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مساعي جلنة االقتصاد بعامودا 
لتطوير املشاريع

«داعش عدو الثقافة والتنوير«

 لبناء اجملتمع
ٌ
املرأة املثقفة دعامة

العرس الكروي يف الشمال 
السوري ينطلق اليوم

هشاشة العظام

الكونفرانس السادس جمللس عوائل الشهداء »السري 
على نهج الشهداء ضمان حترير عفرين«

خالل  هاماً  دوراً  المثقفة  المرأة  لعبت 
وكان  سوريا،  وشمال  آفا  روج  ثورة 
الواضح واألكبر في توعية  التأثير  لها 
وتنشئة األجيال القادمة على مبادئ األمة 
الديمقراطية وأخوة الشعوب، وسخرت 
ثقافتها وعلمها في خدمة شعبها بالدرجة 
وبرز  الحر  الفكر  وامتلكت  األولى، 

دورها في مجاالت الحياة كافةً. 

شمال  بطولة  منافسات  اليوم  تنطلق 
تحت  القدم  كرة  لمنتخبات  سوريا  شرق 
افتتاحية ستجمع  اسم )انتفصوا(، بمباراة 
منتخبي إقليم الجزيرة والرقة، وذلك على 
أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو 

بتمام الساعة الخامسة عصراً.

يُقارب  ما  العظام  يُصيب مرض هشاشة 
ويمكن  السنة،  في  شخٍص  ماليين  ثالثة 
تعريف هذا الداء على أنّه معاناة المصاب 
من ضعف العظام ما يجعلها هشة وأكثر 
أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر  للكسر،  ُعرضة 
تظهر  ال  قد  العظام  بهشاشة  المصابين 
األولى  المراحل  في  أعراض  أية  عليهم 
هي  العظام  كسور  ولعّل  المرض،  من 
أولى عالمات المرض ظهوراً في أغلب 
األحيان، وإّن أكثر العظام عرضة للكسر 
والعمود  والورك،  المعصم،  عظام  هي 
إصابة  احتمالية  يمنع  ال  وهذا  الفقرّي، 
وقد  أيضاً،  بالكسور  الذراعين  عظام 
تحدث الكسور نتيجةً للعطس أو السعال، 
وتجدر اإلشارة إلى احتمالية انحناء الظهر 
عند تعّرض عظام العمود الفقرّي للكسور 

لدى كبار السّن.

ُعقد الكونفرانس السادس لمجلس عوائل الشهداء 
في إقليم عفرين بحضور 400 عضو وعضوة 
من عوائل الشهداء من مقاطعتي عفرين والشهباء 

ومدينة حلب وعدد من الضيوف وانطالق أعمال 
الكونفرانس بدقيقة صمت على أروح الشهداء.

تلبي لجان االقتصاد في كل مناطق الشمال 
الضرورية،  المواطنين  حاجات  السوري 
كما أنها تستقبل مشاريع المواطنين الصغيرة 

تستوفي  كانت  حال  في  وتنفيذها  لدراستها 
الشروط المطلوبة، باإلضافة إلى العمل على 

تطوير المشاريع من الجوانب كافة.

طويلة  فترة  الطبقة خالل  مدينة  عانت 
التي  والمواهب  الثقافات  غياب  من 
كانت موجودة في المدينة بسبب سيطرة 
جعل  ما  عليها،  لفترة طويلة  المرتزقة 
من  الكثير  يخفون  والمثقفين  الفنانين 
مواهبهم وإبداعاتهم الثقافيّة والفنيّة، وقد 
كانت العقوبة قاسية على الفنانين، فكانوا 
التي  وسكاكينهم  بنادقهم  رحمة  تحت 

كانت تحزُّ الرقاب.
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عاصفة اجلزيرة وأولويات معركة قسد اجلديدة «ضمانات خفض التصعيد مؤقتة بانتظار الظروف املواتية«
على نهر الفرات

بعد إعالن قوات سوريا الديمقراطية تحرير كامل 
ريف  والمتضمنة  الجزيرة  بادية  في  الصحراء 
الشمالي، بات  الزور  الجنوبي وريف دير  الحسكة 
إنهاء وجود داعش جغرافياً في جيوب صغيرة على 

حيث  وقت،  مسألة  الشرقي  الفرات  نهر  ضفاف 
في  استراتيجية  وأهداف  أولويات  القوات  تضع 

تحضيراتها للمعركة الجديدة. 
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أوضح السياسّي والمعارض السورّي فراس قصاص أّن األتراك والروس توصلوا منذ زمن 
إلى اتفاقيات تخّص مصير جبهة النصرة وبقية الفصائل الموجودة داخل مدينة إدلب، مؤّكداً 
على أّن استراتيجية مناطق خفض التصعيد لم تكن إال وسيلة عسكريّة روسيّة ُمتقنة الستهداف 

«4الفصائل العسكريّة واحدة تلو األخرى بشكٍل مدروٍس.

تشكل منبج اليوم نسيجاً اجتماعياً مميزاً بفضل أبنائها الذين تحدوا الصعوبات وبذلوا أرواحهم في الحفاظ 
على وحدتها وتماسك شعوبها، واستطاعت منبج بعد أن تحررت من داعش على يد كل من مجلس منبج العسكري 

وقوات سوريا الديمقراطية؛ إعادة تأهيلها من خالل تكاتف أبنائها في إزالة أنقاض ومخلفات الحرب والدمار الذي خلفه 
داعش، والبدء باإلعمار، وتشكيل اإلدارة المدنية الديمقراطية والبدء بتنظيم ذواتهم، وأصبحت منبج نموذجاً للمدينة األكثر 

أمناً في سوريا؛ هذا ما أكده الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منبج فاروق الماشي...
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مراكز توزيع 
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 واقتناء الكتب

منبج.. نسيج اجتماعي مميز حيميه أبناؤه
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وتوثيق  رصد  بهدف   - كوباني  روناهي/ 
األهالي  بحق  والتجاوزات  االنتهاكات 
سواء أكانوا أطفاالً أم نساًء أم رجاالً دون 
أو  القومية  أو  اللون  أو  الجنس  بين  تمييز 
العرق أو المذهب ومتابعة تلك االنتهاكات 
والدفاع عن حقوقهم وفق المعايير العالمية 
حقوق  منظمة  افتتحت  اإلنسان؛  لحقوق 
فرع  ل  أوَّ السوري  الشمال  في  اإلنسان 

الثالث عشر من  الفرات؛ في  إقليم  لها في 
شهر آب الجاري وذلك بمشاركة العشرات 
المراكز  ممثلي  من  وعدٍد  األهالي،  من 
عدٍد  إلى  باإلضافة  المدنيَّة،  والمؤسسات 

من حقوقيِّ مدينة كوباني.
لمنظمة  المشتركة  الرئيسة  وتحدثت  هذا 
أفين  الجزيرة  إقليم  في  اإلنسان  حقوق 
جمعة خالل مراسم االفتتاح قائلة: “نبارك 

روج  في  الشعب  على  المركز  هذا  افتتاح 
ليكون  مكوناته  بكل  السوري  والشمال  آفا 
خطوة نحو التقدم لتحقيق الحرية واإلنسانية 
في  العبودية  أشكال  كل  من  والتخلُّص 
المجتمع”.   وبعدها تم قص شريط االفتتاح 
من قبل الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع 

الديمقراطي عائشة أفندي. 

روناهي/ عين عيسى ـ افتتح اتحاد شبيبة 
اسم  عليه  اطلق  للشبيبة  مركزاً  آفا  روج 
الشهيد زنار كوباني في ناحية عين عيسى 
وذلك بتاريخ 2018/8/12م ويَُعد المركز 
األول من نوعه في الناحية، ويضم العديد 
والمرأة  الرياضة  مجال  في  اللجان  من 

والصحة والثقافة والفن.  
اإلدارات  عن  ممثلون  االفتتاح  وحضر 
عين  ناحية  في  كافة  والمجالس  واللجان 
مراكز  عن  ممثلين  إلى  إضافة  عيسى، 
الشبيبة في مقاطعة كري سبي )تل أبيض( 

والعشرات من أهالي الناحية. 

وبدأ االفتتاح بالوقوف دقيقة صمت، وألقى 
بعدها الرئيس المشترك لناحية عين عيسى 
زنار  الشهيد  مركز  وباسم  الفناش،  سعود 
افتتاح  فيها  باركوا  كلمات  حسن  علي 
أهمية  على  وأكدوا  الناحية،  في  المركز 
لتحقيق  تفعيلها  الشباب وضرورة  شريحة 

جيٍل شبابيٍّ واٍع وبناء.
على  التأكيد  الكلمات  مجمل  في  وجاء   
التي من شأنها  المراكز  هذا  افتتاح  أهمية 
تثقيف وتأهيل الشباب ليكونوا أكثر فعالية 

في هذا المجتمع. 

معلمو كوباني حيتفلون بالذكرى الرابعة والثالثني لقفزة 15 آب

افتتاح مركز الشهيد زنار فرع ملنظمة حقوق اإلنسان يف إقليم الفرات
للشبيبة بعني عيسى

روناهي/ كوباني - بمناسبة انتهاء الدورة 
وقدوم  كوباني  مقاطعة  لمعلمي  التدريبية 
لقفزة  والثالثون  الرابعة  السنوية  الذكرى 
في  والتعليم  التربية  لجنة  آب؛ نظمت   15
إقليم الفرات احتفاالً في العديد من المدارس 

اليوم )األربعاء(.

شهرين  لمدة  دام  الذي  التدريب  وبعد 
لمعلمي كوباني ونواحيها، الذين بلغ عددهم 
العام،  هذا  المنهاج  على  معلماً   1150
لقفزة  والثالثون  الخامسة  الذكرى  وقدوم 
االحتفاالت  من  العديد  نظمت  آب؛   15
في كل من مدرسة الشهيد هوكر، مدرسة 

الشهيد سيدو، ومدرسة شيران، شارك فيها 
جميع معلمي كوباني ونواحيها.

إلقاء العديد من  وفي بداية االحتفاالت؛ تم 
التربية  لجنة  عضوة  كلمة  منها  الكلمات 
»نهنئ  فيها:  قالت  شكر؛  دوز  والتعليم 

لقفزة  والثالثون  الخامس  السنوية  الذكرى 
15 آب، وانتهاء الدورة التدريبية للمعلمين 
على المنهاج هذا العام في مقاطعة كوباني، 
مفتاحاً  المناسبة  هذه  تكون  أن  متمنين 
سوريا  شمال  وعموم  عفرين  لتحرير 

الطلبة عروضاً  قدم  وبعدها  وكردستان«، 
غنائية عدة، وتالها عقد حلقات الدبكة على 

وقع األغاني الثورية والوطنية. 

عدسة روناهي 
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مركز األخبار ـ قال الرئيس المشترك للمجلس 
مع  تزامناً  الماشي  فاروق  التشريعي في منبج 
منبج،  لتحرير  الثانية  السنوية  الذكرى  حلول 
بأن المدينة تحظى بنسيج اجتماعي مميز، الفتاً 

إلى أنها األكثر أماناً بفضل جهود أبنائها.
الذكرى  الجاري  آب  من  الـ15  ويصادف 
السنوية الثانية لتحرير مدينة منبج التي حررها 
مجلس منبج العسكري عام 2016 من مرتزقة 
داعش. وتزامناً مع حلول الذكرى، قال فاروق 
بأن  هاوار،  أنباء  وكالة  مع  لقاء  في  الماشي 
وهي  النواحي  مختلف  من  نهضة  تشهد  منبج 

المدينة األكثر أماناً في سوريا.
داعش  احتالل  »بعد  الماشي:  فاروق  وقال 
وقمع  المجازر  محل  منبج  كانت  للمنطقة، 
كانت  ذلك  نتيجة  المثقفة.  والنخبة  األهالي 
منبج  في  أهلنا  وجهها  استغاثة  نداءات  هنالك 
الذي  داعش  من  لتحريرهم  العشائر  وبخاصة 
النخبة  سيما  وال  الحرمات،  من  الكثير  انتهك 
قول  من  ومنعهم  القلم  صرير  وأوقف  المثقفة 
التي  العشائر  اضطهدت  وكذلك  الحق،  كلمة 

أغلقت مضافاتها بسبب داعش وإجرامها«.
لمنبج  المدني  المجلس  »أسسنا  وأضاف: 
لم  عندها   ،2016 عام  نيسان   5 في  وريفها 
في  الحملة  بدأت  حتى  محرراً  شبر  أي  يكن 
المدني  المجلس  كان  ذاته،  العام  من  حزيران 
موازياً للعسكري، في أكثر األحيان كان رفاقنا 
كامل،  بشكل  تتحرر  لم  التي  األحياء  يدخلون 
كان  هذا  المجالس،  تشكيل  على  عملنا  حيث 
تولى  الذي  الماشي  وأشار  اهتمامنا«.  حيز 
أطلقوا  بأنهم  المدني  المجلس  رئاسة  حينها 
على  ركزوا  لذا  الغذاء«،  قبل  »التعليم  شعار 
القطاع التربوي وتجاوب معهم أبناء منبج من 
المعلمين وأكثرهم من المتطوعين الذين عملوا 
على تأهيل القطاع. وذكر فاروق الماشي بأن 
شغل  أيضاً  الخدمات  وقطاع  الصحي  القطاع 
الصحية مع  المراكز  افتتحت  اهتمامهم، حيث 
الكهرباء  العمل على صيانة  التحرير وتم  بدء 
وتابع  داعش.  خلفها  التي  األلغام  من  بالرغم 
لتنظيم  بالنهار  الليل  المجلس  »واصل  القول: 
األهالي وعقد االجتماعات في القرى واألحياء، 
المرأة  عاتق  على  ملقى  األكبر  العمل  وكان 

وقلة  الصيف  حرارة  من  فبالرغم  حينها 
اإلمكانيات كان لها دور كبير«.

المجالس  المجلس شكل  أن  إلى  الماشي  ولفت 
المجلس  مع  ووقف  القرى،  في  لألهالي 
المدنيين  الستقبال  الجبهات  في  العسكري 
وتأمين المأوى والغذاء لهم. وأوضح بأنه وبعد 
مخلفات  إلزالة  األولوية  كانت  المدينة  تحرير 
الحرب والدمار الذي خلفه داعش بالتعاون مع 

شبان منبج وشيوخ العشائر.
وبيّن الرئيس المشترك للمجلس التشريعي بأنه 
المناسبة،  األرضية  وتهيئة  منبج  تأمين  وبعد 
الـ13  في  ديمقراطية  مدنية  إدارة  شكلت 
المثقفة  الطبقة  ضمت  منبج  في   2017 آذار 
والشبيبة.  والمرأة  المكونات  وجميع  والعشائر 
التي  »االنجازات  بأن  الماشي  فاروق  وشدد 
تحققت  وهي  سهلة،  ليست  منبج  في  تحققت 
الماشي عن أن  أبنائنا«. وكشف  بفضل جهود 
مدينة منبج تشهد نهضة عمرانية كبيرة، حيث 
منوهاً:  جديدة.  أخرى  وتبنى  المنازل  ترمم 
التي  الوفود  أماناً،  األكثر  المدن  من  »منبج 
المدينة  تعيشه  الذي  بالوضع  انبهرت  زارتنا 
حالياً. هذا نتيجة جهود مجلس منبج العسكري 
الغيورين،  الداخلي وشباب منبج  وقوى األمن 
دولة  أي  من  وليس  أهلنا  من  نلتمس شرعيتنا 

في العالم«.
وأكد فاروق الماشي بأنهم في منبج ليس لديهم 
تفرقة بين المكونات، وقال: »مدينة منبج لديها 
المتأسلمة  القوات  وإخاء،  اجتماعي  نسيج 
حاولوا اللعب على الوتر الطائفي، هذا ال يعني 
بأن شباب سوريا كاملة وليس منبج فقط تأثروا 
الصراع  هذا  دخلوا  من  منهم  قلة  اللعبة،  بهذه 

ألن الجميع أدركوا اللعبة«.
وتابع القول: »نعاهد شهداءنا أن نمضي على 
أهدافهم«.  لتحقيق  النضال  ونصعد  دربهم 
وأضاف الماشي: »منبج كانت نقطة االرتكاز 
العاصمة  تربط  كانت  ألنها  داعش  لدى 
التي  تركيا  مع  الرقة  في  للمرتزقة  المزعومة 
عبر  يتسللون  بالمهاجرين  يسمى  ما  كان 
على  حدودها  تركيا  فتحت  حيث  حدودها، 
لم  إعالمياً،  مهمشة  كانت  منبج  العالم.  مرأى 
يهتم أحد ألمرها، إبان سيطرة المرتزقة قطعت 

أوصال األهالي وذبحت وانتهكت المحرمات، 
إذا كان حزب العدالة والتنمية لديه القوى لماذا 
العالم عن  تخلى  منبج حينها، عندما  يحرر  لم 
منبج لماذا لم يدخل النظام ويحررها«. وأشار 
الماشي إلى أن قوات سوريا الديمقراطية أخذت 
على عاتقها تحرير كل األراضي السورية من 
وأثبتت  منبج،  تحرير  في  وساعدت  داعش 

نفسها بفضل دماء الشهداء.
وحول وحدة األراضي السورية؛ قال الماشي: 
مع  نحن  سوريا،  من  يتجزأ  ال  جزء  »منبج 
وعندما  وشعباً،  أرضاً  سوريا  أراضي  وحدة 
نتكلم عن سوريا نتكلم عنها بجميع المكونات. 
النظام البعثي حصر النسيج االجتماعي ودمر 

ما دمر في سوريا«.
)كإدارة  بأنهم  الماشي  قال  آخر،  سياق  وفي 
لمنبج( دائماً يسعون لألفضل ويشعرون بأنهم 
مقصرون، لذا يحاولون بشتى الوسائل التقدم. 
هذا  أبناء  ألننا  علينا مسؤولية  »تقع  وأضاف: 
البلد والواجب علينا أن نجتمع برافد وهو هذا 
الشعب الذي له حق علينا وكذلك شهدائنا الذين 
وكشف  ظنهم.  حسن  عند  نكون  أن  نعاهدهم 
فاروق الماشي عن أن كثيراً من الوفود أعجبوا 
اإلدارة  وتولي  واألمان  األمن  لوجود  بالمدينة 
لكنهم  والخدمية،  السياسية  األمور  تسيير 
جائز  »التقصير  بأن  مؤكداً  المزيد.  يطلبون 
لذا؛  كثيرين.  ليسا  وعامان  حديثة  والدة  ألننا 
فاروق  ووجه  أخطاء«.  لدينا  يكون  أن  جائز 
الماشي رسالته للشعب السوري قائالً: »تعالوا 
ونبني  اإلرهابي  الفكر  ونوقف  سوريا  لنبني 
جيالً صاعداً«. موضحاً بأنه يرى بأن »الدماء 

التي سالت في سوريا ليست سهلة«.
التشريعي  للمجلس  المشترك  الرئيس  ورأى 
بأن  منبج  في  الديمقراطية  المدنية  لإلدارة 
سوري،  ـ  سوري  السورية(  )لألزمة  »الحل 
نبتعد  نتمنى أن  الدول،  كثيرون يتكلمون باسم 
عن األجندات الخارجية ونجتمع بحوار سوري 
نجتمع  عندما  بلدنا،  أبناء  به  يجتمع  سوري  ـ 
نصبح قوة، عندها سنناقش أموراً تليق بالشعب 
الدمار  من  سنوات  سبع  عانى  الذي  السوري 

والتهجير«.

مركز األخبار ـ استنكر اتحاد علماء الدين في 
في  والعشائر  األعيان  ومجلس  ديرك  منطقة 
مقاطعة الجزيرة، إقدام جيش االحتالل التركي 
ومرتزقته على تخريب وتدمير مزار الشهداء 
في عفرين، وأكدوا أن هذه الممارسات منافية 

لكل األعراف الدينية واألخالقية. 
نظم اتحاد علماء الدين في منطقة ديرك تجمعاً 
إقدام  فيه  استنكروا  األوقاف  دائرة  مركز  في 
جيش االحتالل التركي ومرتزقة على تخريب 
وتدمير مزار الشهداء في عفرين. وقرئ خالل 
بهذا  الدين  علماء  أصدره  الذي  البيان  التجمع 
الصدد من قبل اإلداري سعيد هسام، واستذكر 
واإلنسانية.  الكرامة  شهداء  جميع  بداية  البيان 

ندين  ديرك  في  الدين  علماء  »باسم  وأضاف: 
الوحشية  األعمال  العبارات  بأشد  ونستنكر 
ال  والتي  التركي،  االحتالل  يرتكبها  التي 
تقبلها أي شريعة سماوية وال األعراف الدولية 
بحفر  تمثلت  والتي  اإلنسانية،  األخالق  وال 
نفسها  هي  الممارسات  وهذه  وإزالتها.  القبور 
البشر  استباحت  التي  المرتزقة  ممارسات 
العامة  الممتلكات  من  العديد  ودمرت  والحجر 
بالنهج  التركي  االحتالل  ويسير  والخاصة، 
إقليم عفرين  ذاته من خالل استباحة  العدواني 
وتدميره«. وجاء في البيان أيضاً: »إن االسالم 
ما كان يوماً يأمر باالعتداء على الناس اآلمنين 
العهود  كل  عليه  نصت  ما  وهذا  بيوتهم،  في 

والمواثيق الدولية أيضاً«.
العشائر  أصدر مجلس  أيضاً  السياق  هذا  وفي 
خالل  قرئ  بياناً  الجزيرة  إقليم  في  واألعيان 
الشيخ  قبل  من  المجلس  مركز  في  نظم  تجمع 
»ندين  البيان:  نص  في  وجاء  أحمد.  سنان 
الذي  الجبان  العمل  العبارات  بأشد  ونستنكر 
أردوغان وعبيده ممن يسمون  به مرتزقة  قام 
بتجريف  قاموا  الذين  الحر  بالجيش  أنفسهم 
وإزالة مقابر الشهداء في عفرين مدينة السالم 

واألخوة«
وهجرتم  المنازل  دمرتم  »لقد  البيان:  وتابع 
أصحاب الزيتون الذين سقوا أرضهم بدمائهم، 
األموات،  على  وأحقادكم  سمومكم  نفذتم  بل 
وأرواحهم  منكم،  يسلموا  لم  األموات  وحتى 
سوف تصبح كوابيس تالحقكم.« وقال البيان: 
مدارس  إلى  ستتحول  الشهداء  بطوالت  »إن 
التواقة  لألمم  كريمة  حياة  وسبيل  ومناهج 
للحرية والعدالة مهما طال عدوانكم اإلرهابي 
مزابل  إلى  وستذهبون  المنطقة،  شعوب  على 

التاريخ«.
»إن  بالقول:  بيانه  األعيان  مجلس  واختتم 
في  القوة  تمنحنا  العطرة  شهداءنا  دماء  رائحة 
الدفاع عن حقوقنا المشروعة ولم تستطيع أي 
قوة طمس معالمنا، نسأل هللا الرحمة والمغفرة 
والعار  والخزي  والموت  األبرار  لشهدائنا 

للدولة التركية الفاشية«.

مركز األخبارـ  تظاهر العشرات من أهالي مدينة 
ممارسات  عفرين، شمال غرب سوريا، ضد 
جيش االحتالل التركي ومرتزقته، على خلفية 
المحمودية  من حي  الشبان  من  عدد  اختطاف 
شمالي المدينة، في حين وردت معلومات تفيد 
المرتزقة  المجموعات  بين  اشتباكات  باندالع 
ومهجري الغوطة الشرقية الذين وطنهم جيش 

االحتالل التركي في مقاطعة عفرين. 
عفرين  مدينة  داخل  من  عدة  مصادر  وقالت 
لمراسل وكالة أنباء هاوار أن عدد من الشبان 
بحي المحمودية كانوا سيخرجون في تظاهرة 
التركي  االحتالل  جيش  ممارسات  ضد 
على  أقدموا  المرتزقة  أن  إال  ومرتزقته، 
مجهولة.  إلى جهة  واقتيادهم  الشبان  اختطاف 
وتتكرر حاالت االختطاف اليومية التي تطال 
األهالي وذلك بهدف ابتزاز العائالت ومطالبتها 
عن  اإلفراج  مقابل  كبيرة  مالية  مبالغ  بدفع 
أقاربهم. ومنذ احتاللها لعفرين في الـ 18 من 
االحتالل  جيش  واختطف  قتل  الماضي  آذار 
والشبات  الشبان  من  العشرات  والمرتزقة 
المرات  من  الكثير  في  تعرضن  اللواتي 
احتلت  قد  التركية  الدولة  وكانت  لالغتصاب، 
عفرين بعد هجوم بري وجوي واسع بدأ في الـ 
20 من كانون الثاني الماضي عقب تلقي ضوء 
وأمريكي.  أوروبي  وتعامي  روسي  أخضر 
ونقلت الدولة التركية الكثير من أهالي الغوطة 
ووطنتهم  دمشق  العاصمة  في  ودوما  الشرقية 
في عفرين ضمن تفاهمات مع روسيا في إطار 
السكانية  التركيبة  لتغيير  الرامية  المساعي 
مرتزقة  بين  اشتباكات  ونشبت  هذا،  لعفرين. 
الغوطة،  مهجري  وبين  الشرقية  أحرار 

هاوار  وكالة  لمراسل  لـ  ذاتها  المصادر  قالت 
من  الكثيرون  وكان  خلفيتها.  تعلم  ال  أنها 
قد  عفرين  في  أخرى  ومدن  الغوطة  مهجري 
في  رغبة  أبدوا  بعدما  لالنتهاكات  تعرضوا 
من  الكثير  فيها  تتناحر  التي  عفرين  مغادرة 
المجموعات المرتزقة على النهب والسرقة ما 
تسبب بمقتل الكثير من المدنيين ضحية لتناحر 

تلك المجموعات.
التركي  االحتالل  دولة  انتهاكات  وحول 
ومرتزقتها في عفرين؛ كشف المركز اإلعالمي 
لوحدات حماية الشعب خالل بيان عن حصيلة 
جيش  ضد  وحداتهم  نفذتها  عسكرية  عملية 
المنصرم  آب   12 يوم  في  التركي  االحتالل 
جيش  عناصر  من  عشرة  بأن  مفيداً  بعفرين، 
باإلضافة  قتلوا،  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
إلى إصابة 20 آخرين بجروح خالل العملية.  
في  العام:  الرأي  »إلى  البيان:  في نص  وجاء 
في  العصر  مقاومة  من  الثانية  المرحلة  إطار 
 12 بتاريخ  وحداتنا  وجهت  عفرين،  منطقة 
لقوات  قوية  عسكرية  ضربة   ، المنصرم  آب 
في  المتمركزين  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
عفرين، حيث فجرت وحداتنا عبوتين ناسفتين 
االحتالل  لجيش  تجمع  في  السيطرة  تحت 
طريق  على  الحمزة  فرقة  ومرتزقة  التركي 
عشرة  مقتل  إلى  أدى  مما  عفرين  في  ترندة 
عشرين  من  أكثر  وإصابة  ومرتزقة  جنود 
آخرين إصابات بعضهم خطيرة، حيث شهدت 
االستطالع  لطائرات  مكثفاً  تحليقاً  المنطقة 
ساعات.  ست  من  ألكثر  استمرت  التركية 
مقاتلونا الذين نفذوا العملية وصلوا بسالم إلى 

قواعدهم في منطقة عفرين«.

لحياتهم  وامرأة  فقد 22 طفالً  ـ  األخبار  مركز 
نتيجة غرق قارب كان يقلهم بوالية نهر النيل 
السودان  لوكالة  مصادر  وأشارت  السودانية. 
فقدوا  وامرأة  تلميذاً   22 بأن  سونا   لألنباء 
يقلهم  كان  مركب  غرق  حادث  في  حياتهم 
بكبنة،  اإلدارية  بالوحدة  الكنيسة  منطقة  من 
لمدارس  للوصول  طريقهم  في  كانوا  حيث 
كبنة األساسية. وأضافت الوكالة السودانية أن 

بينهم  تلميذاَ   40 من  أكثر  تقل  كانت  المركب 
على  العثور  يتم  ولم  األشقاء  من  مجموعة 
التقرير،  هذا  إعداد  لحظة  حتى  الغرقى  جثث 
بالوالية  المدني  الدفاع  من  قوات  وتوجهت 
ومحلية أبو حمد لمحلية البحيرة للمشاركة في 
عمليات البحث. وبحسب وكالة سونا السودانية 
أن الحادث حدث نتيجة توقف ماكينة المركب 

وسط النيل مع شدة التيار.
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منبج.. نسيج اجتماعي مميز
 حيميه أبناؤه

علماء الدين وأعيان ديرك: «انتهاك حرمات املقابر 
مناف لألديان واألعراف«

 على جرائم املرتزقة.. 
ً
ردا

وحدات احلماية تصفي عشرين مرتزق

 وامرأة يف نهر النيل
ً
هل يتسبب شرب املاء دفعة واحدة بضرر الكبد؟غرق 22 تلميذا

 57 عن  يقل  الذي  الشخص  وزن  وكذلك  سم 
كغ يزيد من احتمالية اإلصابة بهشاشة العظام.
األصول  أحد  معاناة  إّن  إذ  العائلّي؛  التاريخ 
الورك يزيد من  العظام أو كسور  من هشاشة 

احتمالية إصابة الشخص بهشاشة العظام.
العوامل  بعض  هناك  والغذاء:  الحياة  طبيعة 
التي تتعلق بطبيعة حياة الشخص ونمط غذائه 
بهشاشة  إصابته  احتمالية  بارتفاع  تتسبب  قد 

العظام، ومنها ما يأتي: 
تناول الكحول.

الخمول وعدم ممارسة التمارين الرياضية.
التدخين بأشكاله المختلفة.

اضطرابات الغذاء مثل فقدان الشهية العصابّي 
أو  الكالسيوم،  من  الغذائي  المحتوى  قلة 
لتناول بعض  نتيجةً  د  فيتامين  أو  المغنيسيوم، 
أنواع األدوية، أو بسبب سوء االمتصاص، أو 

غير ذلك.
عالج هشاشة العظام

بعض  تناول  العظام  هشاشة  عالج  يتضمن 
التغييرات على طبيعة  األدوية وإجراء بعض 

الغذاء والحياة عامة.
العالجات،  أهّم  من  وهي  الدوائيّة:  العالجات 

حسب  األدوية  وتعطى 
الطبيب  تشخيص 

المرضية  للحالة 
ومدى تقدمها. 

العالج بالغذاء: ال 
الحصول  من  بُّد 
كاٍف  قدر  على 
الكالسيوم  من 
أجل  من 
العظام  سالمة 

وذلك  وصّحتها، 
تجنب  بهدف 

هشاشة  وعالج 
يُنصح  ولذلك  العظام، 

األلبان  مشتقات  بتناول 
قليلة الدسم، وسمك السلمون، 

والخضراوات، ويجدر التنويه 
تُعادل  الكالسيوم  من  اإلنسان  حاجة  أّن  إلى 
العمر  من  الخمسين  حتى  يومياً  ملغ   1000
وفوق  للرجال،  العمر  من  والسبعين  للنساء، 
هذا العمر ترتفع الحاجة للكالسيوم لتبلغ 1200 
األطعمة  من  بالحّد  كذلك  ويُنصح  يوميّاً.  ملغ 

والمشروبات 
بالفسفور  الغنيّة 

فقد لما  تحفيز  في  دور  من  لها 
الغازية،  المشروبات  مثل  العظمية  الكثافة 
واللحوم الحمراء، ويُنصح بعدم اإلكثار من 
القهوة لما لها من دور في إعاقة امتصاص 

الكالسيوم أيضاً.
بانتظام: وخاصة  الرياضيّة  التمارين  ممارسة 
تمارين تحّمل الوزن وتمارين تقوية العضالت.

عربات  خطورة  من  حديثة  دراسة  حّذرت 
كبيرة  لنسبة  تعّرضهم  ألنّها  الصغار  األطفال 
يتعّرض  عما   %60 بحوالي  تزيد  التلوث  من 

له الكبار.
وقال الخبراء إّن الُرضع يتعرضون لهواء قذر 
وملوث وهم داخل عربة األطفال التي يدفعها 
فهم  وبالتالي  األراض  إلى  أقرب  ألنّهم  اآلباء 
تلّوث  التي  السيارات  لعوادم  أكثر  معّرضون 

الهواء.
لبحوث  العالمّي  المركز  في  الباحثون  ووجد 
أّن  »سري«،  جامعة  في  النظيف،  الهواء 
بالهواء  بشدة  أيضاً  يتأثرون  الصغار  األطفال 
أجسامهم صغيرة وضعيفة  ألن  نظراً  الملوث 

وفي مرحلة التطور.
وقال الباحثون إّن التلوث على جانب الطريق 
المعادن  من  عالية  مستويات  على  يحتوي 
الساّمة التي يمكن أن تتسبب في إعاقة نمو المخ 

عند الُرضع.
الدراسة  معدو  نصح  المخاطر  هذه  ولتجنب 
ووضع  المزدحمة  الطرق  تجنب  بضرورة 
وصول  لتقليل  األطفال  عربات  على  أغطية 

الهواء الملوث إليهم.
الموجودة،  لألدلة  مراجعة  الباحثون  وأجرى 
عرباتهم  في  وهم  الُرضع  األطفال  أّن  ليجدوا 
يتنفسون على مستوى قريب من سطح األرض 
يتراوح بين نصف متر و85 سنتيمتراً، وهو ما 

يجعلهم عرضة للتلوث بصورة أكبر.
في  أكبر  تكون  التلوث  مستويات  ألّن  ونظراً 

وخاصة  األرض  سطح  من  القريب  الهواء 
على مسافة أقل من المتر، فإّن هؤالء األطفال 
الهواء  من   %60 إلى  يصل  لما  يتعّرضون 
بالبالغين،  مقارنة  الدقيقة  بالجسيمات  الملوث 

حسب ما كشفته األدلة.
أحد  كومار،  براشانت  البروفيسور  وقال 
أيضاً  تفكر  الدراسة:«عندما  في  المشاركين 
أنسجتهم  بسبب  )الُرضع(  ضعفهم  مدى  في 
وأنظمة المناعة وعملية تطور الدماغ في هذه 
تعّرضهم  فإّن  حياتهم،  من  المبكرة  المرحلة 
لهذه المستويات الخطيرة من التلّوث يثير القلق 

بشدة«.
ولم تنظر الدراسة، التي نشرت في مجلة البيئة 
الدوليّة، في جودة ونوعيّة عربات األطفال وما 
إذا كانت بعض هذه العربات أفضل من غيرها 

أو توفر حماية أكبر من التلوث.
أكبر  جهود  بذل  إلى ضرورة  الباحثون  ودعا 
للحدِّ من تلوث الهواء أو الحدِّ من آثاره السلبيّة، 
مثل خفض انبعاثات مركبات الطرق وتشجيع 
لتقليل  أكبر  بشكل  العام  النقل  وسائل  استخدام 

عدد المركبات التي تسير في الشوارع.
للوالدين  يمكن  إنّه  كومار  قال  هذا  ولتوضيح 
تقليل المخاطر على أطفالهم الرضع واألطفال 
األطفال  عربات  أغطية  باستخدام  الصغار 
من  العالية  الكثافة  ذات  المناطق  وتجنب 
وإشارات  المزدحمة،  الطرق  مثل  الملوثات 

المرور ومحطات الحافالت.
التي  األدلة  من  العديد  وجود  مع  وأضاف:« 

في  البدء  يجب  المراجعة،  هذه  في  حددناها 
وتأثيره  التلوث  حول  صريحة  مناقشات 
اآلباء  فيها  يشارك  ضعفاً،  الفئات  أكثر  على 
الحكومة  ومسؤولو  مجتمعيّة  ومنظمات 

والصناعة«.
الكلية  من  غريغ،  جوناثان  البروفيسور  وقال 
الملكيّة لطبِّ وصّحة األطفال، الذي لم يشارك 
قلق  »مصدَر  كانت  النتائج  إّن  البحث:  في 

كبيراً«.
وأضاف:« من أجل المساعدة في حماية صّحة 
بدائل  استخدام  على  نشّجع  أن  يجب  األطفال 

للسيارات التي تعمل بالبنزين والديزل،«.

اشرب الماء دفعة واحدة ولن يصيب كبدك أّي 
مكروه.

إّن  انتشرت في اآلونة األخيرة إشاعات تقول 
شرب الماء ٌدفعة واحدة تؤّدي إلى تليّف الكبد!!
بطريقة  الكبد  خاليا  موت  عن  عبارة  التليّف 
مثل  كيميائيّة،  مادة  أو  فيروس  يسبّبها  قد  ما 
الكحول. ثم يكون التأثير شديداً عليها وممتداً. 
ما  فإنّها  الخاليا  بعض  على  التأثير  تّم  ولو 
تلبث أن تتكاثر وتنتج خاليا أخرى تقوم بنفس 
الوظيفة وعلى نفس الكفاءة حتى أّن الكبد يجّدد 
من  الجسم  ينقّي  وهو  نرى  كما  بنفسه  نفسه 

السموم.
فهي  األنسجة  من  نوعين  من  مكّون  الكبد 
الكبد  خاليا  تمثل  والتي  الرخوة  األنسجة  إما 
Hepatocytes وأما الهيكل المكّون للكبد من 
تكون  التي  وهي   Stroma الضاّمة  األنسجة 
تلك األشكال السداسيّة الشهيرة التي يشتهر بها 
نسيج الكبد تحت الميكروسكوب لذا فإّن موت 
المجاورة  الخاليا  ألّن  يؤثّر  ال  الخاليا  بعض 

تتكاثر على نفس الهيكل وبنفس التنظيم.
ممتداً  الكبد  على  الضاّر  التأثير  يكون  أن  أّما 
تدمير  إلى  يؤّدي  أن  يمكنه  ما  فهذا  وشديداً 
عنه  ينتج  ما  الكبدّي  للنسيج  المكّون  الهيكل 
الفاقد  تعويَض  محاولةً  المتبقية  الخاليا  تكاثر 
منها فتجد أنّها مضطرة أن تتكاثر على هيكل 
السداسيّة  األشكال  تلك  تلبث  فما  مستقر  غير 

إلى بؤر غير منتظمة من  تتحول  أن  الشهيرة 
الخاليا الجديدة والتي ال تجد لها طريقاً سليماً 

إنتاج  لزيادة  نتيجة  الدم  لوصول  أيضاً 
لرأب  كمحاولة  حولها  األلياف 

عن  الناتج  الصدع 
هيكلها،  دمار 

يد  فيز
ج  نتا إ
ف  ليا أل ا
فشيئاً  شيئاً 

حتى 
ث  يحد
لتليّف  ا

الكبدّي!!
هذا ما فهمناه عن تليّف الكبد، وما درسناه من 
واحدة  دفعة  الماء  شرب  إّن  قائٍل  ورّب  علم. 
والمعلومة  مغالطة،  فهذه  التليّف  إلى  يؤّدي 
المؤكدة أّن الطعام يظل بالمعدة فترة ثم يذهب 
إلى األمعاء وهكذا الشراب يظّل فترة قد تكون 
المعدة  كانت  إذا  هذا  دقائق  لعشر  األقل  على 
الماء  حاولت شرب  لو  أنّك  أي  تماماً.  فارغة 
دفعة واحدة وكنت على عطش شديد فإّن جلَّ ما 
يصل إلى االثني عشر هو جزء منها وبعد عشر 
دقائق!! هذا تبعاً النقباضات المعدة وصمامها 
يصل  النهاية  وفي  عشر.  باالثني  الموصل 
امتصاصه  ويتم  فالغليظة  الدقيقة  األمعاء  إلى 

هناك!!
ل  ا لسؤ ا و

ما عالقة هذا كله 
وعلى  تدريجيّاً  يتّم  الماء  امتصاص  بالكبد؟!! 
الماء  من  لترين  شربت  ولو  واسعة،  مساحة 
أكثر مما  إلى األمعاء  فلن يصل  دفعة واحدة، 
البراز، ولن  في  تحتمل والباقي يذهب خارجاً 
الجسم،  احتياجات  من  أكثر  األمعاء  تمتص 
والحقيقة أّن المعدة ال تحتمل أكثر من سعتها، 
كما  عشر،  االثني  على  مفتوحة  ليست  وهي 
في  الكبد  على  مفتوحاً  ليس  عشر  االثني  أّن 
من  تمتص  ال  واألمعاء  الطبيعيّة،  الظروف 
ال  ولذلك،  الجسم.  احتياجات  من  أكثر  المياه 

حقيقة لتلك اإلشاعات التي انتشرت مؤخراً.

األعضاء(  وظائف  )علم  علم  غرائب  من  إّن 
أّن البشر ال يستطيعون دغدغة أنفسهم. تقترح 
دراساٌت أّن السبب ينبع من قدرة الدماغ على 
الحركات  من  الصادرة  باألحاسيس  التنبؤ 
المفاجأة  عامل  حذف  وبذلك  بنا،  الخاّصة 
ڤان  جورج  لكن  جيدة(.  لـ)دغدغة  المطلوب 
عالم   ،)George Van Doorn( دورن 
 Federation( االتحاد  جامعة  في  نفسّي 
University( في النمسا، أراد أن يعرف ما 
حقاً  تستطيع  للدماغ  التنبؤيّة  القدرة  كانت  إذا 
أن توضح لماذا ال نستطيع أن ندغدغ أنفسنا. 
السؤال فعالً مهم، حيث أّن الدغدغة يمكن لها 
أن تُعطينا فكرة عن الطريقة التي يعالج الدماغ 
بها األحاسيس، وتستطيع أيضاً أن تقوم بتعليمنا 
)األشخاص  العقليّة.  األمراض  عن  القليل 
دغدغة  يستطيعون  مثالً  بالفصام،  المصابون 
أنفسهم ألسباٍب غيِر معروفٍة(. يقول ڤان دورن 
تقترح  المهيمنة  “النظرية   :)Van Doorn(
أيضاً أنه في حاالت المفاجئة الشديدة، سيكون 
بنفسه.”  نفسه  دغدغة  على  قادراً  الشخص 
ضعيفة  التنبؤيّة  الدماغ  قدرات  تصبح  حيث 
في  ذلك  ولتحفيز  الحاالت.  تلك  في  المستوى 
تجربة  وزمالؤه  دورن  ڤان  أجرى  المختبر، 
جانبين  على  والُمختبِر  المتطوع  فيها  يجلس 
متقابلين من عود فيه فـوم )مادة رغوية( عند 
تحريك  يستطيعان  الشخصين  وكال  طرفاه. 
على  الرغويّة  المادة  تكون  بذلك  العـود، 
للشخصين.  األيسر  الكف  مع  خفيٍف  تماٍس 

نظاراٍت  الدراسة  في  المشاركون  وسيرتدي 
يرتدي  عندما  خوذة.  على  بكاميرا  متصلٍة 
المـُخـتبـِر الخوذة، يصبح المشارك هومن يرى 
مايسميه  خلق  األمـر  هذا  المـُختـبـِر.  منظور 
 body-swap( ”الباحثون “وهم تغيير الجسم
دورن  ڤان  وقال  المشاركين.  عند   )illusion
أيدي  كأنّها  أيديهم  بأّن  شـعروا  موضحاً: 
نفسه.  بمفاجأة  للمشارك  سمح  ما  الُمـختـبـِر 
“أنت تدغدغ نفسك، لكنك تشعـر وكأن شخصاً 
آخَر هومن يقوم بذلك” يقول ڤان دورن: “طبقاً 
الموقف  هذا  في  األشخاص  الحالي،  للتفكير 
أنفسهم،  يجب أن يكونوا قادرين على دغدغة 
لم  النفس  دغدغة  ذلك”.  عكس  اكتشفنا  لكننا 
إدراج  عند  حتى  مرة،  كّل  في  موجودة  تكن 
التأخيـر البصرّي، للتأّكـد من أّن الدماغ لم يكن 
الدغدغة  تحدث  لم  الخدعة،  مع  ُمسبقاً  متكيّفاً 
على  المقبولة  النظرية  تتحدى  “نتائجنا  أيضاً. 
كما  األدمغة«  عمل  كيفية  عن  واسع  نطاق 
لدعم  األول  الدليل  توفر  أيضاً  وهي  أضاف. 
االستدالل  المسماة  للدغدغة  البديلة  النظرية 
تقترح  والتي   ،)active inference( الفعلي 
جميع  تثبيط  على  يعمل  ببساطة  الدماغ  أن 
في  بما  حركة،  أي  خالل  الحسية  المدخالت 
مع  األفضل  التفاعل  لضمان  الدغدغة،  ذلك 

األحاسيس الخارجية األخرى الجديدة.
يتطلب األمر المزيد من االختبارات لتحديد أّي 

النظريتين ستضحك أخيـراً.

اإلصابة  مخاطر  من  حديثة  دراسة  حّذرت 
استخدام  جراء  الرئة  في  مزمنة  بأمراض 
تبخير  على  تعتمد  التي  اإللكترونيّة  السجائر 

السوائل.
من  باحثون  أجراها  التي  الدراسة  وذكرت 
السوائل  أّن  البريطانيّة،  »برمنغهام«  جامعة 
في  المستخدمة  النيكوتين  على  تحتوي  التي 
السجائر اإللكترونيّة، تؤّدي إلى تضرر الخاليا 
الجهاز  قدرة  وتقلّل  تبخيرها،  لدى  الدفاعيّة 
من  الضاّرة  الكيماويات  إزالة  على  المناعّي 

الرئتين.
وشّدد الباحثون على أّن السجائر اإللكترونيّة ال 
تزال أقل ضرراً من منتجات التبغ التقليديّة فيما 
يتعلق باحتمال اإلصابة بسرطان الرئة، لكنهم 

»الغموض  ألّن  الحذر  توّخي  يجب  إنّه  قالوا 
على  اإللكترونيّة  السجائر  آثار  يكتنف  مازال 

المدى البعيد«.
وأجرى الباحثون اختبارات على خاليا بشريّة 
معرضة للسجائر اإللكترونيّة، حيث وجدوا أّّن 

األضرار تماثل تلك الناجمة عن تدخين التبغ.
الدم  خاليا  تضرر  إلى  النتائج  وخلصت 
البكتيريا في  تعمل على مقاومة  التي  البيضاء 
الحويصالت الهوائيّة، جراء البخار الناتج عن 

السجائر اإللكترونيّة.
العدوى  إلى  المدخن  تعرض  إلى  ذلك  ويؤدي 
الرئويّة بشكل متكرر، وقد تتحول إلى مرض 

مزمن يصعب عالجه.

يُصيب مرض هشاشة العظام ما يُقارب ثالثة 
ماليين شخٍص في السنة، ويمكن تعريف هذا 
ضعف  من  المصاب  معاناة  أنّه  على  الداء 
العظام ما يجعلها هشة وأكثر ُعرضة للكسر، 
بهشاشة  المصابين  أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
في  أعراض  أية  عليهم  تظهر  ال  قد  العظام 
كسور  ولعّل  المرض،  من  األولى  المراحل 
ظهوراً  المرض  عالمات  أولى  هي  العظام 
العظام عرضة  أكثر  وإّن  األحيان،  أغلب  في 
للكسر هي عظام المعصم، والورك، والعمود 
عظام  إصابة  احتمالية  يمنع  ال  وهذا  الفقرّي، 
الكسور  تحدث  وقد  أيضاً،  بالكسور  الذراعين 
اإلشارة  وتجدر  السعال،  أو  للعطس  نتيجةً 
إلى احتمالية انحناء الظهر عند تعّرض عظام 

العمود الفقرّي للكسور لدى كبار السّن.

أسباب هشاشة العظام
احتماليّة  تزيد  التي  العوامل  بعض  هناك 
اإلصابة بهشاشة العظام، ويمكن تفصيلها كما 

يلي:
من  أّي  وجود  إّن  تجنّبها:  يمكن  ال  عوامل 
العوامل اآلتية يزيد احتمالية اإلصابة بهشاشة 
العظام، ولكن هذه العوامل ال يمكن تغييرها أو 

تجنبها، ومنها ما يأتي: 
هشاشة  من  المعاناة  احتماليّة  ترتفع  العمر: 
من  الثالثينات  منتصف  تجاوز  بعد  العظام 

العمر، وخاصة عند بلوغ سّن اليأس.
نقص الهرمونات الجنسية في الجسم كهرمون 
األستروجين، إذ يُصبح من الصعب إعادة بناء 

العظام وتكوينها.
 175 عن  يزيد  الذي  الشخص  طول  الطول: 

إعداد الصفحة - جوليا خلو

هشاشة العظام

ضع ملزيد من التلوث
ُ
عربات األطفال تعرض الر

 

ملاذا ال نستطيع أن ندغدغ أنفسنا؟

د. أمحد حممد 

السجائر اإللكرتونية تؤذي جهاز املناعة!
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بناء  في  األكبر  الدور  المثقف  عاتق  على  يقع 
أم  كان  رجالً  فالمثقف  سليم،  أخالقي  مجتمع 
في  للخوض  ونفسياً  وفكرياً  عقلياً  مهيأ  امرأة 
البحث عن الحقيقة وإيصالها للمجتمع، ألنه قد 
الجهل  المجتمع من  قيود وأمراض  تخلص من 
واألنانية.  والتعصبية  والتخلف  واالضطهاد 
لذلك؛ عليه أن يكون في مواجهة كل ما يسيء 
وتطويره  بنائه  نحو  السبل  ويمهد  المجتمع  إلى 
المرأة  دور  وعن  الصدد  وبهذا  وعلمه.  بثقافته 
المثقفة في المجتمع كان لصحيفتنا عدة لقاءات 
بناء  في  دورهن  حول  المثقفات  من  عدد  مع 

المجتمع وتطويره. 

دور املرأة املثقفة 
يف تنشئة األجيال

والتقينا بدايةً بالرئيسة المشتركة التحاد المثقفين 
قائلةً:  وحدثتنا  ابراهيم  ليلى  الجزيرة  إقليم  في 
عاتقه  على  ويقع  المجتمع،  مرآة  هو  »المثقف 
العبودية  من  المجتمع  لتحرير  كبير  عبء 
والتخلف والتفرقة والعنصرية، ويجب أن يكون 
والتنوير  البناء  عملية  في  ريادي  دور  للمثقف 
والتوعية، فمن كان مثقفاً يجب أن يبني مجتمعه 
في كل الظروف وينشر السالم والمحبة والروح 
الوطنية اإلنسانية، ألن المثقف هو ملك للمجتمع 

واإلنسانية.
أهمية  الخصوص  وجه  على  المثقفة  للمرأة  إن 
كبيرة في إنشاء جيل واعي يملك الفكر والثقافة، 
والتحليل  النقد  على  قدرة  لها  يكون  أن  ويجب 
المرأة  أن  باعتبار  الخالق،  اإلبداعي  بمعناه 
المجتمع من  الواعية في  المثقفة تمثل الشريحة 
خالل تحليل دقيق للواقع بكل تفاصيله السياسية 

واالجتماعية والفكرية واالقتصادية، ومن خالل 
والمجتمعات  الشعوب  تجارب  من  االستفادة 
الشعب  طليعة  في  المثقفين  نجد  بنا،  المحيطة 
يقودونه لتغيير الواقع المرير والمريض إليجاد 

الحلول والبدائل الضرورية والالزمة للنهوض 
إلى  به  واالرتقاء  كافة،  بشرائحه  بالمجتمع 
ويضمن  الشعب،  طموحات  يحقق  مستوى 
األزمات  من  والخالص  التطور  استمرارية 
والنهوض الجذري بكل واقع مريض إلى التقدم 

واالزدهار«.

املرأة املثقفة دافعت
 عن موروثها التارخيي

المثقفين عفاف  اتحاد  قالت عضوة  من جهتها؛ 
حسكي: »عانى المجتمع وبخاصٍة المرأة كثيراً 
السياسية  المختلفة  األقنية  عبر  الزمن  مر  على 
المفاهيم  وتعميق  والفكرية،  واالجتماعية 
أبوابه،  أوسع  من  بالكامل  عليه  سيطرت  التي 
الموروث  جعلت  التي  االجتماعية  والفروق 
الذي  االستقرار  وعدم  المجتمع  في  الثقافي 
امتأل بالمتناقضات في الكثير من أوجه الحياة، 
وأثبتت المرأة المثقفة دورها من خالل نضالها 
لتها إلى رؤية  في كثير من مجاالت الحياة، وحوَّ
والمعرفة  العلم  بوابة  من  ومكتوبة  مسموعة 
الرقي  من  متقدمة  درجات  بلغت  التي  واألدب 
تجاه  الثقافة  روح  أغنت  والتي  والحضارة، 
الكثيرين  أعين  عن  الغشاوة  وأزالت  المجتمع، 
المثقفة  مهمة  هنا  من  بمسؤولياتهم،  للنهوض 
التقدم  عجلة  دفع  هي  سواء  حد  على  والمثقف 
واالرتقاء باإلنسان حاملين بذلك هموم المجتمع 
الرازح تحت وطأة الصراع بالنضال والتوازن 
الذي يحقق معادلة الحياة على األرض بكل ما 
نحو  المسار  ورسم  للمجتمع،  بالنفع  يحملونه 
مجتمع متحرر لتالفي أي تطرف أو اعوجاج، 
وتواصل  الراية  تحمل  المثقفة  المرأة  هي  وها 
مسيرة البناء على أسس العدالة والمساواة بالقيم 
وبتحويل  وممارسة،  سلوكاً  النبيلة  اإليجابية 

التراث الثقافي لدى المثقفين إلى كتب مطبوعة 
والمقالة  بالشعر  أكثرها  تميزت  متنوعة 
ما  كل  عن  خاللها  من  تعبر  والتي  والرواية، 
طاقاته  وتفجر  المجتمع،  بمحيط  ويتعلق  يشمل 

الكامنة التي تمثلت بالمنبر المبدع، وهي تسهم 
في حل مشاكل المجتمع وقضاياه كافة، وتعتبر 
لنهرها  أساسياً  رافداً  واألدب  والفن  الثقافة 
التنوع  من  مقوماتها  جل  تأخذ  فإنها  العظيم، 
الرجل  بجانب  وتناضل  االجتماعي  والتمازج 
المجتمع  في  المتكاملة  الشخصية  بناء  أجل  من 
عموماً  والمثقفون  وقوانين،  وآراء  أفكار  من 
إلى خلق مجتمع حر وتنمية مقدراته  يطمحون 
عبر ثقافته وأفكاره التي تساهم بشكٍل كبيٍر في 

تطور المجتمع سياسياً واجتماعياً وثقافياً«.

مصلحة الشعب أواًل

المثقف  السلبية واإليجابية لدور  وعن الجوانب 
المثقفين  اتحاد  في  العضوة  قالت  المجتمع؛  في 
ليلى بونجغ: »إن دور المثقف خطير وهام في 
وطاقاته  علمه  يسخر  أن  وعليه  نفسه،  الوقت 
في بناء مجتمعه، فعلى المثقف أال يجري وراء 
أن  عليه  يجب  بل  الخاصة،  ومصالحه  شهرته 
والمجتمع نصب عينيه،  الشعب  يضع مصلحة 
المفكرين  رسالة  يتمم  أن  يجب  ذلك  وعلى 
والمحبة  السالم  نشر  في  واألنبياء  والعظماء 
كان  فهؤالء  واألخالق،  والطمأنينة  واألخوة 
همهم الوحيد بناء مجتمع أخالقي ونشر رسالة 
العدالة  يسوده  مجتمع  لبناء  السليمة   األخالق 

اإلنسانية واالجتماعية«. 
وأضافت: »نشهد اليوم دور المثقفات والمثقفين 
في إحداث التغييرات الجذرية في ثورة روج آفا 
مجتمع  لبناء  النبيلة  وجهودهم  سوريا،  وشمال 
قوى  عليها  تكالبت  أن  بعد  وحضاري،  عريق 
وحضارة  حضارتها  تمزيق  في  والقتل  الشر 
والعنصرية  الفتنة  وزرع  المنطقة،  شعوب 
وخيراتها  أرضها  لنهب  بينهم،  والتفرقة 
وثرواتها، ولتحقق أطماعها عبر محاربة الثقافة 

والحضارة بالقتل والدمار وهدم البنى الحضارية 
القوى  محاولة  وكذلك  المتواجدة،  للمكونات 
المرأة  شخص  في  المجتمع  محاربة  الظالمية 
بخاصة، من خالل عمليات السبي واالغتصاب 
والقتل، ومن أجل الحفاظ على مكتسبات الثورة 
المرأة  حقوق  واستعادة  الشعوب  وحضارة 
المثقفون  أشعل  نصابها،  إلى  األمور  وإعادة 
أبناء  بين  وفكرية  وأدبية  فنية  ثورة  والمثقفات 
تراثهم  السترجاع  طاقاتهم  وسخروا  المجتمع، 
التعصبية  األفكار  صد  واستطاعوا  وتاريخهم، 

التي تؤدي إلى اإلضرار بالمجتمع«.

طاقات ثقافية تستخدم 
سلبًا وإجيابًا

بالحسكة  المثقفين  اتحاد  في  العضوة  وتحدثت 
من  »كثيٌر  قائلةً:  لصحيفتنا  درويش  صباح 
وكثيٌر  بالثورات،  قاموا  والمجتمعات  الشعوب 
منهم تعرضوا للحروب، وبرز في تلك الشعوب 
أشخاص كثيرون منهم من كانوا يدعون الثقافة 
ويمارسونها بشكل سلبي ويدعون فيها للتشاؤم 
والسخرية  بصب جام غضبهم على ما يجري 
من أحداث الثورة على  كاهل المجتمع،  وكانوا 
وثقافة  واإلحباط  اليأس  ثقافة  بنشر  يقومون 
جهة  ومن  العنصري،  والتمييز  التعصبية 
يكتفون  المثقفين  من  فئة  هناك  كانت  أخرى 
وجد  وبالمقابل  يجري،  ما  على  المتفرج  بدور 
ولساناً  للحق  صوتاً  أنفسهم  المثقفين  بعض 
المخاطر لرفع شأن  لألمم والشعوب، فخاضوا 
صمام  بمثابة  المثقف  أن  نجد  لهذا  مجتمعهم، 
األمان ألبناء مجتمعه، من خالل تحليالته ونشره  
للحقيقة وحرصه الشديد على أمن المجتمع من 
أي طامع أو مستغل لظروف الثورة، فتجارب 
الدور  والمثقفين  للثقافة  أن  أثبتت  المجتمعات 
العالم  إلى  الشعب  رسالة  إيصال  في  الكبير 
واالقتصادي  الفكري  الواقع  مجريات  وبيان 
واعية،  بطريقة  واالجتماعي  والعسكري 
أو  اقتصادي  أو  سياسي  قرار  أي  ويواجهون 
اجتماعي يضر بمصلحة الشعب، وهم من أول 
ثقافي يهدف  أو  من يتصدون ألي غزو فكري 

إلى هدم كيان المجتمع وتشتيت بنيانه«.

الكادحة  الريفية  المرأة  تبذل  قامشلو  روناهي/ 
كعادتها قصارى جهدها في األعمال الزراعية، 
وال تكاد تنتهي من العمل في موسم حتى تنتقل 
إلى الموسم الذي يليه، فاآلن في فصل الصيف 
في  النساء  يعمل  الحارة  الشمس  أشعة  وتحت 

قطف الملوخية وتخزينها كمؤونة للشتاء. 
تعمل النساء في الريف بغية توفير بعض المال 
هذا  وفي  اليومية،  المعيشة  مستلزمات  لتأمين 
نجوى  ذبيان  قرية  نساء  إحدى  حدثتنا  السياق 
موسم  في  العمل  كيفية  لنا  لتوضح  الخضر 
يبدأ  الصيف  قدوم فصل  قائلة: »مع  الملوخية، 
يتناولها  التي  الملوخية  نبتة  بزرع  الفالحون 
لموسم  ويدخرونها  طعامهم  في  المواطنون 
يزرعون  المزارعين  بعض  أن  كما  الشتاء، 
الملوخية والخضار الصيفية تعويضاً عن خسائر 
المواسم البعلية السابقة، وأغلبية النساء هنا في 
القرية ينتظرن هذا الموسم للحصول على بعض 
المال، فالبعض منهّن يعملن بزراعتها وأخريات 
بعد  بقطفها  فأعمل  أنا  أما  بحصادها،  يقمن 
حصادها، حيث أقوم بقطف األوراق الخضراء 

الشمس  أشعة  تحت  ورقة  ورقة  أعوادها  من 
الالهبة؛ ألنني في الصباح الباكر أقوم بأعمالي 
تكديس  وبعد  بالعمل،  أبدأ  ثم  ومن  المنزلية 
الخضراء؛  الملوخية  أوراق  من  كبيرة  كمية 
بتجفيفها وتخزينها  الذين يرغبون  للناس  أبيعها 
األوراق  بوزن  أقوم  ثمَّ  الشتاء،  لفصل  كمؤونة 
مناسبة  بأسعار  وأبيعها  كيلوات  شكل  على 
ألوالدي؛  المدرسية  المستلزمات  بعض  ألوفر 
ذلك أن افتتاح  المدرسة على األبواب وأوالدي 
بحاجة للقرطاسية واللباس، وأحياناً يختلف سعر 

الملوخية بين عام وآخر«.
وأردفت نجوى قائلةً: »العمل في قطف أوراق 

الملوخية يتطلب جهداً كبيراً، ويصدف موسمها 
في فصل الصيف الحار«.

وأضافت نجوى مشيرة إلى لوح خشبي بقولها: 
جانب  على  المرمي  الخشب  لوح  »أرأيت 
الخشبي؛  اللوح  كهذا  أيدينا  أصبحت  الطريق؟ 
الرغم  وعلى  العمل،  كثرة  من  وجافةً  خشنةً 
في  لنتعاون جميعاً  النساء  من ذلك نجتمع نحن 
تنته  لم  فإذا  البعض،  بعضنا  ونساعد  العمل، 
إحدانا من عملها نقوم بمساعدتها، ونغنِّي أثناء 

العمل بعض األغاني الشعبية للترويح عن أنفسنا 
وللتخفيف من مشقة العمل، ونحن رغم كلِّ هذا 
وعدم  أنفسنا  على  باعتمادنا  فخوراٌت  الشقاء، 
الريفية  فحياتنا  لآلخرين،  أيدينا  لنمدَّ  احتياجنا 
ممتعة،  والكدح  والجهد  التعب  من  الرغم  على 
ويوجد تعاون ومحبَّة فيما بيننا، وتبقى هذه األيام 

ذكريات جميلة في أذهاننا«.  
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أفين يوسف

كانت مسيرة كفاح ونضال المرأة الكردية على 
لم  إذ  للغاية،  وصعبٍة  شائكٍة  الحرية  طريق 
تعرف المرأة ذاتها وحقوقها إال بعد انخراطها 
في حركة التحرر الكردستانية بقيادة القائد عبد 
أال  تجاربه  من  استخلص  الذي  أوجالن  هللا 
حرية لمجتمع تُستعبد فيه المرأة، وقام على ذلك 
القضية  أنها  على  المرأة  قضية  بتقييم  األساس 
األساسية التي يجب تناولها بشكل خاص ألجل 
قضية  أن  وبين  بأسره.  المجتمع  قضايا  حل 
أوالً،  المرأة  استعباد  في  تكمن  االستعمار 
ولتحرير المجتمع ال بد أوالً من تحرير المرأة. 
هذه  حول  اهتمامه  ُجلَّ  أوجالن  القائد  صب 
درب  إلى  المرأة  بإرشاد  قام  حيث  القضية، 
الحرية من خالل فكره وفلسفته، فقامت المرأة 
صفوف  إلى  انضمامهن  بعد  ذاتها  بتنظيم 
الحركة، كما وأعطاها مكانة وقيمة اجتماعية، 
العسكرية.  الناحية  تنظيمها من  كما عمل على 
واكتسبت المرأة من ذلك االهتمام وعلى الرغم 
في  واجهتها  التي  والعراقيل  الصعوبات  من 
الحرب،  وشروط  الجبال  ظروف  مع  التأقلم 
والتقدم، فمساندة  التطور  اإلرادة والعزيمة في 
قدماً  السير  على  حفزها  للمرأة  أوجالن  القائد 
نحو طريق النجاح والنصر في نضالها من أجل 

الحرية.
على الرغم من أن انضمام المرأة إلى صفوف 
أنها لعبت دوراً  بدايةً، إال  الحركة كان ضئيالً 
وكان  وعسكرياً،  اجتماعياً  جداً  وهاماً  ريادياً 
وقاومت  الشعب،  بين  وعميٌق  تأثيٌر عظيٌم  لها 
التركية،  الفاشية  سجون  في  رفاقها  بجانب 
الطعام  عن  اإلضراب  عمليات  في  وشاركت 
اإلنكار واالستعباد،  السجن ضد سياسة  ضمن 
وعلى  آمد  سجن  في  الرفاق  مقاومة  وكانت 
شعلة  بمثابة  دوغان  مظلوم  المناضل  رأسهم 
تنير درب النضال والمقاومة، وكانت المناضلة 
لصفوف  انضمت  امرأة  أول  جانسيز  ساكينة 
الحزب، وقاومت مع بعض الرفيقات بكل بسالة 
إلى جانب الرفاق الموجودين في السجن تحت 

شعار »المقاومة حياة«.
التحرر  حركة  ضمن  النساء  عدد  تزايد 
الكردستانية وانضممن للعمليات النضالية وفي 
أول  وكانت  فعال،  بشكٍل  العسكرية  الجبهات 
مرة في قفزة 15 آب عام1984م، التي مثلت 
منعطفاً تاريخياً في تاريخ الحركة. تميزت ثورة 
النساء الكرديات في حركة التحرر الكردستانية 
باتخاذها أيديولوجيا تحرر المرأة هدفاً، وأخذت 
الحرب  جبهات  في  الريادة  دور  عاتقها  على 
إعطاء  في  بارزاً  دوراً  ولعبت  كافة  األمامية 
المرأة  واستطاعت  أيضاً.  للرجال  الجسارة 
تم  التي  والقيود  القوالب  كافة  كسر  الكردية 
الحاكم.  والنظام  المجتمع  قبل  من  وضعها 
بشكل  نفسها  ونظمت  إرادتها،  قوة  وأثبتت 
خاص ضمن وحدات المرأة الحرة. واستشهدت 
العديد من المناضالت أمثال بيريفان وبيريتان 

وزيالن في هذه الحركة التحررية.
حركة  ضمن  للمرأة  الكثيرين  نظرة  كانت 
التحرر الكردستانية منافية لما دعت إليه مبادئ 
الحركة. إذ؛ كانوا يتقربون لقضية المرأة على 
التي  الخطوات  لكن  وتكتيكي،  سياسي  أساٍس 
خطتها المرأة داخل الحركة أثبتت عكس ذلك، 
التضحيات ضمن صفوف  قدمت  التي  فالمرأة 
وطورت  العظيمة،  التجارب  اكتسبت  الثورة، 
لذلك  واالجتماعي.  السياسي  التاريخي،  وعيها 
اقترح القائد أوجالن ضرورة تنظيم المرأة لذاتها 
بشكٍل مستقل. فاالعتماد على الذات من الناحية 
الفكرية كان ضرورة حياتية بالنسبة للمرأة، كما 
باسم  العسكرية  القوات  المرأة ضمن  تنظيم  أن 
وحدات المرأة الحرة، اعتبر الخطوة التاريخية 
الثانية للتوجه نحو الحرية. بعد اعتقاله لم تخنع 
السير  في  استمرت  بل  األمل،  تفقد  أو  المرأة 
على الدرب الذي أراده لها القائد أوجالن، فهو 
تكمله  أن  وعليها  الحرية  إلى  الطريق  لها  فتح 
تحرير  تستطيع  من  فقط  أنها  وتدرك  بنفسها، 
نفسها من قيود العادات والتقاليد، وأنها بإرادتها 
ستحقق حريتها وطموحها، وها هي اآلن تبني 
نفسها  وتنظم  الخاصة،  واتحاداتها  مؤسساتها 
بكل قوة وفي كل المجاالت، وتثبت نفسها على 
كافة من  النساء  كافة، وتجمع حولها  الساحات 

كل الفئات والمكونات واألديان. 

مسرية نضال املرأة الكردية 

بدأت من اجلبال

تقرير/ دالل جان   

تقرير/ وفاء الشيخ

 لبناء اجملتمع
ٌ
املرأة املثقفة دعامة

عمل املرأة يف قطاف أوراق امللوخية... اكتفاء ذاتي، ومتعة 

روناهي/ احلسكة ـ لعبت املرأة املثقفة 
ومشال  آفا  روج  ثورة  خالل  هامًا  دورًا 
سوريا، وكان هلا التأثري الواضح واألكرب 
القادمة  األجيال  وتنشئة  توعية  يف 
وأخوة  الدميقراطية  األمة  مبادئ  على 
وعلمها  ثقافتها  وسخرت  الشعوب، 
األوىل،  بالدرجة  شعبها  خدمة  يف 
يف  دورها  وبرز  احلر  الفكر  وامتلكت 

جماالت احلياة كافًة. 
صباح درويش عفاف حسكي ليلى إبراهيم ليلى بوجنغ

البطولة األولى من نوعها على  وتعد هذه 
الشعوب  لتجمع  السوري،  الشمال  مستوى 
ظل  في  واحد  بميدان  المنطقة  في  كافة 
وتبث  تستغل  السابق  في  كانت  رياضة 
الفتن والطائفية بين الفرق واألندية، واليوم 
بنظام  واحد  سقف  تحت  الجميع  تكاتف 
السوري،  الشمال  في  فيدرالي ال مركزي 
منذ  تستعد  المشاركة  الستة  والمنتخبات 

إقليم  وهي:  المناسبة  لهذه  أسبوع  حوالي 
الفرات ـ دير الزور ـ الرقة ـ إقليم الجزيرة 
أيام  المباريات  وتقام  والطبقة،  ـ  منبج  ـ 
ومباريات  السبت،  ـ  الجمعة  ـ  الخميس 
األسبوع األول هي كالتالي وجميعها على 
بقامشلو،  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية 

وتبدأ بتمام الساعة الخامسة عصراً:
الخميس16/ 8 / 2018م:

منتخب الرقة × منتخب إقليم الجزيرة
الجمعة 17 / 8 / 2018م:

منتخب الطبقة × منتخب منبج 
السبت 18 / 8 / 2018م:

منتخب دير الزور × منتخب إقليم الفرات

روناهي/ قامشلو

من  األولى  الجولة  منافسات  انطلقت 
القدم  الناشئين لكرة  مرحلة اإلياب لدوري 
ألندية إقليم الجزيرة، وفي مباراة االفتتاح 
بنتيجة  قانونياً  آفا  روج  على  الطريق  فاز 
3×0، بسبب تغيب روج آفا عن الحضور، 
برخدان  تغلب  الثاني  اليوم  مباريات  وفي 

رد  بدون  بهدف  األسايش  على  بصعوبة 
في مباراة حماسية بين الطرفين تبادال فيها 
اقتناص  برخدان  استطاع  ولكن  الهجمات 
بدون  السلبي  التعادل  سيطر  بينما  الفوز، 
والصناديد،  جودي  مباريات  على  أهداف 
سيطر  بينما  واالتحاد،  عامودا  وأهلي 

التعادل اإليجابي بهدف لهدف على مباراة 
كاني  واشو  وهزم  الذاتي  والدفاع  الحسكة 

)سري كانيه( بهدف بدون رد.

روناهي/ قامشلو

توجت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة 
مونتريال  بطولة  بلقب  عالمياً،  األولى 
تفوقها  عقب  كندا،  في  للتنس،  المفتوحة 
النهائية على األمريكية سلون  المباراة  في 
واحتاجت  لواحدة.  بمجموعتين  ستيفينز 
من  دقيقة  و39  لساعتين  هاليب  سيمونا 
-8( بنتيجة 6-7  واللقب  اللقاء  أجل حسم 

الالعبة  تواصل  وبهذا،  6( و3-6 و4-6. 
األمريكية  نظيرتها  على  تفوقها  الرومانية 
للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن التقيتا 
جاروس،  روالن  نهائي  في  شهرين  منذ 
)الجراند  الكبرى  األربع  البطوالت  ثاني 
سالم(. وعادت سيمونا هاليب للتتويج بلقب 

البطولة الكندية 

 

للمرة 
في  الثانية 
تها  مسير
عامين  بعد 

حساب  على  أيضاً  األول  تتويجها  من 
هو  هذا  ويعد  كيز.  ماديسون  األمريكية 
هذا  عاماً  الـ26  لصاحبة  الثالث  اللقب 
العام بعد بطولتي شينزين الصينية وفرنسا 
المفتوحة، والـ 18 في مسيرتها االحترافية.

منتخب  قائد  ميسي،  ليونيل  النجم  حسم 
اللعب  اعتزال  بشأن  قراره  األرجنتين، 
العالم  كأس  في  اإلخفاق  عقب  الدولي، 
وذكرت  تقارير صحفية.  بحسب  بروسيا، 
 TNT« صحيفة »سبورت«، نقالً عن قناة
Sports« األرجنتينية، أن أيقونة برشلونة 
ما  خالل  بالده  منتخب  عن  االبتعاد  قرر 
تبقى من مباريات هذا العام، »للتعافي من 
الخروج  بعد  لها  تعرض  التي  الضغوط 
إلى  الصحيفة  وأشارت  المونديال«.  من 
المؤقت  المدرب  سكالوني،  ليونيل  أن 
البلوغرانا  إقناع نجم  لألرجنتين، فشل في 
لوصيف  المقبلة  المباريات  في  بالمشاركة 
بيده  سيبقى  »ولكن  البرازيل،  مونديال 
يراه  الذي  بالوقت  العودة  في  القرار 

مناسباً«.

ميسي  قرار  حول  األنباء  كثرة  ورغم 
يصدر  لم  األلبيسيليستي،  عن  باالبتعاد 
فيه  يوضح  بيان  أي  األرجنتيني  االتحاد 
الـ31  ذو  وسيغيب  التقارير.  هذه  حقيقة 
وكولومبيا  غواتيماال  مباراتي  عن  عاماً، 
في الواليات المتحدة يومي 7 و11 أيلول 
مواجهة  في  يشارك  لن  كما  المقبلين، 
أول  تشرين  في  إقامتها  المقرر  البرازيل 

المقبل.

ودعت اليابان، بعثتها المتجهة إلى جاكرتا، 
للمشاركة في دورة األلعاب اآلسيوية، خالل 
سيواجهها  التي  الضغوط  أظهر  احتفال 
تستضيف  عندما  اليابانيون،  الرياضيون 

طوكيو منافسات أولمبياد 2020م.
اليابان للحصول على 30 ميدالية  وتهدف 
عامين،  بعد  األولمبياد  خالل  ذهبية، 

في  حققته،  ما  أفضل  ضعف  تقريباً  وهو 
 16 وهو  األولمبية،  مشاركاتها  تاريخ 
1964م،  أولمبياد  خالل  ذهبية،  ميدالية 
أولمبياد  خالل  وأيضاً  استضافتها،  التي 

2004م، في أثينا.
إلى جاكرتا، وهو  الياباني  الفريق  ويذهب 
تلك  من  أفضل،  نتيجة  تحقيق  في  يأمل 

التي حققها خالل النسختين الماضيتين من 
الدورة )48 و47 ميدالية ذهبية(.

في  اليابان  وضع  الرقم،  هذا  أن  ورغم 
المركز الثالث، بجدول ترتيب الميداليات، 
لكن الفارق بينها وكوريا الجنوبية، صاحبة 
المركز الثاني، كان كبيراً، وهو ما سترغب 
في تقليله مع اقتراب استضافتها لألولمبياد. 

العرس الكروي يف الشمال السوري ينطلق اليوم

سيمونا هاليب تقهر سلون ستيفنز برخدان يفوز بصعوبة على األسايش يف دوري الناشئني
وحتصد لقب بطولة مونرتيال

ميسي يبتعد عن اللعب الدويل

البعثة اليابانية باأللعاب اآلسيوية يف امتحان صعب

تنطلق اليوم منافسات بطولة مشال شرق سوريا ملنتخبات كرة القدم حتت اسم )انتفصوا(، مبباراة افتتاحية ستجمع 
منتخيب إقليم اجلزيرة والرقة، وذلك على أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو بتمام الساعة اخلامسة عصرًا.

األصغر  االبن  أكيشينو،  األمير  وقام 
الوفد  أكيهيتو، بزيارة  اليابان،  إلمبراطور 

قبل سفره.
دورة  تكون  أن  أمله،  عن  األمير  وعبر 
للرياضيين  فرصة  اآلسيوية،  األلعاب 
الدول  من  نظرائهم  مع  للعمل  اليابانيين، 

األخرى، لتعزيز السالم العالمي.
األولمبية  البطلة  ياماشيتا،  ياشوهيرو  لكن 
وفد  ترأس  والتي  الجودو،  في  السابقة 
حيث  ذلك،  من  أكثر  في  ترغب  اليابان، 
قالت: »هدفنا هو تحقيق30 ميدالية ذهبية، 

في أولمبياد طوكيو 2020م«.
عدة  على  نعمل  ذلك  »لتحقيق  وأضافت: 
التي  الجديدة،  الرياضات  بينها  أشياء، من 
األلعاب  دورة  في  األولى  للمرة  تظهر 
اآلسيوية، والتي أيضاً ستكون موجودة في 

طوكيو 2020م«.
وسيكون دايا سيتو أحد أبرز آمال اليابان، 
في التتويج بالذهب في جاكرتا، بعد أن تألق 

مؤخراً،  للسباحة  باسيفيك  بان  بطولة  في 
الذي  سيتو،  وقال  وفضية.  ذهبية  ونال 
األلعاب  دورة  خالل  ذهبيتين،  كذلك  نال 
ميداليات  »حققت  2014م:  عام  اآلسيوية 
الماضية،  األسيوية  األلعاب  دورة  خالل 

وأريد تكرار ذلك هذه المرة أيضاً«.
الفريق  قائد  ياماجاتا،  ريوتا  العداء  أما 
والفائز بفضية أولمبية، فتحدث عن أهمية 
بخاصة  الياباني،  الشعب  معنويات  رفع 
الشهر  بالفيضانات  تأثروا  الذين  هؤالء 

الماضي.
سقطت  التي  هيروشيما،  من  »أنا  وقال: 
مواطنون  وهناك  غزيرة،  أمطار  عليها 
يعانون ويكافحون، من أجل استعادة حياتهم 

الطبيعية«.
األهداف،  هذه  كل  حققنا  »لو  وأضاف: 
الدورة،  خالل  جهدنا  قصارى  وبذلنا 
يمكننا أن نظهر للجميع مرة أخرى روعة 

الرياضة«.
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أنباء  وكالة  أجرت  الموضوع  هذا  وحول 
المعارض  السياسّي  مع  حواراً  هاوار 
والديمقراطيّة  الحداثة  حزب  ورئيس 
لسورية فراس قصاص للحديث حول آخر 
التطورات والمستجدات السياسيّة التي تمر 
بها مدينة إدلب ومصيرها بين االتفاقيات، 
والعملية العسكريّة المحتملة هناك.  وفيما 

يلي نص الحوار:

عن  يتحدثان  وروسيا  السورّي  -النظام 
بدء حملة على إدلب، بنظركم لماذا روسيا 
ه إلى هذه المنطقة  والنظام يستعدان للتوجُّ

بالذات؟

بعد أن تمّكن النظام وعبر االتفاقات والدعم 
الروسّي من إخراج الفصائل المسلّحة التي 

يغلب عليها طابع التطرف والتكفير والعداء 
لقيم الديمقراطيّة والحرية والكرامة، والتي 
احتلت المناطق السوريّة في آذار من عام 
2011م في كلٍّ من حلب والغوطة ودرعا، 
وبات من الطبيعّي أن تصبح إدلب المحطة 
القادمة التي وجب على روسيا أوالً والنظام 
ثانياً إيجاد حلٍّ لوضعها. ال سيما وأّن هذه 
لتجميع  منطقة  إلى  تحّولت  قد  المحافظة 
المسلّحين المتشددين الذين أبرموا اتفاقات 
سوريا  أنحاء  مختلف  في  لمواقعهم  تسليم 
شامل  روسّي  بدعم  النظام  استعادها  التي 
ناهيكم  ل.  األوَّ عن  زخماً  يقل  ال  وإيرانّي 
عن أن الكثافة السكانيّة في إدلب كانت قد 
قياسيّة،  إلى مستويات  تضاعفت ووصلت 
المحافظة  تلك  من  يجعالن  عامالن  وهما 
وسياسياً  عسكريّاً  نموذجاً  تتطلب  منطقة 

المناطق  بقية  عن  مختلفاً  معها  للتعامل 
األخرى. والروس يُفكِّرون في أن يتعاملوا 
عما  مختلفة  بأساليب  إدلب  موضوع  مع 
اتبعوه في درعا والغوطة وحلب. وبالطبع 
وممكنة  مفتوحة  السيناريوهات  كّل  تبقى 
تابعة  إدلب  أّن  كما  الخصوص،  بهذا 
عليها  وقَّع  التي  التصعيد  خفض  لمناطق 
واليوم  واألتراك،  واإليرانيون  الروس 

تتحدث روسيا عن حملة في تلك المنطقة.

-إلى ماذا يوحي هذا التصعيد، هل انهارت 
أستانه ومناطق ما ُسّمي بخفض التصعيد، 

أم أنَّ هناك شيئاً آخر؟

درعا  في  حدث  مما  اتّضح  الحقيقة  في 
أّن استراتيجية مناطق خفض  على األقل، 
التصعيد لم تكن إال وسيلة عسكريّة روسيّة 
الفصائل  هزيمة  منها  استُهدف  متقنة 
المسلّحة الواحدة تلو األخرى بشكل ممنهج 
التي  الضمانات  مسألة  وليست  ومدروس، 
أعطيت حينها من قبل بعض الدول السيما 
روسيا و تركيا وإيران، وأحياناً األردن و 
الواليات المتحدة )كما في حال درعا(، إال 
عليها  االعتماد  يمكن  ال  مؤقتة  ضمانات 
والسياسيّة  الميدانيّة  الظروف  تتوفَّر  حين 
الضامنة  الدول  أّن  جلياً  وبات  المواتية، 
الوضع  متفقة على  إال دوالً  تكن حينها  لم 

السورّي راغبة في حله وفقاً لرؤيتها 

وأوراقه  طرف  كّل  وممكنات  ومصالحها 

موجودة  آستانه  المعنى  بهذا  سوريا.  في 
ورهانات  منها  الغاية  اتّضحت  وإنّما 
الفاعلين فيها الجميع يعلم أّن إدلب تسيطر 
هيئة  رأسها  على  مسلحة  جماعات  عليها 
تحرير الشام )النصرة سابقاً(، وهي جماعة 
اإلرهابيّة  الجماعات  قائمة  ضمن  مصنّفة 
عالميّاً وهي مدعومة من قبل تركيا، ولذلك 
األطراف  لجميع  حسابات  هناك  سيكون 

بشأن المدينة.

-إلى أين تتجه العالقات التركية –الروسيّة 
في ظل هذا التصعيد؟

قدماً  ويمضي  أردوغان  يغامر  أن  أستبعد 
أميل  لذلك  والروس،  بوتين  إغضاب  في 
لوا منذ زمن  إلى أّن األتراك والروس توصَّ
بخصوص  تفاهمات  شبه  أو  تفاهمات  إلى 
على  االتفاق  بالطبع  ضمنها  ومن  إدلب. 
تحتل  التي  الفصائل  وبقية  النصرة  مصير 
بعض  تحدثت  كما  جرت  وسواء  المدينة، 
للفصائل  هيكلة  إعادة  عملية  التسريبات 
المتطرفة بإعطائها طابعاً عسكريّاً وسياسيّاً 
عنها  األجانب  المتشددين  وإبعاد  جديداً 
منحًى  في  األمور  أو سارت  وعن سوريا 
تركيا  من  كل  تقع  أن  تماماً  أستبعد  آخر، 
وروسيا على طرفي نقيض بما يخصُّ هذا 

الموضوع. 

 -برأيكم ما هو مصير إدلب، هل ستشهد 
سيكون  مصيرها  أن  أم  طاحنة،  حرباً 

خفض  مناطق  وباقي  حلب  كمصير 
التصعيد أي الغوطة الشرقية والجنوب؟

األصعب  المرحلة  ستكون  إدلب  برأيي 
التي ستواجه الدول الفاعلة والمهيمنة على 
سوريا هذه األيام، هذا إن رّجح السيناريو 
فوضع  عداه،  ما  على  فيها  العسكرّي 
بوصفها  إدلب  في  وعديدهم  المقاتلين 
المدنيين  ماليين  وتواجد  األخيرة  المعركة 
والنازحين فيها سيجعل من المحصلة هناك 
في حال تحقق هذا السيناريو خرافية الوجع 
أّن  أعتقد  للغاية،  مدوية  أبعادها  ومأساويّة 
حتى  ممكنة،  تظل  السيناريوهات  جميع 
تفاعالت  أفرزته  ما  هذا  منها،  المجنونة 

الحدث السورّي األخيرة وتحصيالته. 

-في حال حدوث معركة إدلب، هناك مناطق 
كجرابلس،  تركيا  قبل  من  محتلة  أخرى 
أخرى،  ومناطق  والباب  عفرين  إعزاز، 
المناطق في ظل  ماذا سيكون مصير هذه 

التصعيد في الشمال الغربي لسوريا؟

لها  التي تخضع  المعايير  تبدو   حتى اآلن 
المناطق المحتلة من قبل تركيا بعيدة تماماً 
عن تلك التي تحكم إدلب ومصيرها، أميل 
كوسائل  ستستخدم  المناطق  هذه  أن  إلى 
إبان  تركية  لتحقيق مصالح  تركية،  ضغط 
السياسي  للحل  نهائية  إلى صيغة  ل  التوصُّ
أي  في  واضحاً  ليس  إدلب  سوريا.  في 
أم  التركية  ستنضوي،  للهيمنة  مساحة 
الروسيّة وجميع السيناريوهات هنا واردة.

بحدود  اتفاق  إلى  الطرفان  ل  توصَّ -هل 
واضحة حول المدينة أم ال؟

وقبل  القادمة  األيام  في  اإلجابات  ستظل   
األحداث  خالل  من  الصورة  وضوح 
بالتأكيد  دوماً  بأسئلة  ممتزجة  المنتظرة، 
إدلب  يسكنون  الذين  المدنيون  أهلنا  هم 
الفريسة  سيكونون  سواهم،  أحد  وال  اآلن 
الرئيسة وبالمعنى القريب والمباشر هم من 
وسالمتهم  حياتهم  من  الفاتورة  سيدفعون 
هذه  اندلعت  حال  في  عيشهم  وشروط 
المعركة في الفترة القريبة القادمة وستخلف 

دماراً هائالً ونزوحاً كبيراً.

)مسد(  الديمقراطيّة  سوريا  مجلس  مؤتمر 
هي:  نواحي  ثالثة  من  مّوفَقاً  كان  الثالث 
لمجموع  تمثيله  الهيكليّة،  في  التغيير 
وشمال  آفا  روج  في  الذاتيّة  اإلدارات 
وشرق سوريا، عالوة على تمثيله السياسّي 
الديمقراطيّة،  لقوات سوريا  الجديد  السابق 
والتحّول ليكون الجهة المخّولة ألّي عملية 
التي  والسلطة  دمشق  سلطة  بين  تفاوض 
تحظى بها مسد، نعم هو مؤتمر ناجح قبول 
السوري  االجتماعي  العقد  بأن  الطرفين 
في  وأنه  تأسيسه،  ويجب  بعد،  يَؤَسس  لم 
الالمركزية تكمن صيغة حل األزمة على 
أساس مساره السياسي، حيث لألزمة جذٌر 
السلطة  وسياسي.  معرفي  بنيوي  تاريخي 
في دمشق جزٌء من الحل، ال يستطيع أحد 
أن يقول: إنَّ هذا هو طرحنا الجديد، ال بل 
لدينا منذ بداية األزمة  الثابتة  المقاربة  هي 
أنَّ  تأكيدنا على  الرغم من  السورية، على 
النظام هو أساس المشكلة، مع التشديد على 
والمصالحة  التسوية  يشبه  ال  التفاوض  أنَّ 
كالذي حدث مؤخراً في الغوطة ودرعا. وأن 
من الخطأ أن تفكر جهةٌ ما بأن هذه اإلدارة 
ديمقراطي  حل  بإيجاد  فقط  ةً  مهتمَّ الذاتيّة 
إنّما  سوريا،  في  الكرديّة  للقضية  عادل 
لها  مجتمعيّة  مسألة  عن  اإلدارة  تعبّر 
والثقافيّة  واالجتماعيّة  السياسيّة  قضاياها 

واالقتصاديّة في الوقت ذاته.
جاء ذلك في حوار آلدار برس مع مستشار 

الرئاسة المشتركة، وعضو الهيئة التنفيذيّة 
سيهانوك  الديمقراطّي  االتحاد  حزب  في 
سوريا  لمجلس  الثالث  المؤتمر  حول  ديبو 
في  سوريا  مستقبل  وحول  الديمقراطيّة، 

ظل التطورات الجديدة.  
وفيما يلي نص الحوار كامالً:  

-عقد مجلس سوريا الديمقراطية مؤتمره 
الثالث، برأيكم هل كان المؤتمر موفقاً؟

»تكمن فكرة الموفقيّة باألساس في تأسيس 
كإطار  نفسه  الديمقراطيّة  سوريا  مجلس 
وطنيّة  ديمقراطيّة  وأحزاب  قوى  لعّدة 
أنَّه  األمر  في  والملفت  سوريّة،  علمانيّة 
ممثلين  ليضّم  توّسع  ثم  كرديّة  بغالبية  بدأ 
المجتمعيّة في شمال سوريا  نات  المكوِّ من 
على  انفتاحاً  أكثر  بات  اليوم  آفا،  وروج 
تؤمن  التي  السوريّة  والشخصيات  القوى 
بأّن خيار الالمركزيّة الديمقراطيّة هو الحّل 

االستراتيجّي.   
الثالث  الديمقراطيّة  سوريا  مجلس  مؤتمر 
كان ُموفقاً من ثالثة نواٍح هي: التغيير في 
الذاتيّة  اإلدارات  لمجموع  تمثيله  الهيكليّة، 
في روج آفا وشمال وشرق سوريا، عالوة 
على تمثيله السياسّي السابق الجديد لقوات 
سوريا الديمقراطيّة، والتحّول ليكون الجهة 
سلطة  بين  تفاوض  عملية  ألّي  الُمخّولة 
دمشق والسلطة التي تحظى بها مسد، نعم 
ويمكن  المقاييس  بكّل  ناجح  مؤتمر  هو 

البناء على مخرجاته. 

 – سورياً   – جديد  هو  ما  هناك  كان  هل 
عن  المتبادلة  التصريحات  بعد  وبخاصٍة 
والنظام  الذاتيّة  اإلدارة  بين  التفاوض 

السورّي؟
يمكن توصيف مسار العالقة ما بين اإلدارة 
ثم  بالمهادنة  دمشق  في  والسلطة  الذاتيّة 
المفاوضة  عن  اليوم  حديث  ثم  المواجهة 
وهي األسلم واألفضل واألوفر لكلينا، يجب 
أن نفكر سوياً بإنتاج األجندة الممكنة؛ هذه 
سوريا  في  من  جميع  تخرج  التي  األجندة 
بعموم  وأديان  وقوميات  شعوباً  منتصراً، 

الثقافات.  
-ملتقى الحوار السورّي السورّي عقد في 
أّي  الملتقى  لهذا  هل  عيسى  عين  ناحية 
سوريا  لمجلس  الثالث  بالمؤتمر  عالقة 

الديمقراطيّة؟

سوريا  مجلس  بدعوة  الحوار  جرى   
اتفق  رعايتها،  وتحت  الديمقراطيّة 
السورّي  السورّي  الحوار  في  المجتمعون 
األمثل،  الحل  هي  الالمركزيّة  أّن  على 
جرى تشكيل لجنة متابعة تهدف للتواصل 
المؤمنة  السوريّة  األطراف  مع  والتنسيق 
لحلِّ األزمة السوريّة سياسيّاً تفاوضيّاً، أحد 
أهم أهداف مجلس سوريا الديمقراطيّة في 
المدى المنظور عقد مؤتمر وطنّي سورّي 

تحضره جميع القوى الديمقراطيّة العلمانيّة. 
-وضع الملتقى عدداً من البنود التي سيتم 

مناقشتها، ما هي تلك البنود؟ 
من حضر المنتدى الحوارّي في عين عيسى 
تحظى  وشخصيات  وقوى  أطراف  هم 
بوزنها على الساحة السوريّة، ونحن نعّول 
عليها وهم يعّولون علينا، ونقتنع سوياً بأنّه 
وإنهاء  للحّل  متكاملة  رؤية  تقديم  يمكن 
فعلى  السياسي،  االنتقال  وتحقيق  العنف 
سبيل المثال: إحدى النقاط التي يُبنى عليها 
المبادئ  ماهية  القادم؛  اللقاء  في  الحوار 
أو كما  الجديد  السوري  للدستور  األساسية 
ونقاط  الدستوريّة،  فوق  بالمبادئ  يعرف 

أخرى مهمة.  

 -كانت هناك مرحلة أولى من الحوار مع 
النظام هل ستكون هناك مراحل مقبلة بين 

الطرفين؟

ال  الحّل،  من  جزٌء  دمشق  في  السلطة   
يستطيع أحد أن يقول: إنَّ هذا هو طرحنا 
الجديد، ال بل هي المقاربة الثابتة لدينا منذ 
من  الرغم  على  السوريّة،  األزمة  بداية 
تأكيدنا على أّن النظام هو أساس المشكلة، 
يشبه  ال  التفاوض  أّن  على  التشديد  ومع 
التسوية والمصالحة كما التي حدث مؤخراً 
المناطق  من  وغيرها  ودرعا  الغوطة  في 
األخرى. من المهم على السلطة في دمشق 

الديمقراطية  الذاتيّة  اإلدارة  بأن  تقتنع  أن 
الظروف  أملتها  مرحلية  ضرورة  ليست 
سوريا  بها  وتمر  مرت  التي  المشخَّصة 
فقط، إنما لهذه اإلدارة دواٍع وأسباب تسبق 
األزمة بالرغم من أنَّها تأسَّست في األزمة، 
م لألزمة، كما أنّه  لكنها تبدو اليوم كحلٍّ ُمتقدِّ
من الخطأ أن تفكِّر جهة ما بأن هذه اإلدارة 
الذاتيّة لها العالقة فقط بإيجاد حل ديمقراطي 
إنما  سوريا،  في  الكردية  للقضية  عادل 
لها  مجتمعية  مسألة  عن  اإلدارة  تعبّر 
والثقافية  واالجتماعية  السياسية  قضاياها 

واالقتصادية في الوقت ذاته.  
وال أجد أنه يجانب الحقيقة كثيراً من يفكر 
للمفاوضة  بنيوياً  مستعد  غير  النظام  بأن 
التغييرات  لقبول  نفسه  يُهيِّئ  أن  ويجب 
المنطقة وعموم سوريا،  في  التي حصلت 
لكن نعتقد بأن الوقت مناسب للحوار وفق 
نه االتفاق من  الحزمة المتكاملة، بما يتضمَّ
ماهية الحل الديمقراطي، وبما يضمن من 
قبل  من  محتلة  سوريّة  مناطَق  هناك  أنَّ 
أن  بد  وال  عفرين،  مقدمتها  وفي  تركيا، 
يكون  أن  المفترض  من  أنه  كما  تتحرر، 
تحرير إدلب منجزاً وطنياً مشتركاً ما بين 
طرفي الحل في سوريا، السلطة في دمشق 
أممي،  وبإشراف  الذاتيّة  اإلدارة  وسلطة 
السورية  األزمة  طبيعة  أنَّ  تماماً  ندرك 
معقدة جداً ومتداخلة إقليمياً ودولياً، إاّل أن 
المبادرة السورية السورية لم تزل ممكنة.  

اللغة الواحدة في سوريا ليست نتاجاً واعياً جمعيّاً 
المتراكمة،  السوريين  مشاكل  حّل  على  قادراً 
وهي  المشاكل,  أساس  هي  الواحدة  اللغة  ألّن 
قصير  زمن  في  الجميع  على  فُرضت  لغة 
نسبيّاً هو وصول حزب اللون الواحد بقوة إلى 
وإذا  الحياة,  تفاصيل  كلِّ  على  مهيمناً  الحكم، 
الواحد  واللون  واإلقصاء  والقمع  اإللغاُء  كان 
العثماني  االحتالل  ضد  للثورة  كافياً  مبرراً 
ومن بعده الغربي، فالتحرر الذي يأتي  بسلطة 
السّجان،  باستبدال  أشبه  سيكون  الواحد  اللون 
ولو  القضبان،   خلف  البريء  السجين  وبقاء 
أعطي المجال للشعب السورّي, لكان قد وصل 
إلى تطوير هويته الثقافيّة واإلحساس باالنتماء 
الجمعّي اإليجابّي, للجغرافيا واللغة والمستقبل 
تمثل  التي  الجامعة  الوطنيّة  هويته  وصاغ 
دية الوجود، دون هيمنة  التاريخ والحاضر وتعدُّ

واستعالء.
الواقع  عن  يختلف  ال  الثقافّي  السورّي  الواقع 
عدداً  األقل  فالقوميّات  العربّي،  بالعالم  الثقافّي 
واآلشوريين  والسريان  واألرمن  )الكرد 
السيادّي  الكيان  والبربر واألمازيغ....( ضمن 
للدولة وباسمها عليها أن تتخلى بنسٍب ملحوظٍة 
والثقافة  )اللغة  خصوصيّتها  اعتباراِت  عن 
في  تماماً  وتتماهى  والتراث..(  والفلكلور 
حالِة  أمام  نحن  نكوُن  وبذلك  العربيّة.  الثقافة 
تثبيٍت لشعوِر االستعالِء للحّد األقصى بالنسبة 
للتوّجهات القومويّة للسلطة الحاكمة، والنتيجة 
لغة ما عدا  أّي  أو  ثقافة  بإحياء  أّن كّل مطلٍب 
والتمرد،  االنفصال  خانة  في  يُعدُّ  العربيّة 
للوصول  بعيدة  المسافة  الزالت  وبالتالي 
اإلقرار  أّن  الطبيعّي  ومن  السياسيّة،  للشراكة 
اآلخرين،  بوجود  إقرار  حصيلة  هو  باللغة 
من  الكثير  أّن  على  التاريخيّة  التجربة  وتؤّكد 
وفلسفيّاً,  لغويّاً  األخرى  األقوام  لغات  جذور 
إلغائيّة،  وليست  إيجابيّاً  ومتفاعلة  مشتركة, 

وبالتالي ال مبرر للهواجس المبالغ فيها واالتهام 
إلى  األمر  ويصل  التجنّي،  حدَّ  يتجاوز  الذي 
درجة أن تُعتَبر فيها جرائُم مثل األنفال وحلبجة 
لعفرين  التركّي  االحتالل  ر  ويُبرَّ خالدة  مآثَر 
بحجة االنفصال رغم أنّها كانت مالذاً لنازحين 

سوريين.
عن  خطورة  يقلُّ  ال  الذي  الثاني  والشعور 

االستعالء القومّي هو »االمتالء« الدينّي لدرجة 
لدرجة ال  المذهبيّة،  للتوّجهات  بالنسبة  التخمة 
سعةَ متاحة بعَدها، ويصبُح معها كلُّ آخر كافراً 
منه  القصاص  مستوجَب  منافقاً  أو  مرتداً  أو 
على  والسير  وتنقيته  للدين  االنتصار  بدعوى 
هدي السلف الصالح. واألخطر مطلقاً أن يحوز 
البعُض ثنائيّة المرض )االستعالء واالمتالء(.   
العرُب أنفسهم لم تنتِه صراعاتهم عبر التاريخ، 
ويدينون  العربيّة  اللغة  يتحدثون  أنّهم  رغم 
قرناً,  عشر  أربعة  من  أكثر  منذ  نفسه  بالدين 
ال  ولكنهم  نفسها،  اللغويّة  الجغرافيا  ويعيشون 

الثقافة هي ذاتها، وال  أّن حوامل  يتفقون رغم 
إال  ومقوماتها  واللغة  للعروبة  االنتصار  نجد 
تشاركهم  أخرى  بقوميات  األمر  يتعلَّق  عندما 
على  طارئة  حاالت  وكأنّها  ذاتها،  الجغرافيا 

التاريخ والجغرافيا.
اإلنسانّي،  الماضي  في  ثابتةٌ  حقيقةٌ  التشاركيّةُ 
هذه  لكلِّ  الجمعيِّة  الذاكرِة  في  كامنةٌ  وهي 

االجتماعيّة  والبيئات  واألعراق  القوميّات 
تعطّلها  الخالِف  عوامَل  أّن  إال  والحضارية، 

وتغّذيها اتجاهاُت السياسِة والسلطِة.

ال براء من االستعالء واالمتالء 
إال بالدميقراطّية

صدمة  بعد  السوريّة  األزمة  آثار  ولتجاوز 
االنتماِء  تعزيُز  جداً  المهم  من  اإلرهاب، 
لكّل  والمعاصر,  والحر  اإلرادّي  اإليجابّي 

تنوٍع  عوامُل  أنّها  على  والمكّونات  القوميات 
القديمة  الثقافيّة  هويتها  بأّن  واإلقرار  وغنًى, 
جزٌء من الهوية الوطنيّة اإلنسانيّة. ووضُع حدٍّ 
توصيفات  ظلِّ  في  اإلرادّي,  السلبّي  لالنتماء 
على  البعِض  وصايِة  وإنهاُء  واألقليّة  األغلبيّة 
إذ  دينّي(  أو  )قومّي  مسّمًى  أّي  تحت  اآلخر 
االستثمار  مدخل  وتشّكل  التباين  على  تنطوي 
والخارجّي،  )الداخلّي  السياسّي  والتوظيف 

واالستعمارّي(.
»صداِم  نظرية  في  ليست  المنطقة  مشكلةُ 
مذهبيّة  صراعات  سبقه  وفيما  الحضارات«, 
والعنصرّي  االستعمارّي  للفكِر  ووالء  وقبليّة 
الضيّق البشع وذهنيّة شديدة التطرف والفرديّة 
األولى   نزعتين:  بين  تكمُن  المشكلة  بل  فقط، 
تتلهف إلى تلقِف المستورد من توّجهاٍت دينيٍّة 
ومذهبيٍّة وعرقيٍّة وقوميٍّة وكذلك ثقافيّة وفكريّة 
وحزبيّة, والنظريات الغربيّة, والرهان عليها. 
على  للحفاظ  جامحة  رغبة  بها  تستبد  والثانية 
واقع  تغيير  ورفِض  تناقضاته  كّل  مع  التاريخ 
الكمال  وإسباغ  سنة  وأربعمائة  ألف  منذ  قائم 

عليه.
الحقيقة،  مع  التصالح  عن  العجز  حالةُ  هي 
من  انطلقت  اإلسالميّة  العربيّة  فالحمالت 
الحجاز واستهدفت بالداً كان يعيش فيها عرٌب 
في مصر والشام والعراق, وهنا كان المطلوُب 
على  القادمين  لصالح  بالكامل  التاريِخ  تصفير 
صهواِت خيوِل »الفتح«، فمثالً يُطلب إنكار أّي 
التي  النهرين  بين  ما  بالد  في  تاريخّي  وجود 
كانت مهد حضارة قبل وصول عياض بن غنم 

القرون،  بعشرات  ذلك  قبل  مسكونة  وكانت 
ومن  ووثنية،  وقبطيّة  فرعونيّة  كانت  ومصر 
ثم تحّولت إلى اإلسالم. ويستمّر الخالُف بسبب 
عدم التصالح مع الحقيقة التاريخيّة، وبذلك فإّن 
هم  آخرون  وماليين  محتلون  غرباء  الماليين 
أقباط وفراعنة وهم السكان األصليون. واألمر 
نفسه بالنسبة لماليين الكرد في سوريا والعراق، 
والشركس في األردن والعلويين واالسماعيليّة 
وكذلك هو حال السريان واآلشوريين واألرمن 
بالمغرب،  واألمازيغ  والبربر  سوريا،  في 
واألرثوذكس السوريين، والموارنة في لبنان، 

والمسيحيين جنوب السودان وأريتريا.
ولذلك فال حلَّ إال بالتصالح مع التاريخ وقبوِل 
نتيجة  أنّه  على  الحالي  الديمغرافّي  الواقِع 
صورتها  وأخذت  القرون  عبرت  تاريخيّة 
الحالية، وإقامة نظاٍم ديمقراطّي تعددّي وشراكة 
سياسيّة حقيقيّة، ووضع حدٍّ لالستعالء القومّي 
المباشر  السبب  كان  والذي  الدينّي،  واالمتالء 
فاستهدف  عفرين   على  التركّي  للعدوان 
الديمغرافيّة،  والتركيبة  والتاريخ  الجغرافيا 
العالم  الغرب ودول  الحديث عن صمت  وقبل 
وكثيٌر  التراب  وأخوة  السوريين  صمت  كان 
من المرتزقة هم واقعاً من السوريين ممتلئون 
بالوالء المقّدس ألردوغان فيما الوالء لسوريا 

معتقل في المذهبيّة والمناطقيّة.

ليست المرة األولى التي يلتقي فيها وفد اإلدارة 
الذاتيّة الديمقراطيّة مع وفد السلطة في دمشق. 
من حيث أّن الجلسة الرسمية األولى جرت في 
كانون األول 2016م في قاعدة حميميم برعاية 
آخر جرى  بلقاء  اللقاء  هذا  واستكمل  روسيّة. 
في 17 كانون الثاني 2017م لم يكتب للقاَءين 
االستمرار؛ إْذ ال يمكن عّده بجولة للمفاوضة؛ 
إنّما فقط باللقاء. اللقاء الذي تّم تفسيره باألحداث 
من  المنوطة  والرسائل  بعده  فيما  وقعت  التي 
خالله إلى النظام التركّي بشكل خاص. وعلى 
سوريا  في  اليوم  متدخلة  دولة  لكلِّ  أّن  اعتبار 
لمناطق  التركّي  واالحتالل  وتوليفة.  أجندة 
ميثاقها  يُسّمى  مما  تنطلق  أجندة  وفق  سوريّة 
في  يبدو  ال  النهائّي  الحل  حديث  فإّن  الملّي؛ 
متناول اليد هذه األيام، وفي الوقت نفسه يبدو 
إلى  العودة  بأّن  دمشق  اقتنعت  حال  في  قريباً 
بمخاطر  محفوفة  فقط  ليست  2011م  مشهد 
التقسيم الفعلّي إنّما هي ضرٌب من االستحالة. 
قنا للمرسوم التشريعّي مما يُسّمى  وإذا ما تطرَّ
 1 تاريخ  منذ  النافذ  المحليّة  اإلدارة  بقانون 
يمكن  ال  فإنّه  2011م  األول  تشرين  اكتوبر 
البعض  له  جمَّ كما  الالمركزيّة  نحو  قفزةً  عّده 
الموالي؛ وإنّما القوقعة في المركز أو التمركز 
أو  بالديمقراطيّة  له  عالقة  وال  القوقعة.  في 
للسلطة  مصدراً  الشعب  جعل  إلى  المؤّدي 
النواحي  من  السورّي  بالمجتمع  النهوض  أو 
بمنح  عالقة  له  يكون  قد  إنّما  المجتمعيّة؛ 
وال  أقل  ال  الخدمات  بعض  وتسيير  الرخص 
أكثر – هذاــ في حال وجدت األرضيّة المناسبة 

لها أو الصالحة للتطبيق.
الجهة  هو  مسد  الديمقراطيّة  سوريا  مجلس 
المخّولة بالتفاوض مع السلطة في دمشق. ألّن 
في  الديمقراطيّة  الذاتيّة  اإلدارة  تمثل  من  مسد 
المدنيّة  المجالس  شمال وشرق سوريا وجميع 
المظلة  أنّه  إلى  باإلضافة  الفرات  شرق  في 
والدعوة  الديمقراطيّة.  لقوات سوريا  السياسيّة 
الرسميّة لمسد من قبل دمشق يعني االفتراض 
بالمجلس  الذهنّي  دمشق  بقبول  المنطقّي 
مسد  مشروع  على  التفاوض  على  وموافقتها 
منه. إضافة إلى  الذي بدوره يتفاوض انطالقاً 
واالتفاق  الالمركزيّة  لمسألة  الذهني  القبول 

مهمتها  من  التي  اللجان  إحدى  تشكيل  على 
البحث في شكل الحوكمة في سوريا المستقبل 
من شمالها وشرقها كان من المقرر الكرة في 
ملعب دمشق، فَمسد جديٌّ في االستمرار بهذه 
إنهاء  يضمن  بما  أصوالً  وإتمامها  المفاوضة 
على  سوريّة  توسعة  وتحقيق  السوريّة  األزمة 

كّل مكّوناتها المجتمعيّة.

مسد ممثل مشروع دميقراطّي 
وليس الكرد وحدهم

عمل اللجان في حال دخل حيّز التنفيذ لن يكون 
وأحزاب  قوى  إنّما  فقط.  والكرد  دمشق  بين 
إرادة  وممثلو  الديمقراطيّة  الذاتيّة  اإلدارة 
ناحية ومن  شعوب شمال سوريا وشرقها من 
القول:  الدقة  عدم  فمن  دمشق.  ممثلو  آخراها 
إّن لقاء 26 تموز المنصرم جرى بين دمشق 
والمفاوضة  اللقاء  هدف  وأّن  وحدهم.  والكرد 
مسد  وحدها.  الكرديّة  القضية  حلِّ  أجل  من 
للقوى  منصة  إلى  ل  تتحوَّ أن  أجل  من  تناضل 
في  فقط  ليس  الوطنيّة  العلمانيّة  الديمقراطيّة 

شمال سوريا وإنّما في كّل سوريا.
التي  الذي حضره واللجان  اللقاِء والوفِد  شكُل 
تقّرر تشكيلها يدحض بشكل قطعّي بأننا حيال 
واالستالم  التسليم  باألساس  واستالم.  تسليم 
سياسّي.  وفد  يحضره  تفاوض  إلى  يحتاج  ال 
ما  مسائل  ضمن  يصير  والتسليم  واالستالم 
والقلمون  الغوطة  في  كما  بالمصالحة  يُسّمى 
وأخيراً في درعا وغيرها. الصلح السورّي – 
ليست المصالحات الجزئيةــ يتحقق عن طريق 
التفاوض في حل األزمة السوريّة وفق مساره 
وتسليم  استالم  أمام  كنا  لو  ببساطة  السياسّي. 
المضللة  الجهات  قبل بعض  يُذاع من  وفق ما 
فإن المسألة كلها ال تحتاج إلى زيارة ولقاء في 
دمشق وعملية تفاوض ولجان. واستمرار هذه 

العملية قد تكون طويلة وقد تتوقف أحياناً.
حماية  ووحدات  الديمقراطيّة  سوريا  قوات 
الشعب كجزء أساس منها أعلنت أكثر من مرة 
وطنّي.  منجز  أّي  في  للمشاركة  مستعدة  أنّها 
إنهاء االحتالالت التي تتعرض لها سوريا من 

المدعومة  اإلرهابيّة  المسلّحة  الجماعات  قبل 
إلى خطوة  يحتاج  بشكل رئيس  أنقرة  قبل  من 
ترتقي إلى ما فوق المعارضة والنظام. المواالة 
والخصوم. بالرغم من أنّها مصطلحات ومواقع 
كلِّ  من  أرفع  أمور  ثّمة  لكن  وطبيعيّة؛  مهمة 
ذلك. ال نعتقد بأّن معركة تحرير إدلب الكاملة 
األبواب؛ هذه مسألة  الواسعة ستكون على  أو 
تعود لحجم التعقيد والتداخل اإلقليمّي والدولّي 
في سوريا. غير أن مشاركة قسد أو الوحدات 
في التحرير الكامل إلدلب وعفرين وجرابلس 
الوطنّي  الواجب  أداء  في  ووجودها  واعزاز 
في  مهمة  خطوة  السويداء  شعب  جانب  إلى 
والتهيئة  السورّي  واالستقرار  األمن  استعادة 
الحل  دمشق  بال  في  كان  إذا  للحلِّ  المباشرة 

الكلّي أو المتدرج أصوالً.

عمق سوريا التارخيّي 
الدميقراطّي

كلُّ  يدركها  أن  يجب  الحقائق  من  مجموعة 
النظام  فشل  السورّي؛  بالشأن  عالقة  له  من 
المركزّي في سوريا، الالمركزيّة ال يمكن أن 
تكون على أنها تجميل للمركزيّة أو تحديث لها، 
الالمركزيّة اإلدارية موجودة في أعتى األنظمة 
يتصوره  كما  وليست حل سحري  االستبدادية 
هي  الديمقراطيّة  الالمركزيّة  وأن  البعض، 
نفسها التي تحتمل وضع االتحادية الديمقراطيّة 
سياسيّاً  اقتصادياً  إنسانياً  أخالقياً  مخرجاً 
اجتماعياً، وأن اإلدارة الذاتيّة الديمقراطيّة على 
أساس المكونات المجتمعية ومن بينها القومية 
ما  بكل  سوريا  لدمقرطة  ملموس  سوري  حل 
مقدمتها  وفي  وإشكاليات  قضايا  من  تحتويه 
ومسائل  سوريا  في  الكردي  الشعب  قضية 
العيش المشترك ووحدة المصير، وأن تشكيل 
وال  بالتقسيم  ليس  في سوريا  الذاتيّة  اإلدارات 
أو  مستجدة  أمثلة  من  شأنها  من  التقليُل  يمكن 
قديمة كانت السبب في حالة التقسيم القائمة في 
باإلضافة  وفساده  وتبعيته  المركز  ممارسات 
جميع  وفي  وحدة  أليِّ  النابذة  الضد  كتلة  إلى 

المواقع والجهات.

سوريا كما كتل الجغرافية الحديثة التي أنشأتها 
اللحظة  تمر حتى هذه  لم  بيكو  اتفاقية سايكس 
بحالة المجتمع السياسّي األخالقي بسبب تسلُّط 
التي وجدت نفسها محّصنة  السياسيّة  المذهبيّة 
من خالل أْفُخٍخ صنعتها فخ األمم النمطيّة وفخ 
هذه  كانت  السياسّي؛  التنميط  وفخ  المركزيّة 
السياسيّة  الحالة  تطويق  في  معرفيّة  عوائق 
الظهور،  من  ومنعها  –أيضاً-  السوريّة 
ومشروع اإلدارة الذاتيّة يعتبر بمثابة استنبات 
حل  الثالثة؛  األفُخخ  وفكِّ  السياسّي  المجتمع 
النمطيّة،  األمم  من  بدالً  الديمقراطيّة  األمة 
النظام  من  بدالً  الديمقراطيّة  الالمركزيّة  وحّل 
المركزّي االستبدادّي واالنتقال إلى حالة نظام 
التنميط  من  بدالً  إيكولوجّي  سياسّي  أخالقّي 

االستبدادّي.
هذا وغيره متبوع للعمق الديمقراطّي للمجتمعيّة 
النشوء  التطويع؛  وليس  التكوين  حقائق  في 
النكوص،  وليس  االستمرار  القسر؛  وليس 

النهوض وليس التقوقع.
الخالصة:

بين  ما  العالقة  مسار  توصيف  يمكن   -1
بالمهادنة  دمشق  في  والسلطة  الذاتيّة  اإلدارة 
المفاوضة.  عن  اليوم  حديث  ثم  المواجهة  ثم 
األخيرة هي األسلم واألفضل واألوفر لكليهما. 
الممكنة؛  األجندة  بإنتاج  سوياً  نفكر  أن  يجب 
التي يخرج جميع من في سوريا  هذه األجندة 
وبعموم  وأديان  وقوميات  شعوباً  منتصراً. 

الثقافات السوريّة.
االجتماعّي  العقد  بأّن  الطرفين  قبول   -2
وأنّه  تأسيسه.  يجب  بعد؛  يَؤَسس  لم  السورّي 
األزمة  حلِّ  صيغة  تكمن  الالمركزيّة  في 
األزمة  لهذه  السياسّي.  مساره  أساس  على 
بد  ال  وسياسّي.  معرفّي  بنيوّي  تاريخّي  جذر 
الحالي؛  النظام  لبنية  مسؤول  توصيف  من 
نقتنع  أن  يجب  السليم.  المخرَج  نهيئ  حتى 
السياسيّة  السلطة  توزيع  بضرورة  جميعاً 
الذاتيّة  واإلدارة  واألطراف.  المركز  بين  ما 
مهم  جزء  سوريا  ولشرق  لشمال  الديمقراطيّة 
من سوريا. ما هي صالحيات هذه اإلدارة، وما 
هي صالحيات المركز، وما هي الصالحيات 
الرؤى األساسية  بينهما. ضمن هذه  المشتركة 

تنضج صيغة الحل الديمقراطّي.
ال  الحّل؛  من  جزٌء  دمشق  في  السلطة   -3
طرحنا  هو  هذا  إّن  يقول:  أن  أحٌد  يستطيع 
منذ  لدينا  الثابتة  المقاربة  هي  بل  ال  الجديد؛ 
بداية األزمة السوريّة. على الرغم من تأكيدنا 
المشكلة تكمن في طبيعة  أّن  قبل األزمة على 
ال  التفاوض  أّن  التشديد  مع  المركزّي.  النظام 

يشبه التسوية والمصالحة، كالتي حدثت مؤخراً 
في الغوطة ودرعا.

4- من المهم على السلطة في دمشق أن تقتنع 
بأّن اإلدارة الذاتيّة الديمقراطيّة ليست ضرورة 
مرحليّة أملتها الظروف المشّخصة التي مّرت 
اإلدارة  لهذه  وإنّما  فقط؛  سوريا  بها  وتمّر 
أنها  من  بالرغم  األزمة  تسبق  وأسباب  دواٍع 
تأسست في األزمة لكنها تبدو اليوم كحلٍّ ُمتقدم 
ما  جهة  تفكر  أن  الخطأ  من  أنّه  كما  لألزمة. 
بأن هذه اإلدارة الذاتيّة لها العالقة فقط بإيجاد 
في  الكرديّة  للقضية  عادل  ديمقراطّي  حل 
سوريا؛ إنّما تعبّر اإلدارة عن مسألة مجتمعية 
والثقافية  واالجتماعية  السياسيّة  قضاياها  لها 

واالقتصادية في الوقت ذاته.
الحزمة  سلّة  وفق  للحوار  مناسب  الوقت   -5
المتكاملة. بما تتضمن االتفاق على ماهية الحل 
أنَّ  على  االتفاق  يضمن  وبما  الديمقراطّي. 
مناطق من سوريّة محتلة من قبل تركيا؛ وفي 
مقدمتها عفرين؛ وال بدَّ من أن تتحرر. كما أنه 
منجزاً  إدلب  تحرير  يكون  أن  المفترض  من 
وطنياً مشتركاً ما بين طرفي الحّل في سوريا: 
الذاتيّة  اإلدارة  وسلطة  دمشق  في  السلطة 
وبإشراف أممّي. ندرك تماماً أنَّ طبيعة األزمة 
السوريّة معقدة جداً ومتداخلة إقليمياً ودولياً. إاّل 

أن المبادرة السوريّة السوريّة لم تزل ممكنة.
في  من  كّل  بأّن  التوصيف  الخطأ  من   -6
فاقٌد  أو  يصلح  ال  )الخارجيّة(  المعارضة 
مجلس  توسعة  ضرورة  أّن  يبدو  للصالحيّة. 
منصة  إلى  وتحولّها  الديمقراطيّة  سوريا 
المخرج  بات  الديمقراطيّة  الوطنيّة  للمعارضة 
للقوى  فقط  ليس  الُملِّح؛  والمطلب  الفّعال 
الديمقراطيّة واألحزاب العلمانيّة والشخصيّات 
لمسد،  الوطنيّة في تلك المعارضة؛ إنّما أيضاً 
وبشكٍل ما لسلطِة دمشق. لملمة الصفوف كمثل 
لململة حالة سوريا التي تشبه األشالء المبعثرة؛ 
في حال تُركت أكثر من ذلك فإّن شبح التقسيم لم 
يزل مخيّماً على سوريا وكلِّ المنطقة، وتهديده 

بات أكبر بكثير من فترات األزمة السابقة.
الديمقراطيّة.  الذاتيّة  على خط دمشق- اإلدارة 
ارتسامات  ثّمة  قامشلو؛  دمشق-  خط  على 
العكس  أو  فيها سوريا  تتعافى  لمرحلة جديدة؛ 

في أن نمنح ألنفسنا شهود تبخر سوريا.

االستعالء القومي واالمتالء الديني

ة
ّ
ة الدميقراطي

ّ
على خط دمشق- اإلدارة الذاتي

رامان آزاد

فراس قصاص:
 ضمانات خفض التصعيد مؤقتة

 بانتظار الظروف املواتية

سيهانوك ديبو:
    اإلدارة الذاتية حل متقدم لألزمة السورية

سيهانوك ديبو

أوضح السياسيّ واملعارض السوريّ فراس قصاص أنّ األتراك والروس توصلوا منذ زمن إىل اتفاقيات ختصّ مصري جبهة 
النصرة وبقية الفصائل املوجودة داخل مدينة إدلب، مؤّكدًا على أنّ اسرتاتيجية مناطق خفض التصعيد مل تكن إال وسيلة 
عسكريّة روسيّة مُتقنة الستهداف الفصائل العسكريّة واحدة تلو األخرى بشكٍل مدروٍس، حيث تتجه األنظار إىل مدينة 
الفصائل  من  تستعيدها  كي  روسيّة،  ومبباركة  النظام  جانب  من  واسعة  عسكريّة  عملية  تشهد  أن  املتوقع   من  اليت  إدلب 
اتفاق حوهلا مع تركيا فإدلب تعترب من  التوصل إىل  النصرة اإلرهابيّة، أو  املسلحة املدعومة من تركيا، ويف مقدمتها جبهة 

أكرب معاقل املعارضة.   
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تعد مدينة منبج وريفها اليوم من أكثر المدن 
السورية أمناً، ذلك وسط األزمة التي تعصف 
بفضل  ذلك  ويعتبر  أعوام.  منذ سبعة  بالبالد 

القوات األمنية التي تحمي المدينة.
قبل  نفسها  المدينة  هي  منبج  مدينة  وليست 
أنواع  أبسط  فقدت حينها  أعوام، حيث  ثالثة 
لمؤسسات  تام  انهيار  مع  االجتماعي  األمن 
القطاعات عامة. ولعلها مفارقة أن نقارن فيما 
في  أعوام  قبل  والوضع  الحالي  الوضع  بين 
نفسها سواد داعش  التي نفضت عن  المدينة 

يوم الـ12 من آب 2016م.
وتعيش منبج اليوم أفضل أيامها. إذ؛ تعتبر من 
أكثر المدن أمناً كما تشهد نهضة على مستوى 
الفضل  أبناء منبج  القطاعات جميعها. ويعيد 
في ذلك للقوى األمنية التي تحمي مدينة منبج 
التي تتوسط منطقة حساسة تتواجد فيها قوى 
تلك  على  لنتعرف  كثيرة.  وإقليمية  دولية 

المنظومة األمنية.

جملس منبج العسكري

تحرير  مهام  تولت  التي  هي  القوات  هذه 
أطلقها  التي  للدعوات  واستجابت  المدينة 
أهالي منبج بدعوى تحرير المدينة. ومنذ ذلك 
على  القوات  هذه  تواظب  اآلن،  وإلى  الحين 
حماية حدود مدينة منبج. وعلى مدار العامين 
لهجمات  القوات  هذه  تصدَّت  المنصرمين، 
أمن  تهديد  محاولين  المرتزقة  شنها  عدة 
منبج، حيث أفشلت جميع المحاوالت. ازداد 

عدد مقاتلي المجلس عشرات األضعاف بعد 
على  الشبيبة  أقبل  إذ  منبج،  مدينة  تحرير 
االنضمام إلى القوات ليشاركوا هم أيضاً في 

حماية أمن المنطقة.
تعداد  يبلغ  عسكرية  أفواج  أربعة  للمجلس 
لواء  هنالك  كما  المئات،  فيها  المقاتلين 
المقاتلين ويجري  المئات من  عسكري يضم 
االستعداد لتشكيل لواء ثان. يقول القائد العام 
للمجلس محمد أبو عادل: إنَّه عند تحرير منبج 
كان عدد مقاتلي مجلسهم قليالً إال أنَّ التوافد 

ازداد بعد التحرير ليصبح العدد باآلالف.
حدود  حماية  المجلس  مهام  أن  إلى  وأشار   
من  والغربية(  والجنوبية  )الشمالية  منبج 
األمن  قوى  تتكفل  بينما  الخارج،  هجمات 
وتتدرب  الداخلي،  األمن  بحماية  الداخلي 
مخصصة  أكاديميات  ثالث  في  القوات  هذه 
يكون  بحيث  الدولي،  التحالف  يدعمها  لها 
حماية  مهام  تولي  على  الكامل  تركيزها 
مجلسهم  قوات  إنَّ  عادل:  أبو  وقال  منبج. 
لديها خبرات قتالية في معارك متنوعة بدءاً 
مؤكداً  الزور،  ودير  الرقة  كوباني حتى  من 
لصدِّ  وريفها  منبج  حدود  على  وقوفهم  على 

أي عدوان.

قوى األمن الداخلي

عند انطالق حملة تحرير منبج، كانت قوات 
أمن  على  للحفاظ  تعمل  آفا  روج  أسايش 
المناطق المحررة داخلياً خلف قوات مجلس 

منبج العسكري. لكن؛ وبعد تحرير مدينة منبج 
تم تهيئة األرضية لتشكيل قوات أمن داخلي 
وتشكلت  أبنائها.  من  ومؤلفة  بمنبج  خاصة 
هذه القوات في آذار 2017م ضمَّت المئات 
أحياء  في  االنتشار  بدأت  منبج،  أبناء  من 
األمنية  حواجزها  ووضعت  وقراها  منبج 
لتأمين السالم لألهالي. ولدى القوات أكاديمية 
والعضوات  األعضاء  فيها  يتدرب  تدريب 
لقوات  لها فرع  التي  القوات  إلى  المنضمات 

النجدة والترافيك )المرور(.

الداخلية  للجنة  المشتركة  الرئيسة  وتقول 
حنان محمد العلي التي تتبع لها قوات األمن 
الداخلي: إنَّ من مهام هذه القوات حفظ األمن 
على  وأكدت  منبج.  أسوار  ضمن  والسالم 
المدينة مستقرٌّ وآمن،  أنَّ الوضع األمني في 
مشيرة إلى أن الوفود التي تزور مدينة منبج 
من  الكثيف  واإلقبال  الشيء  هذا  على  تؤكد 
السكاني  واالكتظاظ  السوري  الشمال  مدن 

دليل على أمن واستقرار منبج.

قوات الدفاع الذاتي

تشرين  من  الثاني  في  القوات  هذه  تشكَّلت 
ه المجلس  الثاني 2017م بناًء على قانون أقرَّ
منبج  أبناَء  تضمُّ  بطبيعتها  وهي  التشريعي، 
الذاتي  الدفاع  واجب  ألداء  ون  ينضمُّ الذين 
مدة  هي  أشهر  وتسعة  منطقتهم.  لحماية 
على  ب  يتوجَّ التي  القوات،  هذه  في  الخدمة 

أعمارهم  تتراوح  ممن  منبج  شبان  جميع 
تحمَي  أن  سنة   30 و  سنة   18 بين  فيما 
إلى  العسكرية في مدينة منبج وريفها  النقاط 
جانب التمركُّز في نقاط حدودية لحماية منبج 
منبج  مجلس  قوات  جانب  إلى  الخارج  من 

العسكري.
دورات  ثالث  الذاتي  الدفاع  قوات  افتتحت 
األولى  الدورة  اآلن،  إلى  عسكرية  تدريبية 
كانت للمنضمين وبقية الدورات للمتطوعين، 
وأكدت  الرابعة.  الدورة  الفتتاح  تستعد  بينما 
الرئيسة المشتركة للجنة الدفاع نوفة سليمان 

على أنَّهم يعملون على حفظ أمن منبج وسالمة 
حدودها، ولن يسمحوا ألي قوة من االقتراب 
في  المنضمين  عدد  أن  إلى  وأشارت  منها. 
ازدياد ليس كما في السابق. في حين تقترب 
أول دورة افتتحتها القوات من التخرج وتسلم 

دفاتر أداء واجب الدفاع الذاتي.

حتقيق/ مجعة حممد ـ شيالن حممد

الديمقراطية  سوريا  قوات  إعالن  بعد 
الجزيرة  بادية  في  الصحراء  كامل  تحرير 
وريف  الجنوبي  الحسكة  ريف  والمتضمنة 
دير الزور الشمالي، بات إنهاء وجود داعش 
جغرافياً في جيوب صغيرة على ضفاف نهر 
تضع  حيث  وقت،  مسألة  الشرقي  الفرات 
في  استراتيجية  وأهداف  أولويات  القوات 
قوات  بدء  الجديدة. مع  للمعركة  تحضيراتها 
عاصفة  حملة  استئناف  الديمقراطية  سوريا 
باتجاه  الجنوبي  الحسكة  ريف  في  الجزيرة 
منطقة الدشيشة في حزيران المنصرم، كانت 
قد وضعت في أولوياتها تأمين كامل الحدود 
العراقي  الجيش  مع  بالتنسيق  العراق  مع 
اإلرهاب  ضد  الدولي  التحالف  من  وبدعم 
وتحرير المدنيين وقراهم من إرهاب داعش. 
تمكنت  الحملة  من  المرحلة  هذه  وخالل 
الدولي  التحالف  من  جوية  بمساندة  القوات 

الجيش  وبين  بينها  مشتركة  عمليات  وغرفة 
وانتصارات  نتائج هامة  إحراز  العراقي من 
الحدودي  الشريط  على  داعش  ضد  سريعة 
لتحرر  للحسكة.  الجنوبية  الصحراء  ووسط 
بلدة  الطاحنة،  المعارك  من  أسبوعين  بعد 
صحراء  منتصف  في  االستراتيجية  دشيشة 
ريف الحسكة وآخر معاقل المرتزقة في هذه 

المقاطعة.
عاصفة  عمليات  باسم غرفة  الناطقة  وكانت 
لوكالة  قد صرحت  العبد هللا  ليلوى  الجزيرة 
الدشيشة  تحرير  »حملة  بأن  هاوار  أنباء 
التي  واإلنجازات  األهداف  أهم  من  كانت 
على  العراقي  الجيش  مع  بالتنسيق  تمت 
الدولي،  التحالف  الحدودي ومساندة  الشريط 
إلى جانب فتح ممر إنساني آمن حرروا فيها 
سيطرة  مناطق  في  العالقين  المدنيين  مئات 

داعش«.

خطوات على الصعيد األمين 
احمللي واإلقليمي والدولي

الديمقراطية صدًى  لحملة قوات سوريا  كان 
من  تبعتها  لما  نظراً  المنطقة  في  واسعاً 
عمليات تنسيق إقليمية ودولية في حربها ضد 
المرتزقة، فقد شكلت نقاط مشتركة على كامل 
الشريط الحدودي بين المناطق التي حررتها 
والجيش  الديمقراطية  سوريا  قوات  وتحميها 
للتنسيق  عمليات  غرفة  تشكيل  بعد  العراقي 
ذلك  جانب  إلى  داعش.  ضد  معاركهم  في 
فقد وضعت نقاط مراقبة مشتركة بين قوات 
البرية  التحالف  وقوات  الديمقراطية  سوريا 
الوضع  لمتابعة  العراقية  الحدود  بالقرب من 

الميداني في معارك إنهاء داعش بالمنطقة.

بالنسبة للوضع األمني في المناطق المحررة، 
تصريح  في  حسكة  شيركو  القيادي  أكد  فقد 
»مستمرون  أنَّهم  على  هاوار  أنباء  لوكالة 
رة وتمكَّنوا  في عمليات تمشيط القرى الُمحرَّ
حتى اآلن من إلقاء القبض على العشرات من 
باإلضافة  النائمة،  وخالياها  داعش  مرتزقة 
األلغام  إزالة  الخاصة  فرقهم  مواصلة  إلى 
ليتمكَّن المدنيون من العودة بسالم إلى قراهم 

بعد االنتهاء من عمليات التمشيط«.

مدينة هجني االسرتاتيجية 
وأولويات قسد يف معركتها 

اجلديدة

بعد تحرير كامل صحراء بادية الجزيرة وما 
ريفي  في  ومدن  وبلدات  قرى  من  تتضمنه 
الشمالي،  الزور  ودير  الجنوبي  الحسكة 
المقدرة بمساحة 71360 كم وطول 191كم، 
باتت أعين القوات تتجه صوب مدينة هجين 
أكبر معاقل داعش وأهمها على ضفاف نهر 

الفرات الشرقي.

كونها  استراتيجيتها  تأتي  هجين  ومدينة 
أطراف  ثالثة  من  الفرات  نهر  بها  يحيط 
المزارع،  وكثيرة  ضحلة  منطقة  وتعتبر 
تحركاتهم  في  المرتزقة  منها  يستفيد  حيث 
قياديين  بحسب  الدفاعية  خطوطهم  وتشكيل 
الجزيرة،  لحملة عاصفة  عسكريين مواكبين 
إلى جانب ذلك فهي تعتبر أكبر معقل لداعش 
في الضفة الشرقية للفرات ومركزاً لهم، كما 
ه قياديون من قوات سوريا الديمقراطية في  نوَّ
والذين  المرتزقة،  معظم  بأن  هجين  محور 
تتراوح أعدادهم بين 4 إلى 7 آالف مرتزق، 
هم من األجانب ومن قيادات داعش، جعلوا 
من المدينة مركزاً حصيناً لهم على مدى فترة 
تدريجياً  وانسحابهم  الجزيرة  عاصفة  حملة 
الشعفة  بلدتي  جانب  إلى  النقطة  هذه  إلى 
على  كمال  البو  لمنطقة  التابعتين  والسوسة 

ضفة الفرات الشرقية.

حترير املدنيني واملعتقلني حبذر 
وفتح املمرات أولوية قسد

سوريا  قوات  تضعه  الذي  اآلخر  األمر 
أولويات  في  التحالف  وقوات  الديمقراطية 
خروج  تأمين  كيفية  هي  المقبلة  حملتهم 
المدنيين العالقين في المدينة ممن تم خطفهم 
أو سبيهم من قبل مرتزقة داعش في سوريا 
والعراق، والذين يستخدمهم المرتزقة كدروع 
فخالل  وهجماتهم،  كاتهم  تحرُّ في  بشرية 
عاصفة  حملة  من  الثانية  المرحلة  استئناف 
الجزيرة ألقت قوات التحالف الدولي مناشير 
على دفعتين فوق المدينة ليتمكن المدنيون من 
ك داعش في  االبتعاد عن نقاط تمركز وتحرُّ
المدينة قبل كل غارة أو عملية مباغتة لقوات 
سوريا الديمقراطية التي تطل بنقاطها مباشرة 
على المدينة حالياً. وتمكنت القوات حتى اآلن 
المدنيين  من فتح ممرٍّ آمٍن نزح عبره مئات 
الذين كانوا يعيشون الرعب في ظل حصار 
للمدنيين  الفرصة  إتاحتهم  وعدم  لهم  داعش 
للهروب نحو نقاط قوات سوريا الديمقراطية 
الدين  عن  وخروج  وكفر«  »ِردَّة  معتبرينها 
أثناء  النازحون  رواه  ما  بحسب  اإلسالمي 
اآلن  أما  المحررة.  المناطق  إلى  وصولهم 
الديمقراطية والتحالف  فتقترب قوات سوريا 
كجغرافية  داعش  وجود  إنهاء  من  الدولي 
متكاملة في شمال شرقي سوريا بشكل نهائي 
التركية  الدولة  من  الكثيرة  المحاوالت  رغم 
على  والتأثير  جديد  من  إلحيائها  ومرتزقتها 
الجزيرة  عاصفة  حملة  في  القوات  تقدم 
بهجماتها ومرتزقتها على مناطق أخرى من 
الصفر  ساعة  إعالن  انتظار  ويبقى  سوريا. 
بعمليات  الهجين  تحرير  بعد  لتقوم  قسد  بيد 
البادية  تلك  لتأمين  واسعة  وتنظيف  تمشيط 
بسالم  للعودة  المدنيين  أمام  الباب  وفتح 
وتنظيم أنفسهم ضمن مجالسهم إلزالة الظالم 
والسواد وإعادة الحياة مرة أخرى إلى البادية 

السورية.

حتقيق/ آالن روج

عاصفة اجلزيرة وأولويات معركة قسد اجلديدة على نهر الفرات

املنظومة األمنية يف منبج.. درع حصني لرد العدوان

باءت  لكن  وجبرايل(،  )زنكالن  منها 
بالفشل لمعارضة وزير الشؤون الخارجيّة 
المصالح  على  خوفاً  لذلك،  السوفييتّي 
التحرك  ومنع  وإيران  لتركيا  الدولية 
الدولتين،  حدود  على  الكردّي  السياسّي 
ومن إحدى التحّركات السياسيّة قيام  ثورة 
آغري بقيادة إحسان نوري باشا في جبال 

آرارات ضد تركيا وإيران.

سياسة  بتوّسع  الكردّي  الدور  اضمحل 
التتريك وتوسع نفوذ اآلذريين. بعد انهيار 
على  األرمن  وسيطر  السوفييتي،  االتحاد 
الكرد  ومناطق  قرباغ  ناغورني  منطقة 

فيها.

طويلة  فترة  خالل  الطبقة  مدينة  عانت 
التي  والمواهب  الثقافات  غياب  من 
سيطرة  بسبب  المدينة  في  موجودة  كانت 
جعل  ما  عليها،  طويلة  لفترة  المرتزقة 
من  الكثير  يخفون  والمثقفين  الفنانين 
وقد  والفنيّة،  الثقافيّة  وإبداعاتهم  مواهبهم 
فكانوا  الفنانين،  على  قاسية  العقوبة  كانت 
تحت رحمة بنادقهم وسكاكينهم التي كانت 

تحزُّ الرقاب.
على  وداعش  المرتزقة؛  فصائل  عملت 
وجه الخصوص على إضفاء ثقافة السواد 
المجتمع  ليسبح  شيء،  كّل  على  والظالم 
وجهل  ضالليّة  وثقافة  دامس  ظالم  في 
إلى  الثقافة  تلك  بعد كل  فيما  لتنقل  مميت، 
الثقافيّة  المجزرة  وكانت  القادمة  األجيال 
إن صحَّ التعبير في نهب وتخريب المركز 
الثقافّي من قبل مرتزقة جبهة النصرة عام 
المهمة  داعش  مرتزقةُ  ليُكمل  2013م. 
وسجن  معتقل  إلى  المركز  ذات  بتحويل 

نُفّذت فيه جرائم مرّوعة بحق اإلنسانيّة.

بعد تحرير الطبقة على يد مقاتالت ومقاتلي 
من  العاشر  في  الديمقراطيّة  سوريا  قوات 
والفن  الثقافة  حركة  بدأت  2017م.  أيار 
على  البسمة  لتعود  للمدينة  بالتدريج  تعود 

وجوه فناني ومثقفي الطبقة من جديد.
فراس  المسرحّي  الفنان  مع  لنا  لقاء  وفي 
رمضان إضاءة على بعض الجوانب منها 
ومعاناته،  المسرحيّة  تجربته  عن  الحديث 
وابتدأ َحَديثه: )بدأت في عمر أربع سنوات 
وشاركت في عّدة أعمال مسرحيّة لألطفال، 
قمت في أحدها  بدور »جمال باشا السفاح« 
وفي مسرحية شعبيّة قمت بدور أبي جاسم 
الموهبة،  بذور  نمت  البداية  هذه  ومن 
الفن  جانب  إلى  تعلمُت  الفترة  تلك  وخالل 

المسرحّي الموسيقّي أيضاً(.
وتابع رمضان: )تميّزت بين أقراني مجال 
والخطابة،  والفصاحة  والموسيقا  المسرح 
فهنا  مفصليّة  فكانت  الشباب  مرحلة  وأما 
مسرحّي  ومخرج  كممثل  بالعمل  بدأت 
وأول  المسرحية،  للنصوص  وكاتب 

اسم »الموت  كانت تحمل  كتبتها  مسرحيّة 
والجنون« من تأليفي وإخراجي، وحاز هذا 
المهرجان  في  األولى  الجائزة  على  العمل 
المسرحّي للشباب، وبعدها كانت االنطالقة 
عن  »البحث  مسرحية  في  اإلخراج  نحو 
في  به  شاركنا  الذي  الحادي«  طريف 
العمل  وحصل  العربّي،  القاهرة  مهرجان 
ممثل  أفضل  المهرجان على جائزة  خالل 
عربّي، وفي نفس اإلطار شاركت في عّدة 

مهرجانات في تونس واألردن وغيرها(.

المرتزقة يقتلون الثقافة:
الفن في  عن األزمة وتأثيرها على حركة 
المنطقة أكمل رمضان: )كان آخر أعمالي 
قبل األزمة هو عمل بعنوان »الطريق إلى 
إنكليزّي  كاتب  بدور  فيه  قمت  الشهرة« 
»هيروسترو« وحصل العمل على  جائزة 
الفنون  مجال  في  أما  ممثل،  ثاني  أفضل 
الموسيقيّة فقد عملت في فرقة الرقة للفنون 
الشعبيّة التي شاركت في مهرجانات على 

مستوى العربّي والدولّي باإلضافة إلشرافي 
لمّدة  النحاسيّة  المراسم  فرقة  تدريب  على 
.أثناء  السوريّة  األزمة  قبل  سنوات  عشر 
سيطرة  بسبب  العمل  عن  توقفت  األزمة 
المرتزقة على المنطقة، ومنعها ألي شكل 
الذين  داعش  وبخاصة  الفنون،  أشكال  من 
األعمال  من  »االستتابة«  على  أجبروني 
الماضية،  الفترة  خالل  والمسرحيّة  الفنيّة 
وكبت مواهبي خالل تلك الفترة بسبب تلك 

الظروف التي خيّمت على المنطقة.

والدة جديدة:
جديد  من  الفرصة  حانت  التحرير  بعد 
الطبيعي  مجراها  إلى  الفن  حركة  إلعادة 
في المنطقة، وإعادة إصالح ما تمَّ تدميره، 
)بعد  بالقول:  ذلك  عن  فراس  ويتحدث 
العمل  بدأت  داعش  من  المنطقة  تحرير 
واستعادة  مواهبي  ترتيب  إعادة  على 
بلدي،  أطفال  وجه  من  المخطوفة  البسمة 
وبدأت العمل من خالل تشكيل فرقة مسرح 

الجوال، وعرض دمى تُمثِّل: السنافر- توم 
وألَّفت  وغيرها،   – موس  ميكي  وجيري- 
بعد تحرير الطبقة عدة مسرحيات لألطفال 
وجوههم  إلى  البسمة  إعادة  منها  الهدف 
الفنون  بعد سنوات العذاب، وأسست فرقة 
الثقافي  المركز  في  والمسرحية  الشعبية 
في  وأعمالي  جديد.  من  بالثقافة  لالنطالق 
على  األطفال  تدريب  هي  الحالي  الوقت 
تعبيريّة(  راقصة  أوبرا)مسرحية  عمل 
وفكرة  العالم«  يبنون  »األطفال  بعنوان 
العمل من أجل أن يبني األطفال عالماً خالياً 
واألشرار،  الشر  عن  بعيد  الحروب  من 
بعيداً عن شريعة الغاب، في عالم نقي كنقاء 
قلوبهم، باإلضافة إلى تدريب فرقة الفنون 
واألغنية  الفرات  تراث  إلحياء  الشعبيّة 

الفراتيّة الشعبيّة. 

في  الحمراء  كردستان  جمهورية  تأسست 
7 تموز 1923م وبدعم وتأييد من الزعيم 
لينين،  ايليتش  فالديمير  آنذاك  الروسّي 
رئيس  كأول  حاجييف«  »كوسي  وانتخب 
للبرلمان وأول رئيس لكردستان الحمراء، 

نيسان   8 في  تراجيدي  بشكل  وانتهت 
1929م.

بالكرديّة  الوليدة  الجمهورية  ُسميت    
)-KURDISTANA SORكردستانا 
 Красный( وبالروسيّة   سور( 

كردستان(  كراسنايا   -  Курдистан
قيزيل   -Qьzьl Kyrdistan( وباآلذريّة 
)الجين(  عاصمتها  وكانت  كردستان(، 
أذربيجان،  لحكومة  تابع  ذاتّي  حكم  ذات 
كوتولين  قوبادلي،  كلباجار،  مدن  ضّمت 
منطقة  في  اآلن  تقع  التي  وزينكيالن 
األرمن  يحكمها  التي  قراباغ  ناكورنو 

منذعام 1992م.
وعلى  سكانها،  من   %72 الكرد  شّكل 
الصعيد السياسّي شّكلت كردستان الحمراء 
الحديث،  العصر  في  كرديّة  دولة  أول 
وطُبعت  كردية،  مدارس  فُتحت  حيث 
ونُشرت الكتب الكرديّة، وبدأ الكتّاب بنشر 
أعمالهم األدبيّة باللغة الكرديّة, ولكن تدخل 
األقليات  ضّد  السوفييتي  والقمع  ستالين 
الكردّي  الوجود  لتالشي  أّدى  القفقاس  في 
والتهجير  اآلذريّة  التتريك  سياسات  بتنفيذ 
التي اتبعها ستالين، حيث هّجر آالف الكرد 
إلى  وجورجيا  وأرمينيا  اذربيجان  من 
القتل  واجهوا  حيث  وسيبيريا،  كازخستان 

بالهجوم النازي عليهم.
في أيار عام 1930م تم إنشاء وحدة إداريّة 
جديدة  مناطق  شملت  »كردستان«  سميت 

تقرير/ مصطفى السعيد  

إعداد/ جيان محو

مجهورية كردستان احلمراء

الفنان املسرحي فراس رمضان: «داعش 
عدو الثقافة والتنوير«

األديب الُكردي وشيخ المثقفين الكرد الشيخ 
الثقافيّة  الشخصيات  من  الحسينّي  توفيق 
في  ولد  وكردستان،  آفا  روج  في  النادرة 
إقليم  في  عامودا  من  بالقرب  »أوركيش« 
عام  الجزيرة 
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س  ر د و
تعلَّم  و

في 

إجازة  على  وحصل  وقامشلو  عامودا 
البعث  جامعة  من  االنكليزيّة  الترجمة  في 
بحمص، ألّف وكتب وترجم أكثر من ستين 
والثقافة،  األدب  مختلف صنوف  في  كتاباً 
عرف باطالعه وثقافته الواسعة في مختلف 
األساتذة  من  وكان  والدراسات،  العلوم 
في  والخبرة  الطويل  بالباع  لهم  المشهود 

معترك الثقافة واألدب.
الحسكة  إلى مثواه األخير في مدينة  رحل 
الخميس  يوم  عاماً،   81 يناهز  عمر  عن 
جثمانه  ووري  الثاني2018م.  18كانون 

الثرى في مقبرة شرموال بعامودا.
وقد اخترنا قصيدة قصيرة من كتاب »قبس 
تيريج« وهي مجموعة  تراتيل  مشكاة  من 
الكبير  الكردّي  للشاعر  وأقوال  قصائد 
الحسينّي  الشيخ  ترجمها  تيريج«  »سيداي 
من  كنموذج  العربيّة،  إلى  الكردية  من 
بعنوان:  وهي  المترجم  الكردّي  الشعر 

»العمر الذي انصرم«.
»العمر الذي انصرم«

وا حسرتاه
لقد أحلت علي األيام وأحدقت بي الويالت

وتفرعت أفنان األوجاع في قلبي
واستحال ربيعي كشهر آب قيضاً

وذوت مروج الروح والقلب.
وذبلت مساكب الورود
ذوت الواحات واملروج
فلم يعد فيها طائر

وال يُسمع في تلك الرياض
صداُح بلبل وال ترانيمه

لقد غابت عنها الشحارير والبالبل
وطائر »البازي«
وهجرها القمري

والكركي والشاهني.
يا تيريج:

كفاك استغاثة وصراخاً
فإنَّ املاضي لن يعود

ولن تعود أفراح القلب
إال كسنوات عجاف. 

قبس من مشكاة تراتيل ترييج
ترمجة: الشيخ توفيق احلسيين

من أروقة 
اإلبداع

إعداد/ عبدالرمحن حممد

جلنة الثقافة والفن...عمل دؤوب 
ومشاريع ثقافية واعدة

في  والفن  الثقافة  لجنة  تأسست  منبج- 
منبج  في  12-3-2017م.  بتاريخ  منبج 
وهي  داعش،  مرتزقة  من  تحريرها  بعد 
المدنيّة  لإلدارة  التابعة  اللجان  احدى  من 
الديمقراطيّة في منبج وريفها، وعملت منذ 
على  أعمالها  من  أساسّي  وكعمل  بداياتها 
والمؤسسات  اللجان  مع  الفعال  التواصل 

ودعم  سوريا،  شمال  في  الثقافيّة 
والفنية  الثقافيّة  األنشطة 

ورفع  كافة 
مستوى وعي 

لمجتمع  ا

المعرفّي 
فّي  لثقا ا و

آخذة  والفنّي، 
دعم  عاتقها  على 

وإنشاء مراكز ومؤسسات 
إلى  باإلضافة  ودعمها،  فنيّة  ثقافيّة 

دعم ورعاية المواهب واإلبداعات الفرديّة 
وتشكيل  ودعم  والفن،  الثقافة  مجال  في 
فرق فنيّة تهتم بالفن والتراث وتحافظ عليه 

وتعيد إليه رونقه وألقه.
من  ونيف  عام  مدى  على  اللجنة  قامت 
على  ومنها  األعمال  من  بالكثير  عمرها 
مكتب  »افتتاح  الحصر:  ال  المثال  سبيل 
اآلثار في مقر لجنة الثقافة، المشاركة في 

للكتاب  والثاني  األول  آفا  روج  معرضي 
من  العديد  وإقامة  المشاركة  قامشلو،  في 
إقامة  الثقافيّة،  والفنيّة  األدبيّة  األمسيات 
خيمة اعتصام تضامناً مع مقاومة العصر 
أدب  مهرجان  في  المشاركة  عفرين،  في 
وفن المرأة، إقامة معرض الكتاب األول في 
منبج، تكريم بعض فناني منبج، المشاركة 
للفن  آفا  روج  معرض  في 
إقامة  التشكيلّي، 
للفن  معرض 

لتشكيلّي  ا
مكتبة  وافتتاح 
باسم  منبج  في  عامة 

مكتبة محمد منال غزيل«.
»إصدار  للجنة  المستقبليّة  المشاريع  ومن 
نشاطات  تتضمن  شهريّة  ثقافيّة  نشرة 
للفلكلور،  متحف  افتتاح  اللجنة،  وأعمال 
برنامج تعريفّي بالمواقع األثريّة في منبج، 
خاص  النسويّة  للفنون  معرض  إقامة 
بالمرأة، التحضير للمعرض الثاني للكتاب، 
إقامة دورات تدريبيّة في المسرح والعزف 

والغناء والرسم والنحت«.
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وحمل الكونفرانس الذي عقد في يوم الخامس 
عشر من آب والذي يمثل يوم انطالق الكفاح 
المسلح ضد الذهنية الفاشية للحكومة التركية 
خطا  على  »السير  شعار  1984م  عام 

الشهداء ضمان تحرير عفرين«.
وافتتح الكونفرانس بكلمة ترحيب من اللجنة 
جدول  عرض  وتم  للحضور،  التحضيرية 
األمور  ناقش  الذي  الكونفرانس  أعمال 
لعوائل  جديد  مجلس  وانتخاب  التنظيمية 
بعد  القرارات  من  جملة  واتخاذ  الشهداء 
أراء  وفق  الداخلي  النظام  تعديالت  مناقشة 

الحضور.
مدرا  على  الشهداء  عوائل  مجلس  وعقد 
االجتماعات  من  عدد  الماضية  األسابيع 
شيراوا  ناحية  في  الشهداء  لعوائل  العامة 
ومقاطعة الشهباء، وتم انتخاب مجالس جديد 
المزيد  تضمن  عمل  آلية  واقتراح  للنواحي 
المجلس وال سيما بعد  التنظيم في عمل  من 
في  نفسه  المجلس  وتنظيم  عفرين  احتالل 

مقاطعة الشهباء.
واستهل الكونفرانس بعرض سينفزيون عن 
أحاديث قائد الشعب الكردي عبد هللا أوجالن 
حول مفهوم الشهادة والشهيد وقيمهم بالنسبة 
وضرورة  الكردستانية  التحرر  لحركة 
الشرق  دمقرطة  سبيل  في  بنهجهم  االلتزام 

األوسط.

قوة الشعب هو الضامن
 الوحيد لالنتصار

 وفي الوضع السياسي، بارك عضو اللجنة 
الديمقراطي  المجتمع  حركة  في  التنفيذية 
عوائل  على  الكونفرانس  كوجر  حسن 
الشهداء وقال: »الوضع السياسي اليوم متأزم 
في الشرق األوسط، لكن رغم هذه الظروف 
نملك القوة ونستطيع إيجاد توازن معين في 
عالقتنا مع الدول، ويجب على شعبنا أن يعلم 
أنَّنا ال نتَّكل على القوى العالمية مثل روسيا 
وأمريكا لحماية مناطقتنا أو تحرير عفرين، 
والتفافه  األساس  هو  الشعب  إنَّ  نقول:  بل 
واألوحد«،  الوحيد  الضامن  هو  حولنا 
وتابع كوجر: »إن عوائل شهدائنا هم قادتنا 
وأصحاب الثورة الحقيقين وعليهم أن ينظموا 
ونحرر  ثورتنا  وتيرة  نرفع  لكي  أنفسهم 
سبيل  في  أبنائهم  دماء  بذلوا  وهم  عفرين، 
هذا الوطن، ويقع على عاتقنا أْن نقف يداً بيٍد 
بجانب قواتنا وحدات حماية الشعب والمرأة 

لتحرير مناطقنا من رجس المرتزقة«.
عفرين،  تحرير  أهمية  إلى  كوجر  ق  وتطرَّ
كونفرانس  ِخالل  اتُخذ  التحرير  قراَر  وأنَّ 
لتنفيذ  العمل  يستمر  واليوم  عفرين،  تحرير 
عد كافة، وقال« »عفرين  هذا القرار على الصُّ
تحرير  كوجر  وربط  ر«،  وستتحرَّ لنا 
على  تفرض  التي  المشددة  بالعزلة  عفرين 
أوجالن  هللا  عبد  الكردستانية  الشعوب  قائد 
وقال: »استطاع القائد عبر فكره على توحيد 
أن  العزلة  خالل  من  يرد  والعدو  الشعوب، 
ذلك  ومقابل  الشعب،  عن  القائد  فسلفة  يبعد 
د من فعاليتنا لرفع العزلة عن قائدنا،  سنُصعِّ

ر عفرين«. ونعاهد شعبنا على أْن نُحرِّ
التنفيذي  المجلس  عضوة  قت  تطرَّ حين  في 
لفيدرالية شمال سوريا روجهال عارف خالل 
الجاري  للحوار  السياسي  الوضع  مناقشة 
والنظام  الديمقراطية  سوريا  مجلس  بين 
يرتِق  لم  الحوار  هذا  »إنَّ  فقالت:  السوري، 
بعد إلى مستوى الحوار الذي يمكن أن نبني 
المنحى  هذا  في  نضالنا  لكنَّ  اآلمال،  عليه 
مستمر وهو أن مبادئنا من اليوم األول مبنية 
على فكرة الحوار البناء والشفاف في سبيل 

دمقرطة سورية ال مركزية«.

التأكيد على حترير
 عفرين جمددًا

عوائل  لمجلس  السادس  الكونفرانس  وتلقى 
الشهداء برقيات تهنئة عدة، من بينها برقية 
الذي  والمرأة  الشعب  حماية  وحدات  باسم 
هذا  مثل  في  الكونفرانس  هذا  انعقاد  بارك 
اليوم المبارك على الشهداء وعوائلهم وأبناء 

شعوب الشمال السوري كافة. 
به  قامت  ما  كل  ان  على  البرقية  وأكدت 
الفترة  في  والمرأة  الشعب  حماية  وحدات 
تحرير عفرين وحماية  إلى  يهدف  الماضية 
الكردستانية عبد هللا أوجالن،  الشعوب  قائد 
وأشارت البرقية إلى االنتهاكات التي يقوم بها 
»نحن  وقال:  عفرين،  في  التركي  االحتالل 
اآلن في المرحلة الثانية من مقاومة العصر، 
النضال  مستوى  في  ملحوظ  ازدياد  وهناك 
من  استمداده  يتم  النضال  وهذا  العدو،  ضد 
بذلوا  شهداَءنا  ألن  العصر؛  مقاومة  شهداء 
ترابهم، ونحن  دفاعاً عن  دمائهم  الكثير من 
نكرر عهدنا على أْن نسير على نهج شهدائنا 

ر عفرين من االحتالل«. حتى نحرِّ
لوحدات  األولى  الخطوة  أن  وأكدت  كما 
عفرين،  تحرير  هي  والمرأة  الشعب  حماية 
وتابعت: »ألن ثورتنا ثورة الشهداء، نعاهد 
أرضنا  جعل  على  شهدائنا،  وعوائل  شعبنا 

مقبرة لمن يود أن يمد يده إليها«.
كما وقُرئت برقياُت تهنئٍة أخرى من مجلس 
العام، ورسالة من منظمات  عوائل الشهداء 
الشهادة  أهمية  شرق كردستان؛ عبَّرت عن 
السبيل  هو  بنهجهم  االرتباط  وأنَّ  والشهداء 
في  والديمقراطية  الحرية  إلحقاق  الوحيد 

الشرق األوسط.

روجهالت كردستان يبارك 
الكونفرانس

روجهالت  منظمات  برقية  في  وجاءت 
الكونفرانس  بانعقاد  رحبت  التي  كردستان 
بروح مقاومة العصر: »في شخص شهداء 
مقاومة العصر نستذكر آالف شهداء الحرية، 
يعقد  الذي  الكونفرانس  لهذا  النجاح  ونتمنَّى 
الشرق  لشعوب  بالنسبة  تاريخي  يوم  في 
في  حسَّاسة  سياسية  نقطة  وفي  األوسط 

المنطقة النجاح«.
روجهالت  منظمات  برقية  قت  وتطرَّ
كردستان إلى األوضاع الصعبة التي يعانيها 
شعب عفرين النازح في الشهباء وأكد على 
إلى  البرقية  ونوهت  المقاومة،  استمرار 
تمازج  وعفرين  كردستان  روجهالت  أن 
المقاتلين  فهناك عشرات  الشهداء  دماء  فيها 
عبر  روجهالت  في  استشهدوا  عفرين  من 
استشهد  وكذلك  االستبداد  ضد  نضالهم 
وهذا  عفرين  في  روجهالت  من  العشرات 
يدل على أنَّ النضال في هذا المسار سيضمن 

تحرير كردستان وعفرين.

في  الشهداء  عوائل  مجلس  برقية  وأشارت 
مخيم رستم جودي  بباشور كردستان، إلى أن 
االحتالل ليس بجديد في كردستان وسيستمر 
فرد  إلنشاء  يهدف  الذي  القائد  فكر  ألنَّ 
ومجتمع حر يجابه االستبداد/ واالحتالل في 

االحتاللية،  المخططات  ستستمر  لذا  تزايد، 
نضال الشعوب ستحد منها.

وتابعت البرقية« »بعد كل العصور المظلمة 
بالنضال  ستخرج  ضوء  فسحة  هناك 
جاءت  آفا  روج  مكتسبات  والمقاومة. 
عليها،  المحافظة  يجب  لذا؛  الشهداء.  بدماء 
وعفرين أفرزت نوابغ عدة وأعطت الشهداء 
تستمر  الحرية  واليوم حركة  بسخاٍء وبسالة 
النضال وننظر  نساند هذا  لذا؛  النضال.  في 
إلى عقد هذا الكونفرانس في هذا الوقت كأمل 
باالنتصار ويجب أن يتم التنظيم في المجاالت 

كافة؛ ألنَّ التنظيم سيبيد االحتالل«.

دعونا ال ندفن الشهيد مرتني
في كلمة باسم اإلدارة الذاتية الديمقراطية في 
إقليم عفرين، قالت الرئيسة المشتركة لمقاطعة 
هو  اليوم  هذا  »إن  هيفي مصطفى:  عفرين 
تصدر  أن  ونتمنى  والنضال،  االنبعاث  يوم 
بروح  نعمل  وأن  المقاومة  بهذه  تليق  نتائج 
قفزة 15 آب لتحقيق المشروع الديمقراطي 
»خالل  وتابعت:  السوري«،  الشمال  في 
معاً،  الشعوب  دماء  امتزجت  الحرية  ثورة 
دماء العرب والكرد والتركمان واآلشوريين 
العصر  مقاومة  في  المكونات.  وغيرهم من 
الشهداء  آلالف  األكبر  الفضل  كان  بعفرين 
وتكاتف عائالتهم في التصدي آللة العدوان، 
واليوم يعمل االحتالل التركي على استهداف 
وصف  عن  الكالم  ويعجز  الشهداء،  مقابر 
الشهيد، لذا يجب علينا أن ننقل كلمات وأفكار 
ونضال الشهيد، وإن لم نفعل فهذا يعني أننا 
دفنا الشهيد مرتين مرة عند استشهاده والمرة 

الثاني عند عدم االلتزام بنهجه«.
ألقته  الذي  ستار  مؤتمر  كلمة  وأكدت 
أهمية  على  سليمان  هيفي  اإلدارية  العضوة 
نهج  على  النضال  واستمرار  الكونفرانس 

الشهداء.

قرارات هامة وانتخاب 
جملس جديد

على  الكونفرانس  يستمر  أْن  المقرر  ومن 
جديد،  مجلس  انتخاب  ويتم  كامل  يوٍم  مدار 
التحضيرية خليل أحمد:  اللجنة  وقال عضو 
إنَّ هذا الكونفرانس يحمل في طياته دالالٍت 
عدة، بداية تزامنه مع هذا اليوم، يوم 15 آب 
يوم االنبعاث، إضافة لضرورة تنظيم عوائل 
الشهداء والمجتمع وفق مقررات كونفرانس 
تحرير عفرين وحشد الطاقات كافة لتحرير 
اجتماعات  عدة  عقد  تم  هنا  ومن  عفرين، 
النواحي  في  الكونفرانس  لهذا  تمهيدية 
والقرى التي يقطنها مهجرو عفرين، وسيتم 
انتخاب مجلس جديد خالل هذا الكونفرانس 
السابقة  والثغرات  لألخطاء  ق  التطرُّ وكذلك 
التخاذ  إضافة  مستقبالً،  تجنُّبها  ومحاولة 
التنظيمية  الُصُعد  على  القرارات  من  جملة 

واالجتماعية. 

ومشاريع  خطط  وجود  إلى  جولي  ونوه 
التي  الجمعيات  دار  ومنها  كثيرة  مستقبلية 
ستكون مفتوحة أمام جميع المواطنين لتقديم 
دراستها  لتتمَّ  مشروع،  أي  حول  طلباتهم 
إلى لجنة  المطلوبة، وتقديمها  ضمن شروط 
االقتصاد، وفي حال تمت الموافقة سيتم تنفيذ 
المشروع، والهدف من استقبال المشاريع هو 

الجوانب  من  عامودا  ناحية  خدمات  تطوير 
تتمُّ دراسة المشاريع الصغيرة  كافة، وأيضاً 
الجمعيات،  دار  قبل  من  عامودا  قرى  في 
ففي الوقت الحالي يتم دراسة مشروع تربية 

المواشي.
»ألن  بالقول:  حديثه  جولي  محمد  واختتم 
تأذى  المنصرم  العام  في  الزراعي  الموسم 
بسبب تأخر هطول األمطار في غير مواعيدها 
المعتادة، لهذا السبب تم دراسة مشروع حفر 
اآلبار الزراعية ضمن )10( آالف دونم من 
األيدي  على  وتوزيعها  الزراعية  األراضي 
العاملة لتوفير فرص عمل ألكبر عدد ممكن 
من المواطنين، كما أن هناك أراٍض زراعية 
دونٍم   )500 - بين )400  تتراوح مساحتها 
إنتاج  لسقاية  ارتوازيين  بئرين  حفر   تم 

البطاطا«.

ولمعرفة المزيد عن عمل لجنة االقتصاد في 
صحيفة  ألقت  الجزيرة  بإقليم  عامودا  ناحية 
وبهذا  اللجنة،  أعمال  على  الضوء  روناهي 
الخصوص التقينا بعضوة اللجنة االقتصادية 
وآلية  واقع  عن  حدثتنا  التي  أسعد  منال 
من  اللجنة  »تتألف  قائلة:  اللجنة  في  العمل 
المؤسسات  مع  وترتبط  فقط،  أعضاء  ثالثة 
التالية )التجارة، والصناعة، دار التعاونيات، 
متابعة  إلى  باإلضافة  المرأة(،  واقتصاد 
وضع  ويتم  المؤسسات،  هذه  عمل  ومراقبة 
عليها،  والعمل  للمشاريع  مخططات شهرية 

وتتركز على الخدمات الضرورية«.

التعاون والتنسيق يضفي مجااًل 
ونـجاحًا على العمل

وأكَّدت منال على أنَّ في بداية انطالقة اللجنة 
والمشاكل  الصعوبات  من  العديد  واجهت 
وتنسيق  تعاون  عدم  إلى  ذلك  ويعود 
ولكن  اللجنة،  مع  لها  التابعة  المؤسسات 
متفاعالً  العمل  أصبح  الراهن  الوقت  في 
الحاصلة  المشاكل  بحل  تقوم  كما  وناجحاً، 
باإلضافة  باللجنة،  المرتبطة  المؤسسات  في 
الستالم تقارير شهرية باألعمال التي قامت 
بها المؤسسات كافة والمقترحات ويتم توحيد 
في  االقتصاد  لهيئة  وتقديمها  التقارير  كل 

قامشلو«.
العديَد  هناك  أنَّ  »إلى  قائلة:  منال  ونوهت 
المنطقة ولكن بسبب  المشاريع تحتاجها  من 

ضعف ميزانية اللجنة توقف مشروع المدينة 
الصناعية منذ ما يقارب السنتين؛ وفي الوقت 
الحالي يتم دراسة المشروع من جديد إلعادة 
االقتصادية  اللجنة  إلى  الطلب  تأهيله وتقديم 

في مدينة قامشلو«.
لجنة  في  والمسؤول  العضو  أشار  وبدوره 
االقتصاد بمجلس ناحية عامودا محمد جولي 
إلى أهمية الجمعيات التعاونية قائالً: »تركز 
لجنة االقتصاد على عمل الجمعيات التعاونية 
أكثر  مجتمعية  ألنها  أكبر؛  أهمية  وإعطائها 
بشكل  الكهرباء  إلى  يحتاجون  والمواطنين 
دار  اللجنة على مولدات  تركز  لذلك  خاص 

الجمعيات لتطويرها«.
ويذكر أن ساعات تشغيل تلك المولدات بين 
والهدف  اليوم،  في  ساعات  عشر  إلى  تسع 
األساس من ذلك هو عدم استغالل المواطنين 

من قبل أصحاب المولدات الخاصة. 

خطط ومشاريع مستقبلية
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التحضري الفتتاح بلدية الشعب 
يف منطقة مركدة باحلسكة

الكونفرانس السادس جمللس عوائل الشهداء 
»السري على نهج الشهداء ضمان حترير عفرين«

جوالت مكثفة الستقبال العيد يف الرقةرعاية طبيَّة جمانية ألطفال الطبقة

بلدية اهليشة تباشر أعمال تعبيد الطرق

جولة على مطاعم الدرباسية

عُقد الكونفرانس السادس جمللس عوائل الشهداء يف إقليم عفرين حبضور 400 عضو وعضوة من عوائل الشهداء من مقاطعيت 
عفرين والشهباء ومدينة حلب وعدد من الضيوف وانطالق أعمال الكونفرانس بدقيقة صمت على أروح الشهداء.

املواطنني  حاجات  السوري  الشمال  مناطق  كل  يف  االقتصاد  جلان  تليب  ـ  قامشلو  روناهي/ 
الضرورية، كما أهنا تستقبل مشاريع املواطنني الصغرية لدراستها وتنفيذها يف حال كانت تستويف 

الشروط املطلوبة، باإلضافة إىل العمل على تطوير املشاريع من اجلوانب كافة.

مساعي جلنة االقتصاد بعامودا 
لتطوير املشاريع

األمطار  تسببت  ـ  الحسكة  روناهي/ 
والسيول الجارفة التي حصلت في فصل 
عبَّارة  في  كبيرة  أضرار  بإحداث  الشتاء 
سري  منطقة  جنوب  الواقعة  السفح  بلدة 

كانيه، والتي أدَّت إلى توقف العمل بها.
أعادت بلدية الشعب في بلدة السفح تأهيل 
الري  جسر  تحت  للمشاة  عبارة  وصيانة 
وهذه  المسافة،  تختصر  كونها  البلدة  في 
عدة  ألهالي  وصل  صلة  تعتبر  العبارة 
قرى القريبة من البلدة، وتضمَّنت أعمال 
على  الطريق  بفتح  العبارة   في  التأهيل 
التربة  قشط  خالل  من  العبارة  طرفي 
المقالع  ببقايا  فرشها  ثم  ومن  وتسويتها 

بطول )20( متراً من كلِّ طرف، وتبديل 
القساطل المتضررة بثالثة قساطل جديدة 
لكل  سم   )100( وقطر  م   )5( بطول 
المسلح  البيتون  من  طبقة  ومد  قسطل، 
أثناء  النجرافها  منعاً  القساطل  لتثبيت 
تساقط األمطار، وترميم العبارة وصيانة 
لتنفيذ  المقررة  المدة  أنَّ  علماً  الطريق، 
يوماً  عشر  خمسة  هو  العبارة  في  العمل 

فقط.
ومن جهة أخرى؛ تمكنت بلدية الشعب في 
تل حلف من إعادة ضخ مياه الشرب إلى 
جنوبي  الواقعة  وقطينة  الناصرية  قريتي 
بلدة تل حلف بريف سري كانيه، بعد أن 

ض  تعرُّ نتيجة  المياه  ضخ  عملية  توقفت 
أدى  وبالتالي  إلى عطل  الضخ  مجموعة 
إلى خروجها عن الخدمة، حيث تم تبديل 
يبلغ  الذي  البئر  في  الغاطسة  المجموعة 
وتركيب  متراً،   )150( من  أكثر  عمقه 
 )40( باستطاعة  جديدة  ضخ  مجموعة 
األنابيب  استبدال  إلى  إضافة  حصاناً، 
اللوحة  وصيانة  متراً،   )70( بطول 
البئر  أنَّ  ذكره  الجدير  ومن  الكهربائية. 
يروي أكثر من )2130( نسمةً في قريتي 

الناصرية وقطينة.

تقرير/ ايفا ابراهيم

ارة يف بلدة السفح بسري كانيه
َّ
تأهيل عب

الهالل  منظمة  توفر   - الطبقة  روناهي/ 
المجانية  الطبية  المعاينة  الكردي  األحمر 
في  الكبير  النقص  بعد  الطبقة  مدينة  ألطفال 
والدعم  باألطفال  الخاصة  الطبابة  مراكز 

الالزم للكشف عن أمراضهم ومعالجتهم.
الكردي بدور  الهالل األحمر  تساهم منظمة 
مشفى  إلى  الطبية  الخدمة  عودة  في  فعال 
الصحة  لجنة  مع  بالتعاون  الوطني  الطبقة 
المدنية  التابعة لإلدارة  التنفيذي  المجلس  في 
الديمقراطية للمنطقة، ومن بين هذه الخدمات 
وإعطائهم  لفحصهم  األطفال  عيادة  افتتاح 
لهم،  الطبية  الخدمات  وتقديم  الالزم  الدواء 
أن  يجب  التي  الخاصة  العناية  لضرورة 

تتوفر لألطفال.
 زارت صحيفة روناهي عيادة األطفال في 
المشفى الوطني، ووجدنا هناك ازدحام شديد 
كونها  االنتظار،  في غرفة  األهالي  قبل  من 
األطباء  عدد  لقلة  باإلضافة  مجانية  عيادة 
المختصين في هذا المجال وغالء في أسعار 
هناك  فكان  الخاصة،  بالمشافي  المعاينات 
الكثير من األمهات واآلباء ينتظرون دورهم 

وسط الزحام.
عيادة  على  المشرف  الدكتور  مع  لقاء  وفي 
األطفال ناصر الحمدان أكد على أنَّ المنظمة 
قدَّمت عيادة خارجية لألطفال تقوم بمعاينتهم 
بعد  الثالثة  حتى  صباحاً  الثامنة  الساعة  من 
اختصاص  طبيبين  العيادة  وتضم  الظهر، 
أطفال وعيادة إسعافيه مؤقتة، وأشار إلى أن 
المعدل اليومي للحاالت المرضية التي تقوم 
العيادة بمعاينتها تبلغ إجماالً حوالي 70 طفالً 

في اليوم الواحد.
تتم  التي  الحاالت  أكثر  أنَّ  الحمدان  وذكر 
واإلنتانات  المائي،  )اإلسهال  هي  معالجتها 
المعوية والتهاب الكبد، واالختناقات الوالدية 
نتيجة عسٍر في الوالدة، والحصبة األلمانية، 
وجدري الماء والتهابات القصبات(......إلخ.

وأشار الدكتور المشرف على عيادة األطفال 
مخطط  ضمن  من  أن  إلى  الحمدان  ناصر 
في  األطفال  لحواضن  قسم  افتتاح  المنظمة 
المشفى، واإلقامة المؤقتة لألطفال المرضى 

في األيام المقبلة.

في  الشعب  بلدية  باشرت  ـ  الرقة  روناهي/ 
األضحى  عيد  الستقبال  استعداداتها  الرقة 
طاقات  استنفرت  حيث  العام،  لهذا  المبارك 
عيد  الستقبال  استعداداً  أقسامها  جميع 
بأعمال  القيام  المبارك، من خالل  األضحى 

النظافة العامة والرقابة الصحية والصيانة.
قيام وحدة مراقبة األغذية  وتضمنت الخطة 
المكثفة  ببدء حمالتها  الصحية  الرقابة  بقسم 
الجاري،  آب  شهر  من   12 من  اعتباراً 
والمكسرات،  الحلويات  محالت  على  وذلك 
والجوالت اليومية على المجمعات والمراكز 
المنتجات  سالمة  من  للتأكد  الجملة  ومحال 
المعروضة للبيع، وسالمة العروض الخاصة 
تخزينها،  وطريقة  الغذائية  السلع  لبعض 
بيع  محالت  على  الكشوفات  متابعة  وكذلك 

اللحوم واألسماك والدواجن.
الرقة  في  الشعب  بلدية  رئيس  وأوضح 
في  مستمرة  البلدية  أن  العلي  رشيد  ابراهيم 
العيد؛  عطلة  خالل  وخدماتها  أعمالها  تقديم 
والنظافة،  الرقابة  بأعمال  قيامها  خالل  من 
الترتيبات  جميع  من  االنتهاء  إلى  مشيراً 
عن  العيد  الستقبال  الالزمة  واالستعدادات 
طريق تكليف اإلدارات المختصة في البلدية.
وبيّن العلي أن البلدية قامت بتجهيز المسلخ 

مع توفير عمال مجهزين ومدربين، وتوفير 
للقيام  المؤهلين  المشرفين  من  كاٍف  عدٍد 
االنتهاء  لحين  واإلشراف  التنظيم  بعملية 
أطباء  البلدية  كلفت  كما  الذبائح،  تجهيز  من 
بيطريين  ومساعدين  صحيين  ومراقبين 
وذلك  فترات  ثالث  على  للعمل  ومراقبين 
مراقبة  بهدف  الرقة؛  منطقة  مستوى  على 
األسواق التجارية المتضمنة محال الخضار 
والفواكه واللحوم، ومراكز التوزيع الغذائية، 

والمطاعم.
وأفاد ابراهيم العلي أيضاً أن إدارة قسم البيئة 
والحدائق في البلدية قلمت األشجار وزرعت 
بالميادين  الصيفية  الموسمية  الزهور 
المدينة،  في  والمنصفات  العامة  والطرق 
باإلضافة إلى تأهيل بعض الحدائق، وصيانة 
مشيراً  الستقبالهم،  استعداداً  األطفال  ألعاب 
خالل  مكثفة  جوالت  هناك  ستكون  أنه  إلى 

أيام العيد لضمان سالمة األهالي.
استعدادات  ضمن  من  أن  ذكره  والجدير 
البلدية أيضاً متابعة الباعة المتجولين ومنعهم 
نظامية،  غير  بطريقة  البضائع  عرض  من 
المخصصة  التواجد في األماكن غير  وعدم 

للبيع.

تسهيل  بهدف  ـ  عيسى  عين  روناهي/ 
الحركة المرورية وتجنُّب الحوادث؛ باشرت 
بلدية الشعب في بلدة الهيشة التابعة لمقاطعة 
كري سبي بتاريخ 2018/8/13م  بإصالح 
بترقيعها  لها  التابعة  والقرى  البلدة  طرقات 
السير  صعوبة  بسبب  وذلك  وتزفيتها؛ 
الشتاء  فصل  في  بالمياه  الطرقات  وامتالء 
نتيجة كثرة الحفر فيها. وبدأت بلدية الهيشة 
طرقات  على  البقايا  بفرش  أولية  كمرحلة 

البلدة والقرى، وتقدر تكلفتها بـ )18( مليون 
ليرة سورية، باإلضافة لتعبيد الطريق العام 
واألوتوستراد  الهيشة  )مفرق  بين  الواصل 
الدولي( بتكلفة )37( مليوَن ل.س. وفي لقاء 
بلدة  لبلدية الشعب في  المشترك  الرئيس  مع 
الهيشة حميدي المحمد حدثنا قائالً: »إصالح 
الطرقات في البلدة أمر ضروري، ألنَّ أغلب 
الطرقات تعّرضت للتخريب جراء المعارك 
التي حصلت في العديد من مناطق سورية، 
وتراُكم األتربة بعد مرور سنوات عدة على 

إهمالها«.
وعبَّر المواطن من أهالي بلدة الهيشة موسى 
الحاتم عن شكره للبلدية على هذا العمل وهو 
من  بالمزيد  القيام  وناشدهم  الطرقات  تأهيل 
األعمال التي من شأنها تحسين الخدمات في 

البلدة والقرى التابعة لها«.

روناهي/ الدرباسية ـ قامت الدائرة الصحية 
بمساندة  بالدرباسية  الشعب  لبلدية  التابعة 
المطاعم  الصحية بجولة على  الضابطة  من 
ولبس  نظافتها  من  د  للتأكُّ وذلك  المدينة  في 
خالل  وقامت  »المريول«  دة  الموحَّ الثياب 

اللحوم  نظافة محالت  بمراقبة  أيضاً  الجولة 
لعدم  مخالفات  عدة  تحرير  وتم  والحلويات، 
تقيُّد أصحاب المحالت بلبس الثياب الموحدة 

»المريول«. 

روناهي/ الحسكة - بعد تحرير منطقة مركدة 
من قبل قوات سورية الديمقراطية واستباب 
األهالي  وعودة  فيها،  واالستقرار  األمن 
الحسكة  مقاطعة  مجلس  يقوم  منازلهم  إلى 
بالتحضير  والبيئة  البلديات  للجنة  باإلضافة 

الفتتاح  بلدية الشعب في ناحية مركدة.
وتم تأمين المستلزمات الالزمة لها من أجل 
تقديم الخدمات ألبناء هذه المنطقة، وباشرت 
خاص  لمبنى  الترميم  بأعمال  اللجنة 
بعض  أمنت  حيث  المنطقة،  في  بالبلدية 
وقالب2،  )عدد4،  والصهاريج  اآلليات 
الترابية  السواتر  وذلك إلزالة  وتريكس2(، 
في  لتكون  المواصالت  حركة  تعيق  التي 

خدمة األهالي. 

بعدم  المواطنين  معاناة  رفع  أجل  ومن 
بعض  إلى  للشرب  الصالحة  المياه  وصول 
حي  وبخاصٍة  الحسكة  مدينة  في  األحياء 
يتمُّ  كان  والصالحية، حيث  نوروز  ضاحية 
قامت  الصهاريج،  عبر  لهم  المياه  تأميُن 
بتنفيذ  الحسكة  مقاطعة  في  المياه  مديرية 
عن  نوروز  ضاحية  شبكة  فصل  مشروع 
بطول  رئيس  خط  بتمديد  الصالحية  حي 
/300/ متٍر وقطر /200/ مم، مع تركيب 
هذا  ويأتي  /400/مم/س،  بغزارة  مضخة 
المنازل  إلى  المياه  وصول  أجل  من  العمل 
ضاحية  حي  في  المياه  مشكلة  وحل  كافة 

نوروز والصالحية.


