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األسد يراوغ وأردوغان 
يهدد.. حقائق تكشفها 

التصريحات اإلعالمية

الحسكة:  مواطنو 
مطلبنا بيان الوضع الصحي للقائد أوجالن

التركي  التقارب  بخصوص  السيناريوهات  اختلفت 
انتهاك  الهزلية،  بـاملسرحية  ووصفت  السوري، 
حلقوق السوريني، ألعوبة جديدة، مؤامرة ضد شعوب 
التصريحات  التخبطات في  املنطقة، وعلى أساس 
تتعدد  الطرفان،  عنها  يكشف  التي  اإلعالمية 
لصورة  أكثر  توضيح  في  والتحليالت،  املسميات 

السياسة املصلحية، التي ميتلكها الطرفان... 8

أكد مواطنون في جنوب احلسكة، أن ما يجري بحق القائد عبد اهلل أوجالن من عزلة مشددة، 
هو انتهاك صارخ حلقوق األنسان، ووصمة عار على جبني املنظمات احلقوقية، التي تدعي 

اإلنسانية، ومنها جلنة مناهضة التعذيب األوروبية... 5 

بدء االمتحانات الفصلية 
في مدارس الطبقة 

وريفها

بدأت جلنة التربية والتعليم في الطبقة، 
في  األول  الفصل  اختبارات  إجراء 
مدارسها لعام 2023/2022م، وذلك يوم 
األحد بتاريخ 2023/1/15م، بهدف تقييم 
املستوى التعليمي لكل طالب، وفق آلية 
يتبعها املعلمون، حسب ما يناسب كل 

حلقة وفئتها العمرية... 3

معاناة مواطنو 
قامشلو من 

الشهري  االستحقاق 
المولدات...7 لكهرباء 

عقوبات قاسية على 
ناديي الجهاد والجزيرة 
من االتحاد السوري...10

التــــــــــــــــــــــاسع..  مؤتـــــــــــــــمره  فــــــــــــــــــــي 
مؤتــــمر ستــار تحت شعار 

»Jin.. Jiyan.. Azadî« سيصعد النضـــال

أدرجت منظمة األمم املتحدة للتربية 
)اليونسكو(  والثقافة  والعلم 
العود السوري على قائمتها للتراث 
لتمّيزه بصوته  املادي  غير  الثقافي 
الفريد ومنحنياته املصنوعة يدوياً 

بدقة.

وعلى الرغم من أن آلة العود موجودة 
في جميع أنحاء املنطقة، فإن العود 
النقية  بنغماته  يشتهر  السوري 

وأصواته الفريدة واملتناسقة.

وقال طوني طويل وهو من صانعي 
العود: “كثير من امللحنني أحلانهم 
تُصنع على العود، ال يستعينون بآلة 
ثانية ألن العود يُعزف عليه أكثر من 
200 مقام فيعطي العالمة ونصف 
ربع  ونصف  العالمة  وربع  العالمة 
العالمة غير الغيتار الذي يعطيك 

الصوت ونصف الصوت”.

الوتر  على  نضرب  “عندما  وأضاف: 
فإن ارتداد الوتر يدخل في التجويف 
الفتحات،  من  ليخرج  يعود  ثم 

التقعيرة يجب أن تكون مشغولة 
بدقة ويكون اخلشب صحيحاً وجافاً 
وتخرج  أكثر  صدى  يعطي  حتى 
نقاء  هناك  ويكون  نقّية  العالمة 

بصوت الوتر”.

بشدة  تأثرت  العود  صناعة  لكن 
باحلرب السوريّة واألزمة االقتصادية 
في السنوات التي أعقبتها مع تراجع 

الطلب على اآلالت املوسيقية.

وكاالت

لبنان  في  املكمل  جبال  سفوح  حتت 
)تقليم(  تشحيل  عملية  تكسر 
الشتوي،  املشهد  رتابة  الشجيرات 
هناك حيث يتغلب الصمت والسكينة 
على حياة الصخب تكمل أقلية من 

املزارعني »روتينها« السنوي.
والبراعم  باألشجار  الرعاية  حتتل 
املتوارثة عن األسالف »مكانة سامية« 
في قائمة طقوس فصل الشتاء، التي 
باتت تُشكّل حلظة حاسمة الستمرار 

مظاهر احلياة لدى سكان اجلبال.
)أبو  عثمان  اهلل  عبد  يصطحبنا 
عمر( إلى بستانه، أو ما يصدق وصفه 
بـ«ميدان اإلبداع« خاصته، في استقبالنا 
كانت وجوه مبتسمة، وعصافير مرمنة، 
رزقها،  لكسب  تتسابق  ودجاجات 
وأشجار تعرت من أوراقها تنتظر مقص 
التشحيل )التقليم( إلعادة النشاط 

إلى داخلها.
النفسية  الراحة  شعور  يتأخر  ال 
لبساتني  الزائر  قلب  إلى  ليتسلل 
ليبدأ  القطني«،  و«بلدة  الضنية 
في  عثمان  لعمل  البهيج  السيناريو 
»تنقية« األغصان، إضافة إلى »تطعيم« 
ثمرة  منح  أجل  من  الشجيرات 
سليمة وجودتها عالية، فالعالقة مع 
األرض »دين ووفاء«، وهي مفطورة على 
حسب  مضاعف،  بجميل  اجلميل  رد 

إميان أبناء اجلرد اللبناني.

سنوات احلصاد

تبرز على ُمحّيا عثمان نضارة اختزنها 
العمل  في  عقود  خمسة  بفعل 
املقص  على  قبضته  وتشي  الزراعي، 
بقوة وعزمية، وهي التي أصبحت عملة 

نادرة في زمننا احلاضر.
منسوب  رفع  في  عثمان  يتأخر  ال 
تسلق  خالل  من  والتحدي  اخملاطرة 
شجرة ترتفع 10 أمتار، أو حتى القفز 

من مكان مرتفع، ليبرهن على لياقته 
البدنية من جهة، ومن أخرى للتعبير 
عن ثقته بنتائج عمله، حيث يسارع 
بالرد على سائله عن خطورة ما يفعل 
أنها  كما  يدعس،  أين  »يعرف  بأنه: 
بالصحة  وتتمتع  وفروع قوية  أغصان 
الدائم من  والعافية بفعل تنظيفها 

الدود واخلبث«.
تعامله  راكم خبرته بفعل  أنه  يؤكد 
الناجح مع آالف األشجار في مختلف 
الرجل  ويفضل  الشمالية،  املناطق 
الطعوم«،  »تنقاية  تسمية  الستيني 
الرائجة  العامية  التسمية  وهي 
أنها:  جازماً  اللبناني،  الريف  أبناء  بني 
ممارستها  ميكن  ال  دقيقة  »عملية 
بطريقة اعتباطية، ألن عليها تتوقف 

احلياة املستقبلية أو يباس األشجار«.
العمل  في  الواجبة  املعايير  وعن 
النزعة  إلى  أقرب  الزراعي، يقول: »هي 
الرومانسية، وحتتاج إلى كثير من احلب 
الشعور  وبالتأكيد  الطويل،  والنفس 
والتوقع  للبراعم  املستقبلي  باملسار 

املبني على اخلبرة املاضية«.
تختصر كلماته تلك العالقة، عندما 
يردد »هيدول تربايتي« فهو يضع نفسه 
في موضع األب واملربي لتلك الشجيرات 
التي يعتني بها، ويراقبها بصبر وبهجة 

طوال سنوات عمرها.

ثمن اخلبرة

»اخلبرة غالية الثمن«  يقر أبو عمر بأن 
ويكتسبها أبناء الريف من خالل أرض 

الواقع والتطبيق، وليس على املقاعد 
الشق  على  تعتمد  التي  اجلامعية 

النظري.
زراعني«  »مهندسني  بأن  ويفتخر 
»أصحاب  وأن  خبرته،  من  يستفيدون 
اللجوء  يفضلون  كبيرة  زراعية  ورش 
والبعض  املميزة«،  النتائج  إليه بفعل 
رعاية  ويطلب منه  بابه  ليطرق  يأتيه 

شجيراته.

الرفيق الدائم

الفالكون  »مقص  عثمان  يصطحب 
في  ويبقى  اخملتلفة،  مقاصده  2« إلى 
جيبه أكثر أيام السنة، كما أنه يضعه 
في جيب السيارة عندما يكون لديه 

مشوار بعيد أو إلى املدينة.
بأنه  املقص  الستيني  الرجل  ويصف 
وقف  فهو  دربه«،  و«رفيق  »صديقه« 
فيه،  ظنه  يخيب  ولم  أبداً  بجانبه 
ويضيف أنه »يفضل عدم إعارة مقصه 
ألحد، ألنه قد يخسره إلى األبد، وعندها 
من  البحث  إلى  جاهداً  سيضطر 
باملواصفات  مشابه  آخر  على  جديد 
والقوة نفسها، فضالً عن قبضة اليد 

املتماسكة«.
له خالل  آخر  إلى صديق  يتطرق  كما 
العربية  »السيجارة  وهو  أال  العمل، 
اللف« التي ينفي عنها األضرار، فهو 
يستغل  لكنه  عمله،  عن  يتهاون  ال 
للف  والراحة  الشمس  حلظات 

سيجارته وتنفيخها.
تختصر قصة عبد اهلل عثمان حياة 
املزارعني في لبنان، شريحة باتت أقلية 
متسكاً  األكثر  أنها  إال  اجملتمع،  في 
األكثر  ورمبا  احلياة،  دورة  باستمرارية 
فهماً لها ولتوازنها البيئي، وهو يجهد 
االقتصادي  استقالله  على  للحفاظ 

في ظل االنهيار املالي غير املسبوق.
وكاالت

جتريبي  برنامج  طبية  بوصفة  الفن 
يعتمد الفن وسيلة للعالج النفسي، 
وزيارات  فنية  فرحالت  وصفته  أما 
للمعارض وورش عمل لتعلم ممارسات 

فنية وحتديداً صنع الفخاريات.

الذين  واملرضى  احلاالت  لتعدد  ونظراً 
يعانون من االكتئاب أو القلق، مت حتويل 
كلية الصيدلة القدمية هذه في مدينة 
مونبيلييه الساحلية في جنوب فرنسا 
إلى مركز للفن املعاصر، ويرسل اليه 
األطباء النفسيون مرضاهم كوصفة 

في طريق عالجهم.

»هذا  كاستيل:  أمبر  الطالبة  وقالت 
يحررنا بقوة«، عندما أكون هنا، أشعر 

أن كل ما ميكن أن يزعجني يتبدد«.

في  مشارك  وهو  بروسو  أندريه  وقال 
طريقة  بتحسني  »سعيد  البرنامج: 
استخدام يدي، والعام املاضي تعلمت 

كذلك أصول التعبير اجلسدي«.

هؤالء املرضى مختلفون في أعمارهم 
ومسيرة حياتهم، لكنهم يتشاركون 
نفسها،  القلق  أو  االكتئاب  نوبات 
النفسّية  الطوارئ  قسم  ويتابعهم 
مستشفى  في  الطوارئ  بعد  وما 

مونبيلييه اجلامعي.

وفيما يؤكدون أنهم لم يكونوا مهتمني 
بالفنون في ما مضى لكنهم اتبعوا 
إطار  في  منهم  املطلوبة  اخلطوات 
هذا العالج غير االعتيادي الذي يستمر 
بضعة أسابيع، يرى مركز الفن املعاصر 
النفسي  الطب  وقسم  املدينة  في 
باملستشفى اجلامعي أن هناك حاجة 
بفوائد  العام  الوعي  لزيادة  ُملحة 

االلتزام الفني على الصحة العقلية.

وصفة الفن الشافية

وأكد فيليب كورتت رئيس قسم الطب 
النفسي في املستشفى اجلامعي في 
مونبلييه: »موضوع الفن بوصفة طبية 
مختلف بالفعل عن العالج بالفن، أردنا 
أن يتم هذا املشروع بشكٍل منفصل 
والهدف  الصحي،  النظام  عن  متاماً 
موجودون  املشاركني  هؤالء  أن  هو 
هنا للتعبير على املستوى العاطفي 
لتحفيز إدراكهم على املستوى الفني«.

العام  املدير  هامبورسني،  نوما  وقال 
»هناك  املعاصر:  مونبلييه  ملتحف 
ميل من وقت آلخر العتبار أن الفن هو 
الترفيه واالسترخاء. أنا مقتنع بأن الفن 
تطوير  على  يساعد  ألنه  بكثير  أهم 
أيضاً  رمبا يسمح  إقليم  أو  أمة  هوية 
أو على األقل املشاركة  الناس،  بعالج 

في عالجهم«.

في  املسبوق  غير  املشروع  هذا  ويعد 
سابقة  جتارب  من  مستوحى  فرنسا 
حيث  وبريطانيا،  وكندا  بلجيكا  في 
حاالت  األخيرة  السنوات  في  كثرت 
االنتحار واالكتئاب واألمراض النفسية 

املستعصّية.

أما طموح هذا املشروع وهدفه إخراج 
طريق  عن  املستشفى  من  املرضى 
وصف الفن، وأن متتد برامجه لتشمل 
اجلميع وأن يصبح ممكناً تسديد ثمنه 

عن طريق الضمان االجتماعي.

وكاالت

العود السوري على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي

تشحيل األشجار في لبنان.. هكذا يرّوض 
الجبليون الطبيعة

يقة لعالج  »الفن بوصفة طبّية« طر
المرضى النفسيين في فرنسا
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من املعروف أن قضاء املزيد من الوقت 
لصحتنا  مفيد  الطلق  الهواء  في 
هي  والبستنة  والعقلية،  اجلسدية 

إحدى الطرق للقيام بذلك.

وقد أظهرت دراسة جديدة، أن البستنة 
فوائد  لها  يكون  أن  ميكن  اجلماعية 
واسعة النطاق، وكشف الباحثون من 
أن األشخاص الذين مارسوا البستنة 
تناولوا املزيد من األلياف وحصلوا على 
مزيد من النشاط البدني، وأثبتت هاتان 
خطر  من  تقلالن  أنهما  الطريقتان 

اإلصابة بالسرطان وأمراض أخرى.

وقال كبير الباحثني: »تقدم هذه النتائج 
البستنة  أن  على  ملموساً  دليالً 
اجملتمعية ميكن أن تلعب دوراً مهماً في 
الوقاية من السرطان واألمراض املزمنة 

واضطرابات الصحة العقلية«.

أن  السابقة  الدراسات  وأظهرت 
في  يشاركون  الذين  األشخاص 
من  املزيد  يأكلون  ما  عادةً  البستنة 

وزنهم  ويكون  واخلضروات  الفاكهة 
أمثل.

إذا  الواضح ما  ومع ذلك، لم يكن من 
كان األشخاص األصحاء مييلون فقط 
تؤثر  البستنة  أن  أم  البستنة،  إلى 
على الصحة. وكجزء من هذه الدرس، 
قام الفريق بتجنيد 291 من البالغني، 
وجاء  عاماً،   41 يبلغ  عمر  مبتوسط 
وكان  دنفر،  منطقة  من  املشاركون 
إسباني،  أصل  من  ثلثهم  من  أكثر 
تُعد  عائالت  من  نصفهم  من  وأكثر 

منخفضة الدخل.

في  املشاركني  نصف  تعيني  ومت 
مجموعة البستنة اجملتمعية، والنصف 
اآلخر في مجموعة التحكم التي ُطلب 
منها االنتظار ملدة عام لبدء البستنة.

ومت تزويد هؤالء في مجموعة البستنة 
وبعض  مجانية،  مجتمعية  بحديقة 
عن  متهيدية  ودورة  والشتالت،  البذور 

البستنة للبدء في فصل الربيع.

وجلمع البيانات، أكملت كلتا اجملموعتني 
مسوحات دورية حول النظام الغذائي 
والصحة العقلية، باإلضافة إلى ارتداء 

أجهزة مراقبة النشاط وقياسه.

في  أولئك  كان  اخلريف،  وبحلول 
في  يأكلون،  البستنة  مجموعة 
املتوسط، 1.4غ من األلياف يومياً أكثر 
 - الضابطة  اجملموعة  أفراد  يأكله  مما 

فشهدوا زيادة بنحو %7.

حتسن  األلياف  أن  الباحثون  والحظ 
مبا  واملناعة،  االلتهابية  االستجابات 
الطعام  استقالب  كيفية  ذلك  في 
األمعاء ومدى  ملدى صحة ميكروبيوم 
التعرض ملرض السكري وأنواع معينة 

من السرطان.

»زيادة  بالقول:  املشارك  املؤلف  وعّلق 

غرام واحد من األلياف ميكن أن تكون لها 
تأثيرات كبيرة وإيجابية على الصحة«.

كما زاد هؤالء في مجموعة البستنة 
من مستويات نشاطهم البدني بنحو 
توصي  فيما  أسبوع،  كل  دقيقة   42
الصحية  اخلدمات  هيئة  إرشادات 
الرياضة  مبمارسة   )NHS( الوطنية 
ملدة 150 دقيقة على األقل في األسبوع.

أو  مرتني  احلديقة  زيارة  خالل  ومن 
كان  األسبوع،  في  فقط  مرات  ثالث 
املشاركون ينفذون 28% من هذا الوقت 

املوصى به.

أيضاً  الدراسة  في  املشاركون  وأبلغ 
عن انخفاض مستويات التوتر والقلق 
لديهم، كما شهد أولئك الذين شاركوا 
توتراً  أكثر  كانوا  والذين  الدراسة،  في 
وقلقاً، انخفاضاً في مشاكل الصحة 

العقلية.

حذّر باحثون من أنه إذا كنت تبدو أكبر 
ذلك  يكون  فقد  احلقيقي،  عمرك  من 
خلطر  عرضة  أكثر  أنك  على  عالمة 
اإلصابة بأمراض مرتبطة بالعمر مثل 
السمع  وفقدان  العظام  هشاشة 

والساد )إعتام عدسة العني(.

 2700 حوالي  عمر  األكادمييون  وخّمن 
بني 50 و90  أعمارهم  تتراوح  شخص 
عاماً، استناداً إلى صور وجوههم فقط. 
الذين  أن املشاركني  النتائج  وكشفت 
بدوا أصغر من عمرهم الفعلي بخمس 
تفكير  لديهم مهارات  كانت  سنوات 
عرضة  أقل  كانوا  أنهم  كما  أفضل، 
املشاكل  من  الربع  بنسبة  للمعاناة 

الطبية، مثل إعتام عدسة العني.

وبعبارة أخرى، إذا كنت تبدو أصغر من 
عمرك، فمن احملتمل أن تعكس صحة 
أجهزة أعضائك وجسدك وعقلك هذا 

األمر.

وبُحث على وجه التحديد في الصلة 
بني املظهر الشاب ومختلف املشكالت 
بالعمر،  املرتبطة  الشائعة  الصحية 
مرتبط  الشبابي  املظهر  أن  ووجد 

مبقاييس أقل للشيخوخة اجلهازية.

وأضافت إحدى الباحثات: »هذه ليست 
األرجح  على  لكنها  نهائية،  دراسة 
دليالً  تقدم  اآلن  حتى  دراسة  أفضل 
أيضاً  يعكس  املدرك  العمر  أن  على 
الشيخوخة الداخلية، توضح الدراسة 
بوضوح أن شيئاً ما يحدث، على األرجح 
وراء  وما  البيولوجي  املستوى  على 
عوامل منط احلياة املعتادة مثل التعرض 
لألشعة فوق البنفسجية أو التدخني«.

وجمع الباحثون صوراً مأخوذة من األمام 
واجلانب - لـ 2679 شخصاً لم يكونوا 
أو مجوهرات، كان  يضعون أي مكياج 
املشاركون يبلغون من العمر 66 عاماً، 
في املتوسط، ثم قامت جلنة مستقلة 
عمر  بتقدير  27 شخصاً  من  مكونة 
كل منهم بناء على مظهرهم فقط، 
العمر  درجة  متطوع  كل  إعطاء  ومت 
املدركة، والتي مت حسابها من خالل أخذ 
املقدر، وعلى  والعمر  العمر  الفرق بني 
سبيل املثال، الشخص الذي يعتقد أنه 
يبدو أصغر من عمره البيولوجي بسبع 
سنوات سيكون لديه درجة سبع، كلما 

زادت النتيجة، بدا الشخص أصغر سناً.

النتائج،  وحساب  األعمار  تقدير  وبعد 
حياتهم  منط  بيانات  اخلبراء  راجع 
وصحتهم، مثل الوزن وعادات التدخني 

واحلالة الصحية.

التي  اجملموعات  أن  النتائج،  وكشفت 
تبدو أصغر من عمرها بخمس سنوات 
االختبارات  في  أفضل  أداؤها  كان 
املعرفية. وكانت اجملموعة أقل بنسبة 
االنسداد  مبرض  لإلصابة  عرضة   %15
الرئوي املزمن، أمراض الرئة التي تسبب 
 %24 وبنسبة  التنفس،  في  صعوبات 
أقل عرضة لإلصابة بهشاشة العظام.

أيضاً  سناً  األصغر  األشخاص  وكان 
أقل عرضة بنسبة 16% إلعتام عدسة 
العني و24% أقل عرضة لإلصابة بفقدان 

السمع املرتبط بالعمر.

وقال الباحثون: »إن النتائج التي توصلوا 
أدلة  إلى  فقط  تستند  التي  إليها، 
املراقبة، تدعم فكرة استخدام األطباء 
ملدى التقدم في العمر الذي يبدو عليه 

الشخص كدليل تشخيصي«.

ولم تفحص الدراسة األسباب الكامنة 
وراء هذه النتيجة، لكن الفريق يعتقد أن 
العملية البيولوجية التي جتعل الوجه 
يبدو أكبر سناً -مثل قلة الدهون وتطور 
التجاعيد، هي أيضاً وراء التغيرات في 
األنسجة وكثافة العظام، والتي ترتبط 

باحلاالت الصحية.

الذين  األشخاص  أن  الباحثون  والحظ 
شملتهم الدراسة كانوا أوروبيني، لذلك 
مستقبلية  لدراسات  حاجة  هناك 
تنطبق  النتائج  كانت  إذا  ما  لفحص 

على مجموعات سكانية مختلفة.

»سذرن  جامعة  من  باحثون  طّور 
منوذجاً  األمريكية  كاليفورنيا« 
يستخدم  اصطناعي  لذكاء 
التعلم العميق لتحليل صور الرنني 
املغناطيسي للدماغ، وحتديد عمر 
الدماغ بناءً على التدهور العقلي 
مثل  العصبية  باألمراض  املرتبط 

الزهامير.

وأوضح الفريق البحثي، أن النموذج 
مؤشرات  قياس  على  يعتمد 
تشريحية صعبة الرصد في بنية 
تطوير  خالل  من  وذلك  الدماغ، 
شبكة عصبية اصطناعية تنتج 
قادرة  للدماغ،  تشريحية  خرائط 
الدماغ  تقدم  أمناط  رصد  على 
الزمني  العمر  ملقارنة  العمر،  في 
بالعمر احليوي خلاليا الدماغ، وكلما 
كان الفرق كبيراً، زاد خطر اإلصابة 

بالزهامير.

دراستهم  في  الباحثون  واعتمد 
على بيانات ترجع إلى نحو خمسة 
آالف مشارك بصحة عقلية جيدة، 
معرفي  بتدهور  أُصيب  بعضهم 

بعد فترة زمنية محددة.

وقال األستاذ الدكتور آندري إيرمييا: 
»يتقدم الناس في العمر مبعدالت 
مختلفة، وكذلك تفعل أنسجة 
اجلسم، وميكن لدماغ شخص في 
لشخص  وكأنه  يبدو  أن  األربعني 

في العشرين أو الستني«.

ويتيح حتديد عمر الدماغ إمكانية 
العالج املبكر للزهامير واضطرابات 
توفر  خالل  من  أخرى،  دماغية 
خيارات مختلفة للعالج ومراقبة 

تطور املرض.

البستنة يمكن أن ُتساعد في تقليل مخاطر اإلصابة بالسرطان 
يز الصحة العقلّية وتعز

هل تبدو أكبر سّناً بالنسبة لعمرك؟.. قد تكون 
أكثر عرضة لهذه األمراض!

تطوير تقنية لتحديد عمر الدماغ 
بواسطة الذكاء االصطناعي

حتت شعار »بالنضال الدؤوب لثورة املرأة 
 Jin, Jiyan, انتفاضة،  ستنتصر 
زينت  احلرية«،  احلياة،  املرأة،   Azadî
صالة املؤمتر التاسع ملؤمتر ستار بصور 
الشهيدات، اللواتي كان لهن باع طويل 
شمال  مستوى  على  املرأة  نضال  في 
وشرق سوريا وكردستان، وقد حضرت 
النساء من مختلف األديان والطوائف، 
الهيئة  عضوة  ملشاركة  باإلضافة 
الدميقراطي  االحتاد  حلزب  الرئاسية 
إلى  باإلضافة  يوسف،  فوزة   PYD
الرئاسة املشتركة للهيئة التنفيذية 
الهام  الدميقراطية  سوريا  جمللس 
أحمد، والرئيسة املشتركة حلزب االحتاد 

الدميقراطي، آسيا عبد اهلل. 

ألقت  صمت،  دقيقة  الوقوف  وبعد 
ريحان  ستار  مؤمتر  منسقية  عضوة 
العامني  لوقو كلمة قالت فيها: »في 
االحتالل  هجمات  استمرت  املاضيني، 
منطقتنا  على  انقطاع  دون  التركي 
وشعبنا، ولطاملا وضعت تركيا خطًطا 
على  ولكن  احلرة،  املرأة  إرادة  لكسر 
الرغم من االحتالل، وأفعاله القاسية، 
نهج  على  سرن  اللواتي  النساء،  فإن 
لالحتالل  يخضعن  لن  آبو،  القائد 

والسلطة«.

واختتمت ريحان: »نأمل أن نحقق حريتنا 

وجناحنا في أصعب الظروف، وأن نواصل 
عملنا بعزم وبروح الثورة«.

اخملرجات

قبل  من  أعضاء  خمسة  انتخاب  ومت 
»ريحان  وهن:  املؤمتر،  لديوان  احلاضرين 
لوقو، ورمزية محمد، وجيهان حسني، 
احلميد  عبد  وأمل  خليل،  ومزكني 

اسماعيل«.

عبد  القائد  توجيهات  قراءة  كما متت 
اهلل أوجالن، باإلضافة لعرض سنفزيون 
أنحاء  مختلف  من  مشاهد  يحتوي 
العالم، والتي احتفلت بالذكرى الثامنة 

عشرة لتأسيس مؤمتر ستار.

القادمة  للتهاني  فيديو  عرض  تالها 
حيت  والتي  مختلفة،  دول  نساء  من 
وجود تنظيم يجمع النساء حتت راياته، 
وحثتهنّ على املزيد من النضال الدؤوب 

حلرية املرأة.

وقُرئ التقرير السنوي ملؤمتر ستار، الذي 
ناقش الوضع السياسي، والتنظيمي، 
وأعمال املؤمتر ملدة عامني.  وأخيراً متت 
عليها  واملصادقة  املؤمتر،  قرارات  قراءة 
من قبل احلاضرين وأهمها، إعادة العمل 
املؤمتر  خالل  اتخذت  التي  بالقرارات، 
الثامن، من أجل كسر نظام العزلة في 
إمرالي، ونشر فكر القائد أوجالن، وعقد 

كونفرانس عن براديغما القائد أوجالن.

القرارات النهائية للمؤمتر هي:

1-العمل على قرارات املؤمتر الثامن.
2-تنظيم عمل مؤمتر ستار وترسيخه 

وفق حرب الشعب الثورية.

والقرارات  املقترحات  على  3-املوافقة 
السنوية،  االجتماعات  عن  الناجمة 
هيكلية  ضمن   2022 لعام  واملؤمترات 

مؤمتر ستار. 

4-تعد زينب محمد الرئيسة املشتركة 
عبد  وهدية  واإلصالح،  العدل  ملكتب 
ورموز  هاروني شهيدات  اهلل وجيجك 

املقاومة الشعبية.

إلى  ستار  أكادميية  اسم  5-تغيير 
أكادميية الشهيدة ليلى آكري في بلدة 
وافتتاح  قامشلو،  مبقاطعة  رميالن 
أكادميية مركزية باسم زينب صاروخان 

)زينب محمد( في مدينة احلسكة.
6-تعزيز دور الكومينات وإعادة تفعيلها 

من جديد.

7-بناء جلنة االنضباط ملؤمتر ستار.
8-بناء جلنة احلماية اجلوهرية.

9-افتتاح مكتبة املرأة، وحديقة للمرأة 
جينا  الكردية  الشابة  باسم  احلرة 

أميني. 

مع  الدميقراطية  العالقات  10-توطيد 
جلان البيئة الدولية.

وفي ختام املؤمتر مت اختيار سبع عضوات 
ملنسقية مؤمتر ستار من احلضور، وهنّ: 
ريحان  حسن،  سعاد  محمد،  »رمزية 
لوقو، نسرين دوكو، وليدة بوطي، شادية 

يوسف، وهيفي سليمان«.

أفرجت  إيرانية،  سجينة  كشفت 
بكفالة  موقتاً  عنها  السلطات 
للنساء  املأسوية  احلالة  عن  مالية، 
في سجن شيراز. وقالت ليلى حسني 
يوم  »تويتر«،  على  تغريدات  في  زادة 
يستخدم  اإليراني  النظام  إن  األحد، 
االسم  مجهولة  أعصاب  حبوب 
»جرمية  بأنه  ذلك  واصفة  للسجينات، 
أدت  األدوية  أن هذه  مروعة«، وأوضحت 
النساء  بني  عصبية  تشنجات  إلى 

السجينات.

فظائع

وكان تقرير أمريكي قد كشف في وقت 
سابق عن فظائع تعيشها السجينات 
جاء  الذي  التقرير  وحتدث  اإليرانيات، 
يتحرش  اإليراني  »النظام  بعنوان 
بالسجينات لفرض احلجاب«، ونشرته 
حاالت  عن  تاميز«،  »نيويورك  صحيفة 
اعتداء جنسي بحق سجينات إيرانيات، 
وقال: »إن عناصر النظام اإليراني يرتكبون 
أفعاالً ال أخالقية بحقهن«، ولفت أيضاً 
»هيومان  إلى وجود وثائق من منظمة 
العفو  منظمة  ومن  ووتش «،  رايتس 

حترش،  حاالت  وقوع  تؤكد  الدولية، 
واغتصاب بحق املتظاهرات في إيران.

من جهة ثانية، ناشد أمريكي من أصل 
إيراني مسجون في إيران منذ أكثر من 
سبع سنوات، بتهم جتسس ترفضها 
أساس  ال  باعتبارها  املتحدة  الواليات 
لها، الرئيس األمريكي جو بايدن، إعادته 
إلى الوطن، وقال إنه سيبدأ إضراباً عن 

الطعام ملدة سبعة أيام.

ووجه سياماك منازي النداء في رسالة 
إلى بايدن، بعد مرور سبع سنوات على 
سراح  إيران  فيه  أطلقت  الذي  اليوم، 
آخرين  أمريكيني  مواطنني  خمسة 
أقيمت  للسجناء،  تبادل  عملية  في 
بالتزامن مع بدء تنفيذ االتفاق النووي 

اإليراني املبرم عام 2015.

وقال منازي، البالغ من العمر 51 سنة، 
والتي  لبايدن،  املوجهة  الرسالة  في 
نشرها احملامي جاريد جينسر: »عندما 
تركتني إدارة أوباما في خطر، وأطلقت 
اآلخرين  األمريكيني  املواطنني  سراح 
احملتجزين كرهائن في إيران في 16 كانون 
الثاني 2016، وعدت احلكومة األمريكية 
في  الوطن  إلى  بأمان  بإعادتي  عائلتي 
وبعد  »اآلن،  وأضاف:  أسابيع«،  غضون 

في  محتجزاً  زلت  ما  سنوات،  سبع 
سجن إيفني سيئ السمعة بطهران«.

ورداً على طلب للتعليق، قال متحدث 
بالبيت  القومي  األمن  مجلس  باسم 
بتأمني  ملتزمة  احلكومة  »إن  األبيض 

حرية منازي«.

انتفاضة

انتفاضة  إيران منذ 16 أيلول  وتشهد 
أميني  جينا  الشابة  وفاة  أثر  على 
بعد ثالثة أيام من توقيفها من جانب 
التزامها  لعدم  األخالق«  »شرطة 

القواعد الصارمة للباس في البالد.

من  عشرات  بينهم  املئات،  وقتل 
االنتفاضة،  خالل  األمن،  قوات  عناصر 
مناهضة  شعارات  رفع  تخللها  التي 

للسلطات، كما مت توقيف اآلالف على 
هامش التحركات التي يعدّ مسؤولون 
إيرانيون جزءاً كبيراً منها »أعمال شغب« 

يقف خلفها »أعداء« اجلمهورية.

إعادة احلكم إلى الشعب

من جانبه، أشار علي اخلميني، حفيد 
في  اخلميني،  الراحل  اإليراني  املرشد 
تصريحات له مبدينة النجف العراقية، 
إلى االنتفاضة العارمة في إيران، وطالب 

بإعادة احلكم إلى »الشعب اإليراني«.

إعدام أكبري

ونفذ القضاء اإليراني، السبت املنصرم 
من هذا األسبوع حكم اإلعدام الصادر 

بحق املسؤول السابق في وزارة الدفاع 
من  أيام  ثالثة  بعد  أكبري،  رضا  علي 
الكشف عن إدانته بالتجسس لصالح 

بريطانيا، التي يحمل جنسيتها.

وأفادت وكالة »ميزان«، التابعة للسلطة 
بحق  اإلعدام  حكم  بأن  القضائية، 
أكبري نفذ شنقاً بعد إدانته بـ«اإلفساد 
الداخلي،  باألمن  واملس  األرض  في 
معلومات  نقل  عبر  للبالد  واخلارجي 

استخباراتية«.

»نشاطات  أن  إلى  الوكالة،  وأشارت 
جهاز االستخبارات البريطاني في هذه 
القضية أظهرت قيمة املدان، وأهمية 
االطالع الذي كان يتمتع به وثقة العدو 

به«.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي 
أكبري  إعدام  تغريدة  في  سوناك 
بـ«املروع«، معتبراً أنه »عمل قاٍس وجبان 
حقوق  يحترم  ال  همجي  نظام  نفذه 

اإلنسان لشعبه«.

اآلن  حتى  اإليراني  القضاء  وأعلن 
إصدار 18 حكماً باإلعدام على خلفية 
بحق  منها  أربعة  نفذ  االنتفاضة، 

مدانني باعتداءات على قوات األمن.

وكاالت

قامشلو/ دعاء يوسف - انطلقت فعاليات المؤتمر التاسع لمؤتمر ستار في شمال شرق 
للثقافة والفن في  لـ 2023/1/15،، في مركز سردم  الموافق  سوريا صباح يوم األحد 
الحسكة، وبحضور أكثر من ألف مندوبة من مقاطعات، وأقاليم شمال وشرق سوريا، 

باإلضافة لكوكبة من الضيوف من مدن، ونواحي شمال وشرق سوريا.

مؤتمر ستار يعقد مؤتمره التاسع بحضور عدد ضخم من النساء

سجينة إيرانية تكشف »جرائم« النظام ضد النساء في سجن شيراز
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الفصلية  االمتحانات  تعدّ  حني  في 
الطالب  على  وقلٍق  ضغط،  مصدر 
والتعليم  التربية  جلنة  أن  إال  وذويهم، 
تعمل على سير العملية االمتحانية 
والهدوء،  الراحة  تسودها  أجواء  في 

بعيداً عن اخلوف والتوتر بشكل عام.

بداية االمتحان 
 

االمتحانية  املرحلة  أهمية  وإلبراز 
وطبيعتها، التقت صحيفتنا »روناهي« 
التربية  لهيئة  املشترك  الرئيس 
والتعليم في الطبقة »محمد احلمود«: 
أول  هو  2023/1/15م،  األحد  يوم  »إن 
األول  الفصل  امتحانات  لبداية  يوم 
والتي  وريفها،  الطبقة  مدارس  في 
حيث  والثانية،  األولى  احللقة  تخص 
على  اإلجابة  في  طالبٍ  كل  يقوم 
مواد  يخص  مبا  االمتحانية  األسئلة 
واملعلومات،  األول،  الدراسي  الفصل 
معلم  من  عليها  حصل  التي 
لهذا  الدراسية،  الفترة  خالل  الصف 
االمتحانات  فترة  وتستمر  الفصل، 
بدأت  حيث  التوالي،  على  أياٍم  ثمانية 
بتاريخ  وينتهي  2023/1/15م،   بتاريخ 
2023/1/24م، وذلك بإشراف املعلمني، 

واالختصاصيني بعد التنقيح والتقييم 
للمستوى التعليمي لكل طالب«.

تأخير  مت  »لقد  حديثه:  احلمود  وتابع 
تعليق  نتيجة  االمتحانية،  العملية 
الدوام مدة أسبوعني، بسبب اجلائحة 
املرضية، التي تعرض لها الطالب في 
مدارسنا، حيث مت تعويض هذا الفاقد 
إضافية  أيام  عشرة  خالل  التعليمي 

للخطة التعليمية«. 

وأضاف: »يتم ترتيب الطالب، وتوزيعهم 
قبل  مسبقاً  املرقمة  القاعات  على 
اليوم  في  االمتحان  بدء  من  ساعة 
األول، ملعرفة مكان كل طالب، وقاعته، 

ومقعده حسب الرقم التسلسلي«.

»بعد  حديثه:  في  احلمود  وأشار  كما 
نهاية اليوم االمتحاني يقوم املعلمون 
بتصحيح أوراق االمتحان في املدرسة، 
يجوز  وال  االمتحان،  فيها  يجري  التي 
وبعد  منازلهم،  إلى  األوراق  اصطحاب 
املعلمون  يقوم  التصحيح  عملية 
حتى  وينتظرون  الدرجات،  بتدوين 
نهاية الدوام بشكل اعتيادي، ومن ثم 
يحضر الطالب، واملعلم المتحان املادة 
الدراسية وفق جدول االمتحانات لليوم 

الثاني«.

مضيفاً: »ومبا يتعلق مبوضوع الغش في 

ملنع  باملراقبة  املعلم  يقوم  االمتحان، 
الغش واحلد منه، والتركيز على األخالق، 
وتعريفه  الطالب،  لدى  القيم  وزرع 
في  الطالب  على  املترتبة  األضرار 
حال قيامه بهذا الفعل، وما العقوبة 

املتخذة في حق كل من يقوم بذلك«.

أثناء  املعلم  »يقوم  احلمود:  وأوضح 
البدء في امتحان احللقة األولى، بقراءة 
األسئلة للطالب، وإعادتها في الوقت 
املناسب، أما في احللقة الثانية، يقوم 
القاعات،  على  بجولة  املادة  مدرس 
لإلجابة على األسئلة واالستفسارات 
فهمها  يصعب  قد  التي  املبهمة، 
بسبب سوء الطباعة، أو في حال وجود 
من  الصفوف  باقي  في  أما  ما،  خطأ 
الصف السابع، وحتى البكالوريا، فيتم 
توزيع األسئلة املطبوعة على الطالب 

بشكل هادئ«. 

ونوه احلمود: »في حال تغيب أحد الطالب 
بسبب  أو  لظرف طارئ،  االمتحان  عن 
وعكة صحية، يقوم الطالب وأحد ذويه 
بتوضيح ذلك وفق ثبوتيات، ألنه في حال 
التغيب لفترة يوم أو يومني توضع آلية 
معينة للتقييم، تعتمد على مستوى 
الطالب خالل الفصل بالكامل، مرفقا 
درجة أعمال الطالب، ودرجة الوظائف 

واملذاكرات ومشاركته في الصف، وأما 
في حال غياب أحد املعلمني، فيتوجب 
االمتحانية  األسئلة  يسلم  أن  عليه 
للمتحدث، أو لألرشيف، ليوزعها بدوره 
وجود  مع  يتناسب  مبا  االمتحان،  أثناء 
معلم بديل يشرف على سير العملية 

االمتحانية بشكل جيد«.

وفي ختام حديثه أشار الرئيس املشترك 
الطبقة  والتعليم في  التربية  لهيئة 
التي  الصعوبات،  احلمود« إلى  »محمد 
االمتحانات:  فترة  خالل  تواجههم 
بإعداد  والتعليم،  التربية  »قامت جلنة 
األسئلة وتدقيقها مع اجلهة اخملتصة، 
عدد  كثافة  مشكلة  تواجهنا  لكن 
الطالب في قاعات االمتحان، أما فيما 
على  فيقع  التربية،  جلنة  بدور  يخص 
عاتقها طباعة األسئلة ضمن اللجنة، 
طالب،  لكل  أسئلة  ورقة  لتوفير 
وأثناء االمتحان تتوزع الهيئة اخملتصة 
واالختصاصيني،  التربوي  للتوجيه 
واإلدارة العامة للمدارس، وإدارة املدارس 

إلعطاء  الثالث،  التربوية  اجملمعات  في 
على  احلرص  بخصوص  التعليمات 
الهدوء، وتأمني اجلو االمتحاني املناسب 

للطالب طول فترة االمتحان«.

وفي لقاء آخر أجرته صحيفتنا »روناهي« 
مع متحدث مدرسة قرطبة »مصعب 
العلي«، والذي قال: »بدأ يوم األحد بتاريخ 
2023/1/15م امتحان الفصل األول، ومت 
تقسيم الدوام إلى فوجني، يضم الفوج 
األول الصف األول، والثاني، والثالث، أما 
الفوج الثاني فيضم الصف الرابع في 
املدارس االبتدائية، أما املدارس اإلعدادية، 
والثانوية فيتم االختبار حسب برنامج 
االمتحان، وتتمنى أسرة مدرسة قرطبة 

النجاح والتفوق جلميع الطالب«.

وفي لقاء مع التلميذة »شام كردوشي« 
في الصف الثالث، والتي حدثتنا قائلًة: 
»أنا طالبة، وأقدم امتحان الفصل األول، 
وهو سهل جداً، وأمتنى أن أحصل على 
املواد كلها، كما  الكاملة في  الدرجة 
أمتنى النجاح جلميع زمالئي في الصف«. 

عشرة  من  مكّونة  العائلة  كانت  »إذا 
كانت  وإذا  خبز،  ربطة  تستلم  أشخاص 
على  حتصل  شخصني  من  مكونة 
»محمد سالم  ربطة«، عبارة خلّص فيها 
الياسني« أحد القاطنني في مخيم قرب 
التابعة ملدينة إعزاز بريف  قرية يازي باغ، 
توزيع  آلية  توزيع  سوء  الشمالي،  حلب 

الدعم واملساعدات في اخمليم.

توزيع  على  العشوائية  هذه  تقتصر  وال 
مادة اخلبز، إذ حتصل العائالت في مخيم 
إلى  عددها  يصل  التي  جبل«  باغ  »يازي 
900 عائلة، على سّلة مساعدات غذائية 
بشكل شهري، لكن انخفض وزنها إلى 
25 كيلوغراًما بعد أن كان 75 كيلوغراما، 
»عنب  عليها  حصلت  شهادات  بحسب 
اخمليم،  تقطن  عائالت  خمس  من  بلدي« 
نزوح  مناطق  ومن  مختلف  أفراد  بعدد 

متعددة.

من  التخفيض  أو  االقتطاع  يشمل  وال 
املعونة صنًفا دون غيره، إمنا يشمل أصناف 
والعدس،  والسكر،  »األرز،  ومنها  السّلة، 

والزيت النباتي، والطحني، والبقوليات«.

شكوى من العائالت ومخاوف من شتاء 
قاٍس، قُوبِلت من إدارة اخمليم بأن املساعدات 
بتلبية  تعاونها  وأبدت  تتغير،  لم 

االحتياجات قدر املستطاع.

جهود ال تلبي احلاجة

حتصل كل عائلة في اخمليم على ربطة خبز 
مجانًا، وعلى الكمية نفسها من الدعم، 
واملساعدات بغض النظر عن عدد أفرادها، 

وفق ما مت ذكره للعنب بلدي.

اخمليم  في  القاطنة  العائالت  وحصلت 
ال  اخمليم  لكن  مؤخرًا،  مالي  دعم  على 
يزال يشهد افتقارًا للدعم املقدم مقارنة 
من  واقتطاًعا  منه،  القريبة  باخمليمات 
إذ  للعائالت،  اخملصصة  الشهرية  السلة 
بعض  القريبة  اخمليمات  بعض  تسّلمت 
املساعدات من مواد تدفئة وخيام جديدة 

وعوازل للخيام ومواد نظافة.

وحّملت العائالت مسؤولية نقص الدعم، 
وانخفاض وزن السلة إلدارة اخمليم التي تدير 
وعدت  أن  وسبق  املساعدات،  توزيع  آلية 
إدارة اخمليم العائالت بالنظر في شكواهم 
أي استجابة  يلقى  ومطالبهم لكن لم 

حتى اللحظة.

املنطقة  في  العشوائية  اخمليمات  مدير 
»علي حالق«، أوضح لعنب بلدي أن عائالت 
اخمليم قد استّلمت منذ 20 يوًما 150 دوالرًا 
أمريكًيا لكل عائلة، وسبق أن استّلمت 
مواداً للتنظيف، ونفى حصول أي تغيير 

الغذائية،  السلة  أو  احلصة  قيمة  في 
هي  يحددها  ومن  ثابتة،  أنها  مؤكدًا 
الدعم  املسؤول عن مشروع  أو  املنظمة 

)الداعم(.
حالق،  وفق  املنطقة  مخيمات  وتنقسم 
إلى مخيم »يازي باغ القطاع األول«، ويضم 
الثاني،  القطاع  باغ«  و«يازي  عائلة،   365
الثالث«،  و«القطاع  عائلة،   431 ويضم 
ويضم 475 عائلة، و«القطاع الرابع«، ويضم 
447 عائلة، ويضم »القطاع اخلامس« 720 
عائلة، ومخيم »يازي باغ جبل« يضم 905 
جبل«  »سفيرة  مخيم  ويضم  عائالت، 
»معرين« 1360  200 وعائلتني، ومخيمات 

عائلة.

مخاوف من شتاء قاٍس

والعائالت  الشتاء،  فصل  في  اآلن  »نحن 
واخمليم وضعه مأساوي«، هذا ما  متعبة، 
الياسني«  سالم  »محمد  الشاب  قاله 
لعنب بلدي، موضًحا أن مخاوف قاطني 
لألمطار،  هطول  كل  مع  تزداد  اخمليم 
وخاصًة بعد أن ذاقوا مرارة وقسوة الشتاء 
املاضي، الذي مرّ دون تقدمي أي مساعدات أو 

عوازل أو مواد تدفئة.

حال الشاب وعائلته املكّونة من ثمانية 
أفراد مشابهة لعائالت عديدة قاطنة في 
املتاح  الدعم  بتأمني  طالبت  التي  اخمليم 

حتى لو كان طارئًا وإسعافًيا ومؤقًتا.

املعنية  اجلهات  اخمليم  عائالت  وتناشد 
النظر في وضعهم، وسط مخاوف تتجدد 
مع فصل الشتاء املقبل مطالبة بتأمني 
تدفئة،  أدوات  من  املستلزمات  أبسط 
وشوادر لتدعيم اخليام وعوازٍل، ملنع دخول 

املياه إليهم.

املوجودة  اخليام  أن  إلى  العائالت  ولفتت 
قدمية، وال تتوفر فيها متطلبات التدفئة، 
وتضرر عديد منها نتيجة العوامل اجلوية 

اخملتلفة.

وقد ذكر فريق »منسقو استجابة سوريا« 
العامل في الشمال السوري، في 18 من 
تشرين الثاني 2022، أنه في فصل الشتاء 

العواصف  سببت  املاضي،  العام  من 
املطرية والهطوالت الثلجية أضرارًا ضمن 
ألًفا   248 تضرر  إلى  وأدت  مخيًما،   611
آالف  ثالثة  بهدم  وتسببت  مدنًيا،  و732 
و811  آالف  خمسة  وتضرر  و245 خيمة، 
التي سجلت  إلى األضرار  خيمة، إضافة 
مع بداية الهطوالت املطرية على املنطقة 

منذ بداية الشتاء احلالي.

تقدم  التي  احللول،  أن  إلى  الفريق  ولفت 
خطة  أي  ضمن  أو  احلالية،  املرحلة  في 
مستقبلية محكوم عليها بالفشل، كون 

اخمليمات جتاوزت العمر االفتراضي لها.

كما تتوقع األمم املتحدة أن تشهد سوريا 
واحدًا من أقسى فصول الشتاء هذا العام، 
وتدهور  والطاقة،  الوقود  نقص  بسبب 

الوضع االجتماعي واالقتصادي.

املتحدة  لألمم  الرسمي  املتحدث  وقال 
»ستيفان دوجاريك«، في املؤمتر الصحفي 
في  بنيويورك،  الدائم  املقر  من  اليومي 
العاشر من تشرين األول 2022، إن حوالي 
ستة ماليني شخص في سوريا يحتاجون 
إلى مساعدة إنسانية، للتصدي لظروف 
 %33 قدرها  بزيادة  القاسية،  الشتاء 

مقارنة بعام 2021.

وكاالت

الطبقة/ ماهر زكريا ـ بدأت لجنة التربية والتعليم في الطبقة، إجراء اختبارات الفصل األول في مدارسها لعام 2023/2022م، وذلك يوم األحد 
بتاريخ 2023/1/15م، بهدف تقييم المستوى التعليمي لكل طالب، وفق آلية يتبعها المعلمون، حسب ما يناسب كل حلقة وفئتها العمرية.

يفها بدء االمتحانات الفصلية في مدارس الطبقة ور

يف حلب.. أهالي مخيم »يازي باغ جبل« يشكون من اقتطاع المعونة ر

شام كردوشيمصعب العليمحمد الحمود

والجزيرة  الجهاد  ناديي  على  قاسية  عقوبات 

السوري االتحاد  من 

املنطقة  من  واألندية  الفرق  وتعاني 
في  تسمى  كانت  كما  الشرقية 
ظلم  من   ،2011 عام  قبل  السابق 
حتكيمي واضح، وتهميش وقّلة الدعم 
من قبل االحتاد »العربي« السوري لكرة 
وباتت  دمشق،  حلكومة  التابع  القدم 
باالنسحاب  تزيد  اجلماهيرية  املطالب 
من قبل أندية اجلهاد واجلزيرة وعامودا 
التابعة  السوري  الدوري  بطوالت  من 

لهذا االحتاد.

وتأتي هذه املطالب في ظل التهميش 
التي  األندية  تتعرّض  الذي  والظلم 
تقع مقراتها في مناطق شمال وشرق 
ولكنها  اجلزيرة،  إقليم  في  سوريا 
مرخصة من االحتاد السوري العام التابع 

حلكومة دمشق.

اجلهاد والظلم التحكيمي وظلم 
االحتاد مسلسل ال ينتهي!

حتكيمي  لظلم  اجلهاد  نادي  وتعرّض 
واضح في مباراته يوم اخلميس املنصرم 
أمام نادي الساحل في افتتاح مرحلة 
اإلياب من الدوري السوري للدرجة األولى 
للموسم 2022 ـ 2023،  القدم  لكرة 
والتي أُقيمت في ملعب اجلالء بدمشق، 
بهدفني  الساحل  نادي  بفوز  وانتهت 
مقابل هدف واحد، وذلك بعد احتساب 

الساحل،  لنادي  خيالي  لهدف  احلكم 
القائم  في  الكرة  اصطدمت  أن  بعد 
وعادت ليد حارس اجلهاد ليعلن احلكم 
عن هدف لنادي الساحل القى سخط 
الكادر الفني واإلداري لنادي اجلهاد وأدى 
لالعتداء على احلكم، بعد الظلم الذي 
حصل من ِقبله، وكان واضحاً لم يكن 
بخطأ غير مقصود، وبدورها قررت جلنة 
االنضباط في االحتاد »العربي« السوري 
دمشق  حلكومة  التابع  القدم  لكرة 
توقيف مدرب نادي اجلهاد الكابنت بيرج 
محمد  شيار  ومساعده  سركيسيان 
ملدة عامل كامل مع اقتراح فصلهما 
العام،  الرياضي  االحتاد  منظمة  من 
وذلك العتدائهما بالضرب على احلكم 
 ،3/28 للمادة  استناداً  وذلك  املساعد، 
باإلضافة لتغرمي كل واحد منهما مببلغ 

300 ألف ل.س، استناداً للمادة 4/35.

تفرض  التي  األولى  املرة  ليست  وهذه 

عقوبات على نادي اجلهاد الرياضي بل 
هي مكملة لسلسلة عقوبات تتالى 
الزمن،  من  عقود  ثالث  من  أكثر  منذ 
وذلك بسبب السياسة العنصرية التي 
واالحتاد  العام  الرياضي  االحتاد  يتخذها 
»العربي« السوري لكرة القدم، واللذان 
نادي  على  دمشق،  حلكومة  يتبعان 
والعنصرية  التمييز  هذا  ويأتي  اجلهاد 
لنادي اجلهاد على وجه اخلصوص بسبب 
نظرة حكومة دمشق للنادي على أنه 

نادي ميثّل القومّية الكرديّة في سوريا.

اجلزيرة إلى الدرجة األدنى

كما وقررت جلنة االنضباط في االحتاد 
حلكومة  التابع  القدم  لكرة  »العربي« 
دمشق استبعاد فريق اجلزيرة من الدوري 
السوري املمتاز عقب تغّيبه عن لقاء 
األهلي األسبوع الفائت. وأتى القرار بعد 
االطالع على كافة املراسالت بني احتاد 
تغّيبه عن  “اجلزيرة” حول  ونادي  الكرة 
املتعلقة  األمور  كافة  ودراسة  اللقاء، 

بقانونية عدم احلضور.

نتائج  كافة  شطب  القرار  وتضمن 
على  مؤثرة  كونها  الدوري  في  النادي 
الترتيب العام لناحية فارق األهداف. مع 
تغرميه بقيمة 10 مليون ل.س وهبوطه 

للدرجة األدنى. 

مشاركة  إيرادات  اللجنة  وحجبت 
مع  الدوري  في  له  املتبقية  “اجلزيرة” 
وقابلة  نهائية  غير  القرارات  اعتبار 
“أسود  إدارة  قبل  من  لالستئناف 

الشرقية”.

وسبق أن اتخذت اللجنة قراراً مشابهاً 
مطلع املوسم بعد تغّيب “اجلزيرة” عن 
لقاء “الوحدة”. قبل أن يطوى القرار بعد 
االحتاد  تكّفل  إثر  له  النادي  استئناف 
في  الفريق  مبصاريف  العام  الرياضي 

الدوري.

الدوري  في  “اجلزيرة”  مسيرة  أن  يُذكر 
خالل املوسم احلالي عرفت الكثير من 
اجلدل واألخذ والرد بينه وبني احتاد كرة 
دوماً  يطالب  النادي  كان  القدم، حيث 
مبراعاة ظروفه في احلسكة وصوالً حلد 
مطالبة إدارة النادي بإيقاف الدوري هذا 

املوسم وجتميد مشاركات املنتخبات.

اجلزيرة يرد بأن احتاد الكرة ِعصابة!

عقوبته  قرار  على  اجلزيرة  نادي  ورد 
الرسمية  صفحته  على  بيان  بإصدار 

على الفيسبوك وجاء فيه:

»إن احتاد كرة القدم هو عصابة هدمت 
الرياضة«. 

وأضاف البيان: »هذا القرار شرف لنا ألننا 
وقفنا بوجه الظلم وطالبنا بحقوقنا، 

وللحديث بقّية«.

أصبح  »اجلميع  النادي:  بيان  وأكمل 
شاهداً على العصابة التي تساعد في 
أبناء  الرياضة سواء من هم من  هدم 
احلسكة مع كل األسف عليهم أو من 

أزقة االحتاد بدمشق«.

واختتم بيان “اجلزيرة”: »إلى باقي األندية، 
إذا أردمت البقاء في املمتاز فالعبوا بدون 

أن تتحدثوا أو تطالبوا بأي حق لكم«.

واستنكر نادي “اجلزيرة” في بيان سابق 
قدّمه  القتراح  الكرة  احتاد  رفض  أيضاً 
حلب”  ”أهلي  مع  مباراته  بخصوص 
التي جتمع  املباراة  لعب  والذي تضمن 
حلب،  من  بدالً  دمشق  في  الناديني 
وكان يشمل تكّفل نادي “أهلي حلب” 
تأجيلها  أو  “اجلزيرة”،  إقامة  بتكاليف 

ملدة 72 ساعة.

وذكر البيان وقتها أن الرفض كان حتت 
وياخذوا  األندية  بقية  »بيزعلوا  حجة 
جماهير  خاطر  وكأن  خاطرهم  على 
“احلسكة” ال يُحسب له حساب وكأن 
األفريقية  القارة  من  جاء  اجلزيرة  نادي 
ويشكل  الهويّة  سوري  بنادٍ  وليس 

فسيفساء سوريا احلقيقية«.

وتابع البيان »اجلميع شاهد على التلفاز 
الوعد من االحتاد الرياضي العام لنادي 
مشاركته  الفريق  لُيكمل  اجلزيرة 
الوعود  جميع  ولكن  املمتاز،  بالدوري 

ذهبت أدراج الرياح وال نعلم السبب«.

أنها  بيانها  في  النادي  إدارة  وذكرت 
تأمينه  تستطيع  ما  لتأمني  تسعى 
لُيكمل النادي مشواره في الدوري لكن 
يضعها،  من  وهناك  كثيرة  العراقيل 
حيث أن النادي ال ميلك املال للسفر إلى 
“دمشق” ملواجهة” أهلي حلب وهو ذات 
السبب الذي منع “اجلزيرة” سابقاً من 

التواجد في مباراة “الوحدة”.

وكشفت إدارة النادي في نفس البيان 
كرة  احتاد  إلى  لكتابني  إرسالها  عن 
القدم من أجل تأجيل املباراة مع “أهلي 
أجل حتصيل مستحقات  حلب” ومن 
النادي من “االحتاد الرياضي العام” و“احتاد 
كرة القدم” وتقدر بـ 27 مليون ل.س، 
وتشمل مكافأة الصعود للدوري املمتاز 
وأجور نقل وحقوق البث، ولكن الغريب 
أن االحتاد رد على كتاب التأجيل بعدم 
“تطنيش”  ومت  التأجيل  على  املوافقة 

كتاب املستحقات.

وحذّر نادي اجلزيرة في نفس البيان من 
أن الوضع سيكون كارثياً بالتزامن مع 
عودة الدوري األوملبي في الشهر القادم 
وعدم صرف املستحقات ومتنت اإلدارة 
العام” إيجاد حل  الرياضي  “االحتاد  من 
جذري ملشكلتهم واقترحت على “احتاد 
كرة القدم” أن يرّحل مباراة “األهلي” إلى 
“الكرامة” على أن يتم  ما بعد مباراة 
املتبقية  مباريات  الثالث  باقي  جمع 
سفر  رحلة  بظرف  “اجلزيرة”  ليلعبها 

واحدة.

وكان نادي اجلزيرة ذكر سابقاً أيضاً بأنه 
لكرة  السوري  الدوري  استكمال  قرر 
والناشئني  الشباب  بالعبي  القدم 
اجلدل  بعد  القادمة  اجلولة  من  ابتداءً 
مواجهة  صاحب  الذي  التحكيمي 
الفريق مع “الفتوة” في الدوري حسب 
بيان سابق نشرته الصفحة الرسمية 

للنادي.

اجلزيرة  نادي  رئيس  قال  بعدها  ولكن 

“نبهان العبد” أن النادي تقدم من احتاد 
باعتذار رسمي عن خوض  القدم  كرة 
في  مقرراً  كان  الذي  “األهلي”  لقاء 

الدوري السوري املمتاز مع أهلي حلب.

لسناك  تصريح  في  “العبد”  وقال 
اللقاء  خوض  عن  »اعتذرنا  سبورت: 
نتيجة ظروف وأوضاع معّينة مت شرحها 

مفصالً الحتاد كرة القدم مسبقاً«.

فريقه  هبوط  “العبد” إقرار  يتوقع  وال 
الكروي للدرجة األدنى خاصًة أن النادي 
لـ72  اللقاء  بتأجيل  طالب  قد  كان 

ساعة فقط، ولم يرفض خوضه.

ويكمل رئيس النادي: »كان من املنطق أن 
تتم املوافقة على طلبنا فالظروف التي 
نعيشها ضمن مدينة احلسكة أحياناً 
توضيحاً  وقدمنا  استثنائية،  تكون 

شامالً بذلك«.

وتساءلت مواقع محلية بعد العقوبة 
هل يعود “اجلزيرة” ليستأنف القرار ويتم 
“لفلفة” املشكلة كما حصل مطلع 
سيسري  الهبوط  قرار  أن  أم  املوسم؟ 
في النهاية؟ ليضع حداً لقضية األخذ 
والقائمني  النادي  بني  املستمرة  والرد 
على الرياضة السوريّة حول مشاركته 

في املمتاز!.

مهزلة  تعيش  السوريّة  الكرة  وباتت 
تتوقف  بطوالت  خالل  من  حقيقية 
ناهيك  مختلفة،  ألسباب  فترة  كل 
عن مستوى متدني للتحكيم، وفساد 
جماهيري  وشغب  ومحسوبيات 
وعقوبات مالية وإدارية وأخالقية إلخ...، 
وكل ذلك يوحي كما ذكرنا في تقارير 
سابقة، وكما يدعو إليه كل الشرفاء 
االحتاد  القتالع  السوريّة  الرياضة  في 
معال  فراس  برئاسة  العام  الرياضي 
القدم  لكرة  »العربي« السوري  واالحتاد 
برئاسة صالح رمضان من جذوره، ووضع 

الرجل املناسب في املكان املناسب.

روناهي/ قامشلو ـ ال جديد سوى جملة من العقوبات تطال األندية التي تشارك في الدوري السوري ومقراتها تقع في إقليم الجزيرة، باإلضافة 
 بالفساد والمحسوبيات؟.

ً
إلى غرامات مالّية وهبوط وحرمان لحد الفصل، ولكن، لماذا االستغراب من اتحاد بات غارقا
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عبد اهلل رحيل
                                                    

ونحن في معرض احلديث عن الفحولة 
الشعرية في الهجاء، والرد عليه نذكر 

للفرزدق قوال:

»ولو ترمى بلوم بنى كليب 

جنوُم الليل ما وضحت لَِسارِ

ٌ ولو يُرمى بلؤمهم نهار

َّس لؤمهم وضــَح النهارِ« لدن

فيسارع جرير بالرد متهما الفرزدق:

»َلَقد وََلدَت أُمُّ الَفرَزدَِق فاِجراً
وَجاَءت بَِوزوازٍ قَصيِر الَقوائِِم

وَما كاَن جارٌ لِلَفرَزدَِق ُمسِلٌم 

لَِيأَمنَ ِقرداً َليُلهُ غَيرُ نائِِم«

ثم يرد عليه الفرزدق:

»أولئك آبائي فجئني مبثلهـــم
إذا جمعتنا يا جرير اجملامع«

فيرد عليه جرير بقوله:

»قوم إذا حضر امللوك وفودهـم
نتفت شــواربهم على األبواب«

مناصرا  األخطل  تدخل  عندما  وأيضا 
للفرزدق، ومهاجما جرير:

»أزعمت أن بنيي كليب سادة 
قبحا لذلك معشرا مذكورا«

فيرد عليه جرير مهاجما:

»اهلل فضلنا وأخزى تغلـًبا
لن تستطيع ملا قضى تغييرا«

قال الفرزدق:

»إن الذي سمك السماء بنى لنا
بيتا دعائمه أعز وأطول

بيتا بناه لنا املليك وما بنى 

حكم السماء فإنه ال ينقل«

وقد قال جرير:

»أعددت للشعراء سما ناقعا
فسقيت اّخرهم بكأس األول

ملا وضعت على الفرزدق ميسمي

وضغا البغيث جدعت أنف األخطل

أخزى الذي سمك السماء مجاشعا

وبنى بناءك في احلضيض األسفل

إِنّي اِنَصَببُت ِمنَ الَسماِء َعَليكُُم 

َحّتى اِخَتَطفُتَك يا َفرَزدَُق ِمن َعِل

َُّه ِمن بَعِد َصكَّتِيَ الَبعيَث كَأَن

َج ِمن ِحذارِ األَجدَِل َخرٌَب تََنفَّ

وََلَقد وََسمُتَك يا بَعيُث مِبَيَسمي 

وََضغا الَفرَزدَُق حَتَت َحدِّ الكَلكَِل«

وتتناقل كتب األدب اخملتلفة أخبارا من 
لفن  أسست  التي  الشعراء،  تهاجي 
فقد  األموي،  العصر  في  النقائض 
الفرزدَق،  إلى مجلٍس ضم  جاء أعرابيٌّ 
األعرابي  أنشأ  وقد  وجريرَ،  واألخطل 

يقول:

»فحيا االلـه أبا حـرزة
وأرغم أنفك يا أخطل 

وجد الفرزدق أتعس به

ورق خياشيمه اجلندل«

فأنشأ الفرزدق يقول: 

  
»يا أرغَم اهلُل أنفا أنَت حامُله
يا ذا اخلنا ومقاِل الزورِ واخلَطِل 

ما أنت باحلكم الترضي حكومُته

وال األصيُل وال ذي الرأي واجلدِل«

ثم أنشأ األخطُل يقوُل:

َّ َمنْ حمَلْت ساٌق على قدٍم »يا شر
ما مثُل قولِك في األقوام يُحتمُل 

إنَّ احلكومَة ليست في أبيك وال

في معشر أنت منهم أنهم ُسُفُل«

فقام جرير مغضبا وقال:

»أَتَشُتماِن ِسفاهاً َخيرَكُم َحَسباً
َففيكُما وَإَِلهي الزَورُ وَاخلََطُل

أَتَشُتماهُ َعلى رَفعي وَوَضِعكُما

ال زِلُتما في ِسفاٍل أَيُّها الَسَفُل«

ولم يكن عبثا أن يظهر فنٌّ ثريٌّ باللغة، 
من  بالرغم  الرد  وبحسن  وبالصور، 
ِقيلت  الذي  العصر  ألن  أحيانًا؛  قبحه 
فيه النقائض عصر قريب من اجلاهلية، 
التي حتكم أهلها احلمّية، وثوران النفس 
البدوية، التي ال تنتظر وقتا للردّ على 
نقيصٍة، أو شتٍم أو تدني منزلٍة، وهذا 
الردّ  ميزة  النقائض  لفن  جعل  ما 
السريع، واالرجتالي املباِشر، وهذا ال يتمُّ 
إال من شاعر فحٍل، متمكٍن من القيمة 

وتركيب  املعنى،  قوة  ومن  الشعرية، 
َعرادة  الشاعر  أراد  فحينما  اللفظ، 
النميري، أن يدخل في معركة الهجاء 
بني الشعراء الثالثة، وأن يقدم رأيا نقديا 
قدم  حني  الدائر  الهجائي  الشعر  في 

البصرةَ، قال: 

»يا صاِحَبيَّ دَنا األَصيُل َفسيرا
غََلَب الَفرزدُق في الهجاِء َجريرا«

فلما بلغ جريرا هذا البيت من النميري، 
عن  بعيدا  يبقى  أن  ودعاه  إليه،  ذهب 
وابن  »إني  له:  وقال  املعركة،  صروف 
مساَء،  صباَح  نَسَتبُّ  الفرزدق،  عمي 
الراعي:  له  فقال  بيننا،  ل  تتدخَّ فال 
بن  ُعبيد  جاء  أن  حدث  ثم  صدقت«، 
واقف  وهو  أبيه،  إلى  النميري،  الراعي 
مع جرير، فاستاء من ذلك، وقال ألبيه: 
كُليب،  من  كلبٍ  إلى  واقف  مالك 
فغضب جرير من ذلك أشدَّ الغضب، 
وذهب وقضى ليلته في نسج قصيدِة 
هجاٍء للنميري، حتى قال، في قصيدة 
عصماَء سماها »الدامغة«: وقد بدأها 

مبطلع غزليٍّ:

»أَِقلِّي اللَّوَم عاذَِل والِعتابا
وقُولي إِنْ أََصبُت لقد أَصابا«

إلى أن يأتي إلى هجاء الراعي النميري 
تلك  الهجاء، وقد صرفته  أنواع  بأشد 
ته، حتى قيل  القصيدة عن الهجاء برمَّ
في األدب: أن الراعي ظل يتألم ويعاني 
من تلك القصيدة شهورًا؛ حتى مات 

ا وكمدًا، وقلَة حيلٍة في ردِّه جلرير: غمًّ

»أَتاني َعن َعرادَةَ قَوُل سوٍء
َفال وَأَبي َعرادَةُ ما أَصابا

أَنا البازي املُِدلُّ َعلى مُنَيٍر

أحُِتُت ِمنَ الَسماِء َلها اِنِصبابا

إِذا َحلَّت نِساُء بَني مُنَيٍر

َعلى تِبراَك َخبَّثَِت الُترابا

وََلو وُزِنَت ُحلوُم بَني مُنَيٍر

َعلى امليزاِن ما وَزَنَت ذُبابا

ََّك ِمن مُنَيٍر َفُغضَّ الَطرَف إِن

َفال كَعباً بََلغَت واَل ِكالبا

إذا غَِضَبت َعَليَك بَنو متيٍم 

َحِسبَت الناَس كُلَُّهُم ِغضابا«

وفي القصيدة نفسها ال يهدأ جلرير باٌل، 
إال أن يهجو غرميّه الفرزدق، حيث يقول 

فيه:

الَفرَزدَُق في َمَعّد  »َلَقد َخِزيَ 
 َفأَمسى َجهدُ نُصرَتِهِ اِغتِيابا

واَلقى الَقنيُ وَالَنَخباُت غَّماً 

تَرى لوكوِف َعبرَتِهِ اِنِصبابا

َفما ِهبُت الَفرَزدََق قَد َعِلمُتم 

وَما َحقُّ اِبِن بَروََع أَن يُهابا«

املقذع  جرير  هجاء  الفرزدق  بلغ  فلما 
أجاد  وقد  الفرزدق لهجائه،  انبرى  هذا؛ 

في ذلك:

»أنَا ابنُ الَعاِصِمنيَ بَني مَتِيٍم 
إذا َما أْعَظُم احلَدَثَاِن نَابا

ُمُلوٌك يَبَْتُنوَن تََوارَثُوَها 

ُسرَادِقََها املََقاوُِل وَالِقَبابَا

َفْقّبَح َشرُّ َحّيْيَنا قَِدمياً 

وَأْصَغرُهُ إذا اغَترَُفوا ذِنَابَا

وَطاَح ابنُ املَرَاغَةِ حنيَ َمدّت 

أِعنُّتَنا إلى احلََسبِ النَِّسابَا«

فمن املعتل من القريض، ومن املتشابه 
والتراكيب  والصور،  األلفاظ،  في 
التراث  في  َخُلد  العميقة،  الشعرية 
األدبي نوع تفرّد عن غيره من األجناس 
األدبية، التي كانت معروفة في العصر 
اإلسالم،  صدر  عصر  وبداية  اجلاهلي، 
التي  النقائض،  فن  في  يتمثل  كان 
في  أفكاره  ومثلت  شعبيته،  كَثرت 
وأسواق  األدبية،  اجملالس  من  العديد 
العرب األدبية، كما أثرى املكتبة العربية 
ومرجعية  الكتب،  من  بالنفائس 
األلفاظ الكبيرة لطول القصائد، التي 
النقائض  شعراء  أجلأ  ما  وهذا  ِقيلت؛ 
في  واالشتقاق  اللغوي،  النحت  إلى 
من  جديدة  أساليب  وإحياء  املعاني، 

النموذج للقصيدة التقليدية املعروفة، 
وبهذا النهج اجلديد من الشعر ظهر 
فن للنقد األدبي، الذي جعل الدارسني، 
والنقاد القدامى، واملستحدثني يعرجون 
إلى دراسة هذا الفن، وبيان خصائصه، 
الذين  الشعراء،  ومفاضلة  وموازنة 
النقائض، ملا له من فائدة  أنشؤوا فن 
تاريخية شملت أيام العرب، ومفاخرها 
مرجعا  القصائد  وكانت  ومثالبها، 
ملعرفة أحوال الناس، وأنسابهم، وكانت 
اللغوية،  للدراسات  مرجعا  النقائض 
للغايات  وخزانة  البالغية،  واألساليب 

السياسية، واالجتماعية واألدبية.

أاّل  أدب  منوذج  لكل  أن  حيث  ولكن، 
يصَل إلى مرحلة املثالية في األسلوب، 
والتطبيق، واملنهج، وفرادة اللفظ، يكون 
للفن النقائض عيوب قد اعترت سبيل 
الشعراء  بني  املقذع  فالهجاء  قيامه، 
قد أنشأ ألفاظ فحش في القول، التي 
تخدش حياء اجملتمع احملافظ، التي رمبا ال 
ترتقي إلى مستوى األخالقية الشعرية، 
وتأجيج العصبية القبلية، التي تنشئ 
بيت  كان  ما  وكثيرا  العنصرية،  بذور 
أو  األخطل،  أو  جرير،  من  صادر  هجاء 
الفرزدق، يكون سببا لقيام حرب وقتال 
بني القبائل، السيما ما قاله األخطل 
الذي كان سبباً في وقعة البشر، التي 
تغلب،  على  قيس  أيام  شر  من  تعد 
وكانت قصيدة األخطل في هجاء جرير 
النفسية  املؤثرات  أشد  من  وقبيلته، 
لقبيلة كليب، حتى قال عنها جرير: ما 
ُهجينا بشيء قط، أشد علينا من قول 

األخطل فمن ذلك:

»ما زاَل فينا رِباُط اخلَيِل ُمعِلَمًة

وَفي كَُليبٍ رِباُط الذُلِّ وَالعارِ

النازِلنيَ بِدارِ الذُلِّ إِن نَزَلوا

وَتَسَتبيُح كَُليٌب َمحرََم اجلارِ

وَالظاِعننيَ َعلى أَهواِء نِسَوتِِهم

وَما َلُهم ِمن قَدمٍي غَيرُ أَعيارِ

ال يَثأَروَن بَِقتالُهم إِذا قُتِلوا 

واَل يَكُرّوَن يَوماً ِعندَ إِجحارِ

واَل يَزالوَن َشّتى في بُيوتِِهِم 

يَسَعوَن ِمن بنَِي َملهوٍف وََفرّارِ«.

منهج الرد وقوة الحجة والفّذة في فّن النقائض ـ2ـ
في  اخلارجية  العالقات  دائرة  عقدت 
سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
الوضع  ملناقشة  السنوي،  اجتماعها 
خالل  اإلدارة  ملؤسسات  الدبلوماسي 

عام 2022.

وحضر االجتماع ممثليات اإلدارة الذاتية 
املشتركة  الرئاسة  وأيضاً  اخلارج،  في 
للمجلس التنفيذي، وممثلني عن هيئات 
والثقافة  والبلديات  والتربية  الصحة 

واجلامعات.

السياسي  الوضع  اجملتمعون  وناقش 
وتقييم التطورات السياسية العاملية، 
األزمة  على  وانعكاسها  واإلقليمية 
الدبلوماسي  العمل  ووضع  السورية، 
أنه  إلى  مشيرين   ،2022 عام  في 
اجلوانب  وقّيموا  مهماً،  انفتاحاً  شهد 
إلى  ترتِق  لم  التي  واآلليات  الضعيفة 
املستوى املطلوب، وبناًء عليه مت وضع 

برامج وخطط عمل للعام اجلديد.

وأكد الرئيس املشترك لدائرة العالقات 

أهمية  على  كرد،  جيا  بدران  اخلارجية 
االستراتيجي  الدبلوماسي  العمل 
البد  بأنه  واعتبر  القادمة،  املرحلة  في 
مستوى  مع  ليتناسب  تطويره  من 
املهام  وأداء  تواجههم  التي  التطورات 
اجلميع  عاتق  على  املُلقاة  التاريخية 

للحفاظ على املكتسبات.

واإلقليمية  الدولّية  احملافل  داعياً 
اإلدارة  مبشروع  الشرعي  االعتراف 
سوري  وطني  كحل  وتتويجه  الذاتية 
على  وشدد  املستقبل،  سوريا  لبناء 
ضرورة جتاوز العراقيل والصعوبات من 

خالل اإلصرار على العمل واملتابعة.

وفي نهاية االجتماع أكد احلضور على 
نتائج  لتحقيق  الالزمة  اجلهود  بذل 
أهمية  تواكب  مهمة  دبلوماسية 
املشروع الدميقراطي، وحتقيق تطلعات 
أساس  على  الدميقراطية  الشعب 

الشراكة الوطنية السوريّة.

من  بجملة  االجتماع  وانتهى  هذا 

كمخطط  تبنيها  ليتم  التوصيات 
عمل للعام 2023، والتوصيات هي:

-تطوير العمل الدبلوماسي وفق مبدأ 
أن احلرب الشعبية الثورية وظيفة كل 

املؤسسات والتنظيمات.

للحفاظ  العام  النفير  بروح  -العمل 
على املكتسبات.

اجملتمعية  الدبلوماسية  -تطوير 
كوظيفة استراتيجية جلعل القضايا 

املصيرية هي قضية الرأي العام.

-استخدام كل العالقات الدبلوماسية 
الشرق  بلدان  العام في  والرأي  املتاحة 
متوز   19 ثورة  حلماية  والغرب  األوسط 
لشمال  الذاتية  باإلدارة  واالعتراف 

وشرق سوريا.

مع  والتحالفات  العالقات  -تطوير 
القوى الدميقراطية والتوجه أكثر إلى 
العربية  البلدان  في  العربي  العمق 
التحالفات  لتطوير  األوسط  والشرق 

مع شعوب املنطقة.

دولّية  محكمة  إنشاء  على  -العمل 
وشرق  شمال  في  دولي  طابع  ذات  أو 

سوريا حملاكمة مرتزقة داعش.

الدعم  املزيد من  -العمل على كسب 
جهود  دعم  إطار  في  للمنطقة 
النظر  إعادة  على  والعمل  االستقرار 
في آليات الدعم اإلنساني للمنطقة 

مع اجلهات اخملتصة.

حقوقية  خارطة  إعداد  على  -العمل 
اجلرائم  مرتكبي  لتقدمي  املنطقة  في 
في  الشعب  بحق  اإلنسانية  ضد 
الهجمات  ومسؤولي  احملتلة،  املناطق 
التي يتعرّض لها الشعب في املناطق 

اآلمنة.

 – السوري  احلوار  تطوير  على  -العمل 
السوري واعتباره الطريق األمثل للحل 

السياسي.

مركز األخبار - أعلنت قوى األمن الداخلي 
في شمال وشرق سوريا، إلقاء القبض 
اخملدرة في  املواد  لترويج  على شبكات 

منبج وريف دير الزور.

قوات  أن  بيان،  في  األمن  قوى  وقالت 
يوم  القبض  ألقت  اإلرهاب  مكافحة 
أفراد  سبعة  على  الفائت  اجلمعة 
موزعني على شبكتني لتجارة اخملدرات 
في منبج، وضبطت بحوزتهم كمية 
املستخدمة  واألدوات  اخملدرة  املواد  من 
أُثرية  في التعاطي، إلى جانب عمالت 

ومتاثيل مزورة.

منفصل،  بيان  في  األمن  قوى  وأكدت 
أنها ألقت القبض على شبكة مؤلفة 
عمليات  في  متورطني  أفراد  ثالثة  من 
الترويج للمواد اخملدرة في بلدة الصعوة 

بريف دير الزور الغربي، وأشارت إلى أنها 
ضبطت بحوزتهم مواد وحبوب مخدرة 

إلى جانب أسلحة وذخيرة.

وأهابت قوى األمن املواطنني في بيانها، 
مخاطر  حول  أبنائهم  توعية  بضرورة 
تعاطي اخملُدرات وآثارها اجلسيمة على 
حياة الفرد واجملتمع، مؤكدةً أن اخملُدرات 
تفشي  في  املسببات  أولى  من  تُعدُّ 

اجلرمية.

مركز األخبار - كشف الناطق الرسمي 
العراقية  املشتركة  العمليات  باسم 
اللواء حتسني اخلفاجي، عن بدء إنشاء 
نقاط وأبراج مراقبة على اخلط الصفري 
على احلدود العراقيةـ  التركية، مشيراً 
املشتركة  العمليات  قيادة  أن  إلى 
السوريّة  احلدود  تأمني  استطاع 

العراقية.

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات 
اللواء يحيى رسول، الشهر  املسلحة 
املاضي، أن السوداني وّجه مبسك اخلط 
الصفري مع تركيا وإيران، من قبل حرس 
احلدود وذلك إلنهاء اخلروقات والهجمات 

التركّية املتكررة.

تنسيق  على  أنهم  رسول:  وتابع 
ضبط  بخصوص  البيشمركة  مع 
احلدود مع تركيا، وذلك من خالل عقد 

داخلية  وزير  بني  منسقة  اجتماعات 
باشور  وحكومة  االحتادية،  احلكومة 
العمليات  قائد  وبحضور  كردستان، 

املشتركة والبيشمركة.

إيران  مع  احلدود  بضبط  يتعلق  وفيما 
باجتاه  عمل  هناك  أنه  اخلفاجي  أكد 
احلدود العراقية اإليرانية لتأمني احلدود، 
وقال أنهم عملوا على بناء سد )ساتر( 
ووقف  التسلل  ملنع  احلويزة  هور  في 

عمليات التهريب.

مركز األخبار - متارس الكوادر التدريسية 
على  دمشق  حكومة  جامعات  في 
وتوّجه  ديكتاتورية،  ممارسات  الطلبة 
من  حني  في  نابية،  ألفاظاً  دوماً  لهم 
املقررات فعليه دفع  أن ينجح في  أراد 
نصيبه  من  الرسوب  فإن  وإال  رشاوى 

حتى وإن حصل على أعلى الدرجات.
التعليم أحد القطاعات التي عّمقت 
بانحدار  املتمثلة  سلبياته  في  احلرب 
في مستوياته وضعف جودة ُمخرجاته 
نحو  لتقوده  استراتيجياته  وضياع 
االقتصادية  األزمة  أن  إضافة  الهاوية، 
التي ترافقت مع احلرب، أثّرت في ارتفاع 
وهو  اجلامعية،  الدراسة  تكاليف 
اجلامعات  ودكاترة  طالب  على  أثّر  ما 
والكوادر التدريسية أيضاً، الذين هاجر 
أغلبيتهم كون راتبهم لم يكن يكفي 

لتأمني حياتهم املعيشية.
التدريسية  الكوادر  من  تبّقى  من  أما 
فقد توجه إلى أخذ الرشاوى من الطالب 
املتدنية،  رواتبهم  عن  بديل  كحٍل 
ويعاني طلبة جامعة الفرات في مدينة 
احلسكة من سوء املعاملة على جميع 
النابية  الكلمات  توجيه  من  الصعد؛ 

لهم من قبل الكادر التدريسي واإلداري 
الرشاوى  لدفع  اضطرارهم  إلى جانب 
مقابل ترّفعهم في املواد املقررة ضمن 

املناهج اجلامعية.
وفي هذا السياق، قالت الطالبة “ف.خ 
فّضلت  والتي  الفرات  جامعة  »في 
من  خوفاً  اسمها؛  عن  الكشف  عدم 
حرمانها من إكمال تعليمها: “بدالً من 
التعليم اجليد واالحترام، هناك ألفاظ 
سيئة وسلوك غير جيد من قبل الكادر 

التدريسي لنا«.
وذكرت خالل حديثها موقفاً، تعرّضت 
»باملوقف  إياه  واصفًة  الكلية  في  له 
بحاجة  »كنت  قائلًة:  الالإنساني«، 
لتقدمي اعتراض على عالمتي في أحد 
عالمة  على  أحصل  لم  ألنني  املواد 
جيدة، وبدالً من قبول االعتراض، طلب 
مني عميد الكلية بأسلوب غير الئق 
االنتظار أمام باب مكتبه حتى ينتهي 
بعض  أمور  تدبير  وهي  أعماله،  من 
عالماتهم  وزيادة  املدعومني  الطلبة 

لينجحوا في املادة«.
جامعة  في  املنتشرة  الظواهر  ومن 
الفرات، والتي يشكو منها عدد كبير 

املواد  شراء  ظاهرة  هي  الطلبة؛  من 
بأثمان باهظة، وهذا ما أكدته الطالبة 
بأن غالبية املواد تُباع كسلع، وال ينجح 
املواد،  ويشتري  يدفع  لم  إذا  الطالب 
غالبية  قدرة  تفوق  األسعار  وطبعاً 
الطالب، فيعانون كثيراً في هذا الشأن.

امللف  دمشق  حكومة  وتستغل  هذا 
لتحصيل  ضغط  كورقة  التعليمي 
ففي  الطلبة،  حساب  على  مكاسب 
العام  أوائل  داعش  مرتزقة  هجمات 
في  الصناعة  سجن  على  املنصرم 
مسؤولو  سعى  احلسكة،  مدينة 
جامعة الفرات للتالعب مبستقبل 30 
يدرسون في هذه  ألف طالب وطالبة 
اجلامعة عبر تخييرهم بني اخلروج في 
نقل  أو  الذاتية  اإلدارة  ضد  مظاهرات 

كلياتهم إلى دير الزور.

اجمللس  عضو  صرح   - األخبار  مركز 
الوطني  االحتاد  حلزب  التنفيذي 
كالو،  شيخ  جندي  داود  الكردستاني، 
أن االتفاق بني هولير وبغداد بخصوص 

شنكال له خطورة كبيرة.

ورفض  كبير  استياء  وجود  إلى  وأشار 
لالتفاقية من قبل أهالي شنكال بني 
هولير وبغداد، التي وقعت بينهم ضد 

قضاء شنكال.

موضوع  حل  أن  كالو  شيخ  وذكر 
الدستور  وفق  حتقيقه  ميكن  شنكال 

في  الشعوب  جميع  مبنح  العراقي 
باعتراف  مطالباً  حقوقها،  شنكال 
شنكال،  في  الذاتية  باإلدارة  دستوري 

في إطار نظام فيدرالي عراقي.

التاسع  في  أنه  إلى  اإلشارة  وجتدر 
احلزب  وقع   ،2020 األول  تشرين  من 
الدميقراطي الكردستاني ورئيس الوزراء 
العراقي السابق مصطفى الكاظمي 
اتفاقية شنكال، التي وقّعت ضد إرادة 
وفي  تركّية،  مبباركة  شنكال  أهالي 
وزراء  رئيس  زيارة  وخالل  األخيرة،  اآلونة 
باشور كردستان مسرور بارزاني لبغداد، 
طلب من رئيس الوزراء العراقي، محمد 
شياع السوداني، تنفيذ اتفاق شنكال 
ألجندات  خدمًة  لإليزيديني  املعادي 

االحتالل التركي.

مركز األخبار - أكد الرئيس المشترك لدائرة العالقات الخارجية في اإلدارة الذاتية بدران جيا كرد، على أهمية العمل الدبلوماسي االستراتيجي في 
 المحافل الدولّية واإلقليمية االعتراف الشرعي باإلدارة الذاتية وتتويجها كحل وطني سوري لبناء سوريا المستقبل.

ً
المرحلة القادمة، داعيا

جملة من التوصيات في االجتماع السنوي لدائرة العالقات الخارجّية

قوى األمن الداخلي ُتلقي القبض على شبكات 
لترويج المخدرات بمنبج ودير الزور

تحسين الخفاجي: نقاط وأبراج مراقبة على 
الحدود مع تركيا

قيادي في االتحاد الوطني يصف اتفاق بغداد وهولير بشأن شنكال 
بالخطير جداً

في الجامعات الخاضعة لحكومة دمشق ألفاظ ُمسيئة 
ية وممارسات ديكتاتور
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بيريفان خليل

بخصوص  السيناريوهات  اختلفت 
ووصفت  السوري،  التركي  التقارب 
حلقوق  انتهاك  الهزلية،  بـاملسرحية 
مؤامرة  جديدة،  ألعوبة  السوريني، 
أساس  وعلى  املنطقة،  شعوب  ضد 
التخبطات في التصريحات اإلعالمية 
تتعدد  الطرفان،  عنها  يكشف  التي 
توضيح  في  والتحليالت،  املسميات 
أكثر لصورة السياسة املصلحية، التي 

ميتلكها الطرفان.

أولى الصور عن التقارب بني الطرفني، 
حكومة  جمع  الذي  باللقاء،  كانت 
موسكو  في  كان  أنقرة،  مع  دمشق 
املنصرم،  العام  األول من  بـ 28 كانون 
حيث تدخلت موسكو كوساطة بني 
الطرفني، علماً أنه كانت هناك متهيدات 
حول التقارب قبل هذا االجتماع، ومن 
منها  التصريحات  بدأت  الوقت  ذلك 
مغازلة، ومنها تنازالت، ومنها تأكيدات 
على التمسك باملبدأ الوطني، لتشد 
حسب  الطرفني  بني  احلبل  وترخي 
الطرفان  يتبعها  التي  السياسة، 
يتحفظان على ما يخفيانه من حقائق.

هل هي مراوغة أم هدر للوقت؟!

الرافضة  الشعبية  الردود  تصاعدت 
قبل  من  السوري  ـ  التركي  للتقارب 
املناطق،  الشعوب السورية، حتى في 
التي تسيطر عليها اجملموعات املرتزقة، 
جديد  تآمر  هو  التقارب،  أن  مؤكدة 
ضدهم: »كيف لدمشق أن تضع يدها 
وحتت  نتصالح«،  »لن  احتلها«،  من  بيد 
املبادرة،  هذه  تلقَ  لم  أخرى  مسميات 
الكاشفة  الشعوب  قبل  من  ترحيباً 

حقائق الطرفني.

ففي شمال وشرق سوريا كان املوقف 
لسان  على  التقارب  لذلك  الرافض 
الذاتية، حيث  اإلدارة  وإدارتها  شعبها، 
العالقات  إلدارة  املشترك  الرئيس  أكد 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  اخلارجية 
وشرق سوريا، “بدران جيا كرد”: »التقارب 
وهو  السوريني،  مصلحة  يخدم  ال 
معتبراً  الشعب«،  مؤامرة جديدة ضد 
الدولة  فشل  عن  ناجتاً  التقارب  هذا 
الذاتية،  اإلدارة  محاربة  في  التركية 
وأيضاً لعرقلة احلوار السوريـ  السوري، 
والوقوف ضد مشروع ومكتسبات ثورة 

الشعب في شمال وشرق سوريا، وإيجاد 
حلول مستقبلية لألزمة السورية.

وكما العادة أوضح جيا كرد موقفهم 
من احلوار بني حكومة دمشق، واإلدارة 
الذاتية: »إن اإلدارة الذاتية منفتحة على 
مع  للحوار  التام  واستعدادها  احلوار، 
كل القوى الوطنية، واألطراف«، مشدداً 
واحلوار  السياسي  احلل  ضرورة  على 
السوري – السوري، ضمن حل توافقي 

يضمن حقوق السوريني كلهم.

عليها  تسيطر  التي  املناطق،  في  أما 
مرتزقة تركيا، فقد رفضت هي األخرى 
هذا التقارب، مبينة بأنه كيف لراعيتها؛ 
يدها  تضع  أن  التركي  االحتالل  دولة 
أبنائها،  دماء  بهدر  سبباً  كان  فيمن 
دمشق،  حكومة  والقصد  وقتلهم، 
عدة  مظاهرات  إدلب  شهدت  حيث 
شعار  حتت  إحداها  اخلصوص،  بهذا 
تصريحات  في  وجاءت  نتصالح«،  »لن 
محمد  السورية  للمعارضة  قيادات 
سرميني لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ(: 
رسالة  هو  اليوم  املظاهرات  »خروج 
إلى القيادة التركية حليفة املعارضة 
السورية، التي تتحدث عن مصاحلة مع 
النظام السوري، وكأن شيئا لم يكن، 
املتظاهرون اليوم هم أولياء الدم، ولن 
يصاحلوا على دم أبنائهم، الذين قتلوا 
بالقصف الروسي والسوري، وعشرات 

اآلالف غيبوا في سجون النظام«.

متاشياً مع ذلك الرفض، وكتحايل عليه 

رئيس  يسعى  البعض،  وصفه  كما 
الرأي  إسكات  إلى  دمشق  حكومة 
الشعبي في سوريا، بخصوص تقاربه 
يوافق  لن  أنه  مبرزاً  التركي،  احملتل  مع 
لبت  إذا  إال  أنقرة،  مع  اللقاء  على 
األخيرة شروطها، في حني لم تكشف 
إنهاء  سوى  ومطالبها  شروطها،  عن 
هذه  وحتى  أراضيها،  في  االحتالل 
قبل  من  مصداقية  تتلقَ  لم  األخيرة، 
سنوات  مرت  حيث  نفسه،  الشعب 
أخرى  وراء  وسنة  السورية،  األزمة  من 
ويرتكب  ينتهك،  التركي  احملتل  كان 
اجملازر على األراضي السورية أمام مرأى 
لن  أنها  اليوم،  تدعي  التي  احلكومة، 

تتقارب إال إذا أنهت تركيا االحتالل، حتى 
هذه العبارة تفضح سياسة حكومة 
أن  في  رافضة  ليست  بأنها  دمشق، 
تضع يدها بيد من احتل أرضها، وقتل 
شعبها السوري، ودمر البنية التحتية 
في املنطقة، وغيرها من اجلرائم، وكأن 
صفحة  سنقلب  تقول:  احلكومة 
الدمار، الذي قام به احملتل، واملصافحة 
واملسامحة على ما فعلته تركيا يوماً 

ما.
بشار  احلكومة  رئيس  كشف  حيث 
أن  يجب  تركيا  مع  احملادثات  أن  األسد، 
إنهاء  هما  هدفني،  أساس  على  تُبنى 
احتالل األراضي السورية، ووقف الدعم 
إلى  إشارة  في  باإلرهاب،  وصفه  ملا 

املعارضة التي تدعمها تركيا.

منقولة  علنية  تصريحات  أول  وفي 
تتوسط  التي  احملادثات،  بشأن  عنه 
فيها حليفته روسيا، قال األسد أيضا 
على  تبنى  أن  »يجب  االجتماعات:  إن 
بني سوريا  وتخطيط مسبق  تنسيق 
وروسيا من أجل الوصول إلى األهداف 
والنتائج امللموسة، التي تريدها سوريا 

من هذه اللقاءات«.

أخرى  رسمية  تصريحات  وجاءت 
حيث  الرئيس،  به  صرح  ملا  موافقة 
دمشق  حلكومة  اخلارجية  وزير  أوضح 
فيصل املقداد، أنه سيتعني على تركيا 
بالده؛  في  العسكري  وجودها  إنهاء 
تقارب كامل. وأشار بوضوح  لتحقيق 
إلى أن االحتمال كبير بلقاء الطرفني، 
ويعتمد ذلك على إزالة أسباب اخلالف.

مغازلة أم إفالس أم مؤامرة جديدة

بني  ما  تنوعت  التركية  التصريحات 
التنازالت، واملغازلة، وما بني التهديد تارة 
أخرى، مؤكدة على لسان شخصيات 
حكومية رسمية تعلن عن موعد جديد 
للقاءات أكثر بني الطرفني، حيث صرح 
أردوغان  التركي  االحتالل  دولة  رئيس 
في اخلامس من الشهر اجلاري، أنه قد 
األسد  السوري  نظيره  مع  يجتمع 
في  البلدين  دفاع  وزيرا  اجتمع  أن  بعد 
موسكو نهاية العام املنصرم في أرفع 
مستوى للمحادثات بني البلدين، منذ 

بدء احلرب السورية في عام 2011.

وأضاف أردوغان خالل كلمة بأنقرة، أن 
اخلطوة املقبلة من املقرر أن تكون عقد 
اجتماع ثالثي يضم وزراء خارجية كل 
من تركيا، وروسيا، وسوريا ألول مرة من 

أجل املزيد من تعزيز التواصل.

وقال أردوغان: »لقد بدأنا عملية ثالثية 
روسية، تركية، سورية... سنجمع وزراء 
التطورات،  على  وبناء  معا،  خارجيتنا 
سنجتمع معا على مستوى الزعماء«.

مؤخراً؛  أكد  أوغلو  جاويش  مولود 
السوري  نظيره  مع  يجتمع  قد  إنه 
نافياً  أوائل شباط،  في  املقداد  فيصل 
تقارير أفادت باحتمال اجتماعهم هذا 

األسبوع.

باسم  املتحدث  املوعد  في  وخالفه 
الرئاسة التركية إبراهيم كالن، حيث 
الثاني  السبت 14 كانون  يوم  كشف 

بني  املرتقب  اللقاء  موعد  عن  اجلاري، 
وزيري الدفاع التركي، والسوري.

نقلتها  تصريحات  في  “كالن:”  وقال 
صحيفة “يني أكيت”، إن اللقاء املقبل 
بني وزيري الدفاع التركي والسوري، قد 

يعقد في منتصف شباط القادم.

ما بني املفصلني حتليالت أخرى

التصريحات،  تلك  على  تعليقاً 
بني  ما  التحليالت  تعددت  والشواهد 
وما  الضغط،  حتت  التقارب  إمكانية 
بني عدم تطبيقه من جهة أخرى، وعّد 
موقع “املونيتور” األمريكي في تقرير له، 
أن التقارب التركيـ  السوري يسير في 
“طريق وعر”، في إشارة منه إلى موقف 
وكما  تظهره  التي  دمشق،  حكومة 
واألسلوب  »العناد«  بـ  املوقف  وصفه 

احلسابي ألردوغان.

التركي،  اخلطاب  أن  إلى  املوقع  وأشار 
السورية  املطالب  ينتهك  الذي 

الرئيسية كان “ضاراً ببناء الثقة”.

ولفت التقرير، الذي أعده املوقع إلى، أن 
قلة هم الذين يستطيعون القول على 
وجه اليقني، ما إذا كان أردوغان قد اتخذ 
خياراً ال رجوع فيه؛ لتطبيع العالقات مع 
احلكومة السورية، أم أنه يرى العملية 

مجرد استثمار انتخابي”.

اكتفاء  أن إمكانية  إلى  التقرير  وأشار 
اخلطوات،  ببعض  بالقيام  “أردوغان” 
“يايالداغي” املقابل  معبر  افتتاح  مثل 
ملنفذ “كسب” في سوريا، وتنظيم عدة 
قوافل إلعادة الالجئني، وسحب بعض 
القوات التركية من سوريا، ولو للعرض 

فقط.

الروسية،  السياسات  في  اخلبير  أما 
والتركية، واخملتص في سياسات األمن 
كما  هاس،  كرمي  األوراسية  والطاقة 
الروسية، فإنه  نقلته إحدى الصحف 
يخدم  دمشق  مع  التقارب  بأن  يجد 
مصلحة أردوغان قبل االنتخابات، أي أن 
االستعادة الكاملة للعالقات مع سوريا 
ليست بقدر أهمية إثبات قدرته على 

حل مشكلة الالجئني في تركيا.

ونوهت الصحيفة، بأن الورقة السورية 
االنتخابات  في  سابقا  اسُتخدمت 
أردوغان،  آذار 2011، متكّن  في  التركية، 
الذي كان آنذاك رئيسا للوزراء، من خالل 

تعزيز  من  السورية  للمعارضة  تأييده 
أجريت  التي  االنتخابات  في  حظوظه 
في حزيران من ذلك العام، ونتيجة ذلك، 
والتنمية  العدالة  حزب  حصد  فقد 

49.9 باملائة من مجموع األصوات.

حسم بالتوقعات

اجلديد  القدمي  السيناريو  أنقرة  تعاود 
لم  فيما  سوريا،  في  جديد  باحتالل 
بشروطها،  دمشق  حكومة  توافق 
ملزمة  احلكومة  بأن  جديد  كتهديد 
بتلبية مطالبها، مثل هذه التصريحات 
تكشف نوايا احملتل التركي من جهة، 
ومن جهة أخرى حتسم توقعات احملليني 
بني  التقارب  بخصوص  والسياسيني 
لسان  على  أنقرة  وهددت  الطرفني، 
التركي  الرئاسة  باسم  املتحدث 
14 كانون  السبت  يوم  كالن  إبراهيم 
الثاني اجلاري، بأن بالده مستعدة لبدء 
احلدودي  الشريط  داخل  جديد  احتالل 
السوري، كما ميكن أن تبدأ بهجوم بري 
في سوريا في أي وقت، حسب ما نقلت 

وسائل إعالم تركي.

انسحاب  اشترطت  تركيا  أن  وأضاف، 
منبج،  من  الدميقراطية  سوريا  قوات 
وكوباني، وتل رفعت في ريف حلب، إلى 
جانب عودة مؤسسات حكومة دمشق 
بدالً من اإلدارة الذاتية، مبا فيها القوات 

األمنية، وحرس احلدود.

مهلة  أعطت  تركيا  أن  إلى  وأشار، 
زمنية لتلبية شروطها، وإال فإن البديل 
سيكون بعدوان جديد يشمل املناطق 

املذكورة.

ويرى محلل األمن والسياسية اخلارجية 
أن  أوزكيزيلجيك،  عمر  التركية، 
اإلعالمية  والتقارير  التركية،  البيانات 
االستخباري  االجتماع  مضمون  حول 
وتصريحات أردوغان بشأن بشار األسد، 
تشير في جميعها إلى أن، »تركيا تصعد 

من لعبتها في احملادثات مع دمشق«. 

تركيا  فإن  بذلك،  القيام  خالل  من 
»تستدعي خدعة روسيا، وتختبر األجواء 
االنتخابات  في  وتستثمر  دمشق،  مع 

التركية«، حسب تعبير الباحث.

اخلطاب  »يخدم  »احلرة«:  ملوقع  ويقول 
رئيسيني:  دمشق هدفني  جتاه  التركي 
ومعاجلة  الروسي،  الضغط  على  الرد 

االعتبارات السياسية الداخلية«.

يحات اإلعالمية األسد يراوغ وأردوغان يهدد.. حقائق تكشفها التصر

القائد عبد اهلل أوجالن يتعرض لشتى 
العزلة  خالل  من  االنتهاكات  أنواع 
مينع  حيث  عليه،  املفروضة  املشددة 
اللقاء بعائلته ومحاميه، وأُصدر قراراً 
جديداً بتمديد العزلة ملدة ثالثة أشهر 
أخرى، وتذرعت حكومة االحتالل التركي 
»بالعقوبة االنضباطية« كحجة لقرار 

احلظر هذه املرة.

تركيا حتارب مشروع األمة 
الدميقراطية

املواطن محمود  قال  الصدد  وفي هذا 
أوجالن  اهلل  عبد  »القائد  إن  العلي: 
في  كبيرة  وانتهاكات  لظلم  يتعرض 
والعزلة  التركية،  الفاشية  سجون 
وعدم معرفة وضعه  املفروضة عليه، 

يثير الكثير من التساؤالت لدينا«. 

مشروع  حتارب  »تركيا  العلي:  وأضاف 
إلفشاله،  وتسعى  الدميقراطية  األمة 

وتسعى لكسر إرادة شعوب املنطقة، 
في  الذاتية  اإلدارة  مشروع  وإلفشال 

شمال وشرق سوريا«.

واختتم املواطن محمود العلي: إن »دولة 
على  العزلة  مددت  التركي  االحتالل 
القائد عبد اهلل أوجالن، بذرائع وحجج 
من  به  تقوم  ما  وتريد شرعنه  واهية، 

جرائم بحق اإلنسانية«.

صمت جلنة مناهضة التعذيب 
األوروبية

فيما حتدث محمد اخلليف: »االنتهاكات، 
التركي،  دولة االحتالل  التي تقوم بها 
املنظمات  جبني  على  عار  وصمة 
احلقوقية واجملتمع الدولي، وخاصة جلنة 
مناهضة التعذيب، التي كانت قد زارت 
إمرالي في أواخر عام 2022، ولم تتخذ 
يخص  تصريح  بأي  تدلي  أو  إجراء  أي 
القائد عبد اهلل أوجالن، وهذا ما شجع 
العزلة  بتمديد  التركي  االحتالل  دولة 

على القائد مرة أخرى«.

من  الرغم  »على  اخلليف:  وتابع 

شعوب  بها  تقوم  التي  النشاطات، 
بالعزلة  تندد  مظاهرات  من  املنطقة 
لفك  الهادفة  اجلماهيرية  واملطالبات 
إال  أوجالن،  القائد  املشددة عن  العزلة 
أن دولة االحتالل التركي لم تستجب 
لذلك قطعاً، مبباركة من اجملتمع الدولي، 
جرائم  عن  الطرف  يغض  بات  الذي 
االحتالل التركي، سواء بحق القائد، أو 
بحق املناضلني اآلخرين وبقية شعوب 

املنطقة«.

في  أوجالن،  اهلل  عبد  القائد  ويُعتقل 

سجن  في  مشدّدة  عزلٍة  ظروف  ظّل 
 24 منذ  املشدّدة  احلراسة  ذي  إمرالي 
عاماً، فيما ال ترد عنه، وال عن معتقلي 
خيري  عمر  أمثال:  اآلخرين،  إمرالي 
يلدرمي  وهاملي  آكتاش،  وويسي  كونار، 
وتُرفض  منذ 21 شهراً،  معلومات  أي 
الطلبات، التي يقدّمها محامو مكتب 
العصر القانوني، الذين يتولّون الدفاع 
الثالثة  واملعتقلني  أوجالن  القائد  عن 
تقدّمها  التي  والطلبات،  اآلخرين، 
أسرهم بذرائع مختلفة مثل العقوبة 

االنضباطّية، وحظر اللقاء«.

شيوخ  أكد  ـ  زكريا  ماهر  الطبقة/ 
ووجهاء عشائر الطبقة، وقوفها ضد 
إلى  وأشاروا  كافة،  بأشكاله  اإلرهاب 
أنهم ال يعترفون باالتهامات التركية 
لشعوب املنطقة بأكملها، وأوضحوا 
دمشق  بني  جتري  التي  اللقاءات  بأن 
لقاءات مصالح، وهدفها  وأنقرة، هي 
ضرب مشروع اإلدارة الذاتية في شمال 

وشرق سوريا.

اللقاء حتقيق ملصالح الدول الثالث

التقارب  حقيقة  على  وللوقوف 
التركية  والغاية  التركي،  ـ  السوري 
روسية،  بوساطة  التقارب،  هذا  من 
شيوخ  مع  لقاءات  لصحيفتنا  كان 
شيخ  حتدث  وبدايًة  الطبقة،  ووجهاء 
الفرج:  حامد  الشيخ  الولدة  قبيلة 
موسكو  في  عقد  الذي  »االجتماع 
دفاع  وزراء  ضم  والذي  2022/12/28م 
مجرد  كان  وسوريا  وتركيا،  روسيا، 
تصاريح سياسية، وأمنية تصب في 
الثالثة، ولم يتطرق  البلدان  مصلحة 
لألوضاع االقتصادية املزرية في سوريا، 
وهم استغلوا انشغال اجملتمع الدولي 
واالقتصادية،  السياسية،  مبشاكله 
وعلى ما يبدو أنه كانت هناك لقاءات 
بني األطراف الثالثة في أوقات سابقة، 
شيء،  عن  اآلن  حتى  تثمر  لم  وهي 
نتيجة  املطلوب  حتقق  لم  ولكنها 

تقاطع املصالح بينهم«.

 وأوضح الفرج: »تناست الدول الثالث، 
كبيرة،  أزمات  من  تعاني  شعوبها  أن 
من أزمة سياسية، واقتصادية وغيرها، 
حتقيق  إال  األمر  في  يهمها  ال  تركيا 
مصاحلها وأجنداتها، ومحاربة شعوب 
شمال وشرق سوريا، وهناك تفاهمات 

السوري  النظامني  بني  استخباراتية 
والتركي، تركيا راعية لإلرهاب وتدعي 
كبير،  تناقض  وهذا  اإلرهاب،  محاربة 
التقارب  من  االستفادة  حتاول  وهي 
تركيا  في  االنتخابات  ألن  دمشق؛  مع 
باتت على األبواب، وحتاول كسب تأييد 

الشارع التركي في ذلك«. 

واختتم الشيخ حامد الفرج: »سنقف 
التصدي  في  الذاتية  اإلدارة  مع 
للمخططات، التي تستهدف شعوبنا، 
واالستيالء على أرضنا، فالدول الثالث 
روسيا، وتركيا، وسوريا تعادي تطلعات 
إعادة  وهدفها  السوري،  الشعب 
إلى  األوضاع في شمال وشرق سوريا 
ما قبل عام 2011، وهذا ما يستحيل 

حتقيقه«.

سنقف خلف إدارتنا وقواتنا 
العسكرية

ومن جانبه حتدث شيخ عشيرة النعيم 
عبد الرحيم اجلدوع: إن »ما يهم شعوب 
السياسية  التصريحات  أن  املنطقة 
ألردوغان في تشرين الثاني 2022م كانت 
العالقات  لعودة  مباشرة  دعوة  مجرد 
على  تعتمد  التي  السورية،  التركية 
على  لإلشراف  الروسية،  الوساطة 
الثالثة،  األطراف  تضم  التي  احملادثات، 

روسيا، وسوريا، وتركيا«.

وأشار اجلدوع: »تركيا حتاول االستفادة 
التركي  الشارع  إللهاء  اللقاءات  من 
عما يجري في الداخل التركي، وأيضاً 
االنتخابية  لألصوات  أردوغان  كسب 
العدالة  حزب  شعبيته،  فقد  بعدما 
والتنمية مير مبرحلة من فقدان الثقة 
وأيضا  التركي،  الشعب  وبني  بينه 

واإلقليمي،  الدولي  املستوى  على 
تركيا  حتكم  األمر  حقيقة  وفي 
اخملتلفة  السياسات  ضمن  املصالح 
من صراعات، وتقاربات ال متت ملصلحة 
بشكل  وبعيدة  اعتبار،  بأي  الشعوب 

كامل عن خيارات الشعوب«.

اجلدوع  الرحيم  عبد  الشيخ   وأنهى 
حديثه بالقول: »الوضع االقتصادي في 
تركيا يثير حفيظة الشعب التركي، 
حزب  إبعاد  مصلحته  من  بات  حيث 
العدالة والتنمية عن السلطة، وتكمن 
له  وسيكون  التغيير،  في  مصلحته 
كلمة الفصل في االنتخابات القادمة، 

حيث فقدت حكومة العدالة والتنمية 
حقيقة بناء الدولة، وحقيقة الشراكة 
املشاريع  تعادي  وهي  الشعوب،  مع 

الدميقراطية لشعوب املنطقة«.

الشعوب السورية ترفض مخططات 
األعداء

أحمد  املواطن  حتدث  جانبه  ومن 
التركي  االحتالل  »دولة  سليمان: 
العرب،  خاللها  ومن  سوريا،  خسرت 
حيث اعتدت على حقوق اجلوار، ونكلت 
أراضيه،  واحتلت  السوري،  بالشعب 
وشرعت تركيا في زرع مرتزقة داعش 
وإرهابها على معظم مساحة سوريا، 
وخاصة مناطق شمال وشرق سوريا، 
تركيا تدعم وتقدم للمرتزقة واإلرهابيني 
أبوابها  فتحت  التي  وهي  شيء،  كل 

أمام دخول داعش لسوريا والعراق«.

وبني سليمان: »احملتل التركي كان طرفاً 
اإلقليمي،  اإلرهاب  نشر  في  أساسياً 
لتحقيق مصاحله، وحاول غير مرة ضرب 
الشعوب في سوريا بعضها ببعض، 
عبر احلرب اخلاصة، وهو من استخدم 
ملف الالجئني في وجه الدول األوروبية، 
ومن املستغرب حقيقًة تواصل النظام 
السوري مع تركيا، التي دمرت كل شيء 
السوري  التركي  والتقارب  في سوريا، 

بل  السوري،  الشعب  يخدم  ال  اآلن 
يزيد من تعقيد املشهد بشكل أكبر، 
املشاريع  معاداة  هدفه  تقارب  أي  ألن 

الدميقراطية للحل في سوريا«.

السورية  »العالقات  سليمان:  ونوه 
في  أوجها  في  كانت  التي  التركية، 
عام 2002، حتى في تلك احلالة كانت 
حساب  على  مكاسب  حتقيق  حتاول 
الشعب السوري، وعينها على الثروات 
الباطنية، واألراضي السورية اخلصبة، 
نشر  على  عملت  احلني  ذلك  ومنذ 
الشعب  بني  والنزاعات  الصراعات، 
ملآربها  حتقيقاً  الواحد،  السوري 
وأهدافها اخلاصة، لكن الشعوب في 
سوريا، كانت تدرك، بأن تركيا ال يهمها 
البوابة  عبر  مصاحلها  حتقيق  سوى 

السورية«.

وأوضح سليمان: »بعد أن دمرت تركيا 
اليوم  تأتي  شعبها،  وشردت  سوريا، 
للتطبيع مع حكومة دمشق، وعينها 
على ضرب املشروع الدميقراطي لإلدارة 
الذاتية بشمال وشرق سوريا، وافشال 

مشروع احلل الوطني في سوريا«.

واختتم املواطن أحمد سليمان حديثه: 
وقوات  الذاتية،  اإلدارة  حققت  »لقد 
كبيرة  جناحات  الدميقراطية،  سوريا 
في مناحي احلياة، وخاصة في محاربة 
العسكري،  وجوده  وإنهاء  اإلرهاب، 
ونحن مؤمنون بأن االلتفاف الشعبي 
الدميقراطية،  سوريا  قوات  حول 
سيفشل املؤامرات، واخملططات، التي 
االحتالل  دولة  وخاصة  ضدها،  حُتاك 
التركي، ونحن، العشائر في املنطقة، 
نقف بثبات خلف قواتنا، قوات سوريا 
تدافع عن شعوب  التي  الدميقراطية، 
املنطقة، وتقف سداً منيعاً في وجه 

العابثني بأمن، وأمان املنطقة«. 

محمد الخليف

حامد الفرج

محمود العلي

أحمد سليمانعبد الرحيم الجدوع

الشدادي/ حسام الدخيلـ  أكد مواطنون في جنوب الحسكة، أن ما يجري بحق القائد عبد 
الله أوجالن من عزلة مشددة، هو انتهاك صارخ لحقوق األنسان، ووصمة عار على جبين 

المنظمات الحقوقية، التي تدعي اإلنسانية، ومنها لجنة مناهضة التعذيب األوروبية. 

مواطنو الحسكة: مطلبنا بيان الوضع الصحي للقائد أوجالن

عشائر الطبقة: دولة االحتالل التركي تسعى إلفشال مشروع الحل الوطني السوري
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حميد املنصوري 

)كاتب ومحلل سياسي(

 يحمل مستقبل سوريا تصوران في 
األسد  ونظام  أنقرة  بني  التقارب  ظل 
برعاية موسكو وما تعيشهُ سوريا من 
فوضى وتدّخل إقليمي ودولي، فالتصّور 
األول يأتي عبر سيناريو اجلنرال فرانكو 
واقعية من  أكثر  والثاني  إسبانيا،  في 
نظام  بدون  السوريّة  الفدرالية  خالل 

بشار.  

فسيناريو اجلنرال فرانكو تقودهُ موسكو 
وإسرائيل،  عربية  دول  تدعمهُ  بينما 
وحتقق منهُ تركيا أهدافها البراغماتية 
واألمنية، فهناك تسريبات حول أن هدف 
موسكو في سوريا هو انتقال السلطة 

مشاركة  مع  التشريعي  اجمللس  إلى 
كل األطراف واملكونات السوريّة، وهذه 
الهدف يتصور إمكانية حتقيق ما حدث 
مع نظام فرانكو في إسبانيا، والذي قاد 
على  وعمل  دولّية  وعزلة  أهلية  حرباً 
النظام  إلى  وإرجاعها  البالد  توحيد 
تأتي  روسيا  وفاتهِ. دوافع  عند  امللكي 
عبر تخفيف العبء العسكري واألمني 
في سوريا مع استمرار احلرب الروسية 
األوكرانية وتداعياتها الدولية، ورمبا قد 
قرأت موسكو مستقبل نظام ماللي 
إيران بأن عمرهُ قصير في ظل استمرار 
االحتجاجات الشعبية اإليرانية خملتلف 
الهويات واملكونات اإليرانية، حيث يعتبر 
نظام ماللي إيران ومشروعهِ الشيعي 
في  الروسي  للوجود  داعم  أكبر 
سوريا. والبد من أن ندرك كون النظام 
الثيوقراطي اإليراني ال يعيش في إطار 
القومية بل في ظل  القطرية  الدولة 
لذا  ومتددها،  الشيعية  الثورة  أوهام 
تعتبر إيران خارجة عن القانون الدولي 
السيادة  ذات  القومية  بالدول  اخلاص 

اجلغرافية احملددة. 

الهوية  سوى  يهمها  ال  تركيا  أما 
واجلغرافي  السياسي  وبروزها  الكردية 
والعسكري، لذا فالعدو األول والتاريخي 
واألهم هو مجلس سوريا الدميقراطية 
وقوات سوريا الدميقراطية التي تسيطر 
حكم  عبر  سوريا  وشرق  شمال  على 
وإدارة ذاتية، لذا مسألة بقاء واستمرار 
ألنقرة،  األمثل  اخليار  فهو  بشار  نظام 
التصادم مع  أن هناك مخاطر عبر  إال 
اجلماعات السوريّة املوالية لتركيا ذات 
الطابع اإلسالمي، وهذا التصادم يقف 
نظام  مع  تقاربها  في  أنقرة  وجه  في 

بشار. 

لتركيا  املهمة  األهداف  من  كذلك 
برعاية  بشار  نظام  مع  التقارب  في 
العربية  الدول  بعض  ودعم  موسكو 
مكاسب  على  احلصول  وإسرائيل، 
مثل  واستثمارية،  وجتارية  اقتصادية 
أسعار  في  الروسي  والقمح  الغاز 
خليجية  استثمارات  مع  تفضيلية، 
كبيرة خاصًة مع تصفير املشاكل مع 
ناهيك  ومصر،  والسعودية  اإلمارات 
البحر  في  البحرية  احلدود  ملف  عن 
املتوسط، إلى جانب أهمية فتح ملف 
الالجئني  عودة  وتأمني  عودة  وتنفيذ 
إلى سوريا، فكل  تركيا  من  السوريني 
تلك املصالح تعزز من فوز أردوغان في 

منتصف  في  القادمة  االنتخابات 
إلى  تتقدم  رمبا  والتي  اجلارية  السنة 
أنقرة  أهداف  القادم. ومن  أبريل  شهر 
احلصول على عمق 30 كيلو متر في 
الشمال السوري لدواعي »أمنّية« تركية 
ضد احلراك الكردي، وهذا املطلب كان 
محالً ملساومات تركّية في توسع قبول 
الناتو لدول جديدة، كما إن هذا املطلب 
يعتبر ورقًة مساومة روسّية مع تركيا، 
وفي هذا الشأن، حتاول إيران جعل الكرد 
نظام  مع  ومشترك  داعم  مسار  في 
ومن  تركيا،  مع  صراعها  ضد  بشار 
العبث واخلبث التركي بأن دعمت داعش 
يلعب مع  الكل  الكرد، فاحملصلة  ضد 
مختلف التيارات السياسية ملصاحلهِ 
واستقرار  مستقبل  ضد  البراغماتية 

سوريا. 

أما الدول العربية ورغم خروج تصريحات 
مصرية سعودية حول التأكيد على قرار 
مجلس األمن 2254 لعام 2015 ورفض 
العمليات العسكرية واملطالبة بوقفها 
وهنا املعني تركيا وإسرائيل، إال أن هذا 
التصريح يحاول احلفاظ على مسارات 
واشنطن في سوريا خاصًة مع قانون 

قيصر وقانون الكبتاغون وقرار مجلس 
األمن 2254، وميكن القول بأن ُجل الدول 
العربية ترى في بقاء بشار عبر سيناريو 
في عدم  املمكن  الوحيد  احلل  فرانكو 
وصول التيارات السياسية اإلسالمية 
إلى السلطة، وهذا الهدف تشترك فيه 
إسرائيل مع هدف آخر مشترك أيضاً 

وهو خروج النفوذ اإليراني من سوريا.

»سناريو  التصور  هذا  جناح  صعوبة 
فرانكو- تأهيل نظام بشار« تكمن في 
نقاط عدة، أهمها السياسة األمريكية 
فواشنطن  األسد،  بشار  نظام  جتاه 
ترفع قانونان »قيصر« و«الكبتاغون« في 
الكبتاغون  فقانون  بشار،  نظام  وجه 
قد  لتطبيقهِ،  خطة  ستخرج  الذي 
حول بشار إلى زعيم عصابة مخدرات 
تعتبر  اخملدرات  فتجارة  دولياً،  مطلوب 
تهديداً عابراً للحدود، ويتضمن القانون 
هذا  ورمبا  قيصر،  قانون  نصوصهِ  في 
مشابهة  حالة  إلى  سيقود  القانون 
لعمليات التفتيش عن السالح النووي 
في العراق إبّان فترة البعث الصدامي، 
مبا في ذلك تطبيق قانون 2254 الصادر 

من مجلس األمن. 

الواقعية  وهو  اآلخر  التصور  وإلى 
الفدرالية، بالنظر إلى سوريا جغرافًيا 
بأنها  جند  واجتماعًيا  وسياسًيا 
واحلكم  الفدرالية  نحو  أكثر  ُمقبلة 
سوريا  مجلس  فهناك  الالمركزي، 
الدميقراطية اجلناح السياسي لقوات 
سوريا الدميقراطية على شمال وشرق 
أمريكي  بدعم  يحظى  والذي  سوريا 
ظل  في  خطر،  تركي  وعداء  وأوروبي 
وهويات  علمانية  دميقراطية  أهداف 
والعرب  الكرد  من  متعددة  سوريّة 
والتركمان  والسريان  واآلشوريني 
واإليزيديني وغيرهم. مقابل هذا الطرف 
تأتي  واجلغرافي،  والقانوني  السياسي 
لتركيا.  املوالية  اإلسالمية  اجلماعات 
وهناك في سوريا الدروز كهوية قومية 
السوريّة،  الدميوغرافية  في  وعقائدية 
فكل هذه اجلغرافيا املقسمة تعكس 
إطاراً مختلفاً سياسياً واجتماعياً مع 
سوريا  من  كبيرة  وأجزاء  دمشق  بقاء 
حتت نظام بشار املدعوم من موسكو 
اعتباره  ميكن  واآلن  إيران،  وماللي 
من  فرانكو  اجلنرال  بتصّور  مدعوماً 
أبيب ودول عربية  وأنقرة وتل  موسكو 
بأي صورة  لذا فسقوطه  إيران،  وحتى 
سيقوم على تعزيز الفدرالية الواقعية، 
ولكن الصعوبة في الفدرالية ستكون 
الراديكالية  اإلسالمية  اجلماعات  مع 
املوالية لتركيا، وهذه الفدرالية مهما 
ستتعزز  ومتصادمة  متعارضة  كانت 
العالقات بينها من منطلقات الضرورة 
املكونات  بني  والتجارية  االقتصادية 
للتفاعالت  وسيكون  الفدرالية، 
اجلغرافية احلدودية دوراً كبيراً خاصًة مع 
وأنقرة  كال من حكومة هولير وعّمان 

وبغداد وتل أبيب.

عالقات  هناك  بأن  بالذكر  جدير   
بني  املتبادل  االعتماد  من  متعددة 
الدروز  إقليم  أن  كما  وأنقرة  هولير 
األهمية  ومن  جغرافياً،  األردن  يجاور 
مبكان االعتراف بأهمية جعل املناطق 

البحرية السوريّة تخضع إلدارة فدرالية 
مشتركة ألهميتها في حركة التجارة 
والثروات  والتصدير  االستيراد  من 
الطبيعية، وفي ظل الفدرالية ال ميكن 
تصّور وجود حكم ذاتي للعلويني ألنهم 
الدولة  فشل  في  الرئيسي  السبب 
واالستئثار  احلديثة  السوريّة  القومية 
بالثروة والسلطة وكما سيبقي ذلك 
عمرُه  طال  إذا  املاللي  نظام  نفوذ  من 
بشار  نظام  عن  والبديل  إيران،  في 
يجب أن يكون منوذجاً كمجلس سوريا 
الدينية  احلركات  أما  الدميقراطية، 
الراديكالية البد أن تتحّول إلى جماعات 
في  محافظة  ليبرالية  أو  محافظة 

مسارها السياسي واالجتماعي.

السوري  امللف  أن  إلى  هنا  نخلص 
يحمل ملفات وصراعات عدة من وهم 
من  املمتدة  الشيعية  اإلمبراطورية 
واليمن،  ولبنان  وسوريا  والعراق  إيران 
السوريّة  اإلسالمية  الدولة  وهم  مع 
السنية، وملف تركيا ومحاربتها لكل 
الكردية، فكأن  والقضية  للهوية  بروز 
تركيا حتاول إلغاء شعباً كامالً بتاريخهِ 
السياسية  توجهاتهِ  وتعدد  وحقوقهِ 
قوانينها  في  بتسميتهِ  واالكتفاء 
أتراك اجلبل، وفي امللف السوري تكمن 
احلقيقة بكون نظام بشار املمتد ألبيهِ 
فشل في حتقيق الدولة السورية بكل 
ما حتملهُ الدولة من مؤسسات وعدالة 
وتنمية وتداول للسلطة مع التعددية 

الثقافية واحلزبية، وامللف السوري بني 
طياتهِ فصل عن قصة الدب الروسي 
املناهض لليبرالية والهيمنة الغربية، 
سياسية  وحتوالت  قضايا  امللف  وفي 
واجتماعية نحو الفدرالية، فيما هناك 
بشار  نظام  قبل  من  إنسانية  جرائم 
ومصادمات  والجئني،  أهلية  وحروب 
امللف  فصول  وآخر  دولّية،  ومؤمترات 
بني  والتقارب  اخملدرات  جتارة  السوري 
موسكو،  برعاية  بشار  ونظام  أنقرة 
قانون  رافعة  واشنطن  وقفت  وهنا 
من  ويعزز  يحتوي  والذي  الكبتاغون 
للتدّخل  فرصًة  ويقدم  قيصر،  قانون 
الدولي اإلنساني ومعوضاً عن الفرصة 
التدّخل  في  واشنطن  أضاعتها  التي 
اإلنساني في سبتمبر 2013 وإسقاط 
نظام بشار عندما استخدم األسلحة 
الكيميائية ضد الشعب السوري، وكان 
التدّخل اإلنساني حجة قوية في عدم 
التصادم مع موسكو، حيث أكد آنذاك 
وزير خارجية روسيا بأن الوضع السوري 
يرقى للتصادم مع واشنطن، حيث  ال 
ذهبت واشنطن للتفاوض واالتفاق مع 
إيران في امللف النووي والذي مت إلغائُه 
فرصة  القانون  هذا  أجل  ترامب،  عبر 
للتدّخل اإلنساني الدولي ويرجعنا إلى 
أهمية تطبيق قرار مجلس األمن 2254، 
وفي نفس الوقت يبدد إمكانية حتقيق 

سيناريو اجلنرال فرانكو في سوريا. 

يو فرانكو وواقعّية الفدرالية.. يا بين سينار مستقبل سور

في ظل انقطاع التيار الكهربائي، يضطر 
لالشتراك  قامشلو  مبدينة  األهالي 
»األمبيرات«، حيث  األحياء  مولدات  مع 
يشكو أهالي املدينة من ارتفاع سعر 
األمبير للمولدات األهلية املنتشرة في 
األحياء من قبل أصحابها، عن السعر، 
حسب  املعنية،  اجلهة  حددته  الذي 

وصف األهالي.

صحيفتنا  التقت  اخلصوص  وبهذا 
»روناهي« عدداً من املواطنني من مدينة 
معاناتهم  أوضحوا  والذين  قامشلو، 
تواجههم  التي  املشاكل،  بخصوص 
ومنهم  األمبيرات،  استخدام  في 
الدهيم« وقد بنيَّ  »أحمد عبد  املواطن 
في حديثه: »لقد قبضوا منا أجر هذا 
الشهر 8000 ل.س لألمبير، مع العلم 
أنه مت حتديد سعر األمبير من قبل اإلدارة 
الذاتية بـ 7000 ل.س لألمبير الواحد، 
ولكن لم نستطع أن نرفض ذلك؛ ألنه 
في حال لم ندفع السعر، الذي حددوه 

سيفصلون عنا الكهرباء«.

»دون  حديثه:  الدهيم  عبد  وتابع 
محاسبة لهم، وال رادع من قبل اجلهات 
الشيء، وفي حال حدث  بهذا  املعنية 
يتجاوز  ال  لديهم،  للمولدة  عطل  أي 
أيام،  ثالثة  من  أقل  املعقول  إصالحه 
أو  كبيراً  العطل  حجم  كان  مهما 
إيقافها  صغيراً، فنجد أن املولدة يتم 
مدة أسبوع، أو عشرة أيام بحجة هذا 

العطل«.

الدهيم: »إن هدف أصحاب  وأكد عبد 

املولدات من هذا الشيء هو بيع مادة 
املازوت بشكل حر، حيث أنهم استلموا 
اإلدارة  مؤسسات  من  املازوت  مادة 
الذاتية بسعر املدعوم، ويقومون ببيعه 
باملزاد احلر؛ ما يكسبهم أرباحاً كثيرة، 
عند  املتكرر  الشي  هذا  الحظنا  وقد 
فترة بداية الشهر، بعد أن يتم تسديد 

الفواتير يقومون بعمل هذه احلجج«.

التالعب في قوة وشدة الكهرباء

التالعب  إلى  الدهيم  فيما لفت عبد 
في حجم قوة الكهرباء احملددة: »فيما 
يتعلق بقوة الكهرباء، التي تصلنا، ال 
تصل كما هي محددة من قبل صاحب 
أنا حددت  املثال،  املولدة، فعلى سبيل 
استهالكي الشهري بـ أربعة أمبيرات، 
ولكن في األصل ال تصل كما هي، فقد 
الكهرباء عن  بقياس جهد  قمت مرةً 
طريقة )ساعة األمبير( فالحظت أنه 
يصلني ثالثة أمبيرات ونصف، وليست 
الستهالكي  محدد  هو  كما  أربعة 

الشهري«.

ساعات  بحساب  قمنا  »فإذا  وأردف: 
العمل الشهرية، وحسابه على معدل 
أيام العمل، سنجد أنها ال تتجاوز الـ 
20 يوماً املستحق من أصل شهر من 
اجلهات  نناشد  فلذلك  العمل،  أيام 
على  بالوقوف  املعنية،  واملؤسسات 
هذه املشاكل، ومساعدتنا في ضبط 
مستحقاتنا كما هو مفروض، ووضع 

حد لتجاوزات أصحاب املولدات«.

ومن جانبه بني املواطن »جهاد مظلوم« 
كهرباء  بوضع  يتعلق  »فيما  معاناته: 
توصيل  يتم  حال  في  األمبيرات، 
صاحب  يقوم  النظامية،  الكهرباء 
تنقطع  أن  وبعد  بإطفائها،  األمبيرات 
الكهرباء النظامية، نالحظ أنه ال يتم 
توصيل كهرباء األمبيرات إال بعد نصف 

ساعة من ذلك«.

ونوه مظلوم: »فأنا حددت استهالكي 
الشهري بثالثة أمبيرات، ولكنها غير 

قادرة على تشغيل البراد، علماً أن جهد 
البراد ال يتجاوز األمبير ونصف، فلماذا 

هذا الغش والتالعب باستطاعة 
األمبيرات، ناهيك على أنه قد تقاضى 

منا هذا الشهر ثمانية آالف ليرة 
لألمبير، في ظل حتديد سعر األمبير 
سبعة آالف من قبل اإلدارة الذاتية، 

وقد قال لنا: من ال يدفع سوف أقطع 
عنه الكهرباء«.

التأخر املتعمد إلصالح األعطال

وأضاف: »في حال حدوث عطل للمولدة 
الذي ميكن إصالحه بساعة يتم تأخير 
كانت  وإذا  كامل،  يوم  ملدة  اإلصالح 
يوماً،  املناسبة  العطل  تصليح  فترة 
يتم التأخير إلى ثالثة أيام، بقصد بيع 
من  مضاعفة  أرباح  وكسب  املازوت، 
ببيع  يقوم  أنه  على  يدل  وهذا  ذلك، 
خلدمة  للمولدة  املستحق  املازوت 

ه  الناس، وتوفير الكهرباء لهم، فنتوجَّ
واجلهات  الذاتية،  اإلدارة  إلى  مبشاكلنا 
املعنية، ليضعوا حداً لهذه املشكلة، 
ومن  املولدات،  أصحاب  ومحاسبة 
األفضل وضع جلان مراقبة لسير عملية 

املولدات«.

دور اجلهة املعنية...

وبهذا اخلصوص ولالستفسار عن هذه 
الشكاوى ومعرفة دور اجلهات املعنية، 
التقت صحيفتنا مع »هيفني محمد« 
بلدية  ضمن  املولدات  قسم  رئيسة 
في  وأشارت  قامشلو،  في  الشعب 
بداية حديثها إلى: »قمنا بنشر تعميم 
إسعافي بسبب ارتفاع أجور األمبيرات 
من قبل أصحاب املولدات، حيث قاموا 
برفع التسعيرة إلى 8000 ليرة سورية 
لألمبير الواحد، ولكن في بداية الشهر 
بخصم  نقوم  )شباط( سوف  املقبل 
النظامية،  التسعيرة  من  ليرة   1000
الزيادة  نعوض  لكي   ،7000 هي  والتي 
وقمنا  األهالي،  من  قبضوها  التي 

بإنذارهم بااللتزام بهذه التسعيرة«.

اخملالفة... غرامة  مالية

وزادت هيفني: »من ال يلتزم بهذا القرار 
ليرة  ألف   500 مببلغ  يخالف  سوف 
من  للتهديدات  بالنسبة  أما  سورية، 
على  لألهالي  املولدات  أصحاب  قبل 
أنهم سوف يقومون بنقل مولداتهم، 
سوف  العمل،  بهذا  قاموا  حال  ففي 

نقوم كجهة معنية بسحب الرخصة 
منهم، وبالوقت نفسه لن نسمح لهم 

بتشغيلها في مكان أو حارة ثانية«.

وتابعت حديثها: »قمنا أيضاً بفتح باب 
فكل  البلدية،  مجلس  في  استثمار 
من لديه مولدة يريد استثمارها، نحن 
رخصة،  ملنحه  وقت  أي  في  جاهزون 
أحياء  في  مولدته  بعمل  ومباشرة 
للتأخير  وبالنسبة  قامشلو،  مدينة 
إذا حصل يعود  بإصالح العطل، فيما 
توفر قطع  الى عدم  ذلك  السبب في 
يضطر  حيث  املولدات،  لهذه  التبديل 
قطع  جللب  املولدات  أصحاب  أغلب 
مدينة  أو  منبج،  مدينة  من  التبديل 
موعد  حددنا  اخلصوص  وبهذا  أخرى، 
أي  إلصالح  كافية  كفترة  أيام  ستة 
عطل، ومن يتجاوز هذه الفترة سوف 
نقوم بخصم أجر كل يوم بدون عمل 

من االشتراك الشهري«.

واملؤسسات  األهالي  بني  التواصل 
اإلدارة  في  املعنية  واجلهات  املسؤولة، 
بخدمة  مرتبط  شيء  بأي  الذاتية، 
املواطن، هو سر القضاء على الفساد 
أغلب  ففي  الفاسدين،  ومحاسبة 
توفر  بعدم  األهالي  يشكو  األحيان 
اخلدمات لهم، ولكن في الوقت نفسه 
حيث  الشيء،  هذا  في  جدية  جند  ال 
اجلهات  مراكز  بزيارة  يقومون  ال  أنهم 
جتاوز  حال  في  شكاوى  ورفع  املعنية، 
أي صاحب منشأة خدمية للقانون، أو 
اإلدارة  قبل  من  تصدر  التي  للقرارات، 
الذاتية، والتي تضمن حقوقهم، فمن 
املعنيني  وإعالم  إيصال  بهم  املفترض 

مبا يخدمهم، ويضمن حقوقهم.

املشترك  الرئيس  كنجو  عمر  صرح 

لهيئة الزراعة والري في اإلدارة الذاتية 

اإلدارة  ملوقع  للفرات  الدميقراطية 

أنهت  الهيئة  بأنَّ  الرسمي،  الذاتية 

في  الزراعية  األراضي  تنظيم  عملية 

نهاية  الزراعية،  الفرات مبوجب اخلطة 

العام املنصرم، ووزعت البذار واألسمدة 

على الفالحني.

وأضاف كنجو، بأنَّ جلنة الكشف تقوم 

كشوفات  إلجراء  ميدانية  بجوالت 

حسية على األراضي الزراعية املرخصة؛ 

التي  املرخصة،  املساحات  من  للتأكد 

على  املستحقات  مبوجبها  صرفت 

الفالحني، واتخاذ اإلجراء الالزم قانونًيا 

بحق اخملالفني.

وغّطت الزراعة والري للفرات احتياج 80 

باملائة من الفالحني مبخصصاتهم من 

محروقات الزراعة.

هيفين محسن محمدجهاد مظلومأحمد عبدالدهيم

قامشلو/ علي خضيرـ  معاناة أهالي قامشلو مع مولدات األحياء، بين التوقف عن العمل، 
ورفع االستحقاق الشهري، مع التالعب في سعر األمبير الواحد، والذي تم تحديده من 
قبل الجهات المعنية، والجهة المعنية تؤكد بمخالفة كل من ال يلتزم بالقرار بغرامة 

مالية وقدرها500 ألف ليرة سورية.

معاناة مواطنو قامشلو من االستحقاق الشهري لكهرباء المولدات

الزراعة والري للفرات تجري كشوفات حسية على األراضي المرخصة


