
50 ل.س   والنشر         لإلعالم  روناهي  - تصدر عن مؤسسة  عامة  ثقافية  العدد 722-  األحد 2019/4/21م  سياسية 

روناهي  مؤسسة  عن  تصدر  عامة  ثقافية  سياسية  صحيفة  روناهي: 

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

وخلق  نشر  إىل  وتتطلع  منطقتنا  يف  والتعددية  الدميقراطية  وأسس 

ثقافة دميقراطية بيئية إنسانية حرة أساسها االعرتاف واالحرتام املتبادل 

املنطقة  األقالم احلرة يف  تفعيل  بني مجيع مكونات اجملتمع من خالل 

العلل  مكامن  إىل  يتطرق  واقعي  حتليلي  فكري  نقاش  أسس  وتأمني 

الصحيفة صفحاتها  تفتح  األساس  هذا  وعلى  املناسبة هلا  احللول  وطرح 

احلضارات  مهد  األوسط  الشرق  منطقة  مستقبل  على  الغيورين  لكل 

الفكر  وتنشيط  وتطبيق  ترسيخ  يهمهم  من  ولكل  عامة.  البشرية 

الدميقراطي التعددي الذي يقبل التنوع واالختالف ويعتربه غنى ملنطقتنا.

r.ronahi2011@gmail.com

rojnama ronahi

مركز قامشلو     0938541707

423165

صحيفة روناهي

0938374196

shrktronahi@gmail.com

Ronahi.net

شركة روناهي للتوزيع واإلعالن
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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

لجنة  في  اإلداري  بيّن  ـ  منبج  روناهي/ 
التربية  للجنة  التابعة  المدرسية؛  األنشطة 
الحاج  خليل  وريفها  منبج  بمدينة  والتعليم 
المدرسية  أنشطتهم  عبر  يتوجهون  أنهم 
الطلبة،  لدى  الجديدة  الذهنية  إثارة  إلى 
من  بدالً  فيهم،  اإلبداع  مكامن  وتوليد 
لتنشيط  إضافة  المقاعد،  خلف  ركونهم 
حس اإلبداع والموهبة عبر أنشطة متعددة، 
تشمل الرياضة والرسم والعزف والرقص 

وغيرها من الفنون. 
وشهدت الفترة المنصرمة؛ نشاطاً ملحوظاً 

من قبل لجنة األنشطة المدرسية بمدينة منبج 
وريفها؛ إذ شهدت إقامة عدداً من الفعاليات 
ال  مما  المتنوعة.  والمسابقات  واألنشطة 
عن  البحث  في  اإلطالق  على  أثره  يخفى 
المستقبل  مواهب شابة وواعدة؛ قادرة في 
وموهوب،  ومتعلم  منفتح  جيل  خلق  على 

بعد عدة سنوات طويلة من عمر اإلرهاب، 
الذي ساد فيه الفكر الظالمي.

 
أنشطتنا رد فعل على اجلمود 

الفكري

روناهي«  لصحيفتنا«  كان  الصدد  وبهذا 
األنشطة  لجنة  في  اإلداري  مع  لقاء 
المدرسية بمدينة منبج وريفها؛ خليل الحاج 
الحالية،  األنشطة  واقع  عن  حدثنا  الذي 
المدرسية؛  األنشطة  لجنة  تقوم  قائالً:« 
من  العديد  بتنظيم  التربية؛  للجنة  التابعة 
واألنشطة  واالحتفاالت  المهرجانات 
المدرسية المتنوعة، في عدد من المدارس 
المواهب  عن  بحثاً  واإلعدادية،  االبتدائية 
الطلبة. وتتضمن  لدى  اإليجابية  والطاقات 
للعديد  عروضاً  واألنشطة؛  الفعاليات  هذه 
من المواهب للطالب والطالبات بالموسيقا 
الخطابة  وفن  المدرسي،  والمسرح 
والشعر، إضافة إلقامة عدداً من المعارض 

والرسومات والرياضة«.
لجنة  »عملت  قائالً:  الحاج  وأضاف 

على  العام،  هذا  في  المدرسية  األنشطة 
فأقامت  المتنوعة،  المهرجانات  تنشيط 
مهرجان ثقافي شامل، عبر ربط العديد من 
بالمدينة،  واإلعدادية  االبتدائية  المدارس 
هذا  وشمل  المنبجي،  دوقلة  مدرسة  في 
والموسيقا  الرسم  من  فعاليات  المهرجان 
من  الفتاً  كذلك حضوراً  وشهد  والرقص، 

أولياء  جانب  إلى  والريف،  المدينة  أهالي 
قامت  كما  المؤسسات،  من  الطلبة، وعدداً 
في  مركزي  مهرجان  بإقامة  اللجنة، 
وشهد  العسلية،  مدرسة  في  وذلك  الريف، 
ذات الفعاليات والحضور، كما أقيمت أيضاً 
نشاطات مماثلة في مدرسة رمضان حجو، 

ومدرسة التطبيقات المسلكية«.
تلك  إقامة  من  المزمع  الهدف  وحول 

األنشطة  هذه  إن  الحاج:«  قال  الفعاليات، 
تشي  التي  الفكري  الجمود  حالة  على  رداً 
مدارسنا في السابق، بحيث يمكن القول إن 
هذه األنشطة في مجملها، تستهدف تحفيز 
وتنشيط الحالة اإلبداعية والمواهب الكامنة 
لجنة  أن  مشيراً«  كافة«.  المدارس  في 
التربية والتعليم بمدينة منبج وريفها، تعمد 
فيما بعد إلى التعاون والتنسيق مع الجهات 
ولجنة  والفن  الثقافة  بلجنة  ممثلة  المعنية، 
الشبيبة؛ إلى تبني تلك المواهب في الطريق 
الصحيح، وتقديم الدعم الالزم لها من أجل 
الحصول على نتائج جيدة، تخدم في النهاية 

مصلحة الفرد والمجتمع«. 

قِدت يف اخلارج 
ُ
«املؤمترات واالجتماعات التي ع

 مع مصاحل الشعب السوري«
َ
مل تتماش

إعالم النوادي

 يف غري وادي؟؟؟!
10»

دعوة الستدراج عروض أسعار
يسرنا كمنظمة إنسانية أن نعلن عن طرح المناقصات التالية مع السادة ممن هم 

مرخصين رسميا من أجل  :
Provide  Corn Kits for 1500 HH  توفير مجموعات الذرة

 حيث مهلة موعد استالم العروض للمناقصة المطروحة من تاريخ 21/4/2019 إلى 
14/5/2019 الساعة 3:00 ظهرا. لن يتم قبول العروض بعد هذا التاريخ.

و كما تم اإلعالن عنه سابقاً يمكنكم الحصول على أوراق المناقصة كاملة مجاناً 
من خالل البريد االلكتروني المدون أدناه وذلك ابتداءاً من صباح يوم األربعاء 

21/04/2019
 مالحظة :معلومات العطاء وجميع األوراق المطلوبة يمكنكم الحصول عليها فقط عند 
ذكر اسم الشركة الطالبة لألوراق وذلك أثناء ساعات الدوام الرسمية من خالل العنوان 

التالي:
Tender20172018@gmail.com

مالحظة:
-1 الرجاء إرسال الوثائق الكافية التي تثبت ترخيص الشركة عند السؤال من أجل 

الحصول على أوراق المناقصة, في حال عدم توفر الوثائق الكافية سيتم تجاهل الطلب.
-2  التقبل أية عروض مرسلة عبر البريد االلكتروني , وأي عرض يتم إرساله إلى 

البريد االلكتروني سيتم تجاهله

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 506/  لعام 

2019م
 على السيد: خالد ابراهيم بن 

حسان الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10صباحا / من يوم 
األربعاء /24 /4 /2019م للنظر 
بالدعوى المقامة عليك من السيد: 

عبير عبدالسالم ابراهيم        
بطلب: تفريق

وأن لم تحضر في الموعد المحدد 
سنجري بحقك اإلجراءات القانونية.
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 229/  لعام 

2019م 
على السيد: اسماعيل حاج اسماعيل 
بن خلف الحضور إلى هيئة التمييز 

في الرقة وذلك في تمام الساعة 
/10صباحا/ من يوم  االثنين /29 

/4 /2019م للنظر بالدعوى المقامة 
عليك من السيدة: رهف معدل بنت 

محمد اسعد      
بطلب: مبلغ مالي

وأن لم تحضر في الموعد المحدد 
سنجري بحقك اإلجراءات القانونية.

هيئة التمييز في الرقة

تبليغ
في الدعوى رقم أساس/1196/  لعام 

2019المتكونة من الجهة المدعية: 

سارة عادل جنيد

والمدعى عليه: محمد الجنيد احمد

بدعوة: طالق لعلة الهجران

 المقرر جلستها بتاريخ يوم االثنين 

22/4 /2019م

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في 

الطبقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس / 25/  لعام 

2019م
 على السيد: ايسر الضامن بن 

جاسم  الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة وذلك في تمام 

الساعة / 10 صباحا / من يوم 
الخميس  25 /4/2019م للنظر 

بالدعوى المقامة عليك من السيدة: 
نور حسين العمر        

بطلب:  تثبيت زواج وتثبيت طالق 
ونسب

وأن لم تحضر في الموعد المحدد 
سنجري بحقك اإلجراءات القانونية.
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في 

الرقة

مذكرة أخطار
في الدعوى رقم أساس/  369/  لعام 

2019م
 على السيد: عبد الجبار العلو بن 
محمد  الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج  وذلك في تمام 

الساعة /10 صباحا / من يوم االثنين  
22 /4 /2019م للنظر بالدعوى 

المقامة عليك من السيد: منى ديباوي 
بنت دياب       
بطلب: تثبيت زواج

وأن لم تحضر في الموعد المحدد 
سنجري بحقك اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج 

مذكرة أخطار
في الدعوى رقم أساس / 1408/  

لعام 2019م
 على السيد: أحمد عناد المرعي بن 
عناد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة  وذلك في 

تمام الساعة /10 صباحا/ من يوم 
الخميس/25/4 /2019م للنظر 

بالدعوى المقامة عليك من السيدة: 
شمسة الخليف بنت حسن        

بطلب: تثبيت طالق
وأن لم تحضر في الموعد المحدد 
سنجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة تبليغ
تقرر لدينا عن هيئة ديوان العدالة 

االجتماعية في الطبقة في الدعوى 

رقم أساس 741 لعام 2019 المتكونة 

بين الجهة المدعية نجوى المحمد 

بنت خضر والمدعى عليه خالد علي  

الخلف 

بموضوع دعوى: طالق لعلة الغياب

والمقرر عقد جلستها في يوم االثنين 

29/4/2019 حيث أن  المدعى 

عليه خالد علي الخلف مقيم في تركيا 

نتمنى منكم تبليغه.

تبليغ
في الدعوى رقم أساس/950/  لعام 

2019المتكونة  من الجهة المدعية: 

مروة العكلة بنت ابراهيم 

والمدعى عليه: يوسف جزماتي بن 

أحمد 

بدعوة: طالق

المقرر جلستها بتاريخ يوم االثنين 

/22/4/2019 م

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في 

الطبقة 

تقرير/ آزاد كردي

ــمــكِن 
ُ
كــيـــف ي

للــشـــرق األوســـط 

ـحــد؟!
ّ
أن يـت

4»

م
ّ
املثقف واملتعل

8»

في حوار أجرته صحيفتنا مع الكاتب واألكاديمي في العلوم السياسية؛ الرئيس المشترك لحزب التحالف 
إلسرائيل،  الجوالن  بضم  ترامب  إعالن  حول  عثمان  حسين  وريفها  منبج  بمدينة  الديمقراطي  الوطني 
ومستقبل مدينة إدلب في ظل التوتر العسكري على األرض، والحل السياسي السوري وما مصير األزمة 

السورية والحلول التي تنتظرها 

خليل احلاج

تألق الفت لألنشطة املدرسية مبدينة منبج وريفها
4»

 موقوتةٍ
َ
 من عبواتٍ لقنابل

ُ
اإلرهاب

تراكميّة  حالة  وهي  العام،  الثقافّي  وال  التاريخّي  السياق  عن  تنفصُل  ال  ظاهرةٌ  اإلرهاُب 
معقّدة، متعددة المستويات، وما تّم إنجازه في المرحلة األخيرة بريف دير الزور كان نوعيّاً، 
وجاء تتويجاً لجهوٍد كبيرٍة ومراحل كثيرة بدأت في كوباني ومنبج وتل أبيض )كري سبي( 
والطبقة والرقة وكامل ريف الحسكة ودير الزور، وكان الباغوز الحلقة األخيرة فيه، وما 

«5كان كّل ذلك ليتحقق مجاناً، بل فاضت أرواٌح، وخفقت قلوٌب طفقت تطلب الحرية.

اإلعالميات بيوم الصحافة الكردية: 
«جيب االلتزام باملهنية واحلياد يف 

اجملال اإلعالمي«

وفد اإلدارة الذاتية يلتقي الرئيس 
الفرنسي واألخري يؤكد دعمه

الِمئة  السنوية  الذكرى  في  اإلعالميات  أكدت 
وواحد وعشرين ليوم الصحافة الكردية بأن المرأة 
الحقيقة  صوت  أصبحت  اإلعالمي  المجال  في 
بشفافية  المنطقة  في  الُمعاش  الواقع  نقلت  حيث 

لتنال الشهادة في سبيل طموحها

سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  وفد  عقد 
بالرئيس  لقائهم  في فرنسا، مؤتمراً صحفياً حول 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في فندق يستن 

بالعاصمة الفرنسية باريس.

إلى سابق عهدها، حيث  الحياة  أمنياً، عادت  الرقة واستقرارها  إلى مدينة  بعد عودة األهالي 
الرئيسية، وعند  في السير السيما في الشوارع  تكتظ األسواق، والشوارع مما يولِّد ازدحاماً 
المنعطفات ناهيك عن الحفر واألنقاض التي كانت تقطع بعض الطرق في بداية األمر، فكان 
البد من تفعيل مركٍز للمرور في المدينة بغيّة تنظيم سير المركبات لتفادي وقوع المخالفات 

ة، أو ببعضها البعض. والحوادث المرورية، واصطدام اآلليات بالمارَّ

تتصف األراضي السورية بخصوبة تربتها وقابليتها للزراعة بأّي نوع من أنواع المحاصيل  
بالمواد  والغنى  التركيب  حيث  من  ألخرى  منطقة  من  التربة  وتختلف  والشتوية،  الصيفية 
تلك  اإلنبات واإلنتاج، والزراعة في  التي تساعد على تحسين مستوى  المعدنية والعضوية 

المناطق تتأثر بعدة عوامل منها؛ »المناخ، المياه، واألسمدة«

معمل مساد تل متر.. مشروع حيض على 
العودة باالقتصاد الزراعي إىل ذروته
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روسيا ترسخ تقسيم سوريا 
عرب دعم االحتالل الرتكي

حمل ذوو شهداء عفرين باقة رمزية من الورود مرصعة باللون األسود، وكتبوا عليها باللغتني الكردية والعربية »ال لالحتالل التركي«، وتوجهوا 
إلى نقطة املصاحلة الروسية في قرية الوحشية بريف حلب الشرقي الشمالي، ليوصلوا رسالة استهجان شديدة اللهجة للضابط الروسي 

املشرف على النقطة مفادها »أهالي عفرين مستعدون بالتضحية بأوالدهم في سبيل حترير عفرين واحلفاظ على وحدة سوريا، رغماً عن الدعم 
الروسي الحتالل تركيا«، وأشارت رسالة ذوي الشهداء للضابط الروسي إلى سياسات روسية الساعية لتثبيت الوجود التركي في شمال سوريا 

«2ووصفوها بسياسة تهدف لتقسيم سوريا ال حلّل أزمتها....

3»

2»

«ترافيك« الرقة... مثابرة يف العمل
 حلفظ سالمة األهايل
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الذاتية  اإلدارة  وفد  عقد  ـ  األخبار  مركز 
مؤتمراً  فرنسا،  في  سوريا  وشرق  لشمال 
الفرنسي  بالرئيس  لقائهم  حول  صحفياً 
يستن  فندق  في  وذلك  ماكرون،  إيمانويل 

بالعاصمة الفرنسية باريس.

المشترك  الرئيس  أشار  المؤتمر  وخالل 
بأن  المهباش  حامد  عبد  التنفيذي  للمجلس 
مرتزقة،  أخطر  من  حررت  المنطقة  هذه 
المنطقة،  هذه  لتحرير  غالياً  ثمناً  ودفعت 

وأكثر  شهيد،  ألف   11 »قدمنا  وأضاف: 
من 22 ألف جريح، والتحالف الدولي كان 

شريكاً لنا في هذا االنتصار«.
ونوه عبد حامد المهباش بأن اإلعالن عن 
الذي  التاريخي  واالنتصار  داعش  هزيمة 
تم في الـ 23 من آذار المنصرم، ال يعني 
وأن  نهائي،  بشكل  اإلرهاب  على  القضاء 
أطول  وقت  إلى  يحتاج  النهائي  النصر 
وعمل أكثر، وعليه هناك حاجة لمزيد من 

التنسيق مع التحالف الدولي.
وقال عبد حامد المهباش في خضم حديثه: 
»بعد هذه االنتصارات التي تحققت نطالب 
بدعم  الفرنسية  واإلدارة  الدولي  المجتمع 
لها  يكون  وأن  سياسياً،  الذاتية  اإلدارة 
ممثلين في صياغة الدستور السوري؛ ألنها 
أكثر من خمسة ماليين من مكونات  تمثل 
بتقديم  وطالبنا  كافة،  السوري  الشعب 

كافة،  األخرى  والمجاالت  الخدمي  الدعم 
وبخاصة إعادة اإلعمار«.

في  بأنهم  المهباش  حامد  عبد  وأوضح 
عدة،  تحديات  يواجهون  الذاتية  اإلدارة 
العشرات  »هناك  السياق:  هذا  في  وقال 
باإلضافة  المتخفية،  اإلرهابية  الخاليا  من 
مرتزقة  عناصر  من  اآلالف  وجود  إلى 
اإلدارة  مناطق  في  وعائالتهم  داعش 
في  الكبير  العدد  هذا  ووجود  الذاتية، 
الجارة  تهديدات  مع  بالتزامن  المنطقة، 
تركيا، يشكل خطراً، أي أن أي هجوم على 
الذين  هؤالء  هروب  في  سيتسبب  مناطقنا 
بأسره  العالم  وعلى  علينا  خطراً  يشكلون 

من السجون«.
فقد طالبنا  ذلك،  بالقول: »بناًء على  وتابع 
تشكيل  لدعم  الدولي  المجتمع  ونطالب 
اإلدارة  مناطق  في  دولية  جنائية  محكمة 
لمحاكمة  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية 
والمواثيق  القانون  وفق  المرتزقة،  هؤالء 
الدولية؛ ألن هؤالء ارتكبوا جرائمهم على 
األراضي السورية، وتم إلقاء القبض عليهم 

هناك«.
وأكد عبد حامد المهباش بأنه بدون ذلك لن 
وأن  اإلرهاب،  على  القضاء  من  يتمكنوا 
بمسميات  أخرى  مرة  سيظهر  اإلرهاب 

أخرى.
الرئيس  بأن  المهباش  حامد  عبد  قال  كما 
اإلدارة  دعم  ضرورة  على  أكد  الفرنسي 
الذاتية، ليكون لها ممثلين في لجان صياغة 
األزمة  حل  ضرورة  وعلى  الدستور، 

السورية وفق القرار األممي 2254.
أكد  الفرنسي  الرئيس  بأن  المهباش  وبيّن 
الذاتية  اإلدارة  دعم  ضرورة  على  أيضاً 
مادياً للنهوض بعمليات التنمية، والخدمات، 
ودعم جهود األمن واالستقرار في المنطقة.
كما قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي 
بأن  حديثه  نهاية  في  المهباش  حامد  عبد 
المناطق  أمن  على ضرورة  ركز  الرئيس 
وأضاف:  الحدودي،  شريط  على  الواقعة 
أساس  هذا  الذاتية  اإلدارة  في  »ونحن 
عالقة  هناك  تكون  أن  نود  ألننا  مطلبنا؛ 

حسن جوار مع تركيا«.

ذوي  من  اآلالف  تجمع  ـ  األخبار  مركز 
في  وأبنائهم  الشهداء  وزوجات  الشهداء 
مدخل مخيم برخدان بناحية فافيين وتوجهوا 
إلى مقر النقطة الروسية في قرية الوحشية، 
وحمل المتظاهرون صور الشهداء والفتة 
ال  التركي،  لالحتالل  »ال  شعار  حملت 
الروسي«  للصمت  ال  الدولي،  للصمت 
والعربية  الروسية  الثالث  باللغات 
بعبارات  المشاركون  وهتف  والكردية، 
على  للحفاظ  وتدعو  العصر  مقاومة  تحي 
وحدة التراب السوري عبر طرد االحتالل 
كتب  لالفتات  إضافة  سوريا،  من  التركي 
في  التركي  االحتالل  مخافر  »بناء  عليها 

عفرين هو تقسيم ألراضي سوريا«.
وعند وصول المتظاهرون إلى أمام مركز 
الروسية(،  )النقطة  الروسية  المصالحة 
وأمهات  آباء  من  خمسة  من  وفد  توّجه 
إلى مبنى مركز المصالحة  شهداء عفرين 
الروسية ووضعوا إكليالً من الورد األسود 
من كتب عليه »ال لالحتالل التركي« أمام 
الروسي  الموقف  على  احتجاجاً  المركز، 
الدعم  وزيادة  التركي  لالحتالل  المؤيد 
سوريا  في  أردوغان  لمخططات  الروسي 

والمنطقة.
ويجدر بالذكر أن هذه التظاهرة االحتجاجية 
رسالتين  تقديم  من  شهر  نحو  بعد  جاءت 
للقيادة الروسية، األولى  من أهالي عفرين 
في مطلع شهر شباط من العام المنصرن؛ 
للجنرال  الذاتية  اإلدارة  من  وفد  قدمه 

الروسية  القوات  نائب  »إيفالنكا«  الروسي 
لضباط  تسليمها  تم  والثانية  سوريا،  في 
روس في نقطة كشتعار في ذكرى احتالل 
تركيا لعفرين. لكن؛ لم يتلقى أهالي عفرين 
التي حضوا  مطالبهم  على  إيجابي  رًد  أي 
مسؤوليتها  بتحمل  الروسية  القيادة  فيها 
وإخراج  سوريا  وحدة  على  الحفاظ  في 

االحتالل التركي من عفرين.
عوائل  رسالة  الشهداء  وأمهات  آباء  ونقل 
وقالت  الروسي،  الضابط  إلى  الشهداء 
»نحن  علي:  الشهيد  والدة  إبراهيم  شاذية 
اليوم هنا لنعبر للجانب الروسي عن سخطنا 
المتبعة في سوريا  الروسية  السياسات  من 
المؤامرة  في  الفعالة  مشاركتها  وبالتحديد 
والتنمية ضد  العدالة  تنتهجها حكومة  التي 

الشعب الكردي وسوريا عامة«.
الروسي  الجانب  إبراهيم  شاذية  وحثت 
بتحمل مسؤوليته تجاه ما يحدث في سوريا 
في  سعيها  تتدعي  دولية  قوة  باعتبارها 
الشعب  الحفاظ على وحدة سوريا وحماية 
الدور  إلى  شاذية  وأشارت  السوري، 
الروسي المباشر في احتالل تركيا لعفرين 
وقالت: »الطائرات الروسية ساعدت تركيا 
في قتل أبنائنا. لذا؛ نحن لن نفغر ألي أحد 

تعملوا  ان  أما  عفرين،  احتالل  في  شارك 
للحفاظ على وحدة سوريا وإخراج المحتل 
التركي أو سنكون نحن وأبناء الشهداء في 
يقف  من  ومجابهة  عفرين  تحرير  طريق 

في دربنا«.
ومن جهته؛ وجه والد الشهيد فرزند سؤاالً 
دولة  »روسيا  مفاده  الروسي  للضابط 
وحدة  على  محافظتها  وتتدعي  عظمى 
جيش  يعمل  لماذا  إذا  السوري،  التراب 
االحتالل التركي على بناء المخافر والجدار 

العازل في المناطق التي تحتلها؟«.
وبقي موقف الضابط الروسي غامضاً من 
الرسالة الشفاهية وتساؤالت أهالي عفرين 
الروسية  السياسات  حيال  الشهداء  وذوي 
في سوريا، بحجة أن الضابط غير مخول 
أسئلة  على  اإلجابة  أو  التصاريح  بإعطاء 
أهالي عفرين، واكتفى بالقول انهم سينقلون 
علماً  سوريا،  في  الروسية  للقيادة  الرسالة 
كان  أيضاً  السابقتين  المرتين  في  أنه 
أرض  على  حدث  ما  لكن؛  ذاته.  الجواب 
التركية  الدولة  انتهاكات  زيادة  هو  الواقع 
تقسيم  على  والعمل  عفرين،  أهالي  بحق 
الواقع  أرض  على  فعلية  بخطوات  سوريا 
عبر بناء المخافر في أربع قرى محتلة بعد 
المنازل فيها وهي »باصلة،  هدم عدد من 

جلبرة، كيمار، وكل جبرين«. 
وبعد عودة الوفد من لقاء الضابط الروسي، 
وقف األهالي دقيقة صمت، وألقت عضوة 
الشهيد  ووالدة  االجتماعية  العدالة  لجنة 
استذكرت  كلمة  إبراهيم«  »شاذية  علي 
كانت  التي  التركي  االحتالل  فيها هجمات 
بموافقة روسية، وكانت نتيجتها قتل المئات 
وتهجير  ونساء،  أطفال  بينهم  المدنيين  من 

أكثر من 350 ألف مدني من ديارهم.
ونددت شاذية بالصمت الروسي، وضعف 
االحتالل  تجاوزات  من  الروسي  الموقف 
وبخاصة  السورية،  األراضي  في  التركي 

حدودها  لرسم  جدار  ببناء  بدأت  أن  بعد 
مدينة  بمحيط  السورية  األراضي  ضمن 
مساومة  كفى  وقالت:«  المحتلة،  عفرين 
بأرواح المدنيين األبرياء، نريد العودة إلى 
أرضنا«،  من  المحتلين  وإخراج  ديارنا، 
مضيفةً بأنه كيف سمحت روسيا لالحتالل 
إخراجها  عليها  عفرين،  باحتالل  التركي 
كما  مدينتهم.  إلى  المدنيين  وإعادة  منها 
عفرين  وأبناء  أبنائها  استعداد  أّكدت 
مدينتهم  لتحرير  بأرواحهم  للتضحية 

والمناطق المحتلة كافة من قبل تركيا.
ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء عدنان 
تواجد  »إّن  فيها:  قال  كلمة  محمد  شيخ 
السورية  األراضي  في  الروسية  القوات 
األراضي  حماية  ضمان  أساس  على  كان 
اآلن من  يحدث  ما  ولكن؛  التقسيمات.  من 
بناء جدار عازل بين قرى شيراوا؛ يهدف 
السورية  األراضي  عن  عفرين  عزل  إلى 
من قبل االحتالل التركي، كيف لروسيا«. 
مشدداً على أنهم كعوائل الشهداء لن يقبلوا 
ثالث  تسليم  من  بالرغم  أرضهم،  بتقسيم 
أهالي  قبل  من  الروسية  للقوات  رسائل 
عفرين للعمل على إخراج االحتالل التركي 

من عفرين.
وبعدها تحدث عضو مجلس عوائل الشهداء 
حسن علي، وقال بأنهم كعوائل للشهداء لن 
قبل  من  السورية  األراضي  بتقسيم  يقبلوا 
أي من الجهات الدولية، وسيقاومون حتى 
»على  روسيا:  ومخاطباً  مدينتهم،  تحرير 
روسيا أن تخجل من شهدائها الذين قاوموا 
ألن  هتلر؛  ظلم  بوجه  غراد  ستالين  في 
ويقاتلون  سيقاومون  عفرين  مدينة  أهالي 

ضد تركيا حتى تحقق النصر«.
المشتركة  الرئيسة  استنكرت  وبدورها؛ 
مصطفى  وفاء  الشهباء  مقاطعة  لمجلس 
انتهاكات وتجاوزات االحتالل التركي في 
الشهباء  مناطق  من  السورية،  األراضي 
اإلقليمية  الجهات  مطالبةً  وعفرين، 
االحتالل  حيال  موقفها  بتحديد  والسورية 

التركي لألراضي السورية.
بترديد  االحتجاجية  التظاهرة  وانتهت 
بالخروج  المحتلين  التي تطالب  الشعارات 

من أراضيهم، والعودة إلى عفرين.
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روسيا ترسخ تقسيم سوريا عرب دعم االحتالل الرتكي

وفد اإلدارة الذاتية يلتقي الرئيس الفرنسي واألخري يؤكد دعمه

الذي  الصداع  من  نوبات  هي  الشقيقة 
يصيب نصف الرأس ويصاحبها العديد من 
الصداع  يبدأ  والتقيؤ،  كالغثيان  األعراض 
في  أو  الطفولة  مرحلة  في  عادة  النصفي 
الزمن  من  مدة  وتستمر  البلوغ  بعد  ما 
جميع  خالل  معه  تبقى  اآلخر  والبعض 

مراحل الحياة. 
الصداع  يحدث  النصفي:  الصداع  أسباب 
الدموية  األوعية  في  تشنج  نتيجة  النصفي 
في أجزاء معينة من الدماغ لتصبح أضيق 
فيتشكل الصداع، كذلك بسبب زيادة نشاط 
فتقوم  الدماغ  في  الكيميائية  المواد  بعض 

بإرسال إشارات مربكة مسببة الصداع.
 

أعراض الصداع النصفي: يبدأ األلم على 
جانب واحد ومن ثم ينتشر في جميع أنحاء 
الرأس، ويكون بين معتدل إلى شديد الحدة، 
وضوح  عدم  والتقيؤ،  الغثيان  شعور  مع 
في  انسداد  التركيز،  ضعف  الرؤية، 
البطن،  في  ألم  اإلسهال،  الجوع،  األنف، 
كثرة التبول، التعرق، اإلحساس بالحرارة 

أو بالبرودة.
تسبق  التي  األعراض  بعض  تظهر   

الدخول في صداع الشقيقة كالشعور بتعكر 
في  صعوبة  التعب،  االكتئاب،  المزاج، 

التركيز. 

األماكن التي تصاب بالصداع النصفي:

 قد يصيب الصداع النصفي العين، ويسبب 
في  الرؤية  من  أو جزء  للكل  مؤقتاً  فقداناً 

عين واحدة.
في  مؤقت  شلل  حدوث  يسبب  وقد   

بعض  ويصاحبها  الجسم  من  واحد  جانب 
)الدوار(،  الشديدة  كالدوخة  األعراض 
البصرية،  المشاكل  المزدوجة،  الرؤية 
الكالم  في  وصعوبة  السمع  في  مشكالت 

أو البلع. 

مؤخرة  النصفي  الصداع  يصيب  وقد 
كالعمى  األعراض  بعض  بظهور  الرأس 
المؤقت، الرؤية المزدوجة، الدوخة، طنين 
في  وثقل  السمع  في  مشكلة  األذنين،  في 

اللسان.

عالج الصداع:
 

الصداع  لمشكلة  جذري  عالج  يوجد  ال   
هناك  لكن  مزمنة،  مشكلة  فهي  النصفي 
لخفض  اتباعها  يجب  التي  األمور  بعض 
أو تقليل حدة الصداع عند حدوث النوبة، 
وخفض مرات تكرار نوبة الصداع بحيث 
هذه  ومن  شهرياً،  مرتين  عن  تزيد  ال 
األلم،  من  للتخفيف  النوم  محاولة  األمور 
تحتوي  التي  واألصناف  القهوة  وتجنب 
األطعمة  أنواع  وبعض  الكفايين،  على 

كالجبنة والشوكوال.
المضادة  الحبوب  تجنب  يجب  كما   
على  تحتوي  التي  والهرمونات  للحمل 
والدخان،  التوتر،  وتجنب  اإلستروجين، 
ألنه ستعمل جميعها على التقليل من تأثير 

انقباض األوعية الدموية.

ثمرة  تتكون  الهند:  لجوز  الغذائية  القيمة 
تناولهما،  يمكن  جزأين  من  الهند  جوز 
الجزء األول هو الجزء األبيض من جوز 
عناصر  على  ويحتوي  الطازج،  الهند 
عديدة مفيدة لجسم اإلنسان، مثل: العناصر 
والفيتامينات،  والكربوهيدرات،  المعدنية، 
الغذائية، واألحماض  والزيوت، واأللياف 

الدهنية، مثل: حمض اللوريك.
من  العديد  على  احتوائه  إلى  باإلضافة 

المواد المضادة لألكسدة.
أما الجزء الثاني فهو ماء جوز الهند الشهي 
الذي يحتوي على سكريات طبيعية، ونسبة 
قليلة من الدهون والكربوهيدرات، ويحتوي 

المعدنية،  العناصر  من  العديد  على  كذلك 
والبوتاسيوم،  الصوديوم،  عنصر  مثل: 
والمنغنيز،  والزنك،  واليود،  والفوسفور، 
إلى  باإلضافة  والبورون،  والسيلينيوم، 
ومركب  )ب(،  وفيتامين  )د(،  فيتامين 

السايتوكينين، وحمض األسكوربيك.

فوائد أكل جوز الهند الطازج:

1ـ يجدد الخاليا التالفة، ويعقمها، ويسّرع 
التئام الجروح.

2ـ يطفئ الشعور بالعطش عند شرب مائه 
الطازج.

3ـ ينظم ضغط الدم في الجسم، كما يحافظ 
على مستوياته ضمن الحد الطبيعي.

األنسولين،  هرمون  إنتاج  من  يحفز  4ـ 
الدم  في  السكر  مستويات  على  ويحافظ 

ضمن حدوده الطبيعية. 
ويمنح  آالمه،  ويخفف  الصداع  يعالج  5ـ 
الجسم الترطيب العميق، ويحافظ عليه من 

اإلصابة بالجفاف.
الثالثية  الدهون  سالسل  على  يحتوي  6ـ 
متوسطة السلسة، والتي تعتبر إحدى أنواع 
جوز  واحتواء  االحتراق،  سهلة  الدهون 
الهند على هذه السالسل يجعله يساهم في 

عملية إنقاص الوزن.
ويمنع  بالتوتر،  الشعور  من  يقلل  7ـ  

الشعور باإلجهاد والتعب.
8ـ  يساهم في تطويل الرموش وتكثيفها، 

ويعتبر مقوياً جيد لألظافر.
9ـ يعالج حموضة المعدة.

من  العديد  في  أساسياً  مكوناً  يعتبر  10ـ 
والدوائية،  والغذائية،  التجميلية،  المواد 
يعالج  أنه  كما  الصابون،  أنواع  وبعض 
العديد من األمراض الجلدية، مثل: التهاب 
من  الدم  وينقي  واألكزيما،  الصدفية، 

الفضالت والسموم، ويُِدر البول.
الجراثيم  على  القضاء  في  يساهم  11ـ 
جهاز  ويقوي  والفطريات،  والميكروبات 

المناعة.
ورطبة،  ناعمة  البشرة  على  يحافظ  12ـ 
في  التّقدم  عالمات  ظهور  من  ويبطئ 
مضادة  خصائص  على  الحتوائه  السن، 

لألكسدة.

الذي  الطعام  إّن  جيداً:  طعامك  تناول  1ـ 
تتناوله يلعب دوراً أساسياً في قوة ذاكرتك، 
فالخضروات الطازجة ضرورية، وكذلك 
تجنب  عليك  ويجب  الصحية،  الدهون 
سبيل  وعلى  والكربوهيدرات،  السكر 
والبروكلي،  والكرفس،  الكاري،  المثال 
على  يحتوي  الذي  والجوز،  والقرنبيط، 
األخرى  والمركبات  األكسدة  مضادات 
إنتاج  وتحفز  الدماغ  صّحة  تحمي  التي 

خاليا جديدة. 
التمارين  تعمل  الرياضية:  التمارين  2ـ 
الرياضية على تشجيع الدماغ للعمل بطاقته 
القصوى من خالل تحفيز الخاليا العصبية 
وحمايتها  الترابط  وتعزيز  التكاثر،  على 
من التلف، إذ تطلق الخاليا العصبية أثناء 
باسم  تعرف  بروتينات  الرياضة  ممارسة 
التغذية  عامل  مثل  العصبية،  العوامل 
المواد  من  العديد  وتطلق  كما  العصبية، 
الصحة  تعّزز  التي  األخرى  الكيميائية 
الوظائف  مباشرة  منها  وتستفيد  العصبية 

المعرفية بما في ذلك التعلم.
واحدة:  دفعة  األشياء  فعل  عن  توقف  3ـ 
إلى  تحتاج  أنّك  العلمية  األبحاث  تُظهر 
ذاكرتك  في  المعلومة  لتثبيت  ثواٍن  ثماني 
لذلك إذا كنت تتحدث على الهاتف وتحمل 

سيارتك  مفاتيح  تضع  عندما  مشترياتك 
فإنك على األرجح لن تتذكر المكان الذي 
وضعتهم فيه، وعليك بالتوجه نحو التفكير 
الذهني الذي يساعد على تحسين مهارات 

القراءة وتقوية الحفظ.
3ـ احصل على نوم هادئ: أظهرت أبحاث 
أكثر  الناس  من   %33 أّن  هارفرد  جامعة 
مع  األفكار  وربط  استنتاج  في  فاعلية 
بعضها بعد النوم، ويعمل النوم أيضاً على 
تحسين  على  ويساعدك  ذكرياتك  تعزيز 
أدائك بالمهارات الصعبة، في الواقع يمكن 
 6 الى   4 من  بالنوم  تقضيها  واحدة  لليلة 
ساعات أن تؤثر على قدرتك على التفكير 
طوال اليوم التالي. العب ألعاب التفكير إذا 
مفاجئة  بمعلومات  عقلك  تتحّدى  ال  كنت 
جديدة فإنّه يبدأ في نهاية المطاف بالتدهور 
التحفيز  توفير  أّن  الدراسات  تثبته  وما 
مشاكل  على  التغلب  على  يساعده  للدماغ 
التدهور ويعمل على تقويته وزيادة نشاطه.

الشقيقة )الصداع النصفي(

مة
ّ
طرق تساعدك على تقوية الذاكرةفوائد جوز اهلند القي

عمودي
1.شاعر سوري راحل – عكس خير 

2.فرحا )م( – بئر )م( – شدة الوجد 
)م( 

3.ظلم – مدينة فرنسية )م( – نما 
تجارته )م(

4.من ضروريات الحياة – عهد بين 
القرشي والتجار )م(

5.بات عند صاحبه – أديب مصري 
6.العيش في البؤس)م( – نعم باالجنبي 

7.وبخ – أجمعي – وافقه على مزاج 
صاحبه )م(

8.صديق )م( – وجه باللغة الكردية – 
أقل 

9.منطقة في دير الزور – مقدمة 
الجيش 

10.غير )م( – اعرض ضلع في الصدر 
11.برنامج في روناهي TV – غزال 

12.رئيس امريكي من اصل زنجي 

أفقي

1.مطرب عربي راحل – اصلح البناء 

2.موسيقار اندلسي – طأطأ رأسه – 

من اسماء اهلل بالعبرية )م(

3.رفعه – من الحبوب )م( –مهدم

4.اسم موصول – مجمع عسكري )م(

5.شاعر جاهلي – حرف ناصب 

6.قطعه قطعا صغيرة – مشين ودنيئ 

7.كيميائي العربي –حرف شرط 

8.فقد عقله )م( – قتل القاتل )م( 

9.ممثل مصري )م(

10.هادئ مبعثرة – مدينة عراقية )م(

11.مسقط مائي – للندبه- أذل 

12.صحيفة مصرية – هم )م(

المتقاطعة الكلمات 
إعداد : رافع عباس
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أفقي
1 ـ قلعة جعبر ـ فاق )م(. 2 ـ أديم ـ يد )م( ـ 

يبني )م(. 3 ـ س ـ رقة ـ صناديد )م(. 4 ـ مرت 
ـ يم ـ أمصال. 5 ـ أحن ثريا ـ ال. 6 ـ وليام 

)م( ـ صاحب. 7 ـ ي ـ السحب ـ ويل )م(. 8 ـ 
نص ـ الجميل صكا )مبعثرة(. 9 ـ بو )م( ـ ين 
ـ ينصفك )م(. 10 ـ حمى ـ أولى ـ م ـ ل. 11 ـ 
فرات )م( ـ سدد )م( ـ عفى. 12 ـ الديماغوجية.

عمودي
1 ـ قاسم أمين ـ حتى. 2 ـ لد ـ رحى ـ صومال. 

3 ـ عيرتني ـ بيرد. 4 ـ قمة )م( ـ كلى )م( 
ـ في. 5 ـ ج ـ ايثولجيا ـ م. 6 ـ عد ـ مر ـ 

أدونيس )م(. 7 ـ بيد ـ يرحم ـ لدغ. 8 ـ ر ـ ي 
اا ـ بيكاسو. 9 ـ مدي ـ ص ـ صف ـ ج. 10 ـ 

قناص ـ األصمعي. 11 ـ ابن الحيان ـ فت. 12  
ـ فيصل أبو ليلى.

حل العدد السابق )714(

أن  إدلب  من  مصدر  قال  ـ  األخبار  مركز 
من  مرتزقة  لنقل  يهدف  التركي  االحتالل 
ومنها  إدلب  في  له  التابعة  المجموعات 
سابقاً(  النصرة  )جبهة  الشام  تحرير  هيئة 
يقوده  الذي  الجيش  للوقوف ضد  ليبيا  إلى 
أن  المصدر  وقال  حفتر،  خليفة  المشير 

المجموعات لم توافق بعد على ذلك.

يشار إلى أن ليبيا تشهد حرباً ما بين الجيش 
الوطني الليبي ومجموعات ضمن حكومة 
الوفاق التي تسيطر على العاصمة طرابلس 

بالقرب من البحر األبيض المتوسط.

احملتل الرتكي خيطط لنقل املرتزقة 

من إدلب إىل ليبيا
أنهم  أعلن مرتزقة داعش  ـ  مركز األخبار 
النيجيري  الجيش  عناصر  من   69 قتلوا 
بمحاربة  المكلفة  األفريقية  والقوات 
أعلن  كما  أسبوع،  خالل  اإلرهابيين 
الكونغو  في  هجوم  أول  عن  المرتزقة 

الديمقراطية تسبب بمقتل ثالثة أشخاص.
داعش  قالت وكالة رويترز: »إن مرتزقة 

أعلن في صحيفة تابعة له أنهم قتلوا 69 من 
األفريقية  والقوات  النيجيري  الجيش  أفراد 
هجمات  في  اإلرهابيين  بمحاربة  المكلفة 

على مدى األسبوع الماضي«.
وأشارت الوكالة إلى أن الهجمات حصلت 
على ثكنة عسكرية وموقع عسكري وبلدة 
نيجيريا  وشرق  بشمال  بورنو  والية  في 

ومنطقة بحيرة تشاد.
وقالت مرتزقة »والية غرب أفريقيا« التي 
انشقت عن جماعة بوكو حرام التي تتمركز 
بنيجيريا في عام 2016، إنها دمرت دبابة 
بلدة  قرب  )السبت(،  األفريقي،  للتحالف 
تومير في نيجريا وقتلت كل الجنود الذين 
عدداً،  يحدد  أن  دون  متنها،  على  كانوا 

بحسب رويترز.
وفي سياق متصل؛ أعلن داعش )الخميس( 
مسؤوليته عن أول هجوم له في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية وأعلنها »والية وسط 
ومدني  جنديين  مقتل  بعد  وذلك  إفريقية«، 

في تبادل إلطالق النار.
وقال مصدر في مهمة حفظ السالم التابعة 
المدني  بالمجتمع  وقيادي  المتحدة  لألمم 
في  حتفهم  لقوا  الثالثة  »إن  لرويترز: 
بلدة  في  )الثالثاء(  يوم  وقعت  اشتباكات 

بوفاتا«.
ميليشيا  جماعة   12 من  أكثر  وتنشط 
وتشكيالت إجرامية في هذه المنطقة الواقعة 

بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

داعش جيدد عهده بارتكاب اجملازر يف إفريقيا
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الطبقة  في  الرياضية  الفرق  تشكيل  يُعد 
ُمحبي  أيدي  على  تحقق  إنجاز  بمثابة 
الرياضة ومشجعيها من الرجال والشباب، 

بالرياضة  السيدات  شغف  بسبب  لكن 
فرق  تشكيل  في  يشاركن  أيضاً  جعلهن 
دورهن  وليبرزن  بهن،  خاصة  رياضية 

ومواهبهن في هذا المجال.
المشتركة  الرئاسة  أكدت  الشأن  وبهذا 
لالتحاد الرياضي في الطبقة »شذى محمد« 
فريق  تشكيل  على  حالياً  يعمل  االتحاد  أن 
لكرة الطائرة للشابات مؤلف من 15 العبة 
12و14  سن  بين  ما  أعمارهن  تتراوح 
من 7  مؤلف  للسيدات  أخر  وفريق  عاماً، 
من صاحبات  مبتدئ  فريق  وهو  العبات، 
وذلك  أكثر،  للتدريب  ويحتجن  المواهب 
على  وبطوالت  بدوريات  اللعب  بهدف 

مستوى المنطقة.
في  الرياضي  االتحاد  أن  شذى  وأضافت 
على  بالعمل  يقوم  وريفها  الطبقة  منطقة 
 20 من  مؤلف  السلة  لكرة  فريق  تشكيل 
العبة وتتراوح أعمارهن بين12و14عاماً، 
لتجهيز  يخطط  االتحاد  أن  شذى  ونوهت 
في  للمشاركة  وتدريبها  السلة  فِرق 

شمال  مستوى  على  ستقام  التي  البطوالت 
الطائرة  فريق  وتدريب  سوريا،  وشرق 
في  المرأة  وتشجيع  بالبطوالت،  للمشاركة 

الطبقة لتشكيل فريق لكرة القدم السيدات.

مشاكل مّجة تقف حائاًل 
أمام تطور الرياضة

من  الكثير  هناك  أن  شذى  وأشارت 
الصعوبات التي تواجهها المرأة في مجال 
الرياضة وأهمها عدم وجود صاالت مغلقة 
للتدريب، وتعد هي الصعوبة الكبرى بسبب 
عدم وجود بنى تحتية للرياضة في الطبقة 
باألصل، وعدم وجود الُمدربات باإلضافة 
لعدم وجود معالج فيزيائي لتدارك مخاطر 

اإلصابة عند وقوعها.
الطبقة  في  الرياضي  االتحاد  بأن  يذكر 
كافة  من  الرياضة  لتطوير  جاهداً  يسعى 
النواحي وجاري التركيز حالياً على تفعيل 
كبير  هناك ضعف  بحيث  المرأة،  رياضة 
في انخراط المرأة في المجال الرياضي في 
ومنبج  الطبقة  مثل  التالية:  المناطق  عموم 

والرقة وريف دير الزور.

كرنفالية  بأجواء  ـ  قامشلو   / روناهي 
وتشجيع جماهيري الفت اختتمت منافسات 
للفرق  القدم  بكرة  قامشلو  ربيع  دورة 
دون،  وما  1995م،  لمواليد  الشعبية 
على  قسموا  فريقاً   20 فيها  شارك  والتي 
بمباراة  الدورة  وانتهت  مجموعات  أربعة 

وآزادي،  أربيل  فريقي  بين  جمعت  نهائية 
وذلك على أرضية ملعب قامشلو الكروي 
على  صمت  دقيقة  الوقوف  بعد  المغطى. 
أرواح الشهداء، بدأت المباراة التي أدارها 
للساحة الحكم سلمان بشار وكانت المباراة 
الشوط  في  واألفضلية  السيطرة  واضحة 
األول لفريق آزادي، والذي أنهاه لمصلحته 
بهدف بدون رد، وجاء عبر الالعب هاني 
الدقائق  ومع  الثاني  الشوط  وفي  حسين. 
األولى استطاع فريق أربيل إدراك التعادل 
عبر الالعب شيار حنوش، ليحاول الفريقين 
صافرة  ولكن  الفوز  هدف  تسجيل  بعدها 
النهاية كانت هي األقرب وليحتكم الفريقين 
إلى ركالت الترجيح، والتي ابتسمت لفريق 
أربيل وفاز فيها بنتيجة 6×5، وليتّوج بلقب 
الدروع  من  مجموعة  تقديم  وليتم  الدورة 
تكريماً لمن ساهموا في نجاح الدورة ومن 
التي واكبت  بينها كانت صحيفة روناهي، 

الدورة منذ البداية وحتى النهاية.

روناهي / قامشلو ـ باتت الوعود مجرد 
في  القضايا  من  الكثير  في  فقط  كالم 
عليها  مضى  منها  فالبعض  رياضتنا 
لعبة  تتحقق،  لم  ومازالت  سنوات  ثالث 
في  باالنتشار  بدأت  التي  الطاولة  كرة 
عام 2016م، وبنفس ذلك العام أعطيت 
وعود بجلب مستلزمات اللعبة مثل جهاز 
طاوالت  إلى  باإلضافة  للكرات  القاذف 
مازلنا  اآلن  وحتى  عليها،  للعب  مالئمة 
ننتظر تلك الوعود لتتحقق، رغم دخولنا 

للعام 2019م.
االتحاد  بين  االجتماعات  إحدى  في 
بعام  الطاولة  لعبة  وممارسي  الرياضي 
هذه  بدعم  وعود  إطالق  تم  2016م، 
باإلضافة  القاذف  جهاز  وجلب  اللعبة 
لوضع طاوالت مؤهلة للعب عليها، وفي 
بتكييف  الوعود  زادت  2018م،  عام 
الثاني  شهداء  استاد  ضمن  اللعبة  صالة 
عشر من آذار، ولكن حتى اآلن ال مكيف 

وال جهاز قاذف وال طاوالت جديدة. 
في آخر جولة لكاميرا صحيفة روناهي 
المزرية  األوضاع  لمسنا  الصالة  ضمن 
للصالة فالسقف يُرِشح والطاوالت قديمة 
تركيبه،  يتم  ولم  موجود  غير  والمكيف 
لذلك  قادمة،  والبطوالت  قادم  فالصيف 
تنفيذ تلك الوعود يتطلب منا إقامة حفل 
الوعود  تلك  نفذت  لو  المناسبة هذا  بهذه 
بالطبع، فهل سننتظر ثالثة سنوات أخرى 
غيرها  مطالب  وتضاف  ذلك؟  لتحقيق 
القديمة؟؟؟  المطالب  تتحقق  أن  دون 
المعنيين  طاولة  على  نضعه  الملف  هذا 
الجديدة الموضوع عليها  تلك الطاوالت 
عكس  دائم  بشكٍل  وملمعة  زهور  باقة 
الصالة  في  الموجودة  الطاوالت  تلك 
الثاني  شهداء  استاد  ضمن  المخصصة 

عشر من آذار بقامشلو.

توج فريق الطائرة لسيدات نادي األهلي، 
ببطولة كأس مصر للمرة 32 في تاريخه، 
بعدما تغلب على نظيره سبورتنغ بنتيجة 
)3-0(، في المباراة النهائية التي جمعتهما 
المقاولون  بنادي  المغطاة  الصالة  على 

العرب.
 

وجاءت نتيجة األشواط بواقع )20-25(، 
األهلي،  لصالح   )10-25(  ،)15-25(
لقب كأس  ليواصل رحلة استحواذه على 

من  خزائنه  في  به  يحتفظ  الذي  مصر، 
الموسم الماضي.

ليحقق  مصر،  كأس  بلقب  األهلي  وفاز 
الثالثية بنهاية الموسم بعدما أحرز بطولتي 

الدوري المحلي والبطولة اإلفريقية.
ولم يخسر األهلي أي لقب خالل الموسم 
أمام  العربية  البطولة  لقب  الجاري سوى 
الصفاقسي التونسي والتي أقيمت هذا العام 

بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

يُعتبر يوم 22 نيسان يوم الصحافة الكردية، 
وهي ذكرى ميالد أول جريدة كردية التي 
مدحت  مقداد  األمير  بجهود  إصدارها  تم 
في  وذلك  »كردستان«،  باسم  بدرخان 
العاصمة المصرية القاهرة في 22 نيسان 
الخطوة  هذه  كانت  حيث  1898م،  عام 
واللبنة  الكردي،  للشعب  بالنسبة  تاريخية 
الكردية،  الصحافة  طريق  في  األساسية 
الجريدة  تحرير  على  القائمون  تمكن  إذ 
أربع  امتداد  على  عدداً،   31 إصدار  من 
سنوات باللغتين الكردية والتركية، ومن ثم 
تمكنت  أن  بعد  النشر  عن  الجريدة  توقفت 
من أن تسجل التاريخ في صفحات الشعب 

الكردي، ليكون يوماً للصحافة الكردية.
والشمال  آفا  روج  ثورة  انطالق  منذ 
من  البد  كان  2011م،  عام  في  السوري 
إبراز دور اإلعالم الكردي ليواكب الثورة 
وصوت  الحقيقية  الثورة  صوت  وإيصال 
إرادة الشعوب إلى الرأي العام، وفي بداية 

ثورة روج آفا ظهرت الحركة اإلعالمية.

استطاعت المرأة في شمال وشرق سوريا 
ثورة  بعد  اإلعالم  مجال  في  تنخرط  أن 
دوراً  ولعبت  السوري  والشمال  آفا  روج 
ريادياً في مؤسسات اإلعالم، وأكبر دليل 
على ذلك  استشهاد الكثير من اإلعالميات 
اللواتي ضحين بحياتهن في إيصال صوت 
آفا  األحداث في روج  ونقل حقيقة  الحق، 

والشمال والشرق السوري.

جهود جبارة لنقل الواقع

بمناسبة هذا اليوم العظيم أجريت صحيفتنا 
روناهي لقاءاً مع الرئيسة المشتركة التحاد 
حدثتنا  والتي  يوسف  أفين  الحر،  إعالم 
في  العاملين  لجميع  نبارك  »بدايةً  قائلةً: 
وإعالميين  من صحفيين  اإلعالمي  السلك 
عليه  مرَّ  الذي  الكردية،  الصحافة  يوم 
كل  من  نيسان   22 ويصادف  عاماً   121
عام، ونشكر كافة الصحفيين واإلعالميين 
واقع روج  نقل  في  الجبارة  على جهودهم 
آفا وشمال سوريا للرأي العام العالمي بكل 
الشعب  واقع  خاصةً  ومصداقية،  شفافية 
الكردي وعمله الدؤوب جنباً إلى جنب مع 
أجل حماية مكتسبات  الحماية من  وحدات 
واستقرارها،  أمنها  على  والحفاظ  المنطقة 
هذه  على  المتواجدة  الشعوب  حماية  كذلك 

البقعة الجغرافية دون تمييز«.

دور فعال للمرأة يف جمال اإلعالم

انطالقة  منذ  بأنه  حديثها  في  أفين  وتابعت 
مجاالت  في  المرأة  عملت  آفا  روج  ثورة 
واالجتماعية  االقتصادية  كافةً  الحياة 
في  فاعل  دور  لها  كان  كما  والسياسية، 
مجال اإلعالم، حيث قامت بتغطية األحداث 
بكل  للعالم  لتنقلها  حماس  بكل  ومتابعتها 
قدمت  اإلعالم  في  المرأة  أن  كما  شفافية، 
من  استهدافها  فتم  التضحيات  من  العديد 
قبل األيادي الغادرة المتمثلة بجنود الجيش 
بأن  منهم  ظناً  ومرتزقته،  المحتل  التركي 
المرأة  وإرادة  عزيمة  من  سيثني  ذلك 
ويصيبها بالذعر، إال أن الصحفية الكردية 
لم تخَش رصاص الغدر بل استمرت على 
ُخطى زميالتها الشهيدات، لتتابع مسيرتها 
فإن  نرى  وكما  الحقيقة،  صوت  نقل  في 
قد  اإلعالم  مجال  في  العاملة  المرأة  نسبة 
مؤسسات  افتتاح  تم  كما   ،%65 تخطت 
 ،JIN TV مثل  بالمرأة  خاصة  إعالمية 

ووكالة المرأة وغيرها.
واختتمت أفين حديثها قائلةً: »بهذه المناسبة 
أمثال؛  الصحافة  شهيدات  جميع  استذكر 
ونوجيان،  أيبش  ودليشان  فرات  دنيز 
ومتابعة  خطاهن  على  بالسير  ونعاهدهن 
مسيرتهن في نقل الحقيقة، كما نتمنى لكافة 
المثابرة والتفوق  الصحفيات واإلعالميات 

في عملهن«.

املرأة اإلعالمية أصبحت 
صوت احلقيقة

وفي السياق ذاته ألتقينا مع مراسلة في قناة 
الغد بشمال سوريا ناز السيد، والتي حدثتنا 
قائلةً: »منذ اشتعال ثورة روج آفا والشمال 
السوري التي تعرف بثورة المرأة، حاولت 
اإلمكانيات  انعدام  رغم  الكردية  الصحافة 
للتصدي  دورها  تُبرز  أن  والكوادر 
آفا  روج  ثورة  لتشويه  المحاوالت  لجميع 
برزت  الكردية  الصحافة  ولكن  وشعوبها، 
لواقع  الحقيقة  الصورة  بإظهار  دورها 
سوريا  شرق  وشمال  آفا  روج  في  الحال 

قدر اإلمكان«.
وتابعت ناز في حديثها بأن المرأة اإلعالمية 
في شمال وشرق سوريا، حققت دوراً بارزاً 
بالتزامن  اإلعالم،  مجال  في  بحضورها 
التي  والعوائق  المشاكل  من  معاناتها  مع 
وتمكنت  وطموحاتها،  أحالمها  أمام  تقف 
بجدارة أن تمارس دورها، ووصلت المرأة 
لهذه المكانة بعد صراع طويل، وجداالت 

عميقة، وتوتراً بين الرفض والقبول.
أثناء  المرأة  دور  »رأينا  قائلةً:  وأضافت 
عملها إلظهار الصورة الحقيقة في ساحات 
المعارك لم يقتصر على مجالها اإلعالمي 
فقط، بل رأينا بأن المرأة تحمل سالحين في 
نفس الوقت، في أحد يديها كاميرتها وعلى 

كتفها اآلخر سالحها«.
بالقول: »إلى جانب نضالنا  ناز  واختتمت 
القلم  يأخذ  أن  يجب  الحقيقة؛  إظهار  في 
وااللتزام  الالزمة  الحرية  اإلعالمي 
األسباب  كانت  مهما  والحياد،  بالمهنية 

للوصول إلى الهدف المنشود«.

أكاديمية  اُفتتحت   - لكي  كركي   / روناهي 
في  الرميالن  مدينة  في  دورشين  الشهيدة 
الرابع من نيسان عام 2016م، حيث تتلقى 
العربي  الشعبين  من  المعلمة  المرأة  فيه 
والكردي التدريب الفكري، بهدف توعيتها 
للتخلص من الذهنية الذكورية التي سيطرت 
عليها وكسر الحواجز والقيود التي فرضت 
بذاتها  ولتعريفها  السنين،  آالف  منذ  عليها 

وتاريخها.
المجتمع  في  الكبير  الدور  المعلمة  للمرأة 
التربية  مهمة  عاتقها  على  تحمل  كونها  
بد  ال  كان  لذلك  باألجيال،  والنهوض 
من  تتمكن  كي  لها  أكاديمية  تخصيص 
كانت  التي  العقبات  من  التخلص  خاللها 
تواجهها ولتتعرف على ذاتها، وتخلق لغة 
بتدريب  ألنه  التالميذ،  وبين  بينها  تفاهم 

المرأة المعلمة فكرياً يتم تلقائياً تدريب جيل 
اإلطار  هذا  وفي  الصحيح،  بالشكل  كامل 
أكاديمية  إدارة  مع  لقاء  لصحيفتنا  كان 
المنضمات  من  وعدد  دورشين،  الشهيدة 

إلى التدريب الفكري فيها.

تدريب املرأة املعلمة... كفيل 
لتوعية جيل بأكمله

الفكرية  الدورات  تفتتح  األكاديمية  في 
الشهيدة  دورة  كانت  وآخرها  للمعلمات 
افتتاح  منذ  الـ21  الدورة  وهي  وارشين، 
 34 للتدريب  انضمت  حيث  األكاديمية، 
امرأة معلمة من كافة مناطق إقليم الجزيرة، 
الكردي،  الشعب  من  المعلمة  للمرأة  وهي 
األكاديمية  افتتاح  من  الهدف  كان  حيث 

المرأة  المعلمة هي معرفة  للمرأة  الخاصة 
حول  والتوعية  التدريب  خالل  من  ذاتها 
تاريخها وما يجب أن تتعلمه، ولتأخذ منحى 
يليق بعظمة تاريخها، ألنه وعبر العصور 
العنف  أشكال  من  للعديد  المرأة  تعرضت 
والتهميش وال بد أن تستفيق، وأن تتعرف 
لنا  أكدته  ما  هذا  تاريخها،  تفاصيل  على 
دورشين  الشهيدة  أكاديمية  في  اإلدارية 
هبون مراد، وأضافت بالقول: »هنا تتدرب 
التدريب  هذا  من  تتخذ  كي  المعلمة  المرأة 
والوصول  العلم  طريق  به  تسلك  درباً 
التدريب  دون  من  الطلبة، ألنه  إلى عقول 
التعليمي  السلك  مع  تتفاعل  أن  يمكنها  ال 
المرأة  تدرك  ولكي  المطلوب،  بالشكل 
دور  للتدريب  أن  هنا  والمتدربة  المعلمة 

كبير في تنمية المهارات«.
الدورة  مردود  تقييم  بأن  هبون  وبينت 
من  يتم  المتدربات؛  تتلقاها  التي  الفكرية 
مدى  بمقارنة  لذواتهن   تقييمهن  خالل 
التوعية واالنفتاح الفكري ما قبل التدريب 
الدورة  لتحقق  العملي،  والتطبيق  وبعده، 
المرأة  الفكرية أهدافها من خالل شخصية 

الحرة.

من خالل هذا التدريب بدأت 
رحليت يف صنع ذاتي دون قيود

للتدريب  لالنضمام  رغبة  لدي  كانت 
ماهية  الكتشاف  المعلمة،  للمرأة  الفكري 
المعلمة،  المرأة  على  باألخص  دورها 
لهذا  شخصيتها،  على  تأثيرها  ومدى 
انضممت، وأنا اآلن اكتشف بنفسي عوالم 
ألتعرف  أكن  لم  شخصيتي  في  وآفاق 
لنا  قالته  ما  هذا  التدريب،  هذا  لوال  عليها 
المتدربة المعلمة ياسمين موسى من مدينة 
الحسكة، وتابعت ياسمين بالقول: »تهمش 
ورضخت  السنين،  آالف  منذ  المرأة  دور 
السلطوية  الذكورية  الذهنية  سيطرة  تحت 
شخصية  ضياع  وراء  السبب  كانت  التي 
المرأة وحصر مهامها داخل المنزل، لذلك 
على المرأة أن تبدأ بخلق الذات، وأن تكون 

بفكر حر، وأال تنتظر من أحد أن يحررها 
التدريب  لذلك  الفكر،  مقيدة  هي  كانت  إن 
وال  امرأة  لكل  ملحة  حاجة  هو  الفكري 
عن  منها  لالستفادة  المعلمة،  المرأة  سيما 
تاريخ  عن  الفكرية  الدروس  تلقي  طريق 
المرأة والمجتمع الطبيعي، وعن األسلوب 
المرأة  ستتمكن  خاللها  من  والمخاطبة، 
مبادئ  وتطبيق  ذاتها  تقييم  من  المعلمة 

وأفكار جديدة في التعامل مع الطالب«. 

ُمتحمسة لتطبيق األفكار 
اجلديدة يف مسريتي التعليمية

لي  يسبق  لم  بطريقة  التفكير  من  تمكنت 
دوري  نفى  مجتمع  في  وأنا  بها،  التفكير 
وبعد  هنا  من  كامرأة،  وجودي  ولغى 
انضمامي أضحى هذا المكان مصدر إلهام 
التي  التاريخ  صفحات  بين  أتنقل  كي  لي 
مّجدت وقّدست المرأة، بهذه الكلمات عبّرت 
مدينة  من  سليمان  زينب  المعلمة  المتدربة 
حاجتها  وأكدت  فرحتها،  عن  سبيه  تربه 
لمثل هذا التدريب قائلةً: »لقد توضحت لي 
المرأة  تاريخ  تصفح  من  وتمكنت  الرؤية، 
أكاديمية  داخل  وأنا  بتفاصيلها،  والتمعن 
المجتمع  الحقيقة  ففي  دورشين،  الشهيدة 
ضمن  وحاصرنا  قيّدنا  فيه  نعيش  الذي 
تُبذل  التي  جهودنا  عن  واستغنى  قالب، 
لبنائه بالشكل السليم، سعي المرأة اآلن في 
المساهمة في بناء المجتمع إلى جنب الرجل 
مشاركتها  ألهمية  داخلي  وعي  من  كان 
في  تشكلت  التي  المؤسسات  كافة  ضمن 

روج آفا وشمال وشرق سوريا«.
واختتمت زينب حديثها بالقول: »انضمامي 
للتدريب ساهم بشكل كبير في زيادة الوعي 
لدي، وإدراك أهمية تدريب المرأة المعلمة 
فكرياً من خالل تعريفها بذاتها كي تتمكن 
التي  الفكرية  للدروس  العملي  التطبيق  من 
تلقتها في المدارس، ليتماشى دور التدريب 

الفكري مع المسار التعليمي«.

3رياضة مرأة10

تقرير/ جوان حممد

روناهي / قامشلو – أكدت اإلعالميات يف الذكرى السنوية املِئة وواحد وعشرين ليوم 
الصحافة الكردية بأن املرأة يف اجملال اإلعالمي أصبحت صوت احلقيقة حيث نقلت 

الواقع امُلعاش يف املنطقة بشفافية لتنال الشهادة يف سبيل طموحها.

استطالع/ إيفا ابراهيم 

تقرير/ ليكرين خاني

شذى حممد 

تقرير/ مصطفى خليل، ماهر زكريا

جوان محمد

إعالم النوادي
 يف غري وادي؟؟؟!

الجزيرة  إقليم  في  األندية  من  قليلة  قلة 
اإلعالمي  بالجانب  االهتمام  أبرزت 
اإلقليم  في  الرياضية  مسيرتها  في 
الكثير  فيها  تظهر  الصفحات  وأغلب 
وقبل  والقاتلة،  الفادحة  األخطاء  من 
جلَّ  األخطاء،  هذه  عن  بالحديث  البدء 
معرضون  جميعاً  ونحن  يخطأ،  ال  من 
االستمرار  ولكن  باألخطاء،  للوقوع 
األخطاء  أبداً،  مقبول  غير  أمر  فيه 
خسارة  مع  التعاطي  طريقة  في  تكمن 
بطعم  خسارة  لكتابة  ووصلت  النادي 
في  يكتب  آخر  ونادي  الفوز؟؟؟!!!، 
النادي  مع  نادياً  يلتقي  غداً  صفحته 
لعب  قد  كان  النادي  أن  علماً  الفالني 
اإلمالئية  األخطاء  فيها،  وفاز  مباراته 
الفادحة حدث وال حرج، طبعاً ننوه من 
الجميع ولكن  تبرز األخطاء عند  جديد 
أخطاء في  تكون هناك عشرة  أن  ليس 
ثالثة سطور كمثال، والصفحة مصورة 
وموجودة لدي، ونادي آخر يكتب بلغة 
اللغة  تلك  يفهم  أحد  وال  فيهم  خاصة 
غيرهم، ويُعتبر ذلك إنجازاً لذلك النادي 
اإلقليم،  في  جديدة  لغة  أحدث  الذي 
نواديها خطأً  نتائج  تُدرج  أيضاً صفحة 
أو خسر،  فاز  بكم  النادي  تعرف  أو ال 
وقضية  بحر،  من  نقطة  هو  ذكرت  ما 
الصور على نفس الشاكلة، فهي ال تعبّر 
الصورة  في  تكون  أو  المضمون  عن 
شخص وبيده عقب سيجارة وهو جالس 
كيف  نتساءل  فهنا  لناديه  اجتماع  في 
هذا  التدخين؟؟؟!،  مع  الرياضة  تجتمع 
الالعبين  مع  العقود  توقيع  أثناء  غير 
فقد كانت في محالت السمانة واأللبسة 

والمقاهي وما شابه ذلك. 

لمدرب  لتصريح  فيديو  ينشر  وكذلك 
وأسلوب  بمصطلحات  النوادي  ألحد 
حربي وعسكري وحتى داعشي والفيديو 
تصريح  عن  ينمي  وال  كذلك  بحوزتنا 
لمدرب رياضي، إن كل ما ذكرته سببه 
تعيين شخص  األندية  إدارة  تجاهل  هو 
األقل  على  بسيطة  تجربة  له  كإعالمي 
النوادي  بعض  ولكن  المجال،  هذا  في 
منها  والبعض  إعالمي  رئيسها  أصبح 
المحصلة  في  ولكن  العبين  وضعت 
على  تجربة  له  شخص  وضع  يجب 
األقل بحكم نفتقر بشكٍل عام إلعالميين 
اختصاصين في مجال الرياضة، ولكن 
صفحة  يدير  العب  بوضع  ضير  ال 
الخبر  صياغة  كتابة  في  يفهم  النادي 
ال  النادي  تخدم  مناسبة  صور  والتقاط 

تنعكس سلباً على مسيرته. 

الجانب  على  يركز  الكالم  طبعاً 
بأن  وندرك  ألهميته،  نظراً  اإلعالمي 
في  مختصة  لكوادر  تفتقر  لدينا  األندية 
من  وبالرغم  واإلداري  الفني  المجال 
وخاصةً  جداً  هام  اإلعالم  دور  ذلك 
في الزمن الحالي فاإلعالم قادر لتغيير 
الكثير من األمور، ولكن األندية  وفعل 
على  أموالها  صرف  وراء  تركض 
بمئات  معه  عقد  وتُوقّع  مهاجم  العب 
اآلالف وفي النهاية تجده في كل الموسم 
لذا  له،  أهداف  بضعة  غير  يسجل  ال 
إدارة  قبل  من  مليّاً  التفكير  الواجب  من 
تجربة  له  إعالمي  وإيجاد  النوادي 
بسيطة على األقل إلدارة صفحة النادي، 
ليعطي صورة إيجابية عن ناديه، عكس 
الصفحات  أغلب  في  حالياً  يحصل  ما 

ألندية إقليم الجزيرة.

املرصد 
الرياضي

مرآة املرأة

هيفيدار خالد

حنو إعالم حر ..

لعبت المرأة الكردية دوراً بارزاً في الصحافة 
الحرة وفي أشد الظروف الصعبة،  الكردية 
اإلعالمي  نضالها  خالل  من  واستطاعت 
وأثبتت  العالم.  إلى  الحقيقة  صوت  إيصال 
للجميع بأنها قادرة على إيصال رسالتها مهما 

كلف األمر، حتى ولو كان حياتها. 
شاركت المرأة الكردية في النضال اإلعالمي 
في  كردستان  حرية  حركة  نضال  بدء  منذ 
وكان  األوسط،  الشرق  ومنطقة  كردستان 
كتبتها  خالل  من  والبارز  الفعال  الدور  لها 
كان  والتي  للحزب،  الرسمية  المنشورات 
لفكر  الدعاية  بهدف  الشعب  بين  توزيها  يتم 
ضد  ونضالها  بالحرية  المطالبة  الحركة 
والزالت  كانت  التي  االستبدادية  األنظمة 
بالحرية.  المطالبة  الشعوب  بإدارة  تتحكم 
كما لعبت دوراً واضحاً في فعاليات الدعاية 

والتحريض بين الشعب. 
والمناضلة ساكينة جانيز كانت من الرفيقات 
انتشار  في  هاماً  دوراً  لعبَن  الالتي  األوائل 
انخراطاً  تشهداً  كانت  التي  الحركة  فكرة 
للمرأة الكردية في أعوام التسعينات.  واسعاً 
مينة  كالرفيقة  المناضالت  من  والعشرات 
»أمل جلبي« من أوائل العضوات في مجلة 
في  دوري  بشكل  إصدارها  بعد  سرخبون 
أردم  زينب  والرفيقة  1982م،  عام  أوروبا 
والرفيقة  ترك.  وجاندا  وبيريفان  روناهي 
الرفيقات  أوائل  من  ارسوز  الي  غربت 
اللواتي اتخذن دور تحرير صحيفة يومية في 
كردستان والمنطقة. كما كان للرفيقة شيالن 
كوباني »ميساء باقي« دوراً كبيراً في تطور 
مؤسسة  مؤسسي  من  كانت  وقد  اإلعالم، 

العلم والتنوير الديمقراطي وإدارية فيها. 
نضالهن  جانب  إلى  الرفيقات  هؤالء 
العسكري كن يقدمن بالعمل اإلعالمي أيضاً 
وضحيَن بحياتهن من أجل إيصال قضيتهن 
دورهن  حقيقة  أدركَن  ألنهن  أجمع.  للعالم 
المستحيل  بذل  من  وتمكنَّ  المجال  هذا  في 

ليصبحَن صوت الحقيقة. 
كما أنها لعبت دوراً محورياً في إظهار حقيقة 
تخوضه  الذي  العصري  الثوري  النضال 
وحرية  حريتها  أجل  من  الكردية  المرأة 
المرأة  حرية  إلى  يستند  والذي  المجتمع 
وضرورة استعادة المرأة لحقوقها المهضومة 
مهما كانت المشقات والمعوقات التي تواجها 
في مسيرتها الحياتية. وكيف يجب أن تكون 
للمرأة شخصيتها وتصبح صاحبة إرادة قوية 

ومبادئ راسخة. 
مازالت المسيرة اإلعالمية التي بدأتها المرأة 
حتى  ملل،  أو  كلل  دون  متواصلة  الكردية 
من  تالحق  اإلعالمية  المرأة  تزال  ما  اآلن 
قبل الدولة التركية المحتلة لعدم نقل الحقيقة 
العديد  عن  تكشف  ربما  صورة  التقاط  أو 
بعد. رغم  لم يكشف عنها  التي  الحقائق  من 
إال  لها  يتعرضون  التي  الصعبة  الظروف 

أنهن يواصلن عملهن. 
وعلى الرغم من هذه الممارسات واالنتهاكات 
المرأة  المرأة الصحافية؛ إال أن إعالم  بحق 
أصبح المنبر الذي تعبّر فيه اليوم المرأة من 

خالله عن همومها وقضاياها، وحقوقها. 
ووسائل اإلعالم النسائية كمجالت والمواقع 
اإللكترونية والقنوات التلفزيونية والوكاالت 
المرأة  حاجة  تلبي  الفترة  هذه  في  أصبحت 
المرأة  ترقية  وتحاول  المجتمع،  وحاجة 
واجباتها  بحقوقها  وتبصيرها  وتوعيتها 
لتتمكن المرأة من أن تكون عنصراً فعاالً في 
بناء المجتمع اإلنساني ولعب دور فعال في 

المستقبل.
كردستان،  وباكور  آفا  روج  في  وأخيراً 
والرفيقة  نوجيان  الرفيقة  استشهدت 
إيصال  أجل  من  أخريات  ورفيقات  دليشان 
بالمقاومة  والتعريف  للعالم،  الحقيقة  صوت 
ساحات  في  المرأة  تبديها  التي  البطولية 
المقاومة بأقالمهن وآليات التصوير والفيديو 
مقاومة  لتبقى  يصورنها.  التي  والمشاهد 
اإلعالميات  لجميع  ميراثاً  الرفيقات  هؤالء 

اللواتي يواصلن نضالهن اإلعالمي.

اإلعالميات بيوم الصحافة الكردية: «جيب 
االلتزام باملهنية واحلياد يف اجملال اإلعالمي«

رياضة املرأة يف الطبقة تصطدم بضعف اإلمكانات

 
ً
اختتام دورة الربيع بتتويج فريق أربيل بطال

وتكريم صحيفة كأفضل تغطية إعالمية

راح أقعد لِك على الدرب قعود
 لو نفذت تلك الوعود؟؟؟!!!

مصر  بكأس   
َ
جن

ّ
يتو األهلي  سيدات 

 بالثالثية
َ
للطائرة وحيتفلن

افني يوسف  ناز السيد  

ومضاعفة  مُضنية  جهودًا  الطبقة  منطقة  يف  الرياضي  االحتاد  يبذل  ـ  الطبقة  روناهي/ 
بالسيدات،  اخلاصة  الرياضية  الفرق  وتشكيل  الرياضة  يف  املرأة  دور  تفعيل  أجل  من 
املواهب يف  باإلضافة جلذب  اليت ستقام يف مشال وشرق سوريا  بالفعاليات  واملشاركة 

مجيع األلعاب ومن كافة األعمار.  

أكادميية «الشهيدة دورشني«.. ودورها 
يف خلق شخصية حرة للمرأة املعلمة
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التباٍس  الحديِث عن أّي موضوٍع عالمةُ  كثرةُ 
إلى أصله كفيل  األمر  فهمه، ولعل رّد  وسوِء 
بحّل اإلشكال. والبدايةُ من مسلمٍة ال جدَل حولها 
وهي أّن تركيا دولة احتالل وعدوان، فما الذي 
يُتوقع منها؟ وما الذي يمكن تصوره عن دولة 
على  طويلة  عقود  طيلة  للكرد  العداء  تناصب 
عالقاتها  في  وانقطعت  حكوماتها،  اختالف 
عادت  ثم  أتاتورك،  لتقاليد  وفقاً  المنطقة  عن 
تجديد  أوهام  قادتها  ذهن  وفي  عليها  لتنفتح 
العثمانيّة، فكان المشروع الديمقراطّي وتطوره 
عائقاً أمامها، فحاولت تجاوزه عبر المرتزقة، 
وبفشلهم أعّدت العدة وجمعت شتات المرتزقة 
كل  استخدمت  سافراً  همجيّاً  عدواناً  وشنّت 
أنواع العتاد الحديث، واعتمدت القوِة المفرطِة 
عاماً  شهدنا  وقد  وتخويفهم،  األهالي  إلرهاب 

حافالً باالنتهاكات والجرائم بالجملة؟
من المؤكد أن ال أحَد يتوقُع أن يقوَم االحتالُل 
بتنفيِذ مشاريَع إنمائيّة وخدميّة وتحسيِن الوضع 
المعيشّي، وضمان األمن وحتى األدوات التي 
يستخدمها ليست مؤهلة لهذا الغرض، وقد رأينا 
لألرض  اغتصاب  قتل،  إرهاب،  من  أفعالهم 
ابتزاز،  خطف،  نهب،  سلب،  والعرض، 

وتبديل  التتريك  جرائم  لتضمَّ  القائمة،  وتطول 
البطاقات الشخصيّة وتغيير الثقافة. 

باختصار دولة االحتالل التركي تسعى لتثبيت 
الديمغرافي  التغيير  عبر  االحتالل  ركائز 
عفرين  عالقة  وقطع  االستيطان  وتشجيع 
التحدي  أّن  تدرك  وهي  السورّي.  بالداخل 
وتوفير  الرفض  حالة  هو  للمشروع  األكبر 
منافيةٌ  طبيعيّة  غير  حالةٌ  فاالحتالُل  األمن، 
ولذلك؛  والواقع.  التاريخ  ولحقائق  للفطرة 
حقيقيّة،  خوٍف  حالة  ومرتزقته  المحتل  يعيش 
ودليُل ذلك اإلسراف باستخدام القوة. وهنا تأتي 
واإلمعان  سوٍر  أّي  أو  الجداِر  بناِء  ضرورةُ 
باتخاِذ إجراءاِت الحمايِة، وإطالق يد المرتزقة 
الحياة،  ومجمل  األهالي  على  التضييق  في 
على  دلّت  دقيقةً  اإلجراءاُت  هذه  كانت  وكلما 
ُعمِق مشاعِر الخوف لدى االحتالل وأزالمه. 
الجرائم  وزِر  من  لالحتماِء  الجدار  بناء  وجاء 
المرتكبة، ونذكر أنّه بالتزامن مع الجدار؛ أقدم 
لغاية  االتصاالِت  أبراِج  تدميِر  على  االحتالل 
العالم  استخباراتيّة، وقطِع تواصل عفرين مع 

الخارجّي. 
أقوى  هي  اإلنسان  إرادة  أّن  األمضى  الحقيقة 

تمَّ  جزيرة  أّن  ولو  واألسوار،  الجدران  من 
استحاَل  لما  تحريرها  أهلها  وأراد  احتاللها 
األمر عليهم، ربما يطوُل الزمن ولكن التحريَر 

سيكوُن النتيجة الحتمية.
مشكلة البعض هي بطريقة التعاطي مع المسألة 
وهي تشبه حالة الطقس هذه األيام، ينقلهم خبٌر 
اإليمان  فيما  للتشاؤم،  يدفعهم  وآخر  للتفاؤل 
ال  راسخاً  يكون  أن  يجب  والعودة  بالتحرير 
أصحاُب  أننا  مسلمة  من  انطالقاً  يتزعزع، 
بالتأكيد  والحقُّ  زوال،  إلى  فالعدوان  الحّق، 
ينهض  ولم  صاحبه  خذله  إذا  إال  منتصٌر، 
وفقاً  فعالً  انتصر  من  ونحن  به،  للمطالبة 
ولو  القوة،  غلبة  وإنما هي  األخالقّي،  للمعيار 
أّن سفيهاً تطاول على كريم فال يجوز القول إنه 

منتصٌر، بل هي غلبة بالقوة.
االحتالل  لمسألة  البعض  هذا  مقاربة  زالت  ال 
السطحيّة،  من  كثير  على  تنطوي  والتحرير 
الحقيقة، وعلى سبيل  التصالح مع  إلى  وتفتقر 
العربّي«،  »الربيع  سّمي  ما  بداية  في  المثال، 
إسقاط  يريد  »الشعب  الشعار  رفع  الفتاً  كان 
نزلِت  التي  الجموع  كانِت  فلو  النظام«، 
التعبير  وأرادِت  باإلرادِة  متسلحة  الشوارع 

تجهر  أن  األولى  لكان  الحقيقّي  وجودها  عن 
بالقول: »نريد إسقاط النظام« ولم تستخدم لغة 
الغائب، وقد أثبتت األيام حضور الناس وغياب 
اإلرادة، واحتاجت الثورة إلى تصويب ورغم 
ذلك لم تحقق أهدافها الحقيقيّة. وفي حالتنا هناك 
الكثير من الحديث عن تحرير عفرين ومواعيد 
و«المعلومات  االستنتاج  قبيل  من  افتراضيّة 
لم  العصر  مقاومة  أنَّ  والصحيح  المسّربة«، 
ما  وفق  آخر  شكل  إلى  انتقلت  وإنما  تتوقف 
في  وهي  والمكان،  الزمان  ظروف  تقتضيه 
والمهم  الوهم،  جدار  بناء  والدليل  تصاعد 
سيحرر  »من  سؤال  على  لإلجابة  التصّدي 
علماً  عفرين.  تحرير  نريد  والقول  عفرين؟« 
أن ال مقاومة في العالم تحدد مواعيد أو جدوالً 

زمنيّاً لعملها. 

وضّحى  العدوان  وقاومت  صمدت  عفرين 
مالحم  وسطروا  االحتالل  لمنع  أبنائها  خيرةُ 
التاريخ، ومن ورائهم كثيرون  خالدة في سفر 
بالعزم واإلصرار وهم مبعُث خوف  ممتلئون 
جداً  بليٌغ  عفرين  ودرُس  ومرتزقته.  االحتالل 
على  بعنايٍة  مراجعته  ويجب  السوريين،  لكلِّ 
زاوية  من  إليه  النظر  وعدم  المستويات،  كلِّ 
ضيقة أيّاً كانت، عفرين قضيةٌ وطنيّةٌ بامتياز، 
مزلزٌل على مستوى  وقٌع  لتحريرها  وسيكوُن 
المنطقِة، وهو ما تخشاه حكومة أنقرة. ولنعلم 
أّن وصول أّي مستبٍد إلى ذروِة الظلم واإلجراِم 

هي البشارة األولى لزواله.

عمر  حكم  السودان  شعب  احتجاجات  أنهت 
حسن البشير الذي وصل إلى قصر الرئاسة 
هو  وها  دبابة،  ظهر  على  عاماً  ثالثين  قبل 
يخرج منه اليوم على ظهر دبابة أيضاً، ولكن 

إلى مصير مجهول.
بالده  البشير  حكم  عاماً،  ثالثين  مدى  على 
منفرداً، إذ أسكت األحزاب السياسية وحولها 
المؤتمر  حزب  وشّكل  مومياوات،  إلى 
وانقسمت  للسلطة.  وحيداً  إطاراً  الوطني، 
البالد إلى سودانين في عهده واستند إلى دعم 
حسن  بالشيخ  ممثلين  المسلمين«  »اإلخوان 
األيديولوجي  الغطاء  له  وفر  الذي  الترابي، 
للحكم ولتسليم الثائر العالمي كارلوس لفرنسا. 
العلقم  مرارة  وذاق  عاد  نفسه  الترابي  لكن؛ 
من قبل البشير، ومات وهو على قطيعة مع 

الرئيس الذي سار وراءه.

انفصال الشمال عن اجلنوب

وأنهاها  الجنوب  حروب  البشير  استكمل 
والجنوب،  الشمال  بين  االنفصال  بقبوله 
عن  النظر  يصرف  كي  للغرب  استرضاء 
إدانته  بعد  الدولية بحقه،  الجلب  تنفيذ مذكرة 

بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
البشير  رجال  شنها  إبادة  حرب  كانت  تلك 
من  أكثر  ضحيتها  وراح  »الجنجويد«  من 
قبوله  ومع  المشردين،  وماليين  قتيل  مليون 
صاغراً برغبة الغرب في إنشاء دولة مستقلة 
طائرته  في  يتنقل  ظل  السودان،  جنوب  في 
بحرية دون أن يعترضه معترض. لكن؛ يبدو 
انتهى، وبدأ يفقد أصدقاءه  أنه دوره اآلن قد 
أعداؤه  تركه  بعدما  اإلقليمية،  الساحة  على 

لمصيره.
والسعودية  قطر  بين  التحالف  في  تنقل  لقد 
وأرسل قوات إلى اليمن لتشارك في التحالف 
العربي الذي تقوده الرياض لمقاتلة الحوثيين، 
بالدوحة  عالقاته  وثّق  سابقة  فترة  وفي 
سودانية  جزيرة  تركيا  استأجرت  وعبرها 
ذلك؛  وقبل  استثمارية.  مشاريع  عليها  لتقيم 
أقام عالقات ممتازة مع إيران، وكان متهماً 
اإليراني  السالح  دخول  بتسهيل  مرحلة  في 
في  للتهريب  ممرات  عبر  غزة  قطاع  إلى 
البحر األحمر، وأغارت إسرائيل على قوافل 
داخل األراضي السودانية بحجة أن وجهتها 
البشير  عالقات  في  الثابت  لكن؛  غزة. 
على  فترة حكمه  يكن خالل  لم  أنه  اإلقليمية 
التوتر كان  تام مع مصر وفي ساعات  وئام 

حاليب،  مثلث  على  الحدودي  النزاع  يبرز 
وهو متهم بالتواطؤ مع إثيوبيا في قضية سد 
النهضة حيث تُعتبر مصر أكبر المتضررين 
مد  مراحل  هناك  الدوام  على  وكانت  منه 
المصرية  السودانية  العالقات  في  وجزر 

خالل حكم البشير.
االنقالب  قاد  البشير  بأن  التذكير  المهم  ومن 
الحكومة  كانت  فترة  في   1989 عام 
وتردد  تتقارب مع مصر،  المدنية  السودانية 
آنذاك أن انقالب البشير كان يهدف كذلك إلى 
السودان ومصر. والجميع  بين  التقارب  منع 
السابق  المصري  الرئيس  اتهامات  يذكر 
حسني مبارك لنظام البشير بإيواء الجماعات 
على  استنزاف  حرب  شنت  التي  اإلسالمية 

مصر في التسعينيات من القرن الماضي.
ونجا نظام البشير من موجة »الربيع العربي« 
له،  الخليجي  الدعم  بفضل  عام 2011،  في 
وبدأ  األخيرة  األعوام  في  تغيّر  ذلك  لكن 
واقتصادية،  سياسية  عزلة  يعاني  البشير 

انتهت باحتجاجات شعبية تطالب بتنحيه. 

البشري وأردوغان والتواطؤ
 لدعم اإلخوان

البشير  دور  عن  والعفو  التجاوز  يمكن  وال 
وتواطؤه مع أردوغان لنهب خيرات السودان، 
حيث كانت دولة االحتالل التركي تعّول على 
حكومة البشير وتساندها لجني المكاسب من 
ورائها، وبالفعل حاول أردوغان في زيارته 
إلى  السودان  إعادة  الخرطوم  إلى  الشهيرة 
اليوم  لكنه؛  أخرى.  مرة  العثمانية  الحظيرة 
يجني خسائر كثيرة بعد تحرك الجيش تأييداً 

للحراك الشعبي ضد البشير.
عمر  الرئيس  السوداني  الجيش  وبإزاحة 
رجب  أحالم  تالشت  الحكم،  عن  البشير 
للعودة  ومخططاته  السودان  في  أردوغان 
بالدولة العثمانية إلى الحياة مرة أخرى لنهب 
ثروات الشعوب واستالب إرادتها وسيادتها. 
أردوغان  فقد  السياسية،  الخسائر  جانب  إلى 
عليها  للحصول  يخطط  كان  التي  المليارات 
من السودان لملء خزانته الفارغة وتعويض 
من  أكثر  التركية  العملة  فقد  منذ  خسائره 
40% من قيمتها أمام الدوالر، وبلوغ الديون 
نحو نصف تريليون دوالر وانخفاض الناتج 
العام وزيادة معدالت الفقر وارتفاع التضخم 

والبطالة بشكل مخيف.
في  األولى  المحطة  كانت  السودان  أراضي 
السودان،  خيرات  على  أردوغان  استيالء 
تم االتفاق خالل زيارته األخيرة على  حيث 
منح تركيا 780 ألف هكتار زراعي سوداني 
لمدة 99 سنة  السودان  من أخصب أراضي 

تفعل أنقرة بها ما تشاء.
بالشأن  المهتم   »all africa« موقع  وفق 
تركيا  فإن  اإلفريقية،  للدول  االقتصادي 
أراضي  جميع  على  السيطرة  تستهدف 
السودان منذ 2017 وليس 780 ألف هكتار 
على  أردوغان  خاللها  من  يحصل  فقط، 

الجودة  العالي  السودانيين  المزارعين  إنتاج 
تم  لقاء  إلى  أشار  الموقع  األسعار.  بأرخص 
شهر  في  التركية  عنتاب  غازي  منطقة  في 
تشرين الثاني الماضي بين السفير السوداني 
في تركيا يوسف الكوردوفاني برجال أعمال 
على  لالتفاق  فيها  التجارة  غرفة  وأعضاء 
القطن  خاصة  المحاصيل  من  العديد  توريد 
في  تصنيعها  أجل  من  أنقرة  إلى  والحبوب 

غازي عنتاب.
التي  التركية  السودانية  اإلنتاج  خطوط 
المزروعة من  المحاصيل  مع  ستبدأ رحلتها 
مادة  صورة  في  بالسودان  كردفان  محافظة 
خام حتى تصل إلى محافظة الغزل والنسيج 
بتركيا غازي عنتاب قدرت بنحو 11 مليار 
دوالر سنويا. الحكومة التركية حصلت خالل 
العام الماضي على كل ما تنتجه السودان من 
دولة  من  مشاركة  دون  الجودة  عالي  القطن 
الذي  السوداني،  األبيض  الذهب  في  أخرى 
كل  طن  المليون  ونصف  مليون  بنحو  يقدر 

عام.

تركيا هدفها السيطرة
 على خريات السودان

مع  التركي  الجانب  وقّعها  التي  االتفاقيات 
نظيره السوداني كانت بهدف االستيالء على 
هجوماً  تالقي  جعلها  ما  الزراعية،  الثروة 
تلك  أن  إال  السودانية،  المعارضة  من  شديداً 
المصالح باتت اليوم في مهب الريح، ومهددة 
باإللغاء، بعد رحيل نظام البشير الذي تورط 
الذهب  لألتراك.  بالده  ثروات  تسليم  في 
األصفر والمعادن النفيسة التي تنمو في التربة 
السودانية حركت أطماع أردوغان، وبالرغم 
أن أنقرة تفتقر للخبرات في مجال التعدين إال 
أن السودان فتحت أبوابها للشركات التركية 
بحثاً عن المعادن النفسية، خاصةً الذهب عقب 

زيارة أردوغان في كانون األول 2017.
اقتناص  في  نجحوا  األتراك  المستثمرون 
وقعت  حيث  النفط،  حول  جديدة  اتفاقات 
 )TPAO( التركية  الوطنية  البترول  شركة 
لتطوير  اتفاقاً  السودانية  البترول  وزارة  مع 
استطاعت  بموجبه  والذي  الحقول،  أحد 
في  بموقعين  التنقيب  امتياز  على  الحصول 

منطقة أبيي بوالية جنوب كردفان.
الجديد  العالم  ماكيت رئيس جمعية  هارونت 
 »YENIAD« للصناعيين ورجال األعمال
نهب  في  أردوغان  يستخدمهم  ممن  واحد 
»باستخدام  قال:  الخرطوم،  في  النحاس 
التقنيات الحديثة في التعدين يمكننا الحصول 
على الكثير، السودانيون يمتلكون الكثير من 
لم  بعد«.  تكتشف  لم  التي  النفيسة  المعادن 
السودان  كهرباء  وحكومته  أردوغان  يترك 
المؤسسات  عقدت  إذ  منها،  االستفادة  دون 
التركية عدداً من االتفاقيات في 27 نيسان من 
العام الماضي، فيما أعلنت »كارباورشيب« 
الكهرباء  وبيع  إلنتاج  اتفاقية  وقعت  أنها 
الحراري  للتوليد  السودانية  الشركة  مع 
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جزيرة  تحويل  إلى  يسعى  كان  أردوغان 
لتهديد  تركية  عسكرية  قاعدة  إلى  سواكن 
من  اقتصادياً  واالستفادة  العربية  الدول 
تشهد  أن  توقع  فيما  األحمر،  البحر  خيرات 
بعد  ضخماً  انتعاشاً  السفن  مرور  حركة 
سواكن  الصيني.  الحرير  طريق  في  البدء 
في  االستراتيجي  الموقع  ذات  الجزيرة  شبه 
لها في  البحر األحمر رتب أردوغان زيارة 
كانون األول 2017، حامالً معه الكثير من 
المترنح  الخرطوم  اقتصاد  إلنقاذ  الوعود 
االستيالء على األرض  مقابل  اتفاقية،  بـ22 

الزراعية وجزيرة سواكن المهمة.
بعد االتفاق مع البشير أعلن عن تأجير الجزيرة 
إلى تركيا لمدة 99 عاما، وإقامة مشروعات 
عسكرية عليها، فيما تعهدت الخرطوم بتوفير 
لينجح  المشروعات،  إلتمام  الالزم  الدعم 
أردوغان في احتالل الجزيرة التي ظلت في 
قرون.  ثالثة  لمدة  العثمانيين  الغزاة  قبضة 
االقتصادية  سواكن  أهمية  جيداً  تعي  تركيا 
أردوغان  لم يخِف  فيما  والسياسية واألمنية، 
القارة  االقتصادي في  تركيا  نفوذ  إعادة  نيته 
السمراء كما كانت قبل 100 عام، إذ حظيت 
العثمانية،  الدولة  في  مهمة  بمكانة  الجزيرة 
بوصفها مركزاً ألسطولها في البحر األحمر، 
العثماني  الحاكم  مقر  ميناؤها  ضم  حيث 

لجنوب شرق إفريقيا.

اخليارات القليلة واملصري اجملهول

أن  لها  تقرير  في  أفادت  »رويترز«  وكالة 
أنقرة تسعى إلى إعادة الدور العثماني القديم 
وإعادة  السودان،  عبر  األحمر  البحر  في 
مستغلة  القديمة  قوته  إلى  التركي  األسطول 
موقع الجزيرة االستراتيجي، مؤكدة أن األمر 
وأن  العسكرية،  الجوانب  على  يقتصر  ال 
تركيا سوف تحقق مكاسب اقتصادية وأمنية 

وسياسية أيضاً بإتمام هذه الصفقة.
في  المتخصص  إنتليجنس«  »إفريقيا  موقع 
الشؤون العسكرية واالستخباراتية كشف في 
تقرير له نشر بعد زيارة أردوغان للخرطوم، 
الحكومة  من  طلب  التركي  الرئيس  أن 
السودانية تشكيل لجنة لدفع تعويضات لسكان 
جزيرة سواكن، وإخالئها من األهالي بأسرع 
وتأسيس  تركية  قوات  لنشر  تمهيًدا  وقت 

منشآت ومرافق عسكرية هناك.
وسائل إعالم سودانية ذكرت أن أنقرة منعت 
بواخر البضائع التركية من الرسو في ميناء 
وأن  المقبل،  مايو  بداية  من  اعتباراً  سواكن 
أبلغ  الموانئ كابتن محمود أحمد  نائب مدير 
واعتبر  بالقرار،  المالحية  التوكيالت  غرفة 
معتمد محلية سواكن خالد سعدان أن القرار 
يهدد بنسف استقرار المنطقة. أنقرة تعمل عبر 
ضخ المزيد من األموال في الجزيرة إلعادة 
السفير  وأعلن  السرعة،  وجه  على  بنائها 
التركي لدى الخرطوم عرفان نذير أوغلو أن 
تكلفة إعادة تأهيل مباني وميناء الجزيرة تبلغ 
400 مليون دوالر، موضحاً أن عدد المباني 

العريقة في الجزيرة يبلغ 100 مبنى.
القومي  باألمن  يضر  لسواكن  أنقرة  احتالل 
للسودان، ما جعل المعارضة تتحرك إللغائه، 
حتى تجنب البالد خلق مساحة من التوترات 

والخالفات بينها وبين جيرانها، وهو الهدف 
األولى  الوهلة  منذ  تركيا  إليه  سعت  الذي 
وفقاً لمركز خدمات المعلومات الجيوسياسية 
خططت  تركيا  أن  ذكر  حينما  األوروبي، 
ومصر  جانب  من  السودان  بين  للوقيعة 

والسعودية من جانب آخر.
قبل إعالن اقتالع نظام البشير بساعات قليلة 
حزب  رئيس  نائب  يلماز  جودت  وصف 
العدالة والتنمية الحاكم في تركيا خالل زيارته 
السوداني  الشعب  ثورة  وصف  للخرطوم 
التي  الخارجية  بالمؤامرة  البشير  نظام  ضد 
إال  والخراب،  للفوضى  إشاعة  إلى  تهدف 
البشير،  عزل  عقب  تماماً  تغير  الموقف  أن 

الخطاب تم استبداله بآخر يتودد للسودانيين.
نقطة التحول في موقف أنقرة جاء بعد بيان 
عوف  بن  عوض  السوداني  الدفاع  وزير 
والذي أعلن فيه عزل الرئيس والتحفظ عليه، 
وحكومات  النيابية  المجالس  جميع  وحل 
األقاليم وتولي القوات المسلحة إدارة شؤون 

البالد لفترة انتقالية لمدة عامين.
أن  الصدفة  قُبيل  من  ليس  أنه  نرى  وهكذا 
مقر  أمام  اعتصامهم  المتظاهرون  يواصل 
قيادة القوات المسلحة في الخرطوم، ويطالبوا 
لهم  الجيش  وبحماية  للشعب  السلطة  بتسليم 

من قمع الشرطة.
والسؤال اآلن ما هو مصير البشير؟ الذي لن 
يكون ضيفاً ُمرّحباً به في الخارج، هذا إال إذا 
كانت هناك »صفقة« تتضمن قبوله بالتنحي 
السعودية مثالً  مقابل تأمين مالذ آمن له في 
التي استضافت سلفه جعفر النميري قبل أن 
المخلوع  التونسي  الرئيس  باستضافة  تقبل 
زين العابدين بن علي، في حين من المستبعد 
الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  يستضيفه  أن 

السيسي.
إقدام  المحتملة،  األخرى  الخيارات  وبين 
الجيش على اعتقال البشير وتقديمه للمحاكمة 
داخل البالد على طريقة ما حدث مع مبارك، 
قد  التي  تلك  فهي  السيناريوهات  أسوأ  أما 
البشير  تسليم  على  األمس  رفاق  تحمل 
للمحكمة الدولية تنفيذا لمذكرة االعتقال بحقه. 
البشير اآلن أمام سيناريوهات سوداء أحالها 
مبارك  أو  علي  بن  مصير  يواجه  فهل  مر، 
أم يلقى مصيراً مشابهاً لمصير معمر القذافي 
وعلي عبد هللا صالح؟ هذا ما سيكشف عنه 

اآلتي من األيام القادمة.

الكاتب  مع  صحيفتنا  أجرته  حوار  في 
رئيس  السياسية؛  العلوم  في  واألكاديمي 
الديمقراطي  الوطني  التحالف  حزب 
حول  عثمان  حسين  وريفها  منبج  بمدينة 
إلسرائيل،  الجوالن  بضم  ترامب  إعالن 
التوتر  ظل  في  إدلب  مدينة  ومستقبل 
العسكري على األرض، والحل السياسي 
السورية  األزمة  مصير  وما  السوري 
من  وغيرها  تنتظرها  التي  والحلول 
»إن  قال:  حيث  األخرى،  المواضيع 
هضبة  بضم  ترامب  دونالد  إعالن 
جديدة  صفحة  ستفتح  السورية  الجوالن 
إعادة  على  للتصميم  السوريين،  أمام 
الجوالن  مسألة  إن  المغتصبة،  الحقوق 
قضية  ألنها  القائم؛  بالنظام  لها  عالقة  ال 
تنتظر  إدلب  مدينة  وأن  بامتياز،  وطنية 
مصيراً مجهوالً؛ ألنها أشبه بدمية تتقاذفها 
السورية«،  الساحة  على  الفاعلة  القوى 
وأكد على أن دولة االحتالل التركي من 
سلباً،  السورية  األزمة  في  الفاعلين  أكثر 
األزمة  إلنهاء  دولية  إرادة  هناك  وليس 
السورية  التي تجاوزت الثماني سنوات؛ 

وفيما يلي نص الحوار:
- في خطوة غير مسبوقة؛ أعلن الرئيس 
بضم  االعتراف  ترامب  دونالد  األمريكي 
األبعاد  ما  إلسرائيل،  السوري  الجوالن 

الحقيقة لهذا اإلعالن؟ 
من خالل متابعتنا للسياسة األمريكية وآلية 
صنع القرارات داخل اإلدارة األمريكية، 
االستراتيجية  القرارات  كل  إن  نالحظ 
المصيرية، تخضع لضوابط وآليات؛ يتم 
تحديدها حسب أجندة اللوبي اليهودي في 
العالم، ومصالحه االستراتيجية. أو حسب 
ما يسمى؛ جماعات الضغط. هذه المقدمة 
فيما  التفاصيل،  كل  تشرح  ال  الموجزة 
يخص مراحل صنع القرار إال أنها مجرد 
المغزى  عن  للحديث  ومقدمة  تبسيط 
قضية  حول  ترامب  لقرار  السياسي 
الجوالن. من الناحية القانونية، فالقرارات 
الدولية الصادرة عن مجلس األمن، فيما 
على  وتنص  واضحة،  الجوالن  يخص 
أشكال  من  شكل  وأي  االحتالل  رفض 
السورية؛  والهوية  السيادة  وتؤكد  الضم، 
الناحية  من  الجوالن.  يخص هضبة  فيما 
السياسية، يبدو أن ترامب يريد من وراء 
هذا القرار؛ إرسال رسالة لكسب أصوات 
اليهودي  اللوبي  من  المؤثرين  الناخبين 
االنتخابات  مجريات  في  فاعلية  األكثر 
الواليات  دعم  على  والتأكيد  المقبلة، 
العموم  على  إلسرائيل  المطلق  المتحدة 
ونتنياهو على وجه الخصوص. وال بد أن 
مخرجات  ضمن  من  القضية  هذه  تكون 

بنودها  أكثر  تزال  ما  التي  القرن  صفقة 
لكن؛  اآلن.  حتى  تتوضح  ولم  غامضة 
الذي أصدره  القرار  على الرغم من هذا 
على  مؤثر  غير  أنه  إال  ترامب،  دونالد 
لشرعية  وتبقى  العامة،  الدولية  السياسة 
قواعده  الدولي  وللقانون  كلمتها،  األمم 
احترام  على  تنص  التي  ونصوصه 
سيادة الدول، ورفض االحتالل، واعتبار 
كلها   1967 في  احتلت  التي  األراضي 
أراضي محتلة، حسب توصيف القرارات 
األمن  مجلس  عن  الصادرة  الدولية؛ 
497، 338، 242 وهذه لها أهميتها في 

عدم شرعية القرار األمريكي.
ـ إدلب على صفيح من نار؛ كيف تنظرون 
لمستقبل مدينة إدلب في ضوء ما تشهده 
من غليان وتصعيد عسكري متزايد بين 

األطراف المتصارعة؟
الثامن،  السورية تجاوزت عامها  األزمة 
لحلها  بوادر  ألي  واضح  غياب  ظل  في 
الدولية،  التعقيدات  تزايد  مع  سياسياً، 
يسعون  الذين  اإلقليميين  الالعبين  وكثرة 
وراء مصالح بلدانهم بالدرجة األولى. ومع 
الحسم العسكري ضد المرتزقة في شرق 
خالياها  من  تبقى  ما  ومالحقة  الفرات، 
من قبل قوات سوريا الديمقراطية، أصبح 
ستحمله  وما  إدلب  على  ُمنصباً  التركيز 
االتفاق  عقب  وخاصة  القادمة،  المراحل 
الثالثي بين الضامنين الثالث، فيما سمي 
اتفاق سوتشي؛ الضامن لخفض التصعيد 
في منطقة إدلب، وفشل الضامن التركي 
من  المنطقة  هذه  في  بواجباته  بااللتزام 
وسحب  النصرة،  جبهة  إخراج  خالل 
المجموعات  هذه  وحل  الثقيلة،  اآلليات 
ولد  لذلك؛  لها.  الدعم  أشكال  كل  وإيقاف 
هذا االتفاق ميتاً، واآلن تجري محاوالت 
من قبل الروس إلنعاش هذا االتفاق عبر 
الدبلوماسيون  بها  يقوم  التي  الجوالت 
الروس لتركيا، وحثها على المضي قُدماً 
بتطبيق ما تم االتفاق عليه، بيدَّ إن الحسم 
أخيراً  األقرب  هو  سيكون  العسكري، 
للقضاء على اإلرهاب المنتشر في إدلب. 
سيكون  الُمقبل،  الصيف  أن  أعتقد  لذلك؛ 
دولة  قدرة  لعدم  إدلب  في  جداً  حاراً 
بعض  لجم جماح  على  التركي  االحتالل 
تلك المجموعات التي ال تريد التسويات، 
بتعهداتها.  الوفاء  على  قادرة  تكون  ولن 
انفالت  من  إدلب  في  حالياً  يجري  وما 
أمني واضح عبر عمليات الخطف والقتل 
لهو  الحسابات؛  وتصفية  والتفجيرات 
خير دليل على الوضع المتأزم، مما ينذر 

بعواقب وخيمة.

- أين يتجه مصير المنطقة وسط الظروف 
المحيطة، وما مستقبل الحل السوري؟

أمام المعطيات والِحراك الدبلوماسي الذي 
السورية،  المعضلة  لحل  خجوالً  يبقى 
بعد  تنضج  لم  األرضية  أن  نجد  أننا  إال 
للوصول لحل سياسي حقيقي. وما جوالت 
الحوار التي تعقد بين الفينة واألخرى في 
في  للرماد  ذراً  إال  أيضاً  عدة  عواصم 
العيون. ولم ترتِق لمستوى الدماء والدمار 
وبالرغم  السوري.  بالشعب  فتكا  اللذان 
التي  واالجتماعات  المنصات  كل  من 
عقدت وستعقد لكنها ستكون تحت وصايا 
تبعية  مبدأ  من  تنطلق  أنها  أو  خارجية، 
عمياء لهذا أو لذاك ال تتماشى مع مصالح 
الشعب السوري. في حين إن الحوار الذي 
أطلقه مجلس سوريا الديمقراطية في عين 
وعلى  آخرين  بمؤتمرين  وأتبعته  عيسى 
وطني  سقف  وتحت  السورية،  األرض 
محض ال زال في طور خطواته األولى 
والدعم  الجهود  من  لمزيد  تحتاج  التي 
لتعميم التجربة؛ والوصول لحوار وطني 
جامع وشامل، يحرص على خلق فرصة 
حقيقية للوصول لتسوية سياسية؛ تضمن 
الديمقراطية  أُسسها  جديدة،  سوريا  بناء 
الحل  مسار  من  بد  ال  لذلك؛  والتعددية. 
والوعيد  التهديد  لغة  عن  بعيداً  السياسي 
واآلخر،  الحين  بين  النظام  يطلقها  التي 
بيد  مسدوداً  يبدو  األفق  كان  وإن  حتى 
وهو  موجوداً،  يبقى  أيضاً  االنفراج  إن 
السوري  فالحل  للخالص.  األمثل  السبيل 
بأن  واالعتراف  العقالنية  بمدى  مرتبط 
بنيوية  تغيرات  إلى  أدت  قد  هذه األزمة، 
إعادة  إلى  بحاجة  وديمغرافية  وهيكلية 
بناء الذهنية؛ وعلينا أن ندرك جيداً ما آلت 
لسوريا،  الجديد  فالمستقبل  األمور.  إليه 
مكوناتهم  بكل  سوريا  أبناء  سيحدده 
دستور  بأقالمهم  وسيخطون  وأطيافهم، 
غربية  أو  تركية  بأقالم  وليس  بالدهم، 
ووفق مقاييسهم وتصنيفاتهم. والحوار هو 
الحل، وباألمل نحو السالم لسوريا وخلق 
ضمن  مشترك،  وعيش  أفضل،  حياة 
فالحل موجود  الوطن والمواطنة،  مفهوم 

ضمن إطار سوريا ديمقراطية تعددية.
التحالف  في  نظركم  وجهة  هي  ما  ـ 
الوطني الديمقراطي لما آلت إليه األزمة 
األيام  في  عليه  ستكون  وما  السورية 

القادمة؟
الوطني  التحالف  حزب  تأّسس 
 ،2014 عام  في  السوري  الديمقراطي 
ونحن نرى كحزب أن األزمة السورية، 
هي أزمة سياسية وبحاجة إلى بناء دستور 
وتؤمن  المواطنة  دور  تعزز  جديدة، 

الحراك  عسكرة  مع  لكن؛  بالتعددية. 
المسار،  عن  الخروج  إلى  أدى  السلمي، 
ال سيما حين استخدم السالح، وارتبطت 
بالتمويل  المسلحة  المعارضة  الجماعات 
القضية  تخدم  ال  بأجندات  الخارج؛  من 
السورية. إنما هي أدوات بيد قوى دولية 
وطبقاً  رعايتها  تحت  تحارب  وإقليمية، 
ال  كان  الفوضى،  هذه  ومع  لمصالحها، 
أن  المتطرفة،  الراديكالية  للجماعات  بد 
وهذه  المشحون،  المناخ  هذا  في  تنشط 
مكاناً  ترى  وأن  والمشتتة  الممزقة  البيئة 
لها على الساحة السورية، وفي ظل انعدام 
للتسوية.  للوصول  واضحة  رؤية  أي 
من  سنوات  الخمس  خالل  حدث  وما 
حزب  موقف  حقيقة  يؤكد  حزبنا،  عمر 
البداية  منذ  نعمل  نحن  الوطني.  التحالف 
إذ  األزمة،  هذه  من  سوريا  إخراج  على 
والقوى  والدولية  اإلقليمية  الدول  قامت 
أجل مصالحه  الراديكالية ومن عمل من 
لنا  فكان  مناطقنا؛  في  تجسيدها  على 
مشروعنا السياسي الذي عملنا عليه بشكل 
جاد، وتكمن رؤيتنا لحل هذه األزمة عبر 
االحتكام لطاولة حوار سوري – سوري، 
يضم كل السوريين بكل مكوناتهم وأديانهم 
يقين  على  ولنكن  العرقية.  واختالفاتهم 
اإلرهاب  دحر  استطاع  الذي  الشعب  أن 
والقضاء عليه، سيكون قادراً على وضع 
األزمة  هذه  من  للخالص  الحل؛  أسس 
والحفاظ على وحدة أراضيه. وحالياً نتجه 
العسكرة  عن  بعيداً  السياسي  الحل  نحو 
كامالً،  شبه  دماراً  لسوريا  جلبت  التي 
السياسية  الحلول  لمرحلة  وصلنا  واآلن 
وإشراك الجميع في كتابة دستور جديد بما 
يتناسب مع الوضع السوري العام ووضع 
جميع المكونات على الجغرافيا السورية، 

ويحفظ لها حقوقها وثقافتها وبقائها. 
يجب  الدستور  أن  نرى  كتحالف  ونحن 
انتماءاتهم  بكافة  السوريون  يصوغه  أن 
حقوقه،  للجميع  يضمن  بما  وأطيافهم 
بناء  في  السوريين  طموح  مع  ويتناسب 
وأالّ  للدولة.  وديمقراطي  شكل حضاري 
نعول كثيراً على ما يتم طرحه من لجان 
الغرف  أروقة  داخل  تبحث  دستورية، 
مع  يتناسب  دستور،  لتفصيل  المظلمة 
القوى  وحتى  اإلقليمية  الدول  مصالح 
الدولية أيضاً، التي كان لها دور سلبياً كبيراً 
جداً في أزمتنا السورية، وتجاهل الجميع 
مطالب الحراك السلمي في إحداث تغيير 
حقيقي، يالمس تطورات األحداث. ونحن 
نؤكد على الحوار السوري ـ السوري مع 
كل األطراف والقوى السياسية الفاعلة في 
الداخل السوري وخارجه من أجل تقريب 
الشامل  للحل  والوصول  النظر،  وجهات 
من  انطالقاً  الجميع؛  حقوق  يحمي  الذي 
الحوار،  مبدأ  على  وتأكيدنا  حرصنا 
السورية  الحوارات  جميع  في  وشاركنا 
الديمقراطية،  بها مجلس سوريا  قام  التي 
منذ الملتقى األول في عين عيسى والثالث 
الذي ُعقد مؤخراً في كوباني بتاريخ 27 
كان  ربما  بالطبع  الماضي.  آذار    28 ـ 
لكن؛  النظر.  وجهات  في  اختالف  هناك 
في  تصب  النقاشات  كل  كانت  بالنهاية 
مصلحة السوريين من أجل حل األزمة، 
حوار  أي  عبر  السوريين  معاناة  وإنهاء 
لهذه  جذري  حل  إيجاد  أجل  من  هادف؛ 
األزمة، واالبتعاد عن العسكرة، واالتجاه 
على  والتشجيع  السياسية،  الحلول  نحو 
السياسية  القوى  كل  مع  الحوار  متابعة 
ديمقراطية  سوريا  إلى  للوصول  الفاعلة 

تعددية.

9سياسة آراء
فواصل
آلدار خليل

ــمــكِن للــشـــرق 
ُ
كــيـــف ي

ـحــد؟!
ّ
األوســـط أن يـت

انهيار  إلى  أدت  كثيرة؛  عموماً صراعات  العالم  شهد 
شبه كامل في الكثير من األماكن حتى إن البعض حينما 
من  يستغرب  فإنه  الصراعات،  تلك  تاريخ  إلى  يعود 
دوام الحياة في يومنا هذا بالشكل المنظم والتوافق الذي 
هو موجود على وجه الخصوص في ساحات الصراع؛ 
الصراعات  تلك  شهدت  التي  األماكن  أكثر  بين  من 
للحرب  مكاناً  كانت  التي  أوروبا  هي  والحروب 
 30 الــ  حرب  تاريخياً  أشهرها  من  والتي  المفتوحة 
أهمها  من  مشاكل  إلى  وأدت  أوروبا  مّزقت  التي  عام 
الطائفية  النزعات  وتقدم  والقتل  والتخلف  المجاعات 
الدينية على وجه الخصوص في مرحلة ما بين أعوام 
1618- 1648، إضافة إلى إن الحرب العالمية األولى 
والثانية أدتا إلى الكثير من الدمار والقتل ودمار في البنية 
التحتية حتى إن الكثير من الدول األوروبية التي كانت 
اضطرت  عّدة؛  بمسميات  األوسط  الشرق  في  تتواجد 
في  واالنهيار  الضعف  حالة  بسب  بالدها  إلى  للعودة 
مواطنها األصلية. استطاعت الشعوب بعد تلك المرحلة 
المجتمعية  الصعد  على  البناء خاصة  بإجراءات  البدء 
بعد أن توصلت إلى قناعة تامة بأن الحروب والصراع 
يّخلف الخسائر في كل المواقع وال تؤدي إلى تحقيق أي 
تطوير وها هي تلك الدول التي قاتلت بعضها البعض 
تعيش اليوم تحت مظلة جامعة في مختلف المؤسسات 
التي تتواجد اليوم هناك ومنها أو األكثر احتواء ألوروبا 
االتحاد األوروبي، حيث خلو المداخالت المعادية لهذه 
التوجهات أو عدم توفر سبل تفتيت المجتمعات آنذاك 
األوسط  الشرق  في  التطور.  هذا  في  شك  ال  ساهم 
وبالرغم من توافر الكثير من العوامل المشتركة األكثر 
قوة والتي يمكن من خاللها بناء وحدة مجتمعية أقوى 
إال إن المجتمعات في الشرق األوسط ال تزال تعاني من 
التشتت والضعف وإن الكثير من القوى ال تزال تتحكم 
في هذه المجتمعات وتحاول بكل ما تملك منع أي تقارب 
أو وحدة بين المجتمعات الشرق أوسطية وفي المقدمة 
النظام العالمي المهيمن الذي يمارس كل ما يملك من 
وسائل لمنع أّي تطور ملموس وحقيقي في هذا المجال. 
إلى وجود  يعود  المنطقة ال شك  به  تمّر  الذي  الوضع 
واألطراف  القوى  قبل  من  والممارسات  التحكم  هذا 
التي ال تريد أن تتحقق أي وحدة أو تجانس مستقر في 
هذه المجتمعات وعلى هذا األساس ومن هذا المنطلق؛ 
نجد اليوم إن المداخالت التي تتم في هذه المنطقة بكل 
أشكالها من قبل هذه األطراف هي من أجل االستمرارية 
قرون  منذ  سائداً  أصبح  والذي  الموجود  الوضع  في 
الكثير  في  ملحوظ  تغيير  أي  في  الجمود  وما  طويلة، 
السياسات وهنا نخص  اليوم إال بسبب هذه  الدول  من 
المشروع  إّن  وسوريا.  اليمن  العراق،  ليبيا،  بالذكر  
الذي يمكن من خالله تحقيق التطور الههم في منطقة 
الشرق األوسط واألكثر قدرة على احتواء الصراعات 
والتناقضات وممارسات الدولة المركزية هو مشروع 
األمة الديمقراطية والذي هو مهيئ ألن يكون االنطالقة 
بحياة  والبدء  المنطقة  لمجتمعات  جامعة  مظلة  نحو 
تشاركية يتم التركيز فيها على سبل التطور. إن األمة 
الديمقراطية كمشروع ريادي سيساهم ببناء إرادة هذه 
اختالفاتها  من  بالرغم  وتوحيدها  المتعددة  المجتمعات 
وهذا يؤدي إلى ضمان االستقرار وبناء الوحدة الحقيقة 
التي ال يمكن التغلب عليها. تأتي محاربة هذا المشروع 
وهو  الهدف  وحدة  على  األطراف  من  الكثير  والتقاء 
أهميته  من  الديمقراطية-  األمة  مشروع   - منه  النيل 
في  والتحكم  المداخالت  تلك  من  الحد  على  وقدرته 
مسارات المجتمعات، ال بل األمة الديمقراطية ضمانة 
أكيدة لمنع تطور أية خالفات مستقبلية. الشعب الكردي 
وباعتبارهم  وآشور   وسريان  عرب  من  شركائه  مع 
لقيادة  مؤهلين  المشروع؛  هذا  إنجاح  نحو  المنطلقين 
المرحلة التاريخية الحالية وبخاصة في إطار بناء وحدة 
يحملها  التي  الحلول  إن  حيث  وتماسكها،  المجتمعات 
الكرد مع شركائهم من خالل هذا المشروع هامة في 
تحقيق االستقرار الفعلي من خالل قدرة مشروع األمة 
بالشعوب  الخاصة  المعضالت  حّل  على  الديمقراطية 
والمجتمعات في الشرق األوسط إلى جانب حل القضية 
الكردية أيضاً بكل تأكيد والتي تعتبر معضلة في الشرق 

األوسط بدونها ال نستطيع الحديث عن أي حلول.

نوعية  حالة  هناك  تكون  أن  يمكن  التوجهات  بهذه 
مغايرة للتي سادت لسنوات طويلة في الشرق األوسط، 
ال بل هذا التحول يمكن أن يجعل منطقة الشرق األوسط 
كاملة في ثورة حقيقة نحو التغيير والديمقراطية وبناء 
الوحدة على غرار حالة االتحاد الموجودة في العالم كما 
إن خصوصية هذه المنطقة وتنوعها يجعلها مثاالً نوعياً 

للوحدة والتماسك والقوة.

رامان آزاد 
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روناهي/الرقة ـ  احتلت مدينة الرقة مكانة 
كبيرة عبر التاريخ، وفي األعوام السابقة 
االجتماعي  الحدث  صدارة  لتحتل  عادت 
قوى  عليها  سيطرت  أن  بعد  والسياسي 
الظالم ومرتزقة الموت والخالفة السوداء، 
من  تحريرها  بعد  جديد  من  عادت  لكنها 
العلم  مدينة  لتكون  »قسد«   قوات  قبل 

والنور والثقافة.
على الضفة اليسرى لنهر الفرات يقوم بناء 
أكبر  من  يُعد  كان  وُمهيب،  جميل  أبيض 
مركز  وهو  سوريا،  في  الثقافية  المراكز 
الماضي   القرن  من  الثمانينيات  في  بُني 
لتفتخر به الرقة على باقي المدن السوريا.

الرقة يتوقعون أن يتحول  ولم يكن سكان 
تُعقد  فضاًء  كان  الذي  الثقافي  مركزهم 
إضافة  واألدبية،  الشعرية  األمسيات  فيه 
لنشاطات ثقافية عديدة عالية المستوى إلى 

مكان تفوح منه رائحة الموت والعدم.
ويقول إبراهيم العيسى وهو شاب من الرقة 
آثر البقاء في مدينته إنه يشعر بالحزن كلما 
مرَّ بالقرب من المركز الثقافي، ويضيف: 
العيون  باتجاهه، ولكن  أنظر  أال  »أحاول 
وأسفاً  حزنا  منها  دمعة  لتهرب  تخونني 
الذي كان عامراً  المبنى،  إليه  على ما آل 

بعد  مغلقة  أبوابه  اليوم  وباتت  بالمعرفة 
خرابه«.

ويشير إبراهيم: »عندما سيطرت مرتزقة 
آذار  في  الرقة  على  السورية  المعارضة 
من عام 2012، قام طيران النظام بقصفها 
المركز  على  عديدة  غارات  فشَن  بعنف؛ 

الثقافي، وأحرق جزءاً كبيراً منه«.
ويضيف أنه كان قريباً جداً في ذلك اليوم 
صاروخ  أصاب  كيف  ورأى  المكان  من 
مبنى  للنظام  تابعة  حربية  طائرة  أطلقته 
وهي  قاعاته  وأكبر  أهم  فدمر  المركز، 
كل  فاحترقت  العجيلي،  السالم  عبد  قاعة 

محتوياتها من الكتب والوثائق التاريخية.
المراكز  حماية  جهات  عدة  وحاولت   
الحيوية في المدينة، ومنها المركز الثقافي، 
المركز  القصف، ال سيما  كي ال يصيبها 
مسرح  وقاعات  الكتب  آالف  يضم  الذي 
مع  بالتعاون  واستطاعت  ومحاضرات، 
ما  على  الحفاظ  الغيورين  المدينة  أبناء 

تبقى من المركز.

الرصاص بدل احِلرف

تغير  المدينة  على  داعش  سيطر  وعندما 
المشهد تماماً حيث قرر أن ال وقت للِحرف 
والموت،  الرصاص  زمن  في  والثقافة 
ثانوية شرعية  إلى  الثقافي  المركز  فحول 

للبنات باسم ثانوية عائشة أم المؤمنين.
السيطرة  داعش  فرض  عندما  أنه  يذكر 
منها  واتخذ  الرقة  مدينة  على  الكاملة 
كل  تراجع  المزعومة،  لخالفته  عاصمة 
حيث  الثقافة،  وخاصة  المدينة  في  شيء 
لتوفير  والمثقفين  الشباب  اهتمام  تحول 

منهم  كثير  وهاجر  والطعام،  األمان 
خارج  إلى  أو  أخرى  سورية  مدن  إلى 

األراضي السورية.
قوات  يد  على  المدينة  تحرير  بعد  ولكن؛ 
عادت  المرتزقة  من  الديمقراطية  سوريا 
الحياة تدريجياً إلى طبيعتها، واآلن تستمر 
الرقة  التابعة لمجلس  الثقافة واآلثار  لجنة 
المدني بالنهوض بالواقع الثقافي في الرقة 
من خالل ترميم المواقع األثرية والمتاحف 
واألبنية التي لها تاريخ عريق في المدينة.

املركز خيدم كل الفئات 
والشرائح العمرية

روناهي  صحيفتنا  أجرت  الصدد؛  وبهذا 
الثقافي  المركز  أعضاء  أحد  مع  لقاًء 
على  »عملنا  قال:  حيث  شاهين  سردار 
إنشاء مركز ثقافي في الرقة وسيتم افتتاحه 
بشكل رسمي ضمن فترة الشهر الجاري، 
قسم  ومنها؛  أقسام  عدة  إلى  وقسمناه 
والمكتبة  الموسيقى  وقسم  التشكيلي  الفن 
كتاب   150,000 من  أكثر  تضم  التي 
والمسرح،  وهذا المركز سيكون األضخم 

على مستوى الشمال السوري ».
هو  األقسام  أهم  »ومن  سردار:  وأضاف 
الخاصة، وقد كان  قسم ذوّي االحتياجات 
لنا مشاركة بمهرجان المسرح الرابع في 

التراثية  الفرقة  تشارك  واآلن  قامشلو، 
التابعة للمركز في جميع الفعاليات التابعة 

لمجلس الرقة المدني«.
الذي  »هدفنا  شاهين:  سردار  وأضاف 
في  الثقافة  إحياء  هو  حالياً  عليه  نعمل 
جذب  هو  ذلك  من  األكبر  والهدف  الرقة 
مّرت  التي  األيام  شاهدوا  الذين  األطفال 
ضمن سيطرة المرتزقة لمدة أربع سنوات 
الشعر  لتدريبهم على  المدينة، وذلك  على 
الذي زرعه  الفكر  واألدب والرسم لمسح 

اإلرهاب في عقولهم«.
التي  المعوقات  بعض  إلى  وأشار سردار 
والفعاليات  العمل  في  التقدم  من  تحد 
تواجهنا  التي  الصعوبات  »من  بالقول: 
السماح  األهالي  بعض  تقبل  عدم  حالياً 
الثقافي  المركز  إلى  بالمجيء  ألطفالهم 
التي  اإلرهابية  العمليات  من  عليهم  خوفاً 
ولكن؛  الرقة،  في  المخربين  يصنعها 
الفكر  دحر  على  نعمل  الوقت  مرور  مع 
وحمالت  فعالياتنا  خالل  ومن  المتطرف 
التوعية والمناشر التي توزع في المدارس 
من  الكثير  سنستقبل  أننا  متوقعون  نحن 

األطفال وأهاليهم«.

يُقال أن الصحافة واإلعالم السلطة الرابعة 
من حيث أهميتها في كل دول العالم، ومن 
خالل الصحافة والصحف والمجالت ندّون 
على  ونحافظ  جديد،  من  ونؤرخه  تاريخنا 
بركب  ونلحق  القديمة  وحضارتنا  إرثنا 
األصعدة،  كل  على  والتطور  الحضارة 
إلى  تسعى  ألنها  مهنة  أسمى  فاإلعالم 
ُسبل  وإيجاد  وطرحها  الحقيقة  إظهار 
قضية  كل  على  الضوء  وإلقاء  الحل، 
أهم  إحدى  ألنها  المجتمع،  في  ومشكلة 
الرأي  في  مباشراً  تأثيراً  المؤثرة  العوامل 
فكل  وحركاتها،  الشعوب  وعلى  العام، 
دولة متقدمة وشعب حضاري متقدم تتميز 
واالزدهار،  بالعراقة  عندهم  الصحافة 
وتاريخ الصحافة وتطورها مرتبط بتاريخ 
التي  الكردية  الصحافة  هي  كما  الشعوب، 
العظمى،  العالم  قوى  قبل  من  اُضطُهدت 
الكردي  والتاريخ  الكردية  واللغة  فالكرد 

كان يعيش في حالة حرب مع العالم.

إضفاء الروح للصحافة
 الكردية من جديد

على الرغم من كل الضغوطات التي عانى 
منها الشعب الكردي عبر العصور أال أنه 
بإصدار  وبدأ  له،  العالم  لمعاداة  يستسلم  لم 
التي  الكردية  باللغة  والمجالت  الصحف 
الحدث  هذا  وكان  آنذاك،  ممنوعة  كانت 
شهر  من  والعشرين  الثاني  في  العظيم 
أول  وكانت  1898م،  عام  في  نيسان 
صحيفة كردية نُشرت في أرجاء العالم باسم 
»كردستان« في مدينة القاهرة، ويعتبر هذا 
اليوم عيداً كما كل األعياد يحتفل به اإلعالم 
الكردي في أرجاء كردستان والعالم، واآلن 
الصحف  انتشرت  آفا  روج  ثورة  وبعد 
الصحافة  والقت  الكردية،  والمجالت 
بشكل  وتطورت  الصحيح  مكانها  الكردية 
ما  وأخذت  األخيرة،  الفترات  في  ملحوظ 

تستحق من مكانة في المجتمع.
الـ  السنوية  بالذكرة  سنحتفل  السنة  وهذه 
في  الكردية،  الصحافة  ليوم   »121«
الكردي  الكاتب  مع  لقاء  وفي  السياق  هذا 
الكبير المولّع باللغة الكردية وتاريخ الكرد 
الكاتب »سلمان عثمان« الملقب بـ »كوني 
الكردية  الصحافة  عن  حدثنا  رش«، 
عن  وفيرة  بمعلومات  وأفادنا  وتاريخها 
»أُصدرت  قال:  حيث  التاريخي  اليوم  هذا 
أول صحيفة كردية على يد »مقداد مدحت 
بدرخان«، في مدينة القاهرة ألنه لم يستطع 
نشرها في إسطنبول وباللغة الكردية بسبب 

ظلم السلطات التركية ومعارضتهم للكرد، 
وثالثين  إحدى  الصحيفة  هذه  من  وطُبعت 
أكمل  بدرخان  مقداد  مرض  وبعد  عدداً، 
أخاه  ُخطى  بدرخان«  الرحمن  »عبد  أخاه 
في جنيف  الصحف  ونُشرت وطبعت هذه 

ولندن والقاهرة«.
اللغة هي األساس واملصدر

أشار  وازدهارها  الصحافة  تطور  وعن 
الصحافة  أن  إلى  رش«،  »كوني  الكاتب 
الصحيح  طريقها  أخذت  اآلن  الكردية 
بشكل  وتاريخهم  الُكرد  ثقافة  وانتشرت 
وأصبح  كله،  العالم  أنحاء  في  ملحوظ 
الصريح،  الكردي  الشعب  لسان  اإلعالم 
واختتم حديثه بقوله: »لغتنا هويتنا وتاريخنا 
لغتنا  تَعلم  علينا  ويجب  وجودنا  وإثبات 
وأن  قُيدت  التي  حروفها  ورسم  وكتابتها 
على  ونسير  الصحافة  في  بالتقدم  نستمر 
ُخطى عائلة بدرخان التي واجهت الصعاب 

من أجل الكرد والقضية الكردية«.

تاريخ الصحافة الكردية العريق

الكردي  والباحث  الكاتب  أيضاً  وحدثنا 
والذي كرس حياته من أجل اللغة الكردية 
والكرد الكاتب »صالح حيدو«، حيث قال: 
تاريخي  يوم  أصبح  العظيم  اليوم  »هذا 
العريق،  الكرد  تاريخ  كتاب  صفحات  في 
وعظيم  كبير  دور  لها  البدرخانية  والعائلة 
أول  أصدرت  فقد  الكردية  الصحافة  في 
ومن  القاهرة،  في  الكردية  باللغة  صحيفة 
ثم حصل »جالدت بدرخان« على الموافقة 

مجلة  إصدار  في  السورية  الحكومة  من 
باللغة  1932م  عام  دمشق  في  »هاوار« 
وأيضاً  الالتينية،  وباألحرف  الكردية 
وأصدر  دمشق،  في  »روناهي«  صحيفة 
بيروت  مدينة  في  بدرخان«  »كاميران 
مجلة »روجا نوو« عام 1943م، باللغتين 
شعبنا  أن  نجد  واليوم  والفرنسية،  الكردية 
الدرب،  هذا  نفس  في  يمشي  الكردي 
وانتشرت اللغة الكردية من برامج تلفزيونية 
بين  ومتنوعة  كثيرة  ومجالت  وصحف 
وإظهار  والمجتمع  والسياسة  الكرد  ثقافة 

مشكالت المجتمع«.

إثبات اهلوية الكردية
 نفسها يف العامل

»نجد  بقول:  حديثه  حيدو  الباحث  وأكمل 
للعالم كله ويتقدم  يثبت نفسه  الكردي اآلن 
وعلى  مهمة،  جداً  الخطوات  وهذه  أكثر 
الرغم مما عانيناه من ظلم في طمس لغتنا 
إلى  الصحافة  في  لغتنا  نبرز  أننا  إال  األم 
المنطقة  لشعوب  األخرى  اللغات  جانب 
الشعب  نُبل من أخالق  الشيء  كلها، وهذا 
ال  كبيرة  أهمية  وللصحافة  الكردي، 
فخور  وأنا  كلمات،  بعدة  إيجازها  نستطيع 
نفسها  أثبتت  التي  الكردية  بالصحافة  جداً 

على صعيد نواحي الحياة كلها.
والكرد  جميعاً  اإلعالميّن  من  ونتمنى 
الصحافة  مكانة  على  المحافظة  خصوصاً 
الكردية، وتثبيت خطوات أكبر في طريق 
ومعالمها  الكردية  الثقافة  وازدهار  النجاح 
الذين  نبقى على درب هؤالء  وأن  الغنية، 
الحقيقة  تثبيت  أجل  من  بأنفسهم  ضحوا 
قوتنا  منهم  نستمد  وأن  الكرد  صحف  في 

وصمودنا لنرتقي أكثر وأكثر«.

السياق  عن  تنفصُل  ال  ظاهرةٌ  اإلرهاُب 
حالة  وهي  العام،  الثقافّي  وال  التاريخّي 
وما  المستويات،  متعددة  معقّدة،  تراكميّة 
تّم إنجازه في المرحلة األخيرة بريف دير 
لجهوٍد  تتويجاً  وجاء  نوعيّاً،  كان  الزور 
كوباني  في  بدأت  كثيرة  ومراحل  كبيرٍة 
والطبقة  سبي(  )كري  أبيض  وتل  ومنبج 
والرقة وكامل ريف الحسكة ودير الزور، 
وكان الباغوز الحلقة األخيرة فيه، وما كان 
كّل ذلك ليتحقق مجاناً، بل فاضت أرواٌح، 

وخفقت قلوٌب طفقت تطلب الحرية.

جمرمو حرب وليسوا أسرى

والبلدات  المدن  تحريٌر  هو  إنجازه  تّم  ما 
بيوتهم  إلى  العودة  من  لتمكين  والقرى 
التشرِد  حاالت  وإنهاء  حياتهم  ومتابعة 
اإلرهاب  دحُر  هو  بمعنى  والنزوح، 
بذُل  مطلوباً  يزال  ال  فيما  جغرافيّاً، 
والحذر،  الحيطة  الجهوِد وأخذ  المزيِد من 
كلِّ  في  الموِت  عبوات  زرع  فاإلرهاُب 
مكان ومن الصعوبِة بمكاٍن الحصول على 
أّن  رغم  بأماكنها،  دقيقة  تفصيليّة  خرائط 
في  جهودهم  أقصى  يبذلون  قسد  مقاتلي 
عمليات إزالة األلغام وال يسمحون لألهالي 
بالعودة إلى بيوتهم إال بعد تأمينها، إال أّن 
النفجاِر  ُصودفت  متفرقة  معدودة  حوادث 
يتطلُب  الذي  األمر  واأللغام،  العبوات 
تعاوناً مباشراً من األهالي لإلعالم عن أّي 

اشتباه.
ثّمة نوٌع آخر من العبوات ليس من السهِل 
مالحظته، وهم األفراد الذين تسكن عقولهم 
الجموع  بين  ذاب  ممن  التطرف  أفكار 
المنطقة،  أبناء  من  فهم  لألهالي  الكبيرة 
وتمّكنوا من التحفّي عن األنظار، وبعضهم 
كانوا عناصر لدى داعش، وهم على قلتهم 
في  لالنفجار  قابلة  موقوتة  قنابل  أنّهم  إال 
مواقيت غير محسوبة، متى ُسحب مسمار 
أمانها. ولذلك؛ يتطلب األمُر يتطلب الحيطة 

واالنتباه.
ناجزاً  يكن  لم  التحريَر  ليست ألّن  المسألة 
اإلرهاب  ألّن  بل  أشراطه،  يستوِف  ولم 
هذه طبيعته، وهكذا يبدأ، من غزو العقوِل 
واحتاللها وحشِر أفكاِر التطرِف والكراهيِة 
فهو  جغرافيّاً  استئصاله  يتمُّ  وعندما  فيها، 
ظهوٍر  دون  فقط،  فكراً  بداياته  إلى  يعوُد 

علنّي على األرض.
ال يمكن اعتبار اإلرهاِب بأّي صورٍة كانت 
لنظاٍم  رفضاً  أو  معارضة  حالة  يمثل  أنّه 
سياسّي ورغبةً في التغيير، بل هو انقالب 
للسالمة  وتهديد  الحياة  قوانين  على  كلّي 
يمثل  وبذلك  اإلنسانّي،  والوجود  العامة 
أخطر جائحة يمكن أن تصيب المجتمعات 
ألستنا أمام  اإلنسانيّة، ولعلنا نصدم وتنعقد 
مشهد انفجار عبوة أو تفجير انتحارّي في 
يهتز  وفجأة  والحركة  بالحياة  يضجُّ  سوٍق 
وتتحول  مدٍو،  رعٍد  صوت  مع  المكان 
في  تسعى  كانت  التي  المتكملة  األجساد 
السوق إلى أشالء متناثرة ويصطبغ المكان 
بالدم، فيما أنين الجرحى يصّم األذان. هذه 
لإلرهاب  والنمطيّة  العامة  الصورة  هي 

فيما تتعدد صوره التفصيليّة.

مرتزقة  اعتمد  ونيف  سنين  أربع  طيلة 
على  للسيطرة  عاماً  سلوكاً  القتل  داعش 
فيها  هجينة  طقوساً  ومارس  المناطق، 
الساديّة والوثنيّة، وكان ترديد التكبير شكالً 
في  وحتى  الرهيب،  المشهد  يكمل  طقسيّاً 
أناشيدهم مارس المرتزقة اإلرهاب فهددوا 
عجيبة  ضروباً  القتل  وكان  وتوعدوا، 
اإلغراق،  الحرق،  النحر،  )الرصاص، 
بالركل(  أماكن عالية، وحتى  والرمي من 
ولم يتورِع المرتزقة عن تقطيع األوصال، 
كما انتزعوا من الطفولة براءتها فجعلوها 
كان  فيما  المزعومة«  خالفتهم  »أشبال 
بشوارع  خاصاً  إرهابيّاً  سلوكاً  الدهس 

أوروبا.
يخشى  الذي  العالم  بهذا  يُفترض  كان 
يُبدي  أن  لمخاطره  ويحتسب  اإلرهاب 
مكافحة  في  التعاون  من  كبيراً  حجماً 
أفراد  محاكمة  مسألة  ثم  ومن  اإلرهاب 
داعش الذين وقعوا في قبضة قوات سوريا 
مستوى  إلى  يرتقَي  وأن  الديمقراطيّة، 
والواقع  الشأن.  بهذا  األخالقيّة  المسؤوليّة 
أنّه خذل القيم اإلنسانيّة، وبشكٍل يثير الريبة 
المحتجزين  أو  األسرى  مسّمى  تداول  تم 
يقّرها  ال  لإلرهابيين  مجانيّة  حقوقاً  ليمنَح 
الوضعّي؛  القانوُن  وال  اإلنسانّي  الضميُر 
مجرمون  عليهم  القبَض  أُلقي  من  ألّن 
جرائَم  وارتكبوا  القتَل  امتهنوا  محترفون 
السليمة  الفطرة  تعافُها  متسلسلة  حرٍب 
وتعّدوا قوانين الحرب بقتِل المدنيين العزل 
بدافع عرقّي أو مذهبّي. وأما أسيُر الحرب؛ 
ينتمي  الذي  المقاتل  أو  العسكرّي  فهو 
وقاتل  الشرعيّة  شرِط  على  حاز  لطرٍف 
العسكريين في الطرف اآلخر، ثم وقع في 

قبضة الطرف اآلخر أو سلم نفسه له.
فالموقف   ، الحدِّ هذا  عند  تنتِه  لم  الحكاية 
الحكوماِت  بياناُت  هو  سوءاً  األكثر 
االستعداِد  بعدِم  مسؤوليه  وتصريحاُت 
اإلرهاب  مارسوا  الذين  الستعادِة رعاياها 
والقتل، وكانت على علٍم بهم عندما غادروا 
المزعومة،  الجهاد  بجبهات  ليلتحقوا 
وراحت مواقف الدول تتأرجح بين موافقة 
مواربة ثم الفتور أو التنصل من مسؤوليتها، 

وكأنّها وجدت في بالدنا مكبَّ نفاياتها.
مما ال شكَّ فيه أن ضرورة المحكمة تنبثق 
من  آالف  ببضعة  االحتفاظ  صعوبة  من 
طويلة  لفترة  االحتجاز  رهن  المرتزقة 
ال  فالمماطلةُ  دولة،   50 نحو  رعايا  وهم 
محكمٍة  تشكيَل  أنَّ  كما  أبداً،  منها  طائَل 
الدوليّة  بالعدالة  الثقِة  كهذه سيعيُد شيئاً من 
ويعّزُز مبدأ الحياديّة بالمحاكمة، ما يضمن 
تحقق العدالة، ويكون له تداعيات إيجابيّة، 
بدعم  مباشرة  المتورطة  الحكومات  إال 
اإلرهاب. ولذلك؛ فالموقف األكثر منطقيّة 
هو تداعي كّل الدوّل ذاِت العالقة للتعاوِن 
اإلرهابيين،  لمحاسبة  دوليّة  محكمة  لعقد 
حيث تتوفر مستلزمات المحاكمة، من أدلة 
الالزمة  التحقيقات  إلجراء  وشهود  ماديّة 
وجمع البيانات وتوثيق المعلومات، وحيث 
بقية  العين  بأم  يشهدوا  أن  للضحايا  يمكن 

العدالة في العالم.        

حماكمة اجلرمية حيث وقعت

ربما نتفهم على مضض خوف الحكومات 
من عودة المرتزقة اإلرهابيين من سوريا 
اإلجرام،  أنواع  كلَّ  مارسوا  أن  بعد 
وقد  المجتمعات،  بأمن  تتصل  والمسألة 
حوادث  أوروبا  مدن  من  كثيٌر  شهدت 
إرهابيّة مفجعة. ولكن؛ من غير المفهوم أال 
ومن  اإلرهابيين،  لمحاسبة  الحماسة  تبدي 
حكومة  عن  صدر  ما  اإليجابيّة  المواقف 
أفتونبالدت  لصحيفة  تصريح  في  السويد، 
الحكومة  رئيس  طالب   2019/3/6 في 
دوليّة  بمحاكمة  لوفين  ستيفان  السويديّة 
جرائم  ارتكاب  بتهمة  داعش  لمرتزقة 
حرب وجاء التصريح بالتوازي مع معركة 
جدد  التالي  اليوم  وفي  الباغوز.  تحرير 
دامباري  ميكاييل  السويدّي  الداخليّة  وزير 
لإلذاعة  حديثه  في  وقال  نفسه  الطلب 
السويدية: »نرى أّن عدداً من بلدان االتحاد 
األوروبّي، وبينها السويد، ال تخطط إلعادة 

مواطنيها من بين مقاتلي داعش«. 
وفي 2019/3/21 قال المتحدث الرسمّي 
تصريح  في  البلجيكيّة  الحكومة  باسم 
القومّي  األمن  مجلس  »إّن  صحفّي: 
البلجيكي، في جلسة عقدها برئاسة رئيس 
عن  أعرب  ميشيل،  شارل  الوزراء، 
الدوليّة«،  »العدالة  تحقيق  لفكرة  دعمه 
بالتعاون مع بلدان أخرى، بحق »الدواعش 
وكانت  المحتجزين«.  األوروبيين« 
النمساويّة،  تسايتونج«  »كورونا  صحيفة 
من  داعش  مرتزقة  محاكمة  اقترحت  قد 
خالل محاكمات خاّصة تحت إشراف األمم 
لكّل  المتحدة، وأن ذلك يعتبر حالً مرضياً 

األطراف.
سوريا  قوات  طالبت   2019/3/25 في 
الديمقراطيّة، بإقامة محكمة دوليّة في شمال 
إلنشاء  الدولّي  المجتمَع  ودعِت  سوريا، 
جرائم  في  للنظر  خاصة  دوليّة  محكمة 
شمال  في  ومحاكمتهم  ومرتزقته  داعش 
أّن  إلى  بياٍن  في  وأشارت  وشرق سوريا، 
لمحاكمة  يخضعوا  أن  يجب  المرتزقة 
وأن  الجرمّي«،  الفعل  وقوع  مكان  »في 
»تتم المحاكمة بشكل عادل ووفق القوانين 
الدوليّة، وبما يتوافق مع العهود والمواثيق 

المعنية بحقوق اإلنسان«.
وإذ أخذ تأييد فكرة المحكمة من قبل الدول 
تحفظت  تصاعديّاً،  منحُى  األوروبيّة 
كّل  دعت  ولكنها؛  المتحدة.  الواليات 
المتهمين  مواطنيها  استعادة  إلى  الدول 
مرتزقة  جانب   إلى  القتال  في  بالمشاركة 
داعش اإلرهابي. وقال المبعوث األمريكّي 
»لسنا  جيفري:  جيمس  لسوريا،  الخاص 
الوقت  في  االحتمال  هذا  دراسة  بصدد 
بالده  أّن  إلى  أشار  أنّه  إال  الحاضر«، 
ستمارس ضغوطاً على هذه الدول لتستعيد 

عن  مسؤولين  كانوا  سواء  مواطنيها، 
جرائم أم ال«، وهذه الدول لم تبذل ما يكفي 
المخرِج  وإيجاِد  الستعادتهِم  الجهوِد  من 

القانونّي لمحاكمتهم.
من  سميث،  ستافورد  كاليف  المحامي، 
أشار  الحكوميّة،  غير  »ريبريف«  منظمة 
الدعم  الدولي تقديم  للمجتمع  أنّه يمكن  إلى 
في  الذاتيّة  لإلدارة  والقانونّي  اللوجستّي 
وفق  محليّة  محاكم  إلنشاء  سوريا  شمال 
قادة اإلرهاب  الدولية، وأما كبار  المعايير 
فيمكن أن يمثلوا أمام محكمة دوليّة وبذلك 

يكتمل سياق المحكمة.

من يعارض قيام احملكمة 
الدولّية؟!

من المسائل التي يجدر الوقوف عندها، هي 
أّن القوات التي حاربت اإلرهاب ودحرته 
هي قوات سوريا الديمقراطيّة والتي تسعى 
دولة االحتالل التركي جهدها على إلصاق 
من  االنتقاص  عبر  بها،  اإلرهاب  تهمة 
كهذه  محكمة  إقامة  أّن  وترى  شرعيّتها 
سينتزع الشرعيّة المستحقة من دول العالم 
ما  وهو  السياسّي،  مجلسها  مع  بوجودها 
تخشاه أنقرة. وأما المسألة الثانية؛ فإّن أنقرة 
تعارض أصل القضية، فال تريد أن يخضع 
وأال  محكمة  أليّة  اإلرهابيون  المرتزقة 
معلومات؛  بنوك  فهم  للتحقيقات  يُعّرضوا 
في  اإلرهابيين  كلِّ  مع  متورطة  ألنّها 
وثائق  لديهم  المرتزقة  ومعظم  جرائمهم، 
المؤسسات  بخاتم  مهمورة  رسمية 
ومن  أخرى.  جهة  من  التركيّة.  الرسميّة 
ماديّة  بتعويضات  تحكم  أن  المحكمة  شأن 

للمواطنين المتضررين.
كما هددت موسكو على لسان رئيسها بوتين 
بعد  اإلرهاب  بدعم  األدلة  بكشف  أنقرة 
 ،2015/11/24 الروسيّة  المقاتلة  إسقاط 
من  المسروق  النفط  بشراء  واتهمتها 
في  الروسّي  التهديد  وجاء  اإلرهابيين، 
سياق الضغوط السياسيّة والحملة اإلعالميّة 
جديدة.  تموضع  إلى  أنقرة  الستدراج 
وليظهر الحقاً شخص يُعرف بـ«وزير نفط 

المرتزقة« يؤكد العالقة وتلقي الدعم.
األدلة  عشرات  وجود  ورغم  لكن، 
التي  العالقة  الموضوعيّة حول  والبراهين 
أنقرة بتنظيمات متشددة في سوريا،  تربط 
من  مطروحة  الرؤى  تلك  ستبقى  كثيرة، 
دون طائل حقيقي  اتهامات سياسية  زاوية 
السورية  األطراف  تتمكن  لم  ما  لها، 
دولياً،  أو  عربياً  سواء  المعنية،  واألخرى 
محكمة  إلقرار  الدولي  المجتمع  دفع  من 
دولية، كونها السبيل األنجع وربما الوحيد 
لمحاسبة أطراف أجرمت بحق السوريين، 

والتي حولت بالدهم رماداً.

أوروبا قبول مع التنفيذ

الموقف الفرنسّي برفض عودة اإلرهابيين 
إيمانوبل  الفرنسّي  الرئيس  عنه  عبر 
الرئيس  قال   2019/2/27 في  ماكرون 
محاكمة  »إن  ماكرون:  إيمانويل  الفرنسي 
أسرهم  تم  الذين  الفرنسيين  داعش  مقاتلي 

في العراق وسوريا، يجب أن تتم في الدول 
وأوضح  اتهامات«.  فيها  يواجهون  التي 
الفرنسّي أّن بالده ستطلب تحويل  الرئيس 
عقوبات اإلعدام المحتملة ضد المتهمين في 
تلك الدول، إلى أحكام بالسجن مدى الحياة. 
وشّدد على أن بالده لن تقوم بإعادة مرتزقة 
داعش من الفرنسيين بسوريا والعراق، إلى 
ما  أراضيها، مشدداً على أن باريس دائماً 
هذا  نظرها بخصوص  تحافظ على وجهة 

الموضوع.
كريستوف  الفرنسّي  الداخلية  وزير  وجدد 
اإلرهابيين،  لعودة  بالده  رفض  كاستان 
»إعادة  في  تنظر  ال  بالده  أن  إلى  وأشار 
وعائالتهم  الفرنسيين  للمرتزقة  جماعيّة« 
هذه  أن  رغم  سوريا  في  المحتجزين 

الفرضيّة جرت دراستها في وقت ما.
ففي  باريس  موقف  األمريكّي  سبق  وقد 
األمريكّي  الرئيس  دعا   2019/2/16
لقبول،  األوروبيين  حلفاءه  ترامب، 
ومحاكمة أكثر من 800 مرتزق أوروبّي 
إطالق  طائلة  تحت  داعش،  مرتزقة  من 
سراحهم. والمفارقة أّن ترامب نفسه أصدر 
في 2019/2/21 أمراً بخصوص مصير 
هدى مثنى )24 عاماً(، الملقبة بـ«عروس 
فيما  األمريكيّة،  الجنسيّة  حاملة  داعش«، 
بومبيو في  الخارجية األمريكّي  أكد وزير 
أمريكية،  مواطنة  ليست  »هدى  أن  بيانه 
الواليات  إلى  الدخول  يمكنها  ال  ثم  ومن 
المتحدة، حيث ال تمتلك أساساً قانونياً لذلك، 
وال  لديها،  سارياً  أمريكيا  سفر  جواز  فال 

تمتلك تأشيرة دخول للبالد«.
األجانب  داعش  مرتزقة  مصير  وكان 
وزيرة  أجرتها  التي  المحادثات  مضمون 
الدفاع األلمانيّة أورسوال فون دير ليين في 
2019/4/12، في البنتاغون، وهو الملف 
وقالت  واشنطن.  مع  خالفات  سبب  الذي 
أننا  الوزيرة األلمانيّة: »أّكدُت مرة أخرى 
وأضافت:  حدة«.  على  حالٍة  كّل  سنعالج 
»لكننا مقتنعان بأن المشكلة الرئيسيّة تتمثل 
النشاطات  حول  المنطقة  في  األدلة  بجمع 

اإلرهابية«.

إنجازه  يجب  العمِل  من  الكثير  الزال 
وبذلك  الفكريّة،  اإلرهاب  منابع  لتجفيف 
يُعرف  وما  الموقوتة  القنابل  مفعول  يبطل 
المرتزقة  مشكلة  وحل  الدائمة،  بالخاليا 
األسرى بمن فيهم النساء واألطفال، فمخيم 
ويضم  االستعابيّة  طاقته  تجاوز  الهول 
حوالي 72 ألف شخٍص، والمطلوب تأمينه 
من كّل النواحي. وعليه؛ فإّن جوهر عملية 

إعادة اإلعمار هو ترميم العقل. 
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الصحافة  ليوم  السنوية  الذكرى  نيسان اجلاري  يوم االثنني 22  ـ يصادف  روناهي/ قامشلو 
وشاغل  الدنيا  مالئ  فيه  اإلعالم  أصبح  وقت  ويف  املئة،  بعد  والعشرين  احلادي  الكردية 
الصحافة  وباتت  عنه،  غنى  ال  الذي  اليومي  كالزاد  الصحافة  فيه  وأصبحت  الناس، 

مالكردية يف تطور وتقدم واضح وجلي. 
ّ
املثقف واملتعل

دائم  بشكل  مؤخراً  نسمعها  جدلية  هناَك 
وهي هل كل المتعلمين مثقفون، وهل كلُّ 

المثقفين متعلّمون؟ 
ولكن  الجوانب،  متعدد  واسٌع  باٌب  التعليم 
وال  مفتوحة  وجوانبه  أوسع  باٌب  الثقافة 
في  الراغب  قدرة  على  تتوقف  محدودة، 
المزيد للوصول إلى ما يريد وتظمأ نفسه 
للحصول عليه من شتى المعارف والعلوم 

والخبرات في جوانب الحياة. 
النقاط  بعض  سنقّدم  األساس  هذا  وعلى 
هو  ومن  المتعلّم  هو  من  تحدد  التي 
المساحة  حسب  ذلك  وسنختصر  المثقف 
على  الزاوية،  هذه  في  بها  لنا  المسموح 
أمل أن نوفّق في تبيان هذه المسألة الدقيقة 
في  يفترقان  ال  صنوان  والثقافة  فالتعليم 
نظر الجميع إاّل أن الحقيقة التي ال بّد من 
ذكرها هي أنّه وبال شّك يوجد بون شاسع 
إلى  نظرنا  فإذا  والمتعلم،  المثقف  بين 
المثقف من باب النضوج الفكري والعلمي 
واالجتماعي والقدرة على توظيف ما لديه 
من المعارف في مختلف الميادين العلمية 
من  جزءاً  لتصبح  واالجتماعية،  واألدبية 
على  القدرة  وتعكس  للفرد  العام  السلوك 
التفاعل اإليجابي مع المواقف واألحداث. 

حاصل  شخص  كل  ليس  أن  تماماً  ندرك 
مرتبته،  علت  مهما  جامعية  شهادة  على 
مثقف،  كلمة  عليه  تطلق  أن  يستحق 
يحملون  ال  الذين  أولئك  كل  لجردنا  وإال 
العامة  بالمعرفة  يتسلحون  ممن  شهادات 
مثقف،  صفة  من  إيجابياً  ويستثمرونها 
لنا أن نطلق صفة مثقف على كل  ولجاز 
يجانب  شك  بال  وهذا  الشهادات،  حاملي 

الصواب. 
إمكانية  بالضرورة  يعني  ال  ذكرناه،  ما 
بناء جدار فاصل بين المثقف والمتعلم، فقد 
المتعلم  يكون  وقد  متعلماً،  المثقف  يكون 
مثقفاً لكن ليس بالضرورة كذلك أن يكون 
كل مثقف متعلم وكل متعلم مثقف، فالمثقف 
من  وأوسع  أعلى  درجة  على  بالمجمل 
الوعي واإللمام والتنوع المعرفي مما هو 
لدى المتعلم، والمثقف بالمجمل لديه قدرة 
الذات وتوظيف حصيلة  للتعبير عن  أكبر 
الموقف  في  لديه  التي  المتنوعة  المعرفة 
المناسب، أما المتعلم فعلمه يكون في مجال 
محدد أو أكثر، فالمتعلم، إن تفوق عمودياً 
على المثقف بحكم التخصص في مجال أو 
أكثر، فإن المثقف يتفوق على المتعلم أفقياً 
والقدرة  المعرفي  والنضج  التنوع  بحكم 
والكيف  بالكم  المعرفة  هذه  استثمار  على 

الذي يتطلّبهُ الموقف. 
توفرها  التي يجب  الرئيسة  الصفات  ومن 
في  التأثير  على  القدرة  هي  المثقف،  في 
من  هائل  كم  من  الفائدة  ما  وإال  اآلخرين 
إن  ما،  شخص  لدى  والمعرفة  الثقافة 
باآلخرين  والتأثير  توظيفها  يستطع  لم 
على  الثقافة  هذه  نتيجة  ظهور  وبالتالي 

سلوك المثقف نفسه وسلوك اآلخرين. 
المثقف عن  بها  يمتاز  من صفات  بد  وال 
مبادر  شخص  بالمجمل  هو  إذ  المتعلم، 
ولديه  ومنطقي،  ومحايد  ومطّلع  ومتابع 
المصقولة  التراكمية والتجربة  الخبرة  من 
على  الحصول  في  مبادر  فهو  الكافية، 
المعرفة ومتابع ومطلع لمجريات األحداث 
على  الحكم  في  محايد  وهو  عام،  بشكل 
واألنا،  الشخصنة  عن  يترفع  المواقف 
والخبرة  المعرفة  توظيف  في  ومنطقي 
األولويات،  حسب  واستدراجها  والتجربة 
وهو شخص على درجة عالية من الذكاء 

وسرعة البديهة.
قدرة  المثقف  لدى  يكون  أن  يجب  وأخيراً 
على  والقدرة  مجتمعه  مع  التفاعل  على 
والتحليل  الربط  على  والقدرة  البنّاء  النقد 

واالستنتاج.
وبذلك نكون قد بيّنا قدر المستطاع الفرق 
بين المثقف والمتعلّم، فلنقس قدارتنا ونرى 
للمتعلمين  أم  للمثقفين  نحن؟  ننتمي  لمن 

فقط؟

 واحة
 الثقافة
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اإلرهاب الصحافة قلم الشعب احلر ونور طريقه

الرقة..... من التطرف واخلرافة 
إىل الوعي والثقافة!

صاحل حيدوكوني رش

سردار شاهنيابراهيم العيسى
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إلى  األهالي  بعد عودة    - الرقة  روناهي/ 
عادت  أمنياً،  واستقرارها  الرقة  مدينة 
تكتظ  حيث  عهدها،  سابق  إلى  الحياة 
األسواق، والشوارع مما يولِّد ازدحاماً في 
السير السيما في الشوارع الرئيسية، وعند 
واألنقاض  الحفر  عن  ناهيك  المنعطفات 
بداية  في  الطرق  بعض  تقطع  كانت  التي 
األمر، فكان البد من تفعيل مركٍز للمرور 
المركبات  سير  تنظيم  بغيّة  المدينة  في 
والحوادث  المخالفات  وقوع  لتفادي 
أو  ة،  بالمارَّ اآلليات  واصطدام  المرورية، 

ببعضها البعض.
تلعب شرطة المرور دورها في هذا المجال 
حيث  2018/1/1م،  بتاريخ  تفعيلها  منذ 
الرئيسية،  الطرق  على  عناصرها  ينتشر 

والفرعية، والمفترقات، والمداخل للحد من 
الزحام، وتقليص إمكانية وقوع الحوادث.

وعن أعمال الترافيك، حدثنا اإلداري فيها 
موسى العساف، قائالً: »يبدأ عملنا بتنظيم 
النقاط  نشر  طريق  عن  كأولوية  السير 
المرورية المتوزعة داخل مدينة الرقة على 
إلى جانب  الرئيسية، والتقاطعات،  الطرق 
ضبط المخالفات المرورية، ويتم ذلك عبر 

مناوبات صباحية، وأخرى مسائية«.

أسهمت جهود الرتافيك
 يف اخنفاض أعداد املخالفات

بالقول: »أسهمت جهود  العساف  وأضاف 
أعداد  انخفاض  في  الترافيك  عناصر 
المخالفات المرورية كما هو الحال بالنسبة 
أعدادها  تقلصت  حيث  أيضاً،  للحوادث 

لتصبح شبه معدومة داخل المدينة«.
مستمرة  األعمال  بأن  العساف  وبيّن 
لدى  المرورية  الثقافة  ترسيخ  مجال  في 
األهالي  »يعاني  بالقول:  وتابع  األهالي، 
وااللتزام  الطرقات  مع  التعامل  في  ضعفاً 

نسلط  أن  واجبنا  ومن  السالمة،  بأحكام 
بها،  االلتزام  عدم  مخاطر  على  الضوء 
وذلك عبر تركيب الشاخصات المرورية، 
وتعليق اليافطات التي تُذّكر بمخاطر القيادة 
بسرعة كبيرة، أو إجراء المكالمات الهاتفية 
سالمة  يهدد  مما  وغيرها  القيادة،  أثناء 

األفراد أثناء ركوب اآلليات«.
تواجه  التي  الصعوبات  بخصوص  أما 
قائالً:  موسى  نوه  فقد  المرور،  شرطة 
»كانت الحفر، والسواتر الترابية المنتشرة 
في الشوارع تشكل عائقاً في سير اآلليات، 
لركام  باإلضافة  المدينة  داخل  وتنقلها 
األبنية المدمرة. لكن بتعاون، بلدية الشعب، 
ومجلس الرقة المدني واستجابتهم لشكوى 
وترحيل  منها،  التخلص  استطعنا  األهالي 
الطرقات  جميع  أصبحت  وبذلك  الركام، 

صالحة للسير فيها«.
أكشاك  انتشار  يزال  »ال  قائالً:  وأضاف 
عملنا،  في  مشكلة  يمثل  العشوائية  الباعة 
وصعٌب  ضيقة  الطرق  تصبح  بحيث 
في  الشعب  بلدية  أنَّ  إالَّ  خاللها،  المرور 
الظاهرة  هذه  من  الحد  في  مستمرة  الرقة 
الحد  في  شاركنا  وقد  المدينة،  في شوارع 

مع  باالشتراك  اآللية  الدراجات  خطر  من 
قوى األمن الداخلي بعد قرار مجلس الرقة 
على  حفاظاً  المدينة  في  بمنعها  المدني 

سالمة األهالي«.
بقوله:  الرقة  أهالي  العساف  وناشد  كما 
إجراءات  مراعات  أهالينا  من  »نلتمس 
السالمة عند قيادة مركباتهم داخل المدينة، 
عند  السرعة  وإبطاء  كالحذر  وخارجها، 
صيانة  إهمال  وعدم  الخطرة،  المنعطفات 
نرجو  كما  التحذيرية،  واألضواء  المكابح 
الدراجات  بقيادة  للقاصرين  السماح  عدم 
اآللية، فمن شأن ذلك أن يودي بحياتهم إن 
وأقساها،  اإلصابات،  أبشع  لهم  يسبب  لم 

ونتمنى للجميع السالمة«. 

للمرأة حضورها البارز 
يف ميدان ضبط السري

وللمرأة حضورها البارز في ميدان ضبط 
على  السيارات  سير  وتسهيل  المخالفات، 

النقاط المرورية المنتشرة.
وفي هذا السياق بينت اإلدارية في الترافيك 

في  المرأة  »ساهمت  قائلةً:  الحّمود  ريم 
في  المرور  حركة  لضبط  الميداني  العمل 
الرقة، ولعبت دوراً رياديَّاً في هذا الصدد، 
المركز  في  المكتبية  األعمال  جانب  إلى 

أيضاً«.
لم  البداية  »في  بالقول:  ريم  وأضافت 
لدى  تقبالً  النقاط  على  المرأة  تواجد  يلَق 
أن  إال  عشائرية،  المنطقة  كون  األهالي، 
حيث  الراهن،  الوقت  في  اختلفت  النظرة 
هذا  في  النساء  انخراط  سبب  للعيان  تبيّن 
األمن  إرساء  في  تساهم  أن  وهو  المجال، 
واالستقرار، والحفاظ على سالمة السكان، 

وقد أثبتت بأنها أهٌل لهذا الواجب«.

بلدة  في  أنشأ   - لكي  كركي   / روناهي 
مجلساً  2018م،  عام  بداية  في  روبارية 
ليعبر عن  بلدة روبارية«،  باسم؛ »مجلس 
عن  قرية،  وعشرين  اثنتين  سكان  إرادة 
اإلدارة  نظمتها  التي  االنتخابات  طريق 
جسور  لمد  وذلك  الديمقراطية،  الذاتية 
ولغرس  والشعب،  المجلس  بين  الثقة 
مفهوم التنمية االقتصادية، من خالل نظام 

التعاونيات.
 تعتبر قرية روبارية إحدى أهم قرى منطقة 
بين  االستراتيجي  لموقعها  وذلك  ديريك، 
ووقوعها  جهة،  من  وديرك  لكي،  كركي 
كوجرات،  قرى  بين  الفاصل  الخط  على 
أخرى،  جهة  من  وآليان  الدشت،  وقرى 
نسبةً  والسكان  المساحة  من حيث  وكبرها 
في  فيها  أنشأ  لذلك  المنطقة،  قرى  إلى 

بداية عام 2018م، مجلساً يعبّر عن إرادة 
طريق  عن  قرية  وعشرين  اثنتين  سكان 
الذاتية  اإلدارة  نظمتها  التي  االنتخابات 
المجلس،  دور  وحول  آنذاك،  الديمقراطية 
واللجان المرتبطة بها وآلية عملهم؛ أعدت 

صحيفتنا التقرير التالي:
»خدمة املواطن وتنفيذ 

إرادته غايتنا«

نمثل  كوننا  روباريه  مجلس  بلدة  في  نحن 
إرادة سكان البلدة، ونحاول أن نمد جسور 
لهذه  اختارنا  الذي  الشعب  بيننا وبين  الثقة 
المهمة، والخطوة األولى لكسب ثقة الناس 
االجتماعية،  مطالبهم  تلبية  في  يتمثل 
واالقتصادية، والخدمية، والثقافية، وكل ما 
يمت بصلة لحياتهم اليومية، بهذه الكلمات 
بلدة  لمجلس  المشتركة  الرئاسة  بدأت 
وبيّنت  معنا،  حديثها  خليل  كيما  روبارية 
رغبات  تحقيق  أجل  »من  بالقول:  كيما 
لتيسير  خاصة  لجان  أنشأنا  المواطنين؛ 
العمل وإسراع، وتيرة تنفيذه، وهذه اللجان 
لألسف مقيدة باإلمكانيات المادية فإصالح 
االقتصادية  المشاريع  وإنشاء  الطرق، 
ولكن  لتنفيذها،  مادية ضخمة  كتلة  تتطلب 

نوعاً  يحول  والحصار  الحرب،  ظروف 
البنية  تأهيل  في  للكمال  الوصول  عن  ما 

التحتية«.
خلفتها  التي  الفيضانات  آثار  وعن 
كيما  أكدت  األخيرة،  المطرية  الهطوالت 
لتقصي  طوارئ  لجنة  أنشأنا  »لقد  بقولها: 
لحقت  التي  األضرار  والسيما  الخسائر، 
بالجسور، وتبين من خالل عمل اللجنة أن 
الجسور التي تحتاج إلى تأهيل هي كل من 
جسور »كركي سلمى، وجسر شكر خاج، 
بشكٍل  تضرر  الذي  موزالن«،  وجسر 
بحن«،  كاني  جسر  إلى  إضافةً  كامل، 
مشيرةً بأنهم أولوا العمل كمجلس بالتعاون 
ما  إلصالح  الفترة  هذه  في  األهالي  مع 

خلفته الفيضانات«. 

غرس مفهوم التنمية االقتصادية 
من خالل نظام التعاونيات

االقتصاد  لجنة  عضو  أوضح  جانبه  ومن 
المجلس،  بأن  المحمود  مثنى  المجلس  في 
المنطقة،  سكان  على  جديدة  تجربة  يعتبر 
الماضية  السنة  في  اهتمامهم  جل  لذلك 
السكان،  مع  التواصل  كيفية  في  انحصر 

وأهمية  التنظيم،  أهمية  على  وتعريفهم 
لنفسه، وألهل قريته،  إدارة اإلنسان  كيفية 
وتوجيهه للبحث عن الطرق المثلى لتطوير 

قرى البلدة من الناحية االقتصادية.
كمجلس  »أننا  بالقول:  المحمود  وبين 
بتقديم  يتعلق  فيما  المزارعين  أمور  يّسرنا 
أن  دوماً  ونحاول  لهم،  والسماد  البذار، 
االقتصادية  بالمشاريع  للقيام  السكان  ندفع 
الجماعية، من خالل نظام التعاونيات، وفي 
للجمعية  العون  يد  مد  تم  الخصوص  هذا 
قرية حاجي مطر والجمعية  الزراعية في 
قرية  في  الخضروات  بزراعة  الخاصة 

جارودية«.
قُِدم  طلب  هناك  بأن  المحمود؛  وأضاف 
للبالستيك في قرية  للمجلس إلنشاء معمل 
براد  إلنشاء  آخر  لطلب  إضافةً  كرزرك، 
لخزن الفواكه في قرية وانيك، والمساعي 
جادة إلنشاء المزيد من المشاريع التنموية 
بالتعاون، والمشورة من قبل سكان البلدة. 

اختيار األكفأ للوظائف 
من صلب عملنا

وفي سياق الحديث عن عمل اللجان، بيّنت 

عضوة لجنة الشؤون االجتماعية، والعمل 
ناز هسام بالقول: »نقوم في اللجنة بتسجيل 
مؤسسات  في  التوظيف  في  يرغب  من 
الحسبان  بعين  األخذ  مع  الذاتية  اإلدارة 
أصحاب  من  لألكفأ  األولوية  إعطاء 
الشهادات، مع مراعاة عوائل الشهداء كما 
المنطقة  في  العاملة  المنظمات  مع  ننسق 
على  كوننا  للمحتاجين،  الخدمات  لتقديم 
لمعظم  واالجتماعية  المادية  بالحالة  دراية 

سكان البلدة«.
الصحة أوضحت عضوة  لجنة  دور  وعن 
قائلةً:  سليمان،  سيماف  الصحة  لجنة 
في مختلف  توعية صحية  بجوالت  »نقوم 
الكومينات؛ لتعريفهم باألمراض المنتشرة، 
والتوحد  الثدي،  سرطان  مرض  والسيما 
مع  بالتعاون  قمنا  كما  األطفال،  لدى 
بالنظافة  التعريف  بحمالت  التربية  لجنة 
الشخصية في المدارس من قبيل ضرورة 
وكيفية  المياه،  دورات  نظافة  الحفاظ على 
نسعى  كما  القمل،  حشرة  على  القضاء 
دورات  فتح  على  الناحية  مع  بالتعاون 
مركز  في  األولية  واإلسعافات  للتمريض 

البلدة«.

أشار الرئيس المشترك لمجلس دير الزور 
المدني الدكتور غسان أحمد اليوسف؛ بأن 
بكافة  تقوم  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 
تأهيل  بإعادة  لديها  المتوفرة  اإلمكانات 
بعد  فيها،  الحياة  وإنعاش  المدمر  الريف 
الذي  للجحيم  الزور  دير  ريف  تعرض 

فرضه مرتزقة داعش.

مت وضعنا أمام حتديات هائلة 

بعد تعرض ريف دير الزور للجحيم الذي 
لشتى  وممارسته  داعش،  مرتزقة  فرضه 
التحتية والمرافق  للبنى  التخريبية  الوسائل 
عندما  المدارس  وخصوصاً  العامة، 

أمنية  ومراكز  لمعتقالت  بتحويلها  قاموا 
العنيف  للقصف  المنطقة  وتعّرض  لهم, 
سوريا  وقوات  التحالف  قوات  قبل  من 
رجس  من  المنطقة  لتحرير  الديمقراطية 
المجرم،  التطرف  هذا  ودحر  المرتزقة 
العيش  مرارة  المنطقة  أهالي  جّرع  الذي 
قوات  قامت  الحقبة؛  تلك  في  والترهيب 
المنطقة،  بتحرير  الديمقراطية  سوريا 
وبسط الواقع الطبيعي للسالم واألمن على 
بإعادة  المدنية  اإلدارة  سارعت  المنطقة, 
فيه،  الحياة  وإنعاش  المدمر  الريف  تأهيل 
من خالل إنشاء المجالس المحلية، ولجان 
والتعليمية،  التربوية  والمؤسسات  البلديات 
تأهيل  بإعادة  اإلدارة  قرار  مع  وبالتزامن 
وفق  الفرات،  شرق  المحررة  المناطق 
الخطط والبرامج المقررة من قبلها لتعزيز 
الواقع الخدمي واإلنمائي في تلك المناطق.

وفي هذا السياق تحدث لصحيفتنا روناهي 
الزور  دير  لمجلس  المشترك  الرئيس 
قائالً: »من  اليوسف،  أحمد  المدني غسان 
الواسعة  الجغرافية  المنطقة  بأن  المعلوم 
مربع،  كيلو  ألف  عشر  ستة  تبلغ  والتي 
ونصف،  مرة  لبنان  مساحة  يعادل  ما  أي 

مليون  حوالي  تبلغ  التي  السكانية  والكثافة 
ثالث  من  وأكثر  نسمة,  ألف  وستمائة 
نهر  جنوب  مناطق  من  نازح  ألف  مئة 
أمام  وضعتنا  العوامل  هذه  كل  الفرات؛ 
والزمان  المكان  حيث  من  هائلة  تحديات 
والتمويل, إذ قامت اإلدارة المدنية بالتعاون 
كشيوخ  المجتمع  شرائح  من  العديد  مع 
العشائر والمثقفين بإنشاء وتشكيل عدد من 
البلديات والمراكز الخدمية، والتي بدورها 
شؤون  ومتابعة  الخدمات،  بتوفير  تقوم 
وتعبيد  النظافة  خدمات  من  المواطنين؛ 
الطرقات وتوفير مولدات الكهرباء وإعادة 
يقارب  ما  فهناك  الشرب،  مياه  آبار  تفعيل 
مجلس  عشر  واثني  خدمية  مراكز  تسعة 
بلدية تقوم بعملها على قدم وساق، منتشرةً 

في شتى بقاع المناطق المحررة«.

وأضاف غسان بالقول: »اآلن نحن بصدد 
»الشعفة  بمناطق؛  الخدمات  هذه  تأمين 
مؤخراً،  المحررة  والباغوز«،  والسوسة 
نفسي  لدعم  وبحاجة  كبيرة  مناطق  وهي 
سوريا  مجلس  مع  ندرس  لذا  ولوجستي، 
هذه  تأهيل  بإعادة  البدء  كيفية  الديمقراطي 
المناطق بالرغم من الكثير العوائق، مثل؛ 

المساحة الشاسعة والكثافة السكانية«.

زمن قياسي لعودة
 احلياة التعليمية

وفيما يخص الواقع التربوي أشار اليوسف 
عن إعادة تأهيل 475 مدرسة، ومئة وثالث 
وثمانين ألف تلميذ/ـة، عادوا للمدارس بعد 
اعتبره  ما  وهذا  سنوات،  سبع  دام  إغالق 
زمن قياسي لعودة الحياة التعليمية، ودخول 

المدارس بالخدمة الفعلية.
وعند سؤالنا عن الرضا الشعبي لمواطني 
اإلدارة  به  تقوم  ما  عن  الزور  دير  ريف 
في  األمن  وبسط  خدمات  من  الديمقراطية 
المنطقة، قال: »من الطبيعي أن هناك رضا 

كبير من قبل جميع األهالي، خصوصاً مع 
البنى  تأهيل  وإعادة  العمل،  فرص  توفير 
ومكافحة  والسلم،  األمن  وفرض  التحتية، 
فمثالً  األساسية،  المواد  وتوفير  البطالة 
المطاحن  من  الكثير  مع  متعاقدة  اإلدارة 
وقد أعادت ترميم وتأهيل أكثر من أربعين 
الشرب  مياه  آبار  جميع  ووضعت  مخبز، 
في الخدمة، وتأمين الكثير من المستلزمات 
باختصار  وهذا  المواطنين،  يحتاجها  التي 
الذي  المجهود  فمع  اإلنسان،  يحتاجه  ما 
بجميع  البالغ  واهتمامها  اإلدارة  به  تقوم 
المجاالت، ال يمكن ألي أحد اعتباره عمالً 
»لدينا  بالقول:  غسان  وأردف  سهالً«. 
والتي  العامة،  والبلديات  الخدمات  لجنة 
العديد  وتشكلت  يلزم  ما  كل  بمتابعة  تقوم 
جديدة  خطوة  في  الكومينات  مجالس  من 
القت الكثير من الرضا لدى المواطنين«. 
اليوسف  غسان  أثنى  الحديث  نهاية  وفي 
على عمل اإلدارة المدنية والمجهود الكبير 
الذي تقوم به مع اإلمكانات المتوفرة لديها، 

متمنياً التقدم والنجاح لها.

الجزيرة  إقليم  تربة  الترب هي  هذه  أهم  ولعل 
التي شكلت فيها الزراعة أهم مقومات االقتصاد 
للغالبية  رئيسية  دخل  ومصادر  ككل  السوري 
السوري.  الشمال  في  السكان  من  القصوى 
العملية  تدعم  مشاريع  افتتاح  من  بّد  ال  وكان 
بالمواد  التربة  افتقار  أن  ذلك  فيها؛  الزراعية 
أو  الكيماوية  األسمدة  توفر  وعدم  العضوية، 
الحاجة  جعلت  وجدت؛  إن  أسعارها  ارتفاع 
تلك  المشاريع. ومن  إقامة مثل هذه  إلى  ماسة 
المشاريع مصنع السماد العضوي في تل تمر 
التابع لمقاطعة الحسكة بإقليم الجزيرة، والذي 
باإلنتاج  وأخذ  2016م،  عام  في  قوامه  أُسِّس 
من  يعتبر  والذي  2018م،  عام  في  الفعلي 

منجزات ثورة روج آفا .
األسمدة  بأنها  العضوية  األسمدة  وتعرف 
الحاوية كلياً أو جزئياً على المواد المغذية للتربة 
حيوانية  أو  نباتية  ارتباطات عضوية  بصورة 
المكون  الحيوانات«؛ وتعتبر  المصدر »روث 
لضمان  التربة  في  توافره  الواجب  الرئيس 
العضوية  األسمدة  وتؤثر  عطائها،  ديمومة 
حيث  الزراعية,  التربة  تحسين خصائص  في 
ترتبط بتجهيزها الكامل بالعناصر الضرورية 
تعمل  النبات وتعزيزها، كما  تغذية  الهامة في 
حيوياً  الفعالة  العضوية  المادة  تهيئة  على 
التربة،  من  المحروثة  الطبقة  وكيميائياً ضمن 
وتعتبر مصدر الطاقة لألحياء الدقيقة الموجودة 
فيها، والتي تقوم بدورها بتحويل المواد الغذائية 
غير القابلة لالمتصاص إلى مواد بسيطة سهلة 
االمتصاص عبر عملية معدنة المواد العضوية.
تمّر األسمدة العضوية في مصنع تل تمر بعدة 
معينة،  حرارة  لدرجات  وتخضع  مراحل، 
التخمير،  قسم  في  مركزة  لرطوبة  وأيضاً 
ويعمل على تقليبها جرار مزود بشفرات تقليب 
خاصة على طول فترة التخمير ثم ينقل السماد 
الغربلة  قسم  وهو  الثاني  القسم  إلى  المخمر 
مواد  وجود  عدم  لضمان  وذلك  والتعبئة؛ 
إلى  واألتربة  كاألحجار  السماد،  مع  مختلطة 
أن يصل صومعة التعبئة، حيث يعبئ بأكياس 
الوزن  ويقدر  بالمصنع،  خاصة  بالستيكية 
بحسب طلب المستهلك ويشرف عليها من /5 
ـ 6/  عمال موزعين بحسب اآلالت المتوفرة 

في المصنع. 
العمل  آلية  تفاصيل  عن  المزيد  ولمعرفة 
وهدفه؛  تمر  بتل  الطبيعي  السماد  معمل  في 
مدير  مع  لقاًء  »روناهي«  صحيفتنا  أجرت 
حدثنا  الذي  علي  ياسين  المهندس  المعمل 
في  المعمل  هذا  إحداث  فكرة  »جاءت  قائالً: 
هذه المنطقة بعد تحريرها من المرتزقة، وبعد 
بالمواد  فقيرة  التربة  بأن  أثبتت  التربة  تحليل 
من  والتخلص  االستفادة  وبهدف  العضوية؛ 
يتم  المنطقة،  في  والحيوانية  النباتية  المخلفات 
جلب الروث للمعمل، ومعاملتها معاملة علمية 
وتخمير علمي وإنتاجها وتسويقها بشكل سماد 
بعشرة  المعمل  العمل في  يتم  عضوي مخمر. 
الموجودة  اآلالت  على  عاملين  خمسة  عمال؛ 
اثنان،  وإداريان  حراس  وثالثة  المعمل  في 

ووظيفة العمال مختصرة في هذا المعمل«. 
اإلدارة  من  الدعم  يتلقى  الذي  المعمل  باشر 
شهر  منذ  باإلنتاج  الجزيرة  إقليم  في  الذاتية 
نيسان عام 2018م، وحتى الوقت الراهن يتم 
العمل على تطويره خطوة بخطوة للوصول إلى 
درجة إقامة مشاريع جديدة، حيث يتم استثمار 
المخلفات بما تعود بالفائدة على المجتمع، بدءاً 
من النباتات والحشائش الموجودة، إضافة إلى 
مشاريع  في  منه  االستفادة  يتم  الذي  السماد 

أخرى.

آلية العمل 

علي:  قال  والمراحل  العمل  آلية  وبخصوص 
»مباقر  من  الخام  العضوية  المادة  جلب  »يتم 
تل تمر، ومداجن الحسكة«، ويتم نقلها بآليات 
خاصة إلى المعمل وتخزينها خارج الهنكارات 
وإدخال وجبات معينة، سواًء وجبات مخلفات 
األبقار أو مخلفات الدواجن وصفها على شكل 
هوائية  تخمير  طريق  عن  وذلك  مصفوفات، 

والرش  التقليب  مع  أشهر  ثالثة  لمدة  تستمر 
قادرة  درجة  إلى  الحرارة  درجة  لرفع  بالمياه 
على تحليل هذه المادة العضوية الموجودة في 
هذا السماد وقتل الحشائش الموجودة فيها. وبعد 
الغربلة  مستودع  إلى  نقلها  يتم  التخمير  عملية 
والتخزين، يقوم العمال في هذه المرحلة بنقلها 
من  أنواع  ثالثة  إلى  فرزها  ليتم  اآلالت  إلى 
فالسماد  والناعم«،  الوسط،  »الخشن،  السماد 
مختلفة  أوزانها  وتكون  بأكياس  يُعبئ  الناعم 
تتراوح ما بين )20 ـ 50( كغ، وهذه األكياس 

خاصة موجود عليها اسم المعمل«.
المزارع   على  المعمل  فوائد  إلى  علي  وأشار 
وبشكل عام على المنطقة، حيث يؤمن فرص 
أمن  الراهن  الوقت  ففي  العاملة،  عمل لأليدي 
هذا المعمل فرص عمل لعشر عائالت، وهذا 
المعمل  إنتاج  للزيادة؛ وذلك حسب  قابل  العدد 
من  كميات  تأمين  فيتم  المزارعين،  وطلبات 
رخيصة  بأسعار  للمزارعين  العضوي  السماد 
ألف   /30/ للسماد  الواحد  الطن  قيمة  وتبلغ 

ل.س«.

التخلص من املخلفات
 احليوانية والنباتية

على  تقتصر  ال  الفائدة  بأن  علي  ياسين  وأكد 
بشكٍل  المنطقة  على  تعود  وإنما  فقط  المزارع 
كامل؛ ألنها تتخلص من المخلفات الموجودة، 
الحيوانية  والمخلفات  النفايات  تلك  تدوير  ويتم 
من  فريد  المعمل  هذا  تمر،  تل  في  والنباتية 
الشرق  ففي  سوريا،  في  األول  ويعتبر  نوعه 
األوسط يوجد معملين فقط؛ وهذه خطوة نوعية 
المنطقة  في  المعمل  هذا  مثل  بإحداث  وفريدة 
عن  وفائضة  للزراعة  تابعة  والهنكارات 
واألليات  دونم،   25 مساحتها  وتبلغ  حاجتهم 
الغربال«.  »البوبكات،  هي  لإلنتاج  الالزمة 
طن،   /6/ فيبلغ  اليومي  لإلنتاج  وبالنسبة 
أي  دون  من  الطلب  يكون حسب  والتصريف 
عن  ويتم  احتكار،  أو  تجار  أو  تجارة  وساطة 
مالية  وصوالت  وقطع  المباشر  البيع  طريق 

بالكمية المطلوبة وثبوتيات.
كميات  نتيجة  األولى  الفترة  »ففي  وأضاف: 
الستعمال  مجاالً  تعطي  لم  الغزيرة  األمطار 
هذه األسمدة، ذلك أن هذه األسمدة تعطى للتربة 
قبل الزراعة وتخلط مع األتربة. ولكن؛ نتيجة 
األمطار وضيق الوقت انخفض الطلب، ويعتبر 
السماد العضوي عنصر أساسي في محصول 
التسميد، وهناك  لعملية  لموسم زراعته  القطن 
والقطن  الخضار  مزارعي  قبل  من  طلب 

بكميات كبيرة على سماد معمل تل تمر«.
المعمل يضّم مخبراً إلجراء تحاليل  بأّن  وبيّن 
تتم صناعتها ضمن  التي  السماد  على وجبات 
حرارته  ومراقبة  النهائية،  ونتائجه  المعمل 
األخيرة  مرحلة  وحتى  بدايته  منذ  ورطوبته 

والتأكد من جاهزيته.

جتربته على احملاصيل
 ملعرفة النتائج

كل  من  االنتهاء  »بعد  علي:  ياسين  وأشار 
وجبة تخرج من المعمل؛ نقوم بإجراء تجارب 
على المحاصيل النجيلية والخضار ومحاصيل 
مختصين  طريق  عن  مراقبتها  تتم  أخرى، 
)الكميات  علمي  بشكل  ومراقبتها  زراعيين 
كما  اإلضافة(،  ومعدل  األمراض،  المضافة، 
بخصوص  اإلرشادات  المزارعين  إعطاء  تتم 
استعمال السماد العضوي، والتحاليل الموجودة 
هي )ic( الملوحة، وجهاز تقطير مياه للحصول 
على مياه نقية خالية من أي شوائب وخلطها مع 
تصل  حتى   )10 على   1( الـ  بطريقة  السماد 
على  التأكيد  يتم  المناسبة.  الملوحة  درجة  إلى 
جاهزية السماد للبيع، ويوجد تحاليل ثانية وهي 
المقبولة،  التربة  حموضة  درجة  وهي   )bh(
الدرجة  الحموضة«  »صفر  تكون  أن  ويجب 
)7( وبالنسبة ألجهزة قياس الحرارة والرطوبة 
المضافة  المياه  بكمية  للتحكم  ضرورية  وهي 

المخمر،  السماد  إليها  يصل  التي  والحرارة 
)المغنزيوم،  هي  عناصره  أن  التحاليل  أثبتت 
عناصر  جميعها  والكالسيوم(،  البوتاسيوم، 
وفي  السماد،  هذا  في  كافية  بكميات  موجودة 
حال وجود نقص في مادة الحديد يضاف للطن 
كمية  ليعدل  حديد  برادة  غرام  كيلو  الواحد 

الحديد الموجودة في السماد«.
طلب  على  المزارعين  إقبال  وبخصوص 
السماد؛ قال علي: »اإلقبال من قبل المزارعين 
يكون من مناطق »الحسكة، تل تمر، الدرباسية، 
عامودا، ديرك، وتربه سبيه«، كما هناك إقبال 
من مزارعي البصل والقطن والخضار الصيفية 
بأن  ونأمل  والمغطاة،  المكشوفة  للزراعات 
نستطيع تلبية طلبات المزارعين كافة. ولخدمة 
مزارعي المناطق البعيدة مثل »الرقة، ديرك، 
دير الزور، عين عيسى«، سيتم وضع كميات 
شركات  مستودعات  في  الطبيعي  السماد  من 
التطوير الزراعي في المناطق المذكورة آنفاً؛ 
نظراً لبعد الطريق، ولتخفيف أجور النقل على 

المزارعين«.

الفرق بني السماد العضوي 
والسماد الكيماوي

بيّن علي الفرق بين أنواع األسمدة؛ وأكد على 
أن لألسمدة العضوية الطبيعية المخمرة »السماد 
ألنه  أطول  فائدته  تدوم  جّمة  فوائد  البلدي«، 
يُحّسن خصائص امتصاص المياه وتصريفها، 
أما  الصغرى،  العناصر  جميع  على  واحتوائه 
فيها  فتوجد  والبوتاسية«،  »األزوتية  األسمدة 
فقط  موسمي  وإنتاجها  فقط،  الكبرى  العناصر 
ورش  القمح  زراعة  عند  المثال  سبيل  على 
واحد،  لموسم  نتائج  يعطي  الكيماوي  السماد 
من  أكثر  فائدته  فتكون  العضوي  السماد  أما 
أربع سنوات، وهذا السماد ال غنى عنه، يمكن 
إرشاد  أو  استخدامها ضمن أي خطة زراعية 
إضافة  األساسي  الشرط  وسيكون  زراعي، 
إلى  وأشار  الزراعات،  لكل  عضوية  مادة 
من  أعلى  الكيماوي  السماد  أسعار  ارتفاع  أن 
السماد الطبيعي، وأضاف: »هدف معمل سماد 
المادي  الربح  ليس  األساسية  وغايتنا  تمر  تل 
المعمل؛  عمل  وتسيير  المزارع  خدمة  وإنما 
ويتم  ألف،   /25/ تبلغ  الواحد  الطن  تكلفة  ألن 
بيع الطن الواحد بمبلغ /30/ ألف ليرة سورية، 
ونسبة الفائدة هي الستمرارية المعمل ال أكثر 

وال أقل«.
وحول الزراعات الموجودة في تل تمر ومدى 
علي:  ياسين  أكد  األسمدة؛  من  الفائدة  تلقيها 
»في منطقة تل تمر تنتشر زراعة المحاصيل 
النجيلية مثل »القمح، الشعير، محصول القطن، 
الزراعات  من  عام  بشكٍل  والخضراوات«، 
منطقة  وتعتبر  مكشوفة،  وغير  المكشوفة 
المحاصيل  يناسب  السماد  وهذا  بحتة  زراعية 
الزراعية كافة ويتم جلبها من مداجن الحسكة 
النقل  وتكلفة  مجاني  بشكل  تمر  تل  ومباقر 

يتكفله المعمل«.

مشاريع مستقبلية

فتم  المعمل  في  المستقبلية  للمشاريع  وبالنسبة 
مخلفات  من  حيوي  غاز  إنتاج  فكرة  طرح 
عضوي  سماد  وإنتاج  والدواجن«،  »األبقار 
البذار  قبل  للتربة  يضاف  السماد  وهذا  سائل، 
بهدف  التربة؛  مع  تخلط  أن  ويجب  والزراعة 
خالل  عليه  العمل  وسيتم  التربة،  مع  تحلله 
ونتيجة  والتنقيط،  الرش  وكذلك  القادمة  الفترة 
كمية نقص الغاز الموجود في المنطقة سيتمكن 
والحد  المشاكل  بعض  حل  من  المشروع  هذا 
من األزمة وتخفيف الضغط على معامل إنتاج 

الغاز.

مراحل إنتاج السماد
 العضوي الطبيعي

المهندس  أفادنا  اإلنتاج؛  لمراحل  وبالنسبة 
الزراعي والخبير المشرف على عملية اإلنتاج 

قائالً:  سمعيلة  فرهاد  المعمل  في  والتخمير 
»تتم عملية اإلنتاج على مرحلتين؛ األولى هي 
الغربلة  مرحلة  هي  والثانية  التخمير،  مرحلة 
والتعبئة، واألساس بإنتاج السماد العضوي هي 
عملية التخمير التي تتم ضمن شروط خاصة؛ 
يجب  بدايةً  والمناسب.  المطلوب  بالشكل  لتتم 
المستخدمة  المساحة  أو  األرض  تكون  أن 
قدر  لتفادي  وصلبة  مستوية  التخمير  لعملية 
على  وللحصول  الشوائب  من  خلوها  اإلمكان 
سماد نظيف من األتربة والحصى، أو أي مواد 

أخرى تؤثر على السماد«.
على  الخام  المادة  بوضع  التخمير  عملية  وتتم 
بين  ما  وارتفاع  مترين  بعرض  خطوط  شكل 
يبقى  والطول  المتر،  ونصف  متر  إلى  متر 
بين  ما  تكون  والبداية  المتوفر،  المكان  حسب 
الـ /50 ـ 75/ يوم، وإضافة المياه على المادة 
الخام بهدف إعطائها الرطوبة، وتصل درجتها 
إلى /60/ درجة مئوية، ومن ثم تقليبها وتهويتها 
حتى  التخمير  عملية  إلى  للوصول  لمساعدتها 
درجة،   /30/ إلى  الرطوبة  درجة  انخفاض 
نسب  لمعرفة  للمادة  مخبرية  تحاليل  وإجراء 
ونسبة   /7/PH الـ  نسبة  ومنها  الخام  المواد 
للبدء  الملوحة يجب أن تكون ما بين /3 ـ 4/ 

بعملية اإلنتاج والغربلة.
وهي  كثيرة  بمهام  تقوم  التخمير  عملية  إن 
والحشائش  الديدان  بيوض  على  القضاء 
جميعها  وهذه  النيماتودا،  أمراض  ومسببات 
تموت بعملية التخمير وارتفاع درجة الحرارة، 
مستودع  من  الخام  المادة  نقل  يتم  ثم  ومن 
التخمير إلى مستودع الغربلة والتعبئة، وأثناء 
الخام  المادة  على  المخبرية  التحاليل  إجراء 
تؤخذ عدة عينات ما بين الـ /10 ـ 15/ عينة 
حسب طول الخط، ويتم خلطها مع بعضها ويتم 
حيث  المخبر،  في  المشبعة  العجينة  بطريقة 
من  فترة  وتركها  المياه  من  كمية  إضافة  يتم 
ويستخلص  سائل  شبه  قوام  تأخذ  حتى  الزمن 
منها السائل ليتم إجراء عمليات التحليل، وبعد 
السماد  هذا  بأن  اكتشف  والتجارب  الدراسات 
يحتوي على مواد عضوية أساسية في عمليات 

اإلنبات والنمو بالنسبة للزراعة.
اإلنبات  لعمليات  جداً  هام  اآلزوتي  والسماد 
واألحماض  والبوتاس  والفوسفور  والنمو 
المادة  في  جداً  جيد  بشكل  موجودة  العضوية 
الخام التي تتكون منها لسماد العضوي، والهدف 
من إجراء التحاليل هو لمعرفة صالحية المادة 

الخام قبل البدء اإلنتاج والتعبئة.

الكميات حسب مقاييس 
مدروسة وعلمية

وبعد التأكد من صالحيتها وجودتها وصحتها؛ 
يتم إضافة برادة الحديد ما بين الكيلو والنصف 
مادة  نقص  حسب  وذلك  الواحد،  للطن  الكيلو 
الحديد الموجودة في المادة، على سبيل المثال 
هناك وجبات ال تحتاج إلى إضافة الحديد؛ ألن 
قليلة  تكون  األحيان  بعض  وفي  جيدة  نسبتها 
جداً يتم إصافة الحديد إلى السماد، وذلك حسب 
مقاييس مدروسة علمية ودقيقة جداً ألن زيادة 
على  سلباً  يؤثر  للسماد  المضافة  الحديد  كمية 

النبات وتصبح سامة.
فأن  للفروقات؛  وأكد فرهاد سمعيلة: »بالنسبة 
واآلزوت  الفوسفور  وكميات  تختلف  األسعار 
النبات  العضوي يساعد  تختلف والسماد  أيضاً 
على امتصاص المواد المذكورة آنفاً، ويساعد 
تحتوي  وألنها  التربة،  في  التحلل  عملية  على 
على أحماض أمينية ومواد عضوية ويساعد في 
استصالح التربة، وبالتالي األرض تنتج إنتاجاً 
وفيراً وباألخص تربة األراضي الزراعية في 
إقليم الجزيرة أصبحت فقيرة بالمواد العضوية 
السماد  استعمال  يتم  أن  هو  الوحيد  والحل 

العضوي«.
غزيرة  هطوالت  المنطقة  »شهدت  وأضاف: 
أمراض  وحدوث  الرطوبة  زيادة  إلى  أدت 
األوراق«،  وتعفنات  الجذور،  »تعفن  مثل 
األرض  نفاذية  من  يحسن  العضوي  والسماد 
من المياه الزائدة ويقي المحاصيل من التعفنات 
مع  فائدته  تذهب  الذي  السماد  والنيماتودا. 
السماد  هو  االغتسال  عملية  خالل  األمطار 
المعدني أو اآلزوتي، أما السماد العضوي؛ فال 
وقبل  التربة  مع  يختلط  ألنه  باألمطار؛  يتأثر 
الزراعة  عمليات  تتم  ثم  ومن  الزراعة  عملية 
من  وغيرها  سقي،  بذار،  »حراثة،  األخرى 
التربة  في  موجود  ويبقى  الزراعية«،  األمور 
عشر  من  ألكثر  منها  ويستفاد  طويلة  لفترات 
تمر  تل  في  المواطنين  واألخوة  سنوات، 
حصلوا على نتائج باهرة من السماد العضوي 
ألنه سماد عضوي كامل التحلل هذا هو الفرق 
وبين سماد معمل  المزارعين  إنتاج سماد  بين 
تل تمر، وينتج حسب معايير ومقاييس عالمية 

ذات جودة عالية«.

مراحل إجراء التحاليل
 على املادة املخمرة

ومن خالل المخبر الكيميائي؛ يتم إجراء تحاليل 
للمادة المخمرة على عدة عينات، ويتم خلطها، 
المخمر  السماد  من  غرام   /20/ كمية  تأخذ 
في  ويوضع   ،%100 دقيقة  التحاليل  لتكون 
التقطير،  ماء مقطر عن طريق جهاز  الوعاء 
األمالح  من  خالية  عذبة  مياه  إليها  ويضاف 
من  غرام   /200/ مقدار  ونأخذ  والشوائب، 
المادة  إليها  يضاف  ثم  ومن  المقطرة،  المياه 
بسيطة  الخلط  عملية  عليها  وتجرى  المخمرة 
لتتشرب المادة بالشكل المطلوب، وبعد تجهيز 
القوام يضاف إليها المادة الصلبة »مغناطيس« 
ويتحرك  التحليل،  عملية  على  تساعد  التي 
يساعد  جداً  وسريع  دائري  بشكل  المغناطيس 
المياه والمادة العضوية،  في عملية الخلط بين 
وتتحرك لفترة من الزمن حتى التأكد من عملية 
الدوران  عملية  وتكون  التام،  بالشكل  الخلط 
سائلة،  تصبح  حتى  بالدقيقة  دورة   /120/
بورق  مغطاة  قمع  في  وتوضع  المادة  وتؤخذ 
الوشاح للحصول على اإلنتاج، ومن ثم يركب 
األنبوب المتصل بمضخة تفريغ الهوائية تأخذ 
من  االنتهاء  يتم  وبذلك  المستخلص  السائل 
الـ  بين  ما  كمية  تأخذ  ثم  ومن  اإلنتاج،  عملية 
المستخلص/   /السائل  العينة  من   /80 ـ   60/
التحليل،  عملية  من  مرحلة  آخر  تكون  وهذه 
 /PH/ والـ  الملوحة  قياس  جهاز  إلى  ثم  ومن 
النتائج  لمعرفة  لجهاز  يدخل  للسائل  بالنسبة 
الملوحة وسطياً الدرجة مقبولة ما بين الـ 4,5 
وبالنسبة  المطلوب،  المقياس  هو  وهذا   /5 ـ 
لقياس نسبة الـ /PH/ في حال كان القياس /7/ 
أقل من  نسميه قلوي، وإذا كان /7/ وهو الحد 
بأن  يعني  وهذا  نسميه حامض  الذي  الوسطي 

السماد مناسب وبشكٍل ممتاز.

فكرة فريدة وجديدة من نوعها
حدثنا  العضوي؛  السماد  فوائد  ولمعرفة 
المناخ  قرية  من  الموسى  خضر  المزارع 
عملية  »تتم  قائالً:  الجزيرة  إقليم  في  تمر  بتل 
الالزمة  المواد  بعض  إليها  وتتضاف  التخمير 
وتستعمل  جيد،  بشكٍل  وتعقم  التربة  تفيد  التي 
شرائه  ويتم  مقبولة،  وأسعاره  للخضراوات 
الواحد،  للطن  سورية  ليرة  ألف   /30/ بمبلغ 
من  بكثير  المزارعين  ويساعد  فائدته  وتستمر 
أن  واستطيع  التحميل  سهولة  مثل  األمور، 
أوجه نداء إلى األخوة المزارعين بعد تجربتي 
بأن السماد العضوي مناسب جداً وفعاليته تدوم 
لفترة طويلة وفائدته كبيرة للتربة. خالل األزمة 
الهطوالت  العام  هذا  ففي  األحوال  تغيرت 
المحاصيل  على  أثّرت  الغزيرة  المطرية 
المحاصيل  وجميع  ضعيف  النمو  وأصبح 

تحتاج إلى األسمدة«.
السماد  بتجربة  قمت  العام  هذا  وأضاف: »في 
الزراعية  األرض  من  مساحة  على  العضوي 
باهرة  نتيجة  على  حصلت  القمح  زراعة  قبل 
كثيرة  نواقص  هناك  ولكن؛  وفير.  وإنتاج 
بالنسبة للتراخيص الزراعية على سبيل المثال 
فقط من األراضي  يتم ترخيص مقدار 50 % 
كامل  على  نحصل  ال  الشكل  وبهذا  الزراعية 
جيدة  بكميات  يتوفر  ال  والسماد  مخصصاتنا، 
لم  المزارعين  بعض  الراهن  الوقت  وحتى 
المعنيين  ونطالب  المحاصيل،  بتسميد  يقوموا 
بتنظيم التراخيص والتوزيع من بذار ومازوت 

لتفادي العجز.
وبالنسبة لفكرة معمل سماد طبيعي فكرة فريدة 
من نوعها وناجحة 100% واستغالل الموارد 
إيجابي، ودعم  بشكل  منها  الطبيعة واالستفادة 
الفالحين والمزارعين، وبالتالي نكون  لألخوة 
المواشي،  ومخلفات  روث  من  تخلصنا  قد 
الئقة،  الغير  المناظر  من  القرى  وتنظيف 

ونتمنى أن يتطور المعمل في المستقبل«.
إن وجود مثل هذه المشاريع الزراعية من شأنه 
العاملين  من  للمئات  المعيشة  ظروف  تحسين 
فيها بما يسهم في تقليص مستوى البطالة الذي 
تزايد بشكٍل كبير مع دخول األزمة، باإلضافة 
إلى أنه يعتبر من أساسيات الزراعة، إلى جانب 
المرتفعة،  األسعار  ذات  الكيماوية  األسمدة 
والتي شكلت عبئاً كبيراً على كاهل الفالحين، 
عن  ناهيك  ككل،  الزراعي  الواقع  وكاهل 
الفوائد التي تعود على الفالحين من إنتاج شأنه 

العودة باالقتصاد الزراعي إلى ذروته سابقاً.
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بأيّ  للزراعة  وقابليتها  تربتها  خبصوبة  السورية  األراضي  تتصف  ـ  قامشلو  روناهي/ 
نوع من أنواع احملاصيل  الصيفية والشتوية، وختتلف الرتبة من منطقة ألخرى من حيث 
اإلنبات  مستوى  حتسني  على  تساعد  اليت  والعضوية  املعدنية  باملواد  والغنى  الرتكيب 
واإلنتاج، والزراعة يف تلك املناطق تتأثر بعدة عوامل منها؛ »املناخ، املياه، واألمسدة«.

تقرير/ صاحل العيسى

تقرير/ غاندي إسكندر

تقرير/ عبد احلميد حممد

غسان اليوسف

تقرير/ برييفان محي              

معمل مساد تل متر.. مشروع حيض
 على العودة باالقتصاد الزراعي إىل ذروته

«ترافيك« الرقة... مثابرة يف العمل حلفظ سالمة األهايل

جملس بلدة روبارية: «مد جسور الثقة بيننا، وبني الشعب من أوىل اهتماماتنا«

رة
ّ
عيد إنعاش احلياة يف مناطق دير الزور احملر

ُ
اإلدارة املدنية الدميقراطية ت


