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أهالي  من  المئات  شيع  كوباني-  روناهي\ 
عكيد  المناضل  جثمان  كوباني  مقاطعة 
خليل  عكيد  الحقيقي:  االسم  كوباني، 
حماية  وحدات  صفوف  في  المناضل 
الشعب، الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في 
مقاطعة كوباني، فيما كشف مجلس عوائل 
الشهداء سجل المناضلة في صفوف الكريال 
روجين  الحقيقي:  االسم  سوسن،  جاندا 
حمي التي استشهدت في جبال قنديل، إلى 
مدينة  جنوبي  الواقعة  دجلة  الشهيدة  مزار 
شهر  من  والعشرين  الرابع  في  كوباني، 

أيلول الجاري.
المئات من أهالي مقاطعة كوباني،  وتوافد 
المراكز  وأعضاء  إداري  إلى  إضافة 
والمؤسسات المدنية في المقاطعة، ومقاتلي 
والمرأة،  الشعب  ومقاتالت وحدات حماية 
صور  حاملين  دجلة،  الشهيدة  مزار  إلى 
الشعب  حماية  وحدات  وأعالم  الشهداء، 

والمرأة. 
عسكري  بعرض  التشيع  مراسم  وبدأت 
والمرأة،  الشعب  حماية  وحدات  قدمته 
وتالها إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك 
إقليم  في  الذاتية  والحماية  الدفاع  لهيئة 
بداية  وفي  حسن  شيخ  عصمت  الفرات 
حديثه قدم واجب العزاء لذوي المناضلين، 

وقال: »إن المناضل عكيد هو االبن الرابع 
الشعب  حماية  سبيل  في  يستشهد  الذي 
بأنه  وأكد  عائلته«.  في  المنطقة  وتحرير 
بوجود عائلة وطنية وثورية كأمثال عائلة 
الشهيد عكيد، فإن النصر حتماً سيكون من 

نصيبنا. 
تاريخية  أياماً  يعيشون  بأنهم  أيضاً  ونوه 
لمقاومة  الرابعة  السنوية  الذكرى  يصادف 
فيها  أبدى  التي  المقاومة  هذه  كوباني 
دحر  سبيل  في  باسلة  مقاومة  المناضلون 
مرتزقة داعش من مناطقهم وقد نجحوا في 
ذلك. وفي الختام أكد الرئيس المشترك لهيئة 
الفرات  إقليم  في  الذاتية  والحماية  الدفاع 
عصمت شيخ حسن بأنهم لن يسمحوا ألية 
سيحررون  وبأنهم  المنطقة  باحتالل  قوى 

عفرين من يد مرتزقة االحتالل التركي. 
بالسير على  الشهداء  وبعدها عاهد عوائل 

خطى الشهداء حتى الرمق األخير.
وثيقة  قرأت  الكلمات  من  االنتهاء  وبعد 

الشهداء وسملت لذويهم. 
ومن ثم وري جثمان المناضلين إلى الثرى 
التي  والشعارات  األمهات  زغاريد  وسط 

تمجد مقاومة الشهداء.

بدأت حركة الثقافة والفن في مقاطعة عفرين 
»ناضلوا  شعار  تحت  نشاطات  سلسلة 
بمبادئ األمة الديمقراطية لتحرير عفرين«، 
بهدف حشد طاقات المجتمع وبث األمل في 
نفوس مهجري عفرين بما يساهم في تنظيم 

عفرين  تحرير  مسيرة 
التحضير  يتم  التي 

لها منذ أشهر.
ت  أ بد و
ت  طا نشا
ع  سبو أل ا
في  لثقا ا
ينظمه  الذي 
الثقافة  حركة 
مع  والفن 
الذهبي  الهالل 

كافة  ومشاركة 
ق  لفر ا

بتنظيم  الموهوبين  األطفال  والسيما  الفنية 
وصوراً  أشكاالً  األطفال  فيه  كرنفال رسم 
تبث األمل والفرحة في النفوس إلى جانب 
وجوههم  على  عالياً  عفرين  اسم  حمل 
النسوة  وشاركت  والبريئة،  المحمرة 
فرحة  الفلكلوري  الكردي  بزيهم  والرجال 
الجميع  أن  إلى  إشارة  في  هذه  األطفال 
في  كما  التحرير  حملة  في  سيشارك 

األفراح.
وانطلق الكرنفال باتجاه مخيم برخدان الواقع 
في ناحية فافين في الشهباء، وتجمع المئات 
أمام  والفلكلورية  الفنية  الفرق  أعضاء  من 
مدخل مخيم برخدان، رافعين الفتات كتب 

عليها »الثقافة هوية حافظ على هويتك«، 
عفرين«،  للموت  »معك  عفرين«،  »كلنا 
لهذا الفن«،  »عفرين هي الفن كونوا أهالً 
على  البشري  الفكر  نتاج  هي  »الثقافة  و 
تحض  أخرى  وعبارات  العصور«،  مر 
وهي  القريب  والتحرير  المقاومة  على 
أمام  الكرنفال  وبدأ  عفرين«.  يا  »قادمون 
الشعارات  بترديد  برخدان  مخيم  مدخل 
لالحتالل  ال  عفرين،  مقاومة  تحيي  التي 
التركي لعفرين، عفرين هي هويتنا، وسار 
توقف  بعد  المخيم،  أرجاء  في  المشاركون 

الكرنفال في ساحة المخيم.
ربيعاً  عشر  اإلحدى  ذو  سيران  الطفلة 
شاركت في الفعالية وهي ترسم على خدها 

األيمن فراشة وعلى الخد األخرى اسم 
اليوم  نشارك  »نحن  وتقول:  عفرين، 
عفرين  اسم  ونحفر  الكرنفال  هذا  في 
في قلوبنا وسنعود إليها قريباً«، وتشير 
رومات  والفن  الثقافة  حركة  في  اإلدارة 
هي  الفعالية  هذه  أن  إلى  لصحيفتنا  بكو 
جزء من الفعاليات والنشاطات التي تنظمها 
الحركة في مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا 

التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة.
من  سلسلة  هناك  أن  إلى  رومات  ونوهت 
المسرحية  والسكتشيت  الفنية  الحفالت 
الشهر   26 من  اعتباراً  ستنطلق 
وبلدات  نواحي  في  الحالي 
مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا 
بهدف بث روح المقاومة لدى 
أن  على  والتأكيد  الشعب 
الهدف  هو  عفرين  تحرير 
هذه  في  للشعب  األوحد 
المنطقة، وتأتي هذه الخطوة 
نشاطات  سلسلة  إطار  في 
سابقة ومشاريع فنية أخرى 
تم  والتي  التنفيذ  قيد  هي 
إنجازها  على  التأكيد 
تحرير  كونفرانس  في 
عفرين الذي عقد أواخر 

شهر نيسان الماضي.
وفي سياق الفعالية قال اإلداري في حركة 
الثقافة والفن في عفرين حنان سيدو »نحن 
ألجل  الشهباء  في  الفنية  الحملة  هذه  بدأنا 
الحفاظ  بهدف  عفرين،  تحرير  حملة  دعم 
كون  العفرينية  والثقافة  التراث  على 
اإلرهابيين  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
على  القضاء  بهدف  ثقافتنا  استهدفوا 
وجودنا، وإننا سنقوم بكافة الوسائل لحماية 

ثقافتنا وتراثنا.«

«ال للمخدرات... اآلفة اهلالكة 
للمجتمعات«

إدلب... تتأرجح بني االتفاقيات 
اإلقليمية والدولية

روناهي  مؤسسة  عن  تصدر  عامة  ثقافية  سياسية  صحيفة  روناهي: 

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

وخلق  نشر  إىل  وتتطلع  منطقتنا  يف  والتعددية  الدميقراطية  وأسس 

ثقافة دميقراطية بيئية إنسانية حرة أساسها االعرتاف واالحرتام املتبادل 

املنطقة  األقالم احلرة يف  تفعيل  بني مجيع مكونات اجملتمع من خالل 

العلل  مكامن  إىل  يتطرق  واقعي  حتليلي  فكري  نقاش  أسس  وتأمني 

الصحيفة صفحاتها  تفتح  األساس  هذا  وعلى  املناسبة هلا  احللول  وطرح 

احلضارات  مهد  األوسط  الشرق  منطقة  مستقبل  على  الغيورين  لكل 

الفكر  وتنشيط  وتطبيق  ترسيخ  يهمهم  من  ولكل  عامة.  البشرية 

الدميقراطي التعددي الذي يقبل التنوع واالختالف ويعتربه غنى ملنطقتنا.

r.ronahi2011@gmail.com

rojnama ronahi

مركز قامشلو     0938541707

423165

صحيفة روناهي

طال االنتظار لعشاق الساحرة؛ كرة 
للدرجة  اإلقليم  دوري  لبدء  القدم 
من  ستكون  البداية  ولعلى  األولى، 
مباراة كأس السوبر بلقاء من المتوقع 
األسايش  ناديي  بين  نارياً  يكون  أن 
المنصرم  العام  في  الدوري  بطل 
يوم  وذلك  الكأس،  بطل  والطريق 
2018/9/28م،  المصادف  الجمعة 
على أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو 
بقامشلو بتمام الساعة 4:00 عصراً.

قمة كروية 
منتظرة يف 
قامشلو بني 

األسايش والطريق

تقرير/ سالفا أمحد

تقرير/ صالح إيبو

مركز قامشلو      052438341

0938374196

s.ronahi.555@gmail.com
شركة روناهي للتوزيع واإلعالن
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تحت شعار »ال للمخدرات« وبحضور 
نخبة من أهالي منبج في صالة الشبيبة، 
ألقى المحاضر الطبيب عيسى الحمادي 

ويعمل  الداخلية،  بأمراض  اختصاصي 
توعوية  محاضرة  الفرات  مشفى  في 

تثقيفية.

لو تتبعنا األزمة السورية منذ انطالقتها 
من  فيها  حدث  وما  اآلن  وحتى   2011
ودمار  وتهجير،  وقتل  وويالت  حروب 
العالقات  في  وخلخلة  التحتية،  للبنية 
حينها  األخالقية،  والروابط  االجتماعية 
الممكن أن نقرأ ما يمكن أن يحدث  من 

في إدلب، وما يمكن أن يحقق كل طرف 
ظل  في  واقتصادية  سياسية  أرباح  من 
بعض  فيها  تلتقي  محورية  سياسات 
األطراف تارة وتختلف تارة أخرى تبعاً 
لمصالحها ومدى تحقيقها بأقل الخسائر. 
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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

دور املرأة يف تنظيم 
السري «الرتافيك«

جلنة االقتصاد يف الطبقة 
تستعد إلعادة بناء مركز الربيد

سارت  سوريا  شمال  في  الثورة  بدأت  منذ 
الظالمي  الفكر  ضد  النضال  نحو  المرأة 
الرجعي الذي كان يمارس بحقها العنف بكل 
أشكاله منذ آالف السنين، فلعبت المرأة الكردية 
دوراً  المكونات  جميع  من  المرأة  بعد  ومن 
مهماً في كافة مجاالت الحياة، وأدهشت الكثير 
من العقول عند انضمامها للعمل العسكري، 
شرطة  بمجال  العمل  في  جدارتها  وأثبتت 
المرور »الترافيك« حيث تشارك المرأة في 
تنظيم حركة المرور وسير المركبات وضبط 
من  وتسعى  المرورية،  والمخالفات  القانون 
أجل راحة المواطنين كافة لتصبح بجدارتها 

إدارية في الترافيك.

المدينة  اإلدارة  في  االقتصاد  لجنة  تستعد 
الديمقراطية لمنطقة الطبقة إلعادة بناء مبنى 
مع  بالتعاون  وذلك  الثاني،  الحي  في  البريد 
خطوة  في  والبناء  للتعهدات  الشمال  شركة 
في  األرضية  الهواتف  شبكة  تأهيل  إلعادة 

مدينة الطبقة.

أدان اآلالف من أهالي ناحية عامودا في مقاطعة قامشلو 
بإقليم الجزيرة احتالل تركيا لمقاطعة عفرين، خالل مسيرة 
حاشدة نظمت في مركز الناحية، تحت شعار »عفرين هي 

كردستان ومقبرة لألعداء«.

«دولة االحتالل الرتكي تستهدف مكتسبات 
الشعب الكردي أينما كان«

»أردوغان اليوم بدأ املرحلة الثانية في تاريخ اجلمهورية التركية أال وهي مرحلة 
احلكم الرئاسي، هذا النظام اجلديد بزعامة أردوغان تشكل على أساس حتقيق 

هدفه في إبادة الشعب الكردي. ولكي يتمكن أردوغان من التفرد باحلكم 
والسلطة في تركيا عليه أوالً أن يبيد الشعب الكردي«
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»خـارطـة الطـريق«... ادعـاءات عـاريـة عن الـصحة 

«عفرين مقربة لألعداء«
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فعاليات الثقافة تنطلق يف الشهباء لدعم جهود حترير عفرين

قلعة الصمود تودع مناضليها

شائعات عدة تطلقها دولة االحتالل 
التركي بين الحين واآلخر حول دخول قواتها 

إلى منبج وفق االتفاقية التركية ـ األمريكية »خارطة 
الطريق«.. إال أن هذه االدعاءات والشائعات عارية 
عن الصحة، فمنبج تحيا اليوم بأمان في ظّل اإلدارة 

المدنية الديمقراطية، ويدير أبناؤها المنطقة ويقومون 
بالذود عنها ممثلين بقوات األمن الداخلي ومجلس منبج 
العسكري... ما تسعى إليه دولة االحتالل التركي هو بث 

الفتن بين الشعوب في شمال وشرق سوريا وضرب 
المشروع الديمقراطي فيها وتقسيم األراضي 

«2السورية..
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مركز األخبار ـ قال الرئيس المشترك للمجلس 
الماشي  فاروق  وريفها  منبج  في  التشريعي 
يزعمون  التركية: »ما  االدعاءات  على  تعليقاً 
دخولهم  بخصوص  الطريق  خارطة  عن  به 

منبج مجرد ادعاءات عارية عن الصحة«.
تسعى تركيا إلعادة موضوع منبج إلى الواجهة 
اإلعالمية من جديد، ففي األيام األخيرة تحدث 
وأمريكا  تركيا  »إن  وقال:  تركي  مسؤول 
إضافة  منبج،  في  مشتركة  دوريات  ستسيّران 
إلى إجراء تدريبات مشتركة. إذ؛ كانت تجري 
التي  األراضي  ضمن  مستقلة  دوريات  سابقاً 
تسيطر عليها جنوب جرابلس، أي أن تموضع 
أسموه  ما  على  االتفاق  عقب  يتغير  لم  تركيا 

بـ«خارطة الطريق«.
وعلق الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في 
االدعاءات  على  الماشي  فاروق  وريفها  منبج 
خارطة  عن  به  يزعمون  »ما  وقال:  التركية 
الطريق بخصوص دخولهم لمدينة منبج مجرد 

ادعاءات عارية عن الصحة«.
كثيرة  إعالم  وسائل  توجه  »حالياً  وأضاف: 
المحلي  الصعيد  وعلى  منبج،  نحو  أنظارها 
الخدمية  الناحيتين  من  جيد  المدينة  وضع 
األوضاع  إن  القول:  وباالستطاعة  واألمنية. 
وال  بوسعها  ما  تبذل  الخدمات  فآلية  مستقرة، 
تقديم  علينا  أنه  نعلم  كفاية  القدر  هذا  في  نرى 
أنفسنا  نذرنا  ونحن  البلد،  لهذا  ذلك  من  أكثر 
لخدمة أهلنا على الصعيدين الخدمي والسياسي، 

آملين بأن نحقق الخدمة الالزمة ألهلنا«.
وأشار فاروق الماشي إلى ديمومة ذكر مدينة 
منبج وخلق ادعاءات واهية من الجانب التركي 
أن  التركي  الجانب  من  معتاد  هو  »ما  وقال: 
دائماً،  منبج  بذكر  والتنمية  العدالة  يقوم حزب 
عن  أسبوع  لمدة  منبج  كلمة  تتغيب  فعندما 
موضوع  وأن  دائماً،  ذكرها  يعاد  اإلعالم 
بين  المعني  )االتفاق  وهو  الطريق  خارطة 

اآلخر  كالطرف  الدولي  والتحالف  تركيا 
لنا  األمريكية(،  المتحدة  بالواليات  والممثل 
التحالف  قبل  من  مباشر  اطالع  منبج  كإدارة 
لم يرد أي  لكن  المستجدات،  الدولي حول كل 

ذكر حول ما تدعيه تركيا«.
العدالة  حزب  يتحدث  »دائماً  بالقول:  وأردف 
الرؤية  بانعدام  منبج  مدينة  عن  والتنمية 
لهذه  مدركاً  منبج  شعب  وأصبح  السياسية، 
العدالة  حزب  هو  من  واضحاً  فبات  المسألة، 
والتنمية وما هي لهجته في الحديث عن منبج، 
يدل  األتراك  المسؤولين  لسان  على  يقال  وما 
فقط  والدبلوماسي  السياسي  للنهج  فقدهم  على 
جلي  وهذا  معينة،  أطراف  إرضاء  سبيل  في 
نفياً  الشأن  بهذا  يقال  ما  كل  وننفي  الوضوح، 

قاطعاً«.
جميع  من  منبج  أبناء  أن  على  الماشي  وأكد 
من  وهم  إدارتها  أسسوا  من  هم  المكونات 
االدعاءات  أن  إلى  مشيراً  مدينتهم،  يديرون 
التركية عبارة عن ذرائع، وتابع قائالً: »سبق 
كونهم  السوري  الشمال  من  العون  طلبنا  وأن 
اكتسبت  حين  وبعد  سابقة،  تجربة  أصحاب 
ونحن  المستشارين.  وودعنا  الخبرات  إدارتنا 
بذلوه  ما  إزاء  والتقدير  االحترام  لهم  نكن 
وقدموه، وما يزال أبناء منبج يديرون منطقتهم، 
المجلس  التشريعي،  المجلس  الداخلي،  فاألمن 
الشبيبة  االجتماعية،  العدالة  مجلس  التنفيذي، 
بل  أبناء مدينة منبج،  والمرأة هم جميعهم من 

وحتى اإلعالم من أبناء مدينة منبج«.
الدولة  أنهم عاملوا  إلى  الماشي  وأشار فاروق 
التركية على أساس حسن الجوار »لكن لألسف 
الشديد أثبتت أمام مرأى العالم أنها دولة احتالل 
ضد الشعب السوري، بل وكانت تركيا طريق 
إلى  المرتزقة  لدخول  األبواب  مفتوح  دولي 

األراضي السورية«.
وأكد الماشي أنهم هم من يدعون لوحدة سوريا 

ومدينتها  منبج  كشعب  »نحن  وشعباً:   أرضاً 
والجغرافية  السوري  الشعب  عن  ننفصل  ال 
كانفصاليين،  ذكرنا  المؤسف  ومن  السورية، 
وشعباً،  أرضاً  سوريا  لوحدة  يدعو  من  فنحن 
وعندما نقول سوريا نعني بها جميع المكونات 
دون إقصاء أي مكون، ودماء الشعب السوري 
تراها  كانت هناك أطراف  إذا  ليست رخيصة 
السوري  والشعب  الشهداء  فدماء  رخيصة 

غالية علينا«.
التشريعي  للمجلس  المشترك  الرئيس  واختتم 
في منبج وريفها فاروق الماشي حديثه بالقول: 
الديمقراطية هي قوات سورية  »قوات سوريا 
بامتياز، وراية هذه القوات مذكور فيها سوريا، 
السوري،  الشعب  أوتار  على  اللعب  ويكفي 
خالل  السياسة  يجيد  لم  إن  السوري  فالشعب 
السنوات السبع التي عاشها فال بد أنه يستطيع 
الكواليس،  وراء  ما  وفهم  السياسية  القراءة 
وكلنا رأينا في عفرين األعالم التركية مرفوعة 
أليست احتالل وانتهاك دولي على مرأى العالم 
أجمع!!، إذ اجتاحت عبر الحدود لرفع األعالم 
علماً  ليس  وعلمها  جوار  دولة  وهي  التركية 

سورياً«.

مركز األخبار ـ أدان اآلالف من أهالي ناحية 
الجزيرة  بإقليم  قامشلو  مقاطعة  في  عامودا 
مسيرة  خالل  عفرين،  لمقاطعة  تركيا  احتالل 
الناحية، تحت شعار  حاشدة نظمت في مركز 

»عفرين هي كردستان ومقبرة لألعداء«.
الثاني  كانون   20 في  التركي  االحتالل  وشن 
أبشع  واستخدم  عفرين،  مقاطعة  على  عدواناً 
أبناء  وصمد  الهجوم،  خالل  القذرة  األساليب 
يوماً،  من 57  العدوان ألكثر  بوجه  المقاطعة 
المجازر  من  المدنيين  سالمة  على  وحفاظاً 
إخراج  والمرأة  الشعب  حماية  وحدات  ارتأت 
المدنيين من المقاطعة والبدء بمرحلة ثانية من 

المقاومة والتي ماتزال مستمرة حتى اآلن.
وتنديداً باالحتالل التركي لعفرين، نظم اآلالف 
الجزيرة  التابعة إلقليم  ناحية عامودا  أبناء  من 
ساحة  من  انطلقت  )األربعاء(،  اليوم  مسيرة 
انطالق  وقبل  الناحية،  وسط  جهاد  الشهيد 
محالتهم  المحالت  أصحاب  أغلق  المسيرة 

للمشاركة في المسيرة.
وخالل المسيرة التي انطلقت من ساحة الشهيد 
رفع  الناحية،  في  الشبيبة  مركز  جهاد صوب 
التي أصبحت رمزاً  الزيتون  الحشود أغصان 
لمقاومة العصر ويافطات كتُب عليها »عفرين 

قلعة المقاومة«.
التي  الهتافات  المسيرة  الحشود خالل  ورددت 
تدين  التي  والشعارات  العصر،  مقاومة  تحيي 
عفرين.  لمقاطعة  واحتالله  التركي  العدوان 
وتوقفت الحشود أمام مركز الشبيبة، وهنا بدأت 
ألقيت  بعدها  صمت،  دقيقة  بالوقوف  الحشود 

كلمة باسم أبناء ناحية عامودا من قبل الرئيس 
المشترك لمجلس الناحية عبد هللا إبراهيم أحمد.
عفرين،  في  العصر  مقاومة  البداية  في  وحيا 
ومقاومة  عفرين  أهالي  مقاومة  »نحي  وقال: 
الشعب  حماية  وحدات  أبدتها  التي  العصر 
وبيّن  المرتزقة«،  وجه  في  بعفرين  والمرأة 
أن االحتالل التركي وبالرغم من شن هجمات 
بالطائرات  عفرين  مقاطعة  على  شرسة 
والصواريخ لم يتمكنوا من  التغلب على إرادة 

أهالي عفرين والمقاتلين.
وأوضح عبد هللا أحمد أن أرادة الشعب الكردي 
الحربية  التكنولوجيات  أحدث  من  أقوى 
مقاومة  ذلك  مثال على  وقال: »خير  الحديثة، 

عفرين«.
اآلن  يحاول  التركي  االحتالل  أن  أحمد  وبيّن 
سحب مرتزقته من إدلب إلى عفرين، وجميع 
الممارسات  هذه  حيال  صامتة  العالمية  القوى 
المصالح  وهذه  الشخصية،  مصالحهم  نتيجة 
وقال:  اإلنسانية،  المسائل  أمام  عائق  هي 
»في حال إدخالهم إلى عفرين سنحاربهم ألن 
تحرير عفرين بالنسبة لنا هو الهدف الرئيسي 
والمصيري للشعب الكردي وال بد من عودتها 

إلى حضن كردستان وأهلها«.
ناحية  لمجلس  المشترك  الرئيس  وأوضح  كما 
تبيان  أحمد ضرورة  ابراهيم  هللا  عبد  عامودا 
االنتهاكات  حيال  لمواقفهم  العالمية  القوى 
التي  بالشعارات  المسيرة  واختتمت  التركية. 
هي  »عفرين  وهتافات  عفرين،  مقاومة  تحي 

كردستان ومقبرة لألعداء«.

«خارطة الطريق«... ادعاءات عارية عن الصحة 

أهالي  من  العشرات  خرج  ـ  األخبار  مركز 
ناحية درباسية، )االثنين( في مسيرة، استنكاراً 
الحتالل عفرين من قبل جيش االحتالل التركي 
والممارسات التي يقوم بها هناك، قائلين »كلنا 

عفرين«.
وتجمع أهالي ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة 
أعالم  حاملين  الشبيبة،  مركز  أمام  الحسكة، 
وحدات حماية الشعب والمرأة صور الشهداء 
والشهيدات، كما رفع المشاركون في المسيرة 

سوى  لنا  خيار  »ال  عليها  دّون  يافطات 
نستنكر  عفرين،  مقاومة  عاشت  المقاومة... 
الفوري  بالدخول  ونطالبهم  الدولي  الصمت 
إلنهاء االحتالل التركي لعفرين، تحرير عفرين 
تحرير سوريا من اإلرهاب واالحتالل التركي، 
الهجوم التركي على عفرين جزء من المؤامرة 

الدولية على القائد وفكره الديمقراطي«.
انطلقت المسيرة من أمام مركز الشبيبة، مروراً 
إلى  الناحية، ووصوالً  الرئيسية في  بالشوارع 

ساحة الشهداء، حيث ردد المشاركون شعارات 
عفرين«.  وكلنا  التركي،  لالحتالل  »ال  مثل 
وعند وصول المسيرة إلى ساحة الشهداء وقفوا 
دقيقة صمت بعدها تحدث اإلداري في مجلس 
»لن  قائالً:  علي  حاج  داود  الحسكة  مقاطعة 
دولة  من  عفرين  تحرير  حتى  نمل  ولن  نكل 
االحتالل التركي، ولن نتنازل عن مطالبنا حتى 

تحرير عفرين وعودة أهلها إليها«.
الدول  تصمت  أن  يعني  »ماذا  علي:  وتساءل 
عفرين،  في  حدثت  التي  المجازر  حيال 
وتتحدث اآلن عن إدلب، مع أنها لم تشهد أية 

مجازر حتى اآلن؟«. 
تحي  التي  الشعارات  بترديد  المسيرة  وانتهت 

مقاومة عفرين.

»موديز«  مؤسسة  أعلنت  ـ  األخبار  مركز 
للتصنيف االئتماني تخفيض المركز االئتماني 
المدى  طويلة  األجنبية  بالعملة  البنكية  للودائع 
هذا  أن  مؤكدة   ،B2 إلى   B1 من  تركيا  في 
االئتماني  التصنيف  على  يؤثر  لن  القرار 

.Ba3 الحالي لتركيا وهو
تصنيف  تخفيضها  سبب  موديز  أوضحت 
المدى  طويل  األجنبية  البنكية  الودائع  مركز 

في تركيا من B1 إلى B2 إلى تزايد مخاوف 
البنكية  الودائع  سحب  لمنع  الحكومة  تدخل 

بالعملة األجنبية.
ويأتي قرار موديز بعد تخفيض تركيا ضريبة 
التي  بالليرة  المصرفية  الودائع  على  الحيازة 
مستوى  رفعت  بينما  عام،  أجلها  يتجاوز 
مما  األجنبية،  بالعملة  الودائع  على  الضريبة 
تركيا،  تعيشه  الذي  السيئ  الوضع  يعكس 

وانهيار االقتصاد، وزيادة معاناه المواطنين. 
يذكر أن شهر آب الماضي شهد تخفيض موديز 
 ،Ba3 إلى Ba2 التصنيف االئتماني لتركيا من
إلى  راكد  من  االئتماني  الوضع  خفضت  كما 
سلبي، وتم رفع الضريبة على الودائع بالعملة 
األجنبية التي يصل أجلها إلى عام لتصبح %16 

بدالً من %15.

مركز األخبار ـ مع بدء الرئيس التركي رجب 
الجمعية  أمام  خطابه  بإلقاء  أردوغان  طيب 
من  المتواجدون  بدأ  المتحدة؛  لألمم  العامة 
القادة والمسؤولين بمغادرة القاعة, ولم يستمع 
لحديث  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس 
أردوغان, وغادر إيمانويل ماكرون القاعة بعد 

إطالة أردوغان لحديثه.
الـ73  الدورة  أمام  كلمته  في  أردوغان  قال 
في  المنعقدة  المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية 
في  ليس  اليوم  »العالم  )الثالثاء(:  نيويورك 
الحرب  فترة  في  كان  الذي  العالم  ظروف 

العالمية األولى«.
المتحدة  األمم  بإصالح  أردوغان  وطالب 
أن  إلى  مشيراً  األمن  مجلس  هيكلة  وإعادة 

»العالم أصبح أكبر من خمس دول«.
واعترف أردوغان في حديثه بالتدخل التركي 
الحدود  وحتى  منبج  من  سوريا  في  المتكرر 
عملية  سيشن  بأنه  تهديداته  وجدد  العراقية, 
بشكل  المنطقة  تلك  على  للسيطرة  عسكرية 
كامل. وادعى أردوغان بأن بالده ساهمت في 
هي  بالده  أن  حين  في  داعش,  مرتزقة  دحر 
حدودها  عبر  لسوريا  وأدخلتهم  دعمتهم  من 

ومطاراتها.
إلى خراب  إدلب  تتحول  أن  وأضاف: »منعنا 
في  الشرقية«؛  الغوطة  أو  أو حماة  مثل حلب 
هناك  المتواجدين  المرتزقة  جميع  أن  حين 

يتبعون له.
أرودغان حديثه غادر كل من  ينهي  أن  وقبل 
والرئيس  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس 
القادة  إيمانويل ماكرون مع عدد من  الفرنسي 
أردوغان  ليبقى  القاعة  اآلخرين  والمسؤولين 
من  وبعض  الفارغة  للكراسي  حديثه  يواصل 

بقوا فقط.

مركز األخبار ـ أشارت وحدات حماية الشعب 
بأن وحداتهم نفذت عمليات نوعية في عفرين، 
أسفرت عن مقتل خمسة من عناصر مرتزقة 

جيش االحتالل التركي.
حماية  لوحدات  اإلعالمي  المركز  أصدر 
كشفت  كتابياً،  بياناً  )األربعاء(  اليوم  الشعب 
من خالله عن عمليات نوعية نفذتها وحداتهم 
في عفرين. وجاء في نص البيان: »في إطار 
المرحلة الثانية من مقاومة العصر في عفرين، 
في  النوعية  العمليات  من  سلسلة  قواتنا  نفذت 
استهدفت  وراجو  شرا،  نواحي  قرى  من  كل 
أيلول   24 بتاريخ  التركية.  الدولة  مرتزقة 
عسكرية  آللية  كميناً  قواتنا  نصبت  الجاري، 
على  الحمزة  فرقة  مرتزقة  من  ثالثة  تقل 
لناحية  التابعة  صوان  دير  قرية  إلى  الطريق 

شرا، حيث قتل في العملية ثالثة مرتزقة وتم 
االستيالء على ثالثة أسلحة نوع كالشينكوف، 
عامر  وهم:  القتلى  هويات  على  التعرف  وتم 
الصايغ.  ومسعود  الشريف،  صادق  الفرج، 
التاريخ نفسه، نفذت قواتنا عملية أخرى  وفي 
على  الحمزة  فرقة  مرتزقة  أحد  استهدفت 
الطريق الواصل بين ناحية راجو وقرية حاج 
بتاريخ  مرتزق.  العملية  في  قُتل  حيث  خليل، 
25 أيلول، نفذت قواتنا عملية قنص استهدفت 
عبد  السلطان  بفرقة  يسمى  ما  مرتزقة  أحد 
في  نبي هوري  قلعة  الثاني في منطقة  الحميد 
ناحية شرا، حيث قُتل في العملية مرتزق وتم 
التعرف على هويته وهو علي العمر من مدينة 

حلب«.

أهايل عامودا حمطمني الصمت 
الدويل: «عفرين مقربة لألعداء«

أهايل الدرباسية: «كلنا عفرين«

انهيار االقتصاد الرتكي بسبب سياسات أردوغان

ترامب وماكرون يغادران القاعة مع بدء أردوغان حديثه

عمليات نوعية لوحدات احلماية 
أسفرت عن مقتل مخسة مرتزقة

سواء  لإلدمان  محدثة  مخدرة  مواد  توجد 
أكانت طبيعية أو مصنعة وتشمل هذه المواد 

الكحوليات والقنبيات.
المخدرات  أنواع  من  نوع  الكحوليات  تعتبر 

وهي من أقدم المواد التي تعاطاها اإلنسان.
المزمن  االستخدام  من جراء  يحدث  واإلدمان 
ثمة  كانت  وإن  ـ  السنين  من  لعدد  للمخدرات 
آراء ال تؤكد ذلك- فهناك أعراض االعتمادية 
التي يحددها عدم القدرة على االمتناع أو الكف 
عن سوء االستعمال وهناك أيضاً أشكال كامنة، 
الذي  اإلدراكي  للوهن  الحادة  اآلثار  في  كما 
انخفاض  وأيضاً  والذاكرة.  االنتباه  على  يؤثر 
مستوى األداء والمهارات والتحصيل الدراسي 

عند البالغين.
العصبي  الجهاز  على  أيضاً  اإلدمان  ويؤثر 

المركزي، إال أن هذا التأثير يختلف من مدمن 
إلى آخر بحسب قوته البدنية والعقلية تبعاً لطبيعة 
المتعاطي وميوله، إذ قد يستغرق المتعاطي في 
ذا  المتعاطي  ينتاب  قد  كما  وأوهامه،  خياله 
الميول اإلجرامية ثورات جنونية ربما تدفع به 
وعموماً  العنف.  سمة  لها  أعمال  ارتكاب  إلى 
والنفسية  الفسيولوجية  اآلثار  إيجاز  يمكننا 

لإلدمان على النحو التالي:
هذه  تحدث  لإلدمان:  الفسيولوجية  اآلثار  أ- 
المخدر  تعاطي  من  تقريباً  ساعة  بعد  اآلثار 

وهي:
1ـ ارتعاشات عضلية. 

2ـ زيادة في ضربات القلب. 
3ـ سرعة في النبض. 

4ـ دوار. 
5ـ شعور بسخونة الرأس. 

6ـ برودة في اليدين والقدمين. 
7ـ شعور بالضغط وانقباض في الصدر.

8ـ اتساع العينين.
9ـ تقلص عضلي. 

10ـ احمرار واحتقان في العينين.
11ـ عدم التوازن الحركي.

12ـ اصفرار في الوجه. 

13ـ جفاف في الفم والحلق. 
14ـ قيء في بعض الحاالت.

واآلثار الصحية على المدى الطويل فتتمثل في 
الضعف العام والهزال، وضعف مقاومة الجسم 
وأمراض  المستمر،  والصداع  لألمراض، 
مزمنة في الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب 
إلى  األعراض  تلك  وتصل  الهوائية،  الشعب 
حد اإلصابة بالسل. وبالنسبة للجهاز الهضمي 
تارة  واإلسهال  تارة  اإلمساك  أعراض  تظهر 
المخاطية  األغشية  تأثر  بسبب  وذلك  أخرى 

للمعدة.
ب- اآلثار النفسية لإلدمان:

أما عن اآلثار النفسية التي يتعرض لها المدمن 
فهي:

1ـ تظهر على المتعاطي أعراض االضطراب 
تحريف  في  ويتمثل  الحسي  اإلدراك  في 

اإلدراك البصري.
2ـ اضطراب الشعور بالزمن والمسافات.

3ـ تضخيم الذات.
4ـ ضعف التذكر

أحد السموم الثالثة البيضاء.. اتركه

إعداد الصفحة - جوليا خلو

اإلدمان

مركز الشهيدة أمارا لالستشارات النفسية

بالغذاء  المهتم  الخضيري  فهد  الباحث  حّذر 
مقطع  عبر  األبيض،  الدقيق  من  والصحة 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  متداول 
ويحمل  التجارية  المحالت  في  يباع  والذي 
طريقة  إن  وقال  عالمية.  أو  محلية  مسميات 
تُضرب  تكون عندما  األبيض  للدقيق  التصنيع 
حبة البُر أو القمح بطريقة معينة تُسقط بودرة 
البُر؛ فبذلك تنزع منه الحبة الكاملة وتفقد نسبة 
76% من المواد المفيدة مثل القشرة والنخالة، 
المائية  األلياف  نسبة  من   %97 تنزع  وكذلك 
منها  وتخرج  اإلنسان،  لجسم  النافعة  الذائبة 

ويتبقى واحداً من السموم الثالثة البيضاء.
الضارة  األشياء  ضمن  »من  أيضاً:  وأضاف 
مواد  األبيض،  الدقيق  في  إضافتها  يتم  التي 
الكلور  أكسيد  وثاني  وبيركسيدات  تبييض 
النيتريك  أكاسيد  الدقيق  إلى  ويضاف  للتعقيم، 
وتعطي  االلتصاق،  تمنع  حتى  والمستحلبات؛ 

طويلة،  لمدة  التعفن  وتؤخر  جميالً  شكالً 
في  وتستخدم  األوكسين  مادة  يضاف  وكذلك 
لغدة  البيتا  بخاليا  تضر  والتي  التنظيف،  مادة 
األبيض  الدقيق  طعم  يكون  حتى  البنكرياس؛ 
وبيّن: »لذلك خذ حب  العجن«.  وسهل  جميالً 
فوائده  من  لالستفادة  بقشره  واطحنه  البُر 
كاملة إلحتوائه على كميات عالية من األلياف 
األستاذ  أكد  جانبه  ومن  المفيدة«.  والمعادن 
المسرطنات  تخصص  في  األبحاث  وعالم 
الدكتور فهد الخضيري، عبر حسابه الشخصي 
إلى  لتحويله  القمح  قشر  إزالة  إن  بـ”تويتر”، 
المشاكل  من  الكثير  سبب  هو  أبيض؛  خبز 
العناصر  كل  يحوي  البر  خبز  ألن  الصحية؛ 
عن  ناهيك  نتركها؟  فلماذا  المفيدة؛  الصحية 
للخبز  الضارة  الكيميائية  الصناعية  اإلضافات 
حافظة  ومواد  طعم  محسنات  من  األبيض 
صحي  غير  جعلته  ومعالجات،  ومبيضات 

تماماً )اتركه وتناول البر والنخالة فقط(.
البر أفضل  وأشار »الخضيري« إلى أن خبز 
مكتمل  البُر  ألن  األبيض؛  الخبز  من  وأصّح 
والمعادن،  واأللياف  بالفيتامينات  العناصر 
والجنين  القشرة  نواٍح: وجود  وأصح من عدة 
بالقمح كامل البر؛ لكن الخبز األبيض منزوع 
األبيض  النشاء  من  ويتكون  والجنين،  القشرة 
نفسك على  أجبر  لذا  و80% سكريات نشوية؛ 
البُر فسوف تعشقه، وال ترَض به بديالً. وقال: 
األبيض،  الخبز  هو  اإلمساك  مسببات  أحد  إن 
والمقليات.  والحلوى،  والرز،  والدهون، 
حارب اإلمساك بخبز البر والنخالة والخضار 
بأليافها، وأكثر من السوائل )الماء(؛  والفواكه 
التي  بالكربوهيدرات  األسمر غنّي  الخبز  فيما 
تعمل على رفع نسبة السكر بالدم بمعدل أبطأ 
مما يحدث عند تناول الدقيق األبيض والحلوى 

قليلة األلياف.

هل الحظت أن الزمن يتسارع كلما تقدمت في 
ذلك!  الحظ  الذي  الوحيد  لست  حسناً  العمر؟ 
فالتطور غير المسبوق للتكنولوجيا المعاصرة 
لديه مسؤولية كبيرة لشعورنا المتزايد بتسارع 
على  تساعدنا  التي  التكنولوجيا  تلك  الزمن، 
تلك  كفاءة.  وأكثر  أسرع  بشكل  األمور  فعل 
التكنولوجية،  والرفاهية  اإللكترونية  الخدمات 
كلها تساهم في شعورنا بتسارع عجلة الحياة. 
األكبر  بالنصيب  التكنولوجيا  تساهم  بينما 
تسارع  معدل  هناك  التسارع،  بهذا  لشعورنا 
أيضاً.  األخرى  الحياة  مجاالت  من  العديد  في 
في  مال،  الوقت  إن  فرانكلين،  بين  يقول  فكما 
عملنا  كيفية  إلى  بالنظر  حقيقية  تبدو  عبارة 
في الوقت الحالي. كما تتسارع عجلة الحركة 
انتشار  مع  قديماً  عنه  كانت  عما  السياسية 
للحكام.  المستمر  والتجديد  الشعبية  المنافسات 
الفترة  في  ازدادت  االستهالكية  الثقافة  أن  كما 
األخيرة. يجادل المتخصصون في هذه األشياء 
بتسارع  زائف  شعور  مجرد  ليس  هذا  أن 
يسمى  برنامجاً  أنشأوا  فقد  فحسب.  الزمن 
IGBP )International Geosphere-
منظمة  وهي   )Biosphere Programme
معنية بدراسة التغير العالمي، وجدت في بحث 
أخير أن تلك الظاهرة دولية، حيث يمر البشر 
االقتصادية  الخطوط  بشعور تسارع شديد في 

واالجتماعية والبيئية عن القرنين الماضيين.
بالفلسفة  تسمى  التي  الجديدة  الفلسفة  تلك 

ال  والتي   accelerationism التسارعية 
تنادي  بل  للعالم  الطبيعي  بالتسارع  تكتفي 
أن  يجب  والتكنولوجيا  الدولية  الرأسمالية  بأن 
مزهر  مستقبل  نضمن  حتى  للغاية  تتسارع 
للبشرية. تلك التي تنادي بالسوق الحر والميكنة 
األفراد،  حياة  في  الدولة  تدخل  وتعارض 
واالشتراكية  المحافظ  االتجاه  وتعارض 
التي  األيديولوجيات  تلك  والمحلية،  والوطنية 
اتجهنا  التغيير. وإذا  للمحافظة وتحارب  تدعو 
نجد  الظاهرة،  بهذه  نمر  لماذا  لنعرف  للعلم 
بالزمن من وجهتي نظر مختلفتين.  أننا نشعر 
وجهة النظر األولى هي الزمن الحالي، ووجهة 
النظر الثانية هي الزمن عندما يمر، أي نشعر 
بالزمن أو الحدث في الذاكرة. كما أن شعورنا 
نقوم  الذي  العمل  لطبيعة  تبعاً  يختلف  بالزمن 
به، وتبعا لكيفية شعورنا به أيضاً. في الحقيقة، 
الزمن يمر بسرعة عندما  أن  كشفت األبحاث 
فإننا  مسلية  رواية  نقرأ  كنا  فإذا  به،  نستمتع 
تذكرنا  وإذا  سريعاً،  الزمن  بمرور  نشعر 

قراءتنا للرواية نشعر أن الزمن قد مر ببطء.
ويكون ذلك بسبب تركيبة دماغنا، الذي يسجل 
األحداث الجديدة– وليس المألوفة- في الذاكرة، 
فيكون حكمنا االستباقي عليها باعتبارها أطول 
الذاكرة  في  خزناها  التي  الذكريات  لعدد  تبعاً 
عن الحدث. لذلك نميل دوماً لوصف األحداث 
التي كانت في الماضي أنها كانت أطول وأن 
الزمن كان يمر ببطء وقتها عما نشعر به حالياً.

هل يتسارع الزمن مبرور العمر؟!

إّن تقويمك الزمنّي االجتماعّي قد يساهم بشكٍل 
التي  األنشطة  من  المتعة  بإخراج  بآخر  أو 
وفقاً  تكون ممتعة ومريحة،  أن  المفترض  من 
القتباس كتٍب من قبل البروفيسور الذي يدرس 
إدارة الوقت، هذه الورقة تُثبت أنّه عندما نقوم 
بنشاٍط ترفيهيٍّ بشكٍل مخطط له دون أن نتركه 

على عفويته فنحن نستمتع به أقل.
نشاطاتنا  جميع  تكتيل  إلى  نميل  ألننا  هذا 
سواء  واحٍد،  إناٍء  أو  دلٍو  في  عقلياً  المجدولة 
القهوة  تناول  أو  األسنان  لطبيب  موعداً  أكان 
الممتعة  األنشطة  من  يجعل  وهذا  صديق  مع 

أكثر صعوبة.
كتبْت  هكذا  مهامنا«  قائمة  من  جزءاً  »تصبح 
)Selin A. Malkoc( إحدى كاتبي الدراسة، 
واشنطن  صحيفة  إلى  بريديٍّة  مراسلٍة  في 
األنشطة  هذه  تصبح  لذلك،  »ونتيجة  بوست، 

أقّل متعة«.
)الرأي  مجلّة  في  ستُنشر  التي  الورقة،  هذه 
 Current Opinion-النفس علم  في  الحالّي 
in Psychology( في أبريل، هي من تأليف 
في  التّسويق  في  مساعد  أستاذ  وهو  مالكوك؛ 
جامعة والية أوهايو وغابريالن. تونيتو وهي 
إلدارة  روتجرز  كليّة  في  مساعدةٌ  أستاذةٌ 

األعمال.
العديد من األشياء  أنّه يوجد  هذه الورقة تثبت 

تستولي على أوقات فراغنا.
نحن نقوم بجدولة أنشطتنا الواحدة تلو األخرى 
خشية عدم تحقيقها جميعاً، مالكوك التي لديها 
وكيف  ألوقاتهم  الناس  وعي  في  جيّدةٌ  خبرةٌ 
ينفدونه تربط الزيادة في جدولة الناس ألوقات 
اإلنجاز  على  يضيّعونها  التي  بالقيمة  فراغهم 

للشعور بالرضى.
اإلنتاجيّة  على  التّركيز  الصحيفة:  وكتبت 
يسعون  الناس  أّن  لدرجة  االنتشار  واسع 
فراغهم  أوقات  يقضون  أنّهم  إلظهار  جاهدين 
بكونهم  يتفاخرون  أو  ويتبجحون  مثمر  بشكٍل 
منشغلين، لهذا فنحن نفعل المزيد ولكننا نستمتع 

أقل.
»عندما  البريدية:  مراسلتها  في  مالكوك  تقول 
فإننا سنشعر  فراغنا  أوقات  في  المهام  نجدول 
بها  القيام  على  مجبورون  وبأننا  أقّل  بمرونٍة 

وهذا ما يسلبها فائدتها«.
وتعتمد الورقة بشكٍل جزئيٍّ على األبحاث التي 
التسويق  أبحاث  في مجلة  نُشرت عام 2016 
 )Journal of Marketing Research(
من  أكثر  وتونييتو  مالكوك  فيها  كتبت  والتي 
باألنشطة  للتّمتُّع  بتحليلها  قاموا  دراسة   13

الترفيهية.
وخلصوا إلى أّن جدولة األنشطة التي تضمنت 
قيادة  واختبار  السيارات،  غسيل  مثل  أشياء 
تأثيٌر  لها  كان  ممتع،  فيديو  ومشاهدة  السيارة 

خفيف لكنه فريٌد.
في إحدى الدراسات، أُعطي 163 طالباً جامعياً 
للدروس  افتراضيٍة  تقويم(  )جمع  تقويماٍت 

واألنشطة.
لتناول  موعد  تحديد  الطالب  بعض  من  طُلب 
اللبن المجّمد مع صديق قبل يومين، وإضافته 
إلى التقويم الخاص بهم، وقيل للباقي إنهم التقوا 
تناول  إلى  األمر  بهم  وانتهى  صدفة  بصديق 
عن  ُسئلوا  ثم  عفوية،  بصورة  المجمد  اللبن 

شعورهم حيال ذلك.
»إن أولئك الذين أدَرجوا في جدولهم الحصول 
على الزبادي المثلّج فّسروه بأنه أشبه بالعمل، 

وفقاً للصحيفة«.
نخطط  أو  نجدول  أاّل  المفترض  من  كان  إذا 
ألوقات فراغنا، فكيف نتوقع إنجاز أّي شيء؟ 

أو رؤية أصدقائنا؟
»جدولة  هو  مالكوك  تقول  كما  الجواب 
طعام  لتناول  االجتماع  يعني  وهذا  تقريبية«، 
بدون  ولكن  العمل  بعد  ما  مشروٍب  أو  الغداء 

تحديد الوقت.
كتبت في رسالتها اإللكترونية: »إّن األمر يبدو 
تافهاً، لكن له تأثيراً مهّماً على نفسية اإلنسان، 
في  ننجزها  التي  المهام  إلى  المرونة  يعيد  إنّه 

وقت الفراغ«.
ل إلى نتائَج  وأضافت أنّه في حال عدم التوصُّ
نحصل  قد  فإننا  اللّقاءات،  في  حٌرة  أو  واسعٍة 

على نتائج أفضل في بعض الحاالت.
أحد  أنَّ  المرّجح  فمن  األمور،  تنجح  لم  إذا 
على  نفسه  أَجبر  قد  األقل  على  األطراف 
لذا  أقّل،  بها  يستمتع  سوف  وبالتالي  تحقيقها، 
أو  األفضل  نحو  تطّورت  األمور  تكون  ربما 

عملت بشكٍل أفضل، أليس كذلك؟.
في حياتها االجتماعية الخاصة، عندما يحاول 
فإنّها  محّدد،  بوقٍت  يلزموها  أن  أصدقاؤها 
للعب  مستعّدون  أنهم  وتجد  بأبحاثها  تستشهد 

دائماً.
واحدةٌ من الدراسات التي كتبتها هي و تونييتو 
حول دعم فكرة نجاح الجدولة التقريبيّة، قامتا 
جامعيّاً  بتوظيف 148 طالباً  الدراسة  هذه  في 
والذين وافقوا  للجامعة  النهائية  األوقات  خالل 
بشكٍل  والكعك  القهوة  من  استراحة  أخذ  على 

مجاني.
محدداً  وقتاً  الطالب  هؤالء  نصف  أُعطي 
اآلخر  النصف  وأُعطي  خفيفٍة،  وجبٍة  لتناول 
للدراسة،  فرصة مفتوحة لمدة ساعتين، ووفقاً 
أفادوا  معيٌناً،  وقتاً  ُمنحوا  الذين  الطالب  فإّن 
من  القهوة  استراحة  في  أقّل  استمتعوا  بأنّهم 

أولئك الذين ُمنحوا وقتاً حّراً.
هناك  التقريبية(،  )الجدولة  إلى  باإلضافة 
في  تتمثل  مالكوك  قدمتها  أخرى  نصيحةٌ 
نحو  )السعي  المالَءمة  محاولة  عن  التوقّف 

جعل معيار معين في حياتنا(.
استمتاعنا  )مدى(  قياس  بداية  تقترح  فهي 

باألنشطة وليس )بالكّم( منها.
ما  اختيار  في  انتقائيّة  أكثر  »كن  وكتبت: 
ستفعله، خذ حريّة في ترك األمور تجري كما 

تشاء«.
ولكن  أبداً،  نخطط  أاّل  يجب  أننا  يعني  ال  هذا 
يمكننا تحديد أولويات أفضل وترك خوفنا من 

أن نفقد أشياء قد تضيع منا.

هل تريد أن تكون أكثر سعادة اتبع هذا؟؟!!
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أفين يوسف

بتاريخ  الديمقراطية«  أعلنت »قوات سوريا 
انتصارها  2017م  عام  األول  تشرين   20
وتحريرها  الرقة  في  داعش  مرتزقة  على 
المناطق  كافة  واسترجاع  بالكامل، 
االستراتيجية للمدينة، لتعود جزءاً من سوريا 
القوات  وتعهدت  الالمركزية«،  »االتحادية 
بحماية حدود المحافظة ضد جميع التهديدات 
سيحدد  الرقة  شعب  أن  وأكدت  الخارجية، 
مستقبلها في إطار سوريا ديمقراطية موحدة.
تعود  تحريرها؛  من  شهراً  إحدى عشر  بعد 
الحياة شيئاً فشيئاً لمدينة الرقة، ويعود األهالي 
لهم  المتاح  اليومية حسب  أعمالهم  لممارسة 
بخاصة بعد الدمار الذي خلَّفه مرتزقة داعش 

على مدى خمس سنوات.
التي  المعاناة  من  الرغم  على  أنه  والملفت 
والظلم  الرقة  في  األهالي  لها  تعرض 
يد  على  بحقهم  مورست  التي  والوحشية 
يتخلوا  لم  معظمهم  أن  إال  داعش،  مرتزقة 
عن بيوتهم وبقوا صامدين إلى يوم التحرير، 
وقوةً  إرادةً  األكثر  الرقاوية  المرأة  وكانت 
ومثاالً  ووحشيته،  داعش  بوجه  وصموداً 

للمقاومة.
لفتني في زيارتي األخيرة لمدينة الرقة مدى 
تنظيم المرأة لنفسها وانخراطها في مجاالت 
وانضمامها  للعمل  وخروجها  كافةً،  الحياة 
واللجان  والمكاتب  المدني،  الرقة  لمجلس 
المشكلة حديثاً فيها، ولفت انتباهي أكثر مدى 
حماس الفتيات الشابات خصوصاً وتفاعلهن 
أنفسهن.  الجديدة وكيفية تنظيمهن  الحياة  مع 
معاناتهن  قصص  منهن  البعض  روت  وقد 
في ظل داعش، حيث أنهن حرمن من التعليم 
والعمل وأبسط الحقوق التي يمكن أن تمارس 
الخوف  نتيجة  ذلك  اليومية، وكل  الحياة  في 
والقتل  االختطاف واالغتصاب  من عمليات 
سنوات  خالل  أنهن  على  وأكدن  والتعذيب، 
منازلهن  من  يخرجن  لم  الداعشي  االحتالل 

إال فيما ندر.
وبعد كل تلك السنوات من االحتجاز واإلقامة 
الجبرية في المنزل ها هي المرأة في الرقة 
تخرج وتمارس حقوقها في العمل والحياة بكل 
أشكالها دون خوف، حتى أن بعضهن يعملن 
للبقالة،  محالٍت  وافتتحن  والشراء  البيع  في 
المدني،  الرقة  مجلس  في  يعملن  أنهن  أو 
مشاكل  حل  في  ويساهمن  المرأة  ومكتب 
الناس عموماً والمرأة على وجه الخصوص، 
العامالت  الفتيات  وأكثر ما لفت نظري هن 
في مجال اإلعالم، حيث يستيقظن كل صباٍح 
وأجهزة  كاميرات  من  معداتهن  ويحملن 
التسجيل ويخرجن للساحات والشوارع لينقلن 
مجريات األحداث وأعمال إعادة اإلعمار في 
مصداقية  بكل  المجتمع  مرآة  وليكنَّ  الرقة، 
الرقاوية  المرأة  عانت  لقد  نعم  وشفافية، 
أبنائهن  فقدن  ممن  الكثيرات  وهنالك  كثيراً 
لم يضعفن  لكنهن  أزواجهن،  أو  أخوتهن  أو 
أمام تلك الممارسات، بل تمتعن بإرادة المرأة 

الرقاوية الحرة التي ال تهزم.

املرأة الرقاوية رمز 
اإلرادة والصمود

مركز  إلى  صحيفتنا  توجهت  الصدد  بهذا 
نيروز  الترافيك  عضوة  مع  والتقينا  الترافيك 
عملها  مجال  عن  تحدثت  والتي  عيسى 
نطاق  في  المرأة  واجهتها  التي  والصعوبات 
هذا العمل قائلة: »في البداية واجهنا الكثير من 
المرأة  لم يتقبل عمل  الصعوبات ألن المجتمع 
الحواجز  على  تقف  كونها  المجال،  هذا  في 
وتفتش السيارات، خصوصاً أن هناك سياراٍت 
ونوهت  نظامية.  وغير  المحافظة  خارج  من 
حسب  العمل  على  ترتكز  مهامهن  بأن  أيضاً 
سالمة  على  حفاظاً  إليهن  الموجهة  التعاميم 

المواطنين، وفي حال مواجهة مشكلة ما تقمن 
بأسرع  الحلول  لوضع  باإلداريين  باالستعانة 

وقت ممكن.

وأضافت نيروز قائلة: »إّن مشاركة المرأة في 
شرطة المرور »الترافيك« تأتي في سياق كسر 
الحواجز الذكورية في كافة المناطق، وللتأكيد 
أّن المرأة قادرة على خدمة مجتمعها وحمايته 
العسكرية.  المؤسسات  في  أيضاً  والمشاركة 
الرفيقات.  لجميع  النجاح  دوام  أتمنى  لذلك 
النساء  جميع  نيروز  دعت  حديثها  ختام  وفي 
البلد  العمل من أجل حماية  لالنضمام إلى هذا 
لتثبت  فيه، وأيضاً  الفوضى  انتشار  والحد من 

المرأة جدارتها على كل األصعدة«.
إحدى  مع  لقاًء  أجرينا  ذاته  السياق  وفي 

سليمان  جيان  المواصالت  قسم  في  العامالت 
أن  المعيب  من  أنه  أرى  »ال  قائلةً:  وحدثتنا 
كفتاة  وإنني  وطني،  خدمة  سبيل  في  أعمل 
فخورة بانضمامي لهذا المجال وقيامي بواجبي 
خدمة  أجل  من  ذلك  وكل  رفاقي،  جانب  إلى 
كما  صعوبات  نواجه  نعد  لم  بحيث  وطني، 
في السابق، تغير فكر المجتمع وباتوا يتقبلون 
اآلن  وهم  والحواجز،  الطرقات  على  وجودنا 
في  كعضوة  وإنني  ومتعاونون،  جداً  سعداء 

خدمة  في  يصبُّ  عمل  بأي  سأقوم  الترافيك 
وشمال  آفا  روج  في  الثورة  بداية  فمنذ  بلدي، 
سوريا والمرأة تثبتت نفسها وجدارتها في كافة 

المجاالت«.
أصبح  الثورة  هذه  »في  قائلة:  جيان  وأكدت 
حيث  من  المستوى  نفس  في  والمرأة  الرجل 
خدمتهم لوطنهم، بل حتى أن المرأة باتت تؤدي 

مهامها أكثر من الرجل«.  
ومن جهتها تحدثت العضوة في المكتب المالي 
بمدرسة روج آفا للسواقة شرفان حسين بالقول: 
عّدة  أدوار  “الترافيك”  في  العامالت  »تتولى 
إلى جانب تنظيم السير، مثل األرشفة وتحرير 
األمنية،  الحواجز  على  والمناوبة  المخالفات 
المخالفات  استالم  على  نعمل  بدورنا  ونحن 
األمور  من  وغيرها  المفيَّم  والبلُّور  المرورية 
التي لها أهمية أثناء قيادة اآللية، وإنني كإدارية 
أشارك رفاقي في كل ما أستطيع القيام به، كما 
وعسكرية  سياسية  تدريبية  دورات  نتلقى  أننا 
المراجعين، ونحاول  المعاملة مع  وعن طرق 
دائماً تطوير أنفسنا وخدمة مصلحة المواطنين 

قدر المستطاع وحسب القوانين«. 

روناهي/ قامشلو- عقد وقف المرأة الحرة في 
بقامشلو  الصحة  لجنة  مع  اجتماعاً  آفا  روج 
بمدينة  مقرها  في   2018/9/26 بتاريخ  
إلنشاء  بينهما  مشترك  عقد  لتوقيع  قامشلو 
والقبالة  التمريض  على  للتدريب  مركز 

النسائية في مقاطعة كوباني.  

وبهذا الصدد كان لصحيفتنا لقاًء مع الناطقة 
آفا  روج  في  الحرة  المرأة  لوقف  الرسمية 
مناقشة  »تم  قائلة:  وحدثتنا  عثمان  جيالن 
المشروع باالجتماع بين وقف المرأة الحرة 
مشترك  مشروع  لدراسة  الصحة  ولجنة 
أولت  المناقشات  هذه  خالل  ومن  بينهما، 
الناحية  على  الكبرى  األهمية  المجتمعات 
إنشاء  مشروع  مناقشة  تم  حيث  الصحية، 
خاصاً  الصحي  والتعليم  للتدريس  مركز 
للنساء، وذلك بسبب النقص من ناحية تقديم 
الخدمات الصحية، إذ من خالل اإلحصائيات 
التي أجريت سابقاً كانت مقاطعة كوباني هي 
المشروع، وبخاصٍة  لمثل هذا  األكثر حاجةً 
وتوقيع  االتفاق  فتم  النسائية،  اختصاص 

العقد”.

دورات  إعطاء  سيتم  المشروع  بداية  في 
مدة  تكون  أن  على  قانونية،  وقبالة  تمريض 
سيتم  دورة  كل  وفي  أشهر،  خمسة  الدورة 
منهن  عشرة  خمس  امرأة،  ثالثين  استقبال 
سيتم اختيارهن من قبل وقف المرأة الحرة، 
وخمس عشرة أخريات من قبل لجنة الصحة، 
وسيتم إدارة المركز من قبل الطرفين حسب 

البنود واالتفاقيات.  

ونوهت جيالن بالقول: »سنعمل على إعطاء 
اإلقبال  ازداد  التدريبية، وفي حين  الدورات 
التمريض  تدريس  مركز  تطوير  يتم  سوف 
كافة  في  وتوزيعها  للصحة  أكاديمية  إلى 

مناطق روج آفا«. 

أكاديمية  في  العضوة  حدثتنا  جهتها  ومن 
»في  قائلة:  ريبر  بروين  آفا  بروج  الصحة 
الصحة  لجنة  تخطوها  هامة  خطوة  أول 
آفا  بروج  الحرة  المرأة  وقفة  مع  بالتعاون 
هي االتفاق على عقد مشترك إلنشاء مركز 
من  وذلك  والقبالة  التمريض  مادة  لتدريس 
يخص  فيما  وبخاصٍة  المجتمع،  خدمة  أجل 
احتياجات المرأة من الناحية الصحية كونها 
كحاالت  الصحية  للرعاية  حاجةً  األكثر 
األخير  وفي  وغيرها«.  والوالدة  الحمل 
كافة  سيسعن  أنهن  ريبر  بروين  أكدت 
المجتمع  في  المرأة  حقوق  لحماية  جهودهن 

ومسح الفكر الذكوري«.

أشارت عدد من نساء دير الزور المشاركات 
المرأة  أكاديمية  في  التدريبة  الدورة  في 
السورية، بأنهن انضممن إلى الدورة، بهدف 
وحماية  وجودهن  وإثبات  قوتهن  إدراك 

المرأة ضمن المجتمع.

الدورة  السورية  المرأة  أكاديمية  خّرجت 
التي ضمت 37 متدربة،  الخامسة  التدريبية 
بروين،  الشهيدة  اسم  الدورة  حملت  حيث 
الدورات هو معرفة  الهدف من هذه  ويعتبر 
المرأة بدورها الريادي في المجتمع وإدارته، 
وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في كافة 

المجاالت.

الزور  دير  مدينة  من  العكلة  مريم  المتدربة 
من  تمكنت  الدورة  هذه  خالل  »من  قالت: 
تعلمت  كما  لدي،  الفكري  المدى  توسيع 
أتمكن  كي  وقرار  رأي  صاحبة  أكون  أن 
مريم:  الحر«.وأضافت  المجتمع  إدارة  من 
الشمال  مناطق  في  األكاديميات  »افتتاح 
فكر  ويغذي  ناجح،  مشروع  هو  السوري 
المرأة وينميها، كما أننا تعلمنا كيف نسترجع 
األعوام  في  أنهن  مبينةً  المسلوبة«،  حقوقنا 
السطلة  تحكم  نتيجة  غفلة  في  كانوا  السابقة 

الذكورية بالمرأة«.

فيما قالت الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في 
مدينة دير الزور مرفت داوود: »بانضمامنا 
النساء  كافة  لها  ينضم  التي  الدورات   لهذه 
صفاً  سنكون  السوري  الشمال  مناطق  من 
التي  العواقب  المرأة من كافة  لحماية  واحداً 
في  اآلن  فنحن  بجانبها  والوقوف  تواجهها، 
مرحلة عصيبة وممتزجة بتطورات عسكرية 

وسياسية«.

ونوهت ميرفت بأنهن كن يعانين من الذهنية 
عديدة،  لقرون  العالم  حكمت  التي  الذكورية 
من  العديد  تلقينا  الدورة  »خالل  وأضافت: 
بحقوق  تهتم  التي  الدروس  ومنها  الدروس، 
دور  وتثبت  الديمقراطية،  واألمة  المرأة 

المرأة في كافة جوانب الحياة«.

قالت  الدورات  هذه  أهمية  عن  وللحديث 
المنظمات  لمكتب شؤون  المشتركة  الرئاسة 
في مدينة الزور وئام المجول: »األمر الذي 
دفعنا إلى هذه الدورة هو أن نتعلم وننشر فكر 
اللواتي  النساء  كافة  لدى  الديمقراطية  األمة 
على  وسنعمل  داعش،  مرتزقة  من  تحررن 
مجاالت  كافة  في  وتطويرها  المرأة  تحرير 

المجتمع«.

توقيع العقد لفتح مركز لتدريس 
التمريض والقبالة بكوباني

نساء دير الزور: توسعنا بفكرنا 
بانضمامنا للدورة

تقرير/ إيفا ابراهيم 

سوريا  مشال  يف  الثورة  بدأت  منذ 
ضد  النضال  حنو  املرأة  سارت 
كان  الذي  الرجعي  الظالمي  الفكر 
أشكاله  بكل  العنف  حبقها  ميارس 
املرأة  فلعبت  السنني،  آالف  منذ 
مجيع  من  املرأة  بعد  ومن  الكردية 
جماالت  كافة  يف  مهمًا  دورًا  املكونات 
العقول  من  الكثري  وأدهشت  احلياة، 
العسكري،  للعمل  انضمامها  عند 
مبجال  العمل  يف  جدارهتا  وأثبتت 
حيث  »الرتافيك«  املرور  شرطة 
املرور  حركة  تنظيم  يف  املرأة  تشارك 
القانون  وضبط  املركبات  وسري 
من  وتسعى  املرورية،  واملخالفات 
لتصبح  كافة  املواطنني  راحة  أجل 

جبدارهتا إدارية يف الرتافيك.

دور املرأة يف تنظيم السري «الرتافيك«

كجو  هيثم  الشهيد  لمعلب  األنظار  وتتوجه 
اللقاء  لهذا  موعد  على  والجميع  بقامشلو، 
فمن سيحسم النتيجة؛ األسايش البطل أبناء 

أبطال  الطريق  نجوم  أم  البيضاء  القلعة 
االنتظار  الدوري طال  المثابرين.؟  الكأس 
لخوض  متحمسون  والالعبون  بدئه  على 

بمباراة  ينطلق  فالموسم  منافساته.  غمار 
تواقة  بقامشلو  والجماهير  السوبر  كأس 
والمباريات  الجميلة  األجواء  تلك  لعودة 
متكامل  بأداء  مباراة  سنشهد  فهل  الممتعة 
؟أو  بالكأس  يستحق  من  النهاية  في  ليتوج 
من  والعصبية  الخوف  يسوده  لقاء  سنشهد 
بركالت  سيحسم  النتيجة  أن  أم  الخسارة 
ومرهون  متروك  األمر  هذا  الترجيح؟؟؟! 
الساعة  الجمعة  يوم  في  الالعبين  بأقدام 

4:00 عصراً. 
روناهي/ قامشلو

طال االنتظار لعشاق الساحرة؛ كرة القدم لبدء دوري اإلقليم للدرجة األوىل، 
ناريًا  املتوقع أن يكون  بلقاء من  السوبر  البداية ستكون من مباراة كأس  ولعلى 
الكأس،  بطل  والطريق  املنصرم  العام  يف  الدوري  بطل  األسايش  ناديي  بني 

الشهيد  ملعب  أرضية  على  2018/9/28م،  املصادف  اجلمعة  يوم  وذلك 
هيثم كجو بقامشلو بتمام الساعة 4:00 عصرًا.

ديربي كاونتي يطيح مبانشسرت
 يونايتد من كأس الرابطة

بلوم، على صهوة  األلمانية سيمون  قدمت 
الجواد »دي.سي.بي اليس« أداًء خالياً من 
الجولة األخيرة، لتصبح أول  األخطاء في 
سيدة تحرز ذهبية الفردي في قفز السدود 

ببطولة العالم للفروسية. 
بطولة  األخطاء  من  الخالي  األداء  وتوج 
لم تصطدم بأي  التي  بلوم،  مثالية لسيمون 
لتعود  الخمس،  الجوالت  خالل  حاجز 
ألمانيا إلى منصة التتويج في هذه المسابقة 

ألول مرة منذ عام 1982م.
ورغم أن سيمون بلوم أصبحت أول سيدة 
تنتصر في بطولة العالم، فإن الكندية جيل 
أقيمت  حين  الذهبية  على  حصلت  جرينو 

بطولة العالم لقفز السدود بشكل منفصل في 
1986م.

للغاية  ممتنة  »أنا  بلوم:  سيمون  وقالت 
لوجودي هنا وال أستطيع وصف شعوري، 

أول بطولة عالم كسيدة.... هذا مثالي«.
بها(  الخاص  )الجواد  »اليس  وأضافت: 
قفز طيلة األسبوع بشكل رائع، ولم يرتكب 
وأعتقد  الخمس،  الجوالت  في  أخطاء  أية 
بلوم،  وكانت سيمون  هذا ال يصدق«.  أن 
آخر متسابقة تدخل الحلبة ولم يكن لديها أي 
مجال للخطأ مع احتالل الثنائي السويسري 
بطل  جوردات  وستيف  فوكس  مارتن 

أولمبياد لعام 2012م، ألول مركزين.

سيبلكوفا،  دومينيكا  السلوفاكية  فجرت 
األولى  المصنفة  بإقصاء  مدوية،  مفاجأة 
الثاني  الدور  من  هاليب،  سيمونا  عالمياً، 
عليها  بالتغلب  للتنس،  ووهان  لبطولة 

بمجموعتين دون رد، بواقع 6-0 و5-7.
»كان  اللقاء:  عقب  هاليب  سيمونا  وقالت 
من الصعب، اللعب بسبب آالم الظهر التي 
عانيت منها، كنت على علم بالمشكلة قبل 

بداية المواجهة«.
وتابعت: »كان يتوجب 
علي االنسحاب، لكن 
ذلك،  في  أرغب  لم 
أجل  من  جاهدت 
بصورة  الظهور 

أفضل«.
فت  ضا أ و

سيمونا 

إلى  جئت  كثيراً،  اللعب  »أحب  هاليب: 
لتقديم كل ما لدي حتى آخر فرصة،  هنا، 
كنت قريبة في المجموعة الثانية، ال أشعر 

باإلحباط ولكني حزينة بسبب اإلصابة«.
وقدمت الالعبة السلوفاكية، مباراة مميزة، 
قاضية،  ضربة   20 تسديد  خالل  من 
و24  ساعة  غضون  في  المباراة  لتنهي 
فوزها  محققة  دقيقة، 
العبة  على  الرابع 
تحتل صدارة التصنيف 
لتضرب  العالمي، 
الدور  في  موعداً 
داريا  مع  المقبل 

كاساتكينا.

األملانية سيمون بلوم تصنع التاريخ 
يف بطولة العامل للفروسية

دومينيكا سيبلكوفا تطيح بسيمونا 
هاليب خارج بطولة ووهان

قمة كروية منتظرة يف قامشلو بني األسايش والطريق

لن ييأس شعب مقاوم ومناضل مثل شعب 
عفرين، ورغم كل الظروف الصعبة التي 
يعانون منها بعد التهجير القسري من مدينة 
من  الشهباء  مناطق  إلى  والسالم  الزيتون 
إن  إال  ومرتزقته،  التركي  االحتالل  قبل 
سوف  أبنائها  قبل  من  والتصميم  اإلرادة 

تنتصر على المحتل ومخططته. 
وتحت شعار »بروح اإلنتماء واإلخالص 
منافسات  انطلقت  عفرين«  ألجلك 

القدم  لكرة  كأس مقاطعة عفرين والشهباء 
أرضية  على  وذلك  فرق  تسعة  بمشاركة 
االفتتاح  مباراة  وجمعت  سردم،  ملعب 
بين فريقي سردم والوردية، وانتهت بفوز 
هدف  مقابل  أهداف  وبخمسة  الوردية 
فريق  فاز  الثانية  المباراة  وفي  واحد، 
وبثالثة  نوروز  فريق  على  الشهباء  أوائل 
هيئة  وتعمد  واحد.  هدف  مقابل  أهداف 
الرياضي  واالتحاد  والرياضة  الشباب 

الرياضية  والدوريات  البطوالت  إلقامة 
الرياضية،  والمواهب  الفرق  على  للحفاظ 
ركود  حالة  حصول  ومنع  تشتتها  وعدم 
شعب  إصرار  على  ذلك  كل  ويدل  لديها، 
عفرين على مقاومة كل الظروف الصعبة، 
وإيصال رسالة للمحتل التركي والمرتزقة 

بأنهم عائدون لعفرين ال محالة. 
روناهي/ قامشلو

يونايتد،  بمانشستر  كاونتي،  ديربي  أطاح 
المحترفين  رابطة  كأس  بطولة  من 
الـ 16، عقب  دور  إلى  اإلنكليزية، وعبر 
بضربات  األرض  صاحب  على  فوزه 
الترجيح )8-7(، بعد انتهاء الوقت األصلي 

بنتيجة )2-2(.
تقدم خوان ماتا للمان يونايتد )3(، وعادل 
أضاف  ثم   ،)59( النتيجة  ويلسون  هاري 
للضيوف  الثاني  الهدف  ماريوت  جاك 
)85(، فيما أعاد مروان فياليني أصحاب 

األرض للمباراة )95(.
شهدت المباراة حصول سيرجيو روميرو؛ 
حارس اليونايتد، على بطاقة حمراء، بعدما 
في  الجزاء  منطقة  بيده خارج  الكرة  لمس 

الدقيقة 70.
منذ  قوي  بشكل  األرض  أصحاب  دخل 
البداية، ففي الدقيقة الثالثة استغل مارسيال 

سرعته على الجناح األيسر وراوغ ظهير 
كاونتي، ثم مررها إلى لينجارد لتنتهي عند 

ماتا الذي أحرز هدفاً تكتيكياً رائعاً.
مبكراً،  الضيوف  ظهرت مالمح شخصية 
حيث بادلوا اليونايتد الهجوم بفضل سرعة 
أرسل  السابعة  الدقيقة  وفي  الكرة،  تناقل 
الدفاع  خط  غالطت  عرضة  كرة  ويلسون 
بالحارس  انفرد  الذي  بينينت  إلى  لتصل 

روميرو، ولكن األخير تصدى للمحاولة.
الدقيقة  مع  تماماً  بالمرمى  لوكاكو  انفرد 
20، إثر تمريرة رائعة من لينجارد، ولكن 
مضاعفة  عن  البلجيكي  المهاجم  عجز 

النتيجة.
سيطر الضيوف على اللقاء بعد مرور 25 
وسط  من  الضغط  غياب  مستغلين  دقيقة، 
مانشستر يونايتد، وتمكن روميرو من إنقاذ 

مرماه من كرة محققة.

لم يتطور أداء اليونايتد في الشوط الثاني، 
بل افتقد تماما لنقل الكرة بشكل سريع، وهو 

ما زاد من جرأة عناصر ديربي كاونتي.
وفي الدقيقة 59، ومن ضربة حرة مباشرة 
من مسافة بعيدة، تّوج ويلسون جهده الكبير 
تسديدة  التعادل، من  بهدف  المباراة  طوال 
ظل  الذي  روميرو  أنظار  سرقت  مذهلة 

ساكناً في مرماه.
مورينيو،  جوزيه  البرتغالي  أجرى  كما 
تغيريين بخروج لينجارد وهيريرا، ليشرك 
في  منهما  بدالً  وفريد،  فياليني  الثنائي 

الدقيقة 63.
أشهر  بعدما  يونايتد  المان  استمرت معاناة 
الحكم، البطاقة الحمراء في وجه روميرو، 
خارج  من  بيده  الكرة  للمس  اضطر  الذي 
منطقة الجزاء بعد انفراد مهاجم كاونتي به، 

ليكمل اليونايتد اللقاء بعشرة العبين.
اللقاء  مجريات  على  كاونتي  وسيطر  هذا 
المحاوالت  تشفع  ولم  روميرو،  طرد  بعد 
تنظيم  أمام  ومارسيال  للوكاكو  الهجومية 

وسرعة الضيوف.
كاونتي من صنع  تمكن  الدقيقة 85،  وفي 
المفاجأة بإحراز الهدف الثاني، من متابعة 
ويلسون،  المتألق  لتسديدة  ماريوت  البديل 

فشل الحارس جرانت في اللحاق بها.
ينتهي  أن  فياليني  ومن جانب آخر رفض 
جمهوره،  بين  بالخسارة  األصلي  الوقت 

ليتمكن من إحراز التعادل في الدقيقة 95.
ولكن ركالت الترجيح ابتسمت في النهاية 
ضربات،   8 أحرز  الذي  كاونتي،  ديربي 

مقابل 7 لمان يونايتد.  

بطولة كروية حتت شعار «بروح اإلنتماء
 واإلخالص ألجلك عفرين«
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دور  تخدم  ال  األخيرة  الفروف  تصريحات 
السوري،  الشعب  وال  سوريا  في  روسيا 
وعلى روسيا االتحادية لعب دور فعلي وجدي 
السوري  والحوار  الوطني  الحل  يخص  فيما 
بشكل  تلعب  أن  من  لها  بد  وال  السوري،  ـ  
فعال دورها الهام في قيادة الدولة السورية أو 
السياسية  ارادته  بناء  نحو  السوري  المجتمع 
الديمقراطي  التحول  مشروع  وتعزيز  الحرة 
الشمال  بأن  تماماً  تدرك  المنطقة. روسيا  في 
السوري على مدار السنوات السبع من عمر 
الشمال  في  الموجودة  والمكونات  األزمة 
الوحدة  على  حافظت  من  هي  السوري 
من  وهي  سوريا،  في  والجغرافيا  الوطنية 
الديمقراطي في  الحل  قامت بتسهيل عمليات 
أجواء  وجود  تعزيز  في  وساهمت  سوريا 
يخدم  ديمقراطي  حل  نحو  لالنطالق  مناسبة 
العكس  فعملت  روسيا  أما  السوريين،  عموم 
وحتى في مؤتمر سوتشي لعبت دور سلبي، 
السوري  الشعب  لم يكن في خدمة  والمؤتمر 
وفي  والروسية،  التركية  المصالح  خدم  إنما 
وتركيا  إيران  محور  مع  االتفاق  تم  آستانا 
فيه أي  لم يكن  الذي  المؤتمر  برعاية روسيا 
الجوالت  فشلت  وبالتالي  سورية  صياغة 
اآلن  وحتى  آستانا.  مؤتمر  في  التفاوضية 
روسيا تدخل في اتفاقات وتفاهمات مع تركيا 
على حساب الشعب السوري، وعلى الروس 

النظر  يعيدوا  أن  الروسي  الخارجية  ووزير 
المشهد  قراءة  من  بد  وال  تصريحاتهم  في 
يروا  وأن  الحقيقي،  بوجهه  الدقيق  السوري 
بأن المكونات والشعوب الموجودة في الشمال 
الحل  واقع  درسوا  من  أكثر  هم  السوري 
الوطنية  الوحدة  على  الحفاظ  في  وساعدوا 
التصريحات  وهذه  سوريا،  في  والجغرافية 
في هذا الوقت بالذات ال تخدم السوريين وال 
بمثابة  تأتي  وهي  في سوريا  الروسي  الدور 
في  األرض  على  الموجودة  للحقائق  تشويه 

الشمال السوري. 
وحديثه  أردوغان  لتصريحات  بالنسبة  أما 
عن اإلرهاب في الشمال السوري كما يدعي 
سوتشي  في  اردوغان  بين  االتفاق  فأوالً 
يتم،  لم  أو  االتفاق  هذا  تم  سواًء  بوتين  مع 
يتم  أن  يمكن  التي  المرحلة  عن  فلنتحدث 
هذا  أن  حيث  المثال  سبيل  على  االتفاق  فيه 
ادروغان  أن  على   دليل  فهو  تم  إن  االتفاق 
وتركيا هم من يديرون المجموعات اإلرهابية 
منذ  وانما  اآلن  منذ  ليس  إدلب  في  المتواجدة 
بداية األزمة السورية. وإن لم يتم هذا االتفاق 
بشكل  سوريا  مستنقع  في  تركيا  غوص  فهو 
المباشرة  المواجهة  في  ستكون  ألنها  أكبر 
إدلب  من  كل  في  اإلرهابية  المجموعات  مع 
الحزب  الخصوص  وجه  وعلى  حولها،  وما 
القاعدة،  وتنظيم  النصرة  وجبهة  التركستاني 

تسليم  اآلن  حتى  يرفضون  الذين  وهؤالء 
السالح أو الدخول في تفاهم مع النظام حول 
في  ورد  كما  السالح  منزوعة  منطقة  اقامة 
االتفاق الذي عقد في سوتشي، وهذه المنطقة 
التي تضم منطقة فصل بين قوات المعارضة 
كما سماها اردوغان، ومن ناحية اخرى يريد 
اردوغان التشويش على الرأي العام الموجود 
في تركيا وسوريا من خالل صرف النظر عن 
قيامه بلعب ممثل اإلرهابيين الموجودين في 
إدلب والتفاوض باسمهم مع روسيا، اردوغان 
ـ  الروس  يحاول  كما  ـ  يشوه  ان  أيضا  يريد 
السوري،  الشمال  في  الموجود  الواقع  حقيقة 
من خالل اطالق تصريحات ال أساس لها من 
الصحة وهي تفتقد إلى المصداقية والواقعية. 
أن يغطي عالقته مع  يريد  اردوغان  أن  كما 
اإلرهاب وتأثيره غير المحدد على الجماعات 
اآلن  حولها  وما  إدلب  مناطق  في  الموجودة 
عفرين والباب وجرابلس وإعزاز المحتلة من 
قبله، لذلك اردوغان من خالل تصريحاته يريد 
أن يقوم بعملية اخرى ينقذ فيها االرهابيين كما 
أنقذ داعش عام 2016 عندما قام باستقبال من 
فّر من “داعش” وترك ساحات المواجهة مع 
وجهتهم  وكانت  الديمقراطية،  سوريا  قوات 
الهرب إلى تركيا، حيث قام اردوغان بإعادة 
يسمى  فيما  جديد  واسم  تنظيم  في  تنظيمهم 
بدرع الفرات، وقام باحتالل جرابلس ومن ثم 

الباب واعزاز وما حولها تحت هذا المسمى، 
وبالمسمى ذاته الذي قام بالهجوم على عفرين 
هذه  بسياساته  يحاول  اردوغان  واحتاللها. 
ويحاول  المنطقة  في  نفوذه  من  يوسع  أن 
اإلرهاب  مع  عالقته  على  التغطية  بذلك 
والسعي إلنقاذ ما تبقى من الفصائل اإلرهابية 
يد  على  داعش  مرتزقة  دحر  بعد  وبخاصة 
المقاومة  والقوى  الديمقراطية  سوريا  قوات 
التغطية  يريد  وكذلك  السوري،  الشمال  في 
على سياساته التي يقوم بها في عفرين سياسة 
على  والسيطرة  والخطف  والقتل  االبادة 
المزارع والمنازل وتدمير اآلثار في محاولة 
من  يحاول  اردوغان  المدينة،  معالم  إلمحاء 
ما  كل  على  التغطية  الخطوات  هذه  خالل 
يحدث من أحداث في اإلطار نفسه بالمنطقة. 
عن  صدرت  التي  التصريحات  إلى  بالعودة 
وزير الخارجية الروسي فيما يخص الحديث 
تهديداً  تشكل  بأنها  الفرات  شرق  منطقة  عن 
هذه  تناول  من  بد  ال  السورية،  الوحدة  على 
التصريحات من عدة جوانب، فروسيا حينما 
تقوم بتصريح من هذا النوع وفي هذا التوقيت 
في  تم  الذي  االتفاق  بعد  وبخاصة  بالذات 
سوتشي بين بوتين واردوغان فال بد أن يكون 
له دالالت ويفهم منه بأنه ليس تصريحا عبثيا 
من ناحية، ومن الناحية األخرى قد نكون إلى 
وتركيا  بين روسيا  أمام صفقة جديدة  ما  حد 

تكون مشابهة لما تم في عفرين، وهذا خطر 
يدل على أن روسيا حتى اآلن ال تبحث عن 
الوحدة  فعلي  بشكل  تهدد  وهي  جدية،  حلول 

الوطنية ووحدة األراضي السورية.
 وكان على روسيا أن تفكر جدياً قبل اإلدالء 
تعاملت  من  هي  ألنها  التصاريح  هذه  بمثل 
الكثير  في  الديمقراطية  سوريا  قوات  مع 
من  وهي  داعش،  والنقاط ضّد  الجبهات  من 
قامت بزيارات رسمية إلى قامشلو واستلمت 
ضمن  يعملون  كانوا  شيشانين  مواطنين 
قامت  من  وهي  داعش.  مرتزقة  صفوف 
وشرق  شمال  في  السياسية  االرادة  بدعوة 
الثاني  سوريا إلى مؤتمر سوتشي في الشهر 
من  ذاتها  وهي  الجاري،   2018 العام  من 
قنوات  إقامة  او  العالقة  على  الحفاظ  تريد 
اتصال دائمة مع القوى السياسية والعسكرية 
عندما  ولكن  سوريا،  شمال  في  الموجودة 
األمر  فأن  كهذه؛  تصريحات  بإطالق  تقوم 
تناقض كبير وازدواجية في  بأن هناك  يعني 
السياسة الروسية من جهة، ومن جهة أخرى 
التصريحات  وهذه  جديدة  مرحلة  أمام  نكون 
بين  جديدة  صفقات  هناك  لتكون  البداية  هي 

تركيا وروسيا.  

سريعاً،  بسوريا  المتعلقة  التطورات  تتوالى 
المفاوضات  من  جديد  شكل  يتبلور  ومعها 
الدائرة حول سيطرة النظام السوري على كامل 
في  الروسي  الموقف  ويبرز  الحرب،  مناطق 
كل ذلك، متقدماً في ظل كالم غربي عن تحول 
لألسلحِة  األسد  استخدام  سيناريو  فيه،  أساسي 
الكيماويِّة في إدلب باَت جاِهًزا كَذريَعٍة لُعدواٍن 
ألمانيٍّ  فِرنسيٍّ  بِريطانيٍّ  أمريكيٍّ   ” “ُرباعيٍّ
باً  تَحسُّ أنفاسه  يَكتِم  والَجميع  سوريا،  على 
القبان”  “بيضة  تَكون  قد  تركيا  للُمواجهة، 
فَراقِبوا َموقِف أردوغان “الَحِرج” وهَل سيَقبَل 
بَخريطَة الُمعاَرضة للَحل ويتفاَوض مع ِدمشق 

وإحياء اتفاقيّة أضنة؟
مؤتمر  انعقاد  وعشية  أسبوع،  من  أكثر  منذ 
إلى  تصل  التي  الغربية  والتقارير  طهران، 
روسي  تحول  عن  تتحدث  لبنانيين،  سياسيين 
والمقصود  السوري،  الوضع  حيال  مرتقب 
ليس انقالباً يقوم به الرئيس الروسي فالديمير 
الجذري  بالمعنى  السوري  النظام  بوتين، تجاه 
إلطاحته، كما كانت حال مواقف بعض الدول 
مصالح  حول  الكالم  يتمحور  بل  الغربية، 
بين  التوازن  إحداث  إلى  سعيها  في  روسيا 

التدخل  حلفائها، في منطقة تكثر فيها عناصر 
اإلقليمي والدولي. 

ففي االستعداد الطويل نسبياً لمعركة إدلب، في 
حيالها  واألممية  األمريكية  التحذيرات  خضّم 
ظل  في  روسيا  من  صارم  بموقف  والتلويح 
المواقف  تصاعدت  النطاق،  واسعة  معركة 
من  سيفرضه  بما  االستحقاق  هذا  أهمية  عن 
السورية  الحرب  مجريات  على  جديد  إيقاع 
وتعزيز سيطرة النظام بالكامل على األراضي 
تتوالى،  التحضيرات  كانت  وفيما  السورية. 
عقدت قمة ثالثية )إيرانية - روسية - تركية( 
في طهران، تلتها قمة ثنائية )روسية - تركية( 
معركة  طارت  القمتين،  وبين  سوتشي.  في 
ال  الرسمية  التصريحات  كانت  وان  إدلب. 
بين  النظر  وجهات  في  خالفات  عن  تتحدث 
القوى الثالث حيال مصير إدلب والقوى التي 
تحارب فيه، إال أن ثمة تقارير غربية تتحدث 
عن خيط رفيع بين ما تريده روسيا من إيران 
تركيا  مع  عالقاتها  تمتين  من  فيه  ترغب  وما 
ال  عسكري  تطور  بأي  استفزازها  وعدم 
يرضي أنقرة التي تتعامل مع إدلب بالتنظيمات 

لسوريا.  ولرؤيتها  لها  امتداداً  فيها،  الموجودة 
حياً  نموذجاً  بوصفها  إدلب،  أن  األكيد 
للدبلوماسيات والمصالح االستراتيجية، ستترك 
أثراً بالغاً في العالقات بين الدول الثالث التي 
الشرق  ومنطقة  سوريا  في  مصالحها  تتقاطع 
أجل  من  تقاتل  أن  روسيا  تريد  ال  األوسط. 
األسد،  نظام  وتثبيت  وحدها،  إيران  مصالح 
من دون األخذ باالعتبار مصالحها مع تركيا، 
واشنطن  موقف  ودوزنة  إسرائيل،  مع  وطبعاً 

منها. 
وتريد إيران في المقابل تدخالً روسياً واضحاً 
من دون التباسات إلى جانبها، وال سيما لجهة 
العسكرية  والمساعدة  الجوية  الروسية  القوة 
الضرورية التي لعبت دوراً جوهرياً في حسم 
اتجاهات معارك أساسية؛ ألن إدلب تمثل البقعة 
كامل،  بشكل  األسد  نفوذ  لتثبيت  االستراتيجية 
وأيضاً لتأكيد دورها الحيوي، ودور حزب هللا، 
في سوريا، كمقرر في مجريات الحرب والسلم 
في  فاعالً  دوراً  أدت  التي  تركيا  وتريد  فيها. 
الحرب السورية، أن تكون لها كلمتها النهائية 

سوريا  مصير  في 

مصير  واألهم  المشتركة،  وحدودها  والكرد 
جانبها  إلى  وقفت  التي  العسكرية  التنظيمات 

طوال السنوات الماضية.
كادت معركة إدلب أن تعلن االنتصار السوري 
هذا  فرملت  روسيا  لكن  الكامل،  اإليراني 
ساحة  إدلب  أصبحت  لقد  اآلن،  االنتصار 
الدول  مصالح  فيها  تتشابك  ودولية،  إقليمية 
الثالث، التي لكل واحد منها أزماتها الخاصة، 
التركية،  العملة  انهيار  سوريا:  عن  بمعزل 
األمريكي  والحصار  العقوبات  إيران  انتظار 
عليها، التحديات الروسية االقتصادية الداخلية، 
وتوتراتها  أوكرانيا  في  والعسكرية  والسياسية 
من  األوروبي.  االتحاد  في  دول  مع  الدائمة 
معزوالً  سوتشي  لقاء  يكن  لم  المنطلق،  هذا 
عن أجندة روسيا تحديداً، في فرض خياراتها، 
وهي التي سبق أن عرفت خالفات في وجهات 
بعض  حيال  إيران  مع  مرة  من  أكثر  النظر 
أحداث سوريا وتطوراتها وتدخلها العسكري. 
تفضل  روسيا  بأن  غربية  ترجيحات  ثمة 
سابقة على  تحفظات  بقاء  مع  التركي،  الخيار 
حالها، على اإليراني ألسباب تتعلق بإسرائيل 
ونقاط  اقتصادية  مصالح  وبشبكة  وبواشنطن 
الشرق  في  ليس  البلدين،  بين  مشتركة  التقاء 
تتقاطع  أيضاً،  آسيا  في  بل  فحسب،  األوسط 
فيها مصالحهما أكثر مما تقاطع مصالح روسيا 
المصالح  عن  تتحدث  قراءات  وثمة  وإيران. 
تتعلق  التقرب من روسيا ألسباب  في  التركية 
ملفات  في  أنقرة  من  األمريكي  بالموقف 

روسيا  أن  األكيد  لكن  عدة،  وأمنية  اقتصادية 
تريد مراعاة ظروف كثيرة في تقاربها، سواء 
مع إيران أو مع تركيا، واألخذ باالعتبار أنها 
المتوسط،  على  كبيرة  إقليمية  قوة  البقاء  تريد 
ومناوراتها األخيرة مثال واضح على الرغبة 
في استعراض القوة هذه بعيداً عن موقفها من 
الدولتين اإلقليميتين، وتنسيقها معهما في ملفات 

المنطقة. 
كادت إدلب أن تكون الحجر األخير في رقعة 
الشطرنج إلعالن االنتصار السوري اإليراني 
االنتصار.  هذا  فرملت  روسيا  لكن  الكامل، 
وستكشف المرحلة المقبلة مزيداً من األحداث 
حصل  إن  الروسي،  التحول  مجريات  حول 
والتلويح  األمريكية  الضغوط  تأثيرات  تحت 
بتصعيد الموقف ضد روسيا وسوريا وإيران، 
أو أنه جرى نتيجة حسابات التموضع الروسي 
ـ التركي الجديد في ملفات مشتركة. وإذا كان 
إسقاط الطائرة الروسية في األيام الماضية قد 
حّول األنظار عن التفاهم الجديد الذي وفّر على 
مصير  أن  إال  مباشراً،  عسكرياً  تورطاً  أنقرة 
إدلب  مسلحي  وضع  في  وتأثيره  التفاهم  هذا 
وتعامل دمشق معه، سيظل الحدث األساسي، 
وليس  الحقيقي،  إيران  موقف  تبلور  بانتظار 

اإلعالمي من ما بعد سوتشي. 

إدلـب عنوان الـتحول الـروسـي

السياسة الروسية املتناقضة يف سوريا وحماوالت أردوغان الحتواء فشل استباقي

كمال عاكف

هيام القصيفي ـ صحيفة األخبار اللبنانية

مع  حواراً  لألنباء  هاوار  وكالة  أجرت 
المعارض السوري أكثم نعيسة للحديث حول 
األزمة السورية واالجتماعات التي تعقد بين 
وإدلب بشكل  الدول من أجل سوريا عموماً 
خاص. حيث قال: »إن مسألة إدلب ال تزال 
قيد الجدل والنقاش، وما جرى خالل مؤتمر 
روسيا،  )تركيا،  الثالثة  الدول  بين  طهران 
بوتين  جمعت  التي  سوتشي  وقمة  وإيران(، 
اتفاقات عابرة  وأردوغان هي على األغلب 

ومرحلية وقابلة للتغيير في أي لحظة«. 
إدلب  حول  االتفاقات  أن  إلى  نعيسة  وأشار 
إلى  الوصول  هو  تركيا  هدف  وأن  عابرة، 
سوريا،  في  مصالحها  وتحقيق  مآربها 
المشروع  على  القضاء  في  وبخاصة 
الديمقراطي في الشمال السوري، مؤكداً أن 
المعارضة بكل أطيافها والنظام لم يستطيعوا 
لألزمة  حل  وضع  بأخرى  أو  بصورة 
السورية وتحديد مستقبل سوريا، وأن تركيا 
واإلرهابيين  لإلرهاب  اإلقليمي  الخزان  هي 
األزمة  بداية  منذ  الدعم  لهم  قدمت  لطالما 
وحتى اآلن. وجاء الحوار على الشكل التالي:
التي  الدول  بين  اجتماعات  عدة  عقدت  ـ 
تسمي نفسها الضامنة من أجل إدلب، برأيكم 
إلى أين يتجه الوضع في سوريا بشكل عام 

وإدلب بشكل خاص؟
خفض  مناطق  عن  الحديث  إن  البداية؛  في 
بات  زمن،  ومنذ  الضامنة  والدول  التصعيد 
بات  المصطلح  وهذا  محتوى،  أي  دون  من 
التأثير الفعال في  يشير فقط إلى الدول ذات 
األزمة السورية ال أقل وال أكثر. وفي الحقيقة 
االستنتاجات  خالل  ومن  الحديث  يمكننا 
وسوتشي  طهران  مؤتمري  عن  الناجمة 

فيما بعد. إن مسألة إدلب ال تزال قيد الجدل 
والتفاوض، وما جرى خالل مؤتمر طهران 
وقمة سوشي هي على األغلب اتفاقات عابرة 
ومرحلية، قابلة للتغيير في أي لحظة؛ وهذا 
استخدام  في  وتركيا  روسيا  رغبة  يعكس 
باعتبارها  األقصى  حدها  إلى  الورقة  هذه 
تركيا  فيها  تستطيع  التي  األخيرة  الورقة 
اإلقليمية  األخرى  األطراف  جميع  تبتز  أن 
المكتسبات  من  المزيد  لتحقيق  والدولية، 
االطالق  على  وأهمها  لصالحها  السياسية 
شمال  وهو  األساسي  التركي  الطموح  هو 
سوري وإيجاد مناخ إقليمي ودولي إيجابي، 
الذاتية،  أو احتواء مناطق اإلدارة  إلضعاف 
الشمال  وتحويل  الكردي،  للوجود  إنهاء  أو 
التركي،  الطموح  مع  يتناسب  بما  السوري 
أبواباً  فتحت  التي  تركيا  فإن  المعنى؛  وبهذا 
فإنها  سوتشي،  قمة  في  عديدة  وثغرات 
ستسمح لدبلوماسيتها من خالل تلك الثغرات 
األخرى  المؤثرة  األطراف  ابتزاز  ممارسة 
السالح  نزع  آليات  مثل  سوشي  اتفاقية  في 
الثقيل والمكان الذي سينقل إليه، ومكان نقل 
الطريق  وضمان  اإلرهابيين،  من  اآلالف 
روسيا  جهتها  ومن  إدلب.  من  المار  الدولي 
أيضا، لن تقبل بوجود قواعد تركية أو قوات 
الشريط  على  لوجودها،  معادية  متطرفة 
قواعدها  يهدد  السوري،  التركي  الحدودي 
وتواجدها في سوريا. لذلك؛ يمكن القول: إن 
إدلب ال تزال تطحن بين رحى المطحنة ومن 
جميع الجهات. أما ما يخص األزمة السورية 
ورغم أنها قد أدخلت في مسار عام يقود إلى 
المسار  هذا  تفاصيل  أن  إال  وإنهائها،  حل 
والمساومة  التفاوض  صعيد  على  يجعلها 

السياسية مفتوحة وإلى أمد غير معروف. إن 
القرار 2254 وكذلك ورقة إعالن المبادئ، 
تغييرات  إحداث  ضرورة  على  يؤكدان 
كشرط  السوري،  النظام  بنية  في  سياسية 
للمضي قدماً في عملية الحل السياسي الذي 
يمتلك جميع عوامل االستقرار. وعليه يمكن 
القول: إن النظام السوري يوماً إثر آخر؛ بات 
لألزمة  نهائي  حل  أمام  عثرة  حجر  يشكل 
أخرى  تعقيدات  إلى  إضافة  هذا  السورية، 
تتعلق بالمكتسبات السياسية ألطراف التدخل 
في سوريا. في كل األحوال أرى أن إحداث 
على  أو  السوري  النظام  داخل  تغييرات 
األقل إجراء تغييرات سياسية ديمقراطية في 
سوريا »انتخابات وغيرها » سيمهد الطريق 

لحل سريع لألزمة السورية.
تركيا  أن  السوري  للوضع  مراقبون  يرى  ـ 
تحاول  بأنها  للعالم  نفسها  تظهر  أن  تحاول 
من  وذلك  إدلب  في  اإلرهاب  على  القضاء 
منظمة  الشام  تحرير  هيئة  إعالنها  خالل 
من  العديد  هناك  تزال  ال  فيما  إرهابية، 
تركيا  وتستمر  إرهابية  تعتبر  التي  الفصائل 
نقاط  تقوية  ستار  تحت  لهم  الدعم  بتقديم 
هذا  تقرؤون  كيف  لها،  التابعة  المراقبة 

السيناريو؟
الداعم  اإلقليمي  الخزان  اليوم  تركيا  تعتبر 
البوابة  كانت  عملياً  واالرهابيين،  لإلرهاب 
الرئيسية التي دخل منها اإلرهاب إلى سوريا 
اإلرهابيون  فيها  يعيد  التي  المحطة  وهي 
الذي  الملجأ  وهي  أوضاعهم،  ترتيب 
يستعيدون فيه أنفاسهم، هذا األمر يمكن ألي 
زائر لتركيا أن يالحظه، حيث ينتظر مئات، 
اسطنبول  شوارع  في  اإلرهابيين  آالف  بل 

الشوارع  في  يتحدثون  المدن  من  وغيرها 
عن عملياتهم القتالية واإلرهابية دون خوف. 
والدعم اللوجستي الذي تقدمه تركيا لإلرهابين 
والمرتزقة، أيضا ليس خافياً على أحد، ومنذ 
أيام قليلة حددت موقفاً خجوالً من هيئة تحرير 
فعالً  ال  قوالً  إرهابية  اعتبرتها  حيث  الشام 
وهي باألساس على قائمة اإلرهاب الدولية، 
الغربية  اإلعالم  وسائل  من  الكثير  وأيضا 
إلى  تركية  تعزيزات  إرسال  عن  تحدثت 
الفصائل  إلى  متطورة  أسلحة  وتقديم  إدلب، 
الشام. وهذا  اإلسالمية بما فيها هيئة تحرير 
لجميع  كان رسالة واضحة  التركي  الموقف 
األطراف بأن الفصائل اإلسالمية ما هي إال 
أن  قادرة  بيدها، وهي وحدها  أوراق  مجرد 
تقرر مصير هذه المجموعات، وبذلك تصبح 
المفاوضات  طاولة  على  األقوى  الطرف 
لتعقيدات  حل  أي  إيجاد  يتم  لن  بدونه  الذي 
نفاقاً  الغرب  هاج  والذي  إدلب،  في  الموقف 
على مصير المدنيين والمهاجرين المحتملين 
وغيرها. وال بد هنا من التنويه إلى أن جميع 
إال  هي  ما  حالياً  القائمة  اإلقليمية  التحالفات 
آني، وهي معرضة في  تحالفات ذات طابع 
كل لحظة للتبدل، واعتقد أن موضوع إدلب 
األزمة  لحل  النهائية  المراحل  باألحرى  أو 
ودولية  إقليمية  تحالفات  ستنشئ  السورية، 
جديدة، ونظراً للبعد الدولي للمسألة السورية 
فإن  العالمية،  السياسة  في  العميق  وتأثيرها 
طابع هذه التحالفات الجديدة لن يكون مرحلياً 

فقط وإنما استراتيجياَ وبعيد المدى.
ـ لكل دولة من هذه الدول »الضامنة« أهدافها 
الخاصة في إدلب، بحسب متابعتكم لألوضاع 
السورية كيف ستكون العالقة بين هذه الدول 

إذا لم يتفقوا على مصير إدلب؟
تركيا  وتتالعب  تلعب  أن  الطبيعي  من 
يتناسب مع مصالحها  بأوراقها وأدواتها بما 
اآلنية واالستراتيجية، ومن بين تلك األوراق 
الفصائل اإلسالمية، وإن اعداد تلك الفصائل 
متناقضةً؛ فهذا ايضاً يعتبر جزءاً من عملية 
فإشارتها  الداللة،  واضح  إعالمي  تالعب 
في  كبيرة،  أرقام  إلى  محددة  لحظة  في 
ما  الوقوع  وشك  على  الحرب  كانت  لحظة 
التي ستقع  الخسائر  إلى مدى  هو إال رسالة 
حاولوا  إن  والنظام  الروس  صفوف  في 
وحين  ترهيب،  رسالة  وهذه  إدلب،  اقتحام 
آالف،  إلى بضعة  الرقم  تخفيض  تم  االتفاق 
هؤالء  من  اآلالف  عشرات  لحماية  وذلك 
إلقاء  أو  الترحيل  من  والمرتزقة  اإلرهابيين 

السالح أو اإلبادة أو االعتقال.
ـ ما تأثير هذه التجاذبات والتصريحات التي 
سوتشي  مساري  على  إدلب،  حول  تجري 

وآستانا؟
المسارات  هذه  كل  وجنيف،  استانا، سوشي 
وإلى حد كبير قد وضعت على الرف، وبدأت 
عملية،  أكثر  أخرى  مسارات  تأخذ  األزمة 
وثالثية  ثنائية  مؤتمرات  قمة،  مؤتمرات 
وغيرها من المؤتمرات، واألهم من كل هذا 
وذاك هو أن األطراف المحلية في الصراع 
السوري لم يعد لها أية مكانة في جميع هذه 
المعارضة  فال  بسوريا،  المتعلقة  النشاطات 
أو  بصورة  يشارك  النظام  وال  أطيافها  بكل 
بأخرى بوضع حل أو يساهم بوضع تصور 
االنهيار  يعكس مدى  لمستقبل سوريا، وهذا 

والتهافت السياسي لهذه األطراف.

أوضح القيادي في حزب العمال الكردستاني 
الشعب  إلى  تنظر  تركيا  أن  يالن  قره  مراد 
الكردي في سوريا، على أنهم يشكلون تهديداً 
لها مشيراً إلى أن الجمهورية التركية تأسست 
وقال:  الكردي  الشعب  إبادة  أساس  على 
في  الثانية  المرحلة  بدأ  اليوم  »أردوغان 
مرحلة  وهي  أال  التركية  الجمهورية  تاريخ 
بزعامة  الجديد  النظام  هذا  الرئاسي،  الحكم 
أردوغان تشكل على أساس تحقيق هدفه في 
إبادة الشعب الكردي. ولكي يتمكن أردوغان 
عليه  تركيا  في  والسلطة  بالحكم  التفرد  من 
ذلك  جاء  الكردي«.  الشعب  يبيد  أن  أوالً 
قناة  الذي أجرته معه  الحوار الخاص  خالل 

ستيرك الفضائية.

هدف االحتالل الرتكي
 اهليمنة على املنطقة 

والتنمية  العدالة  حزب  أن  قريالن  وأوضح 
والقاعدة،  المسلمين  اإلخوان  خط  يتبنى 
هذه  إن  معاً.  تحالفوا  األساس  هذا  وعلى 
من  والكثير  إدلب  في  تجلت  الوثيقة  العالقة 
المناطق األخرى، هذا النهج والتحالف يشكل 

ومع  تركيا  العربي.  الشعب  على  خطراً 
في  جديدة  أزمات  لخلق  تمهد  التحالف  هذا 
الموجودة  األزمات  إلى  باإلضافة  المنطقة، 
المناطق  على  الهيمنة  تركيا  وهدف  حالياً، 
هذه  مع  تتحالف  لذا؛  حدودها.  خارج 
في  تركيا  ذراع  لتكون  المتطرفة  الجماعات 
الخارج. وفي هذا اإلطار ومنذ العام 2011 
تركيا  عملت  السورية  األزمة  بدأ  مع  أي 
الجماعات.  تلك  عبر  مخططها  تنفيذ  على 
وفي العام 2015 تحولت تلك العالقات إلى 
تحالف في حين كانت تركيا ومنذ البداية على 
عالقة مع اإلخوان السلمين والقاعدة، كانت 
في  والعتاد  بالسالح  الجماعات  هذه  تدعم 
تشهد عمليات عسكرية  كانت  التي  المناطق 
ضد النظام السوري. العدالة والتنمية وقطر 
كانتا تدعمان تلك العمليات العسكرية وقبلهم 
دعم  عن  انسحبت  األخيرة  لكن؛  السعودية. 
تلك الجماعات، منذ البداية كانت تركيا وقطر 
باألموال  المتشددة  السلفية  الجماعات  تدعم 
بهدف  النظام في سوريا؛  لمحاربة  والسالح 
حزب  لسياسة  وكان  سوريا  على  الهيمنة 
العدالة والتنمية وزعيمها أردوغان دور كبير 

في تصعيد األزمة السورية.  
وحول الموقف التركي من الكرد في روج آفا؛ 
قال قره يالن: »طلبت تركيا من روسيا فور 

بدأ الحوار ما بين مجلس سوريا الديمقراطية 
والنظام السوري من أجل البحث عن حلول 
الكردية قطع  القضية  السورية وحل  لألزمة 
الحوار  قطع  »يجب  بقولها:  بينهما؛  الحوار 
القائم ما بين القوى الكردية في شمال سوريا 

ودمشق«. 
بتنفيذ  لها  بالسماح  روسيا  طالبت  تركيا 
أيضاً  رفعت  تل  في  عسكرية  عمليات 
لمحاربة وحدات حماية الشعب هناك وتهجير 
تهجير  إلى  إضافة  رفعت،  تل  من  الكرد 
وتطالب  طالبت  وتركيا  عفرين،  مهجري 
قوبلت  لكنها  منبج  مدينة  على  بالسيطرة 
المعوقات  من  والعديد  األمريكي،  بالرفض 
األخرى. ومقابل تحقيق تلك النقاط أوضحت 
للجانب الروسي قدرتها على إخراج النصرة 
جرابلس،  إلى  بإرسالهم  وستقوم  إدلب،  من 
من  يكون  وبهذا  وإعزاز،  عفرين  الباب، 
إدلب  في  سلمي  حل  إلى  الوصول  الممكن 
دون تعرض حياة المدنيين للخطر. وبالنظر 
إلى المطالب التركية ندرك أن هدفها ضرب 
نيل  من  ومنعهم  الكردي  الشعب  مكتسبات 
نيل  من  الكرد  ومنع  المشروعة،  حقوقهم 
حريتهم وبناء نظام حكمهم والدفع باتجاه عدم 

اإلعتراف بهم«. 

دعم العصابات
 واحلركات القومية

قره  قال  البعيدة  التركية  األهداف  وعن 
مواصلة  هو  القريب  تركيا  »هدف  يالن: 
أما  الكردستاني،  العمال  حزب  ضد  حربها 
الهدف البعيد المدى فهو القضاء على جميع 
مكتسبات الشعب الكردي. وتركيا تعلن هذه 
على  ومثال  العلن،  على  صراحةً  األهداف 
باشور  استقالل  استفتاء  إعالن  خالل  هذا 
ال  أنه  أردوغان  قال  العراق  عن  كردستان 
يرغب بوجود كيان كردي على حدود بالده. 
على  القضاء  من  تمكنا  ما  إذا  يقولون:  وهم 
الكرد في باكور كردستان، فهناك الفيدرالية 
في باشور كردستان وما يماثله في روج آفا 
الحركة  إنهاء  الممكن  غير  من  لذا؛  أيضاً. 
يكمن  والحل  كردستان.  باكور  في  الكردية 
في  الكردية  الحركة  نمو  على  القضاء  في 
روج آفا وباشور كردستان كبداية لقمع الكرد 
تستهدف  تركيا  لهذا  كردستان.  باكور  في 
من روج  كل  في  الكردي  الشعب  مكتسبات 
آفا وباشور كردستان، باإلضافة إلى االتفاق 
في  الكرد  على  للقضاء  اإليراني  النظام  مع 

روجهالت كردستان«.
وأضاف: »وبهذا تستطيع تركيا التخلص من 
الخطر الكردي الذي تعتبره تهديداً لوجودها، 
أنه  على  الكردي  الشعب  إلى  وتنظر  كما 
التركية  فالجمهورية  بقاءها،  يهدد  خطر 
الشعب  وجود  انهاء  مبدأ  على  تأسست 
الثانية  المرحلة  بدأ  اليوم  أردوغان  الكردي. 
الحكم  إعالن  خالل  من  التركية  للجمهورية 
القضاء  أساس  على  المبني  لتركيا  الرئاسي 
على الشعب الكردي. أردوغان وحتى يضمن 
تفرده بالحكم فعليه أوالً القضاء على الشعب 

الكردي وإسكات صوتهم وإمحاء أثرهم«. 
 واختتم القيادي في حزب العمال الكردستاني 
نظام  »إن  بالقول:  حديثه  يالن  قره  مراد 
من  أردوغان  تمكن  الذي  الرئاسي  الحكم 
وحزب  العصابات  دعم  خالل  من  تأسيسه 
إعادة  أساس  على  تشكل  القومية،  الحركة 
المنطقة،  على  المهيمنة  القومية  الدولة 
وحتى في أحالمهم يطالبون بمدينة كركوك، 
يطالبون  كما  تركية  أراضي  أنها  ويعلنون 
آبائهم  بمدينة الموصل ويؤكدون أنها ارض 
وأجدادهم. هذا النظام الذي تأسس على هذه 
على  كبيراً  وتهديداً  خطراً  يشكل  المبادئ 

الشعب الكردي«.

«االتفاقات حول إدلب مرحلية 
ة حلظة«

ّ
     وقابلة للتغيري يف أي

أكثم نعيسة: 

«دولة االحتالل الرتكي تستهدف
 مكتسبات الشعب الكردي أينما كان«

مراد قره يالن: 



www.ronahi.netالعدد 579  

اخلميس
9/27/ 2018م

العدد 579   www.ronahi.net

اخلميس
9/27/ 2018م 5ثقافة وأدب تقارير وتحقيقات8

الثقافة  لمركز  المشترك  الرئيس  أكد 
في  محمود  عمر  وريفها  منبج  في  والفن 
سيقيم  المركز  إن  لصحيفتنا؛  تصريح  

المهرجان األول للغناء على مستوى مدينة 
»يقام  محمود:  عمر  وقال  وريفها.  منبج 
في  نوعه  من  األول  يعد  الذي  المهرجان 
ما  الفترة  في  السوري،  الشمال  مناطق 
بين 2018/9/25 ولغاية 2018/10/18 
جميع  سيقبلون  أنهم  إلى  مشيراً  المقبل«. 
الفئات العمرية، وذلك ألن الفن ال يتوقف 
عن عمر معين باعتبار إن ثقافة الغناء، قد 
ُحرم منها مجتمعنا في ظل حكم نظام البعث 
ومرتزقة الجيش الحر وداعش. مضيفاً إلى 
إن هدف المهرجان األول، هو إعادة إحياء 
وترسيخ  المكونات،  لكل  المنوع  الفلكلور 
القادمة،  األجيال  عند  الشعبي  الموروث 
االندثار  ال  الوجود  رهين  ذلك  يبقى  لكي 
بدون  الجميع  وسينال  هذا  والتهميش. 

استثناء كل الدعم والتشجيع. 

وعن نية المركز بجعل المهرجان مهرجاناً 

الكاتب: زكريا تامر
القصة: يوم أشهب

من 
أروقة 
اإلبداع

إعداد/ عبدالرمحن حممد

السياسي  المشهد  في  تشكل  إدلب  باتت 
السوري ساحة صراع بين الدول اإلقليمية 
مساحة  لنفسها  تخلق  دولة  كل  والدولية، 
من العالقات االقتصادية مع النظام أو مع 
الحكومة المقترحة بعد االستقرار السياسي 

لسوريا.

انطالقتها  منذ  السورية  األزمة  تتبعنا  لو 
من  فيها  حدث  وما  اآلن  وحتى   2011
ودمار  وتهجير،  وقتل  وويالت  حروب 
العالقات  في  وخلخلة  التحتية،  للبنية 
حينها  األخالقية،  والروابط  االجتماعية 
من الممكن أن نقرأ ما يمكن أن يحدث في 
أن يحقق كل طرف من  يمكن  إدلب، وما 
أرباح سياسية واقتصادية في ظل سياسات 
تارة  األطراف  بعض  فيها  تلتقي  محورية 
وتختلف تارة أخرى تبعاً لمصالحها ومدى 

تحقيقها بأقل الخسائر. 

تلك الدول والقوى المتصارعة على سوريا 
الدولية منها واإلقليمية تعمل بشكل أحادي 
األرض  على  الموجود  المحلية  القوى  مع 
أو سياسية  وتتبنى معها عالقات عسكرية 
بغية  ثالثي  أو  ثنائي  تحالف  إطار  في 
األخرى  للقوى  فيها  تتصدى  قوة  تشكيل 

التي تنافسها في تقسيم الكعكة السورية.

      سياسات ومصاحل عرجاء

كل دولة تبني سياسات محورية مع حركات 
أو تيارات أو دول تعيش أزمة سياسية أو 
اقتصادية تبقى سياسات عرجاء، وال يكتب 
المحورية  السياسات  كون  النجاح،  لها 

صغيرة  واألخرى  كبيرة  قوة  بين  تتم 
واضحاً  بينهما  التكافؤ  يبدو  وال  وناشئة، 
تكتيكية  بل هي عالقات  النواحي،  في كل 
سهلة  طرق  على  تعتمد  )براغماتية( 
في  أجنداتها  خاللها  من  تحقق  وقصيرة 

دولة ما.  

التأثير  القوية ذات  بالمحصلة تعتمد الدول 
العالمية وبخاصة  السياسات  المباشر على 
الدول  ببعض  تلحق  التي  األزمات  في 
وال  المحورية،  السياسات  على  والشعوب 
إذا  إال  السياسات  تلك  الدول  هذه  تمارس 
يقودها  من  أو  الشعوب  تلك  بأن  تأكدت 
يعد  لم  سياسي  نظام  مع  تناقضات  تعيش 
وتبحث  وتتطلع  االستمرار،  على  قادراً 
عن مستحقات سياسية جديدة، أو تغيير في 

بنيتها التحتية.

القوية  الدولة  قبل  من  العالقة  هذه  تبدأ 
من  تحررية  أو  سياسية  حركة  باحتواء 

وفق  لوجستي  أو  عسكري  دعم  خالل 
الحاجة حتى تتمكن تلك الدولة من احتواء 
قيادة تلك الحركة وفق ما تشاء، حينها تبدأ 
المرحلة الثانية وهي االحتضان والرضوخ 
ألغلب اإلمالءات، في هذا األثناء ال تبقى 
لتلك الحركة أي إرادة في تحقيق برامجها 
السياسية والعسكرية إال بالعودة لتلك الدولة 
الداعمة لها، من هنا تعيش تلك الحركة أو 

الفصيل حالة احتضار سياسي. 

والتيارات  بتعدد األحزاب  إدلب  تعيشه  ما 
السياسة  هذه  تمثل  والفصائل  والحركات 
المال  من  عليها  تغدق  التي  المحورية 
الشروط  كل  تطبق  أن  شريطة  السياسي 
التي تبنتها، من هنا ال يمكن التعويل على 
هذه الفصائل بصناعة أي قرار سياسي أو 
حتى المشاركة فيه، بل تجد الدولة الداعمة 
بأن سياساتها تأخذ طريق النجاح دون أن 
دبلوماسياً  حتى  أو  عسكرياً  جهدا  تكلف 
أصبحت  التي  الفصائل  تلك  خالل  من 
أدوات طيعة وسهلة لتحقيق تلك االجندات 

الخارجية.

سقوط احلركات يف مصائد 
السياسات احملورية

بادئ ذي بدء ال تمتلك هذه التيارات حقائق 
إقناع  أو  السلطة،  لبلوغ  ومفاهيم صحيحة 
الجماهير بمشروعها السياسي، وأحياناً ال 
تعتمد على منهج صحيح في إنهاء األزمة 
التي تجتاح بلدها، وفي بعض األحايين ال 
تجعل  قد  صحيحة  وآليات  أدوات  تمتلك 
السياسية  الحالة  على  تأثير  ذو  ذاتها  من 
يعملون  آخر  جانب  من  واالجتماعية، 

يحتفظ  الذي  الصحيح  المنهج  بخالف  
وبرامجها  بأفكارها  ذاكرتهم  في  الناس 
الميدانية التي تنهي األزمة مباشرة. وتهيئ 
للمجتمع حياة تليق بها، وتعطيها دفعاً قوياً 
بالسير نحو الحياة الحرة، من هنا نجد بأنها 
تقليدية  ونظريات  أفكار  بمجموعة  تتميز 
تواكب  ال  ذاتها،  على  منقسمة  ونمطية 
تطلعات سوريا وشعوبها. لهذا؛ تسعى كل 
القوى العظمى إلى استغالل هذه الفصائل 

والتيارات، وتسقطها في فخ التبعية. 

ثقافات وهمية وأجندات متباينة
قامت دولة االحتالل التركي بفتح حدودها 
والعتاد  بالسالح  ودعمتهم  المرتزقة  أمام 
وجمعتهم في إدلب وتحكمت في مصيرهم؛ 
المدينة،  هذه  على  وباء  شكل  الذي  األمر 
وبات وجودهم يشكل خطراً على المنطقة. 

   

إدلب... على شفري اهلاوية
على  تتكالب  المتصارعة  الدول  كل 
ادلب وتفرز سمومها بكل  »قصعتها« في 
غياب  ظل  في  ذاته،  الوقت  في  عدوانية 
من  ودبلوماسية،  سياسية  حلول  آلمال  تام 
استخالص خصائص  يمكن  التجليات  هذه 
التي  اليومية  التطورات  فحسب  محددة، 
ممارسات  خالل  ومن  إدلب  في  تجري 
في  نفسه  يجد  لم  بأنه   القول  يمكن  النظام 
يوٍم ما ومنذ نشوب األزمة؛ يكرس جهده 
وطنية  حلول  لوضع  والمادي  السياسي 
المجتمع  بناء  إعادة  قوامها  ديمقراطية 

السوري بكل أطيافه مكوناته.

من الذي يكرس األزمة 
ويدميها؟

دون أدنى شك يبقى النظام في سوريا 
بمقدمة العاملين على ذلك، فخالل أكثر 
من أربعة عقود مضت رسخ سياسة 

الحزب الواحد، ولم يكن مهتماً بمجمل 
القضايا السياسية واالجتماعية والمعيشية 

التي كانت تعصف بالسوريين، هذا 
االهمال سمح للقوى الشعبية باالنتفاضة، 
وحين باتت سوريا ساحة للفوضى والقتل 
والتهجير تدخلت الدول االقليمية والدولية 

عسكرياً وسياسياً، وعملت كل دولة 
على رسم سياسات محورية مع الفصائل 
والتيارات واالحزاب السورية وفق ما 

تقتضي مصالحها االستراتيجية.

قبل  النظام  ممارسات  تفاصيل  عن  بعيداً 
الممارسات  بأن  القول  يمكن  األزمة  وبعد 
الفعلية جاءت من خالل النخبة التي شكلت 
قيادة  إليها  اسندت  والتي  الواسعة  القاعدة 
وإدارة الدولة، هذه النخبة لم تتخذ قرارات 
وثقافية  وتنموية  واقتصادية  سياسية 

تتناسب والتنوع االجتماعي السوري الغني 
هذه  تعي  لم  السياق  بذات  ولغاته،  بثقافاته 

العلمية للسياسة ولم تحاول  النخبة األسس 
مقتضياتها،  حسب  المواقف  من  االستفادة 
ارتجالية  سياسات  يمارسون  كانوا  بل 
نظريات  تطبيق  أجل  من  ُكرست  وعفوية 
وسائل  على  واالعتماد  ضيقة،  حزبوية 
بدائية ال قيمة لها، ولم تخلق غايات تمس 

الوجدان المجتمعي.

من  النخبة  تلك  تتمكن  لم  المقاييس  بكل 
الداخل  في  ال  السياسية  اللعبة  استيعاب 
وال في الخارج، بل كانت تعمل في إطار 
الحفاظ على مصالحها الشخصية وكرست 
أما  عليها،  والحفاظ  السلطة  بتمجيد  نفسها 
تكن  فلم  الفساد  ومحاربة  االصالح  قضايا 
يعتمدوا  لم  كونهم  برامجهم،  سياق  ضمن 
على منهج علمي ومفاهيم مجتمعية والتفرغ 
لقضايا وهموم المواطن، وبالنتيجة لم يكن 
عملهم يعتمد على رؤية مفاهيم اآلخر، بل 
مفاهيمهم  زوايا  من  لآلخر  رؤاهم  كانت 
سوريا  في  تكن  لم  لهذا  لقراءته،  الضيقة 
لمفاهيم  واحدة  اجتماعية  سياسية  رؤية 
ساهمت  آخر؛  جانب  ومن  الديمقراطية. 
الدول الخارجية؛ اإلقليمية والدولية بإطالة 
عمر األزمة السورية من خالل المحافظة 
على مصالحهم وفي مقدمتهم دولة االحتالل 
التركي التي دعمت المرتزقة بعد إدخالهم 
الديمقراطي  المشروع  إلفشال  سوريا  إلى 

للشمال السوري، كما  

الدميقراطية وحل األزمة

حتى ندرك حجم المأساة في سوريا يجب أن 
ندرك بأن هذا المجتمع يمر بمرحلة تطور 
بالكثير  عصفت  المرحلة  هذه  ديمقراطي، 
من القيم واالخالقيات المجتمعية التي كانت 
راسخة في ذهنيته منذ مئات السنين، بذات 
السياق كان جل اهتمام النظام هو االحتفاظ 
سياسية  قضايا  تبني  خالل  من  بالسلطة 

واعالمية والتمسك بالمركزية.

المكونات  وبقية  االقليات  استبعاد  ويأتي 
والتركمان  واألرمن  والسريان  الكرد  من 

من المشاركة في القضايا الحيوية والهامة 
غياب  إلى  باإلضافة  األزمة،  فجرت  التي 
المطالب  أهم  كأحد  االجتماعية  العدالة 
يلبي  يكن  لم  النظام  ألن  الجماهيرية، 
احتياجات المواطن، لهذه األسباب وغيرها 

خرجت الجموع ثائرة على النظام.

ذات  المحورية  القضايا  تبقى  حين  في 
السورية  االزمة  في  المعقدة  االشكاليات 
التي لعبت دوراً مهماً في استفحال أزمتها 
النظام  قبل  من  االعتقال  رهن  زالت  ما 
ومن  أيضاً،  المعارضة  فصائل  وبعض 
للسياسات  التصدي  الملحة  القضايا  تلك 
الدخيلة،  الدول  تمارسها  التي  المحورية 
وجهداً  كبيراً  عبئاً  الجماهير  حملت  والتي 
من  إال  له  التصدي  يمكن  ال  قوياً  سياسياً 
خالل تقارب ووحدة الرؤى المستقبلية لكل 

السوريين.

السورية؛  الوطنية  القوى  تتكاتف  ما  بقدر 
البناء  تشكل  في  جذرية  تغييرات  تتحقق 
مشاركة  يمكن  حينها  الصحيح،  السياسي 
ويبقى  القرار،  في صناعة  الشعبية  القوى 
الخطاب الوطني الواحد وبثقافاته المتعددة 
محاربة  في  واألجدى  القوي  السالح 
الفرد  ذهنية  وتغيير  المحورية  السياسات 
واستخالصه من الزيف الثقافي الذي لحق 

به وترسخت فيه أثناء األزمة.

على  تعتمد  إن  السورية  لألزمة  خاتمة  ال 
تقترن  ولم  السوري،  ـ  السوري  الحوار 
كل  وبمشاركة  الوطني  السياسي  بالعمل 
القومية  اطيافها  السياسية وبمختلف  القوى 
األحادية  األنظمة  ألن  والدينية،  والطائفية 
صحيحاً  سيراً  تسير  أن  يمكن  ال  وحدها 
بالوطن والمواطن نحو االستقرار والتنمية.

سوريا  في  والعرقي  الثقافي  التنوع   
سياسي  خطاب  بناء  في  مهمة  اضافات 
للتصدي لكل السياسات المحورية التي من 
سوريا،  شؤون  في  الدول  تتدخل  خاللها 
المكونات  وحدة  من  يضعف  التدخل  هذا 
المؤسسات  لبناء  وتفرغها  وتفاعلها 
المجتمعية والتي هي النواة األولى في بناء 

المجتمع السوري.

االجتماعي  الشكل  من  هام  جزء  والكرد 
والثقافي في سوريا، وال ضير إن ساهم في 
صناعة القرار السوري، وال يمكن تجاهل 
وتهميش هكذا مكون؛ كان وما يزال ينشر 
يمكن  الشكل  بهذا  سورياً،  وطنياً  خطاباً 
القادمة  المرحلة  في  الحكومة  تعمل  أن 
الحالة  في  المكونات  كل  مشاركة  على 
وال  واالقتصادية،  واالجتماعية  السياسية 
يمكن تحقيق ذلك إال من خالل تثبيت أسس 
من  ستتبلور  والتي  الحقيقية،  المواطنة 
كل  يشمل  سوري  دستور  صياغة  خالل 

السوريين دون استثناء.

حتقيق/ فريوشاه أمحد    

إدلب... تتأرجح بني االتفاقيات اإلقليمية والدولية

يقول الجاحظ عن الكتاب: »إن الكتاب يُقرأ 
بكل مكان، ويظهر ما فيه على كل لسان، 
الحكيم،  يذهب  وقد  كل زمان،  مع  ويوجد 
أثره«.  العقل، ويبقى  وتبقى كتبه، ويذهب 
حله،  في  اإلنسان  صديق  هو  فالكتاب 
والسعادة،  للمتعة،  جالٌب  وهو  وترحاله، 
الكمال،  إلى  المتعطشة  للروح  مغٍذ  وخير 
والنفس الساعية إلى افتراس الفرح، فأجمل 
هي  النيرة  باألفكار  العقول  لصقل  هدية 
المتحضرة، والمتقدمة هي  الكتاب، فاألمم 
األمم المثقفة، والمجتمع القارئ هو المجتمع 
المنطلق  هذا  من  الحياة.  ألهمية  المدرك 
إلى  الجزيرة  إقليم  في  الثقافة  هيئة  تسعى 
المطالعة  أهمية  حول  توعية  بحملة  القيام 
من خالل إقامة معارض متنقلة للكتب في 
مدن اإلقليم، فكانت البداية من مدينة ديركا 
في صالة  الثقافة  هيئة  أقامت  حيث  حمكو 
شبيبة روج آفا معرضاً للكتاب استمر ثالثة 
 2018/9/21 من  بدءاً  التوالي  على  أيام 
أهمية  وحول   2018/9/23 ولغاية 

ورواده  المعروضة  والعناوين  المعرض 
أعددنا التقرير التالي:

جناح معرض هركول دفعنا 
إلقامة معارض متنقلة 

عضو مكتب األنشطة والفعاليات في هيئة 
الثقافة، والفن آرام علي بين لنا السبب في 
األخيرة  الفترة  في  متنقلة  معارض  إقامة 
معرض  أحرزه  الذي  »النجاح  قائالً: 
الشهر  في  أقيم  والذي  للكتاب  هركول 
للتفكير  دفعنا  قد  قامشلو  مدينة  في  السابع 
إقليم  مدن  كافة  في  متنقلة  معارض  بإقامة 
الجزيرة، وذلك لكي يتسنى لشريحة واسعة 
من  التزود  شعبنا  أبناء  من  المهتمين  من 
عليها  يحتوي  التي  للكتب  المعرفية  العلوم 
المؤسسات،  طلب  على  فبناًء  المعرض، 
المعرض.  أقمنا  ديرك  أبناء  والمثقفين من 
ونوه علي بأن المعرض استمر مدة ثالثة 

المهتمة  المؤسسات  من  عدد  وهناك  أيام 
دور  من  عدد  إلى  إضافةً  الثقافي  بالشأن 
منشوراتهم  عرض  في  شاركوا  النشر 
التي  العناوين  عدد  أن  وأشار  بالمعرض. 
عنوان،  خمسمئة  تجاوز  المعرض  ضمها 
إلى  وتابع: »إننا سننتقل بعد مدينة ديريك 
حسكة،  إلى  ثم  ومن  كانيه،  سري  مدينة 
وعامودا. وأوضح علي أن الغاية من إقامة 
الشعور  تنمية  هي  المعارض  هذه  مثل 
ظاهرة  وتشجيع  القراءة  إلى  بالحاجة 

المطالعة الورقية«.

 
ٌ
معرض ديريك نشر

لثقافة التنوع
مثقفي  اتحاد  عضو  قال  جانبه  ومن 
الذي  محمد  دلبرين  الشاعر  الجزيرة، 
شارك في المعرض بثالث نتاجات أدبية، 
»في  المثقفين:  اتحاد  جناح  على  وأشرف 

تامر  زكريا  الساخر  السوري  الكاتب  ولد 
في دمشق عام 1931م. ودرس فيها عدة 
مهن  في  ليعمل  الدراسة  ترك  ثم  سنوات، 
ويبدأ  والنجارة،  كالحدادة  شاقة  يدوية 
موت  حادثة  وكانت  الكتابة،  مع  رحلته 
أخية بداية انطالقه في رحلة األدب الساخر 
الكثير  حملت  التي  االجتماعية  والقصص 

من المفارقات والوجع اإلنساني.

األولى  القصصية  مجموعته  صدرت 
صهيل الجواد األبيض في عام 1960 م. 
والتي أدخلته إلى قلوب الكثيرين من محبي 
تعمل على  التي  العربية  األدب والقصص 
الداخل والخارج  الواقع من  فضح وتعرية 
وأصبح  ومريرة.  الذعة  وسخرية  بقسوة 

ذلك سمة خاصة بعالم زكريا القصصي.

الواقع  وفضح  بالسخرية  أسلوبه  تميز 
فكان  والحلم،  الخيال  عن  وبُعده  المرير 
ويشير  ويفضحها  التناقضات  تلك  يعري 
المجتمع  في  الصراعات  إلى  جرأة  بكل 

وفي الواقع العربي ككل.

والمقالة  القصية  القصة  تامر  زكريا  كتب 
في  وأقام  األطفال،  وقصص  االنتقادية 
بريطانيا منذ عام 1981م. ترجمت العديد 

األجنبية،  اللغات  من  عدد  إلى  أعماله  من 
الدراسات  من  العديد  أعماله  عن  وقدمت 
في  والدكتوراه  الماجستير  في  العليا 

جامعات عربية وأوربية. 

تحرير  رئاسة  في  عدة  مناصب  تولى 
في  ومشرفاً  والمجالت  الصحف  من  عدد 
في  وساهم  األخرى،  الصحف  من  عدد 
تأسيس اتحاد الكتاب في سوريا في أواخر 
جمعية  في  عضواً  وكان  1969م،  عام 
عدد  وتولى  سوريا،  في  العرب  األدباء 
المناصب والمسؤوليات في مؤسسات  من 
ثقافية عدة. هذا وتوفي الكاتب زكريا تامر 
عام  الثاني  تشرين  من  عشر  السادس  في 

2017م.

أهم أعماله: »مجموعات قصصية: صهيل 
الجواد األبيض –ربيع في الرماد – الرعد- 
دمشق الحرائق- النمور في اليوم العاشر- 
الحصرم،  أف-   – سنضحك  نوح-  نداء 
كذلك مجموعتين قصصيتين لألطفال هما: 

لماذا سكت النهر، قالت الوردة للسنونو«.

يوم أشهب

في  زمالئه  مع  المبيض  ُشكري  تمرن 

تخلو  ال  رياضــــية  تمارين  السـجن 
سـالمة  على  الحفاظ  غايتها  عنف،  من 
صحته، فأدت إلى إصابة جســـمه بالكثير 
والجروح،  والكـدمات  الرضـوض  من 
في  هوايتـه  المبيض  شكري  ومـارس 
لديه،  المفضـلة  الفـاكهـة  الكسـتنـاء؛  شوي 
فأحرقت النار أصـابع يديه وقدميه وظهره 
شــكري  وحاول  وبطنه،  وصــــــدره 
كان  بينما  ذقنه صـــــباحاً  المبيض حالقة 
يقدمه  ما  إلى  االســـــتماع  في  منهمكاً 
مذياعه من نشرات أخبار وأغان، فأخطأت 
يده اليمنى الممسـكة بموسـى الحالقة، ولم 
تخلص جلد الوجه من شــعر ال لزوم له، 
الوريد  من  العنق  طائشة  بحركة  وذبحت 
إلى الوريد، فنُقل شــكري المبيض تواً إلى 
أفضــل مســتشــفى، وهناك حاول األطباء 
في  جثته  ووضعت  فعجزوا،  إصــالحه، 
كيس من قماش متين، وُسلمت إلى سـيارة 
أهاليهم،  بيوت  على  يومياً  الموتى  توزع 
ولم يواجه سائقها أية مشقة في االهتداء إلى 
بوغت  ولكنه  المبيض،  شكري  أهل  بيت 
عليه  مقبوض  فأبوه  شهور،  منذ  خالياً  به 
يحاكم  وأخوه  والتسول،  التشرد  بتهمة 
لسـطوه على أموال الدولة، وأمه مسـجونة 
نساء  أعراض  على  الشـفوي  العتدائها 

 اإلعالن عن إقامة مهرجان الغناء األول يف منبج وريفها

معرض ديريك للكتاب.... دوحة حملبي الثقافة

عمر حممود

بكل  »نسعى  قائالً:  محمود  تحدث  دائمياً 
الشعبي  الموروث  على  للحفاظ  إمكاناتنا 
كان  قريبة  فترة  فحتى  المكونات،  لكل 
بينما  العربية،  اللغة  على  مقتصراً  الغناء 
في هذا المهرجان سيتم قبول جميع الفنانين 
إبداع  التنوع  لغاتهم ألن في  على اختالف 

وإثراء«.

وفي حديثه عن آلية التحكيم في المهرجان، 
الغنائية، أوضح محمود  الفقرات  وعرض 
الثقافة  مركز  »إن  بقوله:  الجانب  هذا 
والفن، قد هيأ وأكمل االستعدادات من فرق 

موسيقية تابعة للمركز مجهزة بكافة اآلالت 
الموسيقية مع عازفين ماهرين. وسيرافقون 
إضافة  المنافسات.  خوض  طيلة  الفنانين 
إلى إن هناك فرقة تحكيم مكونة من شعراء 
وموسيقيين، سيقومون على األدالء بآرائهم 
حيال مواهب المتقدمين، وترشيح الفائزين 
الثالث األوائل الذين سيتم تكريمهم بجوائز 
مغرية، بما فيها تصوير عمل فيديو كليب 

ورعايته فنياً«.

تقرير /خضر اجلاسم 

أالّ  تتعّمد  ألنها  معتقلة  وأخته  محترمات، 
تعبر عن فرحها أو حزنها.

ســأل ســائق الســيارة الجيران عن أقرباء 
شــكري المبيض، فأخبروه أن عمه هاجر 
إلى  وبناته  خاله  وأبناء  وخاله  أميركا  إلى 
وخالته  أســــــتراليا  إلى  خالته  وابن  كندا 
الســائق  فســأل  بدبي،  خادماً  تعمل 
الذين  كل  ولكن  أصـدقائه،  عناوين  عن 
شــكري  أصــدقاء  من  إنهم  عنهم  قيل 

أنهم  الوجوه  شــاحبي  أقســموا  المبيض 
معـه  يبادلوه  ولم  بأصــدقائه،  ليســوا 
مصـادفـة  اليوم  رأوه  ولو  واحـدة،  كلمـة 
من  المبيض  شــكري  فخجـل  عرفوه،  لما 
بشــراء  انشـغاله  فرصـة  وانتهز  السـائق، 
والذ  زوجته،  طلبتها  وفاكهة  خضـروات 
منتظراً  أهلـه  بيـت  في  واختبـأ  بالفرار، 
الزغـاريـد  مطلقين  ليـدفنوه  عودتهم 

ابتهـاجـاً بخروجـه من السجن.

اقتنائي  بسبب  المعتقل  دخلت   1962 عام 
لكتاب ألف باء اللغة الكردية للعم أوصمان 
بالحديث  التفكير  مجرد  فكان  صبري، 
 .« حينذاك  تغتفر  ال  جريمة  األم  باللغة 
توصف،  ال  فرحتي  »إن  محمد:  وأوضح 
بأَم  أرى  عندما  بثمن  تقدر  ال  وسعادتي 
األدباء،  نتاجات  تعرض  معارض  عيني 
كانت  كردية  مدن  في  الكرد  والشعراء 
مغتصبة ثقافياً، وقومياً، وكانت محصورة 
بلون واحد، وثقافة واحدة. ونوه أن معرض 

ديريك هو معرض لنشر ثقافة التنوع.

املعرض بوابة لدور النشر
وأثناء تجوالنا التقينا اإلداري في دار شلير 
للنشر إيفان  محمود حيث أوضح لنا أنهم 
يشاركون في المعرض بـ »130 عنواناً« 

متنوعا من كتب فكرية، وثقافية، وعلمية، 
وبيَن  أطفال،  وكتب  وقصص،  وروايات، 
المتواضع،  الحضور  بشدة  ينتقدون  أنهم 
والسيما من قبل شريحة المثقفين، مضيفاً: 
»نحن نعلم أن ظاهرة القراءة، والمطالعة قد 
انحسرت في اآلونة األخيرة بسبب ظهور 
سنبقى  لكننا  الكترونية،  كتب  من  البدائل 
والسيما  القراءة،  على  نشجع  الدوام  على 
اتحاد  كونفرانس  بعد  العزم  عقدنا  أننا 
نحو  قدماً  المضي  المنصرم على  المثقفين 
نشر ثقافة الفكر المنفتح، ووضع الكتب في 

يد كل إنسان  طامح إلى القراءة« .

تقرير/ غاندي إسكندر 
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المبنى  ركام  بإزالة  أسبوع  منذ  العمل  وبدأ 
وقت  وفي  المركز؛  بناء  إلعادة  تمهيداً 
سابق قامت ورشة االتصاالت بجولة كشف 
المدينة،  في  األرضي  الهاتف  شبكات  على 
لسرقة  تعرض  البريد  مبنى  أن  والحظت 
شبكتي  ومنها  األرضي،  الهاتف  شبكة 
إلى  باإلضافة  األول،  والحي  عايد،  منطقة 
سرقة ثالث كابالت في نزلة األحياء قرب 
وبطول  خط؛   )1800( بسعة  الغاز  ملعب 

)500( متر.
كان  الريف  مقسم  أن  الورشة  ونوهت 
موصوالً مع مركز الطبقة بشكل مركزي، 
تعرض  أيضاً  المنصورة  مركز  أن  كما 
يضم  وكان  المرتزقة،  قبل  من  للتخريب 
)3000( خط، ومقسم السويدية الذي يضم 
)500( خط لم يسلم من التخريب والسرقة.

المحمودلي  مقسم  أن  الورشة  وأكدت 
والجرنية أصبحا جاهزين، ويضم كل واحد 
مقسم  ويعتبر  هاتفي،  خط   )500( منهما 

الصفصاف الوحيد من النوع الهوائي، وهو 
موصول مع مقسم الدرعية في الرقة.  

سابق  وقت  في  البريد  مركز  نجح  وللعلم؛ 
بتفعيل المقسم الداخلي الموجود في المشفى 
المدنية  اإلدارة  مؤسسات  لربط  الوطني 
االتصال  لسهولة  وذلك  الديمقراطية، 
والتواصل بينها، وبلغت سعة المقسم )110( 

خط هاتف، وتم تفعيل حوالي )80( خط.
ويحتاج مركز البريد من الناحية الفنية إلى 
كوابل  وبخاصة  مختلفة،  بسعات  كوابل 
متر؛   )2500( بطول  خط،   )1800(
ألف  تقل عن )100(  ومواسير توصيل ال 
ويذكر  خط،  ألف   )12( ومقسم  ماسورة، 
أن المقسم القديم كان يضم )13( ألف خط؛ 

باإلضافة إلى )600( خط السلكي.
القرية  في  الهاتف  شبكة  أن  ذكره  والجدير 
الحي  وفي   ،%  50 من  أقل  بنسبة  جاهزة 
الثاني جاهزة بنسبة 50%، وفي الحي الثالث 

جاهزة بالكامل.

الطبقة  ملنطقة  الدميقراطية  املدينة  اإلدارة  يف  االقتصاد  جلنة  تستعد  ـ  الطبقة  روناهي/ 
إلعادة بناء مبنى الربيد يف احلي الثاني، وذلك بالتعاون مع شركة الشمال للتعهدات والبناء 

يف خطوة إلعادة تأهيل شبكة اهلواتف األرضية يف مدينة الطبقة.

في  الشعب  بلدية  تستمر  ـ  عامودا  روناهي/ 
ناحية عامودا بأعمالها الخدمية على قدٍم وساق 
من  المواطنين،  صحة  على  الحفاظ  أجل  من 
األسعار  وضبط  وجودته  الخبز  نظافة  حيث 

ضمن الناحية.
في  المستهلك  وحماية  الصحة  ضابطة  تقوم 

أفران  على  صباحية  بجوالت  عامودا،  ناحية 
لمتابعة  واآللي؛  والحجري  السياحي،  الخبز 
تم  أنه  ويذكر  والوزن،  والنظافة  الخبز  جودة 
مخالفة سيارتين محملتين بالخبز؛ وذلك بسبب 
من  والهدف  الربطة،  وزن  في  نقص  وجود 
وضبط  المواطن،  سالمة  على  الحفاظ  ذلك؛ 

األسعار والجودة في األفران.
والجدير ذكره؛ أن السيارتين كانتا من مدينتي 
مالي  بمبلغ  مخالفتهما  وتم  والحسكة،  قامشلو 
إلحداهما،  سورية  ليرة  ألف   )140( بـ  يقدر 
بسبب النقص واألخرى بمبلغ )40( ألف ليرة 

سورية، وذلك حسب كمية الخبز المحملة.

تقديم  زيادة  أجل  من  ـ  الحسكة  روناهي/ 
االحتياجات  وتلبية  للمواطنين  الخدمات 
الحسكة  مقاطعة  مجلس  سلم  لهم،  األساسية 
من  الرابعة  الدفعة  والبيئة  البلديات  ولجنة 

اآلليات للبلديات.
قلة  من  الحسكة  في  الشعب  بلدية  وعانت 
كانت  التي  واآلليات  المعدات  في  ونقص 
تتسبب في تأخير معالجة القضايا والمشكالت 
وبهدف  األهالي،  لها  تعترض  كانت  التي 
حل تلك المشكالت تم تزويد بلديات كل من 
العريشة والشدادي والمركدة وتل تمر وسري 
كانيه والدرباسية بعدد من اآلليات والمعدات؛ 

وذلك لتسهيل العمل في هذه البلديات.
باآلليات  المذكورة  البلديات  تزويد  تم  وعليه 
والمعدات لتسهيل العمل ومنها: »ثماني آليات 
سيارات  وست  بوبكات،  آليات  وست  باكر، 

نوع تويوتا، وعربة فان واحدة«.

بلدية  في  البيئة  مكتب  يقوم  ـ  الدرباسية  روناهي/ 
الشعب بالدرباسية يومياً بفرز العمال على ورشات 
األعمال  من  مجموعة  إلنجاز  المدنية  ضمن 
الخدمية؛ وذلك للحفاظ على نظافة وجمالية المدينة.
باشر مكتب البيئة بإنجاز كل من األعمال اآلتية من 
تنظيف المنصفات ضمن الشوارع الرئيسية الثالثة 
في المدينة وهي: )مداخل المدينة من جهة قامشلو، 
وسري كانيه، باإلضافة إلى داخل السوق الرئيسي(، 
الشعب  بلدية  لمبنى  المحاذي  الشارع  كما تم غسل 
البلدية  عمال  قيام  عن  ناهيك  اإلطفائية؛  بواسطة 
صلة  يعتبر  الذي  الطريق  على  األشجار  بسقاية 
ويذكر  كانيه؛  وسري  الدرباسية  مدينة  بين  وصل 
وترحيل  الصناعة؛  شارع  منصف  تنظيف  تم  بأنه 
والمؤسسات  والسوق  السكنية  األحياء  من  القمامة 

إلى مكب النفايات المخصص.

روناهي/ كركي لكي ـ نظراً التساع رقعة البناء 
العمراني في كركي لكي؛ وسعت دائرة المياه 
العائدة لبلدية الشعب في كركي لكي شبكة مياه 
)المحلق  الدين  محي  الشهيد  حي  في  الشرب 
 )90( وبقطر  متر،   )450( بطول  الشمالي( 
 )1,500,000( المشروع  كلفة  وبلغت  مم، 
مليون وخمس مئة ألف ليرة سورية، واستمرت 

األعمال لمدة ثالثة أيام.
وأفادت مسؤولة دائرة المياه ماجدة علي: »إن 
البناء  رقعة  اتساع  هو  الشبكة  توسيع  سبب 
العمراني في هذه المنطقة، وتم تنفيذ المشروع 
في  البناء  متعهدي  بعض  ومساهمة  بمساعدة 

منطقة التوسع«.

جلنة االقتصاد يف الطبقة تستعد إلعادة بناء مركز الربيد

بلدية عامودا تعمل على قدمٍ وساق

بلديات مقاطعة احلسكة تستلم
 دفعة من اآلليات

أعمال خدمية عدة يف الدرباسية

تــوسـيع شـبكة مـياه كـركـي لـكي 

يقدم مركز الهالل األحمر الكردي في مخيم 
والخدمات  الصحية  الرعاية  عيسى  عين 
التي  المرضية  الحاالت  لمئات  العالجية 
تعرض عليه بشكٍل يومي، في ظل تقاعس 
بالشؤون  تعنى  التي  الطبية  المنظمات 
افتتح  للنازحين.  الدواء  تقديم  عن  الطبية 
لتقديم  الهالل األحمر الكردي مركزاً طبياً 
الرعاية الصحية األولية للنازحين القاطنين 
المخيم في 6  افتتاح  المخيم، منذ بداية  في 
ويتألف  2016م.  العام  من  الثاني  تشرين 

)نسائية،  عيادات  ثالث  من  المركز 
مختصين  أطباء   3 بـ  داخلية(،  أطفال، 
و3  مسعفين،   4 أطفال(،  عام،  )نسائية، 
يقدم  الذي  التلقيح  لقسم  باإلضافة  قابالت، 
اللقاحات بشكٍل دوري تشمل شلل األطفال، 
الحصبة، اللشمانيا وغيرها من األمراض. 
وتقدم الصيدلية األدوية المجانية للمرضى 
)جروح،  األولية  اإلسعافات  أدوية  من 
سيرومات، أدوية(، وخدمات طبية متعددة 
ويستقبل  المتوفرة.  اإلمكانيات  ضمن 

 300-250 حوالي  األحمر  الهالل  مركز 
حالة مرضية من نازحي مخيم عين عيسى 
الدواء  وتقديم  فحصهم  يتم  يومي،  بشكٍل 
لهم، وتحول الحاالت المرضية الحرجة إلى 
مشفى كري سبي/ تل أبيض، ليتم عالجها 
شكرت  وبدورهن  المركز.  نفقة  على 
األحمر  الهالل  مركز  هللا  العبد  خديجة 
لهم،  يقدمها  التي  الخدمات  على  الكردي 
مؤكدة على حسن المعاملة التي يتلقونها من 
أكد  ذاته،  السياق  وفي  الطبي.  الكادر  قبل 
الكردي جوان  األحمر  الهالل  في  المنسق 
يستقبل  المركز  أن  هاوار:  لوكالة  سعيد 
الحاالت المرضية على مدار الـ 24 ساعة 
يومياً، مضيفاً بأنهم اآلن يقومون بحمالت 
مرض  من  للوقاية  المخيم  داخل  توعية 
القيام بجوالت  والتيفوئيد، من خالل  السل 
وتقديم  المخيم  داخل  النازحين  على 
الصحية  والعادات  الوقائية،  اإلرشادات 
التي تجنبهم هذه األمراض. هذا وتعمل في 
تعمل في  مخيم عين عيسى عدة منظمات 
المجال الصحي )أطباء بال حدود الفرنسية/ 
الهولندية، المودة( ولكن تكتفي فقط بتقديم 
تقديم  دون  للمرضى  الطبية  االستشارة 
المساعدات المادية العالجية، وتحويلهم إلى 
عيسى،  عين  ناحية  في  الخاصة  العيادات 
متجاهلين الحالة المادية والظروف الصعبة 
يأتي هذا في حين  النازحون.  التي يعيشها 
في  الطبية  العناية  إلى  النازحون  يحتاج 
المعيشية  الظروف  لصعوبة  األول  المقام 

التي يمضون فيها حياتهم. 

بدايات  عن  المحاضر  خاللها  تحدث 
حقيقة  »نعزو  بقوله:  واإلدمان  التعاطي 
يبدأ  بيولوجّي،  نفسي  عامل  إلى  اإلدمان 
هذه  تتغلغل  حيث  االعتياد  أو  بالعادة 
االجتماعي  الوسط  في  وتشيع  الظاهرة، 
عن  حديثه  المحاضر  وأضاف  كثيراً«. 
»أفضل  قائالً:  الدوائي  االعتياد  طريقة 
قانون أراه مناسباً في هذه الحالة أال نتعّود 
االعتياد  كسر  المفترض  فمن  على شيء، 

بسيجارة،  يبدأ  المدّخن  إن  فمثالً  الخاطئ، 
ثم رويداً رويداً ينتشر النيكوتين في الجسم، 
هذه  من  المزيد  يطلب  الجسم  يغدو  بحيث 
بأن  الحمادي  الخطرة«.وأوضح  المادة 
بل  فقط  الشباب  فئة  تغزوا  ال  المخدرات 
أن  إلى  مشيراً  إنسان،  أي  تغزو  أن  يمكن 
هناك مدمنون ساروا في طريق المخدرات 
حباً لإلدمان، وهناك ضحايا اإلدمان الذين 
األطباء  بسبب  كانوا  وآخرين  بهم  غرر 

بشكل  ثقيلة  مسكنات  أدوية  صرف  نتيجة 
غير مدروس ليصل المريض إلى مرحلة 
على  قدرته  عدم  المرض  من  شفائه  بعد 
الذي أصبح  المسكن  الدواء  االستغناء عن 
المخدرات  تعاطي  بأن  وشدد  عليه.  مدمناً 
قضية بالغة الخطورة وتشكل تهديداً كبيراً 

على األسرة، واالقتصاد، والمجتمع.
فقد  التعاطي،  لهذا  العالج  طرق  عن  أما 
أوجزه المحاضر بقوله: »يقوم العالج على 

الوسط  مع  التكيّف  من  المريض  حرمان 
وإعطائه  قرب،  عن  ومتابعته  الخارجّي، 
جرعات دوائية دقيقة ومركزة، لما يسمى 
وتوجه  تدريجياً«.  المنعكس  بالسحب 

المحاضر في ختام المحاضرة في مطالبته 
الجهات المختصة على إعداد مركز طبّي 
لهذا  مختصون  أطباء  عليه  يشرف  مؤهل 
الوباء  هذا  استفحال  من  منعاً  الغرض، 
وأوضح  مبكر،  بشكل  واكتشافه  وانتشاره 
المحاضر البّد من التعاون مع قسم مكافحة 
األمن  لقوى  التابع  المنظمة  الجريمة 

الداخلي لمعاقبة االتّجار به.

روناهي / منبجـ  حتت شعار »ال للمخدرات« وحبضور خنبة من أهايل منبج يف صالة الشبيبة، ألقى احملاضر الطبيب 
عيسى احلمادي اختصاصي بأمراض الداخلية، ويعمل يف مشفى الفرات حماضرة توعوية تثقيفية.

إزالة األلغام يف الرقة إحدى البوادر 
اإلجيابية لعودة املدنيني

شبيبة الطبقة تنظم احتفالية 
جلرحى قوات )قسد(

املنظمات تتقاعس ... واهلالل األمحر 
الكردي يستجيب

رغم دحرهم من المدينة ولكن مخلفاتهم لم 
تنته، إنهم مرتزقة داعش الذين زرعوا في 
األلغام،  من  العشرات  ومنزل  شارع  كل 
للمتفجرات  الخبراء  فرق  تستمر  وبدورها 
الرقة  في  الداخلي  األمن  لقوى  التابعة 
من  عدد  وأزالت  أبطلت  بحيث  بعملها 
القنابل العنقودية واأللغام، باإلضافة لحشوة 
خلفها  والتي  الرقة  مدينة  في  صاروخية 

المرتزقة.
ففي قرية الهنيدة التابعة للمنصورة جنوبي 
غربي الرقة، أزال خبراء المتفجرات ثالثة 
من القنابل العنقودية ولغمين أرضيين، أبلغ 
عن وجودها المدنيين، ليتم إبطالها جميعها 
الثانية  للمرة  وهي  مخصص،  مكان  في 

خالل هذا األسبوع.
وفي سياق متصل، تمكن الخبراء في مدينة 
الرقة، من إزالة قذيفة صاروخية »محلية 
الـ  قربة  وتزن  القطار،  حي  في  الصنع« 
30 كغ من المواد المتفجرة، خلفها مرتزقة 

داعش.

والجدير بالذكر، نوهت القيادة العامة لقوات 
األمن الداخلي في عدة منشورات لضرورة 
أو  االشتباه  حال  في  واإلبالغ  التواصل 

إيجاد جسم متفجر.
مركز الرقة اإلعالمي

نظم  نوعها  من  األولى  هي  فعالية  في 
العليص«  »هاني  الشهيد  مركز  أعضاء 
لجرحى  احتفالية،  الطبقة  شبيبة  لمجلس 
وذلك  )قسد(،  الديمقراطية  سوريا  قوات 

بدار الجرحى في الطبقة.
حضر االحتفالية إداريون في دار الجرحى 
المرأة  واتحاد  الشبيبة  مجلس  وأعضاء 
سوريا  قوات  قيادات  من  وعدد  الشابة، 

الديمقراطية.
صمت  دقيقة  بالوقوف  االحتفالية  وبدأت 
تحدث  بعدها  الشهداء،  ألرواح  إكراماً 
الحمود  محمد  الشبيبة  مجلس  في  اإلداري 
لهذا  فداًء  أجسادكم  قدمتم  من  »أنتم  وقال: 
الوطن في سبيل الوصول للحرية وتحرير 

داعش،  الشعوب من ظلم وبطش مرتزقة 
وذاق  المنطقة  شعب  منهم  عانوا  الذين 
الويالت، وأنتم روح المقاومة والنضال لنا 

جميعاً«.
وتحدث المقاتل المصاب في قوات سوريا 
الفخر  »لنا  وقال  رقة  جوان  الديمقراطية 
طريق  يكملون  الذين  المنطقة  بشبيبة 
بجانبهم  نقف  ونحن  بدأناه  الذي  النضال 

لمواصلة النضال وتصعيده«.
الدبكة  حلقات  الحضور  عقد  الختام  وفي 
العربية والكردية على وقع األغاني الثورية 

بمشاركة الجرحى.
 وكالة هاوار

»ال للمخدرات... اآلفة اهلالكة للمجتمعات«

األحمر  للهالل  النفسي  الدعم  لجنة  أطلقت 
الكردي بالتنسيق مع لجنة التربية والتعليم 
األولى  المرحلة  الديمقراطي  المجتمع  في 
مخيمات  في  النفسي  الدعم  مشروع  من 
ألقيت  فيما  التعليم،  أهمية  إلبراز  الشهباء 
محاضرة توعية حول أهمية التعليم ألمهات 

مخيم سردم.
الحملة التي أطلقت تحت مسمى »من حقي 
أن أتعلم« تتفرع إلى قسمين، القسم األول 
فريق النشاط يتجسد بشخصيتين كرتونيتين 
هما »شاهو وشمال« ويدخالن بين األطفال 
وحثهم  الدراسة  على  تشجيعهم  أجل  من 

على التعليم.
أما القسم الثاني فهو عبارة عن محاضرات 
وتتضمن  المخيمات،  ألهالي  توعوية 
من  والحد  التعليم  أهمية  المحاضرات 
وخطورة  األطفال  وعمالة  التسرب، 
وتقدم  الفرد  على  المدارس  من  التسرب 

المجتمع.
»برخدان،  مخيمات  الحملة  وستشمل 
من  أنه  كما  والشهباء«،  عفرين  سردم، 
الشهباء  مدارس  الحملة  تشمل  أن  المقرر 
به  أفاد  ما  حسب  الفرص  توفر  حال  في 

أعضاء اللجنة لوكالة هاوار.
األسبوع  في  أنه  اللجنة،  أعضاء  ولفت 

مشروع  من  الثانية  المرحلة  ستبدأ  القادم 
الدعم النفسي، بعد انتهاء المرحلة األولى، 
محاضرات  عن  عبارة  المرحلة  أن  حيث 
النفسية،  بالناحية  وتتعلق  لألهالي  توعية 
لألطفال  توعوية  إرشادات  إلى  باإلضافة 
ونشاطات ثقافية وترفيهية، وتتراوح مدتها 

بين الشهرين إلى ثالثة أشهر.
توعوية  محاضرة  ألقيت  السياق  هذا  وفي 
تعليم  أهمية  حول  سردم  مخيم  لنساء 

األطفال.
ة كما وألقيت المحاضرة من قبل  عضو

الكردي،  األحمر  ن الهالل  حنا
تحدثت  والتي  في محمد، 

ية  ا لبد عن ا

التسرب المدرسي، ونوهت أن هذه الخطوة 
ال تؤثر على المتسرب فقط إنما على كافة 

األسرة وبالتالي على المجتمع بكامله.
هي  الظاهرة  هذه  سبب  أن  حنان  وبيّنت 
عام  بشكل  سوريا  بها  تمر  التي  الظروف 
الدراسة،  عن  األطفال  عمالة  وتفضيل 

وذلك لصعوبة تأمين لقمة العيش.
ولفتت حنان، بأنه وبتعليم وتوعية األجيال 
ومدرك  وواعي  متحضر  مجتمع  سيتكون 

لمبادئ الديمقراطية وثقافة المجتمعات.
وأكدت األمهات الحاضرات في المحاضرة 
أطفالهن  سيرسلن  أنهن  بدورهن 
يتعمد  بما  يتأثرن  ولن  للمدارس، 
فرضه  ومرتزقته  التركي  االحتالل 

على أهالي عفرين.

إطالق مشروع دعم نفسي 
ألطفال وأهايل خميمات الشهباء


