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لن نتوقف عن المطالبة بتحرير القائد 
أوجالن وكسر العزلة عن معتقيل الرأي 

بالسجون الرتكية
تعادل ُمخّيب للمنتخب السوري...والمنتخب 

اإليراين يقسو عىل أسود الرافدين

الحماية الذاتّية الخيار الوحيد للخروج من 
نظام العبودّية الحديثة

 حثت النسوة في كركي لكي على ضرورة التنظيم والتالحم 
بين أبناء شعوب المنطقة من أجل صد كافة سياسات الدولة 
التركيّة، ومنعها من استغالل ضعف التنظيم وتطبيق سياسة 
والسيطرة  الشعب  تفكيك صفوف  سبيل  في  الخاصة  الحرب 
على المنطقة، وأكدن على مواصلة النضال حتى تحرير القائد 

أوجالن...«3

اإلماراتي  المنتخب  مع  تعادل  بعدما  مجدداً  مشجعيه  آمال  السوري  المنتخب  خيّب 
بهدف لهدف، بينما المنتخب اإليراني كان قاسياً على المنتخب العراقي عندما هزمه 
العالم  لكأس  المؤهلة  آسيا  تصفيات  من  ذهاباً  الثانية  الجولة  نظيفة ضمن  بثالثية 

10»...2022

الدفاع عن النفس بشكل عام هو طريقة لحماية الفرد أو الجماعة عن نفسها ضد هجمات 
قائمة أو محتملة، ومن المؤكد أّن األفراد أو الجماعات أو المجتمعات التي ال تمارس الدفاع 
المشروعة،  حقوقها  تستهدف  التي  الهجمات  إزاء  والتنظيم،  الذاتّي  والوعي  النفس  عن 
ستنهار ويتم القضاء عليها، واستمرار األنظمة الحاكمة بهجماتها على األفراد والجماعات 

والمجتمعات، يفرض عليهم الدفاع عن النفس للحصول على حقوقهم المشروعة...«5

عذاب العبود: للوصول لرب األمان وحل 
األزمة... اإلدارة الذاتية الحل

إن  العبود،  منبج وريفها عذاب  مدينة  في  المستقبل  رئيسة مجلس حزب سوريا  قالت 
منبج  في  وتمريرها  إمرارها  التركية  الدولة  تحاول  التي  المشاريع  يعرف  بات  الجميع 
التركي  المحتل  هدف  أن  إلى  وأشارت  عامة؛  سوريا  وشرق  شمال  ومناطق  خصيصاً 
إلى  العثمانية إلى سابق عهدها، منوهةً  المنطقة وإعادة أمجاد اإلمبراطورية  استعمار 
المقاومة  العمل بسالح  استمرار  الشعوب على  تسلح وإصرار  بسبب  ذلك فشل  كل  أن 

والنضال...«4

مجلس المرأة السورية يطالب 
بتعزيز اإلجراءات القانونية الدولية 
التي تحمي المرأة من االنتهاكات

أكد مجلس المرأة 
السورية أن المجلس 

عمل خالل سنواته 
األربع على مجموعة 
من النشاطات اليت 

ركزت على تحقيق 
السالم وإيقاف الحرب 

في سوريا، وأشار 
إلى أن مشاركته 

في النشاطات 
الدولية واإلقليمية 

إنما إليصال صوت 
السوريات ومعاناتهن 

ومطالبهن للمحافل 
الدولية، وحث 

المجتمع الدولي على 
إيقاف االنتهاكات ضد 

المرأة...«2

بعدسة:دلين أحمد

الهباري هوية وطابع نساء منطقة الرقة..

لجنة الشباب والرياضة 

بالطبقة ُترمم منشآت 

وملعب نادي السد

تعتبر مدينة الرقة من أكثر المدن السوريّة من 
وقد  الشعبي،  والزي  اللباس  في  التنوع  حيث 
المدينة  شهدته  لما  انعكاساً  التنوع  هذا  يكون 
العربية  واألسر  العشائر  من  العديد  هجرة  من 
موروثه  حامٌل  منهم  وكلُّ  الرقة،  إلى  وغيرها 
الشعبي معه، وقد كان للمرأة النصيب األكبر من 
هذا التنوع في الزي الشعبي، ومنه »الهباري«.
والهباري غطاء رقيٌق وشفاٌف، وناعم الملمس، 
وطوله  الخالص،  الحرير  من  مصنوع  ألنه 
نحو مترين، أما وزنه فال يتعدى 100 غرام، 

ويسمى »ِهبرية« وجمعها »هباري«.
سكان  من  وهي  عاماً(،   55( المحمد،  فوزة 
في  للمرأة  لباس  أهم  الهباري  تعتبر  الرقة، 
المنطقة. وارتدت فوزة الزي الشعبي أو »لباس 
كان  عندما  مرة  أول  تسميها،  كما  العرب« 

عمرها 18 عاماً، اقتداًء بوالدتها وجدتها.
في  الرقة  منطقة  في  والتقاليد  العادات  وبحكم 
تزوجت  فوزة  فإن  الماضي  القرن  سبعينيات 

باللباس الشعبي، وكانت الهبرية جزء منه.
وبالرغم من حداثة الموضة في األلبسة الدارجة 

في أسواق مدينة الرقة إال أن هناك اهتمام كبير 
وجزء  المدينة،  نساء  أكثر  عند  الشعبي  بالزي 

مهم من ثقافتهم.
وكانت العادة أن تلبس المرأة في مناطق البادية 
السورية وحوض الفرات لباساً مؤلفاً من القماش 
الملون وثوب خارجي والهبرية، باإلضافة إلى 
يتوسط  وحزام  العباءة  يشبه  نوع  وهو  الزبون 

الجسم.
وتعتبر »فوزة المحمد« أن للهباري ميزة خاصة 
وهي أنها ال تغطي الوجه كامالً، وتعطي منظراً 
وتكون  ظاهرة  »الكذلة«  تكون  حيث  جميالً 
من  اآلخر  والزي  الوجه  أطراف  مع  متناسقة 

اللباس الشعبي.
للهبرية هي طويها  المرأة  لبس  وتكون طريقة 
الهبرية  مقدمة  فتصل  الرأس  قمة  على  ولفها 
جانبي  وتغطيه، وتطوى من  الجبين  أعلى  إلى 
إلى  العصبة  طرفي  ويَُشد  لولبي  بشكٍل  الرأس 

مؤخرة الرأس.
المرأة  وجه  على  »الهباري«  شكل  ويعكس 
األناقة والجمال، حيث تتدلى من تحتها الجدائل 

خصلة  على  ترتكز  والتي  الظاهرة  المضفورة 
طويلة من الشعر وتسمى هذه الخصلة »كذلة«.
غير  متنوع  زي  الرقة  في  للمرأة  ويكون 
الهبرية ويتكون من الثوب الداخلي ويكون من 
الخارجي  الشفاف والثوب  الملون غير  القماش 
وتسمى  الظهر  على  تُعقَد  عريضة  أكمام  وله 

»الشالحيات«.
وأيضاً الزبون الذي يشبه العباءة، ويلبس بأكمام 
يستر الظهر ويكون مفتوحاً من األمام، وعصابة 
به  يربط  الذي  والحزام  »الهبرية«،  الرأس 
أو  القماش  من  مصنوعاً  ويكون  الجسم  وسط 
الجلد، والقديم منه الشعبي كان يصنع من نسيج 

الصوف ويسمى »الشويحي«.
اللباس  اختفى  )داعش(  مرتزقة  سيطرة  وأثناء 
بشكٍل كامل نتيجة فرض لباس يسمى بـ »اللباس 
الشرعي«، والذي فرضوه على جميع السكان، 
به  المسموح  الوحيد  هو  األسود  اللون  فكان 
للنساء، بينما توجب على الرجال تقصير ألبستهم 
أو  بـ«الشيشاني«  المسمى  القميص  مع  تماشياً 

»القندهاري«.
وبعد طرد المرتزقة من الرقة عاد الزي الشعبي 
النساء  بعض  »بقيت  سابقاً،  كان  كما  للمرأة 
االستغناء  يمكن  ال  ألنه  لبسه،  على  تحافظن 
عنه، كونه عادةً من عادات المرأة في الرقة«، 

وفقاً لـ »فوزة المحمد«.
الرقة  في  الشعبيين  الشعراء  من  عدد  وتغنّى 
نتاجهم  بعض  في  ذكرها  ورد  حيث  بالهباري 
الشعري، منهم الشاعر الشعبي محمود الذخيرة: 
يدنجر  غالينا  براس  الهباري  لبس  زين  »يا 

ويغض النظر لّمن يالقينا«.
وسميت الهباري بهذا االسم اشتقاقاً من نوع من 
»الهبري«،  تدعى  الرقة  بادية  في  تنمو  ورود 
في  تنبت  اللون  برتقالية  الملمس،  ناعمة  وهي 
محمد  والمؤرخ  الباحث  بحسب  الربيع،  فصل 

العزو.
وللهباري أنواع أخرى، منها: »جناح الخضر«، 
وهو يجمع بين لوني األخضر واألحمر. و«جناح 
الخضر« طائر أخضر اللون يعيش في منطقة 
زور الفرات في الرقة. وأيضاً »رشك الحنة«، 
بين األصفر واألسود واألبيض، وجاء  ويجمع 

تسميته من لون الحناء.
وما زالت الفتيات في الرقة ترتدين الهباري في 
أخرى،  ألبسة  من  بدالً  واألعراس  المناسبات 

ألنها صارت هوية وطابع منطقة الرقة.

الطبقة/ عمر الفارس - بهدف بناء قاعدة 
الفرص  ومنح  وشاملة  صحيحة  رياضية 
مدينة  في  للجميع  الرياضية  والمشاركات 
والرياضة  الشباب  لجنة  أعلنت  الطبقة، 
بالطبقة عن مشروع إعادة تأهيل وترميم 
مباني  من  الرياضية  بمنشآتِه  السد  نادي 
الحي  في  يقع  والذي  لهُ،  تابعة  ومالعب 
مقراً  سيكون  حيث  المدينة،  الثالث ضمن 
بعد  بالطبقة  الرياضي  لالتحاد  جديداً 

االنتهاء من تأهيلهُ بشكٍل كلي.

ضمن  والرياضة  الشباب  لجنة  تعمل 
الفرص  من  العديد  توفير  على  إمكاناتها 
والمشاركات الرياضية عن طريق استمرار 
تأهيل المنشآت الرياضية وإقامة البطوالت 
وبتنظيم  المدينة،  في  الرياضية  والفعاليات 
يتم  لها  التابع  الرياضي  االتحاد  قبل  من 
توفير المشاركات الرياضية التي تستهدف 
خطوة  في  العمرية  والفئات  الشباب  جميع 
تشجيعية لتطوير المهارات اإلبداعية الشابة 
وصقل الشخصيات السليمة جسدياً وفكرياً، 
في  والرياضة  الشباب  لجنة  أعنت  حيث 
منشآت  تأهيل  مشروع  عن  الطبقة  مدينة 
لمبنى  نادي السد الذي سيكون مكاناً جديداً 
االتحاد الرياضي الذي يحتوي على العديد 
أنواع  لجميع  المخصصة  الغرف  من 
الرياضات الفردية والجماعية في مشروع 
قُدرت تكلفتهُ 30000 ألف دوالر أمريكي، 
أيضاً  يتم  التي  الرياضية  للمالعب  إضافةً 
تأهيلها ضمن مبنى نادي السد الذي يحتوي 
سابقاً  عليه  العمل  تم  رئيسي  ملعب  على 

وتعشيبهُ بشكٍل كلي.
في هذا الصدد التقت صحيفتنا »روناهي« 

بالطبقة  الشباب والرياضة  مع عضو لجنة 
أهمية  لنا  بيَّن  الذي  الدياب«  »وضاح 
من  كثيراً  »عانينا  بقولِه:  الجديد  المكان 
مبنى  في  وقلتها  المكاتب  ضيق  مشكلة 
تجهيز  إعالن  تم  لذلك  الرياضي،  االتحاد 
نادي  الثالث مبنى  الحي  الجديد في  المكان 
والقصف  للدمار  تعرض  الذي  القديم  السد 
قبل  لتخريبه واستخدامه من  سابقاً، إضافة 
الدشات  ألجهزة  كمستودع  داعش  مرتزقة 

التي كانوا يصادرونها من المواطنين«.
وقال عضو لجنة الشباب والرياضة وضاح 
على  سيحتوي  الجديد  المكان  أن  الدياب 
الرياضية  والمالعب  الحجر  من  العديد 
الفردية  الرياضات  أنواع  لجميع  المجهزة 
والطائرة وكرة  السلة  والجماعية مثل كرة 
والقفز  والكاراتيه  الجودو  وتعليم  القدم 
وغيرها، كل ذلك يندرج ضمن خطط لجنة 
في  الرياضي  واالتحاد  والرياضة  الشباب 
المدينة  في  الرياضية  الرقعة  نطاق  توسيع 
الرياضية  والمشاركات  الفرص  ومنح 

لجميع الفئات العمرية في المدينة.  
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مجلس المرأة السورية يطالب بتعزيز اإلجراءات 
القانونية الدولية التي تحمي المرأة من االنتهاكات

قلة التعّرض لضوء النهار ُتسبب قصر 
النظر لدى األطفال

الثوم ُيعزِّز عملية

 التمثيل الغذائي

توفر رسوم الخربشات لمحات نادرة من 

حياة واهتمامات وانشغاالت أصحابها

االحتالل التركي يرّحل معتقلين من 
المناطق المحتلة إلى السجون التركية

التواجد التركي في ليبيا بوابة
 للتغلغل في إفريقيا

أعضاء الحزب الديمقراطي الكردي السوري: الوحدة 
الكردية كفيلة بإيقاف إبادة الُكرد

محادثات في موسكو وباريس حول النووي اإليراني 

مركز األخبار ـ أكد مجلس المرأة السورية 
أن المجلس عمل خالل سنواته األربع على 
على  ركزت  التي  النشاطات  من  مجموعة 
سوريا،  في  الحرب  وإيقاف  السالم  تحقيق 
النشاطات  في  مشاركته  أن  إلى  وأشار 
صوت  إليصال  إنما  واإلقليمية  الدولية 
للمحافل  ومطالبهن  ومعاناتهن  السوريات 
الدولية، وحث المجتمع الدولي على إيقاف 

االنتهاكات ضد المرأة.. 

الذكرى  أيلول؛  شهر  من  الثامن  يصادف 
المرأة  مجلس  لتأسيس  الرابعة  السنوية 
السورية الذي تأسس في الـ 8 أيلول 2017 

بمدينة منبج.
المرأة  مجلس  أصدر  بالمناسبة،  وبهذه 
السورية بياناً إلى الرأي العام. جاء في نصه: 
»في مثل هذا اليوم من عام 2017 في مدينة 

سيدة   224 عن  يزيد  ما  وبحضور  منبج 
كافة  ومن  السورية  المدن  كافة  من  سورية 
مكونات الشعب السوري وأطيافه تم اإلعالن 
واليوم  السورية،  المرأة  مجلس  تأسيس  عن 
نحتفل بالذكرى الرابعة لتأسيسه والذي جاء 
تتويجاً لنضال وتضحيات آالف النساء، هذا 
المجلس الذي ضم كل ألوان الشعب السوري 
في لوحة جميلة معطرة بعطر األنثى والذي 
السلم  المرأة فيه على تعزيز  تركزت جهود 
األهلي وخاصة في مناطق النزوح والتهجير 
وإيقاف الحرب والمشاركة السياسية في بناء 

الحل السياسي لسورية المستقبل.   
كما عمل المجلس خالل سنواته األربع على 
على  ركزت  التي  النشاطات  من  مجموعة 

تحقيق السالم وإيقاف الحرب في سوريا«. 
السورية  المرأة  مجلس  »استطاع  وزاد 
بين  طيبة  وسمعة  نتائج  وحقق  الثقة،  كسب 
نشاطات  في  وشارك  السوريات،  النساء 

شارك  وكذلك  سورية،  داخل  واسعة  محلية 
في نشاطات دولية وإقليمية إليصال صوت 
للمحافل  ومطالبهن  ومعاناتهن  السوريات 
الدولية، كما شارك في النقاشات المطروحة 
حول الحل السياسي بسوريا بجدارة الفتة«.

إحالل  عملية  أن  بيانه  في  المجلس  وأكد 
السالم في سوريا لن تتم دون مشاركة حقيقية 
على  األقدر  »هن  وقال  السوريات؛  لكل 
الوصول إلى األسرة والمجتمع، وهن األقدر 
ودفعهم  الرجال  تفكير  آلية  في  التأثير  على 
والسالم  األمن  الجدي إلحالل  العمل  باتجاه 

في البالد«.

نثمن عالياً التضحيات التي 
قدمتها النساء

الذكرى  وفي  اليوم  »نحن  البيان  وأضاف 
السورية  المرأة  مجلس  لتأسيس  الرابعة 
النساء  قدمتها  التي  التضحيات  عالياً  نثمن 
اإلرهابي  التنظيم  محاربة  في  السوريات 
أمام  يوم  كل  تبديها  التي  والمقاومة  داعش 
ما تعانيه من تبعات الصراع وما قدمته وما 
ستقدمه من تضحيات، ونعاهد بأننا سنستمر 
في مسيرتنا لنحقق تطلعات المرأة في سوريا 

وفي العالم في الحرية وسنعمل دائما على:
- تشجيع المرأة السورية على المشاركة في 
جهود بناء السالم بسوريا، وذلك عبر تقدير 
ومساهماتها  اقتراحاتها  وأخذ  مشاركتها 
تمثيالً  بتمثيلها  واالهتمام  الجد،  محمل  على 
صحيحاً وواقعياً في الكيانات السياسة ومواقع 

صنع القرار.
- العمل من أجل إفساح المجال بشكل صحيح 
السورية في  للمرأة  الفاعلة  المشاركات  أمام 
المستقبلية  الرؤى  وتقديم  السالم  بناء  جهود 

لسوريا.
النسائية  المنظمات  دعم  أجل  من  العمل   -
العاملة في مختلف مناطق سوريا، وخاصة 
أمامها  المجال  وإفساح  النزوح،  مناطق  في 
تراها  التي  االحتياجات  وفق  لتقديم خدماتها 
خبرتها  وفق  للمجتمع،  ومناسبة  ملحة، 
ومعرفتها للواقع المحلي، ال وفق تصورات 
أمور نظرية  التي تركز على  المتحدة  األمم 
الحقيقية  االحتياجات  عن  بعيدة  تكون  قد 

للمجتمع وفئاته.
القانونية  اإلجراءات  بتعزيز  المطالبة   -
من  المرأة  تحمي  التي  واألممية  الدولية 
بهدف  المختلفة،  االنتهاكات  ومن  العنف 
السياسية  للمشاركة  أمامها  المجال  فسح 
المالحقة  من  خوف  دون  من  والمجتمعية، 
األمنية أو من القمع السياسي أو القانوني أو 
الجسدي أو المجتمعي الذي يُمارس عليها«.

حالة  من  يعانون  وهم  األطفال  بعض  يولد 
أن  احتمال  يعني  ما  المتزايد،  النظر  قصر 
حال  في  الوقت  بمرور  لديهم  النظر  يسوء 

عدم تصحيحه.
األطفال  ألطباء  األلمانية  الرابطة  وقالت 
والمراهقين إن قِصر النظر يعد من مشاكل 
أن  موضحةً  األطفال،  لدى  الشائعة  العيون 
أسبابه تتمثل في قلة التعرض لضوء النهار 
شاشة  من  واالقتراب  الحركة  قلة  بسبب 
عدم  هو  النظر  وقصر  والكمبيوتر،  التلفاز 

القدرة على رؤية األجسام البعيدة بوضوح.
النظر  قِصر  أعراض  أن  الرابطة  وأضافت 
إغماضها  أو  العين  حدقة  تضييق  في  تتمثل 
بشكٍل نصفي عند النظر إلى األشياء البعيدة.

تحديد مدة استخدام األجهزة

يتعين  النظر  بِقصر  الطفل  إصابة  ولتجنب 
على اآلباء تحديد مدة استخدام الطفل لألجهزة 
يتعرض  أن  الحرص على  مع  اإللكترونية، 
من  واإلكثار  الطبيعي  للضوء  كثيراً  الطفل 
اللعب  خالل  من  وذلك  الحركية،  األنشطة 
في الهواء الطلق واالنطالق في نزهات إلى 

المسطحات الخضراء.

وكي يتطور نظر الطفل بشكٍل طبيعي ينبغي 
أن يخضع الطفل لفحوصات العيون بدءاً من 
عمر ثالث سنوات الكتشاف إصابته بِقصر 
المناسب  الوقت  في  وعالجه  مبكراً  النظر 
بواسطة النظارات الطبية والعدسات الالصقة 

وقطرة العين.
من العالمات الواضحة جداً التي تعرف بها 
األم أن طفلها ليس على ما يرام هي أن يقوم 

الطفل برمش عينيه وفركها كثيراً وال يرى 
األشياء البعيدة.

وتكون مقلة العين عند األشخاص المصابين 
المستوى  من  بقليل  أطول  النظر  بقصر 
وتتركز  الخلف،  إلى  األمام  من  الطبيعي 
أشعة الضوء، التي تساعد في تكوين الصور 
بدالً  العين  شبكية  أمام  العين،  تراها  التي 
تعد  التي  الشبكية  على  مباشرة  التركيز  عن 

العين،  في  للضوء  حساسية  األكثر  الجزء 
وعند حدوث ذلك تبدو األجسام البعيدة نسبياً 

مشوشة وغير واضحة.
لدى  المتزايد  النظر  قصر  ينجم  ما  وغالباً 
تكون  ال  قد  وراثية  عوامل  عن  األطفال 

بالضرورة موروثة من الوالدين.

أكرث املشكالت شيوعاً

مشكالت  أكثر  إحدى  النظر  قصر  ويُعد 
تؤكد  إذ  الطفولة،  في مرحلة  الرؤية شيوعاً 
الدراسات أن قرابة 9 في المئة من األطفال 
عاماً  و17   5 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين 
من  يمنعهم  ما  النظر  قصر  من  يعانون 
رؤية األشياء عن قرب، ورغم أن تشخيص 
المهم  فمن  يبدو خطيراً،  ال  قد  النظر  قصر 
)النظارات  التصحيحية  بالعدسات  معالجته 
أو العدسات الالصقة( في أسرع وقت ممكن 
لحماية األطفال من اإلصابة بحاالت خطيرة 

تتعلق بالرؤية الحقاً مع تقدمهم بالسن.
النظر عند األطفال  وتتراوح درجات قصر 
بين البسيطة والشديدة، وال يتمكن الطفل في 
الحالة األولى من التركيز على األشياء البعيدة 
بسهولة مثل أي طفل لديه رؤية طبيعية، ومن 

ثم يحتاج إلى الوقوف قرب الشيء ليكون في 
بؤرة التركيز. أما في الحالة الثانية، فيحدث 
قصر النظر الشديد عند إهمال عالج الطفل 
في المراحل األولى من إصابته بقصر النظر 
ما يؤدي إلى تأثر العينين بشكٍل واضح وقد 
ببعض  العين  مقلة  إصابة  إلى  األمر  يصل 
الزرقاء  المياه  من  طبقة  وتكّون  المشكالت 

على العينين.
تعرف  التي  جداً  الواضحة  العالمات  ومن 
بها األم أن طفلها ليس على ما يرام هي أن 
الطفل برمش عينيه وفركها كثيراً وال  يقوم 
يرى األشياء البعيدة، ويالزم الصداع الطفل 
ويزيد  الشديد،  النظر  بقصر  يصاب  الذي 
أو  بالمراجعة  الطفل  يبدأ  عندما  الصداع 
ما، وستالحظ  التحديق في شيء  أو  القراءة 
غريبة  عالمات  عليه  تبدو  طفلها  أن  األم 
وكأنها حول، وإذا رأت هذه العالمات يجب 
طفلها  ألن  فوراً  الطبيب  إلى  الذهاب  عليها 
سيكون في حالة متدهورة للغاية، كما سيفقد 
اتجاه  أنه ينظر في  بعض توازنه وستالحظ 
الغالب. وستصبح لدى طفلها  واحد فقط في 
حساسية تجاه أي ضوء قوي يضيء بجانبه، 
في  الدموع  من  الكثير  بإفراز  عينه  وستقوم 

أوقات ال يبكي فيها بالفعل.

من  بدايةً  الجسم،  على  الثوم  فوائد  تتنوع 
األثر اإليجابي على البشرة إلى تقوية جهاز 
المناعة وإنقاص الوزن، ولكن ما الذي يمكن 

أن يحدث للجسم عند تناول الثوم يومياً؟
أظهرت دراسة حديثة أن تناول الثوم بصورة 
على  المدى  طويل  إيجابي  تأثير  له  منتظمة 
الدراسة  أثبتت  حيث  الجسم؛  رائحة  تحسين 
المشاركين برائحة أفضل عندما كانوا  تمتع 
برائحتهم  مقارنةً  بانتظام  الثوم  يتناولون 

عندما كانوا ال يأكلون الثوم.
ويحتوي الثوم على فيتامين B6 الذي يعزز 
يزيد  وبالتالي  الغذائي،  التمثيل  عملية  من 
من حرق الدهون، ومن المعروف منذ فترة 
جهاز  على  إيجابياً  تأثيراً  للثوم  أن  طويلة 
المناعة؛ حيث يحتوي على فيتامينات مهمة 
وزيوت مفيدة وأحماض أمينية مهمة للجسم، 

ويحتوي أيضاً على مادة األليسين، وهي مادة 
معروفة بآثارها المضادة لاللتهابات، ولذلك 
أوصت المجلة األلمانية بتناول الثوم بانتظام، 

خاصةً في األشهر الباردة من السنة.
وتعمل المكونات الموجودة في الثوم كحماية 
طبيعية من أشعة الشمس، وتحمي البشرة من 
باإلضافة  الضارة،  البنفسجية  فوق  األشعة 
الكوالجين  إنتاج  من  يعزز  تناوله  أن  إلى 
الطبيعي واإليالستين، مما يجعل البشرة أكثر 

نضارة ونعومة وأكثر حيوية.
ويساعد الثوم على توسعة األوعية الدموية، 
الشرايين،  ضغط  يخفض  فإنه  وبالتالي 
نسبة  خفض  في  بانتظام  تناوله  يساعد  كما 
خطر  من  بدوره  يقلل  مما  الكولسترول، 

اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.

أو  قصد  دون  الخربشة  بفن  البعض  يقوم 
أو نشاهد  الهاتف  نتحدث عبر  وعي. عندما 
التلفزيون نرسم في أي ورقة بجوارنا دون 
وعي ودون تركيز عندما نكون مشغولين في 

الواقع بشيء آخر.

وعلى الرغم من أن فنون الخربشة تبدو بال 
المعاني. عادةً  من  فإنها تحمل كثيراً  معنى، 
أو  الدفاتر  في هوامش  الخربشات  تظهر  ما 
بأن  سائد  اعتقاد  هناك  الخطابات.  أظرف 
الخربشة ليست ذات فائدة ألنها تحدث دون 
أن يكون الشخص منتبها، ومع ذلك اكتشف 
بالتعبير عن  لنا  الخربشة تسمح  أن  الخبراء 
أنفسنا دون ضوابط أو قيود، إذ تعتبر اللوحة 
الفارغة أشبه بجهاز التسجيل الذي يُسجل كل 

ما يدور حوله.

ماذا يحدث للعقل
 أثناء الخربشة؟

داخل  للتعلم  مختلفة  طرقاً  الخربشة  تعزز 
نشاهد  حين  وسمعياً،  وحركياً  بصرياً  العقل 
ما نرسمه باستخدام أيدينا أثناء االستماع إلى 
ما يقال وربطه بالرسوم والحركة بشكٍل غير 
واعٍ. تعمل تلك الطريقة على ربط المسارات 
العصبية المختلفة في الدماغ، وتحرير العقل 
وتمرير األفكار وأحالم اليقظة من الالوعي 
إلى الوعي، مما قد يفاجئنا بما ال نعرفه عن 

أنفسنا.

تقوية الذاكرة

يقومون  الذين  أن  البحثية  الدراسات  وجدت 
 %30 بنسبة  الحقائق  يتذكرون  بالخربشة 
أفضل من غيرهم. تساعد الخربشة على تذّكر 
األشياء بشكل أفضل ألنها تجلب المعلومات 
التي يتم استيعابها في تلك اللحظة، في تجربة 
أكثر تشبعاً وحسية، وتخزن صورة أوضح 

للحقائق والمعلومات في بنك الذاكرة.

ماذا تقول خربشاتك عنك؟

نظراً ألن الخربشة تحدث بشكل غير واعٍ، 
كما  لصاحبها،  الذهنية  الحالة  تعكس  فهي 
األصيلة،  الشخصية  صفاته  بعض  تعكس 
عن  والمكعبات  الصناديق  تعبّر  حيث: 
وحذر  ومنهجي،  ومجتهد،  عملي،  شخص 
المربعات داخل مربعات  أما  الشيء.  بعض 
فتعني الدفاعية والشعور بالحصار والخوف، 
فربما  المربعات  من  مجموعات  رسم  وأما 

يشير إلى القلق واإلحباط.
أما  روحاني.  شخص  عن  األهرامات  تعبر 
المثلثات المتجهة إلى أعلى فربما تشير إلى 
وأصحاب  ومجازفين  فضولين،  أشخاص 
المثلثات  وأما  وذكوريين.  قوية،  شخصية 
شخصيات  إلى  فتشير  األسفل  إلى  المتجهة 
لذاتها  ومستنزفة  فكرياً  نشطة  لكنها  هادئة، 
المثلثات  أن  حين  في  األفكار.  طريق  عن 
يشعر  ربما  الشخص  أن  تعني  المتداخلة 

بالتهديد وأنه بحاجة إلى الدفاع عن نفسه.
مشاكل  إلى  والدوامات  الحلزونات  تشير 
باألمان  الشعور  إلى  وحاجة  المسكن  في 
الحلزونات  تبدأ  عندما  التملك.  في  والرغبة 
من المركز تشير إلى التوتر والقلق، أما التي 
فتعني وجود هدف ورغبة  الخارج  تبدأ من 

في التوجه إليه.
تعبر الخطوط األفقية عن قدرة على التركيز 
والعمل تحت ضغط، وفي حين أن الخطوط 
السيطرة،  في  الرغبة  إلى  تشير  الرأسية 
وتشير الخطوط الطويلة إلى التوازن والقدرة 

على التحكم.

مركز األخبارـ  رّحلت سلطات االحتالل التركي 
اثنين من السجناء أحدهما سرياني من سجن 
حلوان إلى سجن إيله، حيث اُختُِطف الشابان 
وقت  في  سعود  قاسم  وأحمد  جرجس  جميل 
بالجيش  يسمى  ما  مرتزقة  قبل  من  سابق 
الوطني السوري وقاموا بتسليمهما لسلطات 
بالسجن  عليهما  لتحكم  التركي  االحتالل 

المؤبد.
يُسمى  ما  قبل  من  الشابان  من  اثنان  اُختُِطف 
المرتزق ومعظمهم  السوري  الوطني  بالجيش 
أثناء  والقاعدة،  اإلرهابي  داعش  بقايا  من 
في  كانيه  وسري  سبي  كري  على  الهجمات 
ليتم ترحيلهم من سجن  شمال وشرق سوريا، 
حلوان رقم )1( إلى سجن إيله، حيث يدعون 
المساحة في السجن  النفي هو ضيق  أن سبب 

المذكور.
وتقوم سلطات االحتالل التركي بترحيل العديد 
من المعتقلين إلى أماكن مختلفة بعد أسرهم من 
قبل مرتزقتها في سوريا وتسليمهم إلى تركيا، 
أسمائهم  حول  معلومات  تبادل  يتم  لم  لكن 

وصورهم.
اللذان  سعود،  قاسم  وأحمد  جرجس  جميل 
الجيش  من  مرتزقة  مجموعات  اعتقلتهما 
الوطني السوري أثناء الدفاع عن قرية سريانية 
في سري كانيه، حوكما أمام المحكمة الجنائية 
العليا الخامسة في رها في 22 حزيران بتهمة 
زعزعة وحدة الدولة » بالسجن المؤبد، ويذكر 
أسرتهم  الذين  السوريين  المواطنين  عدد  أن 
يزيد عن 130  تركيا  إلى  وسلمتهم  المرتزقة 

شخص.

حتيتة  الستار  عبد  قال  ـ  األخبار  مركز 
الليبي،  بالشأن  المختص  الصحفي  الكاتب 
إن االنتهاكات والتدخالت التركية في ليبيا ما 
أرسلت  تركيا  أن  إلى  مشيراً  مستمرة،  زالت 
بقواتها  وتمركزت  ليبيا،  إلى  المرتزقة  آالف 
حتى  األقل  على  قواعد  أربع  في  العسكرية 

اآلن.
أن  هاوار  لوكالة  تصريح  في  حتيتة  وأوضح 
الحيل  وبكل  الوسائل  بكل  اليوم  تسعى  تركيا 
مستغلة  الليبية،  األراضي  على  لالستمرار 
األطلسي  شمال  حلف  في  عضويتها  بذلك 
العسكري )الناتو(، وهي بذلك تتحدى القوانين 
أن  يحاول  التركي  النظام  الدولية،  والقرارات 
المتحدة  الواليات  وخاصةً  للغرب  نفسه  يقدم 
من  وأنه  ليبيا،  الستقرار  الضامن  باعتباره 
الكبرى  الغربية  للشركات  األبواب  سيفتح 

خاصة تلك التي تعمل في مجال النفط.
وأكد حتيتة: إن تركيا تعمل على تثبيت أقدامها 
الحرب  أمراء  خالل  من  الليبي  الداخل  في 
يحكم،  عمن  النظر  بغض  الميليشيات  وقادة 
سواء كان عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة 
لديها  ليس  تركيا  غيره،  أو  الحالي  المؤقتة 
تحقيق  بشرط  الجميع،  مع  التعامل  من  مانع 
األهداف  هذه  رأس  وعلى  ليبيا،  في  أهدافها 
الخزينة  لصالح  الليبيين  ثروات  استنزاف 

التركية ولصالح شركات المقربين من الرئيس 
األراضي  تستغل  وكذلك  أردوغان،  التركي 
الليبية إلرسال المسلحين من جنسيات مختلفة 
الدول  على  ضغط  كورقة  واستخدامهم  إليها، 

األخرى، خاصةً تلك المجاورة لليبيا.
أن  بالقول:  حديثه  حتيتة  الستار  عبد  واختتم 
لها كي  تابعة  دولة  ليبيا  تجعل  أن  تريد  تركيا 
بين  المجاالت، ومن  العديد من  تستخدمها في 

هذه المجاالت التغلغل في الداخل األفريقي.

الحزب  أعضاء  وصف  ـ  األخبار  مركز   
مشاركة  السوري  الكردي  الديمقراطي 
الدولة  مع  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
الكريال  بالهجوم بشكٍل مباشر على  التركية 
بحق  بالخيانة  المشروع  الدفاع  ومناطق 
على  القضاء  بأن  وأكدوا  الكردي،  الشعب 
القضاء  يعني  الكردستاني  التحرر  حركة 
الكردي  والشعب  إقليم كردستان حتماً  على 

بشكٍل عام.
وفي 23 من شهر نيسان عام 2021 أطلق 
على مناطق  التركي هجوماً  جيش االحتالل 
كردستان  باشور  في  وزاب  ومتينا  آفاشين 
وأرسل  المذكورة،  المناطق  احتالل  بهدف 
إلى  قواته  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
االحتالل  دولة  مع  وشاركوا  القتال  خنادق 
التركي في الهجوم على الكريال في المنطقة، 
خيانة  الهجوم  هذا  الكردي  الشارع  واعتبر 

بحق الكرد.

الهدف األسمى املصالح العليا 
للشعب الكردي

المركزية  اللجنة  عضو  قال  ذلك  وحول 

لحزب الديمقراطي الكردي السوري رمزي 
شيخموس: منذ تأسيس الدولة التركية تحارب 
دائماً  وهي  هذا  يومنا  حتى  الكردي  الشعب 
تريد إبادة الشعب الكردي وتاريخه وثقافته، 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  نطالب  لذا 
يحتل  فعندما  للكرد،  خيانته  عن  بالتراجع 
أو  آفا  روج  مناطق  التركي  االحتالل  جيش 
يحاول الهجوم على حزب العمال الكردستاني 
هذا سيخلق حتماً فراغاً في باشور وسيؤدي 
بالنتيجة الحتالل باشور كردستان، لهذا على 
التفكير  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
بمصلحة شعبه الكردي في باشور على أقل 

تقدير ويتراجع عن دعمه للدولة التركية.
وفي نهاية حديثه طالب شيخموس األحزاب 
الكردية في روج آفا أن تكون يداً بيد والكشف 
ومن  شعبه  بمصلحة  يفكر  من  حقيقة  عن 
الشخصية  ومصالحه  عائلية  بمصالح  يفكر 
الضيقة، والوقوف في وجه االقتتال األخوي 
بين  الفتنة  إثارة  التركية  الدولة  تحاول  حيث 
األخوة الكرد، ومشاركة الحزب الديمقراطي 
الكردستاني مع الدولة التركية بالهجوم على 
يخدم  ال  المشروع  الدفاع  ومناطق  الكريال 
الوحدة الوطنية والشعب الكردستاني، بل على 

العكس يخدم تركيا وأهدافها االستعمارية. 
باشور كردستان تُحّول إلى والية تركيّة

الديمقراطي  الحزب  عضو  وصف  بدوره 
الحرب  هورو  مصطفى  السوري  الكردي 
التي أعلنها الحزب الديمقراطي الكردستاني 
مع دولة االحتالل التركي على حركة التحرر 
الكردستانية بالخيانة، وقال: هجمات الحزب 
ال  الكريال  على  الكردستاني  الديمقراطي 
على  التركي  االحتالل  هجمات  عن  تختلف 
الشعب الكردي في أجزاء كردستان وبخاصٍة 

على شمال وشرق سوريا.
عائلة  بيد  كردستان  باشور  هورو:  وأكد 
تركية،  والية  إلى  حولوها  الذين  البرزاني 
لجيش  مستباحة  كردستان  باشور  وأرض 
القواعد  ببناء  قاموا  وهم  التركي  المحتل 
باشور  حكومة  صمت  ظل  في  العسكرية، 
الحزب  بين  العالقة  العراقية،  والحكومة 
المحتلة  والدولة  الكردستاني  الديمقراطي 
مشروع  وإفشال  الكرد  إبادة  هدفها  التركية 
الكرد  توحيد  ألن  الكردي،  الصف  توحيد 
سينهي وجود االحتالل التركي على أراضي 

كردستان.
بالقول: على  واختتم مصطفى هورو حديثه 
وشعبهم  بقضيتهم  التفكير  الكردية  األحزاب 
وتوحيد صفوفهم ليستطيعوا الوقوف في وجه 
والقضاء  إبادتهم  يريدون  الذين  الكرد  أعداء 

عليهم.

بأن  األميركية  الخارجية  وزارة  قالت 
بإيران روبرت  الخاص  األميركي  المبعوث 
مالي، سيزور موسكو وباريس هذا األسبوع 
مسؤولين روس  مع  هامة  محادثات  إلجراء 
النووي  البرنامج  بخصوص  وأوروبيين 
بين  العالقة  المشكلة  حل  وسبل  اإليراني 

األمريكيين واإليرانيين.
وأضافت وزارة الخارجية األمريكية في بيان: 
إن هذه المحادثات ستتناول البرنامج النووي 
اإليراني والتوصل إلى صيغة جديدة ترضي 
والحاجة  القضية،  بهذه  المنشغلة  األطراف 
للتوصل سريعاً إلى تفاهم حول عودة متبادلة 
المشتركة  الشاملة  العمل  بخطة  االلتزام  إلى 
وتنفيذها في إشارة إلى االتفاق النووي المبرم 

مع إيران عام 2015.
دونالد  السابق  األميركي  الرئيس  وكان 
قبلت  الذي  االتفاق  من  انسحب  قد  ترامب 

أنشطتها  على  قيود  فرض  بموجبه  طهران 
إيران  وردت  العقوبات،  رفع  مقابل  النووية 

األميركية  العقوبات  فرض  إعادة  على 
بانتهاك العديد من تلك القيود، وأجريت آخر 
محادثات غير مباشرة إلحياء االتفاق في 20 
حزيران الماضي ولكن لم تتوصل األطراف 

المعنية حتى اآلن إلى أي اتفاق. 
مسؤول  عن  »رويترز«  وكالة  ونقلت 
أميركي طالب عدم الكشف عن هويته قوله: 
تركيز هذه الزيارة سينصب على ما وصلنا 
اإليراني  النووي  البرنامج  بخصوص  إليه 
المشتركة  الشاملة  العمل  خطة  ومفاوضات 

المتوقفة منذ شهرين ونصف الشهر.
فقال:  حديثه  األمريكي  المسؤول  واختتم 
حول  متعددين  شركاء  مع  التشاور  أردنا 
حقيقة  في ضوء  قُدما  للمضي  السبل  أفضل 
أننا ما زلنا ال نعلم موعد استئناف المحادثات 
النووي  للبرنامج  المستمر  التقدم  ظل  وفي 

اإليراني.
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لن نتوقف عن المطالبة بتحرير القائد أوجالن وكسر العزلة عن 
معتقلي الرأي بالسجون التركية

نساء على الخطوط الساخنة: لن نترك منازلنا للعدو

سكَب عليها »تنر« وأشعلها.. الجئ في 
تركيا يقتل ابنته!

في  النسوة  حثت   - خاني  ليكرين  لكي/  كركي 
والتالحم  التنظيم  ضرورة  على  لكي  كركي 
كافة  صد  أجل  من  المنطقة  شعوب  أبناء  بين 
استغالل  من  ومنعها  التركيّة،  الدولة  سياسات 
ضعف التنظيم وتطبيق سياسة الحرب الخاصة 
في سبيل تفكيك صفوف الشعب والسيطرة على 
حتى  النضال  مواصلة  على  وأكدن  المنطقة، 

تحرير القائد أوجالن.
وجرائمها  بسياساتها  التركية  الدولة  تستمر 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في  الالأخالقية 
التي  المناطق  في  الديمغرافي  التغيير  وإحداث 
المدنيين  بحق  حرب  جرائم  وارتكاب  احتلتها 
فرض  مع  بالتزامن  السكان،  وتهجير  العُّزل 
العزلة على قائد الشعب الكردي عبد هللا أوجالن، 
ومنع محاموه وعائلته من االلتقاء به، في سبيل 
القضاء على جميع الثورات الكردستانية الداعية 
عن  استمرارها  ومنع  الشعوب  تحرير  إلى 
طريق اعتقال السياسيين وتصعيد الهجمات على 
مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا.

سنحمي مكتسبات الثورة

حقوقها  عن  الدفاع  أجل  من  المرأة  تناضل 
كافة  في  المجتمع  في  عملت  حيث  المشروعة 
عبد  القائد  فلسفة  من  قوتها  واستمدت  الميادين، 
ما  هذا  لخالصها،  سبباً  كان  الذي  أوجالن  هللا 
ناحية  في  الشهداء  أكدته عضوة مجلس عوائل 
بقولها:  وأضافت  محمود«  »مدينة  لكي  كركي 
القائد وكسر  بتحرير  المطالبة  نتوقف عن  »لن 
السجون  في  الرأي  معتقلي  جميع  عن  العزلة 
أجل  من  والنفيس  بالغالي  وسنضحي  التركية، 
مكتسبات  ونحمي  الشهداء،  إرث  على  الحفاظ 
الثورة من االندثار والضياع، وسنقف في وجه 
وهذا  المتاحة،  الوسائل  بكافة  العدو  سياسات 
وتوحيد  جنب  إلى  جنباً  الوقوف  منا  يتطلب 
الصفوف، ألن في وحدتنا قوتنا وحماية لمبادئ 

ثورتنا«.

وبيَّنت »مدينة« أهمية التدريب والتنظيم للمرأة 
هو  الفكري  »التدريب  قائلةً:  حريتها  لضمان 
من أساسيات بناء مجتمع سليم، ومعرفة المرأة 
لتاريخها يضمن نجاحها في كافة مجاالت الحياة 
وتنشيط  والسياسية،  واالجتماعية  منها  اإلدارية 
المرحلة  هذه  في  سياسياً  المرأة  دور  وتفعيل 

الحساسة هي أهم خطوة يجب القيام بها«.

املقاومة واجب أخالقي

في  الصحة  لجنة  عضوة  أكدت  جانبها  ومن 
على  »بدرية حسن«  لكي  كركي  ناحية  مجلس 
الحساسة  المرحلة  هذه  في  النضال  أهمية  أن 
والنضال  العدو،  لسياسات  الوعي  في  تكمن 
والمقاومة واجب أخالقي في سبيل إكمال مسيرة 
وشرق  شمال  في  القائد  آمال  وتحقيق  الشهداء 
الداعية لحرية الشعوب،  سوريا وإنجاح فلسفته 
أرجاء  كافة  في  مستمر  »النضال  وأضافت: 

العسكرية منها أو حمالت اإلضراب  كردستان 
نتوقف  ولن  القائد،  في سبيل حرية  الطعام  عن 
فكر  على  والقضاء  عزلته،  من  خالصه  حتى 

االحتالل لدى الفاشية التركية«.
والمدنية  اإلنسانية  المنظمات  بدرية  وناشدت 

بالتحقيق في قضية القائد عبد هللا أوجالن وجميع 
معتقلي الرأي واإلفراج عنهم، ومحاسبة الدولة 
شمال  في  الالإنسانية  جرائمها  على  التركية 

وشرق سوريا وانتهاكاتها بحق المدنيين.

عدم  التركي  لالحتالل  يبرهن  منازلهم  في  بقائهم 
استسالمهم لعنجهية قصفهم، إذ يفضلون موتاً كريماً 
شعوب  على  فرضها  تركيا  تسعى  ُمذلة  حياةٍ  على 

المنطقة بانتهاكاتها، وسط الصمت الدولي. 
في ريف  التركي  االحتالل  مع  التماس  على خطوط 
بأرضه  متربص  بشمال وشرق سوريا، شعب  منبج 
يقاوم ببقائه في منزله للحفاظ على قريته التي لم يتخَل 
عنها يوماً في الوقت الذي لم تتواَن فيه تركيا استهداف 

المدنيين في تلك القرى.
منذ 24 آب من عام 2016، أي قبل خمس سنوات 
القرى  تعيش  جرابلس  لمدينة  تركيا  احتالل  أثناء 
المناطق  بين  الحدودي  الشريط  طول  على  الممتدة 
المحتلة من قبل تركيا والمحررة من قبل مجلس منبج 
نتيجة  واالستقرار،  األمان  عدم  من  حالة  العسكري 
تمادي االحتالل التركي بانتهاكاته على أرياف مدينة 
الغربي سعياً  الشمال  الشرقي حتى  الشمال  منبج من 

منه لتوسيع نفوذه في المنطقة.
وفي اآلونة األخيرة ازداد القصف على القرى شمال 
غربي مدينة منبج كقرية الصيادة والمحسنلي واليانلي 

وعرب حسين.
 

»االحتالل ضعيف«

في  الواقعة  الصيادة  قرية  من  الصالح  عدلة  تقول 
شمال غربي مدينة منبج وتبعد عنها مسافة 23 كم، 
الذي يطال قريتهم: »الضرب  المستمر  القصف  عن 
يومي  بشكٍل  دائم،  بشكٍل  قرانا  يستهدف  والقصف 
أدنى«،  كحد  عشوائية  قذائف   5 أو   4 حوالي  تقع 
وتتابع: »ريثما نبني منزالً يأخذ منا الكثير من الوقت 
في ظل  يُهدم كل شيء،  بقذيفة  النهاية  وفي  والشقاء 

كيف  األهالي  يعيشها  الذي  الصعبة  الظروف  هذه 
القصف  نتيجة  بنا من ضرر  أُلِحق  سيتم تعويض ما 

العشوائي«.
وأضافت: »ما يوحيه القصف التركي المستمر على 
المدنيين أن عدائه مع الشعب، وهذا ال يدل سوى على 
وجهاً  المقاتلين  فليواجه  بقوته  يثق  كان  فلو  ضعفها، 
لوجه وال يستعرض عضالته على المدنيين، بالقصف 

العشوائي«.

»لن نغادر منازلنا«

لهذه  الرافض  موقفها  عن  الصالح  عدلة  وعبّرت 
حيالها:  األيدي  مكتوف  العالم  يقف  التي  الهجمات 
كلفنا األمر،  أراضينا ومنازلنا مهما  »لن نخرج من 
المدنيين  من  القرى  إفراغ  هو  تركيا  إليه  تسعى  وما 
واألهالي ولتدعي بأن المجلس العسكري أخرجنا من 
األهالي  مادام  لن تصل ألهدافها  تركيا  لكن  منازلنا، 
متشبثين بأراضيهم، فهذه القرية مرَّ عليها الكثير من 
قبل 11 عاماً،  السوريّة  اندالع األزمة  منذ  الفصائل 

وحتى هذه اللحظة مصممون على البقاء«.
الروسي  والضامن  السوري  النظام  موقف  عن  وأما 
والضامن  السوري  »النظام  تقول:  القصف  هذا  من 
الهجمات،  هذه  تجاه  فعل  ردة  أي  يبدوا  لم  الروسي 
وردها  العسكري  منبج  مجلس  مقاومة  من  وبالرغم 
منع  يستطيعون  ال  أنهم  إال  القصف،  مصادر  على 
ما  »هذا  وأضافت:  العشوائي«،  القصف  من  تركيا 
يجعل الوضع مزرياً يُرثى له نتيجة القلق الذي يسببه 
ذلك  ورغم  المدنيين،  نفوس  في  العشوائي  القصف 

يرفض األهالي فكرة الخروج من أرضهم«.
وكان منزل عدلة الصالح من بين منازل القرية التي 

ثالث  للقصف  منزلنا  »تعرض  للقصف:  تعرضت 
مرات، في مرتين وقعت القذائف أمام المنزل وأُلِحق 
القذيفة على  باألشجار، وفي األخيرة وقعت  الضرر 
المنزل مباشرة، أما كرم األشجار فيتعرض للقصف 

بين الحين واآلخر«.

ال سالم بوجود تركيا

سوريا  في  السالم  يعم  أن  يمكن  ال  أنه  إلى  ونوهت 
لن  السورية  »األزمة  فيها:  موجودة  تركيا  طالما 
تصل للخالص بتواجد االحتالل التركي، فتركيا بين 
الحين واآلخر تنبش باألوراق إليجاد ذريعة للبقاء في 
القدم بين  المنطقة وسلب خيراتها، سوريا باتت كرة 

أرجل العالم، الجميع يركلها لينال أهدافه منها«.
إليقاف  يبادر  ال  الدولي  »المجتمع  أن:  وأوضحت 
طاوالتهم،  على  جالسين  فهم  حدها،  عند  تركيا 
والشعب قد أصبح ضحية مؤامراتهم وليسوا بسائلين 
إذا كانوا بخير أو ال، وفي النهاية الشعب هو من يدفع 

الثمن«.
األراضي  من  تركيا  خروج  ضرورة  على  وأكدت 
السوريّة  األراضي  من  تركيا  »بخروج  السورية: 
ستصل البالد إلى بر األمان، وبالحوار ما بين النظام 

سوريا  وشرق  شمال  في  الذاتية  واإلدارة  السوري 
َستُحل األزمة«.

الوضع مأساوي

الفارات  قرية  من  قالت »خديجة حمود«  جانبها  من 
التي أيضاً تشهد القصف بين الحين واآلخر: »وضع 
مع  التماس  خطوط  على  الواقعة  القرى  في  األهالي 
والضرب  القصف  نتيجة  مأساوي  التركي  االحتالل 
من  حالة  يعيشون  واألطفال  فاألهالي  يطالهم،  الذي 
الذعر، عدا اإلصابات والضحايا التي تقع في صفوف 
ساعات  في  يزداد  »القصف  وأضافت:  المدنيين«، 
المساء ما يجعل حالة األهالي يُرثى لها، فالكثير من 
المساء بشكٍل مؤقت  العائالت تخرج من منزلها في 
خوفاً على أطفالها لحين انتهاء القصف، ويعودون في 

ساعات الصباح«.
وتابعت: »الكثير من األطفال أصابهم الرعب والذعر 
القصف،  به  يتسبب  الذي  الخوف  نتيجة  وَمِرضوا 
داخل  إلى  االنتقال  على  العائالت  بعض  أُجبِرت  لذا 
مدينة منبج حفاظاً على أرواح أطفالهم لكن كبار السن 
في  متواجدين  اآلن  وهم  منازلهم  في  بقوا  جميعهم 

قراهم وال يودون التخلي عن أرضهم«. 
أوضحت خديجة  األهالي  يبديها  التي  المقاومة  وعن 

ال  األهالي  أن  إال  المستمر  القصف  »رغم  حمود: 
عن  أتخلى  لن  بدوري  فأنا  أراضيهم،  عن  يتخلون 
جميع  وناشدت  حصل«،  مهما  وقريتي  أرضي 

األهالي للتكاتف لمواجهة هذا القصف. 

»تركيا يجب أن تقف عند حدها«

الفارات  خط  لمجلس  المشتركة  الرئيسة  قالت  فيما 
الرعب  من  حالة  يعيشون  »األهالي  الجمعة:  حليمة 
مستمر،  قصف  من  المنطقة  تشهده  لما  والخوف، 
الساعة  حتى  الليل  منتصف  من  القصف  يبدأ  حيث 
طول  على  الممتدة  القرى  كافة  صباحاً،  السادسة 
للمناطق المحتلة من قبل  الشريط الحدودي المحاذي 
الجاموسية  الفارات،  كقرية  للقصف،  تتعرض  تركيا 
لها،  تتبع  التي  والقرى  العريمة  وبلدة  والدندنية، 

وعرب حسن ومحسنلي«.
وعن سلسلة الجرائم التركيّة تقول: »منذ دخول تركيا 
منبج  بأرياف  المحيطة  والمناطق  جرابلس  لمدينة 
هذه  نرفض  جميعنا  مأسوية،  حالة  األهالي  يعيش 
الهجمات واالنتهاكات، فاألهالي يودون العيش بأمان 
لهذه  ورفضهم  األهالي  احتجاج  ورغم  منازلهم،  في 
األهالي  صاغية،  آذان  هناك  ليس  أنه  إال  الهجمات 
يدركون أن تركيا تسعى من خالل انتهاكاتها لحقوقهم 
هو  الوحيد  الحل  واحتاللها،  أراضيهم  من  إخراجهم 

إيقاف تركيا بضغط دولي«.
مدينة  الواقعة شمال غربي  الصيادة  قرية  أن  ويُذكر 
منبج قد تعرضت االثنين 6 أيلول للقصف باألسلحة 
الثقيلة من قبل االحتالل التركي، كما استهدفت قرية 
الهوشرية الواقعة في شمال شرق مدينة منبج واآلهلة 
بالسكان بأربع قذائف هاون حسب ما أفاد به المركز 

اإلعالمي لمجلس منبج العسكري.

في قصة مأساوية، لَقيت فتاة تبلغ من العمر 13 
عاماً حتفها بعد ضربها وحرقها بمادة »التنر«، 
في  الزواج.  لرفضها  وشقيقتها  والدها  قبل  من 
التفاصيل، أقدم الجئ سوري من أصل فلسطيني 
في مدينة شانلي أورفا التركية على حرق ابنته 
لرفضها الزواج، وفرَّ بعدها من المنزل مع ابنته 

الثانية.
قمرة  ابنته  في  النار  بإضرام  محمد  األب  وقام 
وحبسها  جسدها  على  »التنر«  مادة  سكب  بعد 

في الحمام.
ورغم قيام األب بتشغيل موسيقى صاخبة أثناء 
ارتكابه الجريمة حتى ال يسمع الصوت، إال أن 
بمداهمة  فقاموا  الفتاة،  صراخ  سمعوا  الجيران 
المنزل وإخراجها من الحمام بعد خلع بابه حيث 
بسبب  الحياة  فارقت  لكنها  المشفى  إلى  نقلها  تم 

إصاباتها البليغة.

بت قبل حرقها« ِ »ضرُ

والدها  إن  للشرطة،  وفاتها  قبل  الفتاة  وقالت 
أنها  إلى  مشيرةً  فيها،  النار  أشعال  وشقيقتها 
تعرضت للضرب قبل حرقها. إلى ذلك، كشف 
شهود من الجيران أن الوالد ويدعى محمد انتقل 
األيوبية  في  مقصود  الشيخ  حي  إلى  مدة  منذ 
التابعة ألورفا برفقة بناته، وكان يعمل في البناء.

تعادل ُمخّيب للمنتخب السوري...والمنتخب اإليراني يقسو 
على أسود الرافدين

ريبيري: أعيش من أجل 
كرة القدم

البرتغال تسحق أذربيجان بثالثية 
وتقتنص الصدارة

مباراة  إلى  سوريا  في  الماليين  أنظار  وتوجهت 
المنتخب السوري مع نظريه اإلماراتي، والتي أُقيمت 
في ستاد القويسمة باألردن، في إطار منافسات الجولة 

الثانية من التصفيات الحاسمة المؤهلة للمونديال.
لحارس  يُغتفر  ال  خطأ  عنوانه  كان  األول  الشوط 
المنتخب السوري الذي تسبب بالهدف األول من خطأ 
فادح، استغله العب المنتخب اإلماراتي علي مبخوت 
عن  ُمعلناً  الشباك  في  الكرة  12وأودع  الدقيقة  في 
كان  اآلخر  والعنوان  دون رد،  بهدف  اإلمارات  تقدّم 
تهور عمر الخربين الذي دمر آمال السوريين عندما 
ضيع فرصتين محققتين في الشوط األول على أبواب 
للمنتخب  والمشجعين  المتابعين  سخط  وسط  المرمى 

السوري.
في الشوط الثاني ظهر المنتخب السوري أفضل نسبياً، 
البحر،  محمود  البديل  عبر  التعادل  تسجيل  واستطاع 
شاهين  اإلمارات  مدافع  من  وصلته  هدية  كرة  من 
التعادل  هدف  وقلَب   ،64 الدقيقة  في  الرحمن  عبد 
بشكٍل  الهجوم  إلى  اإلمارات  لتتحول  المباراة،  إيقاع 
قوي، وقابله منتخب سوريا بدفاع ُمركز من منتصف 
تُثمر  لم  مرتدة  هجمات  تنظيم  محاولة  مع  الملعب، 
عن أهداف، وليفشل ِكال المنتخبين في الحصول على 
نقاط المباراة الثالث وتحقيق الفوز، ولتنتهي بالتعادل 

اإليجابي بهدف لهدف.
للمنتخبين،  الخسارة  بطعم  جاء  التعادل  أن  شك  وال 
الملعب  أرضية  وسوء  الفردية،  األخطاء  وكانت 
األردن،  في  جرت  التي  للمباراة  األبرز  العنوانين 

ضمن الجولة الثانية للمجموعة األولى.

بعد  نقطتين،  إلى  اإلماراتي، رصيده  المنتخب  ورفع 
المنتخب  فيما وضع  لبنان،  مع  أول جولة  في  تعادله 
السوري، النقطة األولى في رصيده، بعد خسارته أمام 

إيران.
صحفية  بتصريحات  أدلى  والذي  خريبين  عمر  أما 
بعد المباراة وقال: »كان بإمكاننا الفوز، وألوم نفسي 
على التعادل، وأتحّمل المسؤولية، التعادل جاء بطعم 

الهزيمة«.
والقادم  التعادل،  نقطة  على  هلل  »الحمد  وأضاف: 
أفضل بكل تأكيد، األمور في الجوالت المقبلة ستكون 

أصعب«.
يُذكر أن نزار المحروس، مدرب المنتخب السوري، 
العديد  إضاعته  بعد  الثاني  الشوط  في  أخرج خريبين 

من الفرص الخطيرة المحققة.
بينما تلقى المنتخب العراقي هزيمة قاسية أمام المنتخب 
اإليراني بثالثية نظيفة في الجولة الثانية من تصفيات 
ستاد  في  أقيمت  والتي  قطر 2022،  في  العالم  كأس 

خليفة الدولي.
الدقيقة  في  رضا  علي  عبر  جاء  إيران  ثالثية  سجل 
الثانية ومهدي طارمي في الدقيقة 69 وعلي جولزاده 

في الدقيقة األخيرة من اللقاء.
نقاط،  األولى برصيد 6  المجموعة  إيران  وتصدرت 
األخير  المركز  في  العراقي  المنتخب  استقر  بينما 
انتصاره  السعودي  المنتخب  حقق  كما  واحدة.  بنقطة 
عمان  مضيفه  على  المرة  وهذه  التوالي  على  الثاني 
بهدف نظيف، ورفع األخضر رصيده الى 6 نقاط من 

مباراتين بعد فوزه على فيتنام في الجولة األولى، فيما 
تجمد رصيد منتخب عمان عند ثالث نقاط بعد فوزه 

في الجولة األولى على اليابان.
لبنان  على  الجنوبية  كوريا  منتخب  فاز  وبصعوبة 
بنتيجة هدف دون رد على ملعب سووان في العاصمة 
سيؤول، ورفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى 4 

نقاط، في حين تجمد رصيد لبنان عند نقطة وحيدة.
وتغلب منتخب أستراليا على مضيفه الفيتنامي بنتيجة 
الالعب  الوحيد سجله  المباراة  هدف دون رد وهدف 
أستراليا  منتخب  ورفع   43 الدقيقة  في  غرانت  ريان 

رصيده إلى ست نقاط.
بعد  له  نقاط  ثالث  أول  الياباني  المنتخب  وحصد 
العماني  المنتخب  أمام  األولى  الجولة  في  خسارته 
الصيني بال رصيد  المنتخب  فيما ظل  بهدف نظيف، 
حيث سبق له الخسارة أمام المنتخب األسترالي 0 × 

.3
المنتخبات  ترتيب  أصبح  النتائج  هذه  ضوء  وعلى 

ضمن المجموعتين على الشكل التالي:
المجموعة األولى
1ـ إيران 6 نقاط.

2ـ كوريا الجنوبية 4 نقاط.
3ـ اإلمارات 2 نقطة.

4ـ سوريا 1 نقطة.
5 ـ لبنان 1 نقطة.

6ـ العراق 1 نقطة.

المجموعة الثانية:
1ـ أستراليا 6 نقاط.

2ـ السعودية 6 نقاط.
3ـ عمان 3 نقاط.
4ـ اليابان 3 نقاط.

5ـ فيتنام يبدون نقاط.
6ـ الصين بدون نقاط.

ستقام  والتي  )الثالثة(،  المقبلة  الجولة  مباريات  بينما 

الخميس في السابع من الشهر المقبل:
ـ كوريا الجنوبية × سورية.

ـ اإلمارات x إيران.
ـ العراق x لبنان.

ـ أستراليا × عمان.
ـ السعودية × اليابان.

ـ الصين × فيتنام.

سعادته  عن  ريبيري  فرانك  أعرب 
ساليرنيتانا  لصفوف  باالنضمام 
التي  األسباب  على  معلقًا  اإليطالي، 
الصاعد  الفريق  إلى  لالنتقال  دفعته 

حديثًا في الكالتشيو.
إلى  انتقاله  عن  ريبيري  وقال 
موقع  نقل  ما  بحسب  ساليرنيتانا، 
هدف  لدينا  »كلنا  إيطاليا«:  »فوتبول 
الدوري(،  )في  البقاء  وهو  واحد، 
ومن  أجلكم  من  لدي  ما  أفضل  سأقدم 

أجل النادي والفريق«.
شيء،  أهم  هو  الفريق  وأضاف« 
مساعدة  على  قادًرا  أكون  أن  ويجب 
لم  المفاوضات  الصغار،  الالعبين 
المدير  مع  تحدث  طوياًل،  وقتًا  تأخذ 

إليَّ  ونقل  الفيديو،  عبر  الرياضي 
طموحه، وشعرت بحب الجماهير قبل 

الوصول«.
جيدة،  حالة  في  أنني  »أشعر  وتابع: 
ولكني لست هنا من أجل المرح، لدي 
الكثير ألثبته، الدوري اإليطالي صعب 
ما  أفضل  تقديم  إلى  وأحتاج  للغاية، 
لدي، من السهل التدرب وحدي، ولكن 
الفريق،  مع  التدرب  السهل  من  ليس 
لياقة  أفضل  إلى  الوصول  وسأحاول 

بدنية في أسرع وقت ممكن«.
وواصل: »أعيش من أجل كرة القدم، 
وإذا كنت أعيش من أجل المال، لم أكن 

ألتواجد هنا«.

كبيرا  انتصاًرا  البرتغالي  المنتخب  حقق 
بنتيجة )3-0( خالل مواجهة أذربيجان، مساء 
الثالثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من 

التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.
سيلفا  برناردو  للبرتغال،  األهداف  وسجل 
غوتا  ودييغو   ،)31( سيلفا  أندريه   ،)26(

.)75(
البرتغالي  المنتخب  رفع  االنتصار،  بهذا 
رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة 
عند  أذربيجان  رصيد  تجمد  بينما  األولى، 

نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.
على  البرتغال  باستحواذ  المباراة  بدأت 
مجريات اللعب، لكن دون أي خطورة حقيقية 

في ظل التماسك الدفاعي لالعبي أذربيجان.
وجاء أول تهديد في المباراة في الدقيقة 18، 
البرتغال  العب  سيلفا  برناردو  من  بتسديدة 
ألييف  محمد  لها  تصدى  المنطقة،  داخل  من 

حارس مرمى أذربيجان.
ونجح بيرناردو سيلفا في تسجيل هدف التقدم 
كرة  تلقى  حيث   ،26 الدقيقة  في  للبرتغال 
عرضية داخل المنطقة من برونو فيرنانديز 
أقصى  الطائر،  على  واحدة  لمسة  من  وسدد 

يمين حارس أذربيجان.
يُضيف  أن  أذربيجان  العب  وكاد صالحلي 
حيث   ،29 الدقيقة  في  لبالده  التعادل  هدف 
تلقى كرة عرضية أرضية من زميله بادالوف 
أمام مرمى البرتغال، لكنه سدد بجانب القائم 

األيمن.
للبرتغال  الثاني  الهدف  سيلفا  أندريه  وسجل 
إذ تلقى تمريرة أرضية من  الدقيقة 31،  في 
شباك  في  أريحية  بكل  وسدد  جوتا  زميله 

أذربيجان.
الهدف  تسجيل  فرصة  سيلفا  أندريه  وأهدر 
الثالث في الدقيقة 35، حيث تلقى كرة داخل 
بجانب  سدد  لكنه  الدفاع،  وراوغ  المنطقة 

القائم األيمن برعونة شديدة.
بثنائية  البرتغال  بتقدم  األول  الشوط  وانتهى 

نظيفة.
ومع بداية الشوط الثاني، واصل البرتغاليون 
برونو  وأرسل  اللعب،  على  سيطرتهم 
المنطقة،  خارج  من  قوية  تسديدة  فيرنانديز 

لكن الحارس تصدى لها في الدقيقة 54.
وطالب العبو البرتغال بالحصول على ركلة 
أندريه  لسقوط  نظًرا   ،60 الدقيقة  في  جزاء 
من  بجذبه  المدافعين  أحد  قام  حيث  سيلفا، 
باستكمال  أشار  المباراة  حكم  لكن  قميصه 

اللعب.
وأهدر جوتا فرصة تسجيل الهدف الثالث في 
الدقيقة 65، حيث تلقى كرة في عمق منطقة 

الجزاء، وسدد كرة أرضية تصدى لها محمد 
أخرى  مرة  لترتد  أذربيجان،  حارس  ألييف 

أمام جوتا الذي يُسدد أعلى المرمى.
البرتغال،  العب  كانسيلو  جواو  وحاول 
كرة  وسدد  أذربيجان  حارس  تقدم  استغالل 
من الطرف األيمن، لكنها مرت بجانب القائم 

في الدقيقة 71.
ونجح غوتا في تسجيل الهدف الثالث للبرتغال 
في الدقيقة 75، فبعد مجهود فردي مميز من 
جواو كانسيلو أرسل كرة عرضية لجوتا الذي 

سدد بالرأس أسفل يمين حارس أذربيجان.
ثالثة  اقتحام  إثر  لدقائق،  المباراة  وتوقفت 
أشخاص ملعب المباراة اللتقاط بعض الصور 

مع برونو فيرنانديز نجم البرتغال.
النهاية،  حتى  البرتغال  سيطرة  واستمرت 
أذربيجان  من  الضعيفة  المحاوالت  رغم 
لتقليص الفارق، لتنتهي المباراة بتأمين رفاق 

برونو فيرنانديز للنقاط الثالث.

روناهي/ قامشلو ـ خّيب المنتخب السوري آمال مشجعيه مجدداً بعدما تعادل مع المنتخب اإلماراتي بهدف لهدف، بينما المنتخب اإليراني كان قاسيًا 
على المنتخب العراقي عندما هزمه بثالثية نظيفة ضمن الجولة الثانية ذهابًا من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
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 طالبان...عفريت
 تحت الطلب
األمريكي ـ2ـ

بعد االحتالل األمريكي ألفغانستان والذي 
استمر ألكثر من عقدين من الزمان أنفقت 
التريليونات  خاللها  المتحدة  الواليات 
خليجية!(،  التريليونات  تلك  تكون  )ربما 
على  قادر  أفغاني  جيش  بناء  أجل  من 
العالم  تفاجئ  أمريكا،  مصالح  رعاية 
من  باالنسحاب  )بايدن(  الرئيس  بقرار 
األفغاني  الجيش  أن  أفغانستان على زعم 
أصبح لديه القدرة من حيث العدد والعدة 
والتدريب على حماية أفغانستان ومصالح 

أمريكا من التطرف.
األمريكي  الرئيس  أن  نعتقد  وال   
أبحاثه  ومراكز  الجبارة  باستخباراته 
المطلعة كان خافياً عليه، أن حركة طالبان 
قد بعثت في أفغانستان من جديد بعد ماحل 
األمريكية  المميتة  للضربة  نتيجة  بها 
بحيث  نيويورك 2011(،  أحداث  )عقب 
طالبان  نهاية  أنها  حينئذ  التصور  كان 
ولكنها بعثت من جديد، بل أصبحت قادرة 
والنصر  األفغاني  الجيش  مواجهة  على 
عليه، إذ تمكن حوالي 60 ألفاً من مقاتلي 
تلك الحركة بأسلحة تقليدية ودون تدريب 
مناسب على أساليب الحرب الحديثة، من 
هزيمة أكثر من ربع مليون جندي أفغاني 
كانوا مزودين بكل أنواع األسلحة الحديثة 

بما في ذلك سالح الطيران.
دولية  مساعدات  يتلقون  كانوا  كما   
ما  األذهان  إلى  يعيد  وهذا  استثنائية 
)داعش(  تمكن  عندما  العراق،  في  حدث 
بأسلحتهم البدائية من التوغل في األراضي 
العراقية بسهولة، كالسكين الحار في قالب 
تلك  أمام  يفر  العراقي  والجيش  الزبد 
المجموعات البدائية كالجرذان المذعورة، 
الحديثة  المتطورة  أسلحتهم  لهم  تاركةً 
أسوار  إلى  وصلوا  أن  إلى  لهم،  غنيمة 
بغداد، والتي كان ال يمكن للعالم أن يسمح 

بسقوطها.
إذ  )طالبان(  مع  اختلف  األمر  ولكن   
لصالحها  المعركة  حسم  من  تمكنت 
أفغانستان  كل  على  بالكامل  وسيطرت 
تقريباً بما فيها العاصمة )كابول(، وعادت 
قياداتها من الخارج لتولى حكم أفغانستان 
كانت  عما  تختلف  جديدة  بدولة  مبشرةً 
عليه في الماضي، رغم أن تلك القيادات 
احتفظت بالشكل التقليدي لطالبان )اللباس 
نعرف  وال  الكثيفة(،  واللحية  والعمامة 
عن أي قيادي منهم مستوى تعليمه، ربما 
كان منهم من حصل على أرقى الشهادات 
لقب  أن  عنهم  نعلمه  ما  كل  لكن  العلمية. 
)المال( يسبق اسم كل منهم وزعيمهم كما 
قال عنه المتحدث الرسمي أمير المؤمنين 
على  )طالبان(  استيالء  ومع  هللا  حفظه 
المنسحبة  االحتالل  دولة  واجهت  الحكم، 
جنودها  سالمة  ضمان  مشكلة  )أمريكا( 
وسالمة مؤيديها من األفغان عند مغادرة 
العارمة  الفوضى  ظل  في  أفغانستان 
بالمطار، وفى ظل ظهور عدو  المحيطة 
قصفها  توالى  والتي  )داعش(،  جديد 
أفغان  قتلى  للمطار مما تسبب في سقوط 
أن  الغريبة  المشاهد  ومن  وأمريكيين، 
المتعاونين مع أمريكا من  تكالب األفغان 
فرط رعبهم من حكم طالبان تعلق بعضهم 
على سطح طائرة مغادرة وشاهدهم العالم 

وهم يتساقطون قتلى في الفضاء.
السلطة  تولوا  الذين  الجدد  الماللي   
جديد  بعهد  العالم  بشروا  أفغانستان  في 
ألفغانستان فهي لن تكون أرضها موضع 
تهديداً ألحد )أفلحوا إن صدقوا(، وتسعى 
الجميع وهناك إشارات من  للتواصل مع 
الحوار  بضرورة  كروسيا  هامة  دول 
معها  جديدة  صفحة  وفتح  طالبان،  مع 
والتي  نيويورك(  )غزوة  أن  أساس  على 
األمريكي  االحتالل  تداعياتها  من  كان 
)طالبان(،  صنع  من  تكن  لم  ألفغانستان 
وريث  )داعش(  هو  وها  القاعدة  بل 
ليفتح  أفغانستان  في  برأسه  يطل  القاعدة 
صفحة جديدة من الصراعات في هذا البلد 

المنكوب بتلك الحروب.

 روناهي القاهرة... ضياء روج آفا  

رجائي فايد

الكويت والتغيير الديموغرافي لعفرين

هوامش أمريكا في سوريا

محمد أرسالن )إعالمي وكاتب(

عن  وأخبار  معلومات  تداول  يتم  ما  كثيراً 
تساهم  الكويت  في  رسمية  خيرية  مؤسسات 
ودور  ومساجد  مستوطنات  بناء  وتُمّول  وتدعم 
مسميات  تحت  عفرين  في  القرآن  تحفيظ 
الحال  واقع  في  أنها  إال  خيرية،  مساعدات 
ليست سوى دعم الحتالل مدينة عفرين من قبل 
من  اإلنكشاريين  ومرتزقته  التركي  االستعمار 
جنسيات مختلفة، حيث يستوطنون دور ومساكن 
أهل المدينة بعد طرد أهلها وسكانها في العراء 
عفرين  مدينة  أطراف  على  المخيمات  ليسكنوا 

المحتلة.
أمٌر ملفت لالنتباه أن تقوم مؤسسات رسمية في 
الكويت بهذا العمل في وقت كانت هي أي دولة 
الكويت قد تم احتاللها من قبل الجارة على زمن 
العالم  دول  يستنجدون  حكامها  وراح  صدام، 
لوطنهم  الكويت  سكان  وإعادة  مدنهم  لتحرير 
يعيشوا  ولم  عربية،  دول  في  كانوا  أنهم  رغم 
في مخيمات منتظرين مساعدات من مؤسسات 

ومنظمات دولية.
تسعينيات  في  الكويت  على  وقع  الذي  الظلم 
صدام  قبل  من  احتاللها  جّراء  المنصرم  القرن 
جعل دول وشعوب العالم تتعاطف معهم إنسانياً 
الكويت  في  صدام  فعله  ما  كل  وأن  وأخالقياً، 
من تعيين حكام ومسؤولين وإداريين محسوبين 
عليه، لم يعترف بهم أحد سوى صدام وحده ال 

غير. 
ألن الكل كان يعلم أن أهل الكويت هم أصحابها 
وينتخب  يُعين  من  وحدهم  وهم  الحقيقيون، 
أي  في  أو حتى موظف  إداري  أو  مسؤول  أي 
الكبير  التعاطف  كان  وعليه  كانت،  مؤسسة 
لتحرير  الكويت  والشعوب مع شعب  العالم  من 

دمر  الذي  الصدامي  االحتالل  هذا  من  وطنهم 
سيئ  االحتالل  بهذا  معه  والعراق  الكويت 
عليهم،  عار  وصمة  سيكون  والذي  الصيت 
وسيُكتب في التاريخ أن العراق كان سبباً لمآسي 
الكويتيين كما كان سبباً لمآسي الشعب العراقي 

بكل مكوناته وطوائفه.
كنا  الكويت  تحرير  من  عقود  ثالثة  وبعد  اآلن 
التي  الكويت  ودولة  الكويتي  الشعب  من  نأمل 
والمدينة  الوطن  ترك  وذّل  االحتالل  قهر  ذاقت 
اإلنسان  يترك  أن  معنى  تعرف  أن  والبيت، 
بيته وهو ُمجبر على ذلك ليأتي شخص غريب 
من  الكويت  تكون  أن  نتمنى  وكنا  ويستوطنه، 
البقاء  في  الشعوب  أحقية  عن  المدافعة  الدول 
في مناطقها حرة وأبيّة وأن تقف ضد أية عملية 
احتالل وتهجير ألي شعب كان وأينما كان، هذا 
عاش  وشعب  دولة  من  والتمني  المأمول  كان 
االحتالل والقى التهجير وقتل من أبنائها الكثير 
والذين ال يُعرف حتى اآلن مكان دفنهم أو هل 

هم أحياء أم ال.
وعاشت  عانت  التي  الكويت  تقوم  أن  لكن 
على  التركي  االحتالل  دولة  بمساعدة  االحتالل 
بتقديم  االحتالل  هذا  وشرعنة  عفرين  احتالل 
ومساجد  مستوطنات  لبناء  لهم  المادي  الدعم 
محتلة،  منطقة  في  القرآن  لتحفيظ  عبادة  ودور 
يسكنون  والذين  المدينة  لخارج  أهلها  تهجير  تم 
مدينتهم،  مشارف  على  وهو  المخيمات  في 
مؤسسات  قيام  كيفية  عن  األخبار  ويسمعون 
وبناء  الديموغرافي  بالتغيير  كويتية  خيرية 
المنطقة،  عن  غريبين  ألناس  المستوطنات  تلك 
يُمكن  التي ال  الكبيرة  المصائب  يعتبر من  فهذا 
تعريفها حتى في علم النفس وال حتى في العلوم 
االجتماعية المعنية بنفسية الشعوب التي عاشت 
الظلم لتتحول ألداة بيد الظالم للقضاء على شعب 

آخر في مكان ما من هذه الجغرافيا.

االحتالل  عاش  الذي  المظلوم  يتحول  كيف 
وهو  أرضه  ليحرر  العالم  دول  بكل  واستغاث 
التركي  المحتل  تساعد  بنفسها  الكويت  أي  اآلن 
على احتالل مناطق أخرى وتهّجر شعبها وكأن 
على  عار  إنه  االحتالل،  يعيشوا  لم  الكويتيين 
يسمحوا  أن  الوقت  بنفس  والكويتيين  الكويت 
لها  تتخذ من أرضهم منطلقاً  لمؤسسات رسمية 
مناطق  احتالل  على  آخر  محتل  بمساعد  لتقوم 

وتهجير شعبها تحت أي مسمى كان.
ثم ما هي فائدة بناء مساجد ودور تحفيظ القرآن 
الحقيقيين،  في منطقة محتلة قد تم تهجير أهلها 
عن ماذا سيتكلم الخطيب في هذه المساجد وهو 
من أصحابها  أخذها عنوةً  تم  مبني على أرض 
اإلسالم  أن  عن  سيتكلم  هل  أصالً،  الُمهّجرين 
السرقة  الدين  هذا  يقبل  دين رحمة ومغفرة وال 
والنهب والفساد والتهجير وعدم الكيل بمكيالين، 

القرآن  حفظ  فائدة  وما  ...إلخ،  و  العهد  وأوفوا 
إن لم نطبقه في مواقفنا وأعمالنا وسلوكياتنا، أم 
أنه ال مانع أن حفظت القرآن أن تسرق وتزني 

وتقتل ...إلخ.
قراه  واحتُلت  تهجيره  تم  شعب  من  نداء  إنه 
ومنطقته من قبل تركيا ومرتزقتها اإلنكشاريين، 
أنه  تدركون  هل  وحكومة  شعباً  للكويتيين 
تساند  التي  المؤسسات  هذه  عن  هذا  بسكوتكم 
وتدعم االحتالل والظلم، وأنه بتقديم المال والدعم 
المستوطنات والمساجد هذه تساهمون في  لبناء 
فيها  يدعون  أيديهم  عفرين  ُمهجري  يرفع  أن 
عليكم ليالً ونهاراً وجهاراً بأن يهديكم هللا لصالح 
األعمال وليس لطالحها هذا في أحسن األحوال 
بكل تأكيد، ألنه ثمة دعوات تنهال عليكم نخجل 
قلوبهم  في  يقولونها  أنهم  تيقنوا  لكن  نكتبها  أن 

صبحاً وعشياً.

بهاء العوام )كاتب(

الملف  في  ضالتها  المتحدة  الواليات  تجد  لن 
ال  األمريكيين  الديمقراطيين  ولكن  السوري 
تزيد  كانت  أينما  خطوة  بأي  المغامرة  يريدون 
وتزيد  كابول  في  إدارتهم  فشل  تداعيات  من 
أبواب  على  وُهم  عليهم،  الداخلي  السخط  من 
انتخابات نصفية للكونجرس، يحلم الجمهوريون 

باسترداد أكثريتهم البرلمانية عبرها.
الفرات  شرق  بالبقاء  يتمسكون  الديمقراطيون 
إسرائيل  وتطمين  اإلرهابي  »داعش«  لمحاربة 
إزاء محاصرة النفوذ اإليراني في سوريا، كذلك 
ال يريدون التخلي عن الُكرد بذات الطريقة التي 
التخلي عن  أن  فيها عن األفغان، خاصةً  تخلوا 
التخلي عن األوروبيين الذين  الُكرد يعني أيضاً 
قوات  لدى  المعتقلين  دواعشهم  عودة  يخشون 
موجات  كذلك  ويخشون  الديمقراطية،  سوريا 
لجوء جديدة إذا ما قررت تركيا ملء أي فراغ 
يحدثه االنسحاب األمريكي من الشمال السوري.
من  مزيد  عن  روسيا  تبحث  المقابل  في 
األسد،  بشار  السوري  للرئيس  »الشرعية« 
توصيل  نطاق  توسيع  بالضرورة  يقتضي  وهذا 
دمشق  عبر  للسوريين  اإلنسانية  المساعدات 
الشرق  دول  تعاون  هامش  وتوسيع  جهة،  من 
األوسط مع موسكو في دعم العالقات السورية - 

العربية من جهة ثانية.
األمران بيد الواليات المتحدة وهي تقبل بهما إلى 
حد ما ولكن اختبار سقف هذا القبول ستحرص 
كما  الُمقبل،  اللقاء  خالل  معرفته  على  موسكو 
ستحرص على استدعاء كل األسباب التي تشجع 
الواليات المتحدة على رفع هذا السقف، مساعدة 
لبنان عربياً عبر سوريا من األسباب التي يحملها 
الروس في جعبتهم، لحصد مزيد من التقارب مع 
السوري، وال شك  الملف  المتحدة في  الواليات 
فقد قررت السماح  أن واشنطن تهتم بهذا كثيراً 
دمشق وطلب  بزيارة  بيروت  لوفد وزاري من 
العون منها في تمرير الكهرباء والغاز إلى لبنان.

في  المتحدة  الواليات  حلفاء  تهم  لبنان  مساعدة 
ومصر  األردن  خاصةً  تهمها  ما  بقدر  المنطقة 
تعول  التي  األوروبية،  الدول  كذلك  وإسرائيل، 
على مثل هذا الدعم العربي لتجنب انهيار الدولة 
هذا  يجره  ما  وتجنب  ومالياً  اقتصاديا  اللبنانية 
االنهيار من نتائج ال تحمد عقباها على المنطقة 

والعالم.
للتعاون  اآلخر  الوجه  هو  للبنان  العربي  الدعم 
تحسين  على  ومساعدتها  السورية  الحكومة  مع 
واقع السوريين في مناطق سيطرتها، واألمران 
عقوبات  من  أمريكية  إعفاءات  إلى  يحتاجان 
الدول  على  يحظر  الذي  قيصر«،  »قانون 
واألفراد التعامل مع دمشق وعندما يبدأ مسلسل 

هذه اإلعفاءات لن يتوقف.
اإلعفاءات ال تعني تصالح الواليات المتحدة مع 
الرئيس السوري ولكنها تقول إن واشنطن باتت 
بالرئيس،  بالشعب ال  العقوبات تضر  أن  تدرك 

سوريا  في  النظام  تغيير  تريد  ال  أمريكا  وألن 
تطيح  ناقمين  أو  جياع  ثورة  تريد  وال  عسكرياً 
قيصر«  »قانون  الستمرار  ضرورة  فال  به، 

بذات الصرامة على أقل تقدير.
حقبة  »انتهاء  أعلنت  الحالية  األمريكية  اإلدارة 
كل  قاصدةً  بالقوة«،  العالم  تغيير األنظمة حول 
الخارجية  السياسة  مع  خالف  على  تقع  دولة 
سوريا  مثل  بدولة  بالك  فما  المتحدة،  للواليات 
تتمتع بأهمية استراتيجية لجميع حلفاء واشنطن 

في المنطقة خاصةً إسرائيل.
بهذه  األمر  معه  مصالحة  وال  للنظام  إزاحة  ال 
واقع  ترسيخ  بآخر  أو  بشكل  يعني  الطريقة 
االنقسام الذي تعيشه الدولة السورية بين أمريكا 
إلى  فقط  فالسعي  وإيران،  وتركيا  وروسيا 
الدعم اإلنساني واالقتصادي للسوريين لن يحل 
وخصومها،  الحكومة  بين  السياسية  المشكالت 

ولن يحمل االنتقال المنشود إلى البالد.

هذه السياسة األمريكية تفتح الباب أمام عقد جديد 
السوري،  الجسد  ألجزاء  الخارجية  التبعية  من 
من  لالستفادة  تتلهف  وتركيا  إيران  مثل  ودول 
التي  المناطق  على  هيمنتها  لترسيخ  العقد  هذا 
بجملة  تشحن  عندما  الزمن  فآلة  عليها،  تسيطر 
من اإلجراءات »الخبيثة« تتكفل بإلغاء الهويات 
هذه  ترافقت  إْن  خاصةً  الخرائط،  رسم  وإعادة 
وأمريكي  دولي  طرف  غض  مع  اإلجراءات 

تحديداً.
بالنسبة لتركيا فهي توصل الليل بالنهار لتتريك 
المناهج  عبر  سواء  سوريا،  غرب  شمال 
الطاقة  بشبكات  المناطق  تلك  ربط  أو  الدراسية 
على  سكانها  إجبار  أو  التركية  واالتصاالت 

التعامل بالليرة التركية.
إيران هي األخرى تتمدد فوق الجغرافيا السورية 
وشركاتها  ومصارفها  وجامعاتها  بمدارسها 
مستفيدة من الهوامش األمريكية، التي تؤجل حل 
األزمة وعودة الدولة السورية إلى وحدتها، كما 
تستفيد أيضاً من هذا »اللهاث« األمريكي إلبرام 

اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي.
واألطماع  النبيلة  غير  الغايات  هذه  على عكس 
االستعمارية يتعامل الجوار العربي مع الهوامش 
الجوار  فدول  سوريا،  في  الجديدة  األمريكية 
تخلق تكامالً اقتصادياً ضرورياً بين األشقاء من 
العربية  الجبهة  تعزز  أخرى  جهة  ومن  جهة، 
في  والعدوانية  التوسعية  المشاريع  مواجهة  في 
الجوار  إلى حاجة  أن نشير  المنطقة، وبقي هنا 
التعامل  ضمان  أجل  من  الروس  إلى  العربي 
سوريا،  في  األمريكية  الهوامش  مع  المثالي 
فروسيا ليست ضيفاً عابراً على الشرق األوسط 

وليست دولة يمكن تجاهل مصالحها.
احتماالت  زادت  وواشنطن  موسكو  التقت  كلما 
السياسية  الفرص  وزادت  بينهما،  التقارب 
القول إن  واالقتصادية في المنطقة، لذلك يمكن 
القومي  األمن  مجلس  بين  المرتقب  اللقاء  ذلك 
بشأن  الروسية  الخارجية  ووزارة  األمريكي 

سوريا خالل أيام قد يستحق عناء االنتظار.

عذاب العبود : للوصول لبر األمان وحل األزمة... اإلدارة الذاتية الحل

الفرج : الديمقراطية والالمركزية ُسبل الحل لكل المعضالت السورّية

أشهر  الستة  يقارب  ما  منذ  منبج  مدينة  شهدت 
على  متواصلة  واعتداءات  انتهاكات  الماضية 
تسبب  مما  منبج،  وغربي  الساجور  جبهة  خط 
مناطق  إلى  السكان  نزوح  من  دائمة  بموجات 
مهب  في  وأراضيهم  بيوتهم  تاركين  أمناً  أكثر 
بصفوف  متكررة  إصابات  على  عالوةً  الدمار 
الثانية  يتجاوز  ال  طفالً  آخرها  كان  المدنيين، 
عشر من عمره، نُِقل على إثرها للمستشفى لتلقي 

العالج وسط تجاهل المجتمع الدولي.

دعم املرتزقة وتقويض املرشوع 
الدميقراطي

وفي هذا السياق، التقت صحيفتنا برئيسة مجلس 
وريفها  منبج  مدينة  في  المستقبل  سوريا  حزب 
وحول  بدايةً  فقالت:  تحدثت  التي  العبود  عذاب 
منبج  شمال  على  التركية  االعتداءات  أسباب 
وغربها، منذ نهاية حقبة العثمانيين أثناء الحرب 
التركية  الدولة  إلى اآلن تحاول  العالمية األولى 
سوريا  في  فقط  ليس  نفوذها  وبسط  السيطرة، 
وإنما إلى كافة الدول اإلقليمية ودول الجوار، في 
العثمانية، حيث ال  الدولة  محاولة إلعادة أمجاد 
تتوانى الدولة التركية على استخدام كافة الوسائل 
لتكريس جرائمها، بما فيها اختالق أزمات بدول 
إدارة هذه األزمات واستغالل  ثم  الجوار، ومن 
الظروف الداخلية في كل دولة حتى تتمكن من 
متبع  النهج  وهذا  فيها،  أجندتها  تمرير  خاللها 
واستغالل  مؤخراً  الليبية  لألزمة  باستغاللها 
األزمات في كل من أرمينيا وأذربيجان واليونان 

وقبرص وأيضاً سوريا.
دعمت  التركية  الدولة  عذاب:  وأشارت 
الجيش  يسمى  بما  المرتزقة  المجموعات 
الوطني بكافة أنواع الدعم بغرض أن يكون لها 
واضحاً  دوراً  لها  كان  كما  المناطق  بهذه  نفوذ 
باألزمة  خاصةً  اإلقليمية  الصراعات  بتأجيج 
والعلني  المباشر  دعمها  طريق  عن  السورية 
خاللهم  من  تتمكن  حتى  المسلحين  لمرتزقتها 
التركية  الدولة  تدّخل  مرادها،  إلى  الوصول 

كما  المنطقة  لصالح  أو  السوريين  لصالح  ليس 
مطامعها  تحقيق  ألجل  كان  إنما  تدعي،  كانت 
مصالحها  وزيادة  نفوذ  مناطق  استعمار  في 
الديمقراطي  المشروع  نجاح  بعد  االقتصادية، 
من  الشعوب  وتوحد  سوريا  وشرق  شمال  في 
والطوائف،  والمذاهب  واألديان  العشائر  جميع 
أجل  من  واحداً  صفاً  تقف  أن  استطاعت  التي 
وقدموا تضحيات  داعش  مرتزقة  من  تحريرها 
كبيرة، ثم جاءت مرحلة بناء مؤسساتها اإلدارية 

كمؤسسات مدنية وعسكرية وسياسية.

املرشوع الدميقراطي محط أنظار 
العامل

المرتزقة  للمجموعات  الُمقدم  الدعم  وعن 
الموالية لتركيا لفتت عذاب حديثها بقولها: هؤالء 
الدولة  من  الرئيس  دعمهم  يتلقون  المرتزقة 
المعسكرات  في  ودربتهم  جندتهم  حيث  التركية 
واللوجستية،  المادية  التجهيزات  بكافة  ومولتهم 
حتى تتمكن من جعلهم مطية لتتمكن من استثمار 
والعدالة  بالحرية  الشعوب  واستغالل طموحات 
الربيع  انتفاضة  بعد  سيما  ال  والديموقراطية 
الديمقراطي  المشروع  حكامها،  ضد  العربي 
محط  أصبح  سوريا  وشرق  شمال  لشعوب 
أنظار جميع دول العالم، ولفت اهتمامهم العيش 
المشترك والديمقراطية الحقيقية والتسامح، حيث 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  أصبحت 
في  العالم خاصةً  دول  في جميع  للمثل  مضرباً 

مجالي األمان واالستقرار.

بها  ونقصد  التركية  الدولة  إن  عذاب:  وتابعت 
كنظام وليس الشعب التركي ينتهج النهج االستبداد 
الشيفوني وهي ال تريد ألي مشاريع ديمقراطية 
في المنطقة أن تنجح، بل تحاول إسكات جميع 
أي  وقتل  بالديمقراطية،  تنادي  التي  األصوات 
إلى  اإلنسان  إعادة  تحاول  تحررية  حركات 
االستهداف  عبر  الحقيقية  أصالته  إلى  إنسانيته 
المباشر المتكرر في مناطق مختلفة من سوريا 
وإعزاز  والباب  وجرابلس  عفرين  كاحتالل 
كانيه  سري  في  السالم  بنبع  سميت  ما  وعملية 

وكري سبي منذ نحو عامين.
الدولة  من  الُمقدم  الدعم  »إن  عذاب:  وأكدت 
التركية للمرتزقة السوريين الذين ال يحملون من 
الجنسية السورية إال االسم فقط ألن أفعالهم تدل 
على ارتباطهم بالمحتل التركي، لكن من خالل 
هذه العملية غير الشرعية الحتالل سري كانيه 
وكري سبي فهي تمارس جرائم حرب وانتهاكات 
لحقوق اإلنسان، واعتداء على المدنيين ومحاولة 

لطمس المعالم األثرية والحضارية«.
لم  التركية  االنتهاكات  »إن  عذاب:  ونوهت 
تهدد  وإنما  المحتلة،  المناطق  على  تقتصر 
الشريط  على  خاصةً  السوريّة  األراضي  كافة 
القصف  المحتلة، نالحظ  المناطق  الحدودي مع 
باستخدام  تمر  تل  على  المتكرر  العشوائي 
من  عدد  باغتيال  نجحت  الُمسيرة  الطائرات 
الصحية  المراكز  وحتى  المدنيين،  السياسيين 
والمخيمات تعرضت للقصف في محاولة لخلق 
التركيز  وباألخص  عام  بشكٍل  االستقرار  عدم 

على مدينة منبج في األشهر القليلة الماضية«.

الوقوف خلف قوات سوريا 
الدميقراطية

قبل  من  منبج  مدينة  استهداف  يتم  لماذا  وحول 
تعتبر  بالقول:  عذاب  تحدثت  التركي  االحتالل 
والشرق  الغرب  بين  الوصل  صلة  منبج  مدينة 
وهي البوابة لمناطق شمال وشرق سوريا، ولن 
كافة  استخدام  على  التركي  االحتالل  يتوانى 

وكسر  الديمقراطي  المشروع  لضرب  الوسائل 
أبناء  إرادة مجلس منبج العسكري وكسر إرادة 
منبج بشكٍل خاص ومناطق شمال وشرق سوريا 
بشكٍل عام، عملياتها العسكرية تستهدف ضرب 
المتكرر  العشوائي  القصف  خالل  من  المدنيين 
اليومي للقرى اآلهلة بالسكان في الريف الشمالي 
والغربي، كما حاولت أكثر من مرة خلق فتنة بين 
العشائر، وتحريض إعالمي غير عادي لزيادة 
على  والوقائع  الحقائق  وتشويه  االستقرار  عدم 
األرض، واستدراج المنطقة لحرب أهلية وخلق 
مطالب  استغالل  محاولة  أو  الداخلية  األزمات 
الشعب المحقة إال أن كل محاولتها باءت بالفشل 
بسبب صمود من قبل قوات سوريا الديمقراطية 

وقوات مجلس منبج العسكري.
بالدرجة  سوري  كشعب  نحن  عذاب:  وبينت 
لم  لو  خاص،  بشكٍل  منبج  وكأهالي  األولى 
بين شعوب  وتكاتف  للجهود  تضافر  هناك  يكن 
المنطقة لما تحررت مناطقنا، في المقابل ينبغي 
الديمقراطية،  سوريا  لقوات  داعمين  نكون  أن 

ونؤكد على نهجنا السلمي حيث ال يمكن أن تحل 
السورية  الشعوب  بوحدة  إال  السورية  األزمة 
أو  إقصاء  بدون  الحوار  طاولة  إلى  والجلوس 
تهميش أي طرف بما في ذلك مشروع اإلدارة 
المشروع  هذا  يعمم  أن  يمكن  حين  في  الذاتية، 
لحل  سبيل  ليكون  السورية  المناطق  كافة  على 

األزمة السوريّة.
 واختتمت رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل 
قائلةً:  حديثها  العبود  عذاب  وريفها  منبج  في 
عن  إال  سوريا  في  تُحل  أن  لألزمات  يمكن  ال 
طريق تغيير ديمقراطي شامل، واعتماد اإلدارة 
الذاتية كنموذج للحل شريطة أن يعمم على جميع 
شمال  بمناطق  نجح  كونه  السورية  األراضي 
األمل  سيكون  النموذج  وهذا  سوريا،  وشرق 
بحر  خضم  في  األمان  لبر  السوريين  لوصول 
بالشعب  التي عصفت  المدمرة  الصراعات  من 

السوري منذ أكثر من عشر سنوات إلى اآلن.

أكد شيخ قبيلة الولدة حامد الفرج، على دعمهم 
األصعدة  على  الذاتية  لإلدارة  المحدود  غير 
أن  مبيّناً  واالجتماعية،  والعسكرية  السياسية 
والالمركزية  الديمقراطية  إلى  بحاجة  سوريا 

من أجل حل األزمة في البالد.

االعرتاف باإلدارة الذاتية ضورة 
حتمية

جاء ذلك خالل حديثه لوكالة هاوار لألنباء حيث 
أكد على دعم العشائر لإلدارة الذاتية والوقوف 
خلف قوات سوريا الديمقراطية، من أجل تحقيق 
الداخلية،  الصرعات  عن  واالبتعاد  االستقرار 
بداية  منذ  الذاتية  اإلدارة  بالقول:  وأضاف 
وتقديم  االستقرار  تحقيق  على  عملت  تأسيسها 
الدعم للشعب من خالل توفير الخدمات وغيرها، 
ونحن العشائر عملنا على التنسيق معها وقدمنا 
الصعوبات  لتذليل  واالجتماعي  المعنوي  الدعم 
من  بعض  مع  ونتساعد  اإلدارة،  تواجه  التي 
أجل خدمة سوريا عامة وشمال وشرق سوريا 

خاصةً.
ومسألة  الذاتية  لإلدارة  الناجحة  التجربة  وحول 
االعتراف بها قال الفرج: على الدول األوروبية 
بشكٍل  الذاتية  باإلدارة  االعتراف  والعربية 
سياسياً  دعمها  عليهم  أن  كما  وعلني،  رسمي 
الجوانب  ودعم موقفها بشكٍل أفضل في  ودولياً 
نواة  الذاتية  اإلدارة  كون  والعسكرية،  السياسية 
في  الديمقراطية  والسياسة  الديمقراطي  للعمل 
عن  بعيداً  لها  بحاجة  سوريا  وشعوب  المنطقة، 
جميع الوالءات واألجندة التي تتحرك في سوريا.

سنرُقدم الدعم إلنجاح اإلدارة 
الذاتية

الذاتية  اإلدارة  نطالب  فقال:  الفرج  وتابع 
ونحن  المطلوب  بالشكل  عملها  في  باالستمرار 
تستمر  أن  اإلدارة  من  نطلب  العشائر  شيوخ 
دورها  وتعزيز  مكاسب  من  حققته  ما  بمتابعة 

وعملها في مناطق شمال وشرق سوريا.

وأعرب الفرج عن دعمه لإلدارة الذاتية بالقول: 
نحن مع اإلدارة الذاتية ألنها تمثل كافة الشعوب 
متواجدين،  اإلدارة  مع  دائماً  إننا  المنطقة،  في 
لتأسيس  الثالثة  بالذكرى  نحتفل  األيام  هذه  وفي 
نباركها  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
غير  لها  محدوداً  ال  سيكون  دعمنا  إن  ونقول 
في  جهد  أي  ندخر  لن  كعشائر  ونحن  محدود، 
سبيل تقدّم ونجاح هذه اإلدارة، إن كل التجمعات 
مناطقنا  في  تحدث  التي  والمسيرات  العشائرية 
والمطالبة  الذاتية  اإلدارة  دعم  أجل  من  هي 

باالعتراف بها.

الفرج  حامد  الشيخ  طالب  حديثه  ختام  وفي 
الدول العربية واألوربية في االعتراف باإلدارة 
كون  من  نابع  هذا  مطلبه  بأن  مؤكداً  الذاتية، 
ومن  السورية،  األزمة  نواة حل  الذاتية  اإلدارة 
الدول  جميع  في  لها  ممثليات  بفتح  نطالب  هنا 

هذه  فتح  وعبر  التي  سويسرا  في  فتحتها  مثلما 
الممثلية تساهم باالعتراف بهذه المنطقة وبشعبها 
المبادرات  هذه  مثل  أن  إلى  ولفت  وإدارتها، 

ستحقق االستقرار في المنطقة بشكٍل أكبر.

منبج/ آزاد كردي ـ قالت رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في مدينة منبج وريفها عذاب العبود، إن الجميع بات يعرف المشاريع التي تحاول الدولة 
التركية إمرارها وتمريرها في منبج خصيصًا ومناطق شمال وشرق سوريا عامة؛ وأشارت إلى أن هدف المحتل التركي استعمار المنطقة وإعادة أمجاد 

اإلمبراطورية العثمانية إلى سابق عهدها، منوهًة إلى أن كل ذلك فشل بسبب تسلح وإصرار الشعوب على استمرار العمل بسالح المقاومة والنضال.
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محرر الصفحة - رامان آ  زادمحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

الحماية الذاتّية الخيار الوحيد للخروج من نظام العبودّية الحديثة
الدفاع عن النفس بشكل عام هو طريقة لحماية 
هجمات  ضد  نفسها  عن  الجماعة  أو  الفرد 
أو  األفراد  أّن  المؤكد  ومن  محتملة،  أو  قائمة 
الجماعات أو المجتمعات التي ال تمارس الدفاع 
إزاء  والتنظيم،  الذاتّي  والوعي  النفس  عن 
المشروعة،  حقوقها  تستهدف  التي  الهجمات 
ستنهار ويتم القضاء عليها، واستمرار األنظمة 
والجماعات  األفراد  على  بهجماتها  الحاكمة 
والمجتمعات، يفرض عليهم الدفاع عن النفس 

للحصول على حقوقهم المشروعة.

الهجمات  أثناء  فقط  يكون  ال  النفس  عن  الدفاع 
أو  دينيّاً  الهجوم  يكون  أن  يمكن  بل  العسكريّة، 
المهيمنة  الطبقة  تحاول  وربما  عرقيّاً،  أو  ثقافيّاً 
فالدفاع  لذلك  أصغر،  طبقة  واستغالل  إخضاع 
عن النفس ضد هذا الهجوم يتطلب ذهنية متعددة 
التي  األدواِت  في  وتنوعاً  وتنظيماً  األوجه 

ستحمي الفرد أو المجموعة.

هدف املجتمع العبودي الرأساميّل

اليوم يتم وضع اللبنات األساسيّة للنظام العالمّي 
القرن  وشهد  األوسط(،  )الشرق  منطقتنا  في 
الممنهجِة  الممارسات  أنواع  مختلف  العشرين 
استغالُل  وكان  والفاشيِّة،  واالستبداديِّة  القمعيّة 
ولكن  مستوياته،  أعلى  في  والمجتمعِ  الفرِد 
االستعباد الالنهائي لألفراِد كان الخطوة األكثر 
إذ  العشرين،  بالقرن  العالميّة  للرأسمالية  خطراً 
عمدت بخلق العبيد العصريين إلى إعالن نفسها 

نظاماً أبديّاً.

العداءرُ األزيّل تجاه الكرُرد

تأسست  التي  التركية،  الجمهورية  تستخدم 
أساليَب  التركيّة،  العرقيّة  القوميّة  أساِس  على 
والتدمير  والنفي  والمجازر  القومّي  الصهِر 
عشرات  منذ  الكردّي  المجتمع  ضد  والسيطرة 
السنين، والمجتمع الكردّي قاوم كلَّ أشكاِل القهر 
واالستبداد والهجماِت الفاشيِة بثوراٍت متواصلة، 
وفي القرن العشرين حافظ على وجوده واستطاع 

البقاِء في خضِم رحى النظام الرأسمالّي.
األمر المهم هو دراسة وتحليل النظام السائد في 
للدولة  العدائيّة  السياسة  وأنَّ  العشرين،  القرن 
القوميّة التركيّة ضد الشعب الكردّي مستمرة منذ 
القرن العشرين وتستمر حتى يومنا هذا، وما يتم 
فعله اآلن متصل بالماضي، وهدفها اآلن أيضاً 

إبقاء كردستان تحت سيطرتها مستقبالً.

االنتفاضات الكرديّة مقاومات يف 
الدفاع عن النفس

تعرض  من  وحده  الكردّي  الشعب  ليس  طبعاً 
منطقتنا  في  القومّي،  والصهر  الجماعيّة  لإلبادة 
العديد  العالم، تعرضت  وفي أجزاء مختلفة من 
ال  لهجماٍت  والمعتقداِت  والثقافاِت  الدول  من 
وقُضي  الرأسماليّة  الحداثة  قبل  من  فيها  هوادة 
مقاومِة  من  يتمكنوا  لم  ألنهم  منهم  العديِد  على 

الهجماِت.
عشر  التاسع  القرنين  في  كردستان  في  لكن 
والعشرين، كانت هناك هجمات متواصلة. كانت 
تلك المرحلة دمويّة للغاية، خاصةً في كردستان 
دفاعهم  الكرد  وواصل  العشرين،  القرن  خالل 

عن النفس بشكٍل ُمجزأ وغير منظم.

سيد  آغري،  انتفاضة  سعيد،  الشيخ  انتفاضة 
محمد  قاضي  الشكاكي،  البرزنجي،  رضا، 
هجمات  ضد  اندلعت  التي  االنتفاضات  وجميع 
الحال  بطبيعة  بكردستان،  الجماعيّة  اإلبادة 
مقاومة دفاع عن النفس، ولكنها فشلت ألنّها لم 

تكن منظمةً وشاملةً كفايةً.  
دفاع  حركاٌت  هي  االنتفاضات  هذه  بالواقع، 
كبيرةٌ عن الشعب الكردّي خالل القرن الماضي، 
وظهر حزب العمال الكردستانّي مباشرة بعد هذه 
المقاومات للدفاع عن النفس، وتأسس على مبدأ 
الدفاع المشروع عن النفس، والنضال من أجل 
الحرية الذي تطور مع ظهوره، وتمكن الشعب 
هذا  خوض  من  بتاريخه،  مرة  ألول  الكردّي، 
المدى  على  نفسه  عن  والدفاع  المعقد،  النضال 
حزب  الهجمات.  أشكال  جميع  ضد  الطويل 
الدفاع  قوة  باألساس  هو  الكردستاني  العمال 
ومع  الكردّي،  بالمجتمع  األساسيّة  المشروع 
ظهوره لم يتمكن الشعب الكردّي من الدفاع عن 
الوعي  أيضاً  اكتسب  بل  فحسب،  جسديّاً  نفسه 
اإلبادة  أشكال  جميع  ضد  وناضل  والتنظيم 

الجماعيّة والصهر القومّي.

ليس مجرد تنظيم بل 
حزب الشعب

ما يميّز حزب العمال الكردستانّي هو أنّه يعتمد 
على القوة الذاتيّة للمجتمع. في الوقت الذي كانت 
فيه جميع حركات التحرر اليساريّة واالشتراكيّة 
والقوميّة تحاول بناء وجودها على أساِس القوة 
مجرد  ليس  الذاِت  على  واالعتماد  المطلقة، 
الذاتية،  بإرادته  الثقة  يعني  أيضاً  بل  أسلوب، 
ويقوم على قيم الحرية، في مواجهة جميع أنواع 
الرئيس  الهجمات، اإلقليميّة والعالميّة، والشيء 
ويحافظ  الكردستاني  العمال  حزب  يحمي  الذي 
المصاعِب  كّل  رغم  وتطوره  استمراره  على 
والمعوقات، هو بال شك الدفاع عن النفس الذي 

تم تطويره على مبدأ القوة الذاتيّة.
العمال  حزب  لنضال  األساسي  النمط  هذا 
اجتماعيّة  حركة  أنّه  حقيقة  يكشف  الكردستاني 
لم يعد فرد أو جماعة أو  أكثر من كونه حزباً، 
حزب فقط من يدافع عن نفسه، بل إن ما يدافع 
عن نفسه هو حقيقة النضال الواعي والجماعّي 

للمجتمع.

إما التحكم به أو القضاء عليه

في  وتحليلها  دراستها  يجب  أخرى  هناك حقيقة 
موقفه  وهي  الكردستانّي  العمال  حزب  واقع 
القوميّة  والدولة  العالمّي  الرأسمالّي  النظام  من 
المعادية لجميعِ الكيانات والمنظماِت التي تعتمد 
على القوة الذاتيّة، ألنَّ االعتمادَ على النفِس هو 

أحد الجوانِب األساسيّة للحماية الذاتيّة.
شك،  بال  الرأسماليّة  للحداثة  سالح  أقوى  إن 
بشكل  هذا  تفعل  التي  الليبراليّة،  أيديولوجيتها 
تدجينه،  ثم  تهميشه،  على  وتعمل  أساسّي؛ 
ووضعه بحالة يستطيع فيها التحكم به، وفي هذه 
الحال ال يقدم له إال خيارين، إما تدجينه والتحكم 
به أو القضاء عليه نهائيّاً، واختار حزب العمال 
الكردستاني البقاء اعتماداً على قوته، لذلك فإنّه 
كل  ثقة  ويكسب  المستقلة  بإرادته  قراراته  يتخذ 
الزمن  وبمرور  إليها،  يدخل  التي  المجتمعات 
التدجين، ولتحكم به  تطور هذا األمر، وتجاوز 

من الخارج، اعتماداً على قوة الدفاع الواعية.

التجزئة من الداخل للتحكم
 ثم السيطرة

في كردستان، يستخدم النظام العالمّي األسلوب 
وتستخدم  بالعالم،  كثيرة  أجزاء  في  تقريباً  نفسه 
الدول القومية كممثليها اإلقليميين، هذه الطريقة 
واالستفادة منها. إال أّن هذه الطريقة فشلت بفضل 
على  العمل  وجرى  الكردستاني،  العمال  حزب 
اتباعها عن طريق باقي أجزاء كردستان كسالح 
العمالء  ينقص  لم  السبب  ولهذا  ضده،  فعال 
الكرديّة  واألحزاب  المجتمع  من  والمتعاونون 
جميع  الكردستانّي  العمال  حزب  وقاوم  أبداً، 
واإلكراه  والضغط  والقمع  االستغالل  أشكال 
والعنف، وقدّم تضحياٍت كبيرةٍ، ولم يتنازل عن 
نهجه السياسّي حتى يومنا الراهن، ولذلك تُعتبر 

العمالة السالح األكبر ضد الحماية الذاتيّة.
تفرض الحماية الذاتيّة علينا اتخاذ التدابير سواء 
وبالتالي  المحتملة،  أو  القائمة  الهجمات  ضد 

تفرض علينا الحياة واالستعداد وفقاً لذلك.

املعنى الرمزي لروج آفا من أجل 
املجتمع الحر

روج  تشهد  األربعة  كردستان  أجزاء  بين  من 
على  كثيرة  جماعيّة  إبادة  هجمات  اليوم،  آفا، 
األساسّي  والسبب  التركيّة.  االحتالل  دولة  يِد 
للهجمات العنيفة على روج آفا أنّها تمثل المنطقة 
ورغم  للقمة،  األحرار  الكرد  فيها  سيصل  التي 
أنّها أصغر جزء من كردستان؛ إال أنّها تنطوي 
باألساس على معاٍن وتأثير رمزّي كبير؛ ألنّها 
أثبتت أنَّ النضال يتمُّ على أساِس المبادئ، وهي 
المتاجرين  األشخاص  فضحت  ألنّها  مؤثرة 
بكردستان، كما مكنّت الكرد من نيِل الحرية ولو 

جزئيّاً.
قبول  الحرية  طعم  ذاق  مجتمع  ألّي  يمكُن  ال 
يُستعبد.  أو  إرادته  على  تُستولى  أو  االستسالم، 
ويُنظر إلى روج آفا على أنّها تهديدٌ كبيٌر، ليس 
أيضاً  بل  اإلقليميّة؛  القوميّة  للدوِل  بالنسبِة  فقط 
أثبتت  ألنّها  العالميّة؛  اإلمبريالية  للقوى  بالنسبة 
على  االعتماد  أساس  على  ممكن  الوجودَ  أنَّ 
الذات بدالً عن االعتماِد على القوة المطلقة، كما 
والطائفّي  الدينّي  التنوَع  أّن  أثبتت  آفا  روج  أّن 
واختالف الثقافات واللغات واألعراق ليس سبباً 
للمجتمعِ  مورداً  تكوّن  أن  يمكُن  بل  للصراع، 

الديمقراطّي.
وبنيتها  المختلفِة،  القوى  مع  عالقاتها  وأّن 
ال  المعارض،  ودياليكتيكها  للتواصِل  الداخليِّة 
يتعارُض مع مبدأ الحمايِة الذاتيِّة، رغم أّن بعَض 

األوساِط واألحزاِب تحاوُل عكس هذه الحقيقة.

العاملةرُ ال تنترص

الكرديّة  األوساط  بعض  وتبعية  عمالة  تدفُع 
لمهاجمة روج آفا أكثر مما تفعله الدولة التركيّة 
صدفةً،  ليس  وهذا  األخرى،  المهيمنة  والقوى 
تقاوم  فهي  العمالة؛  أسِس  دّمرت  آفا  روج  ألّن 
ناحية  ومن  ناحية،  من  االحتالل  جيش  ضد 
في  تأسست  التي  العمالة  ضد  تناضل  أخرى 
للعمالِة دوٌر  فإنَّ  المحتلة، ولهذا  الدول  عواصم 
كبيٌر باشتداد الحرب في كردستان، وبدون رؤية 
هذا الواقع وكفاحٍ فعّال ضده، ال تتحقق الحريّة.

لذلك على المجتمعِ الكردّي بالمقام األول تطويُر 
العميلة،  المجموعة  هذه  ضد  الذاتيِّة  الحمايِة 
وهدفه  سياسته  فإنَّ  واضحة  العدو  حقيقة  وألّن 
االختباء  يحاول  العميل  لكن  أيضاً،  واضحان 

وتركه بدون حماية ثم فرض االستسالم عليه.
ما يجعل روج آفا اليوم أكثر عرضة للهجوم هو 
ويعمل  العمالة  لهذه  وجوده  نذر  الذي  الطرف 
الطريق  ويمهد  الداخل،  من  المجتمع  هدم  على 
الذي  الدور  هو  هذا  كعدو.  ويعمل  لالستسالم 
عن  التحدث  يمكنهم  فال  ذلك  وعدا  به،  ُكلف 
وعلى  المحتلين،  عواصم  في  بجرأة  الكرديّة 
يتفوهون بكلماٍت مثل  فإنّهم دائماً  المثال،  سبيل 
الوطن والقيم واللغة والعلم وما إلى ذلك، وهي 

وسيلتهم األساسيّة للتمويه.  
كلمة  دائماً  وتنظيماتهم  أحزابهم  أسماء  تحتوي 
»الكرديّة«؛ وال يمكنهم بدونها االختباُء واللعُب 
بالقيِم االجتماعيّة، ولكنهم ال يفعلون شيئاً للدفاع 

عن الوطن والشعب، يتحدثون كثيراً ويصدرون 
أن  المعلوم  من  ولكن  البيانات؛  من  الكثيَر 
كردستان بحاجة إلى مناضلين وليس متحدثين، 
وتنظيم  للوحدة  حاجة  هناك  كردستان  وفي 
يفعلونه  ما  جل  ولكن  الذاتية،  الحماية  وتطوير 

هو تجزئة المجتمع والتحالف مع األعداء.
الذين يناضلون ضد هذه العمالة هم وحدات حماية 
الديمقراطيّة،  سوريا  وقوات  والمرأة  الشعب 
أنّه منذ األيام األولى  المصادفة  قبيل  وليس من 
الدفاع،  خط  على  موجودين  الناس  كان  للثورة 
كما  الحقيقيّة،  الذاتيّة  حمايتهم  الناس  رأى  لقد 
رأوا أنّه يمكنهم التقدم واتخاذ قرارهم تحت هذا 

السقف فقط.

قوات الحامية الجوهريّة عامد 
الحامية الذاتّية

الحماية الذاتيّة لم تعتمد فقط على وحداِت حماية 
الديمقراطية،  سوريا  وقواِت  والمرأة  الشعب 
الحماية  )قوات  على  نفسه  بالوقِت  اعتمدت  بل 
والتي  الذاتية،  الحماية  أساِس  على  الجوهريّة( 
يمكُن للمجتمع بأكمله االنضمام إليها. هذه القوة 
األماميّة  الخطوط  في  بالقتال  فقط  مكلفة  ليست 
تعتمدُ على الحماية  أوقات الحرب، ولكن أيضاً 
والتخريب  والتجسس  الفساد  أشكال  الذاتيّة ضد 
الحماية  قوات  مهمة  هي  وهذه  والتهجير، 

الجوهريّة.

املجتمعات التي تدافع عن
 نفسها ال ترُهزم

في روج آفا انتهجوا أسلوَب الحرب الخاصة أكثر 
من الحرِب على الجبهاِت، وهي الحرُب األكثر 
وحشيّة التي يخوضها العدو ضد المجتمع، حيث 
تمارُس جميُع أشكال التضليِل والفساِد والدعارةِ 
وما إلى ذلك، وتعمل كّل ذلك بشكل خاٍص عبر 
الشباب، وتحاول حرمان المجتمع من أكثِر قوةِ 
أكثر  والهجرة  الفساد  ويعتبر  ديناميكيّة،  حمايٍة 
والحرمان  واالنحطاط  للترحيِل  فعّاليةً  الوسائل 

من الحماية.
في الفترة األخيرة، يتمُّ التالعُب بأهالي عفرين 
الشهباء،  منطقة  في  سيما  ال  خطيٍر،  بشكٍل 
والقوة المستخدمة بشكل فعّال هناك هي المجلُس 
مرتزقة  من  جزءاً  كان  الذي  الكردّي،  الوطنّي 
كانت  التي  السوريّة«  »المعارضة  تسمى  ما 
لعفرين،  احتاللها  التركيّة في  الدولة  إلى جانب 
ويسعى اليوم إلى دفع الشعب إفراديّاً أو جماعيّاً 
ضماناٍت  أيّة  وجوِد  دون  االحتالل  براثن  إلى 
هي:  هنا  لها  يروجون  التي  والدعاية  دوليٍّة، 

»يمكنكم العودة، ولن يفعل لكم أحد شيئاً«.
الضمان؟  أعطى  من  هو:  األساسّي  السؤال 
توجيه  على  تعمل  لماذا  محتلة،  عفرين  بينما 
األهالي نحو عفرين. حيث يتعرُض الكردُ يوميّاً 
للمضايقات واالغتصاب والتعذيب واالختطاف 
هدفكم  كان  إذا  حماية؟  أيّة  توجدُ  وال  والقتل، 
فعالً هو إعادةُ الناِس إلى ديارهم بحرية، فلماذا 
قوات  تخوضها  التي  الحرِب  إلى  تنضمون  ال 

تحرير عفرين لتحريرها؟
من  لكن  األسئلة؛  هذه  مثل  تتعددَ  أن  يمكن 
الواضحِ أنَّ الخيانة والعمالة تلعبان دوراً جديداً. 
أهالي عفرين يقاومون في أصعِب الظروف منذ 
لهم،  واحداً  دعماً  يقدمون  هؤالء  لكن   ،2018

وال يزالون يحاولون قمَع هذه المقاومة، وكسِر 
النضاِل الكردّي من أجِل الحمايِة الذاتيِّة.

فضح  بل  بأالعيبهم،  ننخدَع  أن  يجوُز  ال  لذلك 
أنفسهم  تنظيم  الناس  وعلى  الحقيقّي،  وجههم 
وتعزيز  الذاتيّة،  الحماية  ضمن  أقوى  بشكل 
الحرب  وأساليب  أشكال  جميع  ضد  دفاعهم 

والهجمات سواء بالداخل أو الخارج.

الكومينات واملجالس؛ ميادين 
التنظيم والحامية الذاتية

كيف سيتم الدفاع الذاتّي ضد الهجمات الداخلية 
والخارجيّة؟ اإلدارة الذاتيّة التي أسستها شعوب 
روج آفا وشمال وشرق سوريا تستمدُّ قوتها إلى 
وهذا  والواعي.  المنظم  المجتمعِ  من  كبيٍر  حدٍّ 
يقّوي دفاعها سواء في بناء نظام ديمقراطّي أو 

ضد الهجمات التي ستقع داخليّاً وخارجيّاً.
ويبدأ النموذج التنظيمّي من الكومينات ويمتدُّ إلى 
المجالِس، وهي أكثر الميادين تأثيراً في تطويِر 
التي  الكومينات  تحويل  ويجب  الذاتية.  الحماية 
تأسست في األحياء إلى ميادين توعيٍة وتنظيم، 
وإنشاء شبكة تنظيميّة قوية، وأن يكون كّل فرد 

عضواً في الكومين.
دور  والمجالس  الكومينات  تؤدَي  أن  يجب 
االجتماعيّة  القضايا  مناقشة  فيها  يتمُّ  المراكز، 
والتنظيميّة والفكريّة، واتخاذ جميع التدابير حيال 
الهجمات الداخليّة والخارجيّة، وأن تكون ميداناً 
كما  القمِة.  إلى  القاعدةِ  من  الديمقراطيِّة  لتدفِق 
تفتيش،  كمراكز  الكومينات  تتصرَف  أن  يجب 
على  والعمل  خارجها  بقي  من  كّل  وتحديد 
ضّمهم. وسيؤدي ذلك إلى تعزيز مستوى الوعي 
لدى المجتمع المنظم، وزيادة القدرة على رؤية 

المخاطر وتالفيها باتخاذ تدابير مضادّة.

دور املرأة والشباب يف 
الحامية الذاتية

في  رائداً  دوراً  يلعبون  الذين  والشباب  النساء 
األنظمة الديمقراطيّة كقوى محّركٍة؛ فهذه الفئات 
هي األكثر ديناميكيّة بالمجتمع في نظاِم اإلدارةِ 
والحماية  الديمقراطيّة  بتطوير  وكذلك  الذاتيِّة 

الذاتيّة بالمنطقة.
المنطقة ضد  والشباب عن  النساء  دافعت  وكما 
والمجموعات  من  وغيرها  داعش  هجمات 
نفسها  المسؤوليّة  أمام  اليوم  فإنهم  المرتزقة، 
وتعزيزها  الديمقراطيّة  المبادئ  عن  بالدفاع 

وتطوير الحماية الذاتية ضد الهجماِت.
حمايةُ  يمكن  ال  الطبقتين  هاتين  طليعة  بدون 
األكثر  الفئتان  هاتان  كانت  والحقيقةُ  المجتمع، 
استهدافاً خالل الهجمات على المنطقة؛ ألنَّ قوى 
الديناميكيّة  الفئات  هذه  دور  رأت  المعارضة 
لإلدارة  الديمقراطي  النهجِ  وحفظ  بتطوير 
من  والشباب  النساء  على  يجب  ولذلك  الذاتية. 
في التوعية  فعاالً  أن يلعبوا دوراً  اآلن فصاعداً 
عليهم  األمر؛  لزم  وإذا  والتنظيم.  االجتماعية 
بأنشطٍة  والقيام  حدة  على  منزل  كّل  دخول 
توعويٍّة. ويجب أال يستخفَّ أيًّ فرٍد بدوره، وأال 
ينسحَب من النضال؛ ألننا نعلم أن أكثر ما تخشاه 

القوى المهيمنة هو مجتمع واعٍ ومنظم.

وكالة هاوار

معرض ستوكهولم للكّتاب مشاركات واسعة وحضور الفت

دالالت »الصور على الحائط« للكاتبة تسيونيت فتَّال

الفترة  السويدية في  العاصمة  شهدت ستوكهولم 
من/2-5 أيلول/ الجاري إقامة النسخة الثانية من 
من  العديد  وبمشاركة  العربي  الكتاب  معرض 
دور النشر العربية، ودور نشر وشركات توزيع 
عاملة في أوروبا، وعدد من دور النشر التركيّة. 
الدول  خارج  نوعها  من  تظاهرة  أكبر  وهو 
بمشاركة  للمعرض،  الُمنظمين  وفق  العربية، 
200 دار نشر عربية عرضت 17 ألف عنواناً.
االفتتاح  والمشاركة، شهد  االفتتاح  تفاصيل  في 
باألعمال  والقائمين  السفراء  من  ثماِن  حضور 
أيلول،  من  الثاني  الخميس  يوم  في  العرب، 
في  المتخصصين  من  للكثير  مميز  وبحضور 
عالم الكتب، والتأليف والنشر والطبع، واستمرت 

الفعاليات لغاية يوم األحد الخامس من أيلول.
مؤسسة  من  كلٌّ  نظمته  الذي  المعرض  ضم 
مع  بالتعاون  وموزعون  ناشرون  صفحات 
مؤسسة الكومبس اإلعالمية، وضم في أجنحته 
مئات األنماط من فنون األدب المختلفة، تمحورت 

الفنية والثقافية، وكانت  حول عدد من األنشطة 
هناك مشاركات لعدد من الجمعيات الثقافية في 
السويد وأربعة معارض فنية باإلضافة للبرنامج 
الثقافي المرافق على مدى األيام األربعة، والذي 
شهد عدداً من المحاضرات والندوات واألمسيات 
بين  وكانت  باألطفال  خاصة  فعاليات  الشعرية. 
الواقعي واالفتراضي، كما كان هناك العديد من 

حفالت توقيع لعدد من الُكتّاب.
كانت  فيروز مخول  السورية  والشاعرة  الكاتبة 
المرافقة  الفعاليات  في  المشاركات  ضمن  من 
عن  حدثتنا  شعرية،  أمسية  وقدمت  للمعرض، 
»معرض  وقالت:  مشاركتها  وعن  المعرض 
ثقافية  تظاهرة  ستوكهولم  في  العربي  الكتاب 

الفتة وهامة لما تشهده من تمازج وتالقح ثقافي 
لي شرف  وكان  متنوعة،  ثقافية  وأنشطة  مميز 
خمسة  فيها  قرأت  شعرية  بأمسية  المشاركة 
نصوص، من كل ديوان لي نص وشاركني على 

الغيتار ابني ميشيل«.
هذا  في  المشاركة  »أحببت  أضافت:  فيروز 
مؤثر  حضور  للعرب  يكون  كي  المعرض، 
على  الثقافة،  خالل  من  السويدي  المجتمع  في 
المتطرفة  اإلعالم  وسائل  له  ترّوج  ما  عكس 
عدد  كثرة  بأن  وإيماني  العربية،  الجاليات  عن 
األوروبية  الدول  ومدن  عواصم  في  المعارض 
وربط  األم،  الثقافة  نشر  في  كبرى  أهمية  لها 
وإقامة جسر  وثقافته  ببلده  المغترب  أو  الالجئ 

متين للعبور إلى الذات«.
»هذا  بالقول  حديثها  اختتمت  مخول  فيروز 
العربية،  الجالية  ألبناء  جامع  حدث  المعرض 
ومحطة ثقافية مهمة، وفرصة لتعريف السويديين 
العرب،  والمفكرين  والفكر  الحضارة  رقي 
الجميلة  الصورة  على  الضوء  إلقاء  وكذلك 
للعالَم العربي والنهضة الفكرية وإزالة الصورة 
العربية،  المرأة  عن  وخاصةً  للعرب  المشوهة 
نحن في العالم العربي نحتاج إلى معرض مهني 
والتعرف على  الحقوق  لبيع وشراء  متخصص 
وكذلك  العالم،  دول  من  والرسامين  المؤلفين 

وجود وكالء حقوق أدبيين للمؤلف والناشر«.
للنشاط  بداية  المعرض  من  الثانية  الدورة  تعدّ 
معارض  توقف  بعد  بأوروبا  العربي  الثقافي 
جائحة  تفشي  بسبب  العالم  في  العربية  الكتب 
العربية  الدار  المشاركين  بين  ومن  كورونا، 
جامعة  دار  لبنان،  من  الساقي  ناشرون،  للعلوم 
المدى  دار  القطرية،  للنشر  خليفة  بن  حمد 
للكتاب  الثقافي  المركز  العراقيتان،  وسطور 

العربية.  النشر  دور  من  المغرب، وغيرها  من 
بأوروبا  تعمل  التي  الدور  من  لعدد  باإلضافة 
بال  ثقافة  سامح،  ودار  إيطاليا،  من  كالمتوسط 
ألمانيا،  من  رشد  ابن  مكتبة  السويد،  من  حدود 

وغيرها.
المغتربة  السوريّة  والشاعرة  الكاتبة  أن  يُذكر 
دمشق  مدينة  مواليد  من  مخول  فيروز 
قسم  العلوم  كلية  من  1964وتخرجت 
السويد منذ ست سنوات  الرياضيات، وتقيم في 
دواوين  ثالث  شعرية،  مجموعات  خمس  ولها 
مطبوعة هي: »خربشات روح، راقص الريح، 
عشق ثالثي األبعاد« وديوانين قيد الطباعة هما: 

»ال تخبروا الغياب عني، نحن الرماد«.
نص »على شرفِة االنتظاِر« من سلسلة قصائد 
:«عشـق  ديوان   .. دمشـق  عشـق  في  صوفية 

ثالثـي األبعـاد«.

على شرفِة االنتظاِر
»أخيُّط الحزَن

ثوَب بنفسجٍ

ُزه بندى الدمعِ المسفوحِ أطِرّ
كدِم غزالٍة

في عراِء هللاِ
أنسُج الغياَب

من بياِض ياسمينٍة
تغفو على كتِف جداٍر 

دمشقيٍّ
أرسُم فيضاَن الشوِق

ودروباً مرصوفةً
بالحجارةِ

أبلُّل سوادَها بدمعِ الوجعِ
ألملُم صوَت

الخطواِت
بيَن جدراِن الرحيِل
أرّمُم اهتراَء ذاكرةٍ

تساقَط منها خيوُط ليِل
دمشَق

تغزلُها نساُء رشيقاٌت

كالغيِم
أثواباً من البروكاِر

أسماٌء كثيرةٌ تتزاحُم
في حنجرتِي..

والغيُم يعلُن انهماَره
تبدأ الريُح عزَف سيمفونيّةَ

الوجعِ..
والخيبِة

ترّن نواقيُس الكنيسِة
وتحلُّق قبيلةٌ من حماِم

يعلُن األموّي تكبيرةَ الصالةِ
تُحلُّق في أفضيِة الشاِم 

ألُف ياسمينٍة
تصاُب وحدتِي

بصداعِ االزدحاِم
تتعثُّر بِي الذكرياُت

امرأةٌ مركونةٌ

بشٌر يمّروَن
بهدوِء القديسيَن والقديساِت

في وطنِي..
ال زالَت تتعثُّر على الطريِق

مفرداُت الحقِد
ال زالَت الكلماُت

تفّض بكارة
النقاء..

هناَك في حاراِت الشاِم
وحيدة

أثرثُر..
أتساقط

مثَل أقماٍر
من ياسمين

ذاهلةً
في شرفاِت االنتظاِر«.

 ريبر هبون 

على  داالً  العنوان  يبدو  الحائط،  على  الصور   
العراق،  يهود  حياة  في  مؤلمة  تاريخية  حقبة 
رَكزت فيه الكاتبة اليهودية تسيونيت فتّال على 
ما  حقبة  في  اليهودي  للمجتمع  معتمة  جوانب 
انتهاًء  العراقية  الملكية  عهد  إبان  الفرهود  قبل 
العراق،  يهود  بحق  اُرتكبت  التي  بالمجازر 
البريطانيين  الملك فيصل وجالء  وانتهاء بحقبة 

عن العراق.
المنهج  على  روايتها  في  الكاتبة  اعتمدت   
على  مبنيةً  التاريخية  الرواية  فكانت  التاريخي، 
على  وكذلك  العلمي  البحث  ميدان  في  تجربتها 
خيالها، فنسجت أبطال روايتها بما يتفق والحقبة 
الرواية  شخوص  أغلب  كان  وقد  المنصرمة، 
حالة  هي  بروزاً  األكثر  والقضية  النساء،  من 
التخلّف السائدة في تلك المرحلة، وتفتت النسيج  
العائالت،  بين  السائدة  والكراهية  االجتماعي 

التشفي  بغية  بكثافة  الممارس  األسود  والسحر 
واالنتقام أو الهيمنة على األفراد كدأب العائالت 
حينذاك  المنشغلة  التقليدية  األرستقراطية 
بالتصارع بدافع حب التملك واالستئثار، حيث لم 
يكن هنالك اهتمام بما يحدث خارج المجتمع من 
تغيرات سياسية متسارعة، وقد كانت لشخصية 

نورية.
لعبت بطلة الرواية، المرأة اليهودية الجميلة دوراً 
ريادياً منذ بداية الرواية حتى نهايتها، من كونها 
كافحت للنهاية وبمفردها في مواجهة المؤامرات 
عائلتها، حيث كشفت خفايا  لتدمير  التي حيكت 
األالعيب الممارسة ضد عائلتها ولم يثِن عزمها 
في  تستمر  أن  من  تباعاً  الثالث  أوالدها  موت 

الحياة وتحارب بسالح الصبر.
ذلك  ليكون  أسمته »ناحوم«،  طفالً  أخيراً  لتنال 
مرحلة  اسمها  جديدة،  لمرحلة  عنواناً  الفتى 

العودة لألرض المقدسة »إسرائيل«. 
جاءت  مهمة  نقاطاً  الرواية  هذه  في  نلحظ 
الرواية،  من  األساس  الفكرة  لتبين  متسلسلة 
طغيان  نتيجة  والتشرذم  االنقسام  حالة  منها 
دور  االجتماعي،  والجهل  الذكورية  النزعة 
المرأة وصمودها واتحادها ألجل الوقوف بوجه 
المفاهيم التقليدية، عالقة نورية بالمطربة زيزي، 
وقتها  التقليدي  المجتمع  نظرة  من  الرغم  فعلى 
لشخصية زيزي وغناءها في الكازينوهات، إال 
أنها برزت بشكٍل مؤثر في نفوذها داخل السلطة 
تخليص  استطاعت  وقد  بالمسؤولين،  وعالقتها 

الشرطة  قبضة  من  المتبقي  الوحيد  نورية  ابن 
السرية العراقية.

إلى  يشير  كرمز  األسود  السحر  إلى  اإلشارة   
وبروز  اجتماعي،  وانسجام  توافق  وجود  عدم 
الجاه،  ذات  اليهودية  العائالت  بين  الكراهية 
وتعاسة  فناء  حساب  على  البروز  ومحاولتهم 

اآلخر.
العادات،  فتال  تسينونيت  الكاتبة  جّسدت  لقد 
المأكل  الطعام،  الدينية،  الطقوس  التقاليد، 
مرّكزة  بطريقة  لنا  لتنقل  والمأوى  والملبس 
نحو  على  حينذاك  السائدة  الحياة  معالم  ومعّمقة 

يوحي وكأنها إحدى بطالت تلك الحقبة.
دينية  ألسباب  اليهود  معاداة  سياسة  ونتيجة 
عموماً  األوسط  للشرق  يتسَن  لم  وتاريخية 
والعربي خصوصاً فهم القضية اليهودية بشكلها 
فبقي  المؤامرة،  نظرية  عن  بعيداً  الموضوعي 
لليهودية  كارهاً  ُمغيباً  أوسطي  الشرق  العقل 
والصهيونية إثر تلك الدعاية المنظمة الممارسة 
لرواية  فكان  وعقود،  وحقب  قرون  طيلة  عليه 
بين  الجسور  مد  في  دوراً  الحائط  الصور على 
اليهودي وغير اليهودي، وإن كانت تسلط الضوء 
على حقبة معينة محددة تخص يهود العراق دون 
األكثرية  حرب  فإن  فيه  شك  ال  وبما  غيرهم، 
وعقائدية  سياسية  ألسباب  نتيجة  األقليات  ضد 
كانت عنوناً عريضاً للقرن العشرين نذكر إبادة 
األرمن، الكرد /مذبحة ديرسم، حلبجة، األنفال/، 

األشوريين، والسريان » مذابح سيفو«.

المجتمع  على  الحاخامات  تأثير  على  التركيز   
تمارسه  كانت  الذي  السحر  ودور  جهة  من 
نخبة المجتمع في اإلضرار باألفراد، في إشارة 
عن  الناس  وابتعاد  السائدة،  العصر  لطبيعة 
التفكير بالدراسة واالرتقاء، والعبء المضاعف 
وتفادي بطش  بالعفة  للتمسك  المرأة  تبديه  الذي 
البيت،  أو  الشارع  في  كان  إن  سواء  الذكور 
الرواية  في  »النسوية«  المواقف  تتجلى  حيث 
الرجل  ازدواجية  الكشف عن  في  بتصاعد حاد 

وامتهانه لعب دورين متناقضين، حيث يحق له 
نعت  وكذلك  المراقص،  في  العاهرات  مجاورة 
المرأة التي تقيم معه بالسيئة وكونها منبع الرذيلة 
تسيونيت  الروائية  فتعود  واللعنات،  والفجور 
تجاوزت  إن  المرأة  دور  على  التأكيد  في  فتّال 
ما  وإنقاذ  الموت  من  الرجل  إنقاذ  في  الكراهية 
تبقى  للخروج بهم من قعر الهالك إلى األرض 

الموعودة.

بالرغم من التوسع الهائل في عالم التكنولوجيا واإلنترنت ومئات المنصات التي باتت ُتعرف كعالم افتراضي ال حدود  قامشلو/ عبد الرحمن محمد – 
آلفاقه ومعطياته وعوالمه المتنوعة، فإن الكتاب ما يزال ُيالقي تلك المكانة الالئقة والحميمية لدى شريحة واسعة من الناس، وما زال الكثير من 

محبي وعّشاق الكتاب يبحثون عنه، ويحتفون به كظاهرة وثقافة راسخة ُتنمي الفكر وترتقي بالثقافة.  
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مخصصات أهالي الحسكة من الخبز ال تكفيهم،
 والخبز السياحي باهظ الثمن

هوس معرفة جنس الجنين يثير جداًل 
بين السوريين

مدارس شمال وشرق 
سوريا تتحضر لبدء العام 

الدراسي الجديد

أمام  تقف سعاد حسين )62 عاماً( »لساعات« 
فرن تل حجر اآللي في مدينة الحسكة، في شمال 
ممن  أحد  يقوم  أن  أمل  على  سوريا،  وشرق 
يملكون إذناً بالدخول إلى الفرن بجلب ربطة من 

الخبز لها.
لشراء  األحيان  من  كثير  في  المرأة  وتضطر 
الخبز من الباعة أو من األفران السياحية بأسعار 
األسابيع  بعض  في  تحصل  ال  ألنها  مرتفعة، 
سوى على »ربطتين من الخبز« ال تكفيان حاجة 

عائلتها المكونة من أربعة أفراد.
قلّة  من  الحسكة  مدينة  في  سكان  ويشتكي 
من  عليهم  يوزع  الذي  الخبز  من  مخصصاتهم 
يقوم  بينما  )الكومينات(،  األحياء  خالل مجالس 
بسعر  األرصفة  على  ببيعه  محتكرون  باعة 

مرتفع.
وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الخبز السياحي، 
الذي وصل لــ 1200 ليرة للربطة الواحدة )سعة 
600 غرام(، بعدما كانت بــ 800 ليرة قبل نحو 
أسبوع، فيما يباع رغيف خبز األفران الحجرية 

بـ400 ليرة سورية للرغيف الواحد.
للمرأة  السماح  الفرن  عن  المسؤولون  ويرفض 
الستينية بالدخول إليه رغم تواجدها »بشكل شبه 
لدى  إن مخصصاتها  يقولون  إذ  هناك،  يومي« 

المعتمد وعليها أن »تتدبر أمرها«.

35 فرناً

ومنتصف كانون الثاني من العام الجاري، رفعت 
)الطحين  مادتي  عن  الدعم  السورية  الحكومة 
الخبز  تنتج  التي  لألفران  المقدمة  والمازوت( 
العادي، وذلك بعد خالفات مع اإلدارة الذاتية ما 

تسبب بتوقف غالبية األفران.
اآللية  األفران  على  الذاتية  اإلدارة  تشرف  فيما 
العامة في المدينة، والتي يبلغ عددها ثالثاً داخل 
مدينة الحسكة، وهي أفران تل حجر وغويران 

والصالحية.
الذاتية  اإلدارة  تكفلت  الجاري،  تموز  وبداية 
الخاصة،  لألفران  والمحروقات  الطحين  بتقديم 

حيث عاد 32 فرناً في األحياء للعمل.
لمديرية  المشارك  الرئيس  حسو  عمر  وقال 
األفران في مقاطعة الحسكة، في تصريح لوكالة 
إلى  نورث برس، إنه ُخصص 32 فرناً خاصاً 
ليصبح  العامة،  اآللية  الثالثة  األفران  جانب 
عدد األفران الموجودة ضمن الخدمة في مدينة 

الحسكة 35 فرناً.
على  يُوزع  الخبز  أن  إلى  »حسو«  وأشار 
األحياء  مجالس  مع  بالتنسيق  المعتمدين 
والمجالس الموجودة في النواحي، والتي تُشرف 

على سير العمل.
األفران  أزمة على  لتالفي حدوث  أنه  وأضاف 
من قبل كافة المعتمدين، يتم تحديد جداول لتوزيع 
الخبز على المعتمدين كل يومين لمرة واحدة، مع 

منحهم مخصصات السكان في األحياء ليومين.
عدد  على  بناًء  مخصصاتهم  المعتمدون  ويُمنح 
حي  كل  مجلس  ضمن  الموجودة  العائالت 
وتستحق  العائلة.  أفراد  لعدد  ووفقاً  )كومين(، 
دون،  وما  أشخاص  ثالثة  من  المكونة  العائلة، 

ربطة واحدة كل يوم.

الخبز ال يكفي!

فيما ُخصصت ربطتان للعائلة المكونة من أربعة 

يزيد  التي  للعائلة  وثالث  أشخاص،  سبعة  الى 
عدد أفرادها عن سبعة أفراد.

ال  إنهم  برس،  نورث  لوكالة  قالوا،  سكاناً  لكن 
المحدد  الوقت  في  يحصلون على مخصصاتهم 
لهم. وأصبحت رحلة  المخصصة  الكمية  ووفق 
الدخل  محدودي  مهام  إحدى  الخبز  عن  البحث 
بمقدورهم  ليس  والذين  الحسكة،  في  اإلضافية 
شراء الخبز من األفران السياحية بسبب التدهور 

المعيشي.
وهو  عاماً(،   43( الجدوع  فواز  عائلة  وتتألف 
من سكان حي النشوة الغربية، من عشرة أفراد، 
لكنه يحصل على ثالث ربطات من الخبز لثالثة 

أيام فقط خالل األسبوع.
فأضطر  تكفينا،  ال  المخصصات  »هذه  ويقول: 
لشراء الخبز من الباعة المتجولين بنحو 1500 
تسعة  على  تحتوي  التي  الواحدة  للربطة  ليرة 

أرغفة«.
ويطالب »الجدوع« مؤسسة األفران في اإلدارة 
يومي:  بشكٍل  الخبز  بتوزيع  بضرورة  الذاتية 

»ألننا في أيام الجمعة والسبت ال نحصل عليه«.
اإلدارة  في  مسؤول  قال  الماضي،  والخميس 
الذاتية لشمال وشرق سوريا، إن »مخزون القمح 
االحتياطي الموجود في الصوامع والمستودعات 
التابعة لإلدارة قادر على سدِّ احتياجات السكان«.
هذا  الذاتية  لإلدارة  التابعة  المراكز  واستلمت 
القمح، وبهذا يكون  ألف طن من  الموسم 184 
إنتاجية خالل  األقل  هو  العام  لهذا  القمح  موسم 
تصريحات  بحسب  الماضية،  الثالث  السنوات 

لمسؤولين في اإلدارة.
االقتصاد  لهيئة  المشارك  الرئيس  وقال 
والزراعة، سلمان بارودو، إن: »اإلدارة الذاتية 
قادرة على تأمين أي نقص في مادة القمح، وهي 

لن تسمح بحدوث أزمة خبز مستقبالً«.
حالياً  الموجودة  الكمية  إن  »بارودو«  وأضاف 
في المراكز التابعة لإلدارة الذاتية تتجاوز 380 
ألف طن، من بينها 200 ألف طن من مخزون 

األعوام السابقة.

»الوضع يسء«

ويقول عبد الحميد سعدون )46 عاماً(، وهو من 
سكان حي النشوة الغربية، إن وضعه سيء جداً 
الذي  الحّي  مجلس  في  الخبز  ورود  قلّة  نتيجة 

يسكن فيه.
ويشير إلى أنه: »في الحين الذي ال نحصل على 
خبز من الكومين أليام، فإنه يتوفر بسعر 1000 
ليرة و1500 ليرة لدى الباعة في دوار الشريعة 

بحي النشوة«.
الخبز  من  مخصصاتهم  على  السكان  ويحصل 
تحتوي  التي  الواحدة  للربطة  ليرة   250 بسعر 

على تسعة أرغفة.

باعة ومخالفات

أشخاص  دخول  يشاهدون  أنهم  سكان  ويقول 
تل  فرن  إلى  نارية  دراجات  وعلى  بسيارات 
حجر ألخذ الخبز بكميات متفاوتة. وعند السؤال 
الرد«  يأتي  بالدخول،  لهم  السماح  أسباب  عن 
االقتصاد«  مديرية  من  موافقات  بحوزتهم  أن 
تسمح لهم بالدخول والحصول على الخبز، لكن 
عند  تنتهي  هؤالء  يخرجها  التي  الخبز  أكياس 
نسوة وأطفال يبيعونها للمارة في دوار الشريعة 
بحي النشوة الغربية، وال ينكر الرئيس المشارك 
لمديرية األفران، حدوث تجاوزات »تتم مالحقة 

منفذيها«.
ويضيف أن: »التموين يقوم بدوره في المراقبة 
ومتابعة سير العمل في األفران الخاصة والعامة، 
وتجري مخالفة أي فرن أو معتمد يقوم بالتالعب 

بالمخصصات أو الجودة«.

بين اللون األزرق أو الزهري، يحسم األزواج جنس 
الجنين في تقليد اجتماعي متعارف عليه، تبدأ تفاصيله 

حين تباشر األم الحامل تأمين مستلزمات المولود.

استفزاز غري مربر

ألزواج  إعالنات  نشر  أخيراً  الواجهة  إلى  تقدم 
سوريين، عن جنس الجنين، في أماكن أثرية وسياحية 
خارج البالد، باهظة التكاليف، وفي هذا السياق، برز 
بإعالن  وزوجته  شهير  سوري  »يوتيوبر«  ظهور 
جنس الجنين على جدران األهرامات المصرية، الذي 

قوبل باستياء سوري - مصري معاً.
الـ  بإعالن  المصرية  الرسمية  الجهات  شككت  وإذ 
ظهر  األخير  أن  إال  وزوجته،  سيامند  »يوتيوبر« 
ليؤكد وجود وثائق من الجهة المعنية تخوله االحتفال 

في هذا الموقع األثري.

الحفل بني املوضة والكسب

من  نوع  بهكذا  الهوس  أن  السوري  الشارع  يعتبر 
ذروته  إلى  وصل  واألمر  مبرر،  غير  اإلعالنات 
على إثر حفل أقيم في كندا، أغلق فيه رجل األعمال 
السوري، رؤوف الجعفري، أحد أهم الجسور، معلناً 
إلغالق  الالزمة  التصاريح  كل  على  استحصل  أنه 

الجسر من قبل السلطات المختصة.
يضاف إلى هذين االحتفالين، حفل سابق يعد من بين 
األكثر شهرة أيضاً، إذ أقدم »يوتيوبر« سوري، يدعى 
أنس وزوجته أصالة، بإعالن جنس الجنين في أيلول 
اإلمارات  دولة  في  خليفة  برج  إضاءة  بعد   ،2020

العربية المتحدة، باللون األزرق.
ليست  أنها  الحفالت  هذه  منتقدي  من  فريق  ويرى 
المتابعين على  سوى أسلوب جاذب لكسب مزيد من 
المنصات االجتماعية، بالتالي مزيد من كسب المال، 
بينما يعتبر آخرون أن األمر مجرد احتفال وال بأس 

من الفرح واالبتهاج.
االتصاالت،  تكنولوجيا  مجال  في  المختص  ويشدد 
جودت الجابري، )سوري يقيم في دبي(، على أن من: 
»المجدي لو أنفق هؤالء تلك األموال على الفقراء في 

بالدهم بدالً من التباهي بذلك«.

التحول إىل ظاهرة

احتفاالت في عدد من  أقيمت  السوري،  الداخل  وفي 
في  الحفالت  منظمي  أحد  ويتحدث  العامة،  األماكن 
دمشق، عن إعداده حفالت من هذا النوع ضمن نطاق 
ضيق، لم تكن في أماكن عامة أو مواقع أثرية، كما 
بل في منازل فخمة، ويتابع: »في  حدث في مصر، 
واجهة  زوج  أضاء  معرفتي،  حسب  حلب،  مدينة 
لوحة  بحجز  زوجته  فاجأ  وآخر  التوليد،  مستشفى 

إعالنات قرب منزله إلعالن نوع الجنين«.

املساوئ

وترى األخصائية المجتمعية هدى كعكة، المحاضرة 
في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي، أن هذه 
الحاالت في البالد ما زالت قليلة، ولم تصبح ظاهرة 
بعد، واصفة إياها بأنها ممتعة، ولكن لها حدود وقيود 
في مجتمعنا، وتضيف: »أحياناً، يتسبب تحديد جنس 
الجنين مسبقاً، بشكل عام، بنوع من العنف االجتماعي 
الجنين  تنتظر  التي  األسرة  كانت  إذا  السيدات،  ضد 
العناية  البنات، فقد يتسبب األمر بعدم  لديها عدد من 

بالجنين أو األم الحامل«.
في المقابل، ترى هدى في األمر إيجابيات أيضاً لجهة 
المستلزمات  وتحضير  مسبقاً،  الجنين  جنس  معرفة 
هذا  إلى  السوريين  من  كثيرون  وينظر  به.  الخاصة 
التصرف االجتماعي الوافد، بأنه ال يعدو كونه تقليداً 
مع  ولكن  غريباً،  يراه  من  ومنهم  به،  مرغوب  غير 

مرور الوقت سيتحول إلى عادة.
باإلحساس  التحلي  ضرورة  على  ناشطون  ويحض 
حروب  من  البالد  به  تمر  ما  نتيجة  بالمسؤولية 
إلى  بالنظر  يجب،  حيث  المال  وإنفاق  وأزمات، 
واقع ما تعانيه البالد، وخصوصاً األطفال المشردين 
والمحتاجين أيضاً من النساء والرجال نتيجة الحرب 

وأزمات الحصار والمعيشة.

بإقليم  والتعليم  التربية  هيئة  في  مسؤول  قال 
لدوام  اإلداري  األسبوع  أعمال  إن  الجزيرة 
تحضير  تشمل  سوريا  وشرق  شمال  مدارس 
الكتب المدرسية ومستلزمات الوقاية من فيروس 

كورونا.
»الدوام  وإداريون  معلمون  بدأ  األسبوع،  وهذا 
بشكٍل  الطالب  دوام  يبدأ  أن  على  اإلداري«، 

رسمي في الثاني عشر من أيلول الحالي.
لهيئة  المشترك  الرئيس  العلي، وهو  وقال زياد 
يقومون  المعلمين  إن  الفرات،  إقليم  في  التربية 
ليكونوا  الكتب  واستالم  المدارس  بتجهيز 

جاهزين الستقبال التالميذ.
من  كمية  بتأمين  قامت  الهيئة  أن  وأضاف 
التالميذ مع  لتوزيعها على  الطبية«  »الكمامات 

بدء العام الدراسي.

يضم  الذاتية،  لإلدارة  تقسيم  هو  الفرات  وإقليم 
مدينتي كوباني وصرين وريفيهما وقرى كانت 
تتبع كري سبي/ تل أبيض قبل االحتالل التركي 

لها عام 2019.
ويبلغ عدد المعلمين في إقليم الفرات 3600 معلم 
في 600 مدرسة تضم 60 ألف تلميذ للمراحل 
الدراسية الثالثة، بحسب إحصائية العام الفائت.

ويتم قبول األطفال في الصف األول االبتدائي، 
باإلضافة   2015 عام  مواليد  من  العام،  هذا 

لمواليد الشهر األول من عام 2016.
التدابير  ستتخذ  المدارس  إن  »العلي«  وقال 
الوقائية وستلتزم بأي إغالق محتمل يصدر عن 
الجديدة  اإلصابات  نسب  بحسب  الصحة  هيئة 

بكوفيد-19.
وكاالت

وصول مياه الفرات إلى الحسكة والتوزيع على األحياء قريبًا

المناخ هل يعصف باالقتصاد؟

ضد  ’’الجريمة  عنها  يُقال  ما  أقل  خطوةٍ  في 
التركي  االحتالل  جيش  تعمد  اإلنسانية’’ 
ومرتزقته قطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة 
نساٍء  من  المهجرين  ليالحقوا  وضواحيها، 
أقسى  لهم  مسببين  مسنين  وشيوٌخ  وأطفال 
اإلنساني  بالجانب  آبهين  غير  المعاناة  أنواع 
المدينة  أدخل  مما  الدولي،  والميثاق  واألخالقي 
في أزمة نقص مياٍه حادة خلّفت العديد من اآلثار 
كاألفران  التحتية  والبنى  السكان  على  السلبية 
بأّن  العلم  مع  أخرى،  ومؤسساٍت  والمشافي 
اإلدارة الذاتية لم تترك مجاالً لحكومة االحتالل 
والحجج  الذرائع  خلق  في  ومرتزقته،  التركي 
حيث  للمياه،  المتعمد  القطع  لممارسة  الواهية 
قامت بكل ما يلزم من أجل تحييد محطة علوك 
أوجه  عن  المحتلة  كانيه  سري  مدينة  شرقي 
الصراع، وقدمت العديد من التنازالت في سبيل 
وطأة  وتخفيف  للمواطنين  الشرب  مياه  إيصال 
المياه وغياب  تكرار قطع  العطش عليهم، ومع 
المجتمع الدولي عن الحل، كان يُستوجب إيجاد 
الناجع  الحل  ووضع  القصوى  بالسرعة  البديل 
وإنهاء  وضواحيها،  المدينة  ألهالي  والمستمر 

معاناتهم بشكٍل كامل.

مرشوع الفرات يرُبرص النور

عن  بديل  إيجاد  في  جادّةً  الذاتية  اإلدارة  كانت 
محطة علوك والتخلص نهائياً من ابتزاز حكومة 
قطع  في  وذرائعها  الفاشيّة  التركي  االحتالل 
المياه، وباشرت بالعمل على مشروع استجرار 
ولم  الفرات،  نهر  من  للشرب  الصالحة  المياه 

تدخر جهداً في إنجاح هذا المشروع على الرغم 
العلم  مع  المرتفعة،  وتكاليفِه  تنفيذِه  من صعوبة 
من  القادم  المياه  خط  طول  ضعف  يبلغ  بأنهُ 
هذا  عن  وللحديث  المحتلة،  كانيه  سري  مدينة 
الموضوع التقت صحيفتنا »روناهي« بالرئيس 
مقاطعة  في  والبيئة  البلديات  للجنة  المشترك 
الحسكة آلدار محمد حيث قال: »باشرنا بالعمل 
الفرات  نهر  من  الشرب  مياه  استجرار  على 
باب  من  وليس  الملحة،  الضرورة  مبدأ  من 
المشروع  تنفيذ  على  العمل  ودام  الخيارات، 
تمكنا  وقد  متواصلة،  أشهر  ثمانية  من  ألكثر 
انتشار  خالل  واجهتنا  التي  الصعاب  تذليل  من 
الجائحة وإغالق المعابر التي أثرت على مسير 
المواد  تأخر بعض  بسبب  مباشر،  بشكٍل  العمل 
الالزمة الستكمال المشروع، وبالفعل تم العمل 
على تمديد شبكة استجرار المياه من نهر الفرات 
الضخ  محطات  وتجهيز  الحسكة،  مدينة  إلى 
الالزمة في كل من ’’العلوة والسبعة وأربعين’’ 
وتجهيز  الكهربائية،  الطاقة  بشبكة  وتزويدها 

محطة التصفية في العزيزية« 

مشاكل تقنّية أعاقت الضخ

الخدمة  عن  خارجة  األنابيب  »كانت  وأضاف: 
لعدة سنوات، وهي األنابيب الرئيسية الستجرار 
المياه الصالحة للشرب باإلضافة للمحطات التي 
لتزود  جديد  من  لتأهيل  وبحاجة  معطلة  كانت 
األهالي بمياه الشرب، وبعد إيصال المياه لمدينة 
الحسكة كانت المهمة الرئيسية قد أُنجزت وتكللت 
ولوال  البداية  في  تجريبية  كمرحلة  بالنجاح، 

تعرضنا لبعض المشاكل التقنية، التي حالت بيننا 
المحددة،  الزمنية  الفترة  في  المياه  ضخ  وبين 
ووزعت  التنفيذ  حيز  دخلت  قد  المياه  لكانت 
على األهالي، وقد صرحنا في وقٍت سابق بأن 
مثلما  المياه سيتم خالل 48 ساعة، ولكن  ضخ 
ذكرنا سابقاً تعرضنا لمشاكل تقنية وفنية وسيتم 
السيطرة عليها قريباً جداً وسنستأنف ضخ المياه 
كما هو مخطُط لهُ، ولكن من جهة أخرى حققنا 
انتصاراً كبيراً على الصعيد السياسي من خالل 

قوة اإلرادة في اإلدارة الذاتية، حيث كنا في سباق 
والمناطق  الحسكة  مقاطعة  إلخراج  الزمن  مع 
التي  واالستغالل  االبتزاز  دائرة  من  العطشى 
والمرتزقة  التركي  االحتالل  جيش  مارسها 
التابعين لهُ، وهذا يبين حجم القدرة التي تتمتع بها 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية، بإمكاناتها المتوفرة 

وسواعد أبنائها«. 

شهد عالمنا المعاصر في العقد األول من القرن 
المناخي  التغير  آثار  ازدياد  والعشرين  الحادي 
قوى  أو  داخلية،  طبيعية  عمليات  سببه  والذي 
الجوي،  الغالف  بنية  في  تغيرات  أو  خارجية، 
أو في اتساع رقعة اليابسة، وتمثلت إرهاصات 
وارتفاع  والفيضانات  باألعاصير  التغير  هذا 
درجات الحرارة الناجمة عن انبعاثات الغازات، 
والتي شكلت تهديداً للمجتمع الدولي ولالقتصاد 

العالمي برمته.
إن لتغير المناخ جملة من التأثيرات السلبية على 
واالقتصادية،  واالجتماعية  البيئية  األصعدة 
ولكن يبقى التأثير االقتصادي هو األهم، وتتمثل 
التغيرات  عن  الناشئة  االقتصادية  الخسائر 

المناخية فيما يلي:
• التأثير السلبي المباشر على الناتج واإلنتاجية 
درجات  في  األجل  طويل  التغير  جراء  من 
الحرارة، وزيادة حدة أو تعاقب حدوث الظواهر 
الزارعة  قطاع  في  السيما  المتطرفة  المناخية 

وصيد األسماك والسياحة.
سطح  مستوى  ارتفاع  عن  الناشئة  التكاليف   •
ارتفاع  فحدوث  الفيضانات،  شدة  وزيادة  البحر 
الناتج  يخفض  أن  شأنه  من  واحد  متر  قدره 
من  العديد  في   %10 بنحو  اإلجمالي  المحلي 

الدول كمصر وموريتانيا وبنغالديش.
• استمرار التدهور في األوضاع المالية بسبب 
وزيادة  التقليدية،  الضريبية  القواعد  تقلص 
اإلنفاق الموجه لتخفيف تغير المناخ والتكيف مع 

مستجداته.
• تكلفة الجهود الرامية إلى تخفيض نسب انبعاث 
الطاقة  أسعار  ارتفاع  ذلك  في  بما  الغازات، 

وزيادة االستثمار.
لبعض  المدفوعات  موازين  في  بروز مشكلة   •
الدول بسبب انخفاض صادرات السلع والخدمات 
والسياحة(  واألسماك  الزراعية  )المنتجات 
الغذائية  السلع  استيراد  إلى  الحاجة  وازدياد 

وغيرها من السلع األساسية.
التنوع  بفقدان  ترتبط  التي  السلبية  اآلثار   •
المناخ  تغير  وآثار  البيئية،  والنظم  البيولوجي 

على صحة اإلنسان ونوعية الحياة.

المناخية  التأثيرات  من  متنوعة  مجموعة  هناك 
تغطيها تقديرات التكاليف من حيث الناتج المحلي 
اإلجمالي، وعادةً ما يتم تجميع تلك التأثيرات في 

مجموعتين هما:

مجموعة التأثريات السوقّية

تشمل اآلثار على القطاعات الحساسة للتغيرات 
والمصايف  والغابات  كالزراعة  المناخية 
بالمناطق  تلحق  التي  واألضرار  والسياحة، 
البحر،  سطح  مستوى  الرتفاع  نتيجة  الساحلية 
التدفئة  الطاقة )ألغراض  نفقات  في  والتغيرات 

أو التبريد(. والتغيرات في موارد المياه.

مجموعة التأثريات غري السوقّية

األمراض  كانتشار  الصحة  على  اآلثار  تشمل 
المعدية واشتداد نقص المياه والتلوث، واألنشطة 
ونشاطات  والتسلية،  كالرياضات،  الترويحية 
التنوع  كفقدان  البيئية  واألنظمة  الطلق،  الهواء 
)لسبب  البشرية  والمستوطنات  البيولوجي، 
محدد هو أن المدن والتراث الثقافي ال يمكن لهما 
الهجرة(، وفيما يتجاوز درجة الحرارة المبدئية، 
هناك أثر لمستوى التنمية على األضرار الناجمة 

عن تغير المناخ.
المناخ  تغير  تأثير  أن  إلى  وتشير دراسات عدة 
توزيعه،  في  متشابه  المناطق  مختلف  على 
التأثيرات  تعديل  طريق  عن  ذلك  ويتحقق 
اإلقليمية في ضوء التأثير العالمي في كل دراسة 
أشد  تشهد  أن  يُرجح  التي  فالمناطق  حدة،  على 
اآلثار سلباً مقارنةً بسواها تشمل إفريقيا، وجنوب 
شرق آسيا )وخصوصاً الهند(، وأميركا الالتينية 
التنمية  منظمة  في  األعضاء  األوربية  والدول 

.)OECD( والتعاون في الميدان االقتصادي
وعلى العكس من ذلك، يتوقع أن تعاني الصين 
وأمريكا الشمالية والدول اآلسيوية األعضاء في 
منظمة التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي 
واقتصادات مرحلة التحول )وخصوصاً روسيا( 

تأثيرات أقل، بل إنها قد تستفيد، وهو ما يعتمد 
على المدى الفعلي لالحترار.

الكبير،  السلبي  للتأثير  تفسيراً  الهند  في  ونجد 
األمطار  نمط  في  كالتغير  الكارثة«،  »مخاطر 
بالزراعة،  تلحق  التي  واألضرار  الموسمية، 

وتدهور األوضاع الصحية.
في  تقديره  ورد  أثر  أهم  أن  نجد  إفريقيا  وفي 
تدهور  هو   ordhaus&Boyer دراسة 
أمراض  انتشار  عن  الناجم  الصحية  األوضاع 
المناطق الحارة، غير أن هناك تقديرات أحدث 
لآلثار المرجح وقوعها عن اإلمكانات الزراعية 
ويتوقع أن تكون أضرارها أكبر على الزراعة.

منظمة  في  األعضاء  األوربية  الدول  وتتضرر 
التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي ضرراً 
واألضرار  الكوارث  مخاطر  تأثير  من  كبيراً 
التي تلحق بالمناطق الساحلية، وتؤكد التقديرات 
وآسيا  إفريقيا  أن  المناخ  تغير  لتأثير  الفيزيائية 
هاتين  ففي  للمخاطر.  كبيرة  بدرجة  معرضتان 
نسمة  مليار  حوالي  يواجه  سوف  المنطقتين، 
نقصاً في المياه بحلول عام 2080م، وقد يسقط 
لفيضانات  ضحايا  نسمة  ماليين   9 من  أكثر 
المناطق الساحلية، وقد يزداد انتشار الجوع بين 
أعداد كبيرة، وربما كانت الدول »الجزرية« في 
المحيط الهادي األكثر تعرضاً وبصورةٍ مباشرةٍ 
ارتفاع  مجرد  إن  حيث  الفقيرة،  الدول  بين  من 
أن  يمكن  البحر  سطح  مستوى  في  بسيط  جديد 

يؤثر تأثيراً هائالً على بيئة تلك الدول.
يشكل تغير المناخ تهديداً لدول العالم كافة، ولكن 
لالنعكاسات  تعرضاً  األكثر  هي  النامية  الدول 

السلبية لتغير المناخ، فتشير التقديرات إلى أنها 
ستتحمل نحو 75 – %80 من تكاليف األضرار 
التي تنجم عن تغير المناخ. فازدياد درجة حرارة 
الحرارة  درجة  عن  مئويتين  بدرجتين  األرض 
وهو  الصناعية–  الثورة  قبل  سائدة  كانت  التي 
الحد األدنى الذي من المرجح أن يشهده العالم- 
يمكن أن يسفر عن انخفاض دائم للناتج المحلي 
اإلجمالي بنسبة -4 %5 بالنسبة ألفريقيا وجنوب 
على  كبير  بشكٍل  تعتمد  النامية  فالدول  آسيا. 
المال  ورأس  اإليكولوجية  المنظومات  خدمات 
تتسم  قطاعات  في  اإلنتاج  أجل  من  الطبيعي 
من  الكثير  ويعيش  المناخ،  تجاه  بالحساسية 
وأوضاع  طبيعياً،  مكشوفة  مواقع  في  سكانها 
والمؤسسية  المالية  وقدراتها  خطرة  اقتصادية 
على التكيف محدودة، ويشير صانعو السياسات 
في بعض الدول النامية إلى أنه يتم تحويل المزيد 
على  التغلب  ألغراض  التنموية  موازناتها  من 

طوارئ متعلقة باألحوال الجوية.
وستتأثر الدول التي تتمتع بمستوى دخل مرتفع 
المعتدل،  الحراري  االحتباس  بظاهرة  أيضاً 
والواقع أن األضرار بالنسبة للفرد ستكون أعلى 
من   16% نسبة  تُشكل  ألنها  الغنية  الدول  في 
نسبة -20 25%  ولكنها ستتحمل  العالم،  سكان 
من األضرار العالمية الناجمة عن أثر االحتباس 
ستجعلها  الكبيرة  ثروتها  أن  غير  الحراري، 
أكثر قدرة على التغلب على ذلك. فتغير المناخ 
بيدَ  والدول-  األقاليم  كافة  دمار في  سيُسفر عن 
المتقدمة  الدول  بين  الكبيرة  الفجوة  سيزيد  أنه 

والدول النامية.
المناخي  التغير  عن  الناجمة  الخسائر  وتتفاوت 
فالدول  للدول،  االقتصادي  التقدم  لدرجة  تِبعاً 
على  كبير  بشكٍل  اقتصادها  يعتمد  التي  النامية 
يكون  سوف  األسماك  وصيد  الزراعة  إنتاج 
فانكهاوزر  ويُقدر  مضاعفاً،  الـتأثير  حجم 
 89.1 بحوالي  النامية  الدول  خسائر  إجمالي 
مليار دوالر سنوياً، أي بنسبة %1.6 من الناتج 
دول  مجموعة  تتكبد  بينما  اإلجمالي،  المحلي 
منظمة التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي 
ما  أو  دوالر  مليار   180.5 نحو   )OECD(
يعادل %1.3 من إجمالي ناتجها المحلي، ويتوقع 

المناخية  للظواهر  اإلجمالية  الخسائر  تبلغ  أن 
العميقة إلى 300مليار دوالر سنوياً بحول عام 

2050م.
وفي الختام نرى أن تقليل اآلثار االقتصادية لتغير 
االقتصاد  ومعايير  أسس  تبني  يتطلب  المناخ 
األخضر التي تشجع على إيجاد مصادر جديدة 
ونظيفة للطاقة ذات انبعاثات كربونية منخفضة 
من  للحد  تكنولوجية  أساليب  على  واالعتماد 
أكثر  المواصالت وتقنيات  الكربون في  انبعاث 
كفاءة الستخدام األراضي الزراعية، والحد من 

تعرية التربة وحماية التنوع البيولوجي.
هناك العديد من المعوقات التي تحد من التأثيرات 
السلبية للتغيرات المناخية على االقتصاد، يمكن 

إيجاز أهمها في اآلتي:
1ـ ارتفاع تكاليف تعبئة االستثمارات الضرورية 
الدول لالستجابة  اتخاذ إجراء من جانب  وحفز 
التي  الرئيسة  المعوقات  أحد  يمثل  المناخ  لتغير 

تحد من التخفيف من آثار التغير المناخي.
2ـ يُشكل االرتفاع النسبي لتكاليف مشاريع آلية 
التنمية النظيفة التي تنطوي على استخدام الطاقة 

المتجددة عائقاً أمام استخدامها بشكٍل واسع.
والتنبؤ  وتحليلها  البيانات  جمع  عدم  يمثل  3ـ 
ومعالجة  فهم  أمام  عائقاً  صحيحة  بصورة  بها 
اآلثار المناخية، ويشمل ذلك البيانات عن: آثار 
تغير المناخ على الصعيدين اإلقليمي والوطني، 
على  إجراءات  اتخاذ  عن  التقاعس  وتكاليف 
المديين القصير والبعيد، واآلثار المترتبة بالنسبة 

للدول األقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة.
إطار  في  حالياً  المتاح  التمويل  كفاية  عدم  4ـ 
تدابير  لدعم  األطراف  المتعددة  التمويل  آليات 

التكيف في الدول الضعيفة.
5ـ يؤدي عدم وجود دالئل سوقية واضحة إلى 
تثبيط همم القطاع الخاص في مجال االستثمار، 
عالوة على ذلك ال يوجد إلحاح في بعض األنحاء 
مما  والتكيف  للتخفيف  قوية  تدابير  اتخاذ  على 
يشكل عائقاً أمام تعزيز مشاركة القطاع الخاص 
لمعالجة  متضافرة  عالمية  إجراءات  اتخاذ  في 

اآلثار السلبية للتغير المناخي.
وكاالت

 الحسكة/ آالن محمد - عانت مدينة الحسكة والمناطق القريبة منها من أبشع الظروف اإلنسانية التي تسبب بها جيش االحتالل التركي، وبفضل 
الجهود الحثيثة التي قامت بها اإلدارة الذاتية، استطاعت إنجاح مشروع استجرار المياه من نهر الفرات لُيغذي المدينة. 


