  يعتبر  حيث  منبج،  مدينة  في  المستقبل 
المستقبل  بسوريا  والنهوض  التقدم  نحو  هامة 

وتحقيق آمال الشعب السوري«.

وأضافت: »يضم هذا الحزب مشايخ وأطياف 
الحلول  إيجاد  على  والعمل  كافة،  المجتمع 
السياسية والتخلص من القتل والتدمير، والسعي 
المجتمع  أبناء  وتكاتف  السورية،  األزمة  لحل 
ال  وديمقراطية  تعددية  سوريا  إلى  للوصول 
مركزية، والهدف منها حماية حقوق كل أبناء 
بعيداً  والمساواة في حقوقهم  السوري،  الشعب 

عن العنصرية والطائفية«.
واختتمت نزيفه خلو: »حزب سوريا المستقبل، 
يؤمن بالتغيير السياسي الذي يحافظ على أمن 
ويعمل  كافة،  السورية  المناطق  واستقرار 
على  والعمل  الوطنية،  الملحمة  إعادة  على 
أرضاً  وتوحيده  السوري،  الشعب  أبناء  تنظيم 
المرأة  تنظيم  عضوة  كلمة  ذلك  تال  وشعباً«. 
قالت  عودة  سحر  المستقبل  سوريا  حزب  في 
لرفض  رسالة  هو  اليوم  »إن حضوركم  فيها: 
االستبداد واإلقصاء السياسي الذي أوقع سوريا 
في موقعة المصالح الدولية واإلقليمية المقيتة، 
والذي جعل من بالدنا فريسة لذئاب العالم التي 
تريد تقسيم سوريا، إن هذا الحزب يتخذ شكالً 
ضماناً  الجماعية  القيادة  وهو  المجتمع؛  لقيادة 
لتالفي العيوب والنواقص التي أوقعت بالكثير 
من األحزاب الديكتاتورية التي جلبت الويالت 
لمجتمعاتها، ويسعى الحزب إلى العودة للوضع 
الطبيعي لشعب سوريا لحل األزمات بالحوار 
حزب  وهو  واإلقصاء،  الصراع  عن  بعيداً 
بغض  السوري  الشعب  أبناء  لثقافة  جماهيري 

علينا  يوجب  بما  والدين  العرق  عن  النظر 
جميعاً العمل لبناء سوريا موحدة«. 

وفي السياق ذاته؛ عقد حزب سوريا المستقبل 
شرق  الواقعة  المنصورة  بلدة  أهالي  مع  لقاء 
وبرنامج  ومبادئ  بأفكار  للتعريف  الطبقة 
الحزب السياسي، وحضر اللقاء عدد من أهالي 
المنصورة وأعضاء المؤسسات واإلدارات في 
على  صمت  دقيقة  بالوقوف  اللقاء  وبدأ  البلدة 

أرواح الشهداء.
في  المستقبل  سوريا  حزب  فرع  رئيس  وأكد 
الطبقة مثنى عبد الكريم على أن حزب سوريا 
أخوة  مبدأ  لتجسيد  جاهداً  يعمل  المستقبل 
على حل  قادر  السوري  الشعب  وأن  الشعوب 
األزمة السورية من خالل الحوار، كما وأشار 
رئيس مكتب التنظيم في فرع الحزب في الطبقة 
عبد هللا المبروك إلى أن هداف تأسيس الحزب 
األراضي  ووحدة  السوريين  دماء  حقن  هي 
افتتاح  على  وأكد  التقسيم،  ورفض  السورية 
السويداء  في  المستقبل  سوريا  لحزب  فرع 
وحلب، إضافة إلى وجود مخطط بافتتاح فرع 

للحزب في مدينة دوما بريف دمشق.
وأكد أن للمواطن السوري الحق في االنتساب 
للحزب بشرط االلتزام ببرامج وأهداف الحزب 
منتسب  وغير  سنة  الـ18  سن  يتجاوز  وأن 

لحزب سياسي آخر.
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ياسر عباس: «العزلة على أوجالن منافية 
للعهود واملواثيق الدولية«

حزب سوريا املستقبل يفتتح مكتبه 
يف منبج وجيتمع بأهايل املنصورة

سليمان جعفر: االحتالل 
الرتكي ينفذ مشروع أتاتورك 

لتحقيق أطماعه

عملية لغضب الزيتون
 يف أخرتين وقتل مرتزق

التصويت على قانون
 العمل يف منبج

إعداد الصفحة - جوليا خلو

الكثير  منها  يعاني  مشكلة  الوجه  أوردة  توسع 
وتتلخص  العالم،  حول  والرجال  النساء  من 
بظهور واضح وأحياناً بروز ألوردة في الوجه 
خضراء أو زرقاء اللون، وغالباً ما تظهر تلك 
الجبهة  وعلى  العين،  حول  بالمنطقة  األوردة 

واألنف.
هل يختلف توّسع  أوردة الوجه عن التوّسعات 

الشعريّة في الوجه؟
عن  عبارة  الوجه  في  الشعريّة  التوّسعات 
ورديّة  أو  حمراء  جداً  رفيعة  دمويّة  شعيرات 
الوجه  من  مختلفة  مناطق  في  تظهر  اللون 
وغالباً  العينين.  وأسفل  والوجنتين  الذقن  عند 
الشخص  فيعاني  معاً،  المشكلتين  تتواجد  ما 
من مشكلة توّسع  أوردة الوجه باإلضافة إلى 

مشكلة التوّسعات الشعريّة.
تتعلق  مسألة  هي  بل  مرضاً،  المشكلة  تعدُّ  ال 
بالجمال، ولكن ذلك ال يقلّل من أهمية عالجها، 
عالج  على  يقتصر  يعد  لم  التجميل  فطبُّ 
الحروق والجروح الكبيرة كما كان بالماضي، 
كما لم يعّد رفاهية يلجأ إليها من ال يعجبه أحد 

تفاصيل وجهه أو جسده.

أسباب ظهور توّسع  أوردة
 يف الوجه

تختلف أسباب ظهور توّسع  أوردة في الوجه 
عن أسباب ظهورها في الساقين أو في مناطق 
تسبّب  ال  أنّها  من  وبالرغم  األخرى،  الجسم 
ضرراً في حّد ذاتها، إال أّن ضّررها الحقيقّي 
ضرر نفسّي، كما أشرنا سابقاً، وفيما يلي أهم 

أسباب ظهور توّسع  أوردة الوجه:
السبب  هو  يكون  ما  وغالباً  الوريدّي:  الخلل 
الوجه  أوردة  توّسع   ظهور  في  الرئيسّي 
يحدث  حيث  الوجه،  في  الشعريّة  والتوّسعات 
جدار  في  تلٌف  عنه  ينتج  للدم  عكسّي  تدفق 
غير  بشكل  األوردة  فتظهر  الدمويّة  األوعية 

جميل بالوجه.
وللخلل الوريدّي عدة أسباب أهمها: 

إلى  باإلضافة  الدم:  ضغط  وارتفاع  السمنة 
وأحياناً  األخرى،  الصحيّة  المشاكل  بعض 
يكون السبب غير طبّي، مثل تدليك الوجه أو 
األوعية  تضرر  على  يساعد  ما  بقوة،  غسله 

الدمويّة خاصة في المنطقة حول العين.
التقدم بالعمر: يعتبر التقّدم بالعمر عامالً هاماً 
في إضعاف البشرة والجلد، كما يؤثّر على قوة 
السّن  كبار  أّن  نالحظ  لذلك  الدمويّة،  األوردة 
أكثر تعّرضاً لظهور توّسع  أوردة الوجه عن 

الشباب.
قد تؤّدي بعض األمراض  الجلديّة:  األمراض 
إلى  االلتهابات  وبعض  األكزيما  مثل  الجلديّة 
فأّي  الوجه،  في  الشعريّة  التوّسعات  مشكلة 
مشكلة جلديّة تتسبب في تمّدد األوعية الدمويّة 
في  عامالً  تكون  أن  يمكن  عليها  الضغط  أو 

ظهور مشكلة توّسع  أوردة الوجه.
تتسبّب  والتدخين:  الجويّة  للملوثات  التعّرض 
الجو والهواء في حدوث مشكلة  الملوثات في 
في  منها  أكثر  الوجه  في  الشعريّة  التوّسعات 
أّي جزء من أجزاء الجسم األخرى. كما يلعب 
تلك  ظهور  في  فقط  ليس  هاماً  دوراً  التدخين 
التقّدم  عالمات  ظهور  في  أيضاً  بل  المشكلة، 
أكثر  الوجه  أوردة  عالج  يجعل  ما  بالعمر، 
عن  أطول  فتره  يحتاج  ما  وغالباً  صعوبة 

األشخاص غير المدخنين.
تكون  ما  غالباً  الهرمونيّة:  االضطرابات 

يمرون  فهن  السبب  لهذا  تعّرضاً  أكثر  النساء 
في  الطبيعيّة  الهرمونيّة  التغيرات  من  بالكثير 
االضطرابات  أّن  كما  حياتهن،  مراحل  جميع 
في  سبباً  تكون  أن  يمكن  المرضيّة  الهرمونيّة 
والتوّسعات  البارزة  أوردة  التوّسع   ظهور 

الشعريّة في الوجه.
تؤثّر  التي  األسباب  أهم  من  والقلق:  التوتر 
الحياة  فطبيعة  عام،  بشكل  الوجه  جمال  على 
في هذا الزمان تجعلنا تحت ضغط دائم، وإيقاع 
اإللكترونيّة  األجهزة  واستخدام  السريع  الحياة 
بكثرة من أسباب ظهور توّسع  أوردة الوجه، 

باإلضافة إلى قلة ممارسة الرياضة.
الوراثيّة  العوامل  تترك  لم  الوراثيّة:  العوامل 
عرضاً أو مرضاً إال وكانت أحد أسبابه، وتعد 
أوردة  ظهور  أسباب  أحد  الوراثيّة  العوامل 
البارزة،  أوردة  والتوّسع  العنكبوتيّة  الوجه 
في  أفراد  وجود  عن  الطبيب  يسأل  ما  وغالباً 
العائلة يعانون من نفس المشكلة لتحديد السبب 

الرئيسّي لظهور توّسع  أوردة الوجه.

توسع  أوردة الوجه )ج1(

قان بشكل متعاكس يف الدماغ
ّ
اخليال والواقع يتدف

كوكب جديد يشبه األرض

الحقيقة,  تغيير  هو  بساطة  بكّل  الكذب 
في  المنبوذة  الصفات  من  الكذب  ويعتبر 
اآلفة  هذه  أّن  لألسف  ولكن  المجتمعات,  كّل 
كّل  بأّن  القول  ويمكن  واسع,  بشكل  منتشرة 
مراحل  أحد  في  الكذب  على  أقدم  قد  شخص 
حياته, وال يقتصر الكذب على سن محدد أو 
والذكور  والكبار  الصغار  أن  حيث  جنس, 
وهناك صنف  الكذب,  على  يقدمون  واإلناث 
من األشخاص الذين يكذبون على الدوام حتى 
دون وجود أي سبب للكذب ويطلق على هذا 
النظر  خالل  من  القهري,  الكذب  من  النوع 
لتعريف الكذب يمكن القول بأنه ال يحتاج إي 
دافع, وفي  إال بوجود  الحقيقة  لتغيير  شخص 

الذي  السبب  هو  الدافع  هذا  يكون  ما  الغالب 
األسباب  وللتعرف على  يكذب,  المرء  يجعل 
التي تجعل اإلنسان يكذب في ما يلي أبرزها.

أسباب الكذب

الخوف
يجعل  الذي  األقوى  الدافع  الخوف  يعتبر 
المرء يقدم على الكذب, حيث قد يقدم البعض 
أقوال سيئة ويخشون عواقبها  أو  أفعال  على 
من  للحرب  الحقيقة  لتغيير  يلجؤون  وبالتالي 
يخفي  أن  البعض  يحاول  قد  وكما  العواقب, 
المجتمع,  أراء  من  خوفا  يغيرها  أو  الحقيقة 

التي  األكاذيب  هذه  بأن  بالذكر  الجدير  ولكن 
شعور  تزيل  أن  يمكنها  ال  الكثير  لها  يلجأ 
الخوف لديهم بل إنها تزيد منه شيئاً فشيئا كلما 

زادت أكاذيبهم.
التالعب

المجتمع  أفراد  بين  الشائعة  الكذب  من دوافع 
هو التالعب بأفكار األخرين ومشاعرهم, إن 
التالعب  أجل  من  البعض  يقود  الذي  الهدف 
باآلخرين هو إما إقناعهم باإلقدام على أفعال 
باتخاذ  إقناعهم  حتى  أو  عنها,  االمتناع  أو 
قد  التالعب  دافع  أن  وكما  القرارات,  بعض 
على  للحصول  الكاذب  حاجة  بسبب  يكون 
شيء غير شرعّي أو ال يستحقه مثل األموال 
العاطفّي  الكذب  ويعتبر  والسلطة,  والعاطفة 
من  الكثير  يقدم  حيث  شيوعاً,  األكثر  هو 
الشبان والفتيات على الكذب بشأن مشاعرهم 

من أجل الوصول ألهداف أخرى.
الفخر

تستخدم  والتي  األخرى  الكذب  أسباب  من 
من قبل الكثير هو الفخر أو التباهي إن صّح 
األشخاص  من  الكثير  يقوم  حيث  القول, 
باختالق أحداث ومواقف من أجل أن يظهروا 
بشكل بطولّي أمام اآلخرين ما يجعلهم محط 
االحترام  على  الحصول  أجل  ومن  األنظار 

والثناء.
صاحبه  يقود  أنّه  الكذب  في  المشكلة  تكمن 
يلبّي  الكذب  أّن  حيث  الكذب,  على  لإلدمان 
في  يستمّر  يجعله  ما  مؤقتة  حاجة  لصاحبه 
الكذب للحصول على مختلف حاجاته بسهولة, 
وهذا بدوره ينعكس على المجتمعات بطريقة 
سلبيّة, حيث أّن الكذب يفقد الثقة ويدمر جميع 

أنواع العالقات ويشيع الظلم بين األشخاص.

ة... إمناء بويضات
ّ
ألول مر

ة يف املخترب
ّ
 أنثوي

أّن  »ناسا«  األميركية  الفضاء  وكالة  أعلنت 
بكوكب  شبيهاً  كوكباً  رصدوا  الفضاء،  علماء 
تجعله  الشمس  من  مسافة  على  يقع  األرض 
مناسبا للحياة، مماثلة لتلك التي تفصل األرض 
عن شمسها، وبالتالي فهو مناسب لوجود المياه 
السائلة على سطحه، وهي العنصر الضروري 
وأّكد  نعرفه.  الذي  بالشكل  وتطّورها  للحياة 
مشابهة  األكثر  هو  الكوكب  هذا  أّن  العلماء 
لكوكب األرض من بين كل الكواكب المكتشفة 
حتى اآلن خارج المجموعة الشمسيّة. وأشاروا 
للحياة  مناسب  كوكب صخرّي  »أول  أنّه  إلى 

يدور حول نجم يشبه شمسنا«.
اسم  الكوكب  هذا  على  أطلق  أنّه  إلى  ولفتت 
بواسطة  رصده  وجرى  بي«،   452 »كيبلر 
التلسكوب األمريكي كيبلر، ويبعد عن كوكب 
ويدور  ضوئيّة،  سنة   1400 مسافة  األرض 

الكوكب حول شمسه في 385 يوماً، ما يجعله 
ذا خاصيات مشابهة لألرض التي تدور حول 
شمسها في 365 يوماً. أما شمسه فهي أكبر من 
شمسنا بنسبة 4 بالمئة فقط، وأكثر إشعاعاً منها 
بنسبة 10% لكنها أقدم من شمسنا البالغ عمرها 

4.5 مليار عام بمليار و500 مليون سنة.
الكوكب أكبر من قطر كوكب األرض  وقطر 
كوكباً  يكون  أن  العلماء  ويرّجح  بنسبة %60، 
صخريّاً مع غالف جوّي كثيف وكميات كبيرة 

من المياه على سطحه.
ولكن الوصول إلى كوكب »كيبلر« لن يكون 
ستستغرق  حيث  الراهن،  الوقت  في  سهالً 
عام  مليون   26 يقارب  ما  إليه  فضائيّة  رحلة 
بسبب وجوده في كوكبة »سيغنوس« وهو يبعد 

1400 سنة ضوئيّة عن األرض

بويضات  إنماء  من  تمّكنوا  إنّهم  العلماء  قال 
بشريّة أنثويّة في المختبر ألول مّرة، وهو ما 
اللواتي  للنساء  بالنسبة  الحمل  في  أمالً  يمنح 
االحتفاظ  على  قدرتهن  من  مخاوف  يواجهن 

بمخزون جيد من البويضات في مرحلة ما.
بويضات  إنماء  بريطانيون  باحثون  واستطاع 
األنسجة  من  مأخوذة  ناضجة  غير  خاليا  من 
لم يتحقق من قبل  المبيضية األنثويّة، وهو ما 
الطريق  تمهّد  التقنية  وهذه  الفئران،  في  إال 
قطعة  من  البويضات  آالف  على  للحصول 
صغيرة من أنسجة المبيض التي لم تنضج بعد.
 ويمكن أن يشمل المستفيدون من هذا االختراق 
في  الراغبات  السرطان  مريضات  الطبّي 
اللواتي  والشابات  خصوبتهن،  على  الحفاظ 
أولئك  أو  المبكر،  الطمث  انقطاع  من  يعانين 

اللواتي يرغبون في تأخير وجود أطفال.
قبل  من  الرائدة  التقنية  هذه  إلى  التوصل  وتمَّ 
البروفيسورة إيفلين تيلفر وزمالئها في جامعة 
البويضة  خاليا  بإزالة  قاموا  حيث  أدنبره، 
على  وعملوا  تطّورها،  من  مبكرة  مرحلة  في 
إنمائها إلى أن وصلت إلى المرحلة التي باتت 

جاهزة فيها للتخصيب. 
 The في  نشرت  التي  الدراسة،  وتقول 
 Molecular Human Reproduction
فيها  يتم  التي  األولى  المّرة  أنّها   ،journal

تطوير بويضة بشريّة في المختبر من مرحلة 
الكامل. وينظر إلى  مبكرة إلى مرحلة النضج 
التقدم،  من  مزيد  إلى  أنّه سيؤّدي  البحث على 
خالل  للبويضات  التخصيب  يتم  لم  أنّه  رغم 
مجلس  الدراسة  وأيّد  األجنة،  لخلق  التجربة 

البحوث الطبيّة. 
أنسجة  التجربة  خالل  الباحثون  واستخدم 
خزعات  من  مأخوذة  ناضجة،  غير  مبيضيّة 
بين 25 و 39  أعمارهن  تتراوح  نساء  لعشر 

عاماً بعد الوالدة القيصريّة. 
وتّم تطوير نحو 87 بصيلة )أي نسيج يحتوي 
على بويضات غير ناضجة( ليتمَّ زراعة تسع 
مرحلة  حتى  الجسم  خارج  منها  بويضات 
النضج. وسيكون من الضرورّي إجراء المزيد 
من البحوث لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدام 
البويضات بهذه الطريقة لنمو األجنة البشريّة. 
مركز  من  تيلفر،  إيفلين  البروفيسورة  وقالت 
“هذا  إدنبره  بجامعة  اإلنجابيّة  الصحة  موارد 
يمكن  ربما  األساسيّة.  العلوم  في  كبيٌر  تقّدٌم 
استخدامه إلنتاج األجنة”. وأضافت أن النساء 
اللواتي يخضعن النقطاع الطمث المبكر الذي 
أن  يمكن  العشرينات  في  يحدث  أن  يمكن 

يستفيدوا من ذلك أيضاً. 

د. حممد عويد النشريان

Wisconsin- جامعة  من  علماٌء  قام 
الكهربائّي  النشاط  بمراقبة   Madison
ألدمغة أشخاٍص قاموا بتخيّل مشاهد ومشاهدة 
فيديوهات، بقصد التعّرف وفهم بعض الدوائر 

العصبيّة المميزة.
تدفّق  يزداد  التخيّل  خالل  أنّه  الباحثون  وجد 
الفص  إلى  الجدارّي  الفص  من  المعلومات 
في  العليا  المناطق  من  أي  )القفوّي(،  القذالي 
من  العديد  معطيات  بدمج  تقوم  التي  الدماغ 
النقيض  وعلى  السفلى.  المناطق  إلى  الحواس 
فإّن المعلومات المرئية بالعين تميل إلى التدفّق 
من الفص القذالّي )القفوّي( والذي يشّكل غالبيّة 
إلى  األعلى  باتجاه  البصريّة  المخيّة  القشرة 
الفص الجدارّي. “يبدو أّن هناك ما هو موّجه 
في أدمغتنا وأدمغة بعض الحيوانات فالسيّاالت 
العصبيّة تنتقل باتجاٍه معيٍّن ثم تتوقف ومن ثم 
تبدأ من مكاٍن آخر وهذا الموضوع لم يتّم بحثه 
الباحث وألن أجهزة  جيداً حتى اآلن” بحسب 
تلتقط   EGG للدماغ  الكهربائّي  التخطيط 
إشاراٍت أخرى قد ال تكون على عالقة بما يريد 
الباحثون دراسته وللتركيز على بعض الدوائر 
العصبيّة التي يريد الباحثون دراستها. فقد طُلب 
فيديو  مقاطع  مشاهدة  للتجربة  الخاضعين  من 

قصيرة قبل أن يقوموا بمحاولة تخيّل ما رأوه 
مجدداً من ذاكرتهم في حين طُلب من آخرين 
أن يتخيّلوا أنفسهم على دراجٍة وأن يرّكزوا في 
يتخيلونها  التي  األشكال  تفاصيل  على  تخيّلهم 
ومن ثم تُعرض عليهم مقاطع قصيرة صامتة 
لمناظر طبيعية. وباستخدام خوارزمية طّورها 
 ،EGG الـ  معطيات  لتوضيح   Van Veen
قوٍي  دليٍل  على  الحصول  من  العلماء  تمّكن 

الدماغ.  في  للمعلومات  المّوجه  التدفّق  على 
 Giulio مع  بالتعاون   Van Veen نشر  وقد 
النفس وعالم األعصاب  أستاذ طب   Tononi
من  وآخرون   W-Madison جامعة  في 
في  األخيرة  النتائج  بلجيكا  في  ليج  جامعة 
العمل  هذا  وسيؤّدي   .NeuroImage دوريّة 
إلى تطّوير أدواٍت جديدة تساعد Tononi في 

فهم ما يحدث في الدماغ أثناء النوم واليقظة.

الكذب عادة أم حاجة؟
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عنوةً،  منزلها  من  رت  هجِّ  - الشهباء  روناهي/ 
أغراهم  الشهباء،  لمناطق  عائلتها  مع  وتوجهت 
البعض بالعودة لعفرين، فعادت ألنها تحب وطنها، 
لكن األمور لم تكن كما تصورت، ها هي عفاف عبد 

هللا تروي قصتها لصحيفتنا.
 SEWIYA(( روت لنا عفاف عبد هللا من قرية سيويا
واأللم يعتصر قلبها قصة خروجها من عفرين قائلةً: 
وتوجههم  عفرين  ألهالي  القسري  التهجير  »بعد 
إلى مناطق الشهباء بسبب الحرب التي شنتها دولة 
وعائلتي  أنا  لجأنا  مرتزقتها،  مع  التركي  االحتالل 
إلى بلدة تل رفعت وبقينا فيها حوالي شهرين، وكانت 
والجيران  األقرباء  قبل  من  كثيرة  اتصاالت  هنالك 
الذين بقوا هنالك، يريدون منا الرجوع إلى عفرين، 
وكل  جيدة  بعفرين  األمور  »إن  لنا:  يقولون  كانوا 
لهم  يكون  أن  غايتهم  وكانت  يرام،  ما  على  شيء 

جيران بجانبهم من أهالي عفرين«. 
تابعت عفاف بالقول: »قررت أنا وزوجي الرجوع 
لعفرين وقمنا بالتوجه إلى حاجز سوغاناك، وهناك 
سبب  عن  السؤال  يتم  الحواجز،  على  العادة  كما 
االتحاد  حزب  إلى  انتماء  لك  كان  إن  أو  رجوعك 
وحدات  في  عضواً  كنت  ما  إذا  أو  الديمقراطي، 
المبالغ  دفع  يتم  الحاجز  ولتجاوز  الشعب،  حماية 
والرشاوي من أجل تسيير أمور العبور، وكان على 
وبعد  سورية،  ليرة  آالف  عشرة  دفع  شخص  كل 
الحاجز  إلى  ووصولنا  األول  الحاجز  من  عبورنا 
وتم  دليل،  واسمه  زوجي  شقيق  اعتقال  تم  الثاني، 
دوالراً  وقدره 200  مبلغ  بدفع  فقمنا  بشدة،  ضربه 
ليتم إخالء سبيله، وللعلم يتم دفع الرشاوي على كل 

الحواجز التي تمر منها. وبعد وصولنا إلى عفرين 
لنا،  قيل  كما  تكن  لم  فاألمور  رأيناه،  بما  فوجئنا 
عفرين باتت تشبه معتقالً كبيراً، فاإلنسان الذي يبقى 
ومحكوم  مقيد  وهو  العبودية،  يتقبل  أن  يجب  هناك 
المقاطعة،  على  تسيطر  التي  العصابات  قبل  من 

ويختلف تعاملهم من عصابة إلى أخرى«. 
وأردفت عفاف: »بقينا عدة أيام لكننا لم نستطع البقاء 
لم  جندريسة،  إلى  الذهاب  قررنا  لذا  واالستمرار، 
يكن الوضع في جندريسة بأفضل من عفرين، حيث 
لم نكن نستطيع الخروج من منازلنا بحرية، حتى في 
المنزل كان  القريب من  الحانوت  إلى  الذهاب  حال 
تسأله  أو  كثيراً،  البائع  مع  تتكلم  أال  عليك  يتوجب 
عن شيء خارج أمور البيع، حتى في المنزل يمنع 
إحدى  لوحظت  وإن  المنزل،  شرفة  على  الوقوف 
تنظر من  أنها  أو  منزلها،  واقفة على شرفة  النساء 
نافذة البيت، يقوم عناصر من المرتزقة بالتوجه إلى 

المنزل وضرب صاحبه وإذالله«. 
كنت  المرات  إحدى  »في  قائلة:  عفاف  استرسلت 
فرأيت  الحاجيات،  بعض  لشراء  المنزل  خارج 
شخصاً من المرتزقة ينادي على رجٍل من العامة، 
وقال له: لماذا تنظر إلى سيارتنا بهذه الحقارة؟ يجب 
أن تضع عينك في األرض حين ترى سياراتنا، هل 
سيعودون  كانوا  لو  الحماية؟،  وحدات  قدوم  تنتظر 
لما تركوكم وفروا من عفرين. كنا نسمع الكثير عن 
السرقة  وعمليات  قبلهم،  من  األهالي  قتل  حوادث 
وكيف يداهمون المنازل وينهبونها، ويسطون على 
إن  مرةً:  زوجي  عمة  ابنة  وروت  الناس،  أموال 
الرجل  بعضِّ  وقاموا  رجلين،  بقتل  قاموا  المرتزقة 

الثالث في رأسه وكل جسده، واستطاع الفرار منهم 
الفرار  استطاع  الذي  الرجل  إن  وقالت:  بأعجوبة، 
تحدث كيف قاموا بقتل الرجلين بعد أن وشى بهم أحد 
جيرانهم بأن أحدهم كان يخدم في قوات األسايش، 
المرتزقة  فقام  الذاتية،  الحماية  قوات  في  والثاني 
بقتلهم في منزلهم داخل الحمام، لكن الثالث استطاع 

الفرار بأعجوبة«. 
تحت  يوم  كل  نعيش  »كنا  بقولها:  عفاف  وتابعت 
أكثر من  لذا طلبت من زوجي  كبير،  نفسي  ضغٍط 
مرة الخروج من عفرين، ألن ما من أحد يمتلك ذرة 

الوضع.  هذا  مع  والتأقلم  التعايش  يستطيع  كرامة 
من  إلخراجنا  طريقة  إليجاد  يسعى  زوجي  وكان 
بسالم،  الخروج  من  تمكنا  أسبوع  وقبل  عفرين، 
حوالي  بقينا  قد  وكنا  رفعت،  تل  بلدة  إلى  ووصلنا 
أهالي  بين  أعيش  ألني  سعيدة  اآلن  وأنا  شهرين، 
هذه  تنتهي  أن  وأمنيتي  حرية،  بكل  هنا  عفرين 
أن  دون  عفرين  أرض  إلى  بحريتنا  ونعود  الحرب 
ال  الذين  والمرتزقة  الغرباء  من  محكومين  نكون 

يملكون ذرة من اإلنسانية«. 

والشمال  آفا  روج  أبناء  من  مجموعة  شكَّل 
السوري فريقاً لكرة القدم مع مطلع هذا العام 
الكباتن  من  كلٌّ  الفريق  وأسس  لبنان،  في 
فريق  ونال  علي،  وصابر  حسن  ياسر 
البطوالت  في  األلقاب  من  الكثير  قامشلو 
المحلية التي تقام ببيروت، بإمكانياتهم الذاتية 
المصاريف  خالل  من  شؤونهم  يديرون 
وأجور الملعب والتنقالت والمستلزمات لهم، 
روح المحبة تسود بينهم وحبهم السم قامشلو 
جعلوا الفريق على اسم تلك المدينة الجميلة 
التي تعتبر مهد االنتفاضة وعاصمة الشهادة، 
جت نجوم للكرة السورية واليوم  تلك التي خرَّ
ينتقلون للدول األوروبية ويضعون بصمتهم 
كجو  هيثم  الشهيد  مدينة  قامشلو  هناك، 
الكرة  نجوم  ومدينة  اسكندر  عبود  والشهيد 
والداخل  آفا  روج  في  ينشطون  اآلن  الذين 
ودول  كردستان  باشور  وفي  السوري 
أوقاتهم  ينظمون  الالعبون  هؤالء  أوروبا، 
من خالل العمل لتأمين مصاريفهم العائلية، 
البطوالت  في  دوري  بشكٍل  ويشاركون 

المحلية بلبنان للفرق الشعبية، وقد نالوا حتى 
اآلن 13 لقباً، والجميل حب كل الالعبين السم 
قامشلو بالرغم من أنهم أبناء مناطق أخرى، 
والرقة،  الزور،  مثل عفرين كوباني، ودير 
ذكر  كما  أخرى  ومدن  ودمشق،  وحمص، 
لنا الكابتن ياسر حسن من حي قناة السويس 
وأضاف  الفريق،  مؤسسي  أحد  بقامشلو 
أيضاً: إنَّهم يعتمدون على اإلمكانيات الذاتية 
والدوريات  بالبطوالت  للمشاركة  لالعبين 
كافة  االنتصارات  »نهدي  وقال:  المختلفة 
وسوريا  آفا  روج  ولشهداء  الوطن  ألبناء 
وبشكل خاص لصحيفة روناهي، أصبح اسم 
قامشلو مرعباً للفرق هناك، والتي تحاول أن 
البطوالت  أن  رغم  محترفين  بالعبين  تأتي 
فقط؛  الشعبية  الفرق  صعيد  وعلى  محلية 
وذلك لتحقيق الفوز على فريق قامشلو الذي 
لقباً   )13( نال  حيث  لأللقاب،  ملكاً  أصبح 
خسارة«.  أي  بدون  النهائية  المباريات  في 
مباراة   22 االنتصارات  من  كبيرة  سلسلة 
أبناء  تعادل.  فقط  وواحدة  فوز  منها   21

الفريق يسطرون بعشقهم لمدينتهم ولروج آفا 
والشمال السوري، بحروف من ذهب في كل 
مكان، بأنهم قادرون على تخطِّي كل المحن 
النجاح  اختار  شعب  وبأنهم  الذات،  وإثبات 
والمقاومة ال الفشل واالستسالم أين ما كان، 
العبين  قائمة  الفريق:  أسماء  قائمة  وإليكم 

فريق قامشلو الرياضي:  
الفريق برئاسة: ياسر حسن ـ صابر علي

خلف  يونس  ـ  )حارس(  الحسن  ماجد 
)حارس( ـ محمد عنترـ علي كوباني ـ حسين 

محمد ـ حسان غزال
غمكين حاجي ـ محمد عباس)شفان( ـ سيف 
حموـ   عيسى  ـ  حمي  كانيوار  ـ  خلف  الدين 
حسين حلنجمصطفى حامدي ـ ياسر فخري 

ـ كاوى علي ـ عالء وردة ـ ميالد مال ـ وليد 
ابراهيم ـ حيدر غريب ـ علي حنيف ـ محمد 
ـ  حسين  علي  ـ  عثمان  مسلم  محمد  ـ  جانو 
ابراهيم الجال ـ مهند الحلبي ـ عبد الرحمن 
الياسر ـ حمو مقداد ـ عماد االشقراني. طبعاً 
مع  يلعب  كوباني  ابن  عنتر  محمد  الالعب 
حلب  من  غزال  وحسان  االنترانيك  نادي 
فتبول  الميني  بدوري  العديسة،  اتحاد  لنادي 

للدرجة األولى اللبناني. 

استهوْت  والّتي  األصل،  إنكليزيّة  اللعبة 
من  العديد  وحفّزْت  المشجعين  من  الماليين 
المواهب الرياضيّة فقدْت تلك الصفة القوميّة، 
أنحاء  مختلف  من  القدم  كرة  العبِي  فتعداد 
العالم يصل إلى ربع مليار العب! في أكثر 
من مئتي دولة حول العالم، بل انتشرْت في 
اكتسبْت الصفة  المعمورة حتّى  أنحاء  جميع 
وانتصرْت  القوموية  فسقطْت  العالميّة؛ 
اإلنسانيّة الشاملة في المربّع األخضر، فعالم 
كرة القدم ال يتأثّر بالتباين الماّدي، حيث نرى 
عظماء الالعبين من أمثال بيليه ومارادونا لم 
تالفة ولعبوا  مهترئة وكرة  إاّل أحذيةً  يملكوا 

طين،  مْن  ملعٍب  في  أظفارهم  نعومة  منذ 
ولْم  القدم،  قّمة كرة  إلى  ذلك وصلوا  ورغم 
عليهم  ُصرفَْت  الذين  الالعبين  بعض  يصل 
أيضاً!  الرأسمالية  الصفة  الماليين! فسقطْت 
طبيعيّاً  لها  المعاكسة  الصفة  وانتصرْت 
الرأسمالّي  العالم  ليَت  اإلرادة.  وهي  أال 
والقوموّي يتعلّم ِمْن عالم اإلرادة واإلنسانيّة 

الشاملة؛ العالم األخضر...

تارخيّيًا

يرجع تاريخ اللعبة إلى 4500 سنة َمَضْت! 
وكانوا  القدامى،  الصينيون  مارسها  حيث 
وعرفها  الفائز،  للفريق  الوالئم  يقّدمون 
ق.م،  سنة   600 واليابانيون  اليونانيون 
سنة  ففي  ق.م،  سنة   300 والمصريون 
بإجالء  االنكليز  احتفال  وخالل  1016م، 
الدنماركيين عن بالدهم، لعب اإلنكليز الكرة 
فيما بينهم باستخدام بقايا جثث الدنماركيين، 
القدم  كرة  قوانين  ُوضَعْت  سنة   800 وبعد 
إنكلترا بواسطة االتحاد اإلنكليزّي لكرة  في 

 »football القدم،. تُستخدم كلمة »كرة قدم
في إنكلترا، على حين تُستخدم كلمة »سوكر 
وكندا،  المتحدة،  الواليات  في   »soccer
أحد  يُستخدم  قد  ونيوزلندا،  وأستراليا، 
المصطلحين أو كالهما؛ ولهذا سبب وهو أّن 
تسمية football كانْت تُطلق على رياضتين 
القدم  وكرة   Rugby الرجبي  وهما  آنذاك 

لذلك َوَجَب التفريق بينهما.

أرقام من كأس العامل

الفائز:  1930م،  العالم:  لكأس  بطولة  أول 
األوروغواي.

الفائز:  2018م،  العالم:  لكأس  بطولة  آخر 
فرنسا. عدد بطوالت كأس العالم: 21 بطولة؛ 
حيث أُلغيْت بطولتا 1942و1946م، بسبب 

الحرب العالمية الثانية.
بطوالت  في  الُمسّجلة  لألهداف  الكلّي  العدد 

كأس العالم: 2549 هدفاً.

مانشستر  مواجهة  أرسنال  جمهور  يترقب 
من  وبقليل  بشغف  األحد،  اليوم  سيتي، 
الجديد  للمدرب  المهمة  إسناد  مع  الخوف 
أوناي إيمري الذي سيبدأ عهد ما بعد آرسين 
االفتتاحية  بالجولة  مباراة  بأصعب  فينجر 
القدم.  لكرة  الممتاز  االنكليزي  للدوري 
وسيكون حامل لقب الموسم الماضي منافساً 
في استاد اإلمارات ألرسنال الذي يبدأ موسماً 
فينغر ألول مرة  الفرنسي  في غياب مدربه 

منذ 1996م.
في  تشيلسي  اللندني  الغريم  مواجهة  ومع 
إيمري  يتخيل  أن  يمكن  فال  الثانية  الجولة 

مدرب إشبيلية وباريس سان جيرمان السابق 
األول  موسمه  في  هذه  من  أصعب  بداية 
بإنجلترا. لكن المدرب اإلسباني ليس الوحيد 
في  سريعة  بصمة  ترك  في  يرغب  الذي 
العاصمة لندن، ولكن بات الخبير ماوريسيو 
ساري أحدث حلقة في سلسلة مدربي تشيلسي 
بعدما حل بدالً من مواطنه اإليطالي أنطونيو 

كونتي الشهر الماضي.
في  بسخاء  أنفق  الذي  ليفربول،  ويستضيف 
مثله  أنفق  الذي  هام  االنتقاالت، وست  فترة 

أيضاً اليوم األحد.
وعزز فريق المدرب يورجن كلوب صفوفه 

بضم حارس البرازيل أليسون بيكر من روما 
ومواطنه فابينيو والعب الوسط الغيني نابي 
مع  الفجوة  سيقلص  األرجح  وعلى  كيتا، 
سيتي الذي أحرز اللقب بفارق 19 نقطة عن 

أقرب منافسيه الموسم الماضي.

تشاؤم مورينيو

يسود  ال  أنفيلد  ملعب  التفاؤل  يعم  وبينما 
الموسم  بطل  وصيف  لدى  نفسه  الشعور 
يستهل  الذي  يونايتد  مانشستر  الماضي 
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هيفيدار خالد

املرأة الشابة طليعة احلياة 
احلرة

مؤتمر المرأة الشابة الذي نظم على مستوى 
شمال سوريا وألول مرة، عقد تحت شعار 
»بفلسفة القائد آبو سيفشل االستعمار، بقدرة 
المرأة الشابة سنبني سوريا حرة«. شارك 
سوريا  شمال  في  انعقد  الذي  المؤتمر  في 
مناطق  عن  مندوبة  مئة  ثمانية  بمشاركة 
وفد  إلى  باإلضافة  كافة  السوري  الشمال 
للمرأة الشابة من شنكال. الكل شاركن في 
المنتدى الحر بزيهن الفلكلوري، زيَّنَّ قاعة 
حديقة  وكأنها  الزاهية،  بألوانهن  المؤتمر 
من الزهور التي ازدهرت متحديةً حرارة 

الصيف. 
شابات  الشابة،  المرأة  مؤتمر  في  شاركت 
والكردي،  والسرياني  العربي  المكون  من 
وأهم  ونشاطاتهن  قضاياهن  وناقشن 
يجب  والتي  يواجهنها  التي  الصعوبات 

تجاوزها من اآلن فصاعداً. 
األول  المؤتمر  هذا  في  المشاركات  جميع 
من نوعه، أكدن على أن المرأة الشابة هي 
التي تمثل إرادة الحياة الحرة، التي طمست 
آفا  في روج  واليوم  التاريخ،  عبر  إرادتها 
حرة  حياة  بناء  في  تساهم  سوريا  وشمال 
كريمة بطليعة المرأة الشابة التي أصبحت 
قدوة في الكثير من مجاالت الحياة بجهودها 
ازدهار  في  القيمة  ومشاركتها  وقيادتها 

المجتمع. 
المرأة  أن  على  المرأة  مؤتمر  أكد  كما 
كبيرة  خطوات  خطت  الشابة  وبخاصة 
التي  الثورة  في  األخيرة  السنوات  خالل 
للعديد من  لتمتد  في شمال سوريا  انطلقت 
بأنها قادرة على  المدن فيه، وأثبتت نفسها 
منها  السياسية  المجاالت  في  دورها  لعب 
كان  وبأنه  كافة،  واالجتماعية  والعسكرية 
لوحدات حماية المرأة الدور الفعال والبارز 
قيادتها  خالل  من  المرأة  وجود  إثبات  في 
آفا وشمال  لكل حمالت التحرير في روج 
كوباني  مدينة  في  خاص  وبشكل  سوريا، 
ومقاومة العصر التي ناضلت ضد عدوان 

االحتالل التركي ومرتزقته بكل بسالة.
مكاسب  حماية  من  الشابة  المرأة  وتمكنت 
الثورة في شمال شرق سوريا، وأصبحت 
حقوق  حماية  لضمان  األساسية  القوة 
كافة،  سوريا  أنحاء  في  المرأة  ومكتسبات 
آفا  روج  من  بدأت  التي  المرأة  ثورة  ألن 
من  وغيرها  وديرك  قامشلو  مدينة  من 
المناطق  من  العديد  في  اليوم  تحيا  المدن، 
مرتزقة  من  حديثاً  حررت  التي  األخرى 
سوريا  قوات  ومقاومة  بنضال  داعش 
ومنبج  والطبقة  الرقة  كمدينة  الديمقراطية 
ودير الزور، عدد كبير من اللواتي شاركن 
شابات  من   كنَّ  الشابة  المرأة  مؤتمر  في 
تلك المناطق المحررة وقد علت وجوههن 

فرحة واغتباط ال مثيل لهما. 
قلوب  بين  جمع  الذي  المؤتمر  وشدد  كما 
الحرة  والحياة  الحقيقة  عن  الباحثة  الشابة 
وفجر مشرق محمل ببشائر األمل والسالم 
الشابة  المرأة  من  يتطلب  بأنه  األبدي، 
نفسها  وتدريب  الطليعي  بدورها  القيام 
والمجتمع للوصول إلى مستويات أعلى من 
اليوم  الشابة  المرأة  والحقوق؛ ألن  الحرية 
الجهود  تعزيز  عن  األولى  المسؤولة  هي 
المجتمع وتغيير  لتحرير  الثورية والفكرية 
البنية الذهنية التي تصبح عائقاً أمام التطور 
دورها  ولعب  المرأة،  حياة  في  والتقدم 
القادمة  المرحلة  ألن  وجه،  أكمل  على 
تتطلب جهوداً مضاعفة وطاقة أكثر فعالية 
الفرد  وبناء  االجتماعية  العدالة  لتحقيق 
الحر. وحرية المجتمع تمر من خالل الفرد 
المنظم والمتدرب على معرفة حقيقة الذات 

التي طالما ابتعد عنها.  

أعلنت اإلسبانية جاربين موجوروزا، أنها لن 
تشارك في بطولة مونتريال المفتوحة للتنس، 
في كندا، بعد تجدد اآلالم في ذراعها األيمن، 
والتي أجبرتها على الغياب أيضاً عن بطولة 
الماضي.  األسبوع  األمريكية  خوسيه  سان 
بيانها:  في  اإلسبانية  الالعبة  وأوضحت 
إصابتي  من  أتعافى  زلت  ما  الحظ  »لسوء 
في الذراع منذ األسبوع الماضي.. فعلت ما 
بوسعي لكي أكون هنا، ولكن لألسف، لست 
جاهزة بعد وأحتاج لمزيد من الوقت، أتمنى 
وكان  المستقبل«.  في  لمونتريال  أعود  أن 
عاماً  الـ24  صاحبة  تعود  أن  المنتظر  من 
للمالعب في بطولة مونتريال منذ خروجها 
الشهر  ويمبلدون  ببطولة  الثاني  الدور  من 
الالتفية  مع  ستلتقي  كانت  حيث  الماضي، 
البورتوريكية  وستحل  سيفاستوفا،  أناستازيا 
في  موجوروزا  جاربين  محل  بويج  مونيكا 

البطولة الكندية.

جوان محمد

باركويل صرت رئيس 
االحتاد الرياضي بزحل

تسلَّم مهامه، وأصبح رئيساً مشتركاً لالتحاد 
بدأ  الفور  وعلى  زحل،  في  الرياضي 
الرياضي من الشخصيات  بفرمتة االتحاد 
التي ال تمت للرياضة بصلة، ورفض أن 
يجلس في مكتب خاص به ويكون من حوله 
االستعالم،  في  وسكرتيرة  ورود  باقات 
أين  يصوره  وراَءه  يركض  وإعالمي 
عَم  ويكتب  ينام،  وأين  يأكل  وأين  يجلس 
فعل  وماذا  يكره  وماذا  يحب  وماذا  يلبس 
الجديد  الرئيس  والزمان!!،  الدهر  خالل 
لمعشر  وقال  لإلعالم،  التصريح  رفض 
اإلعالميين التصريحات الخلبية ال أحبها، 
الكوكب  هذا  على  الرياضة  أجعل  سوف 
مدة  خالل  األخرى  الكواكب  لباقي  هدفاً 
مني  وخذوا  تعالوا  وحينها  عام،  أقصاها 
دستور  أي  بدون  تشاؤون  ما  التصاريح 
أو استئذان، في اليوم الثاني عندما وصل 
سائق الفان أمام منزل رئيسنا الجديد، قال 
وليس  للعوام،  ملك  أنت  يا صديقي؟!  عد 
لشخص فالن، ما هذا التواضع والضمير 
وفي  لمقر عمله  مشياً  ه  توجَّ والواجدان؟! 
جلس  الشهداء  ملعب  صادف  الطريق 
حالتك  لماذا  وتساءل  كاألطفال  وبكى 
وصادف  دربه  أكمل  اآلن؟!،  حتى  هكذا 
العباً من الفئات العمرية مسح على رأسه 
مان؟  سوبر  يا  تلعب  نادي  أي  مع  وقال 
إدارات  فأغلب  أحد  مع  ألعب  لن  فأجابه: 
الرعاية  لتقديم  يعملون  وال  تجار  األندية 
كاألغنام،  لبيعنا  يسعون  بل  واالهتمام، 
وجد  وفجأة  المسير  وأكمل  كثيراً  حزن 
شخصاً كان يسبه ويشتمه بمناسبة وبدون 
الفيسبوك وفي كل المجالس  بمناسبة عبر 
بيده  بباقة ورد  البشر واألعيان، وإذا  بين 
ب  فتعجَّ واالمتنان!  الشكر  مع  له  يُقدِّمها 
كيف كان باألمس وكيف هو اليوم. ولكنه؛ 
رفض الهدية وقال هل من خدمة؟ قال نعم 
اآلن،  كناٍد  أرخصه  أن  وأفكر  فريق  لدي 
وهل  قال:  السخرية  باب  ومن  فضحك 
أال  الورود  من  باقة  فقط  ثمنه  الترخيص 
تضحك  وأنت  ألفاً   35 دفع  يجب  تدري 
بدون أسنان، أكمل دربه نحو مكان عمله 
الجديد، دخل باب االتحاد وإذا الكثير من 
ويصفقون  بانتظاره  واقفين  الرياضين 
بحرارة كحرارة النار الموقدة في األفران، 
فقال لهم: لَِم كل هذا؟ ما القصة والحكاية؟! 
مثلي  وأنتم  وإنسان،  شخص  مجرد  فأنا 
رياضتنا  لخدمة  هنا  وجميعنا  مثلكم،  وأنا 
التي أصبحت في خبر كان، أنزل الجميع 
في  منهم  واحداً  كلُّ  ه  وتوجَّ رؤوسهم 
لمنزله ورمى ورقة  فعاد  أما هو  طريقه، 
ألني  استقالتي  »قدمت  عليها  مكتوب 
وجه  بألف  أناس  مع  العيش  أستطيع  ال 

ولسان«.

املرصد 
الرياضي

تقرير/ جوان حممد

إعداد / هوزان سربست

عايدة سلمان حسن من مواليد مدينة قامشلو، أحبت 
الرسم منذ طفولتها، عاشت في عائلة مؤلفة من 10 
أخوة وأخوات باإلضافة إلى الوالدين، تقول: »كانت 
عائلتي مترابطةً وميسورة الحال، أبي كان مسؤوالً 
عنا ويعتني بنا كثيراً، كما أن والدتي كانت توفر لنا 
االحتياجات كافة وتدعمنا بقوة بخاصة نحن البنات، 
توفي والدي مبكراً حين كنا صغاراً، وأصبح الحمل 
أطفال   10 تربية  ألن  والدتي،  كاهل  على  ثقيالً 

يتطلب الكثير من المسؤولية والتضحية«.

التضحية من مسات املرأة

بالخدمة  أخوتي  من  اثنان  »التحق  عايدة:  وأردفت 
السوري  العربي  الجيش  في  اإللزامية  العسكرية 
وتراجع  سنوات،  خمس  آنذاك  مدتها  كانت  والتي 
أن  علينا  توجب  لذلك  فشيئاً،  شيئاً  المادي  وضعنا 

مستلزماتنا،  تأمين  لنستطيع  الدراسة  بجانب  نعمل 
دراستها  إلتمام  حلب  إلى  الكبرى  أختي  توجهت 
الجامعية األمر الذي تطلب مصاريف إضافية، كنت 
آنذاك أعمل )كوافيرة( في صالون التجميل، وأدرس 
أيضاً إلى أن حصلت على شهادة البكلوريا في الفنون 
النسوية، كنت أريد أن أكمل دراستي ألحقق حلمي 
في كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق، وكنت أطمح 
أن أعمل بجانب دراستي في دمشق ألخفف العبء 
بطلٍب  ذلك  عن  عدلت  لكنني  والدتي،  كاهل  عن 
للعائلة،  المادي  بالوضع  متعلقة  وألسباب  منها، 
كبيرة،  مصاريف  إلى  تحتاج  الجميلة  الفنون  فكلية 
الطعام  ومصاريف  الطرق  أجور  إلى  باإلضافة 
والشراب والسكن، ضحيت بحلمي ألنني لم أرغب 
بكسر كلمة والدتي أوالً، وثانياً ألن مجتمعنا لم يكن 
بعيدة  مدينة  في  لوحدها  فتاة  تعيش  أن  فكرة  يتقبل 
دائماً  كانت  والتقاليد  العادات  هذه  وتدرس،  لتعمل 
تقف أمام حلم كل فتاة كانت ترغب بإتمام دراستها 
من مناطق روج آفا، كما أنني شعرت بأنه ال بد من 
مساعدة أخوتي ليكملوا دراستهم، وعلى الرغم من 
هذه التضحية التي قمت بها والتخليَّ عن طموحي، 
إال أنني سعيدة جداً ألنني ساعدت أخوتي وأخواتي 

على تخطي الصعوبات وساهمت في نجاحهم«. 
تابعت عايدة حديثها عن مسيرة حياتها قائلةً: »كنت 
أتعرض لضغوطاٍت جمة بسبب حالة والدتي النفسية 
لذكراه  جداً  مخلصةً  كانت  فهي  والدي،  وفاة  بعد 
وكانت تشعر باأللم لفراقه، وهذا األمر كان ينعكس 
علينا بشكٍل كبير، عملت أنا وأخوتي واعتمدنا على 
الحياة،  عبء  تحمل  على  والدتنا  لنساعد  أنفسنا 
والحقاً كأي فتاة في المجتمع تزوجت وأصبح لدي 
باألطفال  أرزق  لم  لكنني  بها،  أهتم  وعائلة  منزل 
على الرغم من محاوالت األطباء لعالج األمر ولم 
مع وضعي  فشيئاً  شيئاً  تأقلمت  اإلنجاب،  لي  يكتب 
هذا، لكن بالمقابل كان هناك فراٌغ كبيٌر في حياتي، 
وحيدة  أبقى  وكنت  للعمل  يخرج  كان  زوجي  ألن 
منذ  العمل  على  معتادة  كنت  وألنني  المنزل،  في 
الصغر، قررت أن أفتح ورشةً للخياطة، أوالً ألكون 
ألنني كنت أحب  وثانياً  المجتمع،  في  فعالة  عضوة 
مهنة الخياطة بجانب هوايتي المفضلة الرسم، ومن 
وجاء  المصاريف،  في  زوجي  ألساعد  آخر  جانب 
مقترح افتتاح ورشة الخياطة من أحد األقارب الذي 
جلب عدداً من ماكينات الخياطة للبدء بالعمل، وهكذا 
الورشة،  وإدارة  الفتيات  تدريب  على  بالعمل  بدأت 
وبعد مدة استقللت بعملي وأصبحت ورشة الخياطة 

خاصة بي«.

احللم أصبح قاب قوسني

بشكٍل  العمل  »سار  حديثها:  في  عايدة  استطردت 
جامعة  في  الجميلة  الفنون  قسم  افتتح  أن  إلى  جيد، 
روج آفا، والذي كان فرصة ال تعوض بالنسبة لي، 
فقد أصبح حلمي قاب  أنها كانت مفاجأة رائعة  كما 
الجميلة،  الفنون  لكلية  لالنتساب  سارعت  قوسين، 
أؤمن  وألنني  بينهم،  منتسبة  طالبة  أكبر  وكنت 
أمام طموح اإلنسان، وأن  العمر ال يقف عائقاً  بأن 
فالعلم ال حدود  يتعلم،  يبقى  فهو  كبر  مهما  اإلنسان 
له، أنا اآلن أرتاد الجامعة وأدرس فن الرسم والنحت 
والديكور وكل ما يتعلق بالرسم، ويعمل المدرسون 
لديهم من  الجامعة بكل طاقاتهم إليصال كل ما  في 
معلومات لنا، وال يبخلون علينا بأية معلومة بل هم 
سعداء جداً بعملهم على إنشاء جيل جديد من الفنانين 

المبدعين وهم يدعموننا كثيراً«.
عن تنسيقها بين الجامعة والمنزل قالت: »في المنزل 
ال توجد أية عوائق بخاصٍة أنني متفقة مع زوجي منذ 
زواجنا قبل 19 عاماً، وهو أيضاً يرى بأنه البد لي 
من تحقيق أحالمي، ويساعدني ويدعمني كثيراً، كما 
أنني أقوم بتنظيم وقتي بين دوامي في الجامعة وبين 
البيت  في  أنني أرسم أحياناً  المنزل، كما  عملي في 
األصدقاء،  بأحد  خاص  مرسم  إلى  أذهب  وأحياناً 
أقيم معرضاً  بأن  أحلم  هناك، وطبعاً  بالرسم  وأقوم 
بالفعاليات  للمشاركة  دائماً  مستعدة  وأنا  بي،  خاصاً 

أينما كانت«. 
عايدة:  قالت  بها  شاركت  التي  الفعاليات  عن  أما 
مرتزقة  من  كلياً  تحريرها  بعد  الرقة  إلى  »ذهبت 
داعش برفقة عدد من الفنانين، وقمنا بعمل سمبوزيوم 
بقينا  فناٍن منا لوحتين تشكيليتين،  هناك، ورسم كلُّ 
هناك مدة أربعة أيام، وأقمنا معرضاً للفن التشكيلي، 
أنني  كما  الرقة،  أهالي  من  غفيٌر  حشٌد  حضره 
شاركت في معرض آخر ضمن كلية الفنون الجميلة 

في قامشلو«.
في ختام حديثها؛ قالت الفنانة التشكيلية عايدة حسن: 
»بالنسبة لي أشعر بأنني بدأت حياةً جديدةً بعد دخولي 
كلية الفنون، ألنه كان حلمي الذي عشت طويالً على 
أمل تحقيقه، وها أنا ذي بعد كل هذا الوقت والجهد 
أرتاد  الصعوبات  كل  من  الرغم  وعلى  والعناء، 
كلية الفنون الجميلة، وأمارس هوايتي المحببة بكل 
سهولة، فأنا أؤمن بمقولة »أن تصل متأخراً خير من 

أن ال تصل أبداً««. 

تقرير/ أفني يوسف

الفنانة التشكيلية عايدة حسن: «حققت حلمي ولو بعد حني«
روناهي/ قامشلوـ  ألن الطموح ال يقف عند حد معني، أو عند سٍن معينة، وألن اإلرادة القوية 

حتقق كل ما يصبو إليه اإلنسان ويف أي مكان، الفنانة التشكيلية عايدة سلمان حسن مثاٌل 

حلمها  لتحقق  وقوة  صربٍ  بكل  واجتهدت  كافحت  اإلرادة،  القوية  الطموحة  للمرأة  واضحً 

املؤجل، رمست لنفسها حياةً جديدةً بريشتها ولونتها بأزهى األلوان، فمن تكون عايدة؟. 

 من ممارسات املرتزقة الوحشية
ً
فرت من عفرين ختلصا

من بريوت إىل قامشلو عشق املستديرة مستمر

لعبة كرة القدم التاريخ واألصل

انطالقة الدوري اإلنكليزي ..
 بداية صعبة ألرسنال.. وتشاؤم مورينيو

جاربني موجوروزا تغيب 
عن بطولة مونرتيال

أينما حيطون رحاهلم.. أبناء روج آفا والشمال السوري ميارسون هوايتهم املفضلة ولعل الغالبية يعشقون 

لعبة كرة القدم، واليت باتت تشغل بال الكثريين، الظروف املعيشية الصعبة وظروف احلرب يف البالد دفعت 

بالكثريين للخروج من الوطن. ولكن؛ مل ينسوا عشقهم ملدهنم وزينوا اسم فريقهم باسم قامشلو، جمموعة 

من أبناء روج  آفا والشمال السوري يؤسِّسون فريقًا، وحيصدون األلقاب احملليَّة بلبنان.

الموسم الجديد باستضافة ليستر سيتي، غدا 
للمدرب  وفقا  كافية  غير  بتشكيلة  الجمعة، 
جوزيه مورينيو. وأظهر المدرب البرتغالي 
فترة  في  ناديه  نشاط  قلة  بسبب  إحباطه 
كما  الصفوة،  أندية  عكس  على  االنتقاالت 
كافية  إعداد  فترة  العديد من العبيه  يجر  لم 

لضيق الوقت بعد كأس العالم.
وسيلعب توتنهام هوتسبير، صاحب المركز 
الثالث في الموسم الماضي، في استاد جديد 
ألف مقعد، وسيكون  الموسم سعته 62  هذا 
جاهزا الستقبال المباريات في أيلول المقبل، 
تشكيلته  إلى  جديد  العب  أي  يضم  لم  لكنه 

حتى اليوم األخير من فترة االنتقاالت.
مطمئنا  بوكيتينو  ماوريسيو  المدرب  وبدا 
أمام غياب النشاط في سوق االنتقاالت رغم 
أنه طالب مالك النادي »بالمخاطرة« بنهاية 

الموسم الماضي.

وسيمثل إنهاء الموسم بالمربع الذهبي للمرة 
لتوتنهام  التوالي نجاحا مقبوال  الرابعة على 
تشيلسي  من  الضغط  تحت  سيكون  لكنه 
الخامس  المركزين  صاحبي  وأرسنال 
بينما  الماضي،  الموسم  في  والسادس 
الكبير  اإلنفاق  هام صاحب  وست  سيحاول 

انتزاع المركز السادس.
ويحتاج أرسنال لتحسين سجله المفزع أمام 
في  بينهما  مواجهات   3 آخر  ففي  سيتي 
الموسم الماضي تفوق سيتي بإجمالي 1-9.

الحارس  بضم  صفوفه  أرسنال  ودعم 
ليفركوزن،  باير  من  لينو  بيرند  األلماني 
يوفنتوس  مدافع  ليشتشتاينر  ستيفان  بجانب 
سوكراتيس  اليوناني  والمدافع  وسويسرا، 

باباستاثوبولوس.
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ميس كريدي:

سوريا ستعود حبلةٍ جديدة مع 
ة
ّ
ة والالمركزي

ّ
الدميقراطي

فواصل
آلدار خليل

األمة الدميقراطية رؤية عملية، 
 لالستقرار، وحدة للشعوب

ٌ
مسار

التي  آليات تطويرها  ثم  الدولة ومن  السائد من  النمط   ساهم 
إلى ممارسات وصل  التي مضت  العقود  ظهرت على مدى 
الكثير منها إلى حدِّ اإلبادات بحقِّ كلِّ الشعوب على مختلف 
فيهم  بما  األوسط  الشرق  في  الموجودة  الشعوب  انتماءاتها، 
بين  ما  ورهانات  لتحالفات  الدوام  على  ضحايا  كانوا  الكرد 
القوى التي ظهرت إبان ظهور الدولة والسلطات وفيما بعد في 
العصر الحديث ما ظهر من مفاهيم ووجود لما يُسّمى بالدولة 
والتي  الشعوب  جهود  على  تأّسست  التي  وتفاصيلها  العميقة 
مارست – الدولة المذكورة- بحق الشعوب المؤسسة للحضارة 
راح  انتهاكات  بسالم  والعيش  التنظيم  بغية  الدولة  ولنمط 
ضحية تلك األفعال شعوب بأكملها، كالتي حدثت في منتصف 
العقد الثاني من القرن الماضي بحق األرمن والسريان وكذلك 
بحق الكرد حيث بلغ ضحايا ممارسة الدولة التركيّة في أيام 
المليون من األطفال، والشيوخ،  ما يزيد عن مليون ونصف 
والنساء عدا عن العدد الذي راح إبان حكم السلطنة العثمانيّة. 
فالشعوب التي تعّرضت لهذه الممارسات واإلنكار والتجريد 
يجب أن يأتي الوقت الذي يتم فيه إثبات وجود من تبقى منهم 
أال تكون هناك حروب طاحنة أخرى تكون  يريد اآلن  ومن 
الضحية فيها الشعوب واألقليات بخاصة والتي ال تمتلك القدرة 
على حماية ذاتها أمام تيارات الدولة الجارفة وما تفتعله من 
واالقتتال.  والصراعات  للنعرات  تُؤسس  أن  شأنها  سياسات 
لتلك  تعّرضت  التي  الشعوب  من  مهٌم  جزٌء  الكردّي  شعبنا 
أّي  استهداف  الدوام  على  الهدف  كان  حيث  الظالمة  الحقبة 
دون  للحيلولة  تُصرف  جهود  وهناك  الكردّي،  للدور  تطور 
وجود االستقالل السياسّي، إذ مع نهاية الحرب العالمية األولى 
ساهمت الدول المتفاهمة إلى عزل الكرد ومن ثم فّرقتهم، ولم 
امتداد  إنّما  الكردّي،  الوجود  إنكار  لحمالت  بداية  هذا  يكن 
لم  وحدهم  والكرد  أعمق  بشكل  زمٍن  منذ  موجودة  لسياسات 
يكونوا ضحايا إنما حتى من تّمت الموافقة على وجوده ضمن 
الكماشة  فكي  بين  ليكون  عليه  الدولة  تسليط  تّم  معيّن  إطار 
شيء  أّي  ومسح  النفي  وخيار  تمارسه  وما  جهة  من  الدولة 
ما  يماثل  سوريا  في  اليوم  يحدث  ما  الوجود،  مدلوالت  من 
حدث في التاريخ، تختلف األساليب لكن هناك توجهات لمنع 
وجود حالة من التطور يمكن للشعوب الموجودة في سوريا أن 
تمارس دورها وتعبر عن حقيقة وجودها كشعوب أصيلة يحق 
لها أن تقوم بإدارة وطنها ويمكن لها أن تعيش بتوافق وبتفاهم 
تعرض  التي  المجزرة  والدم،  والعنف  الحرب  مظاهر  دون 
لها شعبنا الدرزّي في مدينة السويداء إبادة، استهداف لمكون 
بات تعداده قليالً لمنع أن يكون موجوداً بهويته التي باتت في 
تراجع وضعف نتيجة عملية االنحالل والصهر التي قامت بها 
دولة البعث وال تزال تريد المزيد ليس بحق الدروز فقط وإنّما 
بحقِّ كلِّ السوريين، كان الدروز وبالرغم من تأسيسهم للدولة 
السوريّة هدفاً لإلنكار، حيث ساهموا إلى جانب الكرد وباقي 
المكونات السوريّة في مقارعة المحتل وكانوا كذلك محرومين 
من حقوقهم كسائر من أسس وقاوم وبنى الدولة السوريّة وكان 
لثورتهم – الثورة السوريّة الكبرى بقيادة سلطان باشا- دوٌر 
رائٌد في تثبيت الواقع المقاوم في سوريا باإلضافة إلى أنّهم لم 
يكونوا طرفاً في أّي تآمر على الشعب السورّي وال على أهدافه 
الدروز  له  تعّرض  وما  2011م  عام  بدأت  التي  الثورة  في 
في المرحلة الماضية يتشابه مع ما تعّرض له اإليزيدون في 
شنكال وسائر المناطق التي تعّرضت لإلبادة على مرِّ التاريخ. 
الحقوق  إثبات  أجل  ومن  المشترك  العيش  تطوير  أجل  من 
تكرار  منع  أجل  من  وكذلك  السوريّة  للمكّونات  المشروعة 
ال  النعرات  وبثِّ  والترهيب  االستهداف  حمالت  من  المزيد 
حماية  من  البد  حماية،  وأسس  نظام  هناك  يكون  أن  من  بدَّ 
كّل المكّونات والشعوب الموجودة في سوري  نحن في روج 
كوباني  في  وللمجازر  لإلرهاب  تعّرضنا  سوريا  شمال  آفا- 
عفرين  في  ومؤخراً  الحسكة،  عران،  تل  حاصل،  تل  وفي 
باإلضافة لما تعّرضنا له في اآلونة األخيرة تعرضنا لإلنكار 
مع  نتشابه  حيث  السوريّة  المكّونات  كباقي  تماماً  واإلقصاء 
الدروز في المأساة، من هذا المنطلق نحن قمنا بإصدار بيانات 
الممارس هناك وفي كّل سوريا ضدَّ  إدانة وشجبنا اإلرهاب 
أّي مكّوٍن، وأّكدنا على مساعدتهم وبذل كّل ما يمكن لحماية 
المكّون الدرزّي، ألنّنا جزٌء من سوريا وهم كذلك، ونريد أن 
تكون هناك وحدة ما بين السوريين، الحمالت التي استهدفت 
اإلرهاب وتّم أسر الكثير من داعش وهم اآلن موجودون لدى 
داعش(  )أسرى  أنّهم  من  بالرغم  الديمقراطيّة  سوريا  قوات 
ورقة يمكن من خاللهم تحقيق مكاسب سياسيّة – إذا ما فكرنا 
السوريّة-  الوطنيّة  المسؤوليّة  عن  بمعزل  أو  ضيّق  بمنطق 
المسؤوليّة  بمنطق  التفكير  أن  إال  أجانب  منهم  الكثير  كون 
للخطر  السوريّين  من  المدنيين  حياة  تعّرض  ولمنع  الوطنيّة 
أبدت قوات سوريا الديمقراطيّة استعدادها لمبادلة اإلرهابيين 
الدروز،  األخوة  من  المدنيين  األسرى  مع  لديها  الموجودين 
هذا ما يثبت أنّنا كشعب كردّي نريد تحقيق االستقرار ونبحث 
األخرى  بالشعوب  ضرٍر  أّي  إلحاق  دون  لقضيتنا  حّل  عن 
وبالوطن السورّي، ال بل نريد أن نعيش معاً في توافق، وهذه 
حقيقة مشروعنا وما نؤمن به وما نودُّ تحقيقَه على األرض، 
األمة الديمقراطيّة مشروع حّل ونحن نؤمن بضرورة ترجمته 
على األرض وما نبديه يعكس مواقفنا الجادة في تحقيق ذلك.

الناطقة  مع  خاصاً  حواراً  أجرت صحيفتنا 
السوريّة  الديمقراطيّة  للجبهة  اإلعالميّة 
ميس كريدي، تمحور حول الحوار الوطنّي 
ُوّجهت  التي  والدعوة  السورّي  السورّي 
النظام  قبل  الديمقراطيّة من  لمجلس سوريا 
التطورات  بعد  إدلب  ومصير  السورّي، 
األيام  في  السويداء  في  جرى  وما  الجديدة 
تتعلق  هامة  أخرى  ومواضيع  الماضية، 
بالوضع في الشمال السورّي وسوريا بشكٍل 
بين  بالحوار  البدء  إّن  قالت:  حيث  عام 
السوريين ومن دون شروط مسبقة هو الحّل 
األمثل لجميع القضايا العالقة بين األطراف 
سوريا  مجلس  بلقاء  وعلمنا  السوريّة، 
الديمقراطيّة مع النظام عبر بعض الوسائل 
إعالم  وسائل  تنشر  ولم  الكرديّة  اإلعالميّة 
النظام أيَّ شيٍء عّما جرى في اللقاء، وأّن 
التشكيك  يُبنى على قاعدة  الحوار يجب أال 
وكان  ذاك،  أو  الطرف  هذا  من  بالنوايا 
في  القضايا  من  الكثير  بحلِّ  كفيالً  الزمن 

سوريا في المراحل الماضية. 
وأشارت ميس إلى أّن اإلدارة الذاتيّة في 
شمال سوريا حقّقت نوعاً من االستقرار 
آمنة  مناطقها  على  وحافظت  واألمان 
المهم  وأّن  الحرب،  رحى  عن  بعيدة 
بين  ممكن  هو  ما  إلى  ل  نتوصَّ أن  هو 
من  نبني  اجتماعّي  كعقد  السوريين 
وعلى  وصادقة  جادَّة  عالقة  خالله 
ومن  وواضحة،  صريحة  أسس 
الطبيعّي أن تتجه األنظار إلى إدلب 
المسلّحة  المجموعات  تمرّكز  ألّن 
قلٍق  مصدر  باتت  هناك  اإلرهابيّة 

للكثيرين.
أّي  يرفضون  أنّهم  على  وأّكدت 
ال  ألنّه  أخواني  تركّي  مشروع 
الديمقراطّي  الطرح  مع  يتوافق 
سوريا،  في  العلمانيّة  للقوى 
يهتموا  أن  السوريين  على  وأّن 

على  والتركيز  الداخليّة  وشؤونهم  بأنفسهم 
األهم،  وهو  السورّي  السورّي  الحوار 
وأنّهم كسوريين آلمهم ما حدث في السويداء 
لدحر  السوريين  وحدة  إلى  ميس  وَدعت 
اإلرهاب أينما وجد على األرض السوريّة. 

وفيما يلي نص الحوار:

السوريّة  الديمقراطيّة  الجبهة  في  -أنتم 
ما  باسمها،  اإلعالميّة  الناطقة  وأنِت 
النظام  بين  جرى  الذي  للقاء  رؤيتكم  هي 

السورّي ومجلس سوريا الديمقراطيّة؟
في الواقع لم نطَّلع على ما جرى خالل زيارة 
وفد مجلس سوريا الديمقراطيّة إلى دمشق، 
وال نعلم تفاصيل دقيقة، وال مع من تحاوروا 
بعض  من  علمنا  الحقيقة  وفي  النظام،  من 
المصادر والصحافة واإلعالم الكرديّة عن 
حدوث هذا االجتماع. فقد تّم تعتيم إعالمّي 
سوريا  مجلس  زيارة  حول  النظام  قبل  من 
إعالم  وسائل  تتحدَّث  ولم  الديمقراطيّة، 
تُِذع شيئاً حتى ولو  ا جرى، ولم  النظام عمَّ
رؤيتنا  حاٍل  كلِّ  على  ولكن  صغير.  بخبر 
واضحة  السورّي  السورّي  الحوار  حول 
تماماً، وهي الدفع بهذا االتجاه ألّن الحوار 
السليم  الطريق  باعتقادنا هو  السوريين  بين 
للمضي نحو الحّل، وهذه خطوة أولى يمكن 
قليالً  االنتظار  علينا  ويجب  عليها،  البناء 
ألّن ما جرى لم يكن إال لقاء اتفق الطرفان 
من  ونوع  اللوجيستيّة  األمور  بعض  على 
التنسيق، ولم يتمِّ الحديث عن خطوات جديّة 
ولننتظر  الطرفين  بين  الحوار  إطار  في 
األيام القادمة وعمل اللجان التي ستناقش ــ 
العالقة  األمور  ــ  الكرديّة  المصادر  حسب 

بين الطرفين.

واطالعكم  دمشق  في  تواجدكم  خالل  -من 
منفتٌح  النظام  هل  هناك،  األمور  كّل  على 
السورّي  الشمال  ممثلي  مع  الحوار  على 
المسائل  حّل  إلى  ل  التوصُّ باإلمكان  وهل 

العالقة بينهم؟ 
التشكيك  قاعدة  الحوار على  يُبنى  أال  يجب 
ويجب  ذاك،  أو  الطرف  هذا  من  بالنوايا 
من  األمور  لبحث  الكافية  المهلة  إعطاء 
الجميع على  ينفتح  أن  الجوانب ويجب  كلِّ 
بحل  كفيالً  كان  والزمن  البعض،  بعضهم 
الكثير من القضايا في سوريا في المراحل 
تصفية  على  العمل  يجب  كما  الماضية، 
القلوب والنوايا وعلى أن يكون هناك جديّة 
السوريين  بين  به  والبدء  الحوار،  تقبّل  في 
األمثل  الحّل  فهو  مسبقة  دون شروط  ومن 
األطراف  بين  العالقة  القضايا  لجميع 
اآلن  المتحاورين  الطرفين  وبين  السوريّة، 

النظام ومجلس سوريا الديمقراطيّة.

تجربة  تقيِّمون  -كيف 
الشمال  في  الديمقراطيّة  الذاتيّة  اإلدارة 
السوري، وهل من الممكن أن تكوَن النواة 
السوريّة  المناطق  في  إدارات  بناء  في 

األخرى؟
واقعيّة  أقول وبكل  السؤال  فيما يخصُّ هذا 
ال  وهذا  متجانس  غير  السوري  الواقع  أّن 
يعني أنَّه ال يوجد هناك نجاحات لإلدارات 
الذاتية في بعض المناطق والشمال السورّي 
اإلدارة  حقّقت  سوريا  شمال  ففي  نموذٌج. 
على  والحفاظ  االستقرار  من  نوعاً  الذاتيّة 
الحرب،  رحى  عن  وبعيدة  آمنة  مناطقها 
واتخاذ  المرأة  إشراك  خالل  من  ذلك  وتّم 
اهتمت  التي  الجديّة  الخطوات  بعض 
وهذا  مطالبه.  بعض  وتحقيق  بالمجتمع 
السوريّة  المناطق  على  ينسحب  ال  قد 
من  متبايٌن  السورّي  الواقع  ألّن  األخرى 
منطقة ألخرى، باإلضافة إلى وجود خطر 
السيطرة  ومحاولتهم  المسلمين  األخوان 
على بعض المناطق التي يعتبرونها حاضنة 
المتفاقمة  إدلب  محافظة  ومشكلة  لهم. 
ومحاولة االستقواء بتركيا في هذا الجانب، 
المسلمين  األخوان  دور  ننسى  ال  وبالطبع 
قد  فهي  لهم،  التركي  الدعم  عبر  ذلك  في 
أرادت أن تكون سوريا دولة تابعة لها من 
لألخوان  فيها  األكبر  الدور  إعطاء  خالل 
نواياها  ألن  تنجح  لم  ولكنها  المسلمين، 
وباعتقادي  بالنتيجة  المعالم.  كانت واضحة 
فإنّه من غير الممكن إسقاط تجربة اإلدارة 
السوري  الشمال  في  الديمقراطيّة  الذاتيّة 
على المناطق السوريّة األخرى، واألهم من 
بين  ممكن  ما هو  إلى  ل  نتوصَّ أن  ذلك هو 
خالله  من  نبني  اجتماعّي  كعقٍد  السوريين 
لعالقة جادَّة وصادقة وعلى أسٍس صريحٍة 
وواضحٍة، وأعتقد أنّه من األفضل الحديث 
عن اإلجماع السورّي وأن نكون جزءاً من 
الكّل أي من اإلجماع السورّي ويكون البناء 

على هذا األساس.  

درعا  على  السوري  النظام  سيطرة  -بعد 
اآلن  عينُه  باتت  تفاهمات  عبر  والقنيطرة 
على إدلب، بتصوركم كيف ستكون األمور 

هناك في ضوء ما يجري؟ 
من الطبيعّي أن تتجه األنظار إلى إدلب ألّن 
موضوع هذه المدينة أو المحافظة السورية 
يقارب  ما  هناك  جهة  فمن  للغاية،  هامٌّ 
األربعة ماليين من الناس فيها، ومن الناحية 
األخرى والهامة للجميع هي تمركز الكثير 
من المجموعات المسلّحة واإلرهابية هناك 
باإلضافة  هذا  تكون صعبة.  قد  والخيارات 
تأجيج  باتجاه  دفعت  خارجيّة  قوى  لوجود 
النقطٍة  هذه  إلى  ليصل  السورّي  الصراع 
إنَّ هناك  الحاسمة، وكما أسلفُت سابقاً 
َن  ا خو أل ا

الذين  وهم  المسلمين 
يديرون أمور الفصائل المرتزقة التي عاثت 
سيطرتها  تحت  وقعت  التي  المناطق  في 
وجوٍد  بأيِّ  نقبل  ال  ونحن  ورعباً،  فساداً 
إرهابّي في البالد وسنقف ضدَّه، وسنعادي 
مع  يتوافق  ال  ألنَّه  أخواني  مشروٍع  أيَّ 
تقدميَّة  علمانية  كقوى  الديمقراطي  طرحنا 
ل  هدفُها إخراج سوريا مما هي فيه، والتوصُّ
األطراف  جميع  تُرضي  التي  الحلول  إلى 

والمكّونات السوريّة.

-تركيا اآلن أصبحت بين نارين الروس من 
األخرى،  الناحية  من  الناتو  وحلف  جهة 
القوى  تصل  لم  وإْن  تركيا  ستختار  أيهما 
الدولية التفاق حول إدلب، هل ستدق طبول 

الحرب هناك؟
صديقة  دولةً  االتحادية  روسيا  تعتبر  نحن 
وكانت نواياها تجاه الشعب السوري وتجاه 
المعارضة الوطنية، نوايا منطقية وتتماشى 
وأنَّ  بخاصة  سوريا،  في  العام  الوضع  مع 
مؤتمر سوتشي الذي انعقد هناك كان محطة 
بعض  عن  النطر  بغضِّ  عليه.  للبناء  جيدة 
اإلشكاليات التي حصلت وبعض المنغِّصات 
أن  نعلم  وكلُّنا  طريقه،  في  وقفت  التي 
يأخذ  وقد  ومعقَّد  شائٌك  السوري  الوضع 
بعضاً من الوقت لنصل إلى تفاهمات جادة 
وباعتقادي  سوريا.  في  العام  الوضع  حول 
بينهم  فيما  متروكةٌ  الدولية  التوافقاِت  فإنَّ 
أن  كسوريين  وعلينا  حولها،  يتَّفقوا  كي 
الداخليّة  وبشؤوننا  بعناية،  بأنفسنا  نهتمَّ 
السورّي  الداخلّي  الحوار  على  ونرّكز 
إال  ويجب  بنظري،  األهم  وهو  السورّي 
محكومة  وهي  غيرنا  بمشاكل  أنفسنا  نُقحم 
الكبيرة  االقتصاديّة  التناقضات  من  بجملة 
بهم  تتحكَّم  التي  هي  ومصالحهم  وغيرها، 

أن  كسوريين  بنا  األَولى  ومن  وبقراراتهم، 
نُفكِّر بما سنفعله كي نخرج من هذه األزمة 
نكون  لها حالً، وعندما  نجد  أن  يجب  التي 
جاّدين في الحوار سيكون الحلُّ في متناولنا 

ويمكن تحقيقه.   

-كما هو معلوم كان هناك نوٌع من اإلدارة 
نأت  حيث  السويداء  محافظة  في  الذاتيّة 
من  جاراتها  في  يجري  عما  بنفسها 
المحافظات األخرى، ماذا تغيّر لتكون هدفاً 

لداعش؟
حالة  فيها  تتبلور  لم  السويداء  محافظة 
أنّه  هناك  حصل  ما  ولكن  الذاتيّة  اإلدارة 
د فيها  كانت هناك أياٍد خارجيّة، حاولت التمدُّ
لكنها بقيت محافظة على تماسكها، ومع كّل 
أسف كان هناك من يحاول النيل من المدينة 
د في وجه من  الهادئة التي عملت على التوحُّ
فيها، وأكبر  المشاكل  كان يريد خلق 
هو  أقوله  ما  على  دليل 
الدولة  مؤسسات  وجود 
تقوم  وكانت  حالها  على 
المنوطة  األعمال  بجميع 
جهات  هناك  وكانت  بها. 
معينة  بأجندات  مرتبطة 
بأمنها  العبث  حاولت 
وهذه  بقيت صامدةً،  ولكنها 
على  اعتمدت  األجندات 
أرضيَّة دينيَّة وهذا ال يتوافق 
مع  األشكال  من  شكٍل  بأيِّ 
واقع الشعب في السويداء، هذا 
القوى  إنَّ  يقول:  الذي  الواقع 
قوى  المدينة هي  في  المتواجدة 
وهذا  وتقدميَّة،  وقومية  يسارية 
التأسيس على  أنه ال يمكن  يعني 
وبشأن  هناك.  ديني  مشروع 
المجزرة التي ارتُكبت هناك والتي 
ثمنها  األبرياُء  المواطنون  دفع 
الباهظ، لم يتغيَّر شيٌء ولكن نتيجة 
اإلرهابيين  هؤالء  على  الضغط 
تلك  نفَّذوا  عليهم  الخناق  وتضييق 
الجريمة المرّوعة التي راح ضحيتها 
البليُغ  والجرُح  األبرياء،  من  الكثير 
كان  عمن  النظر  وبغضِّ  جميعاً  طالنا 
تعّرضت  وما  سوريون  نحن  الهدف، 
إلى  الشمال  من  جميعاً  آلمنا  السويداء  له 
وعلينا  الغرب،  إلى  الشرق  ومن  الجنوب 
ُوِجد  أينما  اإلرهاب  لدحر  نتَّحد  أن  جميعاً 

على األرض السوريّة. 

ظل  في  سوريا  لمستقبل  رؤيتكم  هي  -ما 
التطورات التي حصلت في األيام الماضية، 
األزمة  في  الحسم  ساعة  اقتربت  وهل 

السوريّة دوليّاً؟
على ما يبدو هناك عمل ما إلنهاء األزمة في 
سوريا، وهناك تحّركات دوليّة بهذا االتجاه، 
ولكن ما هو الزمن الذي سيستغرقه ال نعلم، 
التطّورات التي حدثت في درعا والقنيطرة 
هي أمٌر طبيعي ألن المجموعات اإلرهابية 
التي  واالتفاقات  نهاية.  لها  يكون  أن  بدَّ  ال 
النهاية  وفي  منها  بدَّ  ال  كان  هناك  حدثت 
المزيد من  يمنع سفك  بدَّ من حلٍّ سلمّي  ال 
الدماء في سوريا، وكان ال بدَّ من عودة هذه 
وأّن  ٍة  بخاصَّ الوطن،  حضن  إلى  المناطق 
األيدي الخارجيّة كان لها نصيٌب كبيٌر مما 
تدّخل  ولكن  المناطق،  تلك  في  يجري  كان 
الكثير من األطراف لعقد اتفاق بين الفصائل 
الوساطة  عبر  النظام  وبين  هناك  المسلحة 
للذين  اآلمن  الخروج  أّمنت  التي  الروسيّة 
خرجوا من الجنوب السورّي باتجاه الشمال، 
وبالنتيجة نأمُل أن تكون هناك بوادر للحل 
وأن يتحاور السوريون فيما بينهم بعيداً عن 
سوى  يهّمها  ال  التي  الخارجيّة  اإلمالءات 

تحقيق مصالحها ليس إال. 

حاورها / رفيق ابراهيم

ً
ة أوال

ّ
الدميقراطي

أكثر  تتفاقم  بالمنطقة  الموجودة  باتِت األزمة 
تعيشه  الذي  االقتصادّي  االنهيار  فأكثر، 
قيمتها  التركيّة  الليرة  فقدت  بحيث  تركيا 
أمام الدوالر األمريكّي بنسبة قياسيّة وصلت 
إلى10% ما يعني خسارة ماليين الدوالرات 
كّل  على  تنعكس  التداعيات  وباتت  يوميّاً 
الصعب  من  أصبح  لدرجة  الحياة  نواحي 
الحصول على بعض األدوية كما تؤّكد عليه 
بعض وسائل اإلعالم. إلى جانب ذلك الوضع 
االقتصادّي إليران التي تسير بنفس المنحدر 
األمريكيّة  العقوبات  فرض  بعد  وبخاصة 
بالعراق  السيء  االقتصادّي  عليها. والوضع 
الحكومة  تشكيل  وعدم  السياسيّة  واألزمة 
عملية  على  شهور  مضي  رغم  اآلن  حتى 
االنتخابات أمٌر مثير للخوف، إلى جانب هذا 
أزمة سياسيّة واقتصاديّة.  أيضاً  لبنان  يعيش 
مثل  األخرى  الدول  وضع  أقيّم  لن  بالطبع 
التي ال يختلف وضُعها  مصر وليبيا واليمن 
وبالطبع  التي ذكرتها.  الدول  تلك  عن  كثيراً 
هناك سؤال يجب أن نسأله كشرق أوسطيين 
تلو  الواحد  نقع  يجعلنا  الذي  السبب  هو  ما 
السبب  هو  ما  الدومينو؟  أحجار  مثل  اآلخر 
بالفعل  هل  أزمات؟  من  نعيشه  لما  األساس 
سبب كّل ما نعيشه هو نتيجة سياسة الغرب؟ 
فقط  هو  أزمات  من  نعانيه  ما  بالفعل  هل 
تأثيرات  هناك  بالطبع  خارجيّة؟  ألسباب 
ولكن  دورها  إنكار  يمكن  وال  خارجيّة، 
ممتلئة  الجوزة  كانت  إذا  يقول  مثل  هناك 
بسرعة.   كسرها  يمكن  فال  داخليّاً  وسليمة 
وأّن  داخليّة  األساسيّة  القضية  أّن  أرى  إنّني 
وقاية  دون  تجعلنا  نعيشها  التي  األمراض 
بحيث نتعرض للمرض بسرعة كبيرة نتيجة 
اعتماد  نعيشه. وعدم  الذي  البنيوّي  الضعف 
دول المنطقة على شعوبها وعدم رسم سياسة 
اقتصاديّة مجتمعية وعدم وجود نظام سياسّي 
تعليمّي  لنظام  تطويرها  عدم  ديمقراطّي، 
يخلق أشخاصاً يطّورون استراتيجيات وطنيّة 
الغرب،  أبواب  سليمة، يجعلها متسولة على 
القيادات  من  الكثير  تّدعيه  مما  فرغم  لذلك 
السياسيّة في المنطقة باالستقالليّة، لكنه كذٌب 
تبعية  هناك  بل  استقاللية،  توجد  وال  كبيٌر، 
وتبعية حتى العظم.  إذا ما قمنا بتقييم الوضع 
تركيّا  كانت  إذا  المثال  سبيل  فعلى  التركّي، 
القضية  وحلّت  ديمقراطيّاً،  نظاماً  حقّقت  قد 
وعقدت  وديمقراطّي،  مسالم  بشكل  الكرديّة 
التعايش  على  معتمدة  صحيحة  استراتيجية 
اعتمدت  وأيضاً  الجوار  دول  مع  السلمّي 
على سياسة مجتمعيّة في اقتصادها هل كانت 
فعندما  بالطبع  ال  اليوم؟  تواجهه  ما  ستواجه 
أوجالن  القائد  مع  المفاوضات  بدأت مرحلة 
أمام  قيمة مرتفعة جداً  التركيّة  الليرة  كسبت 
تناسب  أّن هناك عالقة  يعني  الدوالر. وهذا 
العدالة،  الديمقراطيّة،  الحريات،  درجة  بين 
أردوغان  وتبنّي  واالقتصاد.  االستقرار 
والخارج،  الداخل  في  الحرب  سياسة 
واستيالؤه على كلِّ السلطات وفرض نظامه 
الديكتاتورّي هي التي وضعت تركيا في هذا 
المأزق وهذا المثال يمكن تطبيقه على إيران 
إّن  نقول:  عندما  لذلك  المنطقة.   دول  وكّل 
تكون  أن  يمكن  ديمقراطية  اتحاديّةً  سوريا 
نموذجاً لكّل المنطقة فهذه ليست مبالغة وإنّما 
في  ديمقراطّي  نظاٌم  تحقق  ما  إذا  حقيقة. 
سوريا فإنّه يمكن أن يقوم خالل فترة قصيرة 
بتضميد جراحها حتى التحّول إلى دولة رائدة 
الدول  في مسار  إذا سارت  ولكن  بالمنطقة، 
تتعامل  التي  العقليّة  بنفس  وعملت  األخرى 
إنهاء  الدول المجاورة فمن الصعب جداً  بها 
الوضع  مثل  األزمة  وهذه  السوريّة.  األزمة 
أخرى.  مرة  لتتفّجر  ستستمر  العراق  في 
لذلك عندما نقوم كسوريين بمناقشة مستقبلنا 
المعاشة  التجارب  من  نستفيد  أن  يجب 
لذلك  الفشل،  نكرر  أال  ويجب  بجوارنا. 
أرى أنّه لن يكون خطأً؛ إن قلنا الديمقراطيّة 
ألنّها  شيٍء،  كلِّ  قبل  والديمقراطيّة  أوالً، 
المفتاح الوحيد الذي يمكن أن نفتح به أبواب 
االستقرار، االقتصاد الذي ال ينهار، والنظام 

السياسي الذي ال ينهزم.

فوزة اليوسف

في  تطّوراٍت  لُجملِة  اختباٍر  ساحةَ  إدلب  تُمثّل 
بتفاهمات  سوريا وحولها، من شأنها اإلطاحةَ 
)روسيا  الضامن  والثالثي  وسوتشي،  أستانا 
انطالٍق  نقطة  أنجزت  حيث  وتركيا(،  وإيران 
األزمة  تتجاوز  ودوليٍة  إقليميٍة  لتفاهُماٍت 
بوتين-  هلسنكي  تفاهَم  أنَّ  وليبدو  السوريّة، 

ترامب، هو أساُس حّل األزمة

الرتّقب يسوُد إدلب مع أنباء عن 
معركة وشيكة

عن  أنباء  وقع  على  ترقٍب  حالة  إدلب  تعيش 
جويّة  بمساندة  النظام  لقوات  وشيكة  عملية 
روسيّة، ودخلت معها الفصائل المسلّحة مرحلة 
العملياِت  باالعتبار  باألخذ  النهائّي،  االختبار 
ودوما  الشرقيّة  بالغوطة  تّمت  التي  العسكريّة 
ودرعا والضربات الجويّة بمحافظة السويداء، 
المجزرة  بعد  داعش  مرتزقة  وجود  إلنهاِء 
لمعركة  تحسباً  القلق  يسوُد  وبذلك  المرّوعة، 
»معارضة«  إعالم  وسائل  وتناقلت  حاسمة، 
بجبهِة  وحشدها  قواتهم  بين  النفير  إعالَن 
موّحدة، قبل المعركة المرتقبة مع قواِت النظام 
ارتفاع أصوات  إلى  أيضاً  المصادر  وأشارت 
تجنّب  تفاهٍم  صيغة  إيجاد  بضرورة  مطالبٍة 
القتال«،  »شرَّ  أسموه  ما  السورّي  الشمال 
ومنع تكرار سيناريو الغوطة ودرعا الذي بدأ 
الروسّي  الجانب  بالتسوية.  وانتهى  بالمعارك 
استبق المعركة بنصِح الفصائل المسلّحة بدرعا 
خالل مفاوضتها، بعدم الخروج إلى إدلب ألّن 
نفسه  المصير  وستلقى  فيها،  ستبدأ  المعركة 
أبي  عن  نُقل  نفسه  والحديث  بالجنوب,  كما 
علي محاميد القيادّي فيما يُسّمى بالجيش الحر. 
استمرار  نية  على  النظام  مصادر  أّكدت  فيما 
كّل  على  السيطرة  استكمال  حتى  المعارك 
المناطق التي تحت سيطرة الفصائل اإلرهابيّة. 
الموجودة  األجنبيّة«  »القوات  لخروج  ودعت 
بالمقابل صّرح  بسوريا بصورة ال مشروعة. 
من  الفروف  الروسّي  الخارجيّة  وزير 
على  القضاء  يجب  بأنّه  الخميس،  سنغافورة، 
اإلرهابيين بإدلب بالتزامن مع حّل مسألة عودة 
»العمُل  وقال الفروف:  إلى سوريا.  الالجئين 
يجري على قدٍم وساٍق، وال يزال هناك الكثير 
للقيام به«. وقالت المتحدثة باسم مفوضية األمم 
الالجئين  عودة  تكون  أن  المهم  من  المتحدة: 
ازدياد  مع  بالتوازي  طوعيّة.  السوريين 
الحديث عن حشود عسكريّة لقوات النظام على 
محاور إدلب يواصل مرتزقة »جبهة النصرة« 
اإلرهابّي عمليات مالحقة وتصفية من يسعى 
واعتقاالت  مداهمة  حملة  فُشنّت  للمصالحة، 
إلى  واقتيدوا  العشراُت  واُعتقل  بالمحافظة، 
النظام  مع  التواصل  بتهمِة  مجهولة  أماكن 
كما  الروسّي،  المصالحة  ومركز  السورّي 
اُعتقل وجهاٌء من الريف الجنوبي بنفس التهمة. 
مرتزقة  إعداَم  شهود  عن  وكاالٌت  ونقلت 
جبل  محور  على  ذبحاً  12 شخصاً  النصرة« 
بتسليم  النية  بتهمة  الالذقية،  بريف  التركمان 

أنفسهم لقوات النظام والتسوية. 
وكان األشخاُص من المجموعات المسلّحة التي 
وبعُضهم  التركمان،  بجبل  قريٍة  على  تسيطر 
جاء من دمشق وريفها. كما شهدت المحافظة 
»أمراء«  طالت  اغتياالت  حملة  مؤخراً 
الالذقانّي«  همام  »أبو  بينهم  بارزين  وقياديين 
الشام«،  تحرير  »هيئة  في  العسكرّي  القائد 
»أبو إسالم األوزبكي« قائد التدريب العسكرّي 
كما  المصرّي«،  بكر  »أبو  والقيادّي  بالهيئة، 
أّكدت المصادر فراَر أعداٍد كبيرٍة من مرتزقة 
للمعركة  تحسباً  التركيّة  الحدود  باتجاه  الهيئة 

القادمة.

إصراّر روسّي على املعركة

بالحرب  كليّاً  المنغمسة  موسكو  تمضي  وإذ 

سقٍف  تحديد  بدون  سياستها  في  السوريّة 
عقباٍت  فإّن  سوريا،  في  قواتها  لبقاء  زمنّي 
المبكر  انسحابَها  ترى  إذ  سحبها،  من  تمنعها 
اإلرهابيين  على  القضاء  قبل  كبيرةً  مخاطرةً 
النوعّي  الروسّي  التدّخل  ولكن  مواطنيها.  من 
الميداِن،  معادالِت  غيّرت  إنجازاٍت  راكم 
معه  لتستعيَد  الكثيف  الجوّي  الغطاء  فأمّن 
قوات النظام السيطرة على مساحات جغرافيّة 
تحت  للعمل  بتركيا  موسكو  ولتدفَع  كبيرة، 
خفض  بمشروع  والقبول  أستانه،  مظلة 
على  الطرفين  تفاهم  انعكس  حيث  التصعيد, 
األرض بعقِد صفقات لصالحهما وعلى حساب 
المرتزقة  السورّي, ونجم عنها حصر  الشعب 
واحتواء  التحّول  معالم  بدأت  معينة.  بقعة  في 
التناقضات في العالقة الروسيّة التركيّة تتضح 
اُصطلح  لما  أستانه  نموذج  صياغة  مع  أكثر 
النار  إطالق  لوقف  الضامنة  بالثالثيّة  تسميته 
في  ألستانه،  األولى  الجولِة  وعقِد  بسوريا، 
النار  إطالق  وقف  اتفاق  بعد  2017/1/23م 
حلب  أحياء  المسلّحة  المعارضة  إخالء  عقب 
استعادة  النظام  بإمكان  يكن  ولم  الشرقيّة، 
السيطرة على حلب لوال الدوُر التركّي، فشّكلت 
تجربةُ حلب أساساً لتوافق مبادلة المصالح بين 
ثماني  ُعقدت  روسيا وتركيا. وخالل 2017م 
عمل  مجموعة  وتشّكلت  »أستانه«،  جوالت 
لمراقبة  وإيرانيّة(،  وتركيّة  )روسيّة  ثالثيّة 
نظام »وقف األعمال القتاليّة«، وِصيَغ مشروُع 
إلى  وبالوصول  التوتر.  خفض  مناطق  إنشاِء 
سوتشي  إلى  االنتقال  كان  العاشرة  الجولة 
األزمة  لكامل  الروسيّة  القيادة  لتأكيِد حصريّة 
تركيا  احتلت  هلسنكي.  قمة  بعد  السوريّة 
عفرين )في إطار صفقٍة مباشرة مقابل سيطرة 
بهدف  الشرقيّة(  الغوطة  على  النظام  قوات 
المشروع  ومحاربة  السياسيّة  أجندتها  تنفيذ 
المسلّحون  ونُقِل  سوريا،  بشمال  الديمقراطّي 
لعفرين،  ومنها  إدلب  إلى   شماالً  وعوائلهم 
وبأخذ  فيها.  الكرديّة  الهوية  لمحو  محاولة  في 
جنوب  النظام  لقواِت  عسكريٍّة  عمليٍة  توقِف 
وفتح  التركّي،  العدوان  مع  بالتوازي  إدلب 
يمكُن  االعتبار،  بعيِن  الشرقيّة  الغوطة  جبهِة 
فهُم حجِم التوافقاِت التي حّصلتها أنقرة لتهجم 
الروسيّة  التقديراُت  تتمحوُر  عفرين.  على 
حول سيِر األمور بإدلب على ِغرار ما جرى 
أو  الحّل  خارطة  بفرِض  الجنوبيّة،  بالمنطقة 
أنقرة  أّن  ليس واضحاً  أنّه  إال  بالقوة،  التسوية 
والوضع  إدلب،  إمارة  عن  التخلّي  بصدد 
الحالي ال ينبئ بهذا االحتمال ونلحظ في خطة 
لتوحيد  توّجهاتها  منها:  اعتباراٍت  جملةَ  أنقرة 
»جيش  هو  واحٍد  بجسٍم  المسلّحة  التنظيمات 
قّوة  لتكون  »النصرة«،  جبهة  تقودها  الفتح« 
المساومة،  أو  للمواجهة  تستخدمها  موّحدة، 
وأعطتها تطمينات بأنّها جاّدة بمحاولة تجنيبها 
وطأة عملية عسكريّة واسعة، ومحاولة احتواء 
على  والعمل  جديدة،  الجئين  موجة  تفادي  أو 
سوريا  ومجلس  دمشق  بين  التفاوض  عرقلة 
ُمحتَملة ألّن  تداعيات  أيّة  الديمقراطيّة، لضبط 
صالحها.  في  ليس  الطرفين  بين  اتفاق  أّي 
 50 من  أكثر  مشكلة  احتواء  هو  والتحّدي 
وأخيراً  العالم.  بلدان  مختلف  من  مسلّح  ألف 
وإعادة  الحرب  بعد  ما  لمرحلة  االستعداد 
نفسها  بتسجيل  تركيّةٌ  شركاٌت  لتبدأَ  اإلعمار، 
في روسيا وإيران وربما الصين. وتشمُل خطة 
موسكو ودمشق على: فتَح أبواِب المصالحات 
ودرعا  الغوطة  خبرِة  ضوِء  في  والتسويات، 
مناطق  مع  والتعاطي  وغيرها،  والقنيطرة 
منفصٍل،  بشكٍل  المسلّحة  والمجموعات  إدلب 
األعمال  ومواصلة  تركيا،  تحاوله  لما  خالفاً 
من  التسوية  رافضي  مواقع  ضد  العسكريّة 
المسلّحين. وبدء عمليات عسكريّة كبيرة ربما 
وشمال  إدلب  جنوب  مناطق  الستعادة  مكلفة 
الجبليّة غرب وشمال  والمناطق  الغاب،  سهل 
وريفها  الالذقية  حدود  على  إدلب  غرب 

المتاِخم للواء اسكندرون. إال أّن ذلك  الشمالي 
إذ  جديدة،  والجئين  نازحين  أزمة  يخلق  قد 
حّذرت منظمات أمميّة من تدفق 700 ألف من 

النازحين جّراء المعركة المرتقبة.  
)التركيّة- المداوالت  ترّكز  أن  يفترض 

لتسويٍة  التوّصل  على  إدلب  حول  الروسيّة( 
أعمال  بأقل  إدلب  تدريجيّة إلمارة  استعادة  أو 
عسكريّة، ومما يُطرح بهذا الخصوص: وقف 
العامة،  الخدمات  وعودة  العسكريّة،  العمليات 
الرئيسة  الطُرق  وفتح  التحتيّة،  البنية  وترميم 
الالجئين،  عودة  وتشجيع  والِسلع،  الناس  أمام 
فيما  المسلّحين،  الثقيل من  السالح  تركيا  تسلّم 
بعمليات  النظام  قوات  تقوَم  أال  روسيا  تضمن 

عسكريّة كبيرة. 
المعضلة الرئيسة أمام عملية إدلب هي مصير 
المسلّحين الرافضين للحل، وبخاصة المصنّفين 
العدد  وبخاصة  تدويرهم،  وكيفيّة  إرهابيّين، 
توجد  ال  والواقع  السوريين.  غير  من  الكبير 
أمام ُمسلّحي إدلب خيارات جّدية للقتال، ولعل 
ترافقهم  منهم  وكثيٌر  انتحاراً،  يكون  القتال 
عائالتهم قَِدموا رافعين رايات الوالء للقاعدة، 

وقد أقسموا أال يُسلّموا أو يغادروا أماكنهم.

القصف مقدمة العملية 
العسكرّية؟؟

تموز  شهر  منتصف  منذ  النظام  قواُت  كثّفت 
صنوف  بمختلف  النارّي  استهدافها  الماضي 
والمقاتلين  »النصرة«  جبهة  لمواقع  األسلحة 
الصينيين من »الحزب اإلسالمّي التركستانّي« 
»حراس  تنظيم  من  والطاجيك  واألذريين 
شهدتها  التي  التصعيد  محاوالِت  مع  الدين« 
لريف  الشرقيّة  والشماليّة  الشماليّة  الجبهتان 
نقاط  لخرق  المسلّحون  سعى  حيث  الالذقية، 
الناريّة  والتغطية  المراقبة  مستغلين  التماس 

التركيّة لتأمين تحّركاتهم.
األولى  مراحل،  على  ستكون  إدلب  معركة 
وتحديداً  ورعاتهم،  المسلّحين  بإعطاء  سياسيّة 
قوات  وتمكين  المصالحة  قبول  فرصةَ  أنقرة، 
قوات  تحتاج  فيما  عليها،  السيطرة  من  النظام 
من  األساسيّة  القوات  لنقل  للوقت  النظام 
المنطقة الجنوبية إلى إدلب ومحيطها، وستُبذل 
تركيا  إلقناع  إيرانيّة  وربما  روسيّة  محاوالٌت 
بتسهيل سيطرة النظام على المنطقة، فيما يشبه 

ما حدث في المنطقة الجنوبيّة. 
التعاوَن  تركيا  برفض  تبدأ  الثانية  المرحلة 
على  المسلّحين  حمِل  في  فشلها  أو  والمعاندة، 
من  العسكريّة  العملية  لتبدأ  المصالحة،  قبول 
الشمالي، ومحور ريف  محاور ريف الالذقية 
الريف  ومحور  الغاب،  وسهل  الشمالي  حماة 
الجنوبي إلدلب من تخوم محافظة حلب حتى 
باتجاه  مدينة حلب  ومن  حماة،  محافظة  تخوم 
الريف الغربي لمحافظة حلب والريف الشمالي 
لمحافظة إدلب لجهة تل العيس وتل حديا وعلى 
امتداد الطريق الدولّي من مورك حتى مداخل 
لوكالة  ميداني  مصدر  وقال  الجنوبيّة.  حلب 
»سبوتنيك«: إّن قوات النظام أنهت استعداداتها 
واسع  برّي  لبدء هجوٍم  واللوجستيّة  العسكريّة 
الالذقية  ريف  كامل  لتأمين  محاور  عّدة  من 
الشمالّي الشرقّي المتاخم لريف جسر الشغور 
الجزء  استعادة  الثالثة،  المرحلة  إدلب.  غربي 
األكبر من محافظة إدلب ومدنها الرئيسة )جسر 
الشغور وأريحا وسراقب وخان شيخون ومعرة 
يضغط  وواقع  ظروف  وستتبلور  النعمان(، 
وعلى  المسلحة  اإلرهابيّة  الجماعات  على 
تركيا ربما يدفعها لقبول خيار المصالحة وإلقاء 
الالذقية  السيطرة على ريف  استعادة  السالح. 
طريق  وفتح  الغربي،  الشمالي  حماة  وريف 
الشمالي  حماة  ريفي  وتأمين  الالذقية  حلب 
سيفرض  الشرقي،  الشمالي  والالذقية  الغربي 
على قوات النظام متابعة تقدمه والسيطرة على 
إلى مدينة  كامل منطقة جسر الشغور وصوالً 
أريحا تزامناً مع التنسيق مع القوات المتواجدة 
بريف حلب الجنوبي الغربي التي هي سيكون 
التي  المناطق  باتجاه  بالتقدم  فعال  دور  لها 
يسيطر عليها مسلحون بينهم جنسيات أجنبيّة. 
فيما تنتشر بريف حماة الشمالّي فصائل مبايعة 
جيش  أبرزها  الشام،  تحرير  هيئة  لمرتزقة 
)أوزبك-  كثر   أجانب  العزة، ويضمُّ مسلّحين 
وقرى  بلدات  على  ويسيطر  إيغور(.  شيشان- 
)الزكاة واللطامنة والصياد وكفرزيتا واألربعين 
واللحايا ومعركبة(، وهي أهم تجمع للمسلّحين 
الفصائل  أبرز  العزة«  بالمنطقة. ويعدُّ »جيش 

المسلّحة التابعة لتنظيم »جبهة النصرة«، تأّسس 
اللطامنة«،  شهداء  »لواء  باسم  2012م  عام 
»تجمع  اسمه  أصبح  أخرى  فصائل  وباندماج 
عام  العزة«  »جيش  ثم  2013م  عام  العزة« 
أبرز  الصينيون  التركستان  ويُعدُّ  2015م. 
مقاتلي ما يُسّمى »الثورة السوريّة«، وقد لعبوا 
بالسيطرة  كبيراً  دوراً  الشيشان،  المقاتلين  مع 
على مناطق من ريفي إدلب الغربّي والالذقية 
مع  لمستوطناتهم  مقراً  وجعلوها  الشمالي 
عائالتهم التي هاجرت معهم بزعم )الجهاد في 
قرى  لوجود  المنطقة  تلك  واختاروا  سوريا(، 
للدولة  بالوالء  عائالتها  بعض  تدين  وبلدات 
كما  التركمانيّة  جذورهم  خلفيّة  على  العثمانيّة 
التركستان. وهذه المناطق هدٌف مباشر للقوات 
الطائرات  باعتبارها منطلق هجمات  الروسيّة 
المسيّرة باتجاه الساحل السورّي، حيث أسقطت 
المضادات الروسيّة في قاعدة حميميم الروسيّة 
الشمالي  الالذقية  بريف  وتنتشر  منها.  العديد 
النصرة«  لـ«جبهة  تابعة  مرتزقة  فصائل 
ولواء  التركستاني  اإلسالمّي  الحزب  أبرزها 
ولفت  اإلسالم.  جبل  وكتيبة  مراد  السلطان 
بداما  قريتي  أّن  إلى  »سبوتنيك«  مراسل 
الطائرات  إطالق  مركَز  تعّدان  والناجية 
منذ  السورّي  الساحل  تستهدف  التي  المسيّرة 
الجويّة  المضادات  أسقطت  والتي  أشهر، 
منها خالل  العشرات  حميميم  بقاعدة  الروسية 

الفترة الماضية، إحداها مؤخراً.

توافُق التنافِع بني
 موسكو وواشنطن

الروسّي  للتوافق  صيغةُ  هو  اليوم  يجري  ما 
للنظام،  الميدانيّة  اإلنجازات  حول  األمريكّي 
سوريا،  في  اإليرانّي  االنتشار  تقييد  مقابل 
طول  على  النظام  قوات  بانتشار  والسماح 
الشريط الحدودّي حتى الجوالن. ما يؤّكد على 
وجود اتفاق روسّي إسرائيلّي أعمق من مجرد 
عدم االعتراض غير واضح المعالم، ورضًى 
سوريا.  في  اإليرانّي  الدور  بتحجيم  روسّي 
المتحدة  الواليات  حلفاء  مخاوف  أثيرت  فقد 
ظّل  في  وتفاقمت  وإسرائيل  السنّية  الدول  من 
ظلَّ  ولهذا  لمصالحهم.  اإليراني  النفوذ  تهديد 
مختلفة  مواقع  في  اإليرانّي  العسكرّي  الوجود 
إذاً  اإلسرائيلّي   االستهداف  في سوريا ضمن 
لم يستطع ترامب تحقيَق هدفِه بالحدِّ من النفوذ 
الضفة  من  باالقتراب  إال  بسوريا  اإليرانّي 
أنّه  والحقيقة  »التنافع«.  قبيل  من  الروسيّة 
يحاول زيادة الضغط على إيران، بعدما أعلن 
انسحاب واشنطن من االتفاق النووّي وأنّها في 
ِحلٍّ منه، فيما رّدت طهران بتصريحات مقابلة 
لتمضي  المريب،  بالهدوء  اتّسمت  ومواقف 
للتهديد  والتصعيد وصوالً  الصواريخ  باختبار 
النفطيّة  أمام اإلمدادات  بإغالق مضيق هرمز 
األخيرة  العقوبات  حزمة  وأما  الخليج.  من 
لجهة  أكثر  بها  تتأثر  أنقرة  فلعل  إيران  ضد 
التجربة  أثبتت  إذ  الطاقة،  من  وارداتها  تأمين 
هذه  ويدعم  البدائل،  إيجاد  على  إيران  قدرةَ 
مسؤولين  ضد  األمريكيّة  العقوباُت  الفرضيّة 
أتراك وتصاعد التصريحاِت بشأن شخصيتين 
فأنقرة  اآلخر  من  طرٍف  كلُّ  يطلبُها  دينيّتين 
تطالب  وواشنطن  غولن  هللا  بفتِح  تطالُب 
المتحجز  برونسون  أندرو  األمريكّي  بالقس 
السياسّي  فالتصعيُد  وبالمجمل  عامين.  منذ 
حجم  جديدٍة.   تفاوٍض  أوراق  ترتيب  عالمةُ 
سوريا  وشمال  إدلب  بملف  والتداُخل  التعقيد 
يتطلّب خطّطاً تدريجيّة بعيدة األمد، وال يمكن 
وقد  والقنيطرة.  ودرعا  بالغوطة  مطابقتها 
عدد  كثافة  بسبِب  أكبر  عسكريّة  عملية  تشهد 
فإدلب  اإلمارة،  في  المسلّحة  الجماعات  وعّدة 
تفكيكها  يصعب  وتكفيريٍة  جهاديٍة  رمزيٍة  لها 
السوريّة  المعارضة  ولتكون  تجاوزها.  أو 
ألّن  بال شك،  الحرب  هذه  في  األكبر  الخاسَر 
موقفها  دعم  أجل  من  الحرب  استغلت  روسيا 
منتهى  في  واشنطن  كانت  بينما  السياسّي، 
البراغماتيّة فتخلّت عن دعم ما ُسّموا بالثوار، 
في جسد  المعارضة  توحيد  باإلمكان  يكن  ولم 
واحد يحظى بقبول كّل السوريين، كما أضاف 
مزيداً  المتطرفة  اإلرهابيّة  التنظيماِت  ظهوُر 

من التعقيد على المشهد السوري

ة؟
ّ
إدلب احللقة األخرية يف األزمة السوري

رامان  آزاد

إدلب ساحة املعركة األخرية قبل هناية األزمة السوريّة، يف البُعد العسكريّ على األقل، 

املهام  وتوزيع  موحّد،  تشكيٍل  بإدلب يف  املسلّحة  اجلماعات  لتوحيد  تركيا  سعي  ورغم 

حٍل  عن  بالبحث  آخر  مكاٍن  يف  الرئيسةِ  الفعِل  اجتاهات  أنّ  إال  بينها،  والقتالية  القياديّة 

ميدانٌ  السورية  األزمة  أنّ  جمددًا  يثبت  وقد  التحدّيات،  وجتاوز  واملساومة  سياسيّ 

تسقط فيه التقديرات والرهانات والتكهنات!
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التي  الدول  أغلب  في  إشكالية  تعريفه  وبات 
التي  الدول  في  وبخاصة  بتطبيقه،  تنادي 
تزخر بمكونات وأقليات عديدة، وقد نجد هذا 
األنظمة  أخذ حقه في  تجلياته  المفهوم وبكل 
الالمركزية  المقاييس  بكل  الفيدرالية، 
بسلوكياته  جديد  قديم  نظام  سياسي  كمفهوم 
في  تبحث  التي  الدول  في  وتتجدد  وثقافاته 
إيجاد آليات للتقليل منها، وتبقى الديمقراطية 
واالجتماعي،  السياسي  لالستقرار  كمدخل 
والوظائف  المهام  توزيع  يتم  خاللها  فمن 
بغض النظر عن الشكل والدين أو أي اعتبار 
بأي  تحظَ  لم  الالمركزية  أن  ورغم  قومي، 
تعريف أو فهم واضح وشامل إال أنها تصبح 
المركز  بين  الديمقراطية  توفر  بمقدار  سهلة 

واألطراف.

تعاريف متعددة

الالمركزية: هي من التنظيمات اإلدارية التي 
تعمل بمبادئ حكم األغلبية وفق الديمقراطية 
بالنهاية  للمركزية،  مناقضة  المتوفرة، وهي 
إداري  بمستوى  السلطة  تركيز  عدم  تعني 
اإلدارية  المستويات  على  وتوزيعها  واحد، 

المتعددة في المؤسسة أو الدولة.
به،  الخاص  ويبقى لكل عالم ومفكر تعريفه 
فاإلداري وايت يقول: »هو عمل نقل السلطة 
والتشريعية  واالقتصادية  التنفيذية  بأنواعها 
مستوى  إلى  أعلى  إداري  مستوى  من 
فيقول:  ماديك  العالم  أما  أدنى«،  إداري 
األول  الالمركزية من مصطلحين،  »تتكون 
المركزية  قيام اإلدارة  السلطة وتعني  تفكيك 
بتفويض السلطة إلى اإلدارة البعيدة جغرافياً 
بالتخويل  يتعلق  والثاني  معينة،  بمهام  للقيام 
للقيام  صالحياتها  بعض  السلطة  منح  وهو 

بوظائف معينة«. 

أهمية الالمركزية يف الوقت 
الراهن

في نهايات القرن السابع عشر وأثناء الثورة 
الفرنسية أصبحت كلمة الالمركزية ضرورة 
خرجت  الثورة  كون  واجتماعية،  سياسية 

أوالً وأخيراً ضد الحكم المركزي )المطلق( 
1820م  عام  في  الكلمة  هذه  الناس  وتداول 

حتى أصبحت ثقافة وسلوكاً يومياً.
لهذه األسباب أو تلك تبقى لالمركزية مزايا 
على  تضفي  واقتصادية  وسياسية  اجتماعية 
شكل الدولة حالة ديمقراطية تتساوى فيها كل 
الالمركزية  أشكال  تعدد  ورغم  المكونات، 
أو  اإلدارية  أو  السياسية  الالمركزية  بين 
بمزايا  تتمتع  أنها  إال  الوظيفية  أو  الجغرافية 
من  بكثير  أكثر  مزاياها  وتبقى  وعيوب، 
عيوبها؛ ألن من مزاياها االجتماعية الحسنة 
يلعب  الذي  االجتماعي  التنوع  على  الحفاظ 
الالمركزية،  وتنظيم  نجاح  في  هاماً  دوراً 
إعادة  األول:  اثنين  أمرين  على  تعمل  وهي 
وترتيب الهيكلية اإلدارية والهرمية السياسية 
الدولة على أسس ديمقراطية وبمشاركة  في 
إعطاء  والثاني:  والمكونات،  األقليات  كل 
جرعات إضافية من الصالحيات في الهيئات 
واإلدارات  الهيئات  إلى  العليا  واإلدارات 

الدنيا في كل المناطق والمحافظات.
الالمركزية  على  العمل  يمكن  مبدئياً 
للعمل وتصبح  تتهيأ اإلدارات  الجزئية حتى 
يمكن  ثم  ومن  مجتمعية،  ثقافة  الالمركزية 
)الواسعة(  الكلية  الالمركزية  إلى  االنتقال 
لتحقيق  ويرمي  شامالً  النوع  هذا  كون 
الدولة  تخدم  استراتيجية  وسياسات  أهداف 

والمواطن.  

مشروع الالمركزية السورية

سوريا ومنذ مئات السنين تتميز بتنوع ثقافي 
قواسم  توفير  يمكن  وال  وطائفي،  وقومي 
كلي  تطبيق  خالل  من  إال  بينهم  مشتركة 
الالمركزية،  وثقافة  مفاهيم  من  جزئي  أو 
الثقافي  حقه  مكون  كل  ينال  خاللها  فمن 

كل  يصبح  حينها  والسياسي،  واالقتصادي 
في  فعاالً  عنصراً  إثنية  مجموعة  أو  مكون 

بناء سوريا المستقبل. 
نورمان ل جونسون يؤكد على هذا من خالل 
التنوع  »يلعب  يقول:  حين  الواضح  رأيه 
دوراً هاماً في تنظيم الالمركزية، مثل النظم 
اإليكولوجية والفئات االجتماعية والمنظمات 
الكبيرة واألنظمة السياسية«، وما يهم المشهد 

حول  التوافق  مدى  هو  مستقبالً  السوري 
توزيع المزايا المنبثقة من مفاهيم الالمركزية 
والتي بدأ الحوار السوري ـ السوري يتناول 
هذه القضية بكل جدية؛ ألن الالمركزية تهتم 
أوالً باتخاذ القرارات الصحيحة كونها بعيدة 
المنطلق  هذا  من  المركزية،  السلطة  عن 
المكونات  كل  مطالب  وتحقق  تستجيب 

واألقليات.
 الهدف من الالمركزية في الشمال السوري 
دعوة  بشكل عام هي  بشكل خاص وسوريا 
للتوافق بين المركز واألطراف؛ كون السلطة 
تعقيداً  السورية  األزمة  زادت  المركزية 
وألنَّنا كنا في ِخَضم أزمة سياسية )دستورية( 
الجزيرة  مناطق  وكانت  األزمة،  وبعد  قبل 
راً بثقافة وسلطة المركزية، فلم  األكثر تضرُّ
واالهتمام،  الرعاية  من  الكامل  حظها  تنْل 
وليتم رفع الغبن والظلم عن أبناء هذه المنطقة 
وغيرها ال بد من وضع حلول مناسبة ألوجه 

النشاط البشري كافة.
ـ السوري حول  وقد تركَّز الحوار السوري 

ووظيفة  مهمة  ولنعَي  أوالً،  اإلشكالية  هذه 
ال  أنَّها  تماماً  ندرك  أن  يجب  الالمركزية 
تعني إلغاء المركزية أو تهميشها، بل التوافق 

والتعاون بينهما بما يتناسب والوضع السياسي 
ألننا  للسوريين،  واالقتصادي  واالجتماعي 
يمكن  ال  سيادية  وزارات  وجود  تماماً  نعلم 
على  العمل  ويمكن  مركزية،  ال  تكون  أن 
في  خدمية  وإدارات  وزارات  دور  تفعيل 
بها،  العمل  أسس  وتبيان  الالمركزية  مفهوم 
لدمشق  االنتماء  عدم  الالمركزية  يعني  وال 
بسياساتها وتوجهاتها وعالقاتها، فالكرد مثل 

بقية مكونات الشعب السوري وبحسب ثقافة 
الرئيسة  المكونات  من  جزء  الذاتية  اإلدارة 
أوالً  تعني  الالمركزية  أي  فهي  في سوريا، 
وآخراً وحدة الصف واألرض وتوزيع الناتج 
العدالة  تحقيق  أي  عادل؛  بشكل  القومي 

االجتماعية.

الالمركزية سبيل إنهاء 
الصراعات السورية

ال يختلف اثنان في أن األزمة السورية كانت 
سلطة  ترسيخ  منها  عديدة  ألسباب  نتيجة 
األمة  مفهوم  بحسب  تعني  والتي  المركزية، 
الديمقراطية )استدراج شعب إلى حافة اإلبادة 
العرقية( وقد خلفت هذه المركزية حروباً بين 
سياسية  إشكاالت  وخلقت  الواحد  المجتمع 
جت هذه  واجتماعية واقتصادية، واألزمة أجَّ
الخالفات بشكل فظيع حين انقسم السوريون 
العمل  وما  ومناطقياً،  سياسياً  أنفسهم  على 
نحو  كخطوة  إال  الالمركزية  مفاهيم  على 
فض الخالفات والنزاعات بين أبناء المجتمع 
الواحد، حينها من الممكن أن تنتقل المكونات 
بعد  االجتماعية  الحياة  من  أفضل  شكل  إلى 
منها  واالنتهاء  الخالفات،  هذه  تقليص حجم 
مبدأ  وفق  تعمل  الالمركزية  ألن  بعد؛  فيما 
إلى  والعودة  التسامح  أي  االنتقالية  العدالة 
والعدالة  المساواة  وتحقيق  الدستور،  مظلة 

بين الكل اقتصادياً وسياسياً.
المركزية  تأخذ  ما  بقدر  أخرى؛  جهة  من 
نجد  ما  بقدر  الدولة  في  السلطوية  أبعادها 
الخالفات والصراعات تزداد ضمن الحكومة 
أوالً؛ ألن من طبيعة المعارضة السياسية أن 
أحزاباً  وتشكل  المناطقية  إلى  وتنتمي  تنقسم 
ببعض  تصل  وقد  منطقة،  كلِّ  في  وتياراٍت 
ُمتطرفة،  جماعات  إلنشاء  المعارضين 
اندالع  منذ  السورية  الساحة  على  طرأ  وما 
ما  حقيقة  على  تؤكد  اآلن  حتى  األزمة 
إلى  المتطرفة  الشخصيات  فمن  إليه،  نرمي 
المرتزقة،  والفصائل  الراديكالية  التيارات 

والتهجير  القتل  من  نصيبَهم  السوريون  نال 
ودمار البنية التحتية.

شعوب الشمال السوري وفي مقدمتهم الكرد 
السورية،  الثورة  في  الثالث  النهج  سلكوا 
قتل  في  المشاركة  تجنبهم  ثقافة  واختاروا 
السوري، وعملوا على تفعيل ثقافة مجتمعية 
أخوة  السورية  المكونات  كل  أن  فيها  يرون 
والواجبات،  الحقوق  في  لهم  وشركاء 
من  مناطقهم  تحمي  قوة  بناء  إلى  باإلضافة 
مراراً  حاولت  التي  اإلرهابية  القوى  كل 
غزو المنطقة، وكانت اإلدارة الذاتية بيتاً لكل 
المكونات الذين ساهموا في بناء المؤسسات 

الخدمية واإلدارية والدفاع الذاتي.
شعوب  أنَّ  النظام  رأى  تقدَّم؛  ما  خالل  من 
شمال سوريا هم األقرب للحوار لحل األزمة 
مدخالً  سيكون  الحوار  وهذا  السورية، 
بناء  في  بالمشاركة  السوريين  لكل  حقيقياً 
وحده  الدستور  سيكون  التي  الحديثة  سوريا 
الفعلي  والضامن  المكونات  لكل  الحاضن 
من  التقليل  خالل  من  والمواطنة،  للحقوق 
سلطة المركزية والعمل على الالمركزية بما 

يتناسب وتطلعات كل السوريين.

يضمن حقوق الشعب

لسوريا  بالنسبة  الالمركزية  أهمية  تأتي 
الديمقراطية  من  تجعل  لكونها  ليس  الجديدة 
فرص  بتحقيق  تتكفل  بل  لها،  وبوابة  منهجاً 
المساواة لتشمل الكل، لهذا تبقى الالمركزية 
الحرب  إلنهاء  وطني  وواجب  ضرورة 
والنزاعات في سوريا؛ ألن المركزية لم تأت 

بحلول لهذه اإلشكاالت.
ومن يتتبع الالمركزية يجد فيها الوجه اآلخر 
في  الذاتية  اإلدارة  طرحتها  التي  للفيدرالية 
أيضاً  هي  الفيدرالية  كون  سوريا،  شمال 
وقانوني  سياسي  نظاماً  يضمن  مشروع 
التقسيمات  توزيع  إعادة  على  قائم  وإداري 
والبلديات  واألقاليم  المراكز  من  الجغرافية 
لكل  لتضمن  فيها  اإلدارة  وتتوزع  وغيرها 

جزئية جغرافية الحق في إدارة مناطقها.
نظام  الفيدرالية  أنَّ  في  اثنان  يختلف  ال 
ألنه  ناجح  واجتماعي  وسياسي  اقتصادي 
في  الالمركزية  على  يعتمد  األولى  بالدرجة 
حظيت  وبالتجربة  واألفراد،  الدولة  إدارة 
بين األنظمة  بمرتبة متقدمة من  الالمركزية 
األخرى، وبخاصة فيما يتعلق بفض وإنهاء 
على  سواء  الداخلية  والمعضالت  النزاعات 
منها،  جزٍء  مستوى  على  أو  الدولة  مستوى 
أو  بالطائفية  تتعلق  لمشاكل  حلول  وخلق 
اإلدارة  تبنِّي  كان  لهذا؛  اإلثنية.  أو  العرقية 
باألمر  ليس  الفيدرالية  لمشروع  الذاتية 
السهل؛ ألنها أي الفيدرالية هي دعوة حقيقية 
كلِّ  حقوق  يضمن  الذي  الالمركزي  للنظام 

المكونات من خالل دستور جديد.

األدبي  التاريخ  في  نادرة  وحالة  متفرد  شاعر 
الكردي والعالمي واإلنساني، لم يأت مثله وقد 
فيما  األكبر  التأثير  وله  المستقبل،  في  يأتي  ال 

أكتب.

اآلخر  ينفي  منهما  من  واألدب؛  السياسة  ـ 
ويهمشه أم ترى أنهما متكامالن؟ 

أنا أرى أنهما مكمالن لبعضهما، إذ أنَّ األدب 
في  نرى  وربما  السياسة،  من  يتجزأ  ال  جزٌء 
المثقف  عالقة  حول  مطولة  جدلية  السؤال 
والسياسي، ومساحة الحوار ال تسمح  بالبحث 

في هذه المسألة فقد يطول الحديث ويطول..

ـ  لكم عدد من المؤلفات المطبوعة والمخطوطة 
لو نتحدث عنها.

لدي مؤلف واحد باللغة العربية بعنوان »رحلة 
وهو  هومان«  وسفوح  الخابور  سهول  في 
كتاب في التاريخ، أما بقية مؤلفاتي فهي باللغة 
الكردية، ولديَّ اثنا عشر عمالً  بين قصة وشعر 
ورواية ودراسات تراثية، المطبوع منها سبعة 
أعمال، وهي في التاريخ والشعر والقصة، أما 
غير المطبوع منها فهو خمسة وهي في الشعر 

والقصة والفلكلور إلى جانب قاموس جيب.
ـ ماذا عن مشاركاتك في الفعاليات والنشاطات 
والمجالت  الصحف  الثقافية،  والمهرجانات 

األدبية والثقافية؟. 
والندوات  الفعاليات  من  كثير  في  شاركت 
السياسية  حتى  والثقافية  األدبية  والمهرجانات 
تلفزيونية  ومقابالت  وخارجها  سوريا  داخل 
ومقاالت  قصائد  لي  ونُشرت  كثيرة  وإذاعية 
سوريا  في  والمجالت  الصحف  في  ودراسات 

والخارج.

اليوم  الثقافي  الحراك  الى  تنظرون  كيف  ـ 
وبخاصة فيما يخص جيل الشباب؟

أجزاء  الكردي وفي كل  لدى  شعبنا  ما  أجمل 
والثقافة  والفكر  باألدب  الهوس  من كوردستان 
ومثمراً  فعاالً  كان  الكردي  الفكر  فإنَّ  والفن؛ 
عبر  اإلنسانية  الحضارة  إنتاج  في  ومساهماً 

في  الشباب  الكتاب  من  وكثير  طويلة.  قرون 
هذه المرحلة تمكنوا من إثبات جدارتهم األدبية 
مجاميع  أفرزت  وبالتالي  والفنية  والثقافية 
متميز.  مستوى  ذات  وفنية  وشعرية  قصصية 
واأللم وشراسة  والتحديات  المعاناة  رغم حجم 
الحياة، هذه ظاهرة صحية من وجهة نظري في 
بالعطاء  إنما  بالعدد  ليست  العبرة  األحوال  كل 

والحضور األدبي.
  

ما  األلم  ورحلة  الثرة  التجربة  معين  من  ـ 
الرسالة التي توجهها؟

 أدعو إلى وحدة الصف والموقف ألّن التحديات 
والمغتربين  الالجئين  األخوة  أدعو  كما  كبيرة. 
عن  يدافع  ال  من  الوطن،  حضن  إلى  العودة 
ومن  فيه،  العيش  يستحق  ال  وعرضه  أرضه 
للحفاظ على  أوال  الكتاب  أدعو  الثقافية  الناحية 
تراثنا الذي يمثِّل هويتنا الثقافية واالنفتاح على 
الثقافات العالمية الحديثة، وأنحني لكل من يدافع 
عن أرضنا وعرضنا وشرفنا، والمجد لشهدائنا 

األبرار، الذين كتبوا بدمائهم قصة فجر جديد.
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منبج...عامان من احلرية

الذكرى  أجواء  األيام  هذه  منبج  تعيش 
قبضة  من  لتحريرها  الثانية  السنويّة 
الظالميين، أصحاب الفكر األسود، وفلسفة 
القتل، وال بّد من اإلشارة إلى اآلثار السلبية 
الثقافة  على  الظالمية  األفكار  سببتها  التي 
القوى  هذه  أنَّ  بالذكر  وجديٌر  منبج،  في 
التربية  سلك  بإيقاف  الجهل  لنشر  عمدت 
فخلقت  وظيفته،  وأداء  عمله  عن  والتعليم 
به  يغرق  أن  كاد  الجهل  من  جواً  حينها 
جيٌل كامٌل، لو بقيت مدة أطول، فال قراءة 
مكتبات، وهذه  كتابة وال مدارس وال  وال 
المرتزقة،  قبل  سياسة تجهيٍل ممنهجة من 
المتطرف  الفكر  زرع  منها  الهدف  كان 
هذه  تجيد  ال  وحين  الناشئة،  رؤوس  في 
الحقيقة،  تجد  فلن  والكتابة  القراءة  الناشئة 
بل ستتبع تبعية عمياء لألفكار التي تريد أن 
التحرير  تم  أن  وبعد  العقول،  في  تزرعها 
البشعة  الجرثومة  هذه  من  والتخلص 
الجهات  عمدت  المجتمع،  في  تفّشت  التي 
المدارس  بفتح  اإلسراع  إلى  المسؤولة 
وتسيير عمل التربية والتعليم، لدرء خطر 
انتشار الجهل بين الناشئة، وبالفعل وخالل 
عمل  تطوير  تم  الجاد،  العمل  من  عامين 
أقوى  من  أصبحت  حتى  والتعليم  التربية 
من  اهتماماً  وأكثرها  وأهمها  المؤسسات 
االهتمام  توجه  كما  المدنية،  اإلدارة  قبل 
واهتماٍم  واسع  بشكل  الثقافي  النشاط  إلى 
غير مسبوق، وبدأ العمل الثقافي من خالل 
لجنة الثقافة والفن في منبج وريفها، والتي 
في  الثقافية  النشاطات  من  الكثير  رعت 
هادف،  ثقافي  عمل  كل  ودعمت  المدنية، 
الوصول إلى نتائج إيجابية تسهم في  بغيةَ 
لتوحيد  الجهود  استمرت  ثم  الوعي،  نشر 
ألول  وتأسس  الثقافة،  مجال  في  الصف 
على  المثقفين  يضّم  للمثقفين،  اتحاداً  مرة 
الوعي  لنشر  ويهدف  آرائهم،  اختالف 
والثقافة بين أفراد المجتمع، وأُنجز مشروع 
المكتبة العامة بالتنسيق والتعاون بين لجنة 
لجنة  وكانت  منبج،  ومثقفي  والفن  الثقافة 
الثقافة والفن الراعي األول لهذا المشروع 
االفتتاح  عن  اإلعالن  سيتم  حيث  الكبير، 
االحتفاالت  متوقع خالل  كما هو  الرسمي 
الطور األخير من  في  فالمكتبة  بالتحرير، 
آالف  تضم  ضخمة  مكتبة  وهي  التجهيز، 
وتجهيزات  مطالعة،  وصالة  العناوين، 
في  الثقافة  عجلة  لدفع  هذا  وكل  صوتية، 
الظالمية  األفكار  من  وتطهيره  المجتمع 
نحن  وها  الظالم،  أعوام  في  طالته  التي 
نرى منبج تسير نحو األفضل بخطى ثابتة 
وبجهود جبّارة يبذلها أبناُؤها لخلق مجتمع 
والتقدم،  للحضارة  كطريق  بالثقافة  يؤمن 
لوحة  ليرسم  المشترك  بالتعايش  ويؤمن 
اختالف  على  األبناء  كل  بصمات  فيها 
في  ويحصل  ذلك  وقد حصل  االنتماءات، 
مسبوقة،  غير  وديمقراطية  حّرة  أجواء 
المنشودة  حريتهم  على  المثقفون  وحصل 
ليكونوا المرشد األول في المجتمع، وشهد 
غزيل  منال  محمد  ومكتبة  المثقفين  اتحاد 
بارك  الذي  المجتمع  قبل  من  كبيراً  إقباالً 

هذه الخطوة وعّدها نجاحاً كبيراً لمنبج.
منبر  المنبر،  هذا  ومن  التحرير.  بعد 
الثقافة، نقول: ستظل منبج مدينة وعاصمة 
للثقافة والمثقفين، وسندافع عن هذا اإلرث 
الثقافي، وهذا النصر بكل ما نملكه من قوة، 
سندافع عن هذه الحرية التي نعيشها بدمائنا 
وأقالمنا، وكل عام ومنبج حرة ديمقراطية، 
وكل عام وهي تحمل رايةَ الثقافة والتقدم، 
كل عام وهي متعايشة منسجمة في نسيٍج 
والحرية  العامة،  المصلحة  قوامه  مذهٍل 
لكّل  الحرية  السورية،  األراضي  لجميع 
لإلنسانية  الحرية  العالم،  هذا  من  بقعة 

جمعاء.

 واحة
 الثقافة

أحمد يوسف

حتقيق/ فريوشاه أمحد       

من  فيه  ما  بكّل  المعاش  اليومي  الواقع   
الطريق  يرسم  وبهجة،  وفرحة  وألم،  حرقة 
جوانب  على  بظالله  ويرمي  المستقبل  نحو 
الشخصية، ويوجهها ولو عن غير قصد نحو 
ساحة ما من ساحات العمل الفنّي أو اإلبداعّي 
مجاالت  في  اختراعات  نحو  أو  والمعرفّي، 
ال  شخصاً  تترك  فقد  ذلك  يكن  لم  وإن  شتّى، 
أثَر  وال  إليه  يسند  دوَر  وال  له  قوة  وال  حول 

كمعدٍن خامٍل ال يؤثر وال يتأثر.
نحو  ه  توجَّ حمي  يونس  والشاعر  الكاتب  لكن 
بل  السُّ به  ضاقت  إذ  الفكري  والتنوير  اإلبداع 
وكان القلُم خيَر صديق له ، وكان لنا معه هذا 

الحوار: 

ممتنعة  سهلة  رحلة  والثقافة  األدب  رحلة  ـ 
وبخاصة في بداياتها، ماذا تحدثنا عنها؟

المؤسف بداية أنَّني لم أستطع إكمال دراستي، 
فقد نشأت في قرية صغيرة، وأسرة متدهورة 
طويل  العلم  وطريق  التعبير  صح  إن  الحال؛ 
الموضوع  هذا  في  الوقائع  ومكلف،  وشاق 
لكنني  الوقت،  ذات  في  ومدهشة  مؤلمة، 
الدراسة  من  الحرمان  هذا  عن  عوضت 
المجاالت  مختلف  في  المتواصلة  بالمطالعة 
والسياسية،  واالجتماعية  والثقافية  األدبية 
والسياسي  األدبي  تكويني  في  األساس  فكان 
بتوجهي  مبكراً  ولد  الذي  الطموح  عن  فضالً 
نحو األدب وبموهبتي، دخلت السجن / سجن 
ألسباب  1992م.   سنة  دمشق  في  عدرا/ 
بالقراءة  فيه  القاتل  الفراغ  وقتلت  سياسية، 
بناء  في  حجر  أول  وضعت  وبذلك  والكتابة، 
األول  ديواني  أنجزت  حيث  الشعري  عالمي 
في السجن فهو أحبُّ مؤلفاتي إلى نفسي تحت 

عنوان »نيركز«.

الذي  الشعري  الديوان  هذا  في  تقول  ماذا  ـ 

كتبته في هذا الطقس السيء، وإالم َرميت؟؟
ألقيت أضواء كاشفة على كثير من المواضيع 
السياسية والثقافية واالجتماعية كما تحدثت عن 
قضيتنا  تواجه  وتحديات  أزمات  معالم  بعض 
السجن،  خارج  في  والمالحقة  القلق  الكردية، 
السجناء  صوت  إيصال  وكيفية  والمعاناة 
منهم،  السياسيين  السجناء  وبخاصة  للخارج، 
بما  ودراية  معهم  تواُصل  على  الناس  ليكون 
وقهٍر،  وقسوٍة  فضاضٍة  معاملة  من  يكابدونه 
وانعكس ذلك على مسيرتي السياسيّة واألدبيّة. 

ـ ماذا يخطر ببال الشاعر يونس اآلن ويحدثنا 
به من ذكريات السجن؟

الذي لفت نظري واهتمامي وتقديري المناضل 
في  عاماً   /18 / أمضى  الذي  قشاش  »عمر« 
السجن، سألته مرة عن قضيتنا الكردية وحقوق 
تقرير  حق  مع  »أنا  بالقول:  علي  فردَّ  الكرد؛ 
المصير للشعب الكردي، ما الذي يميزنا نحن 
العرب عن الشعب الكردي« واستشهد ببعض 
الزعماء الكرد ونضالهم في محاربة االحتالل 
الفرنسي في سوريا. واالحتالل البريطاني في 

العراق. 
ما  بأحٍد  الشاعر  أو  الكاتب  يتأثَّر  ما  غالباً  ـ 

يسبقه، بمن تأثَّرت في بداياتك األدبية؟
الوطني  الشعر  في  سيري  خط  رسم  الذي 
هذا  وتجد  جزيري«  »فريد  الباحث  الشاعر 
قصائدي  طغيان  حيث  ديواني  في  التأثير 
تنمي  المعاناة  أن  أعتقد  غيرها،  على  الوطنية 
الموهبة وتخلق اإلبداع أكثر من أي عامل آخر 
الكرد خرجوا من  الكرد وغير  المبدعين  فكل 
 « الشعراء،  كبار  فضل  وكذلك  المعاناة  رحم 
جكرخوين،  جزيري،  مالي  خاني،  أحمدي 
له  منهم  كل  كوران« وغيرهم  تيريز،  سيداي 

في قلبي وعقلي منزلة ومكانة وفضل وتأثير.
واإلبداع  األدبية  الناحية  من  جزيري  مالي 

المنطقة  على  سيطرتها  خالل  داعش  عملت 
ستائر  وإسدال  والثقافة  العلم  نور  إطفاء  على 
المنطقة،  ثقافة  هوية  لطمس  والظالم،  الجهل 
والمرتزقة  المنطقة  على  الحاقدين  وبخاصة 
األجانب، المدعومين من دول تريد محو هوية 
المنطقة بشكل كامل، فقد كانت الخطوة األولى 
من هذه التنظيمات هي القضاء على المواهب 
ات ماجد  لدى المثقفين في المنطقة. الشاب النحَّ
جانب  عن  تحدث  الطبقة  أهالي  من  الصايل 
بالقول:  النصرة  جبهة  مرتزقة  أعمال  من 
الثقافي،  المركز  إلى  النصرة  جبهة  »دخلت 
تماثيل  أنَّها  بحجة  كافة  الموجودات  فحطَّمت 
ترمز للشرك باهلل، ومنها تمثال على بوابة قسم 
الذي  ساباد«  النحت وهو حارس »باب خور 
يمثل إله القوة عند الحضارة اآلشورية وتمثال 
في داخل القاعة و »ربة الينبوع« وتمثِّل آلهة 
التماثيل  وبعض  ماري  حضارة  في  العطاء 
من  كانت  التي  المتواضعة  الصغيرة  األعمال 
أعمالنا باإلضافة إلى قسم المعرض، وحولت 
من  بدالً  إرهاب  مركز  إلى  الثقافي  المركز 
فكانت  داعش  فترة سيطرة  أما  للثقافة،  مركز 
و  الفن  داعش  اعتبار  بسبب  مكبوتة  المواهب 
النحت بخاصة كفراً ويوجب القتل والقصاص، 

وكنت أشعر باأللم نتيجة تخريب صروح الفن 
الرسم  »معجونة«  حتى  المنطقة  في  والثقافة 
وعن  داعش.  لدى  وجريمة  ممنوع  كانت 
الصايل:  تحدث  وموهبته  الشخصية  تجربته 
المعهد  في  2006م  عام  من  النحت  »بدأت 
ثالث  المعهد  ومدة  الطبقة  في  التخصصّي 
سنوات، وفي السنة الثانية حصلت على المرتبة 
الصغار  نحت  في  الرواد  فحص  في  األولى 
وكان عمري وقتها 12 سنة، وفي السنة الثالثة 
أصبحت المشرف على قسم النحت في المعهد، 
قسم األطفال، وتابعت دراستي في هذا المجال 
النحت  قسم  في  الثقافي  المركز  إلى  وانتقلت 
مصطفى  النحات  يد  على  سنوات  أربع  لمدة 
الصافي، وفي عام 2013م. وقعت »مجزرة 
الفن« في الطبقة بسيطرة الفصائل على الطبقة 
هجرة  إلى  ذلك  فأدَّى  النصرة،  جبهة  ومنها 
الفنانين والمثقفين، أو كبت مواهبهم  كثير من 
حرموا  الذين  المرتزقة  من  الخوف  نتيجة 
وجرموا كلَّ شيٍء واتخذوا من المركز الثقافي 
مركزاً لجرائمهم«. وتحدث عن األعمال التي 
يقوم بها بعد تحرير الطبقة، والتي جلبت معها 
تحرير  »بعد  وقال:  المنطقة  في  الفن  حرية 
والفن في  الثقافة  لجنة  العمل مع  بدأت  الطبقة 
الطبقة في محاولة إلعادة حركة الفن للمنطقة 
المركز  إلى  األطفال  من  مجموعات  وضم 
الثقافي لتعليمهم النحت وتجهيز معرض لنحت 
ما  جملة  من  طفالً.  أعمال12  يضمُّ  األطفال 
السالم  حمامة  تمثال  النصرة  مرتزقة  حطمه 
الذي كان الفنان الصايل قد نحته ووضعه في 

المركز الثقافّي للطبقة قبل عام 2013م.

فيها  كانت  متواصلة  أيام  خمسة  بعد  قامشلو- 
انتهت  الكردية،  القصة  في  واضحة  المنافسة 
الكرديّة،  للقصة  الخامس  المهرجان  فعاليات 
وبحضور العديد من الكتاب والمثقفين والمامين 
بالثقافة واالدب. في قامشلو يوم الثالثاء 8-7-

2018م.
الوقوف  وبعد  األخير  اليوم  فعاليات  وفي 
الكتاب  اتحاد  أُلقيت كلمة لرئيس  دقيقة صمت 
الكرد- سوريا دالور زنكي وفقرات فنية ومن 
ثم ُمنحت جوائز تقديرية للمشاركين في النسخ 

الخامسة للمهرجان.
بينما ذهبت الجائزة األولى لإلعالمي والكاتب 
قادر عكيد عن قصته بعنوان »واألساتذة أيضاً 
في  الجئ  طفل  حياة  عن  وهي  يتشابهون« 
قصة  عشرة  ثالث  وكانت  ومعاناته،  الغربة 
قد اشتركت في الهرجان الذي ابتدأ في 8-3-
موضوعات  في  القصص  وجاءت  2018م. 
ومعاناة  والحرب  الحب  بين  تنوعت  شتّى 

الطفولة والهجرة.

ماجد الصايل: تدمري الثقافة
اختتام فعاليات مهرجان هدف املرتزقة األول

 القصة الكردية

حاوره/  قاسم ابراهيم

تقرير / مصطفى اخلليل

 األزمة
ّ
الالمركزية... حتقق وحدة سوريا وحل

الالمركزية كمصطلح سياسي مل يتفق علية كل املهتمني بإعطائه تعريف موحد، فلكل 

وضعه  يُناسب  ومبا  به  خاص  تعريف  اآلن  حتى  السنني  مئات  ومنذ  سياسي  نظام 

السياسي واالقتصادي واالجتماعي. 

الشاعر والكاتب يونس محي: 
اب الشباب أثبتوا جدارتهم يف مرحلة عصيبة!
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وذكر  للمواطنين،  والخروج  الدخول  تأشيرات 
بوجوب تغيير طريقة تعامله مع  نبّهه كثيراً  أنَّه 
معهم،  الصدر  برحابة  يتسم  وأن  المراجعين، 
وأكَّد: »على أنَّ صحيفة روناهي هي أول وسيلة 
إعالمية ستحصل على معلومات عن آلية العمل 
وطبيعية مهام هذه الدائرة«، وحدَّثنا عن مهامهم  
وأهدافهم قائالً: »تأسست هذه المديرية منذ )25-

الوقت نقوم بعملنا على  3-2015م(، ومن ذلك 
إلى  يدخلون  الذين  األشخاص  وكل  وجه  أكمل 
أن  يجب  كردستان  باشور  إلى  وكذلك  آفا  روج 
ضمن  »لدينا  وأضاف:  مديريتنا«،  على  يمروا 
المديرية المكاتب التالية: مكتب التسجيل ومكتب 
التدقيق والمالية واألرشيف ومكتب تنظيم األرقام 
والديوان واإلدارة«، مؤكداً على أن هذه المديرية 
وجه  وعلى  كافة  السوريين  المواطنين  تخدم 
معبر  عبر  باشور  إلى  المسافرين  الخصوص 

سيمالكا«.
عدد  هناك  »ليس  أنه  إلى  محمد:  شيرو  ونوه   
أو  ناحيتنا  من  يعبرون  الذين  للمواطنين  محدد 
د من جهة  القادمين إلى روج آفا، ولكن العدد ُحدِّ
بينهم  من  شخصاً،  إلى120   100 وهو  باشور 
المستعصية  األمراض  مثل  اإلنسانية  الحاالت 
والحروق وحاالت اإلسعاف أو الوفاة، وحاالت 
كهذه يسمح بمرافق واحد فقط مع المريض ويبلغ 
والحاالت  شخصاً،   30 إلى   20 من   عددهم 
األخرى هي الجنسيات واإلقامات والفورمات«، 
وأشار محمد: »من الصعوبات التي تواجهنا هي 
دخول األطفال فوق سن السادسة فهؤالء األطفال 
يدخلون ضمن العدد وهذا يسبب لنا عرقلة، ألن 
معظم العائالت لديهم أكثر من ثالثة أطفال بهذا 
بدخولهم  إال  تقبل  ال  الحالة  بهذه  واألم  العمر 
لديهم  الذين  المواطنين  على  يؤثر  مما  معها 
حاالت ضرورية للدخول إلى باشور كردستان، 
تأخير  إلى  اكتمل مما يؤدي  قد  العدد يكون  ألن 
الصعوبات  من  وأيضاً  بالذهاب،  اآلخرين  دور 
مناطق  على  األسبوع  أيام  قسمنا  أنَّنا  األخرى 
فيه  لنستقبل  السبت  يوم  حددنا  حيث  آفا،  روج 
أهالي )ديرك، وجل آغا، وكركي لكي(، ويومي 
وتل  وتربسبية،  )قامشلو،  أهالي  واالثنين  األحد 

حميس(، أما الثالثاء فنستقبل مواطني )عامودا، 
كانيه،  )لسري  لألربعاء  وبالنسبة  ودرباسية(، 
ولكن  تمر(،  وتل  )للحسكة  والخميس  زركان(، 
مما  المواعيد  بهذه  يلتزمون  ال  األهالي  معظم 
على  سلباً  يؤثر  وذلك  وازدحاماً  فوضى  يسبب 
أنَّ  »على  محمد:  شيرو  وأكَّد  عملنا«،  سرعة 
يريدون  الذي  المغرضين  من  الكثيرين  هناك 
المواطنين، حيث  بين  األكاذيب  بلبلة وبث  خلق 
ألسباب  الوفاة  حاالت  ندخل  ال  إننا  يقولون: 
أن نوضح عبر صحيفتكم:  نريد  سياسية، ولهذا 
حمراء  خطوط  لدينا  وليس  الجميع  نستقبل  إننا 
أو  العرقي  أو  السياسي  االنتماء  كان  مهما 
جهة  من  للزيارات  بالنسبة  وأما  الطائفي، 
اإلنسانية  الحاالت  إال  يستقبلون  ال  فهم  باشور، 
الذي  المحدد  العدد  ضمن  هذا  وكل  والعرائس، 
الحاالت  »هذه  أن:  إلى  وأشار  سابقاً«،  ذكرناه 
الكومين  زيارة  التالية:  اإلجراءات  إلى  تحتاج 
ومن ثم الناحية ومن ثم زيارتنا بشرط أن يحمل 
بقيمة 100  طابعاً  ويجلب  يعادلها  ما  أو  الهوية 
ألف  قدره  مبلغ  ودفع  ماليتنا  وزيارة  ل.س، 
مدة  تكون  الحاالت  هذه  وفي  فقط،  ليرة سورية 
بالنسبة  أما  لشهرين،  للتمديد  قابلة  الزيارة شهر 
مساعدتهم،  استطاعتنا  قدر  فنحاول  للعرائس 
يتأخرن  معظمهن  ألنَّ  مفتوحة  مدة  نمنحهم  بأن 
باشور  من  سفرتهن  تتأجل  أو  أوراقهن  بتجهيز 
مرة  والذهاب  آفا  روج  إلى  للعودة  فيضطررن 

ثانية«.

وبالتالي  الزمن،  من  معينة  لفترة  وتبريده 
وارتفاع  لالستهالك،  قابالً  ليكون  تخزينه 
لمدة  األكياس  في  وبقائه  الحرارة  درجات 

طويلة يؤدي إلى تراجع جودة الخبز«.   
ناحية  من  كثيراً  »نعاني  قائالً:  أضاف حسين 
الفرن،  عمل  في  األساس  هي  التي  الكهرباء 
وفي  الكهربائية،  المولدات  على  حالياً  ونعتمد 
فنواجه  المولدات  تتعطل  األحيان  من  الكثير 
يبقى  العجين  أن  وأولها  كبيرة،  صعوبات 
لفترات طويلة فيتخمر لدرجة كبيرة وهذا يؤثر 
على جودة ونوعية الخبز، أما بالنسبة لتوزيع 
الخبز؛ فهو ال يعطى إال بموجب ورقة مصدقة 

من مجلس ناحية عامودا«.
واختتم المشرف على وردية الصباح في فرن 

عامودا اآللي بسام حسين حديثه بالقول: »بعد 
الشكاوى التي تلقتها إدارة التموين حول رداءة 
الضابطة  قامت  المواطنين،  قبل  من  الرغيف 
مقارنة  وتم  الفرن،  داخل  بجولة  التموينية 

الخبز داخل الفرن مع الخبز الذي يتم توزيعه، 
الغالب هو  الخبز في  أنَّ رداءة  إلى  وتوصلوا 
بالدرجة  المعتمدين  عند  تخزينه  سوء  بسبب 

األولى«.  
مراقبة  لجنة  في  العامل  إلينا  تحدث  ثم  ومن 
مقبولة  الخبز  »نوعية  قائالً:  رضوان  الفرن 
نوعاً ما، ففي بعض األيام يكون الخبر ذا جودة 
والسبب  سيئاً،  يكون  أخرى  أيام  وفي  عالية، 
الرئيس هو الطحين، وارتفاع درجات الحرارة 

أيضاً يُؤثِّر سلباً على جودته«.

»ندعو املواطنني للتعاون معنا 
وإخبارنا بأية خروقات«

والتقينا كذلك بالعضو في مجلس ناحية عامودا 
جولي؛  محمد  االقتصاد  لجنة  في  والمسؤول 
اقتصاد  كلجنة  كلفنا  »عندما  قائالً:  فحدثنا 
تلقينا  البداية  في  اآللي،  الفرن  عمل  بمتابعة 
نوعية  سوء  حول  المواطنين  من  شكاوى 
الخبز وعدم صالحيته لالستهالك، وقمنا على 
للوقوف على عمل  اآللي  الفرن  بزيارة  الفور 
عدة  والحظنا  الشكوى.  من  والتأكد  الفرن 
الفرن، حيث كانت  داخل  التنظيم  أمور ومنها 
الفوضى في كل مكان، ومن ناحية بيع الخبز 
للمواطنين قررنا توزيع الخبز على الكومينات 

مصدقة  ورقة  بموجب  القرى  في  والمعتمدين 
من مجلس الناحية، لوقف الفوضى الحاصلة، 
وأصبحنا ننسق العمل وبشكٍل يومي مع الفرن 

اآللي ومع بقية األفران األخرى«.  
األفران من  متابعة  »تتم  بالقول:  وتابع جولي 
قبلنا بشكل يومي لنصل إلى جودة خبز ممتازة، 
لكن المشكلة األساسية التي تعترضنا هي مادة 
للنشاء عالوة على نقص  تفتقد  الطحين، ألنها 
البروتينات فيه، وهذا يؤدي إلى تكسير الرغيف 
إدارة  نطالب  وبدورنا  لساعات،  تخزينه  بعد 
المطاحن بمراقبة الطحين والوقوف عليه أثناء 

طحن القمح وكيفية حفظه في المستودعات. 
يمنع  تعميماً  أصدرنا  المعتمدين  يخص  ما  أما 
لساعات طويلة  استالمه  يتم  الذي  الخبز  ترك 
بحقهم  اإلجراءات  اتخاذ  سيتم  وإال  عندهم، 
كما  مالية،  بمبالغ  ومخالفتهم  نهائياً  وفصلهم 
طلبنا من الجهات المعنية سالالً لوضع الخبز 
وإلى  المعتمدين،  على  توزيعها  وليتم  بداخلها 

اآلن لم نتلق أيَّ رٍد بهذا الخصوص«. 
واختتم محمد جولي حديثه قائالً: »نحن كلجنة 
اقتصاد في عامودا نقوم بمراقبة األفران كافة، 
وإخبارنا  معنا  للتعاون  المواطنين  وندعو 
ليالً  ونعمل  المجال،  هذا  في  خروقات  بأي 
إلى  ووصوله  الخبز  جودة  لتحسين  نهاراً 

األهالي بأحسن حال«.  

ينبغي الوقوف جبديَّة على 
حتسني اخلبز

المواطن  حدثنا  وجودته؛  الخبز  نوعية  حول 
الغذائية  المادة  هو  »الخبر  قائالً:  نبو  أنور 
وفي  موائدنا،  على  نتناولها  التي  األساسية 
الحقيقة إن الخبز الذي نشتريه من المخبز اآللي 
ال يصلح لألكل كلياً، لكننا نضطر لشرائه كونه 
أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  الرئيس  الغذاء 
الخبز في األفران الخاصة سعره مرتفع جداً، 
الدخل  أصحاب  مع  يتناسب  ال  يومياً  وشراؤه 
فلماذا  جيداً  الخبز  يكون  وعندما  المحدود، 
نشتري الخبز المدعوم؟، لذلك نطالب الجهات 
المعنية بالوقوف بجدية على ضرورة تحسين 
نوعية الخبز ونظافته من حيث اللون والطعم 

وقابليته للتخزين لساعات«. 
وفي السياق ذاته؛ عبر المواطن رودي محمد 
ساخناً  الخبز  يكون  »عندما  بالقول:  رأيه  عن 
ساعات  وخالل  ولكن  ما،  نوعاً  مقبوالً  يكون 
وبالمجمل؛  لونه،  حتى  مواصفاته  تتغير  قليلة 
الخبز سيء من حيث الطعم واللون، وبخاصة 
على  توزع  التي  الليلية  الورديات  في 
المعتمدين، ونحن في فصل الصيف ودرجات 
نطالب  جودته،  على  تؤثر  المرتفعة  الحرارة 
األفران  أمور  بمتابعة  المختصة  الجهات 
كالبلدية والتموين ومراقبة آلية عمل األفران، 
ونطالب بتحسين نوعية الخبز الذي نشتريه من 
الفرن اآللي؛ ألن معظم الناس من ذوي الدخل 
المحدود ال يستطيعون شراء الخبز المدعوم«.

»ال بّد من توزيع اخلبز بعد 
االستالم فورًا«

عامودا  بناحية  اآللي  الفرن  في  جولتنا  خالل 
في  ما  نوعاً  جيدة  الخبز  نوعية  أن  الحظنا 
وردية الصباح، وكان قد اشتكى أحد المواطنين 

على الخبز في وردية المساء؛ لذا التقينا بالعديد 
من العمال والمسؤولين عن الفرن. 

في البداية؛ حدثنا المشرف على وردية الصباح 
بسام حسين قائالً: »العمل في الفرن يتم على 
ورديتين األولى تبدأ من الساعة التاسعة مساًء، 
الذي يحتاج  العجين  العمل على تحضير  ويتم 
إلى ساعة ليتخمر، ومن ثم يبدأ الفرن بالعمل 

الطحين  العاشرة مساًء، ومخصصاتنا من  في 
نوع  يختلف  ولكن؛  يومياً.  طناً   )11( هي 
نحصل  السبب  ولهذا  آلخر  فرٍن  من  الطحين 
الشكل  أو  الطعم  مختلفة  نوعية  على  يوم  كل 
بداية  ففي  إلينا،  الوارد  الطحين  جودة  بحسب 
خروج الرغيف من بيت النار يكون في أحسن 
في  وضعه  بعد  لكن  كافة،  النواحي  من  حال 
األكياس وتوزيعه يصبح في أسوأ حاٍل وغير 
عند  ذلك  في  الرئيس  والسبب  لألكل.  قابٍل 
استالم المعتمدين الخبز من الفرن يترك الخبز 
بعد  توزيعه  يتم  وال  مكدساً  طويلة  لساعات 
األكياس  من  إخراجه  ليتم  مباشرةً،  االستالم 
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قفزة 15 آب... قبس من 
نور احلرية

الكردستانية  التحرر  حركة  هدف  يكن  لم 
غاية  السلم  من  اتخذت  حيث  السالح،  حمل 
وإنما  المظلومة،  الشعوب  حقوق  السترداد 
سلكت نهج الكفاح المسلح للدفاع عن الوجود 
فكانت  الحياة؛  مقومات  كأحد  الحماية  واتخاذ 
قفزة نوعية؛ غيرت الكثير من المنعطفات في 
تاريخها وتاريخ الكرد، بل وفي تاريخ الشرق 
آب  من  عشر  الخامس  قفزة  إنها  األوسط.... 

التي أضحت شعلة من نور الحرية..
قوتها  الكردستانية  التحرر  حركة  استمدت 
في  شعبية  حركة  كانت  حيث  الشعب،  من 
بداية تأسيسها؛ ابتدأت ببضع رفاق جامعيين، 
مستعمرة«  »كردستان  مقولة  من  منطلقين 
بناء مجتمع  وكذلك  إنسان حر،  بناء  وأرادت 
ديمقراطي في الشرق األوسط يحتضن جميع 
وأديانهم،  قومياتهم  إلى  النظر  دون  الشعوب 
وكذلك النهوض ضد األنظمة الفاشية وال سيما 
النظام التركي وذهنية المجتمع الذكورية، فقام 
حركة  وتشكيل  أنفسهم  بتنظيم  الطلبة  هؤالء 
التركي  االحتالل  دولة  قيام  أن  إال  التحرر، 
وتعذيبهم  األوائل  الحركة  كوادر  بمالحقة 
الشهيد  استشهاد  بعد  سيما  معتقالتها، وال  في 
مظلوم دوغان، وإبداء الرفاق األربعة )خيري 
وعلي  بير،  كمال  يلماز،  عاكف  دورموش، 
في  آمد  زنزانة  في  بطولية  مقاومة  جيجك( 
1982م،  عام  تموز  شهر  من  عشر  الرابع 
البدء  في  القرار  بأخذ  أوجالن  بالقائد  دفعت 
1983م  عام  تموز   14 في  المسلح  بالكفاح 
إال أن تطبيق ذلك تأخر سنة وأعلن عنها في 
15 آب 1984م، حيث أطلق القيادي معصوم 
لإليثار  مثاالً  كان  الذي  )عكيد(  قورقماز 
ضد  طلقة  أول  الرفاقية  والروح  والتضحية 

الدولة التركية.
التحرر  حركة  تاريخ  آب   15 قفزة  غيرت 
الكردستانية وشكلت منعطفاً هاماً في تاريخها 
زنزانة  )مقاومة  السجون  مقاومة  جانب  إلى 
آمد(، حيث انضم المئات إلى الحركة، وكانت 
رداً حاسماً على النظام التركي وطرح القضية 
الكردية في المحافل الدولية، وانضمام المرأة 
عن  اإلعالن  وبالتالي  الحركة،  صفوف  إلى 
عكيد  استشهاد  بعد  سيما  وال  الجيش  تشكيل 
دولة  لبناء  والعمل  عليه،  مؤامرة  نتيجة 
كردستان، وطرح مشروع األمة الديمقراطية 

فيما بعد.
حياة  في  هامة  نتائج  الجيش  لتشكيل  كان 
الدفاع  سلك  الكوادر  استطاع  حيث  الحركة، 
)حرب  الكريال  حرب  وخوض  المشروع 
من  الكردي  الوجود  حماية  في  األنصار( 
حمالت اإلبادة والذهنية السلطوية الرامية إلى 
إنكارها وإبادتها، وكذلك الدفاع عن الشعوب 
المظلومة، والتصدي للنظام التركي الذي أراد 
إبادة الكرد وصهرهم في القومية التركية، كما 
وأدى التنظيم في الجيش إلى استقاللية المرأة 
وتشكيل جيش خاص بها، حيث غدت المرأة 
مناضلة، وقائدة، تقود الحمالت بنفسها، إضافة 
إلى القيام بالتخطيط والتنظيم والهجوم. وأدى 
الذكورية  للذهنية  التصدي  إلى  استقالليتها 
النظام  مناهضة  وكذلك  المجتمع،  في  السائدة 
بذرة  وكانت  للمرأة،  األول  العدو  الدولتي 
لتنظيم المرأة اليوم فكرياً وعسكرياً في شمال 
ذاتها  المرأة  نظمت  حيث  وشنكال،  سوريا 
المرأة  ووحدات  المرأة،  حماية  وحدات  في 
الداخلي  األمن  قوات  إلى  إضافة  الشنكالية، 
للدفاع  وسيلة  الحماية  واتخاذهن  )األسايش(، 

والتشبث باألرض.
ربيع  انطالق  القفزة؛  هذه  ثمار  من  وكان 
الشعوب في شمال سوريا التي غيرت الكثير 
منجزات  وحققت  الخاطئة،  المفاهيم  من 
وذهنيته  داعش  لمرتزقة  والتصدي  عظيمة، 
المناطق  الشعوب، وتحرير  إبادة  إلى  الرامية 

المحتلة منها وعودة األمان إليها.

سوزان علي

صحيفة روناهي أول وسيلة إعالمية تدخل مديرية التأشريات بإقليم اجلزيرة
روناهي / قامشلو - إقليم اجلزيرة يعترب املفصل الرئيس للشمال السوري، وهي نقطة التقاء 
آفا،  روج  من  وخروجهم  املواطنني  لدخول  خمصصة  معابر  فيها  ويوجد  املنطقة  دول  بني 

فكان ال بد من فتح دائرة ختصُّ هذه القضايا وهتتم بتيسري أمور املواطنني.

روناهي/ قامشلو ـ تعاني أغلب مناطق إقليم اجلزيرة من رداءة نوعية اخلبز الذي تنتجه األفران اآللية والنصف آلية ومنها ناحية 
عامودا، واخلبز يعترب املادة األساسية للغذاء على مائدة كل منزل؛ وملعرفة األسباب اليت تؤدي إىل رداءة اخلبز زارت صحيفتنا 

الفرن اآليل يف عامودا، وأجرينا استطالعًا آلراء املواطنني واملسؤولني عن هذه املادة اهلامة والضرورية كما يف تقريرنا التايل:

أمام  معنا  التعامل  البداية من سوء  في  انصدمنا 
للدائرة!!،  دخولنا  قبل  المراجعين  ومع  الباب 
يجب  حقيقة  تنظيم؛  أي  دون  المواطنون  تجمَّع 
أن تقال، ال ننكر أنَّ الشعب ما زال يلزمه الكثير 

لتنظيم نفسه دون قوانين وأنظمة وقرارات يجب 
في  فرد  كل  واظب  لو  ولكن؛  عليه.  فرضها 
المجتمع على تنظيم نفسه واإلحساس بالمسؤولية 
نراها  التي  السلبيات  من  الكثير  تجنَّبنا  لكنا 
العاملين  أحد  يُهين  أن  أما  اليومية،  حياتنا  في 
غير  كونهم  التأشيرات؛  باب  أمام  المراجعين 
ملتزمين بالوقوف بشكل منتظم، فذلك ال يعطي 
له الحق والمبرر في هذا التعامل، ووقوفه فوق 

كرسي كأنَّه يقرأ فرماناً قادماً من السلطان عليهم.

اعتذار وتوضيح آلية العمل.. 

واهلدف خدمة اجملتمع

توزيع  عن  المسؤول  مع  حادة  نقاشات  بعد 
إلى  دخلنا  الباب  أمام  الواقف  الدخول  تأشيرات 
الدائرة وكان الترحيب بانتظارنا من قبل رئيس 
دائرة التأشيرات في إقليم الجزيرة شيرو محمد 
الحديث  بدء  قبل  النقاط  من  الكثير  شرح  الذي 
المسؤول عن توزيع  العضو  تقرير/ ميديا غامنمعه، واعتذر عن 

مشاريع إمنائية.. لتأمني فرص عمل ملهجري عفرين
رفعت  تل  بلدة  مجلس  قام   - الشهباء  روناهي/ 
بدعم وإنشاء عدة مشاريع إنمائية في البلدة، مثل 
فتح ورشات خياطة ومعامل بوز ومخابز للبلدة، 
والهدف منها تأمين فرص عمل جديدة للمهجرين 
الذين أُخرجوا قسراً من عفرين، وهم دون عمل.
البلدة وهيئة  كما قام المجلس بالتنسيق مع بلدية 
ألصحاب  تجارية  محالت  بفتح  االقتصاد 
اآلونة  في  الخياطة  ورشات  وإنشاء  البضائع 
العائالت  من  الكثير  فيها  يعمل  حيث  األخيرة، 
لديه عمل وال  لمن ليس  جيداً  وهي تؤمن دخالً 

مورد من الخارج.
وقال اإلداري لمجلس عفرين في بلدة تل رفعت 
في  العائالت  عدد  »يبلغ  سلطان:  عمر  فخري 
بلدة تل رفعت أكثر من 5300 عائلة، معظمهم 
فرص  تأمين  أجل  ومن  عفرين،  من  مهجرون 
والبدء  كبيرة  جهود  إلى  نحتاج  جديدة  عمل 
بإنشاء مشاريع كبرى يتم التخطيط لها مستقبالً، 
والخاصة  بإنشائها  العمل  بدأ  التي  والوسطى 
هجرت  التي  العائالت  كل  ألن  الصغرى، 
هذه  ضمن  من  وكان  العمل،  عن  عاطلة  بقيت 
الحلول توزيع قروض إلنشاء المشاريع، وذلك 
لمجلس  المشروع  صاحب  من  طلب  تقديم  بعد 
األمر  بهذا  معنية  لجنة  قبل  من  ودراسته  البلدة 
وهي تابعة لهيئة االقتصاد والتنمية لتتم الموافقة 

عليه«.

مشاريع خدمية مت تنفيذها

تم  التي  الخدمية  المشاريع  بين  من  وكان   
والصيدليات(،  البلدة،  )مخبز  مثل:  تنفيذها 
المتوسطة  المشاريع  ومنها  الخاصة  وهنالك 
البوز،  ومعامل  الخياطة،  )ورشات  مثل: 
)محالت  مثل:  والصغرى  والكافتيريات( 
األلبسة، والسمانة(، وغيرها من المشاريع التي 

تؤمن الدخل للقاطنين في البلدة. 

ما أهمية هذه املشاريع؟!

أما عن أهميتها فقال فخري سلطان: إنَّها تساعد 
لتأمين  المجلس  ويسعى  البطالة  من  الحد  على 
أفرادها  ألحد  عمل  وتأمين  العوائل  لكل  دخل 
توزيع  المجلس، وأضاف: »سيتم  مقدرة  حسب 
قبل  من  زرعها  أجل  من  الزراعية  األراضي 
األهالي المزارعين وتم البدء بكتابة األسماء من 

أجل ذلك«.
وقال عارف منان علو صاحب ورشة الخياطة 

التي تم فتحها مؤخراً: »كنت أعمل منتج ألبسة في 
عفرين فقمت بتقديم طلب إلى المجلس للحصول 
على قرضٍّ مالي إلنشاء مشروع ورشة خياطة، 
وقد تمت الموافقة عليه وهو مبلغ وقدره أربعة 
قمنا  المبلغ  استالم  وبعد  سورية،  ليرة  ماليين 
بإحضار مكنات خياطة مع اختصاصاتها والعدة 
عن  أما  الورشة«،  في  بالعمل  للبدء  الالزمة 
تأمين العمل فقال علو: »القصات تأتينا من حلب 
أكثر من  منذ  العمل  وبدأنا  الجينز  وهي قصات 
أسبوع، وحالياً يعمل فيها أكثر من 30 شخصاً«، 
موضحاً: »سنوسع المشروع في األيام القادمة«، 
يقارب  وما  الواحد  األسبوع  في  »ننتج  مضيفاً: 
هذه  مثل  أنَّ  على  منان  وأكد  قطعة«،   1500

المشاريع لها أهمية كبيرة لنا وهي مصدر تأمين 
فرص عمل لألهالي. 

عارف  فقال  يواجهها  التي  المصاعب  عن  أما 
الطريق  تُؤخذ على  منان علو: »هنالك ضريبة 
ألنها تأتي من حلب وهنالك الحواجز التي تستغل 
سوف  المستقبل  في  أنه  إلى  مشيراً  األمر،  هذا 
في  وبيعها  الشهباء  مقاطعة  في  بقصها  نقوم 

األسواق«.
كل  عارف  فأوضح  العمال  أجور  عن  أما   
وباختالف  بالعمل  وإمكاناته  معرفته  حسب 

تكفي  ال  متدنية  معظمها  ولكن  االختصاصات 
لمعيشتهم. 

وقال مصطفى عبد هللا وهو صانع درزة؛ كبير 
في السن، أحد ساقيه مبتور: »أعمل على مكنة 
العمل  على  اعتدت  وقد  صغري،  منذ  الدرزة 
أحب عملي  الصحي ألنني  بالرغم من وضعي 
وأضاف:  عمل«،  دون  الجلوس  أستطيع  وال 
وفتح  اختصاصات  ضمن  بالورشة  هنا  »نعمل 
عمل  فرص  لألهالي  أمنت  المشاريع  هذه  مثل 

لتأمين أمورهم المعيشية اليومية«.
المواطن حسين محمد حمليكو: »أنا  قال   وكما 
اليوم  في  أنتج  الكوع  مكننة  اختصاص  عامل 
على  قطعٍة   500 من  أكثر  اختصاصي  ضمن 
يذهب  ثم  عندي  من  العمل  ويبدأ  الكوع،  مكننة 

إلى الدرزة لتركيب الصدر والجيوب ثم يعود إلي 
من أجل البجق«.

كان  بل  فقط،  الرجال  على  العمل  يختصر  وال 
هناك،  يعملن  ممن  النساء  من  الكثيراُت  هناك 
والحبكة  الدرزة  مكنات  على  يعملن  من  فمنهن 
ومنهن من يعملن في مرحلة األمبالج أو التطبيق 

والتنظيف. 
الحبكة:  على  تعمل  التي  نعمان  جوانا  وقالت 
»يبدأ دوامنا في الصباح الباكر وأعمل على مكنة 
جيب  بتركيب  اآلن  وأقوم  خيوط  ثالثة  الحبكة 
تحتاج  التي  األماكن  حبكة  هو  وعملنا  الساعة 
إليها ومنها جيوب الظهر، وهنالك قصات توجد 
فيها عدة أماكن تحتاج الختصاص حبكة الثالثة 

خيوط، واألخرى الخمسة خيوط«. 
والحرفيين  والصناع  العمال  من  الكثير  ويبقى 
العمل  لهم  ن  تُؤمِّ مماثلة  أخرى  بانتظار مشاريع 
الذي هم بحاجة إليه كثيراً، ليعيشوا حياة كريمة 
ما  كثيراً  التي  المنظمات  من  أيٍّ  انتظار  دون 

وعدت ولم تف بوعودها. 

رداءة اخلبز والطحني بعامودا وأفران حتت املراقبة

المنصورة  بلدة  تعاني   - المنصورة  روناهي/ 
من أزمة في الصرف الصحي نتيجة األعطال 
في شبكات الصرف الصحي في البلدة التي تعد 
الصرف  معالجة  محطة  وتوقف  قديمة  شبكة 
من  المياه  سحب  على  تعمل  التي  الصحي 

الشبكة ومعالجتها.
نتيجة  عام  من  ألكثر  المحطة  توقُّف  وبعد 
قبل  من  المتعمد  والتدمير  للتخريب  ضها  تعرُّ
في  الشعب  بلدية  عملت  فقد  داعش،  مرتزقة 
 22 وبعد  المحطة،  تشغيل  إلعادة  المنصورة 
بلدية  نجحت  اإلصالح  على  العمل  من  يوماً 

الشعب في تشغيل المحطة.
للمجلس  المشترك  الرئيس  حضور  وفي 
ولجنة  محمد  شيار  الطبقة  لمنطقة  التنفيذي 
البلديات وبلدية الطبقة تم إعادة إقالع المحطة 
للعمل  لتعود  الصحي  الصرف  مياه  معالجة 
في  الصحي  الصرف  أزمة  وتحل  جديد  من 

المنطقة.
الشعب  لبلدية  المشترك  الرئيس  مع  لقاء  وفي 
أنَّ  على  أكَّد  اليوسف  فرج  المنصورة  في 

المحطة جاهزة للعمل بنسبة 95% وتم إقالعها 
وإدخالها في الخدمة بعد فترة طويلة من توقفها 

وعملت البلدية على إعادة تشغيلها.
اإلصالح  عملية  أن  إلى  اليوسف  وأشار 
استمرت لحوالي 22 يوماً بتكلفة ثالثة ماليين 
ل.س وتم إصالح المضخة الرئيسة المسؤولة 
ونوافخ  الرئيسة  الشبكة  من  المياه  شفط  عن 
الهواء التي تسمح لدخول األوكسجين إلى الماء 

وغيرها.
في  الشعب  لبلدية  المشترك  الرئيس  وتابع 
المنصورة فرج اليوسف: »تكمن أهمية إعادة 
المحطة بسحب مياه الصرف الصحي  تشغيل 
لتصبح  وتصفيتها   %75 بنسبة  الشبكة  من 
البيئة  وتخليص  بنسبة%70  للزراعة  صالحة 

من الملوثات«.
مضختين  من  تتألَّف  المحطة  أنَّ  إلى  ونوه 
ونوافخ  حصان   7.5 باستطاعة  رئيستين 
المياه،  وخزانات  التصفية  وأحواض  الهواء 
وسعة األحواض 1400 متٍر مكعٍب من المياه.

إىل مىت تستمر مشكلة تأمني املياه النقية واملعقمة يف اهليشة؟!

محطة  توقف  بعد  ـ  عيسى  عين  روناهي/ 
لناحية  التابعة  الهيشة  بلدة  المعقمة في  الشرب 
عين عيسى، والتي تُغذي البلدة المذكورة وعدد 
وسبب  بالمياه،  لها  التابعة  القرى  من  كبير 
المعقمة  المياه  من  األهالي  حرمان  توقفها 
والنظيفة التي كانت توفرها، بدأت هذه المشكلة 
وبخاصة  األُخرى  المشاكل  من  العديد  تَجّر 

على المستوى الصحي والمعيشي. 

حاجة األهالي للمياه دفعهم 
لشرائها دون تعقيم

المذكورة  البلدة  على  جولة  لصحيفتنا  كان 
والتقينا  كثب،  عن  الوضع  على  واالطالع 
الهيشة  في  الشعب  لمجلس  المشترك  بالرئيس 
حميدي المحمد الذي حدثنا؛ قائالً: »تَسببت مياه 
البلدة عن طريق  إلى  الواردة  الملوثة  الشرب 
إلى  المياه  تنقل  التي  والسيارات  الصهاريج 
لألهالي  تُباع  والتي  لها  التابعة  والقرى  البلدة 
انتشار األمراض بينهم؛ بسبب عدم تعقيمها من 
المصدر، إضافة إلى عدم معرفة المكان الذي 
تُعبئ منه هذه اآلليات أحياناً. لذلك؛ سبب هذا 

األمر الكثير من المشاكل الصحية«.
يضطرون  األهالي  أنَّ  إلى  المحمد  وأوضح 
إلى تعبئة المياه من السيارات التي تبيع المياه، 
بسبب عدم وجود بديل ومياه صالحة للشرب، 
تَجلب  السيارات  أو  الصهاريج  هذه  وأغلب 
المياه من قناة ري البليخ 20 كم جنوب البلدة. 

المشترك  الرئيس  يقول  األمر،  على  وتعقيباً 
لبلدية الشعب في بلدة الهيشة، حميدي المحمد: 
»إن المياه التي تأتينا ملوثة من المصدر وغير 
غياب  أن  كما  تعقيم،  عملية  ألي  خاضعة 

التوعية الصحية أحد أبرز األسباب في ظهور 
األمراض بين األهالي«.

لديهم  اإلمكانيات  ضعف  أن  المحمد،  ويشير 
مؤكداً  المشكلة،  لهذه  حل  إيجاد  دون  يحول 
إحدى  مع  بالتنسيق  حالياً  يعملون  أنَّهم  على 

المنظمات اإلغاثيَّة لصيانة المضخة.

ضاقوا ذرعًا من الوعود 
والتسويفات غري املفيدة

 والتقينا بالمواطن غازي العايد من بلدة الهيشة 
الشرب  مياه  من  »نعاني  قائالً:  حدثنا؛  الذي 
للشرب،  صالحة  غير  وأحياناً  المعقمة  غير 
بالعامية  عليها  يطلق  حشائش  فيها  وتوجد 
انتشار  في  المياه  هذه  وتسببت  )العرمط(، 
وال  )اإلسهال(  وأبرزها  األمراض  من  العديد 

سيما األطفال وكبار السن«.
سريع  بحلٍّ  العايد  طالب  حديثه؛  نهاية  وفي 
وجذريٍّ لهذه المشكلة بعيداً عن الوعود الواهية 
الواقعة على  الشرب  تشغيل محطة  من خالل 

القناة المتوقفة عن العمل حالياً.
من  العيسى  رابعة  المواطنة  أشارت  بدورها 
سكان بلدة الهيشة: »إلى أنَّ توقُّف محطة المياه؛ 
والتي  الصهاريج  من  المياه  لشراء  اضطرنا 
سببت لنا العديد من األمراض لعدم صالحيتها 
لالستعمال، حيث يتم بيع 1000 لتر من المياه 
بمبلغ 1000 ليرة سورية، وهذا األمر يحملنا 
على  الملقاة  األعباء  وزيادة  إضافية  تكاليف 

عاتق أرباب األُسر مع قلة الموارد«.

أسباب املشكلة واحللول 

األهالي  بحسب  المشكلة  هذه  أسباب  ولمعرفة 
والرئاسة المشتركة لبلدة الهيشة وقد أوردناها 
وشرح  التذكير  وجب  السابقة،  تقاريرنا  في 

بعض األمور: 
تبعد بلدة الهيشة عن ناحية عين عيسى حوالي 
تعداد  ويبلغ  لها،  الشرقية  الجهة  في  15كم 
والقرى  البلدة  وتتغذى  نسمة.   7500 سكانها 
مياه  مضخة  تؤمنها  التي  المياه  من  التابعة 
عنها  شرحنا  )والتي  العمالقة  السمن  تل  رفع 
توقفت  المضخة  ولكن  السابقة(،  تقاريرنا  في 
قبل  من  للتخريب  تعرضها  نتيجة  العمل  عن 
منذ  المنطقة،  من  دحرها  قبل  داعش  مرتزقة 

حوالي عام ونصف.
وتسبب توقف مضخة الرفع المذكورة بتوقف 
محطات مياه الشرب الصحية والمعقمة الواقعة 
سبب  مما  المضخة،  تغذيها  التي  القناة  على 
توقف مياه الشرب عن البلدة والقرى األخرى 
التابعة لها، باإلضافة إلى تأثيرها الكبير على 
الزراعة، حيث كانت تروي مياه المحطة 16 

ألف هكتار من األراضي الزراعية. 
شراء  إلى  األهالي  دفع  المضخة  وبتوقف 
كما  الخاصة  الصهاريج  أصحاب  من  المياه 
توقف  إلى  باإلضافة  آنفاً،  تقريرنا  في  ذكرنا 
حرمت  والتي  العمل  عن  الزراعية  المشاريع 
من أهم مصدر من مصادر الرزق نتيجة ذلك، 
مضخة  بتشغيل  فتكمن   الحلول  إلى  وبالنسبة 
رفع تل السمن بالسرعة القصوى وهذا األمر 
يتطلب تضافر الجهود من قبل الجهات المعنية 

والداعمة.

استطالع/ إيفا ابراهيم

تقرير/ حسام امساعيل

بسام حسني حممد جويل 

إعادة تشغيل حمطة معاجلة مياه الصرف 
محيدي احملمدالصحي يف املنصورة رابعة العيسى غازي العايد

تقرير/ شيار كرزيلي  


