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روناهي/ ديرك - سمحت إدارة معبر »سيمالكا« 
وشرق  شمال  مناطق  يربط  الذي  الحدودي، 
أمام  المعبر  بفتح  كردستان،  بباشور  سوريا 
التجار للذهاب إلى باشور كردستان اعتباًرا من 
أمس )الثالثاء( الـ20 من تشرين األول الجاري.

الرسمي  حسابهم  على  المعبر  مسؤولو  وذكر 
على موقع »فيس بوك« اإلثنين 19 من تشرين 
التجار  لكافة  ستسمح  المعبر  »إدارة  بأن  األول 
في  وذلك  شمال وشرق سوريا,  في  الموجودين 
األيام التالية )األحد, الثالثاء, الخميس( بالذهاب 
إلى باشور كردستان من كل أسبوع للقيام بتصفية 
وشرق  شمال  مناطق  إلى  والعودة  حساباتهم 

سوريا«.
ضمن  جاء  التجار  عبور  حركة  إيقاف  قرار 
سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة المعبر في اآلونة 

األخيرة، بسبب تفشي جائحة كورونا.
والمتحدث  اإلعالمي  أوضح  السياق؛  هذا  وفي 
عثمان  شيرزاد  الحدودي  سيمالكا  معبر  باسم 
لكافة  المعبر  إدارة  »ستمسح  بالقول:  لصحيفتنا 
التجار الموجودين في شمال وشرق سوريا, ممن 
قيامهم  تؤكد  التي  واألوراق  اإلثباتات  يملكون 
الحدودي؛  سيمالكا  معبر  في  التجارة  بأعمال 

 روناهي/ الرقة ـ تحت شعار »بألوان مكوناتنا 
يزهر تراثنا«؛ بدأت لجنة المرأة في مدينة الرقة 
الخاص  للمهرجان  تحضيرية  لجنة  بتشكيل 
الخامس  في  بالمدينة  سيقام  والذي  بالمرأة 

والعشرين من هذا الشهر.
حيث  الرقة،  مدينة  في  المهرجان  هذا  وسيقام 
مرتزقة  سيطرة  إبان  المرأة  عانته  ما  سيصور 
ويتضمن  تحريرها.  وبعد  المدينة  على  داعش 
برنامج المهرجان عرضاً مسرحياً لكل المناطق 
لتراث  أزياء  وعروض  ومسرحياٍت,  المحررة, 

تقرير/ هيلين علي تقرير/ سيرين محمد

معرب »سيمالكا« الحدودي مفتوح أمام 
التجار للذهاب إىل باشور كردستان

المرأة الفراتية تتحضر 
أهالي مقاطعة قامشلو: »كفى للهجمات«لمهرجانها األول

ر  غياث نعيسة: »الدور الرتكي يف سوريا ُمدمِّ
وُمعادي لمصالح الشعب السوري«

مهرجان سما للرقص الشعبي... ألوان »الجيش الوطين« ومسألة العقيدة
كردستان البهية

قال المعارض والمحلل السياسي السوري غياث نعيسة بأن دور االحتالل التركي في سوريا دور سلبي ومدّمر بكل 
البلدان التي تعاني من تدّخل  المقاييس ويُعتبر األخطر ألنه احتالل مباشر واستيطاني، وأشار إلى أن سوريا وكل 
الدولة التركية العدوانية ستتحول إلى فيتنام حقيقية ضد المطامح اإلمبراطورية العدوانية لنظام أردوغان وأحالمه 

التوسعية التي تستهدف المنطقة...«4

األساَس  العسكريّة  العقيدة  تشّكل 
نظامّي،  مسلحٍ  تنظيٍم  ألّي  الفكرّي 
العدو. وتعدُّ فكرة  العقيدةِ يحدَّدُ  ووفق 
العسكريّة  العقيدةِ  في  ما  أهم  العدو 
المبرر  وهي  النظاميِّة،  للجيوش 
المسلحة.  القوات  لوجود  األساسّي 
وهي تجيب على سؤال من وكيف وأين 
ومتى سيحارُب الجيش. وعندما تُطرُح 
المسألة حول »الجيش الوطنّي« الذي 
أنقرة  أداة  وأصبح  السوريين  حارب 
في  القتال  ثم  سوريّة  مناطق  الحتالِل 
الجيش  هذا  أّن  نجد  وأذربيجان؛  ليبيا 
مجردَ طوابير بال عقيدة ويجّسدُ حالةَ 

االرتزاق...«5

التي تمر ومرت  الظروف  رغم كل 
لم  أنهم  إال  الشهباء  أهالي  على 
يبتعدوا عن إرثهم وثقافتهم وحافظوا 
عليها متحدين كل المآسي، وقد كان 
النسيم  السنة  هذه  »سما«  مهرجان 
العليل الذي غابت نفحاته منذ خمس 
»لنتحد ألجل  سنوات، وتحت شعار 
وطن متعدد الثقافات«، قامت حركة 
إقليم  في  والفن  للثقافة  ميزوبوتاميا 
مهرجان  تنظيم  على  بالعمل  عفرين 
للرقص الشعبي، بهدف الحفاظ على 
بالتنوع  والتعريف  الثقافي  اإلرث 

الثقافي...«8

الكونفرانس الثامن لمؤتمر ستار 
أكد عىل ضرورة اتحاد نساء 

العالم ضد العنف بكل مكان..

مكتب اإِلنارة يف بلدية الشعب 
بالرقة يواصل أعماله ضمن 

مشروع »راح ننورها«

ِلَمْن الصدارة يف دوري 
السيدات والرجال للسلة؟

شاهد حي عىل حصار سجن حلب 
المركزي يروي ما عانوه خالله..

شمال  في  ستار  مؤتمر  عضوات  أكدت 
وشرق سوريا من خالل مؤتمرهن الثامن 
على أهمية اتحاد المرأة؛ من أجل الحفاظ 
النضال  وتصعيد  الثورة  مكتسبات  على 
على  والسير  المحتلة  المناطق  لتحرير 
وزهرة  هفرين  الحرية  شهيدات  نهج 

وأمينة.. حتى تحقيق النصر...«3

الشعب  بلدية  في  اإلنارة  مكتب  يستمر   
منذ  الرقة  مدينة  شوارع  بإنارة  بالرقة 
انطالق المشروع عام 2018م حيث عزم 
لجعل  الشعب  بلدية  أعمال  القائمون على 

شوارع الرقة ُمضاءة بالكامل...«7

واألخيرة  الثالثة  الجولة  منافسات  تُقام 
والرجال  للسيدات  السلة  كرة  دوري  من 
ملعب  أرضية  على  الجزيرة  إقليم  ألندية 
قامشلو،  بمدينة  السلة  لكرة  دجلة  نادي 
وستُعرف هوية المتصدر لمرحلة الذهاب 

للفئتين...«10

أعواٌم قضاها خلف قضبان السجن، فكان 
وما  أسوارها،  خارج  يحدث  عما  معزوالً 
نحو  استمر  ُمحَكم  حصار  بلة  الطين  زاد 
قصة  هي  فما  السجن،  على  /13/ شهراً 
لسان  على  المركزي  حلب  سجن  حصار 

شاهد حي؟؟؟..«6

بعد سنة... ال إنصاف لضحايا االحتالل 
الرتكي لمناطق شمال وشرق سوريا

بعد مرور عام على الهجوم الذي شنته الطورانية التركية ومرتزقة الجيش الوطني 
السوري المتحالفة معها على المدن والمناطق في سري كانيه )رأس العين( وكري 
سبي )تل أبيض( في شمال وشرقي سوريا، وبينما أدانت منظمات حقوق اإلنسان 
على  تحّسن  أي  يطرأ  لم  الغزو،  عن  نتجت  التي  االنتهاكات  الدولية  والمنظمات 

الوضع اإلنساني...«9

 لإلرهاب والعنصرية في دول العالم كافة، وبشكل 
ً
أكد أبن�اء مقاطعة قامشلو أن دولة االحتالل التركي أصبحت قائدا

وأن  حدها  عند  تركيا  وإيقاف  لصفوفهم  المنطقة  شعوب  توحيد  ضرورة  على  وشددوا  األوسط،  الشرق  في  خاص 
يكونوا على أتم االستعداد للتصدي لهجمات دولة االحتالل التركي ومخططاتها....«2

أيام األحد  بالذهاب إلى باشور كردستان, وذلك 
والثالثاء والخميس من كل أسبوع للقيام بأعمالهم 
شمال  إلى  والعودة  التجارية  حساباتهم  وتصفية 

وشرق سوريا«.
بالعبور  للتجار  السماح  وأكد عثمان: »إن قرار 
إدارة معبر سيمالكا, وما من معلومات  اتخذتها 
باشور  سلطات  ستسمح  كانت  إن  فيما  لديهم 

كردستان, للتجار بالعبور من طرفهم«.
الحدودي  سيمالكا  معبر  إدارة  وخصصت 

وبالتنسيق مع إدارة معبر فيش خابور الحدودي, 
أسبوع  كل  من  والخميس  والثالثاء  األحد  أيام 
وحاالت  السرطان  ومرضى  العرائس  لدخول 
وذلك  كردستان,  باشور  إلى  المزمنة  المرضى 
مرافقين،  مع  مريض  و50  بتعداد 50 عروس 
كما تم تخصيص أيام األحد والثالثاء والخميس, 
إلى شمال  باشور كردستان  العالقين في  لدخول 
يحملون  من  بدخول  يسمح  كما  سوريا,  وشرق 
اإلقامات األوروبية العالقين في باشور كردستان 

إلى شمال وشرق سوريا.

المناطق  لجميع  خيم  ثالث  وسيفتتح  المناطق, 
لقاء  »روناهي«  لصحيفتنا  وكان  المحررة. 
مع    اإلدارية في مجلس المرأة السورية خولة 
قائلة:  التحضيرات  هذه  عن  فحدثتنا  العيسى 
بدأنا  لقد  األبطال،  شهدائنا  على  نترحم  »بداية 
بالتحضيرات لهذا المهرجان من فعاليات وأغاِن 
المهرجان وفود من  هذا  ومسرحيات، سيحضر 
كل المدن المحررة من إقليمي الفرات والجزيرة، 
إلقاء كلمات من عدة  المهرجان  حيث سيتضمن 
مناطق  من  وفلكلورية  شعبية  ودبكات  إدارات 
)منبج، الرقة، كوباني, الطبقة، تل تمر، الحسكة، 

قامشلو، دير الزور«.
أول  هو  المهرجان  هذا  أن  بالذكر  والجدير 

مهرجان سيقام في مدينة الرقة.

بعدسة غزال العمر
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المناعة ضد كورونا قد تستمر سبعة أشهر بعد اإلصابةأهالي مقاطعة قامشلو: »كفى للهجمات«

اختتام الوفد السويدي الجتماعاته في شمال وشرق سوريا

سبعة أشياء تجنب فعلها بعد األكل

استعداداً للشتاء.. مهجرو عفرين يبدأون بترميم خيمهم

لكي  وكركي  قامشلو  أبناء  من  المئات  تظاهر 
هللا  عبد  القائد  على  المفروضة  بالعزلة  تنديداً 
أوجالن، وهجمات االحتالل التركي على قرى 

ديرك.
االحتالل  »لندحر  شعار  وتحت  قامشلو؛  ففي 
)األربعاء(  اليوم  نظمت،  ثورتنا«  قيم  ونحمي 
في  تظاهرة  قامشلو  مقاطعة  في  البلديات  لجنة 
القائد  على  المفروضة  بالعزلة  تنديداً  المدينة؛ 
التركية  الهجمات  ولشجب  أوجالن،  هللا  عبد 

على مناطق شمال وشرق سوريا.
أمام  من  انطلقت  التي  التظاهرة  في  وشارك 
مدينة  شرق  البيئة  وحماية  البلديات  أكاديمية 

بلديات  وإداريو  أعضاء  من  المئات  قامشلو 
المقاطعة، رافعين صور القائد عبد هللا أوجالن، 
التركي«،  لالحتالل  »ال  عليها  كتب  والفتات 
المفروضة  للعزلة  »ال  و  للهجمات«،  و«كفى 
»إرادة  و  للقائد«،  الحرية   « و  القائد«،  على 
مقاومة  »عاشت  و  ستنتصر«،  الشعوب 

السجون«. 
انطلقت  التي  التظاهرة  في  المشاركون  وردد 
بالشعارات  المدينة،  وسط  سوني  دوار  صوب 
أوجالن،  هللا  عبد  القائد  مقاومة  تحيّي  التي 
التي فرضت عليه، كما  المشددة  العزلة  وتدين 
مناطق  على  التركية  الهجمات  أيضاً  استنكروا 
يرتكبها  التي  والمجازر  سوريا،  وشرق  شمال 

شعوب  بحق  يومّي  بشكٍل  التركي  االحتالل 
المنطقة.

ولدى وصول الحشود إلى دوار سوني، تحدث 
إقليم  في  البلديات  لهيئة  المشترك  الرئيس 
اليوم  بأنهم  وأوضح  عرب،  سليمان  الجزيرة 
خرجوا إلى شوارع قامشلو الستنكار الهجمات 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على  التركية 
وقال: »باسم هيئات ولجان البلديات في مقاطعة 
قامشلو، ندين ونستنكر العزلة المفروضة على 

القائد عبد هللا أوجالن«.
وعبر  التركي  االحتالل  دولة  بأن  عرب  وبيّن 
وشرق  شمال  مناطق  على  المستمرة  هجماتها 
إرادة  لكسر  تهدف  كردستان  وباشور  سوريا 
خالل  من  »تركيا  وقال:  المنطقة،  شعوب 
الشعوب  إرادة  وضرب  لكسر  تهدف  هجماتها 
وبسياساتها الالأخالقية تحولت إلى درع لحماية 

اإلرهاب ومرتزقة داعش«.
وأضاف عرب: »تركيا أصبحت قائداً لإلرهاب 
والعنصرية في كافة دول العالم، وبشكل خاص 
ضرورة  على  وشدد  األوسط«.  الشرق  في 
توحيد شعوب المنطقة لصفوفهم وإيقاف تركيا 

عند حدها.
وفي كركي لكي؛ خرج المئات من أهالي كركي 
السورية،  الثورية  الشبيبة  اتحاد  وأعضاء  لكي 
التركي  االحتالل  بقصف  تنديداً  تظاهرة؛  في 

ديرك،  مدينة  ريف  في  برآف  منطقة  لقرى 
والذي أدى الستشهاد مدنيين اثنين.

تركية  مسيرة  طائرات  الثالثاء  أمس  وقصفت 
ومزرة  برآف  ديركا  قرية  بين  الممتد  الطريق 
التابعة لمنطقة ديرك، واستشهد مدنيان اثنان إثر 

القصف.
خبات  الشهيد  ساحة  من  التظاهرة  وانطلقت 
للناحية،  الرئيسي  الشارع  وجابت  ديرك، 
عليها »أرض  كتب  المشاركون الفتات  وحمل 
أردوغان  مقبرة  ستصبح  سوريا  وشرق  شمال 

داعش«.

وتوقف المشاركون وسط الناحية، وهناك ألقى 
السورية  الثورية  الشبيبة  اتحاد  في  اإلداري 
دمهات تولهدان كلمة، قال فيها: »على الشبيبة 
في شمال وشرق سوريا أن يكونوا على استعداد 
من أجل مواجهة االحتالل التركي في مناطقنا؛ 
هم  الهجمات  إيقاف  يستطيعون  الذين  ألن 
الوحيد  هدفنا  هو  والمقاومة  والنضال  الشبيبة، 
وحرية شعبنا واجب ملقى على عاتق الشبيبة«.

وندد دمهات تولهدان بقصف االحتالل التركي 
للسيارة المدنية التي راح ضحيته مدنيان أمس 

)الثالثاء(.

دراسة  خلصت  األمل،  على  يبعث  تطور  في 
أن  إلى  المتحدة  الواليات  في  أجريت  حديثة 
ثم  كورونا  بفيروس  أصيبوا  الذين  األشخاص 
تعافوا، قد يكونون على األرجح محصنين من 
األقل.  في  عدة  ألشهر  المرض  التقاط  إعادة 
ووجد العلماء الذين أجروا أبحاثاً على عينة من 
أن   ،»19 بـ«كوفيد-  مريض  آالف  ستة  نحو 
جميعهم تقريباً استمروا في إنتاج أجسام مضادة 
للفيروس »عالية الجودة«، بعد ما يتراوح بين 

خمسة وسبعة أشهر.
األجسام  أن  من  بعد  التثبت  يجر  لم  حين  وفي 
لدى  مناعةً  تشكل  كورونا  لفيروس  المضادة 
»جامعة  في  الباحثين  أن  إال  به،  المصابين 
أريزونا« أعربوا عن اعتقادهم بأن النتائج التي 
توصلوا إليها قد أزالت مخاوف بشأن قصر المدة 
التي تعيشها األجسام المضادة، مشيرين إلى أن 
الحماية التي تمنحها للمتعافين من المرض، قد 

تستمر سنوات عدة بعد اإلصابة به.
األميركية  الدراسة  نتائج  تبعث  المقابل،  وفي 
على مزيد من األمل حول مدى فاعلية اللقاحات 
جامعات  مختبرات  في  تطويرها  يجري  التي 

وشركات عدة حول العالم.
األستاذ  باتاتشاريا  ديبتا  الدكتور  أشار  إذ 
)يعنى  المناعي«  األحياء  »علم  في  المشارك 
البيولوجية  والجوانب  المناعية  باالستجابة 
مخاوف  »وجود  إلى  األمراض(  ضد  للمناعة 
ضد  المناعة  استمرار  بعدم  يتعلق  فيما  كثيرة 
فيروس كوفيد- 19. لقد عمدنا عبر هذا البحث 
إلى إجراء تحقيق في الموضوع، وتوصلنا إلى 
أن المناعة تظل مستقرةً لمدة خمسة أشهر على 
اإلصابة  من  المتعافين  األشخاص  عند  األقل 

بالعدوى«.
في  أجريت  الدراسة  أن  يذكر  الصدد،  ذلك  في 
و882  آالف  خمسة  نحو  على  الفائت  نيسان 
أريزونا  بوالية  »بيما«  مقاطعة  في  متطوعاً 
في  المشاركين  بعض  التقط  وقد  األميركية. 
تفشي  بدايات  في  كورونا  فيروس  االختبارات 

كافياً  وقتاً  للباحثين  أتاح  الذي  األمر  الوباء، 
أجساماً  المناعي  جهازهم  إنتاج  مدى  لدراسة 
مضادة على مدار إحدى أطول الفترات الزمنية 
األجسام  تلك  بقاء  مدة  عن  الدراسات  ]في 

المناعية[ حتى اآلن.

وفي ذلك الصدد، أوضح الدكتور باتاتشاريا أن 
»األشهر السبعة الماضية شكلت آخر النطاقات 
مصابين،  أفراداً  أثناءها  تعقبنا  التي  الزمنية 
ممكنة  زمنية  فترة  أطول  اعتبارها  يمكن  لذا 
أن  نعلم  واستطراداً،  المناعة.  استمرار  لتأكيد 
»سارس«  بفيروس  أصيبوا  الذين  األشخاص 
ويعتبر  كورونا  عائلة  إلى  ينتمي  الذي  السابق 
كوف   - بـ«سارس  شبهاً  الفيروسات  أكثر  من 
-2« ]من المسميات العلمية للفيروس المتسبب 

بجائحة كورونا[، ما زالوا يتمتعون بمناعة بعد 
بالعدوى.  إصابتهم  من  عاماً  عشر  سبعة  نحو 
نظيره   »2  - كوف   - »سارس  تشابه  وإذا 
»سارس«، فلنا أن نتوقع بقاء األجسام المضادة 
المحتمل  غير  ومن  األقل،  على  لسنتين  فاعلةً 
أن تكون مدة بقائها أقل من ذلك بأي شكل من 

األشكال«.

األبحاث  بعض  أفضت  سابقة،  أوقات  وفي 
لفيروس  المضادة  األجسام  معدالت  أن  إلى 
اإلصابة  بعد  بسرعة  تنخفض  »كوفيد-19« 
يوفر  ال  الذي  األمر  األولى،  للمرة  بالمرض 

مناعةً طويلة األمد لصاحبها.

في ذلك المنحى، أعرب الدكتور باتاتشاريا عن 
ربما ركزت حصراً  األبحاث  تلك  بأن  اعتقاده 
على نوع من خاليا البالزما قصيرة العمر التي 
ينتجها جهاز المناعة أثناء استجابته األولى ضد 
الفيروس. ويعني ذلك أن ]تلك األبحاث[ لم تأخذ 
التي  العمر  طويلة  البالزما  خاليا  االعتبار  في 
تتولد في المرحلة الثانية من االستجابة المناعية، 
واألجسام المضادة »عالية الجودة« التي تنتجها.

فحوصات األجسام المضادة ال تقدم دليالً على 
المناعة ضد كورونا

وفي المقابل، يجزم مايكل دايك نائب رئيس كلية 
العلوم الصحية في »جامعة أريزونا« والمؤلف 

المشارك في وضع الدراسة، بأن »البحث زودنا 
بمعرفة تؤكد أن المناعة الدائمة هي أمر واقع«. 
الخبير  فريدمان   أندرو  الدكتور  أشار  وكذلك 
كارديف«  »جامعة  في  المعدية  األمراض  في 
الدراسة، إلى  لم يشارك في  الذي  )البريطانية( 
مشجعة،  كانت  النتائج  أن  من  الرغم  على  أنه 
فإنها لم تظهر تمتع المشاركين فيها بحماية من 

أن يصابوا مجدداً بعدوى كوفيد-19. 

ونقل فريدمان إلى صحيفة »إندبندنت« أنه »ال 
المضادة  األجسام  وجود  أن  من  التأكد  يمكن 
مع  يتساوى  الفيروس،  على  للقضاء  المهيأة 
القدرة على توفير حماية من العدوى. قد يكون 
حدوث ذلك مرجحاً للغاية، لكن ال يمكننا التأكد 

منه. ويشكل ذلك الجانب األكثر غموضاً«.

عدة  حاالت  ظهرت  سابقة،  مجريات  وفي 
بفيروس  أخرى  مرةً  أصيبوا  ألشخاص 
األولى  إصابتهم  من  تعافيهم  بعد  كوفيد-19، 
بالمرض، األمر الذي حدا بالعلماء إلى التحذير 

من أن »المناعة ال تكون أبداً مئة في المئة«.

هذا  نشرت  دراسة  وثقت  اإلطار،  هذا  وفي 
 The Lancet »النسيت«  مجلة  في  األسبوع 
الطبية حالة رجل يبلغ من العمر 25 عاماً من 
والية نيفادا، أصيب بنوعين مختلفين من عدوى 
في  عانى  وقد  يوماً،   48 غضون  في  كورونا 

المرة الثانية من أعراض أكثر حدة.

مارك  البروفيسور  يؤكد  مكثفة،  خالصة  وفي 
وهو  نيفادا«  »جامعة  في  األستاذ  باندوري 
أبحاثنا  »نتائج  أن  للدراسة،  الرئيس  المؤلف 
تشير إلى أن حدوث إصابة بفيروس »سارس - 
كوف - 2« قد ال يحمي بالضرورة من اإلصابة 

مجدداً بعدوى كورونا الحقاً«

سبعة أشياء تجنب فعلها بعد األكل، وهي:
التي  الخاطئة  العادات  من  الفواكه هي  تناول  ـ 
يقوم بها العديد من األشخاص بعد تناول الطعام، 
إال  التحلية،  من  كنوعٍ  الفواكه  تناول  يتّم  حيث 
الهضمي  الجهاز  في  مشاكل  يسبب  قد  ذلك  أّن 
بعد  تناولها  يفّضل  لذلك  المعدة،  وألم  كالنفخة، 

ساعٍة على األقّل من تناول الطعام. 
ـ شرب الشاي، هذه العادة منتشرة بشكٍل كبير 
أوراق  أّن  إلى  يشار  حيث  العربية،  البالد  في 
األحماض  من  عاليٍة  نسبٍة  على  تحتوي  الشاي 
خالل  المتناولة  البروتينات  على  تؤثر  التي 
اليوم، إذ إنّها تصبح جافّة وصعبة في الهضم، 
هذا باإلضافة إلى أّن الشاي يعمل على تكسير 
جزيئات الحديد في الجسم، األمر الذي قد يؤدي 

إلى اإلصابة ببعض المشاكل الصحية.
يرخي  بالسروال  الخاص  الحزام  إرخاء  ـ 
البطن  بامتالء  الشعور  البعض أحزمتهم بسبب 
أن  شأنها  من  الحركة  هذه  أن  إال  الغداء،  بعد 
حدوث  وبالتالي  األمعاء،  في  التواًء  تسبب 

صعوبٍة في الهضم. 
إلى  األنشطة  هذه  تؤدي  واالستحمام  السباحة  ـ 

زيادة تدفّق الدم في األطراف العلوية والسفلية، 
وبالتالي ضعفه في منطقة البطن، مّما يؤدّي إلى 

عسر الهضم. 
لموضوع  خاطئ  فهٌم  هناك  والحركة  المشي  ـ 
يساعد  أنّه  يعتقد  من  فهناك  األكل،  بعد  المشي 
على الهضم، إال أّن هذا غير صحيح، فقد تبيّن 
يؤدّي  قد  مباشرة  الطعام  تناول  بعد  المشي  أّن 

إلى حدوث عسٍر في الهضم.
على  خطراً  األكثر  العادات  من  هي  النوم  ـ 
الصحة، إذ إّن تناول الطعام، والنوم مباشرة بعده 
البطن،  منطقة  في  الدهون  تراكم  إلى  سيؤدّي 
إلى  يؤدّي  قد  أنّه  كما  الكرش،  وبالتالي ظهور 

اإلصابة بالعدوى وااللتهابات المعوية.
اإلصابة  خطر  من  التدخين  يزيد  التدخين،  ـ 
تبيّن  فقد  الخطيرة،  واألمراض  بالسرطان، 
يعادل  األكل  بعد  واحدة  سيجارة  تدخين  أّن 
الغذائية  العناصر  يكسر  أنّه  كما  عشر سجائر، 
ينصح  فإنّه  وبالتالي  الجسم،  منها  يستفيد  فال 
لبعض  النفس  وتلهية  األكل،  بعد  باالسترخاء 

الوقت. 

يكافح رجال إطفاء متطوعون ما يسمى »النيران 
الحرائق  تلك  وتشكل  سيبيريا.  في  الكامنة« 
ظاهرة وصفها أحد المدافعين عن البيئة بـ«قنبلة 
العام  منذ  ربما  بل  عدة،  أشهر  منذ  مناخية«. 
يكسوها  أراٍض  كبيرة  نيران  تلتهم  المنصرم، 
نباتية متخمرة، في  بقايا  وحل عضوي يحتوي 
غابة الصنوبر »سوزونسكي« التي تشكل جزءاً 
من محمية طبيعية في منطقة »نوفوسيبيرسك« 
السيبيرية، بحسب تصريح أدلت به »غرينبيس« 
)»السالم األخضر« Green Peace( المنظمة 

البيئية العالمية غير الحكومية.
وقد ُسميت »النيران الكامنة« ألن إخماد نيرانها 
ظل  في  حتى  الصعوبة،  شديدة  عملية  يُعد 

الظروف المناخية القاسية في سيبيريا.

ببطء ومن غير لهب يحترق ذلك الوحل العضوي 
)يسمى علمياً »الخث« Peat( على عمق أربعة 
إنشات )10 سنتمترات( تحت سطح األرض، ما 
يعني أن الحرائق في مقدورها أن تبقى مشتعلة 
على الرغم من أمطار الخريف، وفصول الشتاء 
قارسة البرودة. وتتفاقم تلك المشكلة مع واقع أن 
آالف  مئات  تحيطها  العضوي  الوحل  تجمعات 
تعاني  التي  الصنوبر،  غابات  من  الهكتارات 
موجاته  باتت  الذي  الجفاف  في  زيادة  حاضراً 

أكثر تواتراً في اآلونة األخيرة.

وضمن تلك الصورة، تشكل »النيران الكامنة« 
وصف  وفق  مناخية«  بـ«قنبلة  ُسمي  ما  تلك 
حرائق  »وحدة  رئيس  كوكسين،  غريغوري 
الغابات« التابعة لـ«غرينبيس« في روسيا الذي 
انخرط في التصدي للنيران المشتعلة، في حديث 

إلى وكالة »فرانس برس«.

الغابات  حرائق 
الماضي  العام  معدالت  تتخطى  العالم  حول 

القياسية

على  تقع  مناطق  حول  الشمالية  الغابة  وتلتف 
وحول  ومستنقعات  العليا،  العرض  خطوط 
»تندرا«.  بالـ  تُعرف  قارية  ومنطقة  عضوية 
وتحتوي تلك المواقع جميعها تركيزات مرتفعة 
من الكربون، فتُطِلق عند احتراقها كميات هائلة 
الجوي.  الغالف  إلى  الكربون  أكسيد  ثاني  من 
وتذكيراً، تسهم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 
ارتفاع درجة حرارة كوكب األرض، ما يجعل 
في  بما  وشدةً،  تواتراً  أكثر  المناخ  أزمة  تأثير 

ذلك موجات الجفاف.

العضوية في نصف  الوحول  أراضي  وتختزن 
ما  تفوق  الكربون  من  كميات  الشمالي  الكرة 
تحويه كافة الغابات المطيرة في العالم مجتمعةً. 
من  الهائلة  الكميات  فإن  احتراقها،  حال  في 

الغالف  في  المنبعثة  الكربون  أكسيد  ثاني 
إلى إجهاض جميع  الحال  الجوي ستؤدي في 
الجهود المبذولة في السيطرة على االنبعاثات 

الكربونية.

وذكر كوكسين، »نحارب أثر التغير المناخي 
والشيء األساسي الذي يسببه«. وكذلك تحدث 
نفسها، مشيرين  األنباء  إلى وكالة  متطوعون 
إلى أن مكافحة »حرائق الكامنة« عمل فظيع 
الغابات  حرائق  مكافحة  من  تعقيداً  وأكثر 
التقليدية. وبغية إطفاء منطقة ُوحول عضوية 
تشتعل فيها النيران، ال بد من غمرها بالماء، 
سائلة،  عجينة  تصبح  أن  إلى  التربة  وتقليب 
منسقة  تعمل  التي  غرودينينا  إكاترينا  بحسب 

نشاطات في »غرينبيس«.
بعد ذلك، يُصار إلى قياس درجة حرارة طبقة 
وإذا  األرض.  سطح  تحت  العضوية  الوحول 
بقيت الحرارة مرتفعة جداً، يباشر المتطوعون 

تنفيذ تلك العملية المنهكة مرة أخرى.

مستويات  حطمت  الحالي،  الصيف  خالل 
الكربون المنبعثة من حرائق الغابات في الدائرة 
سجلته  الذي  القياسي،  الرقم  الشمالية  القطبية 
العام الماضي، وفق »برنامج مراقبة األرض« 
آخذة  المنطقة  فيما    األوروبي،  لالتحاد  التابع 

في التدهور بوتيرة فائقة السرعة.

وفي يونيو )حزيران(، بلغت درجة الحرارة في 
»فيرخويانسك«، وهي مدينة في الدائرة القطبية 
الشمالية، 100 فهرنهايت )38 درجة مئوية(، 
في  مسبوق  غير  ارتفاعاً  يشكل  ذلك  أن  علماً 
درجات الحرارة. كذلك التهمت النيران حوالي 
19 مليون هكتار )منطقة أكبر من اليونان(، في 

روسيا منذ بداية العام الحالي.

مركز األخبار ـ اختتم ممثلو الخارجية السويدية 
وشرق  شمال  في  ولقاءاتهم  اجتماعاتهم  سلسلة 
سوريا، بعد اجتماع مع الهالل األحمر الكردي، 
اإلدارة  في  والبلديات  المحلية  اإلدارة  وهيئة 

الذاتية لشمال وشرق سوريا.
عن  وفد  الماضي  السبت  يوم  وصل  قد  وكان 
سوريا،  وشرق  شمال  إلى  السويدية  الخارجية 
من  كالاًّ  ضم  الحدودي،  سيمالكا  معبر  عبر 
رئيس الوفد المبعوث الخاص بالملف السوري 
أورنيوس،  بير  السويدية  الخارجية  وزارة  في 

في  والمساعدات  اإلنساني  الملف  ومسؤول 
ماركوس،  توماس  السويدية  الخارجية  وزارة 
أفين  للسالم  األوروبي  المعهد  في  والمستشارة 

جتين.
وعقد الوفد السويدي اجتماًعا، اليوم )األربعاء( 
مع الهالل األحمر الكردي، حضره من جانب 
الهالل كل من الرئيسة المشتركة للهالل األحمر 
اإلداريين،  من  وعدد  حمي،  جميلة  الكردي 
ناقش فيه الطرفان الواقع الصحي للمنطقة، وما 
يقدمه الهالل األحمر من الرعاية الصحية إلى 

جانب مؤسسات الصحة التابعة لإلدارة الذاتية.
وعن فحوى االجتماع وأهم ما تم التركيز عليه 
للهالل  المشتركة  الرئيسة  قالت  ومخرجاته، 
»تضمن  هاوار:  لوكالة  حمي  جميلة  األحمر 
نقاشنا العديد من المحاور، أهمها الخدمات التي 
تمت  وأيًضا  الكردي،  األحمر  الهالل  قدمها 
مناقشة الوضع اإلنساني والصمت الدولي حيال 

استمرار إغالق معبر تل كوجر _ اليعربية«.
األحمر  الهالل  أن  على  »ركزنا  وأضافت: 
الصحية  الرعاية  تقديم  على  قادر  غير  بمفرده 
للمخيمات الموجودة في مناطق اإلدارة الذاتية، 
ويجب دعم الهالل في هذا اإلطار، لتقديم أكبر 

قدر ممكن من الرعاية«.
بيّن  الهالل األحمر  أن  وأوضحت جميلة حمي 
للوفد أنهم يواجهون العديد من الصعوبات لتقديم 
الرعاية الصحية في ظل قلة اإلمكانات والكثافة 
الموجودة في المنطقة، وقالت: »لم نحصل على 
وعود من الوفد، لكن اجتماعاتنا عبر تطبيقات 

االتصال ستستمر معه لتقديم المساعدة«.
أما االجتماع الثاني للوفد السويدي كان مع هيئة 
الذاتية  اإلدارة  في  والبلديات  المحلية  اإلدارة 
لشمال وشرق سوريا، وحضره كل من الرئيس 
لؤي  ونائبه  لحدو،  جوزيف  للهيئة  المشترك 

أختا.
المحلية  اإلدارة  لهيئة  المشترك  الرئيس  وقال 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  والبيئة 

االجتماع:  لحدو عن مضمون  سوريا جوزيف 
جانب  على  االجتماع  ضمن  التركيز  »جاء 
التخلص  وكيفية  النفايات  تدوير  وإعادة  البيئة 
مشروعنا  لهم  قدمنا  جهتنا  ومن  القمامة،  من 

الجيولوجي المجّهز الذي نود العمل عليه«.
وعن الوعود في دعم البلديات قال لحدو: »نعم، 
في ما يخص العمل على مكبات النفايات وحل 
نفايات  نقل  مشروع  سيما  وال  البيئية  مشكلتها 
أنهم  لنا  وبينوا  بالمساعدة،  وعدونا  قامشلو 

المنطقة  بلديات  بين  التواصل  لزيادة  مستعدون 
كادر  تدريب  على  والعمل  السويد،  وبلديات 

بلديات شمال وشرق سوريا ».
المرافقين  البروتوكول  مسؤولي  وبحسب  هذا 
للوفد السويدي، فإن الوفد سيغادر المنطقة، مساء 
بعد  كردستان،  باشور  باتجاه  )األربعاء(  اليوم 
أن أنهى جولته وفق برنامج لقاءاته واجتماعاته 
مع مؤسسات اإلدارة الذاتية والقوات العسكرية 

ومؤسسات المجتمع المدني.

على  الثالث  الشتاء  دخول  مع  ـ  األخبار  مركز 
أهالي عفرين القاطنين في مقاطعة الشهباء، يبدأ 
الستقبال  وتجهيزها  خيمهم  بترميم  الُمهّجرون 

تقلبات الطقس فيه.
وواجهوا  حار  بصيف  الُمهّجرون  مّر  أن  فبعد 
درجات الحرارة العالية واألمراض، يستعدون 

اآلن الستقبال الشتاء.
عثمان عثمان ُمهّجر يقطن في الكومين السابع 
بمخيم سردم، يعمل على تجهيز خيمته، يقول: 
العازل  الغطاء  ونبدل  الشتاء  »نستعد الستقبال 

الخارجي بغطاء جديد«.

ففي  قاٍس،  مناخ  الشهباء  مناخ  أن  إلى  وأشار 
الشتاء  وفي  الحرارة  درجات  ترتفع  الصيف 
الدعم  بتقديم  عثمان  وطالب  متدنية.  تكون 
اإلنسانية  المنظمات  »على  وتابع:  للُمهّجرين 

تقديم المساعدة«.
ومن جانبها؛ نوهت زينت مصطفى، من أهالي 
الكومين  في  اآلن  والقاطنة  جندريسه  ناحية 
الرابع بمخيم سردم، أن تركيا ارتكبت المجازر 
خيمنا  »نرمم  وأضافت:  بالتهجير،  وتسببت 
مقاطعة  في  الثالث  الشتاء  فصل  الستقبال 

الشهباء، كما نحضر مؤنة الشتاء أيًضا«.

ناحية  في  ميسكة  قرية  أهالي  من  الُمهّجر  أما 
راجو إبراهيم علي فيقول: »سنستمر بمقاومتنا، 
رغم الصعوبات كافة، حتى نعود إلى أرضنا«.

خيمهم  حماية  على  الُمهّجرون  ويعمل  هذا 
األمطار  مياه  تسرب  لمنع  العازلة  باألغطية 
إلى الداخل، بينما يعمل البعض على جلب مواد 
تجّمع  لمنع  الخيم  حول  أسوار  إلنشاء  البناء 
الهواء في  مياه األمطار وحمايتها من موجات 

الشتاء.

مركز األخبار ـ أكد أبناء مقاطعة قامشلو أن دولة االحتالل التركي أصبحت قائداً لإلرهاب والعنصرية في دول العالم كافة، وبشكل خاص في الشرق 
األوسط، وشددوا على ضرورة توحيد شعوب المنطقة لصفوفهم وإيقاف تركيا عند حدها وأن يكونوا على أتم االستعداد للتصدي لهجمات دولة 

االحتالل التركي ومخططاتها.. 

ظاهرة »النيران الكامنة« تشكل قنبلة مناخية 

تفاقم االحتباس الحراري
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سننهي  وزهرة  هفرين  »بنضال  شعار  تحت 
انطلقت  المرأة«؛  ثورة  ونضمن  االحتالل، 
في مركز  ستار  لمؤتمر  الثامن  المؤتمر  أعمال 
الرميالن،  مدينة  في  والفن  للثقافة  تيكران  آرام 
بحضور 500 عضوة من مختلف مناطق شمال 
من  ستار  مؤتمر  عن  وممثالت  سوريا  وشرق 
حضور  إلى  إضافة  ودمشق،  كردستان  باشور 
السياسية  األحزاب  ممثالت  من  ضيفة    100
وممثالت عن مؤسسات اإلدارة الذاتية، واتحاد 
شمال  في  المرأة  وتنظيمات  السريانية  المرأة 
بدقيقة  المؤتمر  أعمال  بدأت  سوريا.  وشرق 
صمت على أرواح الشهداء، كما كرمت بعض 
هفرين  الشهيدة  عائلة  مثل  الشهداء،  عائالت 
زهرة  الشهيدتين  وعائلة  عقيدة،  واألم  خلف، 

103 المرأةالرياضة

محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

سبور  قنديل  نادي  والعبات  إدارة  قامت  ـ 
بالتعاون مع صفحة أبناء حي الهاللية، بحملة 
تنظيف قالج هاللية بقامشلو وتضمنت الحملة 
تعيق  التي  الضارة  والنباتات  النفايات  إزالة 

نمو األشجار.
نادي  من  برعاية  كرنفالية  مباراة  أقيمت  ـ 
هيثم كجو وجمعت  للشهيد  استذكاراً  برخدان 
بين أشبال وناشئين نادي برخدان على أرضية 
ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو، والشهيد هيثم 
السورية واستشهد  الكرة  كجو كان من نجوم 
والذي كان في  الجهاد  نادي  بحادث سير مع 
السوري  الدوري  مباراة ضمن  للعب  طريقه 

لكرة القدم، قبل 18 عاماً.
ـ تأهل الطريق إلى المباراة النهائية من دورة 
الوفاء لفقيد الرياضة محمد حفيظ »أبوعالء«، 
أهداف  بخمسة  التجار  على  فوزه  بعد  وذلك 
مقابل هدفين، وكذلك تأهل روني إلى المباراة 
بفارق ركالت  براتي  تغلبه على  بعد  النهائية 
الوقت  انتهاء  بعد   ،6×7 بنتيجة  الترجيح 
اإليجابي  التعادل  بنتيجة  للمباراة  األصلي 

.3×3
الطريق  فريقي  بين  النهائية  المباراة  وتقام 
وروني يوم الجمعة القادم على أرضية ملعب 

كالسيكو بتمام الساعة الثامنة مساًء.
ـ ضمن المرحلة الرابعة واألخيرة للعام 2020 
للعبة  إقليم الجزيرة  المتدربين في  الختبارات 
في  والعب  العبة   30 اختبار  تم  التايكواندو 
اللجنة  بحضور  ديرك  في  األولمبي  المركز 

الفنية للتايكواندو.
فاز  الجزيرة  إقليم  في  األشبال  دوري  في  ـ 
أهداف  بأربعة  فدنك  نادي  على  نادي جودي 
كما  رميالن،  ملعب  أرضية  على  رد،  بدون 
ديريك  نادي  الملعب  نفس  أرضية  على  فاز 
هدف  مقابل  بهدفين  الصناديد  نادي  على 
واحد، وفاز نادي قنديل على نادي واشوكاني 
بثالثة أهداف مقابل هدفين على ملعب أرضية 

الشهيد هيثم كجو بقامشلو.

روناهي / قامشلو

على  بارتي  أشلي  األسترالية  حافظت 
التنس  لالعبات  العالمي  التصنيف  صدارة 

المحترفات، في نسخته الصادرة مؤخراً.
ومع عدم وجود بطولة كبيرة خالل األسبوع 
الجاري، تملك آشلي بارتي 8717 نقطة في 
سيمونا  الرومانية  على  متقدمة  رصيدها، 
ناعومي  واليابانية  نقطة(   7255( هاليب 

أوساكا )5780 نقطة(.
في  األولى  العشرة  المراكز  ترتيب  وجاء 
المحترفات  لالعبات  العالمي  التصنيف 

كالتالي:-
1- أشلي بارتي )أستراليا( 8717 نقطة

2- سيمونا هاليب )رومانيا( 7255 نقطة

3- ناعومي أوساكا )اليابان( 5780 نقطة
المتحدة  )الواليات  كينين  صوفيا   -4

األمريكية( 5760 نقطة
5- إيلينا سفيتولينا )أوكرانيا( 5260 نقطة

التشيك(  )جمهورية  بليسكوفا  كارولينا   -6
5205 نقطة

7- بيانكا أندريسكو )كندا( 4555 نقطة
8- بيترا كفيتوفا )جمهورية التشيك( 4516

9- كيكي بريتنز )هولندا( 4505
المتحدة  )الواليات  ويليامز  10-سيرينا 

األمريكية( 4080

ِلَمْن الصدارة في دوري السيدات
 والرجال للسلة؟

برشلونة يسحق فرينكفاروزي بخماسية

حقيبة روناهي الرياضّية

آشلي بارتي تواصل صدارتها 
لتصنيف العبات التنس

روناهي / قامشلو ـ تُقام منافسات الجولة الثالثة 
واألخيرة من دوري كرة السلة للسيدات والرجال 
نادي  ملعب  أرضية  على  الجزيرة  إقليم  ألندية 
وستُعرف  قامشلو،  بمدينة  السلة  لكرة  دجلة 

هوية المتصدر لمرحلة الذهاب للفئتين.
في دوري السيدات الذي شاركت فيه ثالثة أندية 
وهي األسايش ودجلة وبرخدان وأقيمت جولتين 
وبقيت جولة واحدة فقط وهي األخيرة وسيعرف 
النادي المتصدر لمرحلة الذهاب والذي انحصر 
بين سيدات ناديي دجلة واألسايش حيث يمتلكان 
مباراة  ستقام  الخميس  وغداً  نقاط،  ثالثة  كليهما 

بينهما وسيُحدد اسم المتصدر للمرحلة.
على  األولى  الجولة  في  فزَن  دجلة  سيدات 
برخدان  برصيد 54 نقطة مقابل 15 نقطة، بينما 
في  برخدان  سيدات  فزن على  األسايش  سيدات 
نقاط،   5 مقابل  نقطة   77 بنتيجة  الثانية  الجولة 
الساعة  بتمام  ذكرنا  كما  الخميس  غداً  وستقام 
الخامسة مساًء منافسات الجولة الثالثة واألخيرة 
بين سيدات دجلة وسيدات األسايش على أرضية 

ملعب دجلة بقامشلو.
وسيدات األسايش فزن بلقب النسختين السابقتين 

للمرة  الماضي  العام  في  شاركن  دجلة  وسيدات 
األولى وحققن مركز الوصافة الثاني.

في دوري الرجال نفس الحالة ستكون الصدارة 
محصورة بين رجال ناديي األسايش ودجلة، في 
االفتتاح فاز دجلة على برخدان بنتيجة 75 نقطة 
مقابل 58 نقطة، بينما فاز األسايش على برخدان 
بنتيجة بـ 89 نقطة مقابل 46 نقطة، وهكذا أصبح 
ستحسم  والصدارة  نقاط  ثالث  نادي  كل  بحوزة 

في لقائهما اليوم األربعاء بتمام الساعة السادسة 
مساًء على أرضية ملعب نادي دجلة لكرة السلة.

السابقتين  النسختين  أبطال  هم  األسايش  ورجال 
ودجلة كان الوصيف في العام الماضي ومن أول 
مكتب  بحسب  اإلياب  مرحلة  وستقام  مشاركة، 
وستقام  القادم  آذار  شهر  في  الجماعية  األلعاب 
في فترة االستراحة بين مرحلتي الذهاب واإلياب 

بطولة الكأس و3×3.

نظيره  على   )1-5( بنتيجة  برشلونة  انتصر 
منافسات  إطار  في  المجري،  فرينكفاروزي 
لدوري  المجموعات  دور  من  األولى  الجولة 

أبطال أوروبا.
جزاء  ركلة  من  ميسي  ليونيل  لبرشلونة،  سجل 
 ،42 الدقيقة  في  فاتي  وأنسو   ،27 الدقيقة  في 
الدقيقة  في  وبيدري   ،52 الدقيقة  في  وكوتينيو 
سجل  بينما   ،89 الدقيقة  في  وديمبلي   ،82
ركلة  من  الوحيد  فرينكفاروزي  هدف  خاراتين 

جزاء في الدقيقة 70.
إلى  رصيده  برشلونة  يرفع  االنتصار،  وبهذا 
ثالث نقاط في صدارة المجموعة السابعة، بينما 

استقر فرينكفاروزي في ذيل الترتيب.
أول تهديد في المباراة كان في الدقيقة 6، حيث 
حدود  على  مباشرة  حرة  ركلة  الحكم،  احتسب 
منطقة الجزاء، نفذها ميسي، لكن تسديدته كانت 

ضعيفة بين الحارس ديبوسز.
تسجيل  في  الضيوف،  مهاجم  توكماك  ونجح 
الهدف األول لفريقه في الدقيقة 11، بعدما تلقى 
كرة في العمق وراوغ بيكيه ولينجليت، لكن حكم 

المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل.
الدقيقة  في  أخرى  حرة  ركلة  من  ميسي  وعاد 
أعلى  جاءت  المرة  هذه  لكن  بقوة،  سددها   ،12

مرمى فرينكفاروزي.

وسدد ميسي كرة قوية على حدود منطقة الجزاء، 
أنسو  أمام  لترتد  ديبوسز  الحارس  لها  تصدى 
لوال  لكوتينيو،  الكرة  تمرير  حاول  الذي  فاتي، 

تدّخل الدفاع الذي أنقذ الموقف في الدقيقة 16.
وجاء الرد سريعاً من إزائيل جناح فرينكفاروزي، 
الذي انطلق في منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية 

ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 20.
لميسي  جزاء  ركلة  المباراة  حكم  واحتسب 
عدنان  عليه  تدخل  بعدما   ،26 الدقيقة  في 
حيث  لتنفيذها،  البرغوث  وانبرى  كوفاسفيتش، 
سدد بنجاح أقصى يسار الحارس ديبوسز، ليمنح 

التقدم للبلوغرانا.
منطقة  داخل  من  قوية  كرة  فاتي،  أنسو  وسدد 
ديبوسز  الحارس  لكن   ،30 الدقيقة  في  الجزاء 

تصدى لها ببراعة.

الدقيقة  في  النتيجة  يُضاعف  أن  ترينكاو  وكاد 
38، حيث توغل في المنطقة وسدد الكرة، لوال 

تألق حارس فرينكفاروزي في الدقيقة 39.
وسجل فاتي، الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 
من  العمق  في  ساقطة  كرة  تلقى  حيث   ،42
الخارجي  القدم  بوجه  وسدد  يونج،  دي  فرينكي 

أقصى يسار الحارس ديبوسز.
وانتهى الشوط األول بتقدم برشلونة بهدفين دون 

رد.
ومع بداية الشوط الثاني، سدد ترينكاو كرة على 
ديبوسز  الحارس  لها  تصدى  المنطقة،  حدود 

بسهولة في الدقيقة 50.
في  لبرشلونة  الثالث  الهدف  كوتينيو  وسجل 
الدقيقة 52، حيث تلقى تمريرة بالكعب من أنسو 
الحارس  يمين  على  ليُسدد  المنطقة،  داخل  فاتي 

ديبوسز.
بجونيور  الدفع  برشلونة،  مدرب  كومان  وقرر 

سيرجي  من  بداًل  وديمبلي،  وبيدري  فيربو 
أراوخو  والحقاً  وترينكاو،  وفاتي  روبيرتو 

وبوسكيتس بدالً من كوتينيو وبيانيتش.
لفرينكفاروزي،  جزاء  ركلة  الحكم،  واحتسب 
توكماك،  على  بيكيه  من  القوي  االلتحام  بسبب 
مدافع  وجه  في  الحمراء  البطاقة  أشهر  حيث 

البارسا،
وانبرى خاراتين لتنفيذها، حيث سدد على يسار 
نيتو، ليمنح الهدف األول لفريقه في الدقيقة 70.

ونجح بيدري في تسجيل الهدف الرابع لبرشلونة 
ديمبلي  من  تمريرة  تلقى  حيث   ،82 الدقيقة  في 
من  مميز  فردي  مجهود  بعد  المنطقة،  داخل 

الفرنسي الذي راوغ دفاع فرينكفاروزي.
وسجل عثمان ديمبلي الهدف الخامس في الدقيقة 
منطقة  في  ميسي  من  تمريرة  تلقى  حيث   ،89
ديبوسز،  الحارس  يسار  على  وسدد  الجزاء، 
ليحصد البارسا أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة 

هذا الموسم.

تقرير/ جوان محمد

تقرير/ ليكرين خاني

الكونفرانس الثامن لمؤتمر ستار أكد على ضرورة اتحاد نساء العالم 
ضد العنف بكل مكان..

سعاد حسن: »بالنسبة لنا حرية القائد أوجالن هي 
حرية المرأة وجميع الشعوب«

روناهي/ كركي لكي - أكدت عضوات مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا من خالل مؤتمرهن الثامن على أهمية اتحاد المرأة؛ من أجل الحفاظ على 
مكتسبات الثورة وتصعيد النضال لتحرير المناطق المحتلة والسير على نهج شهيدات الحرية هفرين وزهرة وأمينة.. حتى تحقيق النصر

وأمينة، وناقشت النساء الوضع التنظيمي لمؤتمر 
العامين المنصرمين، وكانت قراءة  ستار خالل 
والتصويت  حوله  والنقاش  ستار  مؤتمر  ميثاق 
بشأنه، وإجراء انتخابات الختيار سبع عضوات 
وشرق  شمال  في  ستار  مؤتمر  منسقية  ليمثلن 
سوريا ختام أعمال المؤتمر الثامن لمؤتمر ستار، 
كان  المؤتمر  هامش  وعلى  اإلطار  هذا  وفي 
بعض عضوات  مع  لقاٌء  »روناهي«  لصحيفتنا 

مؤتمر ستار اللواتي حضرن المؤتمر.

»بوحدة املرأة وإرادتها الحرة 
سندحض االحتالل«

الثامن  المؤتمر  انعقاد  أهمية  عن  وللحديث 
في  باإلدارية  صحيفتنا  التقت  ستار؛  لمؤتمر 
منسقية مؤتمر ستار بشمال وشرق سوريا منى 
يوسف، والتي أشارت إلى أن المؤتمر جّسد لوحة 
عضوات  ومشاركة  بحضور  جميلة  فسيفسائية 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  من  ستار  مؤتمر 
وممثالت  ودمشق،  كردستان  باشور  ومن  كافة 

في  المؤسسات  وممثالت  السياسية،  األحزاب 
»ممثالت  بالقول:  وأضافت  الذاتية،  اإلدارة 
لهن  تسنح  لم  وأوروبا  لبنان  في  ستار  مؤتمر 
إلينا  انضممن  ولكنهن  للحضور،  الفرصة 
وشاركونا خالل المؤتمر عبر تطبيق سكايب«.

مبينةً بأن تشكيل هذه اللوحة الفسيفسائية الجميلة 
بحضور النساء من جميع شعوب المنطقة، كرد 
وافياً  جواباً  يعطي  وتركمان،  وسريان  وعرب 
ورسالة واضحة لدولة االحتالل التركي بأنها لن 
ناضلت  التي  الحرة  المرأة  إرادة  كسر  تستطيع 
بدء  الحرية والديمقراطية والسالم منذ  من أجل 

الثورة في روج آفا والشمال السوري.
وتابعت منى: »بالرغم من النجاحات التي حققناها 
أننا نواجه مرحلة  المنصرمة إال  خالل األعوام 
مسؤولية  وأهمها  بالمسؤوليات،  مليئة  أصعب 
علينا  يجب  لهذا  أوجالن؛  القائد عبد هللا  تحرير 
رفع وتيرة النضال السياسي والفكري ونتحد من 
أجل المساهمة في تحقيق النصر وتحرير القائد 
سنحطم  وتنظيمنا  الحرة  وإرادتنا  فباتحادنا  آبو، 
ونفشل جميع مخططات العدو، ونحرر المناطق 
المحتلة وسنضمن بذلك حماية مكتسبات الثورة«. 
مؤتمر  منسقية  في  اإلدارية  أكدت  الختام  وفي 
ستار في شمال وشرق سوريا منى يوسف قائلةً: 
والتنظيم  الجاد  العمل  تتطلب  القادمة  »المرحلة 
أن  أجل  من  وذلك  السابق،  من  أكثر  والتأسيس 
نضمن ألنفسنا تمثيالً عادالً في الدستور السوري 
تصعيد  خالل  من  المرأة  حقوق  وحماية  الجديد 
عمل اللجان الدبلوماسية والسياسية ضمن مؤتمر 

ستار«.
»باتحاد صوت المرأة سنضمن النجاح لقضيتنا«
وفي السياق ذاته؛ حدثتنا عضوة منسقية مؤتمر 
عن  شمو  هدية  سوريا  وشرق  شمال  في  ستار 
شمال  شعوب  جميع  من  المرأة  اتحاد  أهمية 
المؤتمر  في  »رأينا  وأضافت:  سوريا،  وشرق 
من  ستار  مؤتمر  لعضوات  واسعاً  حضوراً 
األقاليم الثالثة من مختلف الشعوب، كرد وعرب 

كثيراً  فتأثرت  أوجالن  هللا  عبد  القائد  مع  التقت 
تكون  بأن  امرأة  كل  في  يرسخ  الذي  بأسلوبه 
كلل  دون  تعمل  فباتت  اإلرادة،  وقوية  شجاعة 

أكثر من أجل حرية المجتمع والقائد أوجالن
مقصود  الشيخ  حي  من  حسن  سعاد  المواطنة 
المجتمع  حركة  في  إدارية  وهي  حلب  بمدينة 
أوجالن  هللا  عبد  القائد  مع  التقت  الديمقراطي, 
مرتين, األولى عام 1991م بلبنان والمرة الثانية 
عام 1996م في حلب. سعاد تأثرت بفكر القائد 
أوجالن الحر لتكون ذات شخصية قوية وتناضل 
بكل إصرار للوصول إلى حريتها وحرية شعبها.

»كنا ُمرصات أن نلتقي
 بالقائد آبو«

أنباء  وكالة  مراسلة  أجرت  الخصوص  وبهذا 
خاصاً  لقاًء    »JIN NEWS الحرة«  المرأة 
الشيخ  حي  سكان  من  سعاد حسن  المواطنة  مع 
القائد عبد  مع  التقت  التي  بمدينة حلب,  مقصود 
هللا أوجالن، للتعرف على كيفية تأثرها بشخصية 
القائد آبو وفكره الحر، وتأثيره في بناء شخصيتها.
أشارت سعاد بهذا الخصوص قائلةً: »منذ بداية 
حياتي أعيش في حي الشيخ مقصود واألشرفية 
وخاللها تعرفُت على فكر القائد عبد هللا أوجالن، 

من  ناضل  ألنه  كبيراً؛  معه  االلتقاء  أمل  وكان 
قوية  تكون  وجعلها  وحقها  المرأة  حرية  أجل 
اإلرادة, دافع عن حقوق الشعب الكردي ووقف 
في وجه الظلم الذي يتعرض له الشعب الكردي 

وكافة الشعوب«.
كان  الحياة  في  »أملي  حديثها:  سعاد  وتابعت 
االلتقاء مع القائد آبو، وفي يوم الذكرى السنوية 
أخبروني  الكردستاني  العمال  حزب  لتأسيس 
ومن  آبو،  القائد  مع  االلتقاء  أجل  من  بالذهاب 
بعدها  الحزب،  معسكر  إلى  لبنان  إلى  ذهبنا  ثم 
أخبرونا بأننا ال يمكننا االلتقاء به فحينها تأثرت 
أماكنهن  إلى  عدن  النساء  من  والعديد  كثيراً, 
باستثناء مجموعة حلب، وكان في ذاك اليوم يعقد 

الحزب،  تأسيس  أجل  من  المعسكر  في  احتفال 
ونحن مجموعة حلب كنا مصرات بأن نلتقي مع 
القائد آبو وقررنا حينها أال نخرج من لبنان من 

دون أن نلتقي مع قائدنا«.
مع  سيلتقين  بأنهن  أخبروهن  أنهم  إلى  مشيرةً 
القائد  القائد عبد هللا أوجالن, وقالت: »وبدخول 
آبو إلى القاعة امتلكتني الغبطة والفرحة, وبعدها 
شخصيته  ساعتين,  لمدة  واستمر  االجتماع  بدأ 
كانت تعطي الثقة, األمل, الحرية، وعيونه كانت 
حديث  وخالل  والمعنويات,  األمل  القوة,  تعطي 
القائد آبو كان لديه العديد من االنتقادات للشعب 

وفي الوقت نفسه بارك نضالهم الثوري«.
منوهةً إلى أن القائد عبد هللا أوجالن قال حينها: 

»إذا الشعب لم يقف إلى جانبنا من أجل الحرية لن 
نستطيع نشر الفكر أكثر, ومن أجل بناء مجتمع 
بأنه قال  حر فإن شعبنا هو األساس«, موضحةً 
أيضاً بأنه »يجب على المرأة االنضمام للنضال 

بشكل فعال وأن تتحرر من الذهنية السلطوية«.
بأنه  ذكر  أوجالن  القائد  أن  إلى  سعاد  وتطرقت 
ويقع  األساسية،  قوتنا  الشعب  يكون  أن  »يجب 
على عاتق كافة اإلداريين بهذا الحزب أن يعملوا 
من أجل مصالح الشعب ومن أجل توعية الشعب 
مجتمع  إلى  نصل  حتى  الصحيح  األساس  على 

حر«.
مؤكدةً بأن التقاءها بالقائد أوجالن رفع معنوياتها 
وجعلها تستمد القوة واإلرادة لترفع سوية نضالها.

فكره يجعلك تحيا من جديد..
شخص  مع  بااللتقاء  تأمل  عندما  بأنه  موضحةً 
تعشق فكره فهذا الشخص يجعلك تحيا من جديد 
المساواة  أجل  من  المجتمع  في  مطالبك  ويكون 
والحرية كثيرة، وأردفت: »أجل القائد آبو جعلني 
قوية  أكون  وأن  أخرى،  مرة  بالحياة  أتمسك 
يجعل  الذي  أسلوبه  من خالل  والعزيمة  اإلرادة 

الشخص يغير نفسه في أول لقاء له«.
عن  أوجالن  القائد  حديث  إلى  سعاد  تطرقت 
قادتنا  »الشهداء  قال:  حيث  حينها،  الشهداء 
خطاهم،  على  نسير  أن  ويجب  المعنويون 
فالشهداء هم الذين سعوا من أجل إيصال الشعوب 

الحقيقة  »في  بالقول:  وشددت  حريتهم«،  إلى 
أخذنا القوة من كالم القائد أوجالن، وعندما عدنا 
في شخصيتنا  القوة  هذه  زادت  قد  المعسكر  من 
المجتمع  حرية  أجل  من  أكثر  نعمل  وأصبحنا 

والمرأة«.
سعاد التقت مرة ثانية مع القائد عبد هللا أوجالن 
حينها،  اعترضتها  التي  الصعوبات  كل  رغم 
إلى  سننضم  بأننا  »أخبرونا  ذلك:  وتابعت حول 
مشاكل  لعدة  آنذاك  وتعرضت  عاجل،  اجتماع 
من قبل العائلة، بسبب العادات والتقاليد والذهنية 
يمكن  ال  بأنه  تفرض  كانت  التي  الذكورية 
القوة  ولكن  المنزل،  من  الخروج  الشابة  للمرأة 
التي أعطاني إياها القائد آبو في لقائي األول به 
تلك  وأتعدى  بأسلوب جيد،  أقنع عائلتي  جعلتني 
المشاكل ألنضم لالجتماع، فذهبنا إلى مكان من 
االجتماع،  آبو  القائد  دار  وحينها  االجتماع  أجل 
معنوياتنا ارتفعت وإرادتنا أصبحت قوية بااللتقاء 

مع القائد عبد هللا أوجالن مجدداً«.
حرية  أهمية  عن  حديثها  حسن  سعاد  اختتمت 
القائد بالنسبة للمرأة، وقالت: »بالنسبة لنا حرية 
المرأة وجميع  إيمرالي هي حرية  آبو من  القائد 
القائد  مع  وحريتنا  وحياتنا  فآمالنا  المجتمعات، 
ويجب  إيمرالي،  سجن  في  أوجالن  هللا  عبد 
علينا أن نعمل أكثر كما قال لنا، ولن نتخلى عن 

مقاومتنا حتى نصل إلى حريته«.  

منى يوسف هدية شمو

كبير  نجاح  على  يدل  وهذا  وتركمان،  وسريان 
حققناه خالل السنوات المنصرمة، فباتحاد النسوة 
وتنظيمهن نضمن بناء مجتمع ديمقراطي سياسي 

حر«.
النضال  وتصعيد  التنظيم  ضرورة  إلى  منوهةً 
السياسي  التدريب  وتكثيف  كافة  األصعدة  على 
وتهديدات  لهجمات  التصدي  أجل  من  والفكري 
واحداً  صفاً  والوقوف  التركي،  االحتالل  دولة 
ضد  تمارس  التي  العنف  أساليب  جميع  أمام 
في  أوجالن  القائد عبد هللا  فكر  وانتهاج  المرأة، 

المسيرة النضالية حتى تحقيق النصر.
جميع  وتشمل  واضحة  »رسالتنا  هدية:  ولفتت 
وشرق  شمال  في  النسوة  فقط  ليس  العالم  نساء 
تمارس  التي  الهمجية  الممارسات  ألن  سوريا؛ 
ضد المرأة في روج آفا تتعرض لها جميع النساء 
قضية  أن  هو  هذا  قولي  وملخص  العالم،  حول 
المرأة واحدة منذ آالف السنين؛ لذلك على المرأة 
النهوض من أجل حريتها إلحداث تغيير جذري 

وإيجابي في المجتمع«.
وناشدت عضوة منسقية مؤتمر ستار في شمال 
وشرق سوريا هدية شمو في ختام حديثها باتحاد 
النسوة حول العالم من أجل إنجاح قضية المرأة 
حول  النسائية  التنظيمات  من  »نتمنى  بقولها: 
أشكال  لنقف معاً ضد جميع  االتحاد معنا  العالم 

فباتحاد  المرأة،  الممارسة ضد  والتعذيب  العنف 
المرأة،  لقضية  النجاح  تحقيق  نضمن  أصواتنا 
حول  السالم  إلى  تدعو  التي  رسالتنا  وإرساء 

العالم«.
ستار  لمؤتمر  الثامن  المؤتمر  أعمال  واختتمت 
وتيرة  من  »الرفع  منها:  القرارات،  من  بجملة 
النضال من أجل القائد عبد هللا أوجالن من خالل 
القائد  بفكر  النساء  جميع  وتعريف  الفعاليات، 
الفعاليات  عبد هللا أوجالن، تشكيل وتفعيل لجنة 
بهدف بناء مسار الفعاليات في األمة الديمقراطية 
في  المضي  الحرية،  أجل  من  المرأة  ونضال 
النضال السياسي ضد الحرب الخاصة والسياسة 

الممنهجة كالقتل واإلبادة العرقية.
الفعاليات  تقام  بالنساء  المتعلقة  المشاكل  لحل 
المختلفة وترفع وتيرة النضال ضد جميع أنواع 
القاصرات  كتزويج  المرأة  ضد  المتبعة  العنف 
لمتابعة  حقوقية  لجنة  تفعيل  الزوجات،  وتعدد 
دبلوماسياً،  داعش  بمرتزقة  تتعلق  التي  القضايا 
إلتاحة  االقتصادية  المؤسسات  في  مشاريع  فتح 
فرص العمل للنساء، تقوية وإعادة تنظيم النضال 
الدبلوماسي في ساحات باشور كردستان ولبنان 
وأوروبا، تقوية العالقات التشاركية مع األحزاب 
الخط  أساس  على  وذلك  النسائية  السياسية 

الثالث«.
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ر  غياث نعيسة: »الدور التركي في سوريا ُمدمِّ
وُمعادي لمصالح الشعب السوري«

فتحي المريمي: »حل األزمة الليبّية سيضع حداً 
لألطماع التركّية«

قال المعارض والمحلل السياسي السوري غياث نعيسة بأن دور االحتالل التركي في سوريا دور سلبي ومدّمر بكل المقاييس وُيعتبر األخطر ألنه احتالل 
المطامح  فيتنام حقيقية ضد  إلى  العدوانية ستتحول  التركية  الدولة  تدّخل  تعاني من  التي  البلدان  أن سوريا وكل  إلى  وأشار  واستيطاني،  مباشر 

اإلمبراطورية العدوانية لنظام أردوغان وأحالمه التوسعية التي تستهدف المنطقة.

بّين مستشار رئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي بأن التصرفات التركية غير منطقية وبعيدة عن األخالق وعن القوانين والمواثيق الدولية، وأكد 
بأن كل مسارات حل األزمة الليبية تتوقف على نتائج اجتماعات تونس المرتقبة، وعندما ُتحل األزمة الليبية سيوضع حد ألطماع تركيا في ليبيا والمنطقة 

بشكل عام. 

تستمر الدولة التركية بإثارة األزمات في سوريا 
في  تدّخلها  فتواصل  والعالم،  األوسط  والشرق 
األزمة السورية عبر دعم الجماعات المرتزقة 
التي تقوم بتغيير ديمغرافية المناطق التي تحتلها 
تستمر  وقت  في  فيها،  التتريك  سياسية  وتنفيذ 
أزمة شرقي المتوسط بسبب األطماع التركية، 
كما  الليبية،  األزمة  حل  لعرقلة  تركيا  تسعى 
أنها تعمل على إفشال المساعي الدولية إليقاف 
الحرب في قره باغ، حيث ترسل أنقرة المزيد 

من المرتزقة السوريين إلى هناك.
من  العديد  تطرح  التركية  الممارسات  هذه  كل 
في  الحقيقية  التركية  األهداف  حول  األسئلة 
سوريا والمنطقة بشكل عام إضافة إلى تداعيات 
ذلك على دول المنطقة من جهة وتركيا من جهة 
أخرى، وحول ذلك أجرت وكالة هاوار حواًرا 
مع المعارض والمحلل السياسي السوري غياث 

نعيسة.
وكان الحوار على الشكل التالي:

السوريّة،  لألراضي  باحتاللها  تركيا  تستمر  ـ 
إضافة إلى عرقلة الوصول إلى حل سياسي في 

البالد، كيف يُمكن تقييم تدّخلها ودورها؟
بكل  سلبي  دور  سوريا  في  التركي  الدور   
زال  وما  كان  أنه  األمر  حقيقة  وفي  المقاييس، 
من العوامل المدمرة للنسيج الوطني السوري، 
والحرية  بالتحّرر  السوريين  ولمشروع 
دعم  إلى  التركية  الدولة  لجأت  والديمقراطية، 
الفصائل المسلحة المتطرفة اإلسالمية وحّولتها 

من  فاقمت  بذلك  أنها،  كما  لها،  مرتزقة  إلى 
تشظي البنى االجتماعية للسوريين على أساس 
طائفي وعرقي وتدعم هياكل معارضة تابعة لها 
تماًما وال تُعبّر عن طموح السوريين وال آمالهم، 
وتعيق أي سياق لتحّول ديمقراطي ال طائفي وال 

عرقي في بالدنا. 
مدمر  دور  هو  سوريا،  في  التركي  الدور  إذًا 
السوري  الشعب  لمصالح  ومعاٍد  ومخرب 
أو  االحتالالت  أن  يعني  ال  هذا  ومستقبله، 
من  أفضل  أخرى  لدول  العسكرية  التدخالت 
تضع  جميعها  ألنها  أبدًا  التركي،  االحتالل 
الشعب  مصالح  حساب  على  أواًل  مصالحها 
وحقهم  استقاللهم  السوريين  وتُفقد  السوري، 
أن  جميعها  وعليها  بأنفسهم،  المصير  بتقرير 

تخرج من بالدنا.
ـ ما األهداف الحقيقية التي تقف وراء التدّخالت 

التركيّة في سوريا؟
إنه  خصوصية،  سوريا  في  التركي  لالحتالل 
احتالل مباشر واستيطاني، أي أنه يسعى ليكون 
تدّخلها  من  تركيا  تهدف  مؤقتًا،  وليس  دائًما 
سوريا  في  أساسيًا  العبًا  تصبح  أن  واحتاللها، 
األراضي  من  أجزاء  تقضم  وأن  والمنطقة، 
السورية، وتستخدم السوريين كسوق لالرتزاق 
تقاتل بهم في كل مكان وبأثمان بخسة في حروق 
أحد  فإن  وأخيًرا،  جمل،  وال  فيها  لهم  ناقة  ال 
التركية هو إجهاض أي محاولة  الدولة  أهداف 
للتحرر القومي للشعب الكردي في أي من بلدان 

المنطقة.
في  ديمغرافي  تغيير  بإحداث  تركيا  تقوم  ـ 
في  تخطط  ماذا  إلى  تحتلها،  التي  المناطق 

المستقبل بشأن سوريا؟
في  تركيا  به  تقوم  الذي  الديمغرافي  التغيير 
إلى  يهدف  سوريا؛  من  احتلتها  التي  األجزاء 
العنصري،  االستيطاني  باالستعمار  أسميته  ما 
لها  يتبعون  ذلك إحالل »مستوطنين«  ويتطلب 
السكان األصليين، وذلك في إطار  مقابل طرد 
القومية  الهوية  تغيير  على  يقوم  لها  مشروع 
المحتلة  المناطق  لهذه  والثقافية  واالجتماعية 

بهوية جديدة »تركيّة« االنتماء والهوى والوالء.
ـ حّولت تركيا السوريين إلى مرتزقة يقاتلون 
في دول أخرى لصالحها، كيف تُقيِّم ذلك وهل 

هناك أهداف بعيدة المدى من وراء ذلك؟
استفادت الدولة التركية من المرتزقة السوريين 
التحشيد األيديولوجي  إلى  لها، إضافة  الموالين 
من  جيش  لتنظم  للسوريين،  العام  والطائفي 
المرتزقة أو جيش »انكشاري« ترسلهم للموت 
البلدان، هذا  ليبيا وأذربيجان وغيرهما من  في 
يسمح لها بتخفيف خسائرها في األرواح ضمن 
من  عليها  يخفف  ما  التركي؛  النظامي  الجيش 

الضغط الداخلي.
بسياسة حربية عدوانية  لها  يسمح  ذلك  أن  كما 
يعزز  ما  المنطقة،  بلدان  في  واسع  نطاق  على 
قوة  لتكون  تسعى  تركيا  بأن  حكامها  ادعاء 
»عظمى«. ولكن؛ ال االقتصاد التركي وال بنى 
أن  دون  تتحمل،  أن  تستطيع  التركي  المجتمع 
تنهار ذات يوم هكذا مغامرات مكلفة على المدى 

الطويل، ولها ارتداداتها داخل تركيا.
إن عيون الطبقة الحاكمة في تركيا هي أكبر من 
قدرات معدتها على الهضم، دون أن ننسى أن 
هذه السياسات العدوانية لتركيا تصطدم بمصالح 
تقف  لن  واألخيرة  واإلقليمية،  الكبرى  الدول 
اإلمبراطورية  الطموحات  أمام  األيدي  مكتوفة 

لنظام أردوغان.
ـ كيف تُقيّم التدّخالت التركيّة في دول الشرق 
على  ذلك  نتيجة  هي  وما  باغ،  وقره  األوسط 

المنطقة؟  
التركيّة  العدوانية  السياسات  سابقًا  وصفت  لقد 
من  المنطقة،  شعوب  عموم  على  وخطرها 
القوقاز إلى ليبيا واليمن والخليج، وكنت قد كتبت 
تركيًا سياسيًا،  فيتنام  تكون  قد  أن سوريا  سابقًا 
البلدان  اليوم، أن سوريا، وكل  أصبحت مؤمنًا 
التي تعاني من تدخل الدولة التركية العدوانية، 
تتحول إلى فيتنام حقيقية للمطامح اإلمبراطورية 
أكثر  خلق  ويجب  أردوغان،  لنظام  العدوانية 
النظام  لهذا  الهزيمة  واحدة، وتحقيق  فيتنام  من 

االستعماري االستيطاني العدواني.

في  حدثت  التي  العسكرية  االجتماعات  بين  ما 
القاهرة، ومباحثات بوزنيقة المغربية، والجهود 
االنتقالية  المرحلة  لتخطي  المبذولة  التونسية 
ينشد  لألحداث  مراقبًا  الليبي  الشعب  يقف 
الداخلية  الصراعات  فيه  تنتهي  أفضل  مستقبل 
مقدمتها  وفي  الخارجية  التدخالت  تقف  بينما 
أطماع أردوغان الذي يواصل تسليح المرتزقة 
الصراع،  لتأجيج  الليبي  الداخل  إلى  وإرسالهم 

وإفشال المبادرات الدولية.
أجرت  الليبية؛  األزمة  مستجدات  آخر  وحول 
رئيس  مستشار  مع  حواًرا  هاوار  أنباء  وكالة 

مجلس النواب الليبي فتحي المريمي.
وجاء نص الحوار كالتالي:

في  تجري  التي  المباحثات  تُتابعون  كيف  ـ 
القاهرة لتوحيد الصف الليبي؟

بالطبع نتابع المباحثات التي جرت في القاهرة 
على  شديد  باهتمام  الليبي  الصف  لتوحيد 
الشمل  للم  جدًا  مهمة  اللقاءات  هذه  أن  اعتبار 
الليبية، وفي كل األحوال جميع  وإنهاء األزمة 
االجتماعات التي ُعقدت في القاهرة القت نجاًحا 
كبيًرا في مقرراتها وفي اتفاق المجتمعون حول 
لها دور كبير  القاهرة كان  القضايا،  العديد من 
على  نعّول  لذلك  االجتماعات  لهذه  باحتضانها 

جهودها في توحيد الصف.
ـ ما أبرز النقاط التي تم االتفاق عليها؟

األمني  االجتماع  في  عليه  االتفاق  تم  ما  أبرز 

مهمة  اتفاق  نقاط  إلى  الوصول  هو  العسكري 
جدًا تتعلق بتبادل األسرى، وفتح الطرق البرية 
والبحرية والجوية ما بين المسافرين في شرق 
وغرب ليبيا، والعمل على إنهاء األزمة الليبية 
الوطني  الجيش  صفوف  وتوحيد  عاجل  بشكل 

الليبي.
لنتائج ملموسة في  التوّصل  الممكن  ـ هل من 

محادثات بوزنيقة المغربية؟
نتائج  إلى  وصلت  المغربية  بوزنيقة  محادثات 
اجتماعات  على  يتوقف  األمر  ولكن  ملموسة، 
وكل  تونس،  في  المرتقبة  الثاني  تشرين  بداية 
الليبية  األزمة  لحل  اآلن  تعمل  التي  المسارات 
المقررة  تونس  اجتماعات  نتائج  على  تتوقف 
وبخاصة المحور السياسي ألنه هو األهم وفي 
حال نجاحه ستنجح جميع المسارات سواء كانت 
المسار  أو  االقتصادية  أو  العسكرية  أو  األمنية 

الدستوري.
ـ ماذا بشأن المبادرات التونسية لحلِّ األزمة؟

المبادرات التونسية شأنها شأن كل الدول العربية 
المهتمة بالملف الليبي، خاصة وأن تونس تعتبر 
من الدول المجاورة لليبيا وما يجري في الساحة 
فترة على  منذ  تعمل  يهمها، ولذلك فهي  الليبية 
حل األزمة الليبية، وما بين الوقت واآلخر تقدم 
األزمة  صالح  في  وأشياء  وبيانات  مقترحات 
كان  الذي  السياسي  المحور  واآلن  الليبية، 
إلى  تحّول  جنيف  في  يكون  أن  المفترض  من 

لتساهم  التونسية  الدولة  تونس، وبالفعل رّحبت 
في حل األزمة الليبية من خالل احتضانها لهذه 

االجتماعات المهمة.
في  ستبحثونها  التي  الملفات  أبرز  ما  ـ 

اجتماعات تونس الُمرتقبة؟
االجتماعات ستكون بشأن االتفاق على تشكيل 
جميع  تمثل  جديدة  وحكومة  الرئاسي  المجلس 

الليبيين.
ـ هل ينجح الليبيون في التوصل لنقطة تُرضي 

الجميع إلنهاء المرحلة االنتقالية؟
هل سيتم اتخاذ دستور 51، أو نستمر باإلعالن 
دستور  صيغة  على  االتفاق  لحين  الدستوري 
جديد، ولكن في كل األحول الستة أشهر األولى 
وضع  أجل  من  الدستورية  بالترتيبات  ستتعلق 
وضعية دستورية لليبيا تسير عليها في المرحلة 
القادمة بعد المرحلة االنتقالية، أما الستة أشهر 
رئاسية  النتخابات  بالتجهيز  ستتعلق  األخرى 

وبرلمانية للرئيس وبرلمان جديد.
الليبية؛  األزمة  حل  مساعي  من  بالرغم  ـ 
هي  فما  ليبيا  في  التدّخل  أردوغان  يواصل 

خطتكم للتصدي لألطماع التركيّة؟
تصدينا لألطماع واالنتهاكات التركية، وجيشنا 
لديه  حفتر  خليفة  حرب  أركان  المشير  بقيادة 
االستعدادات الكبيرة لصد أي هجوم أو اختراق 
المتحدة  األمم  ننبّه  ونحن  النار،  إطالق  لوقف 
االختراقات  بشأن  األخرى  الدولية  والمنظمات 
لألسلحة  تصدير  من  تركيا  بها  تقوم  التي 
من  جاهدة  تعمل  والدولة  المرتزقة،  وإرسال 
النواب  ومجلس  الليبي  الوطني  الجيش  خالل 

على التصدي للتصرفات التركية.
ـ هل ستنجح جهود المجتمع الدولي في إيقاف 

أطماع أردوغان بليبيا والمنطقة؟
هناك جهود دولية حثيثة على إنهاء األزمة الليبية 
وبالتالي ستتصدى ألطماع تركيا في ليبيا؛ ألن 

تماًما  وبعيدة  منطقية  غير  التركية  التصرفات 
تحل  وعندما  الدولية،  واألعراف  القوانين  عن 
والدول  الدولي  المجتمع  بمساندة  الليبية  األزمة 
تركيا  ألطماع  حد  سيوضع  والصديقة  العربية 

في ليبيا والمنطقة بشكل عام.
الّسراج وما تداعيات استقالته  لماذا استقال  ـ 

على ليبيا؟
التي  الضغوط  نتيجة  جاءت  السراج  استقالة 
المظاهرات  في  الليبي  الشعب  عليه  مارسها 
وبنغازي  طرابلس  في  خرجت  التي  الكبرى 
تردى  نتيجة  ليبيّة أخرى،  وسبها ومدن وقرى 
األوضاع وعدم قدرة حكومة الوفاق على تسيير 
االجتماعات  عن  فضاًل  ليبيا،  في  األوضاع 
مجلس  وتشكيل  الليبية،  األزمة  لحل  المستمرة 
اضطر  فهو  وبالتالي  وحكومة  جديد  رئاسي 

لإلعالن عن استقالته.
ـ كيف تابعتم تسريبات هيالري كلينتون بشأن 

ليبيا؟
خلق  ليبيا  بشأن  كلينتون  هيالري  تسريبات 
مع  لتحالفها  مناهض  ليبيا  في  كبير  عام  رأي 
ليبيا  في  الفوضى  إلى  أدت  التي  الجماعات 
في  كبير  وعي  وخلقت  األوضاع،  وتردي 
المؤامرات  حجم  اكتشف  الذي  الليبي  المجتمع 
والشعب  الوطن  ضد  تحاك  التي  والمخططات 

الليبي.

بعد سنة... ال إنصاف لضحايا االحتالل التركي 
لمناطق شمال وشرق سوريا

بعد مرور عام على الهجوم الذي شنته الطورانية 
السوري  الوطني  الجيش  ومرتزقة  التركية 
في سري  والمناطق  المدن  على  معها  المتحالفة 
كانيه )رأس العين( وكري سبي )تل أبيض( في 
منظمات  أدانت  وبينما  سوريا،  وشرقي  شمال 
االنتهاكات  الدولية  والمنظمات  اإلنسان  حقوق 
التي نتجت عن الغزو، لم يطرأ أي تحّسن على 

الوضع اإلنساني في تلك المناطق
وقف  اتفاق  متواصل  بشكل  تركيا  تنتهك  حيث 
بين  األول  تشرين   17 في  المبرم  النار  إطالق 
مرتزقة  ويواصل  المتحدة،  والواليات  تركيا 
تركيا  تحتلها  التي  المناطق  في  الوطني  الجيش 

عمليات النهب والتعذيب والخطف دون عقاب.
من  قدر  أكبر  استقطبت  التي  الفظائع  حتى 
االهتمام واإلدانة الدولية مرت دون عقاب، ففي 
12 تشرين األول 2019، ُسِحبَت هفرين خلف، 
األمين العام لحزب سوريا المستقبل، من سيارتها 
مع  والتعذيب  للضرب  وتعّرضت  الُمصفّحة، 
أيدي عناصر  العمد على  القتل  ثم  سائقها، ومن 
تركيا،  من  المدعومين  الشرقية  أحرار  مرتزقة 
باإلضافة إلى أسر مدنيين آخرين كانوا برفقتها.

لكل  وبثها  الوحشية  اإلعدام  عملية  تصوير  وتم 
عملية  التركية  اإلعالم  وسائل  واعتبرت  العالم، 
قتل هفرين خلف أنها “عملية ناجحة”، فيما أدانت 
منظمات حقوق اإلنسان والمنظمات الدولية تلك 
العملية باعتبارها جريمة حرب، أصبح الحادث 
عن  السورية  المعارضة  تراجع  لمدى  رمزاً 
يواجهه  الذي  واالضطهاد   2011 لعام  أهدافها 
المدنيون في ظل االحتالل التركي، بعد عام، رد 
الذي  المطلوب  بالمستوى  يكن  لم  الدولي  الفعل 

يمكن أن يتوقعه ضحايا جرائم االحتالل التركي 
ومرتزقته من السوريين

جيمس  منع  إنتريست  ناشيونال  صحيفة  كشفت 
جيفري، الممثل الخاص للواليات المتحدة بشأن 
سوريا، الجهود الرسمية المبذولة إلدانة الحادث 
سبب  حول  تساؤالت  أثار  مما  وقوعه،  عند 
شاهدها  فظائع  في  بالتدّخل  أجنبية  حكومة  قيام 
المجتمع الدولي على شريط فيديو، اليوم يبدو أن 
على  متفقتان  المتحدة  واألمم  المتحدة  الواليات 
على  محلياً  محاسبته  يتم  لم  فقط  واحداً  فرداً  أن 

الجريمة.
وال يزال المرتزقة المتورطين في الجريمة التي 
في  بحرية  يتنقلون  خلف  هفرين  بحق  اُرتكبت 
كل مكان دون حسيب ورقيب، مما يشير إلى أن 
المحاكمة كانت على األرجح مجرد صفعة على 
المعصم حتى تتمكن المجموعة من التملص من 
الضغط الدولي، وتظهر منشورات على فيسبوك 
أن الحارث رباح، وهو مصور ألحرار الشرقية، 
وهو الذي صور إعدام المعتقلين الكرد، ال يزال 
عليها  تسيطر  التي  المناطق  بين  بحرية  يتنقل 
تركيا في سوريا وفي تركيا نفسها، حيث شوهد 
في الذكرى السنوية لعملية القتل، وهو يتسوق في 

مركز تجاري في مدينة أورفا التركية.
بإجراءات  البارزة  القضية  هذه  مثل  قوبلت  إذا 
دولية محدودة وجهود محلية محدودة للمساءلة، 
فمن الصعب تصديق أن مرتكبي االنتهاكات شبه 
اليومية، التي تحدث في المناطق التي تحتلها تركيا 
دون تركيز وسائل اإلعالم العالمية عليها، سيتم 
الجرائم  معظم  اإلطالق.  على  للعدالة  عرضهم 
التي تحتلها  المناطق  المدنيين في  التي تستهدف 
ال  وعفرين  أبيض  وتل  كانيه  سري  مثل  تركيا 
يتم اإلعالن عنها خارج وسائل اإلعالم المحلية 
يتم  وال  المحليين،  اإلنسان  حقوق  ومراقبي 

الضحايا  يخشى  حيث  منها،  الكثير  عن  اإلبالغ 
االنتقام بسبب التحدث على اإلعالم.

في مثال واحد فقط، تم تجاهل النمط السائد لعمليات 
االختطاف واالختفاء في المناطق المحتلة، خارج 
العديد من  تحديد موقع  تم  الكردية حتى  الدوائر 
يقرب من عامين،  ما  منذ  فُِقدوا  الذين  المعتقلين 
وتم الكشف عنها في مقطع فيديو، لم يؤِد الدليل 
المرئي لوقوع مثل هذه الحوادث إلى تغيير في 
السلوك، تم إطالق سراح واحد فقط من المعتقلين 
عمليات  زالت  وما  الفيديو،  في  ُشوهدوا  الذين 

الخطف مستمرة حتى يومنا هذا.
سابقة  العقاب  من  التنصل  من  النمط  هذا  يشكل 
في  والجارية  الماضية  الجرائم  لضحايا  مقلقة 
حول  تساؤالت  يثير  أنه  كما  المحتلة،  المناطق 
تركيا  محاسبة  في  الدولي  المجتمع  جدية  مدى 
مهم  اعتبار  وهو  السوري،  الوطني  والجيش 
بالنظر إلى األهمية المتزايدة للمحاكمات الدولية 

عندما تخذل العدالة المحلية الضحايا السوريين
تُظهر محاكمات فظائع داعش والنظام السوري 
التي بدأت تحدث في أوروبا أنه عندما تتخذ الدول 
مجرمي  محاسبة  يمكنها  إجراءات،  الخارجية 
تم  فإذا  بذلك،  آخر  العب  أي  يقوم  وال  الحرب 
رفض هذا الخيار حتى على المدنيين في شمال 
سيرون  أنهم  المرجح  غير  فمن  سوريا،  شرقي 

العدالة على اإلطالق.
إن الرغبة في استرضاء تركيا أو تحقيق األهداف 
المسلحة  المرتزقة  للمجموعات  الحالية  الوهمية 
ال ينبغي أن تمنع المجتمع الدولي من االستجابة 
ألزمة إنسانية وإنهاء حاالت التنصل من العقاب 
الحظ،  لسوء  ولكن  ترتكب،  التي  الفظائع  على 
إن كان انقضاء سنة على عملية ما سميت بنبع 
السالم مثاالً على ذلك، فيبدو أن هذه الحسابات 
لسكان  خيانتها  في  العدالة،  فاقت  قد  السياسية 

سري كانيه وتل أبيض وعفرين مرة أخرى.

المجتمع  داخل  كبيرة  شعبية  حملة  تصاعدت 
التركية  البضائع  بمقاطعة  تنادي  السعودي 
إطالق  بعد  خصوصاً  السعودية،  األسواق  في 
رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عجالن 
ال  استثمار،  ال  الثالث؛  الالءات  العجالن، 
الشعبي  للضغط  استجابت  سياحة،  ال  استيراد، 
الشهيرة، وظهر  الغذائية  المواد  أسواق  كبريات 
مستوى رد الفعل الشعبي خالل موقع »تويتر«، 
له،  استخداماً  العالم  السعوديون  يتصدر  الذي 
بدأ  تركيا  مع  الشعبي  التعامل  بقطع  التنادي  أن 
فيما  خصوصاً  اليوم،  وليس  عامين  حوالي  منذ 
يتعلق بالمخاطر التي تشوب استثمار المواطنين 

السعوديين وتملكهم.
تركي؟  هو  ما  ضد  السعوديون  هبَّ  لماذا  لكن 

وهل المقاطعة تحقق أهدافها؟
منذ  انخفض  البلدين  بين  التجاري  التبادل  حجم 
حوالي عامين، 25 في المائة، حيث كان يقارب 
وصل  التي  الفترة  وهي  دوالر،  مليارات   6 الـ 

إلى  للسعودية  الرسمي  التركي  االستعداء  فيها 
درجة غير مسبوقة، وقبلها بعام واحد فقط، أي 
في عام 2017 كانت التجارة منتعشة، ليس على 
وصل  بل  فقط،  والواردات  الصادرات  مستوى 
حجم االستثمارات والشراكة التجارية إلى حوالي 
1000 شركة، معظمها متعلق بالمقاوالت والبناء 
وصناعة األثاث وغيرها. وتملك السعوديون من 
المائة  إلى 30 في  العقارات في تركيا ما يصل 
التي  ألمانيا  متجاوزة  األجنبي،  التملك  نسبة  من 
كانت  هائلة  أموال  تركي،  ماليين  ثالثة  يسكنها 
ألف عامل  مائة  مع وجود  الطرفين،  بين  تُضخ 
في  تركية  شركة  و200  المملكة،  في  تركي 
التركية  االستراتيجية  وكانت  السعودي،  الداخل 
أن يصل حجم االستثمارات السعودية في تركيا 
إلى 25 مليار دوالر، والتبادل التجاري إلى 20 

مليار دوالر بحلول عام 2023!
لكن من أوقف هذه المنافع؟ 

فيها  التي تقرر  المرة األولى  الحقيقة هذه ليست 
شرائح من المجتمع السعودي المقاطعة التجارية 
لبلد كرد فعل احتجاجي، لكنها األولى في حجمها 

القطاع الخاص معها، وألن  وسرعتها وتجاوب 
يتأثر  لن  تركيا  على  االقتصادي  الضرر  حجم 
في  المصنعة  األغذية  شراء  بمقاطعة  كثيراً 
تقاس  أبعاد ال  لها  الحملة  الواقع  تركيا، لكن في 
هذه  مع  تفاعل  الخاص  القطاع  السطحية.  بهذه 
الحملة بسرعة غير مسبوقة، وال نعلم حتى اآلن 
الضرر  ألن  المقاطعة،  هذه  حدود  ستصل  أين 
األكبر دائماً ما يقع على المشروعات المتوسطة 
األثاث  أو مصانع  المطاعم  والصغيرة كسالسل 
َض  تَعرَّ أيضاً  أخرى،  جهة  من  والمالبس، 
أو  سكنية  عقارات  تملكوا  الذين  السعوديون 
أرضية بنسبة تجاوزت 1600 قطعة، لمشكالت 
كبيرة في العامين األخيرين لدى توثيق التملك أو 
السكن، مما اضطر السفارة السعودية في أنقرة، 
والتحذير  التدّخل  إلى  إسطنبول،  في  والقنصلية 

من االستثمار العقاري هناك.
إنهم  السياسي،  المشهد  يرصدون  السعوديون 
التركية  السياسة  تحولت  كيف  بوضوح  يرون 
وألنهم  بالدهم،  عداء صريح ضد  إلى  الرسمية 
له  تكون  قد  الذي  السياسي  القرار  يملكون  ال 
حسابات مختلفة، شعروا أن من واجبهم المبادرة 
في  تتقلب  دولة  تجاه  باالرتياح  يشعرهم  بفعل 
اإلسالمي  البلد  تعادي  أن  واختارت  مواقفها، 
لسان  وعلى  رسمي  بقرار  األكبر،  والعربي 

رئيس الجمهورية وأعضاء حكومته.
فقط،  اقتصادية  ليست  المقاطعة  فقيمة  ذلك،  مع 
حالة  تعكس  المقاطعة  ذلك،  من  وأهم  أبعد  بل 
لما  المواطنين  من  الحصيف  والفهم  الوعي  من 
يُحاك ضد المملكة من الرئيس التركي مباشرة، 
الذي ال تزال تراوده أحالم الماضي بتزعم العالم 
النفاق  الخليفة.  والجلوس على عرش  اإلسالمي 
عقدين  حوالي  منذ  أردوغان  يمارسه  كان  الذي 
وأطماعه  بواطنه  وظهرت  انتهى،  الزمن  من 
واحدة  تتهاوى  العربية  البالد  بأن  شعر  أن  بعد 
اآلن  وهو  العقد،  بداية  ثورات  بعد  األخرى  تلو 
يوّجه جل عداوته تجاه السعودية ومصر، ألنهما 
تحقيق  عن  تحجزه  التي  العربية  القوى  تمثالن 
أحالمه، يقف ضد المصالح المصرية باحتضانه 

ألعضاء جماعة »اإلخوان المسلمين« وعسكرة 
الميليشيات في ليبيا، ويظن أن قاعدته العسكرية 
في قطر ستهدد المملكة، وكانت سواكن السودانية 
السعودية  لمحاصرة  بالفشل  باء  الذي  مشروعه 

من الضفتين.
بالحالة  الضرر  أين سيصل  يعنيني  شخصياً، ال 
السعودية  المقاطعة  بسبب  التركية  االقتصادية 
المتنامية، ألن الليرة التركية خسرت ثلث قيمتها 
خالل العام الحالي، والتضخم وصل إلى 20 في 
المائة، والحالة كبيسة بما يكفي، قرار المقاطعة 
بالدهم  عن  الذود  في  السعوديين  قدرة  يعني 
هذا  بالسوء،  لهم  يترصد  من  كل  ضد  وقيادتهم 
المقام  في  الحقيقي  النجاح  هو  الشعبي  اإلجماع 
األول. الحمالت اإلعالمية التركية ضد السعودية 
تتضمن  ألنها  رسمية،  حمالت  هي  وقيادتها 
لم  ذلك  أعلى طبقة سياسية، مع  تصريحات من 
تجاهها،  فعل  رد  السعودية  الحكومة  من  يظهر 
المغردون في »تويتر«،  يتساءل  ما كان  ودائماً 
رسمياً  موقفاً  السعودية  الحكومة  تتخذ  ال  لماذا 
بمقاطعة تركيا وإغالق سفارتها؟ وألن السياسة 
وموازينها  رؤيتها  لديها  الرسمية  السعودية 
شعبي  بقرار  المقاطعة  حملة  انطلقت  الخاصة، 

صرف.
وإجماع  هيناً،  أمراً  ليس  الشعبي  الوعي  تحقيق 
شائعة،  حالة  ليس  السياسية  قيادتهم  الناس حول 
نراقب  اليوم  لكننا  النامية،  البلدان  في  خصوصاً 

أمراً مثيراً لالهتمام، ونموذجاً يستحق التبصر.

ميغان بوديت

أمل عبد العزيز الهزاني

غروب شمس 
القومية العربية      
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سؤالنا هو أين هي تلك الدولة التي ترفع 
راية القومية العربية حالياً؟، في املاضي 
كان اإلجماع العربي )ولو ظاهرياً( متحداً 
على فكرة أمل الوحدة ، واللعنات تنصب 
لنتذكر  ذلك،  عن  يخرج  من  كل  على 
تونس  لرئيس  وجهت  التي  اللعنات  كم 
بورقيبة( عندما صرح  بضرورة  )احلبيب 
أنه  عنه  وقالوا  إسرائيل،  مع  الصلح  
في  املناخ  تهيأ  وبذلك  عقله،  فقد  رجل 
السلطة  لتولي  طموح  ملغامر  تونس 
بتقرير  فأتى  على(  بن  العابدين  )زين 
خرف  من  يعاني  بورقيبه  أن  يؤكد  طبي 
تونس  رئاسة  عن  عزله  ومت  الشيخوخة، 
انقالب  في  منه  بدالً  السلطة  وتولى 
كان  بورقيبة  أن  جدالً  سلمنا  ولو  ناعم، 
الشيخوخة،  خرف  من  يعانى  بالفعل 
يتسابق  الذى  العربي  عاملنا  أُصيب  فبَم 
إسرائيل،  مع  والتطبيع  للصلح  حالياً 
الشيخوخة؟!،  خرف  بداء  أصيب  فهل 
في  يعتبر  كان  اآلن،  مباحاً  يعتبر  ما  إن 
املاضي من احملرمات التي تودي بأصحابها 
فيه  تخيم  وقت  ظل  في  التهلكة،  إلى 
راية القومية العربية في كل مكان من 
احمليط إلى اخلليج )كانت ترفع إما اقتناعاً 
عن  املعتمد  املصطلح  وكان  خوفاً(،  أو 
إسرائيل عربياً، هو)الكيان الغاصب(، في 
املعتمد  الشعار  كان  الناصر  عبد  عهد 
هو )حرية، اشتراكية، وحدة(، أما الشعار 
في  دولتي البعث )سوريا والعراق ( كان 
األولويات  ترتيب  إعادة  الشعار مع  نفس 
التنابز  وكان  اشتراكية(،  حرية  )وحدة 
والبعث(  )ناصر  املعسكرين  بني  فيما 
في من صاحب احلق في الشعار )وكأنه 
أيضاً  ماركة جتارية مسجلة(، كما كان 
الشعار  أولويات  في  ترتيبه  كان  من  في 
أم  االشتراكية  ثم  )احلرية  األصح،  هو 
آخر(،  شيء  يعلوها  أال  يجب  الوحدة  أن 
لشعوبنا  تتحقق  لم  حال  أي  وعلى 
كان  الزمان  ذلك  في  ذاك!!،  وال  هذا  ال 
عن  باحلديث  يجلجل  الناصر  عبد  صوت 
القومية العربية في املنطقة من احمليط 
الهادر إلى اخلليج الثائر)حسب مصطلح 
هذا الزمان (، كانت اجلماهير حتمل عبد 
الناصر في سيارته في دمشق واخلرطوم 
النصر  حلظات  في  ذلك  كان  ،سواًء 
أكثرها،  وما  الهزمية  ومرارات  النادرة، 
الثالثي  العدوان  ضد  الشعب  حارب 
مضرب  سعيد  بور  في  بطولته  وكانت 
كيد  فوق  أكبر  )اهلل  وأنشدنا  األمثال، 
محرقة،  فسمائي  سمائي  دع  املعتدي، 
و، و، و(، ثم أنشدنا )انتصرنا ..انتصرنا(، 
من  جزءاً  اقتطعت  قد  إسرائيل  أن  رغم 
التي صارت  الرشراش  أم  مصر هي قرية 
من  متكنت  كما  إيالت،  ميناء  بعد  فيما 
ومن  العقبة  خليج  على  ترتيبات  إقامة 
ثم البحر األحمر، من خالل قوات طوارئ 
أننا  واحملزن  املتحدة،  لألمم  تابعة  دولية 
لم نعلم بذلك إال عندما جاء إلى مصر 
ليثني  )يوثانت(  املتحدة  األمم  عام  أمني 
سحب  بطلب  قراره  عن  الناصر  عبد 
خليج  على  من  الدولية  الطوارئ  قوات 
تعلن  أنك  مبثابة  ذلك  )إن  قائالً  العقبة 
احلرب(، وقال عبد الناصر )لتكن كذلك( 
قائد  طمأنه  إذ  مطمئناً،  كان  فقد 
ريس،  يا  )اطمئن  قال  إذ  املسلحة  قواته 
توحي بعكس  واحلقيقة كانت  برقبتي(، 
ذلك، إذ كان نصف اجليش املصري يحارب 
جتربة  فعقب  اليمن،  جبال  في  عبثاً 
وحدوية فاشلة مع سوريا، وجد في دعم 
الوحدة،  النتكاسة  تعويضاً  اليمن  ثورة 
لكن  الوحدوي،  توجهه  صحة  يؤكد  مما 
للقوات  مستنقعاً  كانت  اليمن  جبال 
املصرية، وساهمت فيما حدث في يونيو 
كان  أخرى،  نكسة  إلى  نكسة  ومن   ،67
احلقيقة  سرب  خارج  يغردون  املنشدون 
حبيبي  وطني  غالب،  يغلبها  ما  )وحدة 
بطل  يا  العرب  جيش  األكبر،  الوطن 
...إلخ(، وحلديث األحزان بقية، طاملا بقي 

في العمر بقية.
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أبعاد مقاطعة السعوديين للبضائع التركّية
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

»الجيش الوطنّي« ومسألة العقيدة

تقرير/ رامان آزاد

تشّكل العقيدة العسكريّة األساَس الفكرّي ألّي تنظيٍم 
وتعدُّ  العدو.  يحدَّدُ  العقيدةِ  ووفق  نظامّي،  مسلحٍ 
للجيوش  العسكريّة  العقيدةِ  في  ما  أهم  العدو  فكرة 
القوات  لوجود  األساسّي  المبرر  وهي  النظاميِّة، 
وأين  وكيف  من  سؤال  على  تجيب  وهي  المسلحة. 
ومتى سيحارُب الجيش. وعندما تُطرُح المسألة حول 
وأصبح  السوريين  حارب  الذي  الوطنّي«  »الجيش 
أداة أنقرة الحتالِل مناطق سوريّة ثم القتال في ليبيا 
بال  طوابير  مجردَ  الجيش  هذا  أّن  نجد  وأذربيجان؛ 

عقيدة ويجّسدُ حالةَ االرتزاق  

معنى العقيدة العسكريّة

يصف  عام،  عسكرّي  مصطلح  العسكريّة  العقيدة 
الحمالت  خالل  والقوات  الوحدات  أداء  أسلوب 
العسكريّة  واالشتباكات  والمعارك  والعمليات 
المختلفة، وتشّكل الخطوط العريضة للعمل العسكرّي، 
وكذلك التغييرات المحتملة، ضمن السياق نفسه، أي 
المؤسسة  داخل  الموّحد  للعمل  نموذجي  إطار  هو 
العسكريّة، فيما المستوى التعبوّي للعقيدة العسكريّة، 
ويشمل  العسكريّة  للعقائد  تفصيالً  األكثر  النوع  هو 
المبادئ األساسيّة التي تتبعها القوات العسكريّة على 
اختالفها المختلفة لتنفيذ مهماتها، كما توضح المهام 
عسكرّي،  نشاط  لكّلِ  االستخدام  ومبادئ  واألدوار 
واإلجراءات  واألساليب  الطرق  تفاصيل  وتحدد 

الخاصة باستخدام أّي تشكيٍل معين.
األساسّي،  السؤاِل  على  العسكريّة  العقيدةُ  تجيب 
التي يمكُن أن  لماذا تحارُب الجيوش؟ وما المعركةُ 
تخوَضها؟ أين وضد من؟ وكيف؟ أي تتضمن تحديدَ 
العقيدةَ  توازي  وهي  األساسيّة،  والتهديداِت  العدَو 

الشاملةَ لنظاِم الدولِة.
من المهم جداً في نطاق فكرةِ العقيدةِ العسكريّة وجود 
خطوٍط فاصلة بين المسموحِ والمحظوِر خالل القياِم 
استهدافه،  يمكن  ما  وتمييز  العسكريّة،  بالمهماِت 
وما يجُب تجنبه كالمناطق اآلهلة بالسكان والمرافق 
المواصالت  وطرق  والصحيّة  والخدميّة  العامة 
واألماكن  واآلثار  الثقافيّة  الممتلكات  إلى  وصوالً 

الدينيّة.

رشعّية الجيِش القانونّية والوطنّية

الشرعيّةَ  مستوفيةٌ  النظاميّة  الوطنيّة  الجيوُش 
للدولِة  السيادّي  الكياِن  حمايةُ  ومهمتها  القانونيّةَ، 
أبعادُ  وتُحدَّدُ  وجودّي،  تهديٍد  أّي  ضدَّ  والمواطنين 
أن  فتعني  الوطنيّةُ  الشرعيّةُ  وأما  بقانوٍن،  المهمِة 
الجيِش الشعبيِّة، وهي رهُن  يكوَن المجتمُع حاضنةَ 
أخطَر  الحرِب  قراُر  ويُعد  الوطنيِّة.  مهامه  أدائه 
ويتخذه  الموِت،  واحتماَل  القتَل  ويتضمن  القرارات 
الساسة وتنفذه المؤسسة العسكريّة، ويجب أن يجيَب 

على سؤاِل الضرورةِ الوطنيِّة.
عدٍو  أمام  ُهِزمت  إن  شرعيتّها  الجيوُش  تفقدُ  ال 
خارجّي، ولكن األمَر مختلٌف إذا انهزمت لعدم الثباِت 
بالميداِن، واالختباُر األكثُر حساسيّة لها عندما تؤدّي 
مهاماً داخِل البالِد وفي المدِن، في حاالِت الفوضى، 
للغايِة، ولهذا فقراُر إدخاِل  إذ تتطلُب عملياٍت دقيقةً 
الجيش إلى المدِن مسؤوليّةٌ جسيمةٌ، إذ ال يمكُن ضبُط 
سوُء  ويُحتمُل  باالنضباط،  تقيّده  كان  مهما  سلوكه 
تقديِر الموقف ووقوُع أخطاٍء بتنفيِذ المهمة، فتصبُح 

. شرعيته على المحّكِ
فإنّه  القائِم،  النظاِم  تثبيِت  أداة  الجيُش  يكون  ما  بقدر 
بنفِس الوقِت مصدَر الخطِر عليه إذ يُمكنه االنقالُب 
فجأة وتغييُر النظاِم، ولهذا قام أردوغان بعمٍل استباقّي 
له  بالموالين  واحتفظ  العسكريّة  المؤسسة  وغربل 

بحجة محاولة االنقالب 2016/7/15.

مراحل التشكيل

يوم خرَج سوريون إلى الشوارعِ مطالبين بالحريِة، 
وأّن  وشعباً،  أرضاً  سوريا  لوحدة  يهتفون  كانوا 
الدم  بدأ  بالتدّرجِ  ولكن  السوريين،  لكّل  ثورتهم 
حتى  فتوى،  حالٍة  ولكّل  ويُهَرُق،  يُستَحلُّ  السورّي 
ارتهنت »الثورة« بُكلّها وَكلَكِلها لصالحِ سلطاِن أنقرة 
يبَق  السوريين ولم  نيابةً عنه كلَّ  ترفُع علمه وتقاتُل 

من الهويِة السوريِّة أثٌر يُذكُر وباتت أداة احتالٍل.   
األزمِة  مساِر  طول  على  مهماً  دوراً  أنقرة  لعبت 
ُسّمي  ما  بمساِر  تتحكَم  أن  يكن ممكناً  السوريِّة، ولم 
الثورةِ بالبداياِت عندما كانِت الحناجُر تصدُح بوحدةِ 
استدراجِ  على  عملت  ولهذا  وشعباً،  أرضاً  سوريا 
العقائدّي  األساَس  لتكوَن  المذهبيِّة  إلى  البعِض  فورةِ 
والّردة،  بالفساِد  مذهباً  فوصمت  التحّريِض،  وعامَل 
االنفصاِل واإللحاِد، ومع  ِسمة  قوميٍّة  وأسبغت على 
أركاُن  استُكملت  السياسّي،  والغطاء  السالحِ  توريِد 
وتُحاصُر  الناَر  تُطلَق  مجاميٌع  لتتشكَل  العسكرةِ، 
البلداِت والمناطَق وتقيُم الحواجَز وتعتقُل الناَس على 
لعلعةُ  ولترتفَع  الفطرّي،  القومّي  واالنتماِء  الهويِة 

الرصاِص على الشعاراِت والهتافاِت.

كان  البنادِق  لتلك  شرعّي  شكٍل  إعطاِء  سياِق  وفي 
التوّجه مبكراً إلنشاِء كياٍن موّحٍد يجمُع حَملِة السالحِ، 
لواء  تشكيِل  عن  هرموش  حسين  المقدُم  فأعلن 
الضباط األحرار في تركيا في 2011/6/9 أي قبل 
أعلن  ثم  األزمة،  انطالق  على  أشهر  ثالث  اكتمال 
الحر  السورّي  الجيِش  عن  األسعد  رياض  العقيد 
عن   2011/11/24 في  وأُعلن   2011/7/29 في 
المجلِس المؤقِّت للجيِش الحر. وكان كّل ذلك خطواٍت 
العسكرةِ،  حالةَ  تقودُ  موحدةٍ  قيادةٍ  بوجوِد  لإليحاِء 
ولكن مجردَ تفتيِش السياراِت على حاجزين، المسافة 
والتناقِض  لالنفصاِل  دليالً  كان  م   100 أقل  بينهما 
وانشقاقها  المسلحة  الفصائل  تشكيُل  وتوالى  بينها. 
تنتهي.  توّحدها في سلسلٍة طويلٍة ال  أو  عن بعضها 
هو  السلميّة  من  كامل  عام  عن  فالحديث  وبالتالي 

مجردُ حكاية.

الوالء ألنقرة

رّب مقولة متداولة »الجيوش تزحف على بطونها« 
وهذا  تمويلها،  لمصدر  تبعاً  تتحرك  أنّها  والمقصود 
ما يحدد والءها لدرجة كبيرةٍ، والواقع أّن أنقرة هي 
التي أوجدت »الجيش الوطنّي«، وأرادت جمَع شعث 
ميليشيات المرتزقة، وجرى ذلك على مرحلتين تحت 

مسّمى »الجيش الوطنّي«، وكان االسم مطروحاً في 
في  كان  عنه  لإلعالن  المراحل  وأهم  مبكرة،  فترة 
وشمل  عفرين،  على  العدواِن  قبيل   2017/12/29
في  ثم  ومن  الشمالي  حلب  بريف  مسلحة  فصائل 
ورأس  أبيض  تل  على  العدوان  قبيل   2019/10/4
العين في شمال سوريا، لتشمل فصائل إدلب أيضاً. 

أي في أصل إنشاء متعلق بخطة أنقرة بالعدوان.
الجيش،  هذا  عقيدةِ  حول  دائماً  كان  المهم  السؤال 
وهل تقوده فعالً قيادة مركزيّة مستقلة القرار؟ سيقول 
إسقاط  حول  تتمحوُر  األساسيّة  عقيدته  إنَّ  كثيرون 
هدَف  يعني  بل  كعقيدةٍ،  يفيد  ال  ردٌّ  وهذا  النظام، 
وهناك  يناقضه،  والواقُع  السلطِة،  على  االستيالِء 
عن  الوطنّي«  »الجيش  انحراِف  على  األدلِة  آالف 
في  يضمُّ  وهو  بها،  قام  التي  واالنتهاكاِت  الهدف 
من  انتقلت  الوالء،  متقلّبة  العناصر  مئاِت  صفوفه 
وداعش،  النصرة  في  عناصر  فكانوا  آلخر  فصيٍل 
وكلنا يعلم الحالة العقائديّة لهما. وال يمكُن أن تجتمَع 

الثوريّةُ والجهاديّة واالرتزاق مع الوطنيّة. 
ومن الغريِب أن تدّعي مجموعةٌ مسلحةٌ تحرير قريٍة 
أو منطقٍة فيما يذوُق الناُس ألواناً من الخوِف والرعِب 
ويعانون من الظلِم وفرِض اإلتاواِت وأعماِل السلِب 
»إسقاط  إَن  بل  القتل.  وحتى  التعسفّي  واالعتقاِل 
األرياِف  من  يمّر  ال  المزعوم  وهدفهم  النظاِم« 

واألحياء السكنيّة.
العلِم  تحت  يقاتُل  »الجيش«  هذا  أنَّ  الثانية  المسألة 
التركّي وأسرف بدخوله المسلحِ إلى القرى والبلدات 
وأما  بالقذائف،  السكنيّة  المناطق  وأمطر  واألحياء، 
القصص الواردة من المناطق التي تحتلها تركيا فال 

يمكن عدُّها.

بتجاوِز ما سبق، يبقى سؤاالن مهمان أّي عقيدةٍ يلتزم 
باالقتتاِل  فصائله  تنخرُط  ولماذا  »الجيش«  هذا  بها 
كما في عفرين والباب وجرابلس؟ هل االقتتاُل على 
عسكريّةً  عقيدةً  يمثُل  والتهريِب  والغنائِم  األسالِب 

تُبنى عليها آماُل الناِس بحياةٍ أفضل؟ 
إلى  تنتقُل  عناصره  يجعُل  الذي  ما  الثاني  والسؤال 
ليبيا للقتاِل؟ وال جواَب إال الماِل، وهنا نفقدُ البوصلة 
تماماً، إذ إّن مسلحين يقاتلون بفكرةِ االرتزاق ال يمكُن 
أن يمثلوا ثورةً من أّي نوعٍ، وبالتالي فقد جعلت أنقرة 
وبنادق  قتلٍة  طوابير  الوطنّي«  »الجيش  يُسّمى  ما 
فيما  وتقتتُل  تُؤمر،  حيث  تقاتُل  عقيدةٍ،  بال  مأجورةً 

بينها وتتمرد على مشغّلها بوقِف الماِل.

عقيدة »الجيش الوطنّي«

به،  ويعتز  التركّي  العلم  الوطنّي«  »الجيش  يرفع 
ويتلقى تعليماته من غرف عمليات تركيّة، ويخوض 
الصراع نيابة عن الجيش التركّي، وفي سوريا خاض 
وأمطر  بالسكان  اآلهلة  المناطق  في  معاركه  كل 
الناس كؤوس مترعة  الموت وأذاق  بقذائف  األحياء 
بالمرارة، ومنذ بداياته اعتمد على أعمال قطع الطرق 
مصدراً للتمويل، وأقام الحواجز على الطرق العامة، 
للفدية،  طلباً  أرواحهم  على  وساوم  الناس  فاختطف 
كما فصل المناطق عن بعضها وقّطع أوصال البالد. 
ويضم »الجيش الوطنّي« في صفوفه منشقين وبقايا 
التنظيمات المتطرفة مثل داعش والنصرة، ولكنه أشد 
منهما تطرفاً، وشهدت صفوفه حركة متواصلة على 
واالنتقال  باالنشقاق  والجماعات،  األفراد  مستوى 
ظهور  كان  فيما  العناصر،  مئات  وإليه  منه  فانتقل 
كيانات جديدة أمراً مألوفاً إما باالندماج أو االنفصال 
عالمة  الفصائلّي  االقتتال  وكان  التموضع،  وتغيير 

مالزمة له. 
وبذلك فإّن عقيدة هذا »الجيش« هي مطلُق اإلباحِة، 
تقتتل  ما  وكثيراً  أفراده،  لدى  للمحرماِت  حدودَ  وال 

فصائله إذ تختلُف حول األسالب والغنائم.

لتركيا  المطلق  الوالء  على  تقوم  الجيش  هذا  عقيدة 
واالعتزاز بعلَمها واالستعداد لقتال من تعتبره أنقرة 
وطنّي  وغير  خائٌن  بذلك  معها  مختلٍف  وكلُّ  عدواً، 
وضباط  التركيّة  االستخبارات  وفقط  قتاله.  يجب 

الجيش التركية يمكنها قيادته.
عقيدة هذا الجيش تتمحور حول حالة مذهبيّة سياسيّة 
محددة، هي فكر اإلخوان المسلمين، وكّل التوجهات 
الدينيّة األخرى بالنسبة متهمة بالكفر والردة واإللحاد. 
وفي عقيدة هذا الجيش الديُن مجردُ طقوٍس، فالتكبير 
القصف  أعمال  كلَّ  تالزم  هللا  باسم  الصوت  ورفع 
والقتل، وقد أُطلق مصطلح »مال التكبير«، على كل 

ما يُستولى عليه بالقوةِ.
فقد صنعت أنقرة جيشاً من السوريين أكثر والًء لها 
الكرد.  قتال  عليهم  واشترطت  أنفسهم،  األتراك  من 
ألرٍض  محتلة  ليست  إنها  بسببهم،  أنقرة  وتقول 
إطار  في  معارضة سوريّة  فقط  تدعُم  فهي  سوريٍّة، 
حرٍب  ضحايا  فهم  القتلى  وأما  الوطنّي«،  »الجيش 

أهليّة ال يهتم العالم لعددهم.
عقيدته،  وكذلك  الجيش،  صنعت  أنقرة  بالمختصر 
يقاتل،  ومتى  وكيف  وأين  ومن  عدوه،  له  فحددت 
بأيديهم  عناصره  ويشير  التركّي،  العلم  يرفع  ولذلك 

بحركة الذئاب الرماديّة. 
اليوم ما هي الجبهات التي يقاتل عليها هذا »الجيش« 
وقتل  قاتل  كم  اسمه؟  في  »وطنّي«  أنه  المفترض 
فيها  استهدف  التي  المراِت  عدد  كم  السوريين؟  من 
أحياًء كاملةً؟ كم ارتكب من حاالِت القتِل واالختطاِف 
من  السوريين  ممتلكات  كم سرق من  واالغتصاب؟ 
البيوت  المعامل والخيرات والمواسم واآلثار وأثاث 

)التعفيش(؟ 
عن  يتخّل  لم  فهو  اسم،  مجرد  الوطنّي«  »الجيش 
ميليشيا  ولكل  والعصاباتيّة،  الميليشاويّة  تركيبته 
سجون وأقبية تحقيق ومكتب اقتصادّي ويمكنها فعل 
أّي شيء، وكلها تستقوي بالسالح في أدنى المسائل، 
من  الضحايا  ذوو  ويُمنع  محاسبة،  غير  من  وتقتل 
الشكوى. ليس في عفرين وحسب، بل في سائر المدن 

السوريّة.

االرتزاُق ال عقيدَة له

يصف وليم أولتمان عمل المرتزقة، بأنهم »يمارسون 
أعماالً ال تخطر على بال، وأخطر بكثير مما يفعله 
الجنود النظاميون، وال ينطبق عليهم ما ينطبُق على 
البشِر، ألنّهم بال مشاعر أو ضمائر، ومن أين تأتي 

الضمائر لبشٍر مهنتهم القتُل مقابَل المال«. 
يعّرُف المقاتل المرتزق بأنّه المقاتل الذي يقوم بعمله 
المرتزقة  مسّمى  ويطلق  مادّي،  بمقابل  العسكرّي 
لبلد  المسلحة  القوات  في  يخدمون  من  على  عادةً 
أجنبّي مقابل مال. ألّن المرتزقة ال يعرفون االتحاد 
خلف فكرةٍ أو قائٍد، وال يحفظون العهودَ والمواثيق، 

وبذلك ال عقيدة لهم، إال المال.
بأنّه   Mercenary المرتزق  جنيف  ميثاق  يعرف 
فردٌ ُجنّد لنزاعٍ مسلّحٍ في دولٍة غير موطنه األصلّي، 
وهو  بالقتال،  االشتراك  من  الكسُب  األساسّي  هدفه 
يؤجر جهده وخبرته القتاليّة لمن يدفع له، ولذلك يفتقد 
المشروعيّة التي تُمنح للمقاتلين في الحروب العادلة، 
العصابات  مقاتلي  بواسطة  أو  نظاميّة  كانت  سواء 

والمقاومين. 
أخطر ما قامت به أنقرة بتدخلها في سوريا، لم يكن 
االحتالل، بل إنشاء طوابير من المرتزقة وفرِق القتِل 
التي تجّسدُ اإلرهاَب العابَر للحدوِد، التي تنفذ أوامرها 
سوريا.  في  أجندتها  وتنفيذ  ألجلها،  للقتاِل  ومستعدة 
تدخلها  توصيف  من  أنقرة  تتملص  هؤالء  وعبر 
بين  الصراع  إّن  للعالم  ببساطة  وتقول  باالحتالل، 
المسلحة،  المعارضة  طرف  تدعم  وأنّها  السوريين 
ومنعِ  سوريا  وحدةِ  على  الحفاِظ  لدعايِة  وترّوج 

التقسيِم. 
منطقة  وبخاصة  تحتلها  التي  المناطَق  أنقرة  حّولت 
منها  تنقل  للجهاديِّة،  بشريٍّة  خزاناٍت  إلى  عفرين 
المرتزقةُ إلى مناطَق مختلفٍة من العالم )ليبيا، اليمن، 
أذربيجان(، لتقاتَل ارتزاقاً ووفق عقائد جهاديٍّة وعلى 
أساِس وحدةِ األمِة وإنكاِر الحدود بين الدول، وتنطلُق 
األراضَي  لتدخَل  المرتزقة  قوافل  تباعاً  عفرين  من 
التركيّة، وعبر مطاراتها »تُشحن« البضاعةُ الفاسدةُ 
إلى ليبيا وأذربيجان، حيث مقتلها، وكلُّ ذلك بتمويٍل 
عوائِد  حصاِد  إلى  أنقرة  وتتطلُع  قطريٍّة،  وشراكٍة 
بأّي  ذلك  استثماِر  أو  األزمِة  أمِد  إطالة  في  الجهاد 

صيغِة تسويٍة قادمٍة.

مستقبل الجيش الوطنّي

تأهيل  مستوى  عن  البدايات،  في  تكمن  اإلجابة 
والواقع  الفصائل،  هذه  تشكيل  تّم  وكيف  عناصره، 
بوحدته،  يوحي  االسم  أّن  رغم  »الجيش«،  هذا  أّن 
ووجوِد »وزير دفاع« و«أركان« إال إن ذلك مجردُ 

شكليّات، فهو لم يتجاوز تشكيله الميلشاوّي.
إذن أيُّ مستقبٍل ينتظر هذا »الجيش«؟ هم بنظر أنقرة 
نموذُج »اإلنكشارية الجديدة« وأداة تنفيذ خطتها في 
سوريا وليبيا وأذربيجان، وهي ال تهتم لعدد قتالهم، 

وأما التمويل فتتكفل به قطر.
من المؤكد أّن »الجيش الوطنّي« أوجد شروخاً عميقة 
لن  السورّي، وتسبب بجروحٍ  المجتمعِ  بنيِة  في  جداً 
تندمل، ولن تنتهَي األحقاد التي فّجرها حتى لو انتهِت 
الحرُب، بل ال ترى هذه الميليشيات بانتهاء الحرِب 
بعد  عناصرها  يعمَل  أن  يمكن  فماذا  لها،  مصلحةً 
الحرب  وتحديداً  الحرب،  مهنتهم  هؤالء  الحرب؟ 
الماِل  كسَب  واعتادوا  خارجيّاً،  والممّولة  بالوكالِة 
بالسالحِ وأدمنوا ذلك، وبات القتاُل المأجوُر مهنتهم، 
ولن يتوقَف عناصره عن أعماِل السلِب والنهِب وكما 

أنهم عائق الحّل اليوم السياسّي فإنّهم تحٍدّ مستقبلّي.

محمد داود

مهرجان سما للرقص الشعبي... ألوان كردستان البهية

السجينة اإليرانية ريحانة تروي مأساتها في السجن قبل اإلعدام    

رغم كل الظروف التي تمر ومرت على أهالي 
وثقافتهم  إرثهم  يبتعدوا عن  لم  أنهم  إال  الشهباء 
كان  وقد  المآسي،  كل  متحدين  عليها  وحافظوا 
الذي  العليل  النسيم  السنة  هذه  مهرجان »سما« 
منذ خمس سنوات، وتحت شعار  نفحاته  غابت 
قامت  الثقافات«،  متعدد  وطن  ألجل  »لنتحد 
حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن في إقليم عفرين 
الشعبي،  للرقص  مهرجان  تنظيم  على  بالعمل 

والتعريف  الثقافي  اإلرث  على  الحفاظ  بهدف 
وشرق  شمال  لشعوب  الفني  الثقافي  بالتنوع 
في  الفنية  الخبرات  لتبادل  باإلضافة  سوريا، 
مجال الرقص الشعبي، تستعد حركة ميزوبوتاميا 
مهرجان  الثالثة  النسخة  إلطالق  والفن  للثقافة 

)سما( للرقص الشعبي في مقاطعة الشهباء.
2013م  عام  مرة  أول  المهرجان  وأُطِلق 
الفرق  من  العديد  وجمع  عفرين  مقاطعة  في 

اللجنة  وبحسب  المنطقة.  وبلدات  نواحي  من 
العام  هذا  مهرجان  في  سيشارك  التحضيرية، 
أثني عشر فرقة للرقص الشعبي الفلكلوري من 
أن  المقرر  الشهباء، ومن  مدينة حلب ومقاطعة 
تنطلق فعالياته في الخامس والعشرين من شهر 
الذكرى  مع  بالتزامن  الجاري،  األول  تشرين 
االسم  )بيريتان(  المناضلة  الستشهاد  السنوية 
الحقيقي كول ناز قراتاش، سيستمر لمدة يومين

الحفاظ عىل املكتسبات الثقافية 
ملواجهة السياسات التعسفية

والفرق التي ستشارك في المهرجان هي: »جياي 
هاوار ـ شهيد روناهي ـ جياي كورمينج ـ شهيد 
برجام ـ شهيد روناهي /الخاص بالمرأة/ ـ روج 
آفا ـ شهيد سرحد ـ ستيرك عفرين ـ شهيد دلشير 

كفر ناصح ـ شهيدة زوزان ـ دشتي جومه«.

عن  عبارة  الوقت  نفس  في  هو  والمهرجان 
مسابقة أيضاً، حيث يتم تحكيم أداء الفرق الفنية 
من قبل لجنة تحكيمية تضم خمسة أشخاص على 
مستوى شمال وشرق سوريا من إقليمي الجزيرة 
والفرات وإقليم عفرين، وبناء عليه سيتم تكريم 
عضو  األولى.  الثالثة  بالمراتب  الفائزة  الفرق 
للرقص  سما  مهرجان  في  التحضيرية  اللجنة 
الشعبي، محمد داوود تحدث لوكالة أنباء هاوار 
مشيراً:  وأهدافه  المهرجان  تحضيرات  حول 
التركي  االحتالل  قبل  من  احتالل عفرين  »منذ 
ثقافة  محو  إلى  السبل  وبشتى  سعت  ومرتزقته 

جميع شعوب المنطقة«.
وأضاف محمد داوود إلى أن قوى االحتالل  تعمل 
على القضاء على ثقافة الشعوب، وقال: »نحن 
بدورنا سعينا إلى مواجهة كل السياسات الهادفة 
في  أنفسنا  تنظيم  خالل  من  ثقافتنا،  طمس  إلى 

مهرجان  تنظيم  على  والعمل  الشهباء  مقاطعة 
باسم »سما«، للرقص الشعبي وذلك للحفاظ على 
المنطقة  شعوب  جميع  وتالحم  الشعبي  اإلرث 
والتعريف بالتنوع الثقافي للمكونات األخرى«. 
نجاحاً  القى  المهرجان  أن  إلى  داوود  ونوه 
واستحساناً من قبل األهالي في مواسمه السابقة، 
مؤكداً أن جميع الفرق على أتم االستعداد وبروح 
التي  العروض  وهذه  للمشاركة.  عالية  معنوية 
ستُقدم، ستُعبّر عن ثقافة جميع الشعوب في جميع 
الحصار  أن  ذكره  والجدير  كردستان.  أجزاء 
هو  الشهباء  مقاطعة  على  النظام  يفرضه  الذي 
من أهم األسباب التي تعيق وتؤخر تحضيرات 

المهرجان.

وكاالت

عندما سأل القاضي ريحانة: لماذا قتلِت الضابط؟ 
القاضي:  فقال  شرفي«،  عن  »دفاعاً  أجابت: 
»هذا ليس مبرراً،« فصفعته بردّها: »ألنك بال 
المشنقة،  إلى  ريحانة  سيقت  وعندما  شرف«. 
ناجت أمها شعلة بقولها: »إن العدالة في بالدنا لم 
تعد عمياء، بل لها ألف عين، ألف بّصاص، وكل 
كيف  فاسد.  هواها، وكل هوى  وفق  ترى  عين 
ريحانة  توصي  المصائر؟«.  يقرر  أن  للهوى 
كما  السواد،  تلبس  وأال  عليها،  تنوح  بأال  أمها 
يحتاج  لمن  بأعضائها   / /سراً  بالتبرع  توصي 

إليها، ألنها ال تريد أن تتعفن تحت التراب.

 25 في  كوهردشت  سجن  في  ريحانة  أُعدمت 
وهو  2014م،  عام  األول(  )تشرين  أكتوبر 
اإليرانية،  السجون  بين  ُسمعةً  األسوأ  السجن 
ومخصص  الثوري،  الحرس  به  يتحكم 
وصل  الذي  فما  الرأي،  وسجناء  للسياسيين، 
سبع  تقاذفتها  أن  بعد  السجن  هذا  إلى  بريحانة 

سنوات من سجن إلى سجن؟.

روايات املنفى ترفع الستار عن 
هموم املجتمع اإليراين

ترِوِه  لم  »ما  رواية  من  األخيرة  الفقرة  في 
العبودي  أدهم  يرصد  إيبيدي(  )دار  ريحانة« 
ومصممة  الجامعية  للطالبة  الفاجعة  النهاية 
ـ 2014م(.  )1988م  جباري  ريحانة  الديكور 
الشابة  هذه  قضية  وثائق  على  الرواية  وتنهض 
نزاهة  في  المتحدة  األمم  شككت  التي  اإليرانية 
الدولية  العفو  منظمة  طالبت  كما  محاكمتها، 
توقيع  ألف  مئتي  ناشطون  وجمع  عنها،  بالعفو 
الضغط  هذا  وبفعل  باإلعدام.  عليها  الحكم  ضد 

العالمي أُّجل تنفيذ اإلعدام ستة أشهر.

شهادات ووثائق

والمقاالت  األخبار  العبودي  أدهم  جمع 
والشهادات المتعلقة بقضية ريحانة، منذ قدحت 
بل  رواية،  »هذه  له:  معلنةً  اإلبداع  شرارة 
متوفرة  القضية  وثائق  وألن  استثنائية«.  رواية 
مضى  ومنها  الكاتب،  تمثلها  فقد  يشاء،  لمن 
ما  بالتراجيديا  الرواية  فعجنت  التخييل،  إلى 

الرواية  عجنت  أي  روته،  بما  ريحانة  ترِوه  لم 
إذ  بخاصة؛  الزمن  مالعبةً  بالتخييلي،  الوثائقي 
تبدأ في الرابع والعشرون من تشرين األول عام 
2014م، ولكن بالفقرة )22( من مجموع فقرات 
وتنتهي  فقرة.  وعشرون  ستة  البالغة  الرواية 
وبين  بليلة.  اإلعدام  قبل  نفسها،  بالفقرة  الرواية 
البداية والنهاية يتقافز الزمن، مثالً، من 2 نيسان 
إيفين،  سجن  في  العاشرة،  الفقرة  في  2008م 
إلى الفقرة الثالثة في 4 كانون األول في جنوب 
دقيق، على  نظام  محافظة طهران، وهكذا، في 

العكس مما قد يوهم من فوضى.

في الحكاية األم أن ريحانة جباري قتلت الضابط 
العلي  عبد  مرتضى  االستخبارات،  في  السابق 
الصفحة  صورتها  تصدّرت  وقد  سرابندي، 
وُكتب  طهران«،  »أخبار  جريدة  من  األولى 
تدرس  التي  الطالبة  لكن  قاتلة،  ة  لصَّ تحتها: 
هندسة الميكانيك في كلية الفن بجامعة طهران، 
والتي تعمل مصممة ديكور، تروي في التحقيق 
تجديد  بذريعة  استدرجها  السابق  الضابط  أن 
الشقة  إلى تصميم ديكور. وفي  عيادته وحاجته 
فطعنته  اغتصابها،  وحاول  خدَّرها،  الفارغة 
واحدة  طعنة  حقيبتها،  تفارق  ال  التي  بالسكين 
وهي شبه ُمنّومة. ومنذ ذلك الحين إلى اإلعدام، 
تكون لريحانة حكاية أخرى، هي حكاية سجون 
ري،  وشهر  وإيفين،  وفشافويه،  كوهردشت، 

ورامين، وسجن طهران الكبير.

فقرات  من  واحدة  موقعه  مع  سجن  كل  يُعنِون 

الرواية، والحق أن رواية »ما لم ترِوه ريحانة« 
تتّقد كواحدة من روايات السجون، بامتياز. ففي 
ط  التغوُّ من  المنع  عقوبة  ثّمة  ري  شهر  سجن 
السجن  هذا  وفي  وأسابيع.  أليام  العنبر  خارج 
الذي تموت فيه السجينة األرمينية، يقتل الضابط 
العنابر، من  األعرج وسيما خانم ضابطة خفر 
فينطفئ  السجينات،  من  االختيار  عليها  يقع 
»لمعان األعيُن إلى األبد، ربما«. وإلى السجن 
نفسه، في الفقرة الثالثة عشر تصل دفعة جديدة 
التيارات  مختلف  من  الجامعيات  الطالبات  من 
االنتخابات  تزوير  عقب  والدينية،  الوطنية 
نجاد،  أحمدي  محمود  السابق  الرئيس  لصالح 
وتصرخ سجينة: »جنون، جنون لم تعرفه إيران 
في سجن شهر  التعذيب  أفانين  قبل«. ومن  من 
الماء.  من  الحرمان   – غيره  في  كما   – ري 
خرُسها  يستفز  خرساء،  واحدة  السجينات  ومن 
العقاب،  عليها  ويتضاعف  فيتواصل  الحارسة، 

ومنه الصعق بالكهرباء.

عذاب السجن
عذاباً،  الشهرية  الدورة  تصير  إيفين  سجن  في 
اغتصابها،  ويحاول  ريحانة،  الضابط  ويُعّري 
سجن  وفي  ُعذريتها.  من  يتمكن  لكنه  فتقاومه، 
للحّمام  الكبير:  طهران  بسجن  الملحق  فشافويه 
دقيقتان، وتكون لريحانة مع سجينة أخرى لحظة 
في  كانت  فقد  الكبرى،  المفارقة  أما  للمثلية. 
تحضير ريحانة للشنق، حيث حّممتها الحارسة، 
وسألتها السماح، وبدت في لحظة مؤثرة وكأنها 

أم أو صديقة.
مع  شاخ،  الذي  والدها  زيارة  ريحانة  تروي 
البنتها  األم  وتنقل  السجن.  في  لها  شعلة،  أمها 
أن »العالم كله يتحدث عنِك«. وتعرف ريحانة 
ولوحاتها  الفنون،  كلية  في  درست  التي  بأمها 
حلمها  لكن  واألقارب،  الجيران  بيوت  تزين 
بالفن تالشى، واحترفت »فن التخلّي«. وإذا ما 
وقع كرب تُصلّي في ُمصلّى السُّنة، وقد رافقت 
ريحانة أمها إلى صالة العيد، لكن رجال األمن 
الُمصلّى. ومع كثيرين تعّرضت ريحانة  هدموا 
بخوفه  ألمها  جهر  قد  والدها  وكان  للضرب. 
أن  النساء  على  تُحّرم  التي  السلطة  من  عليها 

يخرجن إلى المساجد، خصوصاً نساء السُّنة.

يوميات  في  ما مضى من حياة ريحانة  يحضر 
يتباهى  الذي  األب  ذلك صورة  ومن  السجون، 
يؤيد  والرجل  وأنثى.  ذكر  بين  يفرق  بابنته وال 
أحمدي  ويعارض  إيران،  على  العقوبات  قرار 
الماضي شخصية صديقتها  من  وتحضر  نجاد. 
العسكري  والمندوب  المدرسة  وذكريات  هند، 
ريحانة  يضبط  الذي  التاريخ  ُمدّرس  إلى  فيها، 
»غرفة  في  بالحبس  المديرة  فتعاقبها  ترسم، 

السُّنة«.
شانتي«  »أوم  فيلم  ريحانة  شاهدت  هند  مع 
الباسيج  رجال  كان  حيث  فرهانج،  سينما  في 
السينما، وصرخوا  بالمرصاد عند الخروج من 
فاجرات«،  يا  هللا،  عاصيات  »يا  بالسُّنيات: 
في  نجحتا  وريحانة  هند  لكن  واحتجزوهن، 
ريحانة  سجون  عتمات  وتُضيء  الفرار. 
النوروز  وباحتفاالت  هند،  خطوبة  بذكريات 
أربعة عشر يوماً، وكذلك بالنزهة مع أبويها إلى 
الذي  السُّني  السائق  نقلهم  حيث  توجال،  منتجع 

قضى في حادث سير.
من  الوراثة  هي  هل  بالرسم؛  ولعها  لريحانة 
مالمح  الطاولة  على  ترسم  المقهى  ففي  األم؟ 
األلوان  تبتدع طفلة  السجن  وفي  إيوان،  حبيبها 
»وداعاً«. وإذا كان الرسم ينادي الخيال، فنداء 
العاِشقَين  في  يتجسد  الرواية  في  األكبر  الخيال 
الرسائل  يتبادالن  أنهما  ومنه  وريحانة،  إيوان 
ريحانة  علّمته  الذي  الزاجل  الحمام  بواسطة 
والتباسه  الواقع  بعيداً. وعلى ضفاف  يسافر  أن 
تتوالى الرسائل بين العاِشقَين في سنوات السجن. 
وقد زار إيوان الموظف في مطار رشت ريحانة 
في  لواء  له هو  بتدبير من صديق  إعدامها  قبل 
االستخبارات، لكن السؤال عن خروج ودخول 

الرسائل يظل معلقاً.

تسكن  فهي  حقيبتها،  في  السكين  ريحانة  تحمل 
سيدة  كانت  التي  طهران  لكن  فقير،  حي  في 
الشرق، غدت بعبارة ريحانة »مدينة كل شيء، 
وفي  قهر«.  وكل  فخر،  كل  الال شيء،  ومدينة 
سجن إيفين تردد ريحانة أغنية داريوش إقبالي، 
حتى إذا تذكرت أنه شيعي مألها السخط، ونقرأ 
»إن الشيعة أودعوها السجن لمجرد أن الضابط 
أن ال  نقرأ  اإلعدام  قتلته شيعي«. وعشيّة  الذي 
التي  السُّنية  البنت  عن  إال  طهران  في  حديث 

قتلت ضابطاً شيعياً.

تُغلق الطائفية دائرة القمع والعماء األيديولوجي 
القائمة،  إيران  عالمة  تغدو  التي  ريحانة  على 
حتى إذا ِسيقت إلى ساحة اإلعدام قالت: »ُكنُت 
تغدو  وبذلك  مبتغى«.  حلم  إلى  يقودونه  كالذي 

ريحانة عالمة إيران المقبلة. 
ردّاً  بياناً  نشر  اإليراني  العام  االدعاء  أن  يذكر 
ريحانة  إعدام  حكم  تنفيذ  معارضة  حملة  على 

أن  يثبت  الطعن  مكان  أن  فيه  أوضح  جباري 
القتل لم يقع بهدف الدفاع عن النفس، إذ تعّرض 
جسمه،  من  مختلفة  أنحاء  في  للطعن  المقتول 
أن  العام  االدعاء  أشار  كما  وفاته.  إلى  أدى  ما 
ثالثة  قبل  الجوال  عبر  برسالة  بعثت  جباري 
ستقتل  أنها  لها  لصديقة  تؤكد  الجريمة  من  أيام 
وقوع  من  يومين  قبل  اشترت  وقد  الضحية 
القضاء  عليه  تعّرف  محل  من  سكيناً  الجريمة، 

في إطار التحقيق.
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

شاهد حي على حصار سجن حلب المركزي يروي ما عانوه خالله..
روناهي/ الرقة - يستمر مكتب اإلنارة في بلدية الشعب بالرقة بإنارة شوارع مدينة الرقة منذ انطالق المشروع عام 2018م حيث عزم القائمون 

على أعمال بلدية الشعب لجعل شوارع الرقة ُمضاءة بالكامل. فكان  السجن،  قضبان  خلف  قضاها  أعواٌم 
زاد  وما  أسوارها،  خارج  يحدث  عما  معزوالً 
الطين بلة حصار ُمحَكم استمر نحو /13/ شهراً 
على السجن، فما هي قصة حصار سجن حلب 

المركزي على لسان شاهد حي؟؟؟
محمد  قضاها  التي  المدة  هي  أعوام،  سبعة 
شمال  عفرين،  سكان  من  عاماً(،   40( شيخو 
كان  المركزي،  حلب  في سجن  غربي سوريا، 
أحداث حصار مرتزقة  على  حيّاً  خاللها شاهداً 
عامي  بين  للسجن  المسلّحة«  »المعارضة 
2013 و2014 والذي أسفر حينها عن سقوط 

مئات القتلى.
يقول »شيخو«: »كنا معزولين تماماً عما يحدث 
ربيع  من  اليوم  ذلك  السجن حتى  أسوار  خارج 
عام 2013 حين لمحنا عبر نوافذ السجن أعالماً 
كانت  ما  المرتزقة  أنها  بعد،  فيما  مختلفة علمنا 
تسمى »المعارضة« عازمة على انتزاع السجن 

من يد الحكومة السورية«.  

منع دخول الطعام إىل داخل 
السجن

استولوا مرتزقة جبهة النصرة وساندهم مرتزقة 
آخرين على »مدرسة المشاة« في أواخر كانون 
وكان حصار  عام 2012،  ديسمبر من  األول/ 
حينها  يضّم  كان  الذي  المركزي،  حلب  سجن 

حوالي /4500/ سجين، هو خطوتها التالية.
على  السجناء  استيقظ  اليوم،  ذلك  صباح  في 
األول  الجناحين  أصاب  »صاروخ«  صوت 
كبير  مقتل عدٍد  السجن وأسفر عن  والثاني من 
قبل  من  المفروض  الحصار  وتسبب  منهم، 
نتيجة  /200/ سجين  من  أكثر  بموت  المرتزقة 
إال  السجن  داخل  إلى  الطعام  دخول  من  منعهم 
بشرط اإلفراج عن ثمانية سجناء مع كل وجبة، 
بأنهم  مؤكدين  سابقين،  سجناء  شهادات  بحسب 
لم يكونوا يحصلون على طعام يأكلونه وال ماء 

لالستحمام أو حتى للشرب.
وكان  بيننا  األمراض  تفّشت  »لقد  شيخو:  تابع 
هناك في كل يوم وفيات جديدة )…( فقدنا القدرة 
على الحركة، جميع السجناء كانوا يزحفون وال 
أحد بإمكانه الوقوف على قدميه باستثناء حّراس 

السجن«.
السورية  للحكومة  تابعة  مروحيات  وكانت 
الجو  من  الطعام  بأكياس  السجن  لحّراس  تلقي 

ما كانوا يسمحون للصليب  ألن المرتزقة نادراً 
العربي  األحمر  الهالل  أو  الدولي  األحمر 
أزمة  فاقم  ما  وهو  السجن،  بزيارة  السوري 

الغذاء الحادة التي كان يعانيها السجناء.

أكل القطط والجرذان والحرشات

أكل  إلى  الطعام،  شح  بسبب  السجناء،  اضطر 
البقاء  أجل  من  والحشرات  والجرذان  القطط 
حتى  منا  البعض  »أكل  وبيّن:  الحياة،  قيد  على 
من البطانيات الموجودة في السجن، اضطررنا 

إلى لِفّ الشاي األسود لتدخينه بدالً عن التبغ«.
وتسبّب الحصار الُمحَكم الذي استمر نحو /13/ 
اإلفراج  من  السجن  إدارة  بمنع  كذلك  شهراً 
بهذا  شيخو  قال  محكوميتهم،  مدة  انتهت  عمن 
الحكومية  القوات  كانت  »لقد  الخصوص: 
محكوميتهم  مدة  المنتهية  السجناء  على  تعرض 

حمل السالح إلى جانبها لقاء راتٍب شهري«.
عن  برس«  »نورث  لوكالة  شيخو  يتحدث 
تموز/  في  السجناء  نفذه  الذي  العام  االستعصاء 
سجناء  ثالثة  بامتناع  بدأ  والذي   ،2013 يوليو 
إلى  والعودة   )11 )الغرفة  الجامع  مغادرة  عن 
مهاجعهم، حيث بدأ االستعصاء في التاسعة مساًء 
التالي،  اليوم  فجر  من  الخامسة  حتى  واستمر 
كسر السجناء خالله أقفال أبواب السجن وأشعلوا 
داخله، فكان على السجناء اجتياز أربعة  حريقاً 
قبل  بالفعل  بعضها  »اجتزنا  أردف:  باباً،  عشر 
أن يستخدم حرس السجن الغاز المسيّل للدموع 

والضرب المبرح إليقاف تقدّم السجناء«.
غيّرت  قد  السجن  في  الحكومية  القوات  وكانت 
قواعد التخلص من الجثث بعد استيالء المرتزقة 
على الباحة، كانوا يرمونها عبر النوافذ الخارجية 

بدل دفنهم في الباحة. بحسب »شيخو«.
 /13/ حوالي  بعد  الحكومية،  القوات  وتمكنت 
حلب  سجن  عن  الحصار  فك  من  شهراً، 

المركزي.
»سوريا  قناة  مراسل  إن  السجين  ويقول 
أيار  أيام  أحد  مساء  عليهم،  دخل  اإلخبارية« 
2014، وأمرهم بالهتاف للرئيس السوري بشار 

األسد.
كان الجوع والتعب والمرض قد أنهك السجناء 

الذين كانوا عاجزين حتى عن السير فاضطرت 
إلى  قاطرات  بواسطة  نقلهم  إلى  السجن  إدارة 
المشفى، أكد شيخو: »رموا بنا في صناديق تلك 

القاطرات وكأننا أمتعة أو حيوانات«.

مفاجأة سارة

بعد خروجه من المشفى وإطالق سراحه، توجه 
وقام  بحلب،  األشرفية  حي  إلى  شيخو  محمد 
التي  شيخو«  »إلهام  أخته  مع  هاتفياً  بالتواصل 
ينتحل  وظنته  األمر  بادئ  في  الذهول  أصابها 
أن  برس،  لنورث  إلهام،  وقالت  أخيها،  صفة 
الصدمة كانت قويةً جداً، »كنا نظنه ميتاً وتلقينا 

العزاء فيه قبل ستة أشهر«
رجٍل  صوت  الهاتف  عبر  »سمعت  وزادت: 
لكنه  بالطبع،  أصدقه  لم  محمد،  أخي  أنه  يدّعي 

ذكر بالتفصيل أسماء أخوتنا ووالدينا«
إلى  الطريق  على  وهو  كذلك،  محمد  ُصدم 

عفرين، حين استغرقت الرحلة /12/ ساعة وقد 
كانت تستغرق أقّل من ساعة قبيل دخوله السجن 
يدهشني،  كان  شيء  »كل  ولفت:   ،2008 عام 
لم أكن أعرف ما الذي حلَّ بالبالد، ولكن كانت 
عفرين  مدخل  إلى  وصلت  حين  سارة  مفاجأة 
عناصر  وسمعت  الكردية  األعالم  وشاهدت 

الحاجز وهم يتحدثون بالكردية«.

فرحته مل تكتمل بحريته
لكن فرحة »شيخو« لم تكتمل بحريته، فقد كان 
عليه معايشة تجربة مريرة أخرى عقب هجوم 
جيش االحتالل التركي لمدينته في آذار 2018، 
هذه  ولكن  ثانيةً  عفرين  مفارقة  على  أجبره  ما 

المرة مع زوجته وأطفاله الثالثة.
ري  ُمَهجَّ مخيمات  أحد  في  اليوم  العائلة  تسكن 
تفصله  ال  حيث  الشمالي،  حلب  بريف  عفرين 
حلب  سجن  عن  كيلومترات  بضعة  سوى 
المركزي؛ المكان الذي قضى فيه أسوأ سنوات 

حياته على اإلطالق.
حيث  األحداث  قرية  إلى  اختيارية  عودة  وفي 
يقع سجن األحداث الذي ال يبعد عن سجن حلب 
يقترب  كيلومترات،  ثالث  من  أكثر  المركزي 
بعيد  من  إليه  ينظر  السجن،  سور  من  شيخو 
وتدمع عيناه رغماً عنه، ويقول: »ال أريد أن تقع 

عيناي على سور السجن ثانيةً«.
يعتمد على رؤوس أصابعه ليرفع نفسه مختلساً 
النظر من خالل الفتحات الموجودة بين قضبان 
الباب الحديدي نحو باحة السجن، تبقى نظراته 
معلّقةً للحظات في خط األفق دون أن ينبس ببنت 
شفة، يقترب من كوةٍ صغيرة في جدار السجن، 
وأشار: »في سجن مسلميّة، كانت أمي تقف في 
مثل هذا المكان حين تأتي لزيارتي أيام األعياد«.
يحاول محمد شيخو أن يشيح بوجهه كلما فاضت 
مشاعره ولكن مالمحه التي حفرت فيها المعاناة 
قضاءه  تخفي  أن  أبداً  يمكنها  ال  عميقة  أخاديد 
لن  أنه  ظنَّ  التي  األسوار  خلف  طويلة  سنوات 

يرى الحياة خارجها مرةً أخرى

تستمر مشاريع تعبيد وتسوية الطرق في عموم 
هيئة  قدمت  فيما  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
عديدة  خدمات  الشهباء  مقاطعة  في  البلديات 
بدء  وسط  المقاطعة،  وأهالي  عفرين  لمهجري 
بلدية الشعب في ناحية الشدادي بمقاطعة الحسكة 

بمشروع تأهيل محطة تحلية ثالثة للمياه.
من  وريفها  الشدادي  ناحية  مركز  حاجة  لسد 
المياه باشرت بلدية الشعب في الناحية بالتنسيق 
الحسكة  مقاطعة  في  للمياه  العامة  المديرية  مع 
بتأهيل محطة تحلية بقدرة إنتاجية تصل إلى 30 

متر مكعب.
حسام  الشدادي،  لبلدية  المشتركة  الرئاسة  نائب 
أنباء  لوكالة  الخصوص  بهذا  قال  الطعان، 
المديرية  مع  بالتنسيق  تجهيزها  »نعمل  هاوار: 
العامة للمياه، وهي المحطة الثالثة لتحلية المياه 
عن  العبء  تخفف  بأنها  منوهاً  الناحية«،  في 
ظل  في  وخصوصاً  الحسكة،  في  المياه  محطة 
عن  المياه  ومرتزقته  التركي  االحتالل  قطع 

محطة علوك.
هذا وتصل المياه لألهالي عن طريق صهاريج 
خاصة من محطات التحلية لعدم وجود شبكات 

وأنابيب خاصة تصل للمنازل.

تعبيد الطرق يف  دير الزور

ما ضمن مشاريع تعبيد الطرق القائمة في  دير 
الزور تعمل لجنة الخدمة وبلديات الشعب التابعة 
للمجلس المدني على تعبيد طريق قرية جروان 

الواصل إلى بلدة الجزرات في الريف الغربي.
وبحسب اإلداري في لجنة الخدمات، عبد الواحد 
حمود فإن طول الطريق يبلغ 18 كم وبعرض 
العمل سيستمر  أن  إلى  كيلو متر، مشيراً  سبعة 

لمدة 20 يوماً.
جديد  بمشروع  البدء  بصدد  إنهم  ذكر  فيما 
محيميدة  بلدتي  بين  طرق  تحويلة  إنشاء  وهو 
إلخراج  كيلومتر  سبعة  بطول  والحصان 

الشاحنات والسيارات الثقيلة من أماكن اكتظاظ 
السكان والتي تسبب ازدحام دائم وحوادث سير.
أرسلت لجنة اإلدارة المحلية والبلديات بمجلس 
البلديات  لجنة  مع  بالتعاون  المدني  الزور  دير 
ريف  إلى  ثقيلة  آلية   14 المدني  الرقة  بمجلس 
دير الزور الشرقي للمساعدة في أعمال تسوية 
الشتاء  فصل  دخول  قبيل  وتوسيعها  الطرقات 
البلد«  لنبني  بيد  »يداً  شعار  تحت  حملة  ضمن 

تستمر 30 يوماً.
تل  هجين،  من  ابتداًء  بالعمل  اآلليات  وبدأت 
إلى  والسوسة وصوالً  بالشعفة  مروراً  الجعابي 
الباغوز في أقصى الريف الشرقي لدير الزور 
بعد تقسيم العمل إلى ثالثة مراحل، األولى هي 
تسوية  والثانية  الطريق  على  التجاوزات  إزالة 
)ام  مادة  برش  الثالثة  المرحلة  وتنتهي  الطريق 

سي زيرو( تمهيداً لعملية التعبيد.

أعامل مهمة لتأمني حاجات 
األهايل

األشهر  في  عفرين  إلقليم  البلديات  هيئة  قدمت 
األهالي  حاجات  لتأمين  مهمة  أعماالً  األخيرة 
من  الكهرباء  تمديد  الشرب،  مياه  »توفير 
الدوري،  التعقيم  أمبيرات،  بخطوط  المولدات 
األسواق،  في  األسعار  ضبط  الطرق،  ترميم 
توسيع شبكات الصرف الصحي، المساهمة في 
بناء المدارس« وذلك بحسب الرئيس المشترك 

لهيئة البلديات فايق أحمد.
ترميم  على  أيضاً  البلدية  ُورش  عملت  فيما 
ضمنها  الُمهّجرين  حاجات  وتأمين  المخيمات 
شبكات  وصيانة  والكهرباء  المياه  كتوفير 

الصرف الصحي .
استطاعوا  فإنهم  البلدية  هيئة  رئيس  ووفق  هذا 
تأمين أكثر من 2200 أمبير لبلدة كفر نايا، فيما 
تمدد  لم  البلدات األخرى والقرى  نوه أن بعض 
لهم الكهرباء مثل )دير جمال( وذلك بسبب نقص 

في عدد المولدات الكهربائية المتواجدة لديهم.
بهدف تنظيم أسواق وشوارع  بلدة هجين قامت 
بلدية الشعب بهجين بالتعاون والتنسيق مع دار 
الشعب وإدارة المرور ) الترافيك ( بتوجيه إنذار 
للمخالفين والمتعدين على الشوارع واألرصفة.

الرئيس المشترك لبلدية الشعب في هجين هتيمي 
كخطوة  تأتي  الحملة  هذه  أن  إلى  أشار  اللوحة 
إلنارتها  استعداداً  والشوارع  األسواق  لتوسيع 

وتزفيتها خالل العام القادم.

تقرير/ صالح العيسى

تقرير/ حسام دخيل

تقرير/ سالفا أحمد

مكتب اإلنارة في بلدية الشعب بالرقة يواصل أعماله ضمن مشروع »راح ننورها«

بلدية الشدادي تؤهل محطة المياه في الناحية

ألول مرة تتجهز ثالجة لحفظ الخضروات والفواكه في ديرك

مشاريع خدمية هامة بعموم شمال وشرق سوريا..

أحد أكبر المشاريع الخدمّية في 

كوباني قيد التنفيذ

بلدية  أطلقته  الذي  ننورها«  »راح  مشروع 
من  االنتهاء  حتى  مستمر  عامين  قبل  الشعب 
إنارة شوارع المدينة كاملةً، حيث يضع مكتب 
تستهدف  التي  الدورية  مخططاته  اإلنارة 
الفراغ  وبعد  الرقة  أحياء  في  محددةً  شوارعاً 
منها تنتقل الورش إلى أحياء وشوارع أخرى.

مستمر للقضاء عىل ظالم شوارع 
الرقة

تركيبها  تم  التي  األجهزة  عدد  بأن  ويذكر 
تم تركيبها في النقاط  وصل إلى 796 جهازاً 
تكفلت  أخرى   558 لـ  إضافةً  المستهدفة، 
الداخلية بتركيبها في كل من الكورنيش  لجنة 
الجنوبي والغربي والشمالي، حيث أُنير طريق 

القديم  الجسر  بين  ما  الواصل  كيلو  االثنين 
والساعة وقام العاملون في المشروع باستبدال 
وإزالة  جديدة  بأخرى  المتضررة  األعمدة 
جديدة  أسالك  مكانها  لتوضع  التالفة  األسالك 
بغداد  باب  طريق  ثم  اإلنارة  بأجهزة  وصلت 
وصوالً  الملك  عبد  بن  هشام  بشارع  المار 
باب  ومن  كم  ثمانية  بطول  اإلطفائية  لدوار 

بغداد باتجاه الجنوب حتى المسلخ البلدي.

مشاريع أخرى قيد التنفيذ 
استهدفت الشوارع الرئيسية

من  اإلنارة  لمكتب  التابعة  العمل  فرق  أأنهت 
إضافةً  كم  واحد  بطول  الدولة  سيف  شارع 
لشارع المحافظة بطول 1100 متر واألعمال 
بين  الواصل  النصر  شارع  في  التنفيذ  قيد 
إلى جانب  المدينة  والدلة وسط  النعيم  دواري 
نظيرتها  مع  المحافظة  مشفى  تقاطع  إنارة 

الحجوان والعمل بحسب أطوال الشوارع.

مكتب اإلنارة يتقاسم العمل مع 
لجنة الداخلية إلنارة الشوارع

بها  تقوم  التي  اإلنارة  أعمال  المكتب  يتابع 

مجلس  في  الداخلية  بلجنة  الخاصة  الورشات 
الرقة المدني والتي تضمنت إنارة شارع 23 
أبيض  وتل  واألماسي  الوادي  وشارع  شباط 

التي تعتبر الشريان الرئيس للمدينة.

على  المشرفين  أحد  به  أفاد  ما  بحسب  وهذا 
بالرقة  الشعب  بلدية  في  اإلنارة  مكتب  أعمال 
»نقوم  قائاًل:  اختتم  والذي  الصالل  شواخ 
بدراسة خطط مستقبلية تتضمن شارع القطار 
شماالً وحي الجميلي وسط المدينة ونعمل على 

مباشرة المرحلة الثانية من مشاريعنا«.

روناهي/ الشدادي ـ باشرت بلدية الشعب في 
محطة  بتأهيل  الحسكة  جنوب  الشدادي  ناحية 
في  مكعب  متر   30 باستطاعة  مياه  تحلية 
نوعها  من  الثالثة  هي  لتكون  الواحدة,  الساعة 

في الناحية بعد محطتي المدينة السكنية .

بين  وبالتنسيق  العامة,  المصلحة  من  انطالقاً 
في  الشعب  وبلدية  الحسكة  في  المياه  مديرية 
تأهيل  بإعادة  البلدية  باشرت  الشدادي,  ناحية 
حيز  وستدخل  الناحية  في  المياه  تحلية  محطة 
الخدمة في منتصف شهر تشرين الثاني القادم 

من العام الجاري .

بلدية  في  المشتركة  الرئاسة  نائب  وأوضح 
الشعب بناحية الشدادي حسام الطعان لصحيفتنا 
بتأهيل وترميم  باشرت  البلدية  أن  »روناهي« 
محطة المياه في الشدادي بالتنسيق مع مديرية 
المحطة  أن  إلى  مشيراً  الحسكة  في  المياه 
شهر  من  عشر  الخامس  في  الخدمة  ستدخل 
تشرين الثاني القادم وبقدرة إنتاجية تصل إلى 

/30 /م3 في الساعة الواحدة .

في  الخدمة  عن  خرجت  المحطة  أن  ويشار 
بداية العام 2013 عقب سيطرة المرتزقة على 
المدينة, حيث تعرضت لدمار وتخريب نتيجة 
األعمال القتالية التي دارت في الشدادي آنذاك .

تأهيل املحطة يخفف االعتامد 
عىل محطة الحسكة

المحطة  تأهيل  عملية  »إن  الطعان:  ونوه 
حيث  المدينة،  ألهالي  بالنسبة  جداً  ضرورية 
في  المياه  محطة  على  االعتماد  من  تخفف 
عقب  األخيرة  الفترة  في  وخصوصاً  الحسكة 
دولة  بها  تقوم  التي  المتكرر  القطع  عمليات 
االحتالل التركي لمحطة مياه علوك التي تغذي 

مناطق الحسكة« .

لفت  و
ئب  نا

الشدادي  في  الشعب  لبلدية  المشتركة  الرئاسة 
من  الثالثة  ستكون  المحطة  أن  الطعان  حسام 
في  محطتين  يوجد  حيث  المدينة,  في  نوعها 
دخول  ومع  وبذلك  بالشدادي  السكنية  المدينة 
المحطة في الخدمة سيساهم ذلك بتوفير كميات 
وريف  مدينة  في  لألهالي  المطلوبة  المياه 

الشدادي .

يعتمدون في حصولهم على  األهالي  أن  يذكر 
المياه من خالل الصهاريج الخاصة والصهاريج 
شبكات  تعرض  نتيجة  الشدادي,  لبلدية  التابعة 
التي  المسلحة  النزاعات  إثر  للتخريب  المياه 

شهدتها المدينة بين الفصائل المتناحرة.

الغذائية  السلع  من  العديد  هناك  نعلم  كما 
وذات  متوفرة  تكون  والخضروات  كالفواكه 
أسعار منخفضة في موسم معين من السنة وفي 
موجودة  غير  نجدها  السنة  من  األوقات  باقي 

هذا  وعلى  كبير،  بشكل  أسعارها  وترتفع 
األساس تقوم شركة تطوير المجتمع الزراعي 
الجزيرة  إقليم  في  قامشلو  بمقاطعة  ديرك  في 

بتجهيز مشروع ثالجة للتبريد.

الهامة  المشاريع  من  التبريد  مشروع  يعتبر 
عبارة  وهي  ديرك  منطقة  في  جديدة  وخطوة 
 12 وعرض  متر   30 بطول  مستودع  عن 
متر، حيث تم جلب قسم من المعدات واألجهزة 
األيام  في  سيصل  أخر  قسم  ويبقى  الالزمة 

القليلة القادمة.

الزراعي  المجتمع  تطوير  شركة  أن  بحكم 
تحضر مشاريع زراعية بمساحات كبيرة من 
في  لتحفظ  والفواكه  الخضروات  أنواع  جميع 
ثالجة التبريد وأيضاً استالمها من المواطنين 
ممن قاموا بزراعة الخضروات الصيفية لتنزل 

في األسواق أثناء الشتاء وبأسعار منافسة.

التبريد  ثالجة  مشروع  تجهيز  على  يشرف 
وتركيب  مختصون؛  وفنيون  مهندسون 
إلى  يوماً   20 خالل  جاهزاً  سيكون  األجهزة 
الخضروات  لحفظ  جاهزيتها  بهدف  شهر؛ 
من  اإلنتاجية  الطاقة  ستحدد  وأيضاً  والفواكه 

قبلهم.

اإلداري  أوضح  أخرى؛  بمشاريع  يتعلق  فيما 
شفان  الزرعي  المجتمع  تطوير  شركة  في 
الشركة  بأن  لالقتصاد  اإلعالمي  للمركز  دلي 
بشكل  لدراستها  أمامها  مشاريع  عدة  وضعت 
كمشروعي  التنفيذ  قيد  بعد  فيما  لتصبح  دقيق 

معمل السماد والخميرة

المحلية  اإلدارة  بدأت   -  - كوباني  روناهي/ 
الرئيسة  الطرقات  بتوسيع  الفرات  إقليم  في 
في مقاطعة كوباني؛ بهدف حماية الطرقات 
حرمها،  وحماية  التجاوزات  من  الرئيسية 
والذي اُعتبِر أحد أكبر المشاريع الخدميّة في 

مقاطعة كوباني. 

بلديات  مع  بالتنسيق  الذاتية  اإلدارة  وقررت 
شهر  من   29 الـ  بتاريخ  كوباني  مقاطعة 
الرئيسة  الطرقات  بتوسيع   2020 تموز 
المصلحة  بناًء على مقتضيات  المقاطعة  في 
التجاوزات  من  الطرقات  لحماية  العامة 
التوسيع  على  والقدرة  حرمها  وحماية 

المستقبلي للطرقات. 

اإلحدى  كوباني  مقاطعة  بلديات  وباشرت 
عشر بالعمل على توسيع الطرقات الرئيسة 

في كوباني على الشكل التالي:

طريق كوباني – صرين سيتم توسيع عرضه 
م؛   30 الجلبية   – كوباني  طريق  متر؛   40
طريق كوباني- الجلبية 30م، طريق كوباني 
- كري سبي/ تل أبيض 30م، طريق كوباني 

 M4 رودكوا  طريق  حتى  )قشلة(  حلنج   –
30 م، طريق كوباني - القناية 30م، طريق 

كوباني - شيوخ )شيغلر( 30م.

ويبلغ العرض السابق لتلك الطرق التي سيتم 
أمتار.  عشرة  إلى  الستة  بين  ما  توسيعها 
وبحسب ما صّرح به المهندسون المشرفون 
على المشروع إنهم باشروا بالعمل على تنفيذ 
الشهر،  الشهر ونصف  قرابة  منذ  المشروع 
العمل عليه لمدة  العمل سوف يستغرق  وإن 
مشروعاً  يعد  كونه  تقريباً  أكثر  أو  عامين 
ضخماً جداً وأنه بحاجة إلى آليات وإمكانيات 
هي  حالياً  تجري  التي  األعمال  وأن  كثيرة، 
بالبقايا  وتمديدها  الطرق  جوانب  تسوية 
تمهيداً لتسويتها وتعبيدها باإلسفلت، مشيرين 
إن الهدف من هذا المشروع الكبير في الوقت 
تُرتكب  التي  التجاوزات  الراهن هو إليقاف 

بحق حرم الطرقات

شواخ الصالل

حسام الطعان


