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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

رئاسة التحرير:

سوزان علي

برييفان خليل

التدقيق اللغوي:

ميسر املشعان

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 1466 /  

لعام 2019م
 على السيد: أسعد الجبر الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة وذلك في تمام الساعة / 

10صباحا / من يوم األحد /12/5/ 
/2019م للنظر بالدعوى المقامة 
عليك من السيد: بشير الحسن 
الخلف بن حمدان       

بطلب: تزوير واستعمال مزور
وأن لم تحضر في الموعد المحدد 
سنجري بحقك اإلجراءات القانونية.
 ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 500/  لعام 

2019م
 على السيد: حسن محمد حنيفي 
جمال الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج  وذلك في تمام 
الساعة / 10صباحا / من يوم األحد 
/ 12/ 5/2019م للنظر بالدعوى 
المقامة عليك من السيد: خلوف 

حسن العلي       
بطلب: تثبيت بيع

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

منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/653/  

لعام 2019م
 على السيد: سعيد محمد العبيد 

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10صباحا/ من يوم 
الخميس 30/5/2019م للنظر 

بالدعوى المقامة عليك من السيد: 
ابراهيم محمد خير النيفي        

بطلب: تثبيت بيع سيارة
وأن لم تحضر في الموعد 

المحدد سنجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

هيئة ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/437 /  لعام 

2019م
 على السيد: سالم أحمد ابراهيم 

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج  وذلك في تمام 
الساعة /10صباحا / من يوم األحد 
/26/ 5/2019م للنظر بالدعوى 
المقامة عليك من السيد: هواري 
محمد هدايا درويش        

بطلب: تثبيت/ بيع سيارة ريل شراء 
سيارة

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

منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/437 /  

لعام 2019م
 على السيد: سالم أحمد ابراهيم 

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج  وذلك في 
تمام الساعة /10صباحا / من 

يوم األحد /26/ 5/2019م للنظر 
بالدعوى المقامة عليك من السيد: 

هواري محمد هدايا درويش        
بطلب: تثبيت/ بيع سيارة ريل 

شراء سيارة
وأن لم تحضر في الموعد 

المحدد سنجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج 

أخطار تنفيذ حكم
في الدعوى رقم أساس/ 108/  لعام 

2019م 
الجهة المنفذة: -1امينة الظاهر بنت 

موسى 2-3
الجهة المنفذة عليها:-1ابراهيم 

المحمد بن جمعة -2مصطفى المحمد 
بن جمعة -3

المحسومة بالقرار 
رقم/234/2018والقاضي من حيث 

النتيجة
إلزامهم بتسليم حصص إرثية من 
والدهم جمعة إلى وريثته أمينة 

الظاهر بنت موسى
وأن لم تحضر في الموعد المحدد 

سنجري بحقك اإلجراءات القانونية 
خالل 15 يوم.

هيئة تنفيذ في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/1346/  

لعام 2019م
 على السيد: عبد محمد القصبة- 
أحمد محمد القصبة- ثامر محمد 

القصبة- أنس محمد القصبة- معاذ 
محمد القصبة- عوش العلي 
الحضور إلى ديوان العدالة 

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

/20/ 5/2019م للنظر بالدعوى 
المقامة عليك من السيدة: سكوت 

العكلة        
بطلب: حصر إرث

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

الرقة

مذكرة دعوى
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 /10صباحا / من يوم االثنين 

/22 /5/2019م 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 دعوى
في الدعوى رقم أساس/48/  لعام 

2019م
على السيد: ابراهيم حج محمد 

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10صباحا / من يوم 
الثالثاء /22/5/2019م للنظر 

بالدعوى المقامة عليك من السيد: 
علي مال بن حسن        

بطلب: خالف ارض
وأن لم تحضر في الموعد المحدد 
سنجري بحقك اإلجراءات القانونية.
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس /1680/ 

لعام 2019م
على السيد مصطفى جموبن 

خليل الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحا من يوم 
الخميس الواقع 16/5/2019

للنظر في الدعوى المقامة من السيد 
: فاروق ابراهيم بن علي خان بطلب 

نصب واحتيال
وأن لم تحضر في الموعد المحدد 
سنجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 446/  لعام 

2019م
 على السيد: حمزة محمد بن 

أحمد  الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج  وذلك في 

تمام الساعة /10صباحا / من يوم 
األربعاء /22 /5/2019م للنظر 

بالدعوى المقامة عليك من السيد: 
رقية األحمد الكردي        

بطلب: تفريق لعلة الشقاق ونفقة 
وأن لم تحضر في الموعد المحدد 
سنجري بحقك اإلجراءات القانونية.
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 515/  

لعام 2019م
 على السيد: حسين مصطفى بن 
خليل الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10صباحا/ من يوم 
األربعاء /29/5/2019م للنظر 

بالدعوى المقامة عليك من السيد: 
عبدهللا محمد مسلم       

بطلب: تثبيت بيع سيارة
وأن لم تحضر في الموعد 

المحدد سنجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

هيئة ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/1534/  

لعام 2019م
 على السيد: ميزر الصالح بن 

خلف الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة وذلك في تمام 
الساعة /10صباحا/ من يوم االثنين 

/13/5/2019م للنظر بالدعوى 
المقامة عليك من السيد: محمد 

خليف العبد       
بطلب: مبلغ مالي

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

الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/342/  لعام 

2019م
على السيد: نشوان زكريا عبد 

الحضور إلى هيئة التمييز في الرقة 
وذلك في تمام الساعة /10صباحا/ 
من يوم األربعاء /15/5/ /2019م 
للنظر بالدعوى المقامة عليك من 

السيد: حسن علي الظويهر        
بطلب: استرداد حيازة سيارة

وأن لم تحضر في الموعد المحدد 
سنجري بحقك اإلجراءات القانونية.

هيئة التمييز في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس1099لعام 

2019المتكونة بين الجهة 
المدعية:

وفا الحمدان بنت عبدالكريم
الجهة المدعى عليها: حسام 

الحمام بن حميد
موضوع: تفريق+ مهر مؤجل 

+معجل
والمقرر جلستها بتاريخ االثنين 

13/5/2019
هيئة ديوان العدالة االجتماعية 

بالطبقة

«جدار تقسيم سوريا... انتهاك صارخ 
للمعاهدات واملواثيق الدولية«

مؤمتر رياضي ضرورة 
لحة اآلن

ُ
وحاجة م

10»

مبدأ التقييم 
املرحلي واملراجعات 

الذاتية
4»

األدب ودوره
 يف اجملتمع

8»

في حوار أجرته صحيفتنا مع الناطق باسم حزب كادحي كردستان عبد الحليم أحمد الوي حول 
األوضاع التي تعيشها سوريا ومستجدات األزمة، والدور التي تلعبه دولة االحتالل التركي في 
استمراها وبناء جدار التقسيم في عفرين أكد قائالً: »إن المشكلة السورية ازدادت تعقيداً؛ بسبب 

«4تدخل قوى عديدة في شؤون السوريين  

مهاراتي وتطورت مع أدواتي في مجال األشغال اليدوية زادت - من خالل تعاملي 
امرأة  النفسية والمعنوية، فكل  الناحيتين  بالنسبة لي من  عالقاتي االجتماعية، وهذا مهم جداً 
يمكن أن تترك بصمة في المجتمع، هذا ما أكدته لنا المواطنة إيمان إبراهيم والتي تمتهن ِحرفة 

األشغال اليدوية.

أّكد وجهاء عشائر ناحية الدرباسية الذين شاركوا في ملتقى العشائر السورية، أن ملتقى العشائر 
السورية كان انتصاراً لشعوب سوريا، وتوحيدهم هو السبيل لخالص المنطقة من الدمار وفق 

مشروع أُخّوة الشعوب. 3»

مهما بنت دولة االحتالل التركي 

من جدران لتقسيم األراضي 

السورية، فلن تفلح في جتزئة 

سوريا وتشتيت وحدتها والقضاء 

على النسيج االجتماعي فيها؛ 

وهذا ما أكدته شعوب شمال 

وشرق سوريا التي انتفضت ضّد 

مخططات الدولة التركية احملتلة 

ومساعيها في فصل عفرين عن 

الوطن األم؛ سوريا وضمها إلى 

األراضي التركية واحتالل املزيد 

من األراضي السورية؛ وأشاروا إلى 

أنهم سيحطمون اجلدار ويخرجون 

احملتل التركي من سوريا شاء أم 

أبى....

حتولت هوايتي لِدرع اقتصادي احتمي
 به من نهش اجملتمع

العشائر السورية: «متكاتفون لصون وحدة 

األراضي السورية«

شعوب مشال وشرق سوريا تنتفض
 خمطط تقسيم سوريا

ّ
 ضد

أحد المرتزقين من داعش وهو معتقل لدى قوات 
لكل شخص،  رسالة  يوّجه  الديمقراطية،  سوريا 
باالبتعاد عن مرتزقة داعش كونها دولة الخرافة 

والظلم، وليست دولة اإلسالم.

الطويل  تاريخها  عبَّر  السوريَّة  الَعشائُر  لعبت 
الحافل دوراً إيجابياً في تعزيِز االستقراِر واألماِن 
السوريَّة،  األرِض  على  الجغرافّي  نطاقها  في 
وحال وجوِد هذِه المنظومة الُمجتمعيَّة التي تُعتبُر 
جوهر النسيِج االجتماعي للُمجتمعاِت والشعوب 
إلى  المنطقة  شعوِب  انجراِر  دون  عاٍم  بشكٍل 
تحكم  التي  األنظمة  انهيار  تسببها  التي  الفوضى 
تحفظ  األنظمة  لهذه  حقيقياً  بديالً  دائماً  فكانت 

األمن وتحقق العدالة بين أفراد المجتمع

الجزيرة عمله  بإقليم  الرياضي  االتحاد  فعليّاً  بدأ 
مع بداية سنة 2016م، وُعلِقت اآلمال على هذا 
ولكن  األفضل  نحو  الرياضة  لتوجيه  االتحاد 
اآلن  حتى  مستمر  والتراجع  ذلك  عكس  حصل 
العام  في هذا  فهل سنشهد تحّوالً جذرياً  رياضياً 

«8؟؟؟ أم سوف نستمر على نفس الحال.

2»

معتقل داعشي »داعش دولة 
عونه 

ّ
رافة وظلم، عكس ما يد

ُ
خ

بأنها دولة اإلسالم احلقيقي«

ة ضمانتنا لسوريا 
ّ
 السوري

ُ
العشائر

 التخوينِ ال 
ُ
ستقبل وخطاب

ُ
امل

ً
جدي نفعا

ُ
ي

مىت يتوقف مسلسل اإلقاالت 
واالستقاالت يف االحتاد الرياضي؟؟؟

أنقرة ومرحلة 
اعتماد البدائل

6»

2»

السياسّي في تركيا بوصفه  المشهِد  يمكُن اختزاُل 
الفرد،  دولة  أو  الديكتاتوريّة،  باألوتوقراطيّة 
االحتالل  دولة  نقل  الدستور  على  فاالستفتاء 
التركي من استبداد الحزب الحاكم إلى االستبداديّة 
الديمقراطيّة  على  واالنقالُب  الفرديّة.  والمركزيّة 
البلديّة  االنتخابات  في  الناخبين  ماليين  وأصوات 
إسطنبول ليست المرة األولى، فقد سبق أن عطّل 
على  لاللتفاف  الحكومة  تشكيل  الحاكم  الحزب 
بتاريخ 7 حزيران إلقصاء  البرلمانيّة  االنتخابات 
حزب الشعوب الديمقراطيّة من العملية السياسيّة.

5»

9»
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لالستفادة  ضروريّة  السحور  وجبة  تعتبُر 
أن  شأنها  من  التي  الغذائيّة  العناصر  من 
تُشِعر الصائَم بالّشبع، وتدعم نشاطه ألطول 
فترة ُممكنة خالل صيامه، وتعّوض سوائل 
في  تُساِهم  بحيث  مناسبة،  بكميّات  الجسم 
إلى  باإلضافة  بالعطش،  الّشعور  تقليل 
الّسحور صحيّة  وجبة  تكون  أن  ضرورة 
ومتكاملة مع بقيّة الوجبات الُمتناولة خالل 
اليوم، وللحصول على أفضل سحور يُمكن 

اتّباع النّصائح اآلتية: 
ذات  والمشروبات  األطعمة  تجنُّب  1ـ 
المحتوى العالي من الّسكريات والنّشويات 
المكّررة كالخبز األبيض واألرز األبيض 
القمح  دقيق  من  المصنوعة  والُمعّجنات 
سريعة  األطعمة  هذه  أّن  ذلك  األبيض، 
على  تعمل  وهي  واالمتصاص،  الهضم 
رفع مستوى جلوكوز وأنسولين الّدم بشكل 

أيضاً،  سريع  بشكل  انخفاضه  ثّم  سريع، 
مّما يعّجل من شعور اإلنسان بالجوع.

عالية  األطعمة  تناول  على  الحرص  2ـ 
لما  وذلك  الغذائيّة،  باأللياف  الُمحتوى 
الهضم  عمليّة  إبطاء  في  دوٍر  من  لها 
واالمتصاص، وارتفاع جلوكوز وأنسولين 
فترة  زيادة  في  تُساهم  بالتّالي  وهي  الّدم، 
ذلك  إلى  باإلضافة  بالّشبع،  الّشعور 
باأللياف  الُمحتوى  عالية  األغذية  تحتوي 
الغذائيّة عادةً على كميّات عالية من الماء، 
سوائل  تعويض  في  يُساهم  الذي  األمر 
وتشمل  بالعطش،  الّشعور  وتقليل  الجسم 
الغذائيّة  باأللياف  الُمحتوى  عالية  األغذية 
الحبوب الكاملة، والخضروات، والفواكه، 

والبقوليّات.
المحتوى  عالية  األغذية  إلى  باإلضافة  3ـ 
عالية  األغذية  تعمل  الغذائيّة،  باأللياف 
المحتوى بالماء والبروتين على إطالة مّدة 
على  دراسة  عملت  وقد  بالّشبع،  الّشعور 
مقارنة األغذية الُمختلفة في تحقيق الّشعور 
بالّشبع أثناء وبعد الوجبات ُمقارنةً بالخبز 

األبيض، فُوجد أّن أعلى األغذية في تحقيق 
الّشعور بالّشبع البطاطس المسلوقة، والّتي 
 8 يعادل  بما  األبيض  الخبز  على  تفّوقت 
أضعاف، في حين ُوجد أّن األغذية عالية 
كما  بالّشبع،  كبيراً  تمنح شعوراً  ال  الّدهن 
شعوراً  يحقّقاِن  والتُّفاح  البرتقال  أّن  ُوجد 

بالّشبع بشكٍل أكبر من الموز.
المالحة،  األطعمة  تناول  تجنُّب  4ـ 
كالُمكّسرات المملّحة والمخلاّلت وغيرها؛ 
والّشعور  الّسوائل  فقدان  زيادة  لتجنّب 

بالعطش. 
وقت  في  الُمنبّهات  تناول  تجنُّب  5ـ 
الّسحور؛ حتّى ال ترفع من فقدان الّسوائل 

والّشعور بالعطش أثناء ساعات الّصيام. 
الفجر  قبل  ما  إلى  الّسحور  تأخير  6ـ 
بفترة بسيطة، والحرص على تناول الماء 

بكميّات مناسبة. 
7ـ عدم ُشرب كميّات كبيرة من الماء قبل 
على  الكلى  يُحفّز  ذلك  إّن  حيث  الفجر، 
الجسم،  في  الّزائدة  الّسوائل  من  التّخلص 
مّما قد يسبّب اضطراَب النّوم بسبب زيادة 
ساعات  أثناء  المياه  دورة  زيارات  عدد 
الّشعور  من  يزيد  مّما  الُمتبقّية،  النّوم 

باإلرهاق والتّعب خالل فترة الّصيام.
8ـ وجبات سحور صحيّة فيما يأتي بعض 
وجبة  خالل  تناوله  يُمكن  ما  على  األمثلة 

وتعويض  اإلشباع  ناحية  من  الّسحور 
الذين  لألشخاص  ُمناسب  بشكٍل  الّسوائل 
وصحّي،  ُمشبع  سحور  بتناول  يرغبون 
أّما بالنّسبة لتقييم وجبة الّسحور من ناحية 
الكفاية الغذائية فإن ذلك يحتاج إلى معرفة 
كامل محتويات الحمية اليوميّة لتقييمها في 
الذين  األشخاص  يحتاج  كما  ذلك،  ضوء 
إذا كانت  لتقييم ما  يتّبعون حميات خاّصة 
هذه الوجبات تتناسب مع حمياتهم، وتشمل 

أمثلة الّسحور ما يلي: 
ـ كوبان من الماء، وكوب سلطة ُخضار، 
وبيضة  العدس،  شوربة  من  وكوبان 
مسلوقة، ونصف كوب من اللّبن منخفض 

الدسم، وثالث تمرات. 
ورغيف  الخضار،  سلطة  من  كوبان  ـ 
صغير من خبز القمح الكامل، و3/2 كوب 
المدمس، وكوكتيل ُمحّضر من  الفول  من 
أربع  مع  الّدسم  خالي  الحليب  من  كوب 
صغيرة،  وموزة  الفراولة،  من  حبّات 
من  وكوبان  العسل،  من  صغيرة  وملعقة 

الماء. 
مع  الكامل  الّشوفان  شوربة  من  كوبان  ـ 
الجلد،  منزوعة  دجاج  وصدر  الخضار، 
ونصف كوب لبن منخفض الدسم، وثالث 

تمرات، وكوبان من الماء.

توجد فوائد عديدة لقناع الخيار ومنها:
ـ يمنح البشرة النضارة والحيوية. 

ـ ينظف البشرة ويطهرها، ويخلص من 
للحبوب  المسببة  واألوساخ  البكتيريا 
البشرة  مسامات  يقبض  ـ  والبثور. 
من  ويخلصها  وينظفها،  الواسعة 

الرؤوس السوداء.
 ـ يرطب البشرة بشكل فعال وعميق.

ـ يعالج حب الشباب واآلثار الناتجة عنه 
الحتوائه على السيليكا. 

الغدد  من  الزيتية  المادة  إفراز  يخفف  ـ 

الدهنية في البشرة.
ويخلصها  لونها،  ويوحد  البشرة  يفتّح  ـ 

من التصبغات الجلدية والبقع الداكنة. 
ـ يقشر البشرة بلطف، ويزيل خاليا الجلد 

الميتة، ويعزز تجدد الخاليا. 
ـ يخفف احمرار والتهاب وتهيج الجلد. 

الدهنية:  للبشرة  الخيار  قناع  عمل 
يساعد قناع الخيار على تجميل البشرة، 
الخطوات  اتبع  القناع  على  للحصول 

اآلتية:
الخيار  هرس  يمكن  الخيار:  قناع  1ـ 
بشكل ناعم، وتطبيق المزيج على البشرة 
لمدة نصف ساعة، وغسلها بالماء البارد. 
خلط  يمكن  اللبن:  مع  الخيار  قناع  2ـ 
الخيار مع اللبن بشكل متجانس، وتطبيق 
البشرة لمدة نصف ساعة،  المزيج على 

ثّم غسلها بالماء البارد.
3ـ قناع الخيار مع الكريما: مزج الخيار 
ماء  من  وملعقة  الطازجة،  الكريما  مع 
متجانس،  بشكل  بيضة  وبياض  الورد، 
ربع  لمدة  البشرة  على  المزيج  وتطبيق 
ساعة، ثّم مسحه بالقطن القطبي وغسل 

البشرة بالماء الدافئ ثّم البارد.
من  عمله  يتم  والبيض:  الخيار  قناع  4ـ 
الخيار،  من  حبة  نصف  مزج  خالل 
النعناع  من  وملعقة  بيضة،  بياض  مع 
الليمون  عصير  من  والقليل  المجفف، 
وحفظ  الكهربائي،  الخالط  باستخدام 
المزيج في الثالجة حتى يبرد، وتطبيقه 
على البشرة وتركه لمدة ربع ساعة، ثّم 

غسل البشرة بالماء الدافئ ثّم البارد.

الصفات  من  بالعديد  الحيوانات  تتمايز 
والقدرات فيما بينها؛ كقدرتها على التكيّف 
تكاثرها،  وطريقة  البيئيّة،  الظروف  مع 
باإلضافة إلى قدرتها على الصيد، وطُرق 
عن  ناهيك  كذلك،  غذائها  على  حصولها 
طبيعة الذاكرة لديها، وفي هذا المقال سوف 

نتعّرف على أضعف الحيوانات ذاكرةً.
األسماك أضعف الحيوانات ذاكرة

إّن ذاكرة األسماك قصيرة المدى، ال تتعدى 
غالباً الثالثة أشهر، وفي بعض المرات قد 
دراسةٌ  بيّنت  وقد  أشهر،  ستة  إلى  تصل 

»تريفور  األعصاب  عالم  أجراها  كنديةٌ 
كأسماك  األسماك  بعض  أّن  هاملتون«، 
الزينة قد تتذّكر مكان غذائها لفترٍة جيّدة، 
في حين ال يملك بعضها اآلخر القدرة على 
تذكر ذلك بعد مرور ثوان، وهذا ما يُضيع 
عموماً،  األسماك  حيوانات  على  الفرصة 
بناًء  معيشتها،  وظروف  حياتها  لتطوير 
على استفادتها من التجارب الماضية التي 

تمّر بها.
الدراسة  بيّنت  كما  البلطي  السمك  ذاكرة   
الكنديةٌ ذاتها التي أجراها عالم األعصاب 

البلطي  السمك  أّن  هاملتون«  »تريفور 
أقوى، بالمقارنة مع األسماك  يملك ذاكرةً 
إحدى  خالل  إدخاله  تّم  حيُث  األُخرى، 
لتدريبه  األسماك؛  حوض  إلى  التجارب 
وبعد  طعام،  على  الحصول  كيفية  على 
دون  أيام  عشرة  عن  تزيد  لمدٍة  تركه 
أُخرى  مرةً  إدخاله  تم  تدريب،  أّي  تلقي 
الطعام  لمكان  توجهه  ولوحظ  للحوض، 
دون تعليمات، ما يُشير إلى تذّكره له بعد 
أّن  الدراسة  أّكدت  أياٍم على مفارقته، وقد 
سيما  ال  السمك  من  األنواع  بعض  هناك 

الُمفترسة أو التي تتصف بالعدوانية، تمتلك 
القدرة على تطوير مستويات الذاكرة لديها 
لمّدٍة ُمعينة، لكن ذلك ال يعني أّن األسماك 

مع  بالمقارنة  قويّة،  ذاكرةً  لديها  عموماً 
الحيوانات األُخرى.

11أخبار صحة وعلوم2

عمودي
1-كاتب روسي راحل

2-من حقوق االنسان- اسم حصان 
عنترة بن الشداد

3-خرس)م(-شديد التعب )م(- بدل
4-هادئ- وهن مبعثرة- واقي )م(

5-منزل-لقب نبي اسماعيل
6-بحر باللغة تركية-احتفال

7-احد مفسرين االحالم-
8فضاء )م(- من عجائب الدنيا

9-يستغيث-عاصفة بحرية
10-من الفواكه)م(-ياتي الى ال

والئم من غير دعوى
11-مخترع البندقية)م(-فعل 

الرجاء
12-شهيد والقائد في قسد

أفقي
1- شاعر عربي راحل

2- حيوان ضخم- صخر
3-منطقة في متجمد الشمالي- 

نبخه)م(
4-ضمير منفصل 0)م( حزام بوم 

مبعثرة
5- ند- حرف جر

6-ظلمات- وكالة انباء السورية
7-من االمراض- خاطر )م(

8-جبل في روج افا)م(
9- هجم- شك

10- اسم الثاني للممثل 
سوري)م(- قطف- يضع في 

سنارة الصيد
11-من حاالت القمر- من زهور

12-قائد اسالمي 

المتقاطعة الكلمات 
إعداد : رافع عباس

10 9 8 7 6 5 4 3 2 11112

11

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

أفقي
1-ابراهيم هنانو 2-اح- مروج- ام 3-مبر-
بياندور  4-داء- انفاق 5-خلدون المالح6-

امي- رالي- ما 7-ننوه - سبيل 8-يد- ماء- 
لو9- الب- بيكاسو 10- يعسوب-انقرة 

11-مسافرين- روب 12-ممو- الدواوين
13-جان جاك روسو- هو

عمودي
1-احمد خاني- موج 2-باب المند ب-سما 

3-راديو-يامن 4- اترك 5-همرين—السراء6-
وري- كليوباترا 7-القدوم- بندر 8-المانجة- وو 

9-يافا- ليت - اس  10-ي ن ل- سوكر- و و 
11-باح- اقر 12-وا – مي- سنونو

13- مظفر النواب

حل العدد السابق )733(

أفضل سحور صحي يف رمضان

فوائد قِناع اخليار للبشرة الدهنية

ذاكرة احليوانات

االحتالل  دولة  تستمر  ـ  األخبار  مركز 
عفرين،  أهالي  بحق  بانتهاكاتها  التركي 
جدار  بناء  على  الحالي  الوقت  في  وتعمل 
يفصل عفرين عن باقي األراضي السورية 
وبهذا  التركية،  األراضي  إلى  وضمها 
وشرق  شمال  شعوب  استنكرت  الصدد 
مستنكرين  التعسفية،  السياسة  تلك  سوريا 
خالل  وذلك  حيالها،  الدولي  الصمت 
تظاهرة عمت مدن عدة في شمال وشرق 

سوريا.
 ففي الجرنية؛ تظاهر العشرات من أهالي 
الجرنية شمال غرب الطبقة وحتى ساعات 
متأخرة من ليلة الخميس؛ تنديداً باستمرار 
لألراضي  انتهاكاته  في  التركي  االحتالل 
من  عنها  عفرين  سلخ  ومحاوله  السورية، 

خالل بناء جدار التقسيم، حيث تجمعوا في 
قرية المعامرة الواقعة جنوب غرب البلدة، 
وحمل المتظاهرين المشاعل وساروا حتى 
االحتالل  بسقوط  هاتفين  القرية،  مدرسة 
معاهدين  عفرين،  مقاومة  وحيوا  التركي 

على تحريرها.
الفتة  المشاركون  رفع  التظاهرة؛  وخالل 
لن  الذي  الدولي  للصمت  »ال  عليها  كتب 

يزيدنا إال عزيمة وإصراراً وإرادة«.
والوقوف  القرية  مدرسة  في  التجمع  وبعد 
الشهداء؛  ألرواح  استذكاراً  صمت  دقيقة 
في  المدني  المجلس  باسم  كلمات  ألقيت 
الجرنية ألقتها اإلدارية حنان الخلف وكلمة 
باسم دار المرأة في الجرنية ألقتها االدارية 

آيات الخلف.

االحتالل  به  يقوم  ما  الكلمات  واستنكرت 
في  اإلنسان  لحقوق  انتهاكات  من  التركي 
وسط  يحتلها  التي  المناطق  وباقي  عفرين 
يحصل،  ما  إزاء  المطبق  الدولي  الصمت 
بمقاومة  المرأة  إدارة  كلمة  استشهدت  كما 
النصيب  نالها  والتي  عفرين  في  المرأة 
األكبر من االنتهاكات على أيدي االحتالل 

التركي ومرتزقته.
وأكدت الكلمات على أن المقاومة مستمرة 
األراضي  من  شبر  آخر  تحرير  حتى 
العثماني  االحتالل  رجس  من  السورية 
أمجاد  باستعادة  أحالمه  وأن  الفاشي 
العثمانيين ما هي إال ضرب من المستحيل، 
لتنتهي التظاهرة بعد ذلك بتعالي الشعارات 

التي تحّي مقاومة عفرين.
ريف  في  الصور  بلدة  أهالي  استنكر  كما 
التركي  االحتالل  انتهاكات  الزور  دير 
وعفرين  عامة  السورية  األراضي  في 
التقسيم  بجدار  رفضهم  وأبدوا  خاصة، 
الذي يبنيه االحتالل التركي ومرتزقته في 
عفرين، وأدانوا الصمت الدولي حيال هذه 

االنتهاكات الصارخة.
الرزاق  عبد  بعثية  المواطنة  وأدانت 
الدولي  الصمت  الصور  بلدة  أهالي  من 
وقالت:  التركي  االحتالل  انتهاكات  حيال 
السورية،  لألراضي  احتالل  أي  »نرفض 
للشعب  تريد  ال  التركي  االحتالل  دولة 
بين  الفتنة  تود زرع  إنما  الخير؛  السوري 

شعوب المنطقة«.
المواطنة بشرى األحمد  وبدورها رفضت 
واألراضي  عفرين  بين  جدار  أي  وضع 
سوريا  قوات  بدور  وأشادت  السورية 
شمال  مناطق  حررت  التي  الديمقراطية 
وشرق سوريا من مرتزقة داعش وأضافت: 
قوة  الديمقراطية أصبحت  » قوات سوريا 
ال يستهان بها، ومثلما ُدحر مرتزقة داعش 
التركي من  االحتالل  مناطقنا سيخرج  في 

األراضي السورية«.
على  بأّن  ملحم  هاشم  المواطن  وأوضح 
الشعب السوري التكاتف وتوحيد الصفوف 
أمام مخططات الدول الطامعة  التي تود أن 

تسلب خيرات سوريا.

عفرين  مثقفو  استنكر  الشهباء؛  وفي 
المجتمع  دعوا  كما  التركية،  الممارسات 
خاص  وبشكل  األمن  ومجلس  الدولي 
الحكومة الروسية والنظام السوري التخاذ 
الدولة  مساعي  تجاه  صارمة  مواقف 
التركية في احتالل المنطقة. وقالت عضوة 
اتحاد المثقفين في عفرين فيدان محمد: »إن 
االحتالل التركي ومرتزقته وبعد احتاللهم 
لمقاطعة عفرين وتهجير سكانها األصليين 
واستبدالهم بمستوطنين من مناطق أخرى، 
يقوم في اآلونة االخيرة ببناء جدار التقسيم 
وصل  حيث  عفرين،  مقاطعة  محيط  في 
طول الجدار إلى أكثر من 1000 متر في 
ناحية  في  ومريمين  وجلبرة  كيمارا  قرى 
التركي  االحتالل  نية  يؤكد  مما  شيراوا، 
في ضم عفرين إلى أراضيها كما فعلت في 

لواء إسكندرون«.
الدولي  المجتمع  محمد  فيدان  وناشدت 
ومجلس األمن والحكومة الروسية والنظام 
السوري إلى اتخاذ مواقف جديّة حيال أفعال 
وممارسات االحتالل التركي ومرتزقته في 

مقاطعة عفرين.
إقليم  في  المثقفين  اتحاد  عضو  وقال 
الصدد:  بهذا  أحمد  الحميد  عبد  عفرين 
االحتالل  يبنيه  الذي  التقسيم  »جدار 
يهدف  عفرين  بمحيط  ومرتزقته  التركي 
إلى تقسيم عفرين عن سوريا وضمها إلى 
تركيا وكسر إرادة ومقاومة أهالي عفرين 
القاطنين في مقاطعة الشهباء، الذين أّكدوا 
للعالم أن إرادة المقاومة هي نتيجة هجمات 

األعداء«.
تعلم  باتت  المحتلة  التركية  »الدولة  وتابع: 
وال  عفرين  باحتالل  تنكسر  لم  إرادتنا  أن 
إلى  لجأت  لذلك  المستمرة،  باالنتهاكات 
مما  في محيط عفرين،  التقسيم  بناء جدار 
لمقاومتنا  التصدي  لم يستطيعوا  أنهم  يؤّكد 

التاريخية«.
حديثه  ختام  في  أحمد  الحميد  عبد  وناشد 
أن  الروسية  والحكومة  السوري  النظام 
التي  االنتهاكات   من  للحد  فوراً  يتحركان 
تحدث في عفرين وإيقاف بناء جدار التقسيم 
ومرتزقته  التركي  االحتالل  يبنيه  الذي 
بمحيط عفرين، واتخاذ مواقف جديّة حيال 

هذه الممارسات.
اتحاد  في  اإلدارية  قالت  جانبها؛  ومن 
»إن  محمد:  أفيستا  عفرين  بإقليم  المثقفين 
التركي  يبنيه االحتالل  الذي  التقسيم  جدار 
في محيط عفرين دليل واضح للعالم أجمع 
بدء  تنوي ومنذ  التركي  أن دولة االحتالل 
ادعت  كما  وليس  عفرين  احتالل  العدوان 

بأنهم يقومون بحماية حدودهم«.
القاطنين  عفرين  كأهالي  »علينا  وتابعت: 
جميع  وعلى  الشهباء،  مقاطعة  في  حالياً 
الشعب السوري الوقوف ضد أردوغان في 

إعادة اإلمبراطورية العثمانية«.
النظام  حديثها  ختام  في  أفيستا  وناشدت 
دول  وجميع  الروسية  والحكومة  السوري 
هذه  حيال  صارمة  مواقف  باتخاذ  العالم 
التي  المناطق  وجميع  عفرين  في  األفعال 

تحتلها الدولة التركية المحتلة.

ناحية  عشائر  وجهاء  أّكد  ـ  األخبار  مركز 
الدرباسية الذين شاركوا في ملتقى العشائر 
العشائر السورية كان  السورية، أن ملتقى 
هو  وتوحيدهم  سوريا،  لشعوب  انتصاراً 
وفق  الدمار  من  المنطقة  لخالص  السبيل 

مشروع أُخّوة الشعوب.
والتقت وكالة أنباء هاوار عدداً من وجهاء 
التابعة  الدرباسية  ناحية  في  العشائر 
الملتقى،  حضروا  الذين  الحسكة  لمقاطعة 
حاج  عزيز  األومران  عشيرة  وجيه 
الذي  الملتقى  في  »شاركنا  قال:  منصور، 
كافة  بحضور  عيسى  عين  بلدة  في  ُعقد 
وجهاء والعشائر السورية، هذا الملتقى أّكد 
للعالم أجمع وحدة الشعب السوري، وأظهر 

أنهم متكاتفون لدحر اإلرهاب لصون وحدة 
األراضي السورية«.

وأشار حاج منصور إلى دور العشائر في 
قائالً:  وتابع  السورية،  لألزمة  حل  إيجاد 
دور  لها  سوريا  في  الموجودة  »العشائر 
وخالص  السورية،  األزمة  حل  في  بارز 
المنطقة من الدمار والحرب التي تشهدها، 
من خالل التكاتف ووحدة الصف، والحفاظ 
الملتقى  السورية.  األراضي  وحدة  على 
الذي ُعقد في عين عيسى كان رسالة قوية 
موّجهة للعالم أجمع يظهر فيها مدى وحدة 

الشعب السوري«.
حديثه  ختام  في  منصور  حاج  وطالب 
من  الكثير  بعقد  السورية  العشائر 

المشابهة لخالص  والملتقيات  االجتماعات 
الشعب من الحرب التي ال زالت مستمرة 

منذ أعوام. 
اإليزيدي،  الشعب  من  حسن،  دلف  وبيّن 
العشائر  تماسك  مدى  أبزر  الملتقى  أن 
السورية، وأّكد على الوقوف ضد االحتالل 
التركي، وتحرير األراضي السورية كافة.

ستبقى  سوريا  شعوب  أن  إلى  ونوه 
للسورين،  ستبقى  وسوريا  واحدة،  يداً 
وأضاف: »الملتقى أثبت للعالم أن مشروع 
أُخّوة الشعوب هو السبيل لخالص المنطقة 

من الدمار والحروب«.
ورأى دلف حسن في ختام حديثه أنه على 
الرغم من أن المحتلين يسعون دوماً لخلق 
أن  إال  سوريا،  شعوب  بين  والبلبلة  الفتن 
الشعب  بأن  لهم  رسالة  وجه  الملتقى  هذا 

السوري ذو مبدأ وصوت واحد.

مركز األخبارـ  قال نائب الرئاسة المشتركة 
للمجلس التنفيذي في اإلدارة الذاتية لشمال 
على  رداً  العبد  حمدان  سوريا  وشرق 
التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية 
المؤتمر  سيرغي الفروف خالل  الروسي 
الخارجية  بوزير  لقاءه  بعد  الصحفي 
ُوجهت  التي  االتهامات  بأن  االيراني 
من  امتعاض  هي  الذاتية  اإلدارة  لمناطق 
إنجازاتنا، ودليل هيمنة بعض القوى على 
سوريا،  في  والعسكري  السياسي  القرار 
حساب  على  ونفوذها  مصالحها  وتناقض 

دماء الشعب السوري ووحدة أرضه.
التي صدرت  التصريحات  أن  إلى  وأشار 
الروسي »دليل على  الخارجية  عن وزير 
في   والعسكري  السياسي  القرار  أن حيازة 
سوريا هو عن طريق روسيا وإيران، وهذا 

ما عهدناه في مؤتمر آستانا وما قبله«.
االتهامات  هذه  على  رداً  »نقول  وتابع: 
بأننا  واالحتالل،  باالنفصال  لنا  الُموجهة 
بكافة  الفسيفساء  كلوحة  السوريين  نحن 
متوحدون  مترابطون  وطوائفها  مكوناتها 
العبد  ولفت  االدعاءات«.  لهذه  صحة  وال 

على  تعاقبت  التي  »الفصائل  أن  إلى 
وغيرها  النصرة  وجبهة  كداعش  منطقتنا 
من الفصائل قد عاثت فساداً ودمرت البُنى 
التحتية، ونّكلت بالمواطنين اآلمنين وقمعت 
الديمقراطية  سوريا  وقوات  الحريات، 
هي  السوري  الشعب  أبناء  من  المتشكلة 
من  وحررتنا  التنظيمات  هذه  دحرت  من 
اإلرهاب وحافظت بذلك على وحدة ترابنا، 
تقسيمه  التنظيمات  هذه  حاولت  أن  بعد 

وتسليمه للدول الداعمة لها«.
وأكد على أن محاربة قسد لإلرهاب بدايةً 
والطبقة  الرقة  إلى  وصوالً  كوباني  من 
وانتهاًء بدير الزور، دليل على وقفة أهالي 
مناطق شمال وشرق سوريا بشعوبها كافة 
وكل  اإلرهاب  مواجهة  في  واحداً  صفاً 
وأوضح:  تحديات.  من  له  يتعرضون  ما 
النيل  هدفه  اإلعالم  وسائل  تتناوله  »ما 
إال  النهاية  في  ليست  وهي  إنجازاتنا،  من 
تناقضات ومصالح بين دول تريد أن تتقاسم 

النفوذ على األرض السورية على حساب 
شعبنا ووحدة ترابنا«. وأّكد على أن مناطق 
من  يتجزأ  ال  جزء  سوريا  وشرق  شمال 
سوريا، الفتاً إلى أن »تنوع البنية السكانية 
من  تختلف  سوريا  وشرق  شمال  لمناطق 
إنما  شيء  على  دّل  وإن  ألخرى  منطقة 
المكونات،  هذه  ووحدة  تجانس  على  يدل 
والدليل األكبر على ذلك هو قوات سوريا 
التي  شعوبها  من  المشّكلة  الديمقراطية 
امتزج فيها دماء العرب والكرد والسريان 

ووجه  الواحد«.  التراب  على  واآلشور 
التنفيذي  للمجلس  المشتركة  الرئاسة  نائب 
إلى  رسالة  حديثة  نهاية  في  العبد  حمدان 
وزير الخارجية الروسي قال فيها: »حتى 
حليفتكم الدولة التركية المحتلة إن انسحبت 
تحتلها  التي  السورية  األراضي  من 
لها  ممدودة  ويدنا  جارة،  دولة  فسنعتبرها 
ونبغض  للحوار  منفتحون  دائماً  ونحن 
الِعداء مع أي أحد«. وكان الفروف قد اتهم 
تقسيم سوريا  بـ«محاولة  المتحدة  الواليات 
من خالل توطين الكرد في األراضي التي 
تعيش فيها القبائل العربية«، حسب زعمه. 
وادعى الفروف »إنه مع أن يحصل الكرد 
على حقوقهم ولكن واشنطن تحاول تجزئة 
سوريا من خالل محاولة فصلهم، يحاولون 
في  يجري  كما  الكردية  الورقة  لعب 
واشنطن  سيطرة  تحت  تقع  التي  المناطق 

في سوريا«.

 خمطط تقسيم سوريا
ّ
شعوب مشال وشرق سوريا تنتفض ضد

العشائر السورية: «متكاتفون لصون وحدة األراضي السورية«

محدان العبد: «السوريون متوحدون
 ولن يستطيع أحد تفرقتهم« 
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في معظم األحيان يتم تسليط الضوء على فئات 
معينة في المجتمع، يمكن االعتماد عليها ليكون 
لها الدور البارز في المجتمع لخدمته، لكن في 
الواقع لكل منا دور في المجتمع وهو قادر على 
اختصاصه  أو  عمله  خالل  من  بصمة  ترك 
قادرة على تحقيق  تبدو  امرأة  أو ِحرفته، فكل 
توفير  شرط  المجتمع  في  والبروز  الكثير 
الفرص لها لتتمكن من تطوير إمكاناتها، فمن 
اليدوية  األشغال  هواية  من  أخذن  من  النسوة 
أعباء  من  ليخففَن  عمالً  الفردية  والصناعات 

مصروف أسرتهن ويتمكَن من خلق شخصية 
قادرة على أن تكون مستقلة مادياً، وفي أغلب 
األحيان قد تتحول ِحرف األشغال والصناعات 
فقد  أيديهن،  بين  إلى سالح  هواية  من  اليدوية 
ونستفيد  ونستخدمها  المتقنة  بأعمالهن  نعجب 
منها من دون أن نعرف أن خلف كل منها قصة 
تحمل معها أسراراً وأحياناً آالماً، كما في قصة 
إيمان إبراهيم وهي امرأة من ناحية كركي لكي 
األشغال  تمتهن  عمرها  من  األربعينيات  في 
كان  قصتها  بتفاصيل  ُملمين  ولنكون  اليدوية، 

لصحيفتنا لقاًء معها.  

ختطيُت حاجز اليأس رغم الشقاء 
واملعاناة، وانطلقُت بصقل هواييت

النساء  أمام  المساحات  فيه  في مجتمع تضيق 
وتقل فرصهن للعمل بدرجة أكبر مقارنةً مع 
الرجال، توجهت لصقل هوايتي وهي األشغال 
اليدوية مع العلم بأنني خريجة معهد تمريض، 
تعتبر  اليدوية  األشغال  أن  بالذكر  والجدير 
عمل  وفرصة  الدخل  بزيادة  سامحة  فرصة 

عملي  أن  رغم  مثلي،  له  حرفةً  يتخذها  لمن 
ولكنني  ودراستي،  تخصصي  من  ليس  اآلن 
فخورة بعملي، حيث تمتاز صناعاتي وأشغالي 
المكائن  بدقة وتحمل تفاصيل كثيرة قد تعجز 
إيمان  لنا  قالته  ما  هذا  تحقيقها،  الضخمة عن 
الدور  »ألسرتي  بالقول:  وأضافت  ابراهيم، 
الكبير في تعلمي األشغال اليدوية، في الحقيقة 
احترافي  في  األساسي  الداعم  أمي  كانت 
مزاولة  على  ساعدتني  من  وهي  المهنة، 
اإلبرة  وأشغال  والتطريز  الخياطة  أعمال 
والتنجيد، هذا كان في صغري، وكانت مجرد 
اآلن  أما  فراغي،  أوقات  في  بها  أقوم  هواية 
وبعد تخرجي وزواجي كان هنالك الكثير من 
األعباء التي تراكمت، وال سيما أنني انفصلت 
أنا وزوجي وأم لشاب في ريعان شبابه، بعد 
اضطررت  ولدنا  وعن  عني  زوجي  تخلي 
وتقديم  ولدي  تربية  في  نفسي  على  لالعتماد 
هناك  كانت  بدراسته،  وتكفلي  له  المصروف 
تخطيها،  حاولت  كثيرة  وحواجز  عواقب 
فتوجهت  لنفسي  الفرصة  أجد  أن  واخترت 
موهبتي،  كانت  لطالما  التي  اليدوية  لألشغال 

وتحولت لدخل نقتات به أنا وولدي«.
التي  الفترة  »في  بالقول:  إيمان  وأكدت  كما   
من  المجردة  المجتمع  مصطلحات  حاصرتني 
الرحمة تجاه المرأة المطلقة، كونت لنفسي عالم 

تشبه  التي  بألوانه  والخرز  اإلبرة  مع  خاص 
اليوم  وحتى  باألمل،  وتزودني  والنار  الورد 

يعطيني هذ العمل دفعاً ووعداً بالمستقبل«.

أرى يف أشغالي اليدوية قيمة وداللة 
معنوية تفوق األهداف املادية

عن  تعبير  هو  اليدوية  باألعمال  قيامي 
للتنفيس  وسيلة  وهي  عملي،  بشكٍل  أحاسيسي 
عن مشاعري وإبراز طاقتي من خالل التعبير 
وأرى  كما  المختلفة،  المشغوالت  في  الفني 
هي  مما  أكثر  معنوية  داللة  منتوجاتي  في 
الشعبي  تراثنا  تمثل  ألنها  المادية،  بقيمتها  في 
الفترة  في  بأنه  إيمان  به«.وبيّنت  أفتخر  الذي 
األخيرة وجدت من يروج لها ما تصنعه يدوياً، 
وهذا ما دفعها وشجعها على صنع المزيد من 
األعمال اليدوية، وساهم في زيادة ثقتها بنفسها 
فهممت  الصعاب،  تخطي  على  وتحفيزها 
لتحدي ذاتها لالنخراط بشكٍل أوسع بالمجتمع، 

واالفتخار بأشغالها اليدوية.
قائلةً: »عملي هذا هو  إيمان حديثها  واختتمت 
لي  ويُقدم  بالقوة،  يزودني  إذ  يدي  في  سالح 
إليها،  الحاجة  أمسِّ  في  كنت  التي  االستقاللية 
والمعنيين  النسائية  الجمعيات  وأناشد  كما 
بتقديم  يقوموا  أن  المنطقة  في  المرأة  بشؤون 
حالتي  تحاكي  التي  الحاالت  وبتكفل  العون  يد 
بتشجيعها وتأمين فرص عمل أو تبني أعمالنا 
في  يسهم  صغير،  مشروٍع  في  وترويجها 
الخطوات  ومن  الحاالت،  من  العديد  احتضان 
التي سوف تساعد في تطور المبادرات البحتة 
التي يشهدها القطاع الحرفي أن تكرس الجهة 
الجماعية،  المعارض  إلقامة  اهتمامها  المعنية 
أجد  التي  األولية  المواد  تأمين  في  والمساهمة 
الصعوبة في اقتناءها بسبب ثمنها الباهظ وعدم 

توفرها«.

االحتالل  دولة  انتهاكات  الحسكةـ    / روناهي 
التركي بحق شعوب المنطقة ال تتوقف وأخرها 
عن  عفرين  لفصل  التقسيم  جدار  ببناء  كانت 
ضد  نضالنا  سنواصل  السورية،  األراضي 
األطماع األردوغانية حتى عودة أهالي عفرين 
لموطنهم، هذا ما أكدته نساء الحسكة حول غاية 
الديكتاتور أردوغان من بناء جدار التقسيم في 

عفرين.
 عمدت الدولة التركية المحتلة إلى تقسيم سوريا 
يبدأ من قرية كيمار  الذي  وبناء جدار عفرين 
جنوب  باصوفان  إلى  عفرين  شرق  جنوب 
غرب عفرين, وفصل عفرين عن وطنها األم 
كجزء طبيعي من األراضي السورية, وتغيير 
ديمغرافية المنطقة لتسهيل عملية التوسع التي 
أمجاد  إعادة  في  الفاشي  أردوغان  بها  يحلم 
لصحيفة  كانت  وقد  العثمانية,  اإلمبراطورية 
في  النساء  من  عدد  مع  استطالعاً  روناهي 

مقاطعة الحسكة حول هذا الموضوع.     

سنواصل املقاومة حتى حترير عفرين
حيث قالت بهذا الصدد المواطنة آهين سليمان 
مواصلة  في  التركية  الدولة  »تستمر  قائلةً: 
جرائمها بحق شعوب المنطقة عامةً, والشعب 
بأبشع  الوسائل  كل  ويمارس  خاصةً  الكردي 
حريات  على  السيطرة  أجل  من  الطرق 
جيش  بدأ  حيث  حقوقها,  وانتهاك  الشعوب 
على  إسمنتي  جدار  ببناء  التركي  االحتالل 
حلب  وريف  عفرين  بين  الواصلة  الحدود 
عن  عفرين  وعزل  سوريا,  تقسيم  بهدف 
يتجزأ  ال  كجزء  الطبيعي  الجغرافي  محيطها 
من األراضي السورية, للسيطرة على أرضها 
العودة  من  األصليين  سكانها  ومنع  وخيراتها 
إليها بعد أن هُِجروا من أرضهم وديارهم عنوةً 
األردوغانية,  المرتزقة  الجماعات  أيدي  على 

عفرين  تحرير  حتى  المقاومة  سنواصل  لذلك 
جميع  وعودة  أردوغان،  متطرفي  رجس  من 

أهالي عفرين إلى مناطقهم«. 

سنقاوم مجيع السياسات املضادة 
حلرية ودميقراطية الشعوب

شعوب  بحق  التركي  المحتل  جرائم  وعن 
فرمان  جيهان  المواطنة  أشارت  المنطقة، 
الفاشية  التركية  الدولة  تاريخ  »إن  بالقول: 
الشعوب،  بحق  واإلبادة  بالجرائم  مليء 
المآسي  عانى  الذي  الكردي  الشعب  وخاصةً 
والويالت على أيدي الحكام األتراك, فارتكبوا 
أبشع الجرائم بحقهم، وآخرها احتالل مقاطعة 
وتوطين  األصليين،  سكانها  وتشريد  عفرين 
أبشع  وممارسة  فيها،  إرهابية  جماعات 
وخطف  واغتصاب  وتعذيب  قتل  من  الجرائم 
وهدم  الزيتون،  أشجار  وقطع  المدنيين,  بحق 
البيوت والمنازل على مساحات واسعة لتطبيق 
ببناء  بدأت  حيث  المنطقة,  تقسيم  في  سياستها 
الكيلومترات على طول حدود عفرين  المئات 
لفصلها عن ريف حلب الشمالي, إال أن مطامع 
واليته  من  كوالية  عفرين  بضم  أردوغان 
إرادة  الكردي هي  الشعب  إرادة  ستفشل، ألن 
والنضال, وبتطبيق  المقاومة  فكر  مستمدة من 
لن  التعسفية  والتنمية سياساتها  العدالة  حكومة 
واختتمت  الحرة«.  إرادتنا  كسر  من  تستطيع 
السياسات  جميع  »سنقاوم  قائلةً:  جيهان 

المضادة لحرية وديمقراطية الشعوب«. 

جدار تقسيم عفرين هو
 جدار جتزئة سوريا

نرمين  المواطنة  نوهت  ذاته  السياق  وفي 
التركية  الدولة  قائلةً: »أن سياسة  ساالر سينو 
أجمع,  للعالم  مكشوفة  أصبحت  الطورانية 
بالنزعة  المعروف  أردوغان  يمارس  حيث 
وخارج  داخل  واالستبداد  الظلم  االستبدادية 
هذه  وراء  من  أردوغان  يسعى  حيث  تركيا, 
اإلمبراطورية  أمجاد  إعادة  إلى  السياسات 
ومع  جديد,  من  للمنطقة  وانبعاثها  العثمانية 
التركي  المحتل  بدأ  سوريا  في  الثورة  اندالع 
الحفاظ  بحجة  السورية  باألراضي  بالتدخل 
على أمنه القومي, ودعم المرتزقة، وفتح حدود 
ومعابر تركيا لهم, واحتل مدينة عفرين الكردية 
ويسعى من خالل بناء جدار عفرين إلى تقسيم 
تركيا,  إلى  وضمها  أجزاءها  وفصل  سوريا 
استغالل  إلى  ذلك  من  أردوغان  يهدف  حيث 
األصليين  سكانها  وطرد  عفرين  ثروات 
وتوطين متشددين فيها, لدعم االقتصاد التركي 
وتعتبر  الزيتون,  غصن  عملية  بعد  المنهار 
انتهاكات الجيش التركي للسكان المدنيين على 
اإلنسان  لحقوق  انتهاك  الحدودي هي  الشريط 
أمامنا  ليس  لذلك  الدولية,  للقوانين  واختراق 
عفرين  تحرير  حتى  والنضال  المقاومة  سوى 
بالقول:  واختتمت  إليها«.  السكان  وعودة 
وشرق  شمال  آفا  روج  في  كنساء  »نحن 
الفعاليات  بجميع  بالمشاركة  سنستمر  سوريا 
والنشاطات التي تمنع بناء جدار تقسيم سوريا, 
ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية 
واإلنسانية بكسر حالة الصمت تجاه ممارسات 
أبناء  ندعو جميع  كما  المحتلة,  التركية  الدولة 
والدفاع  التكاتف  الشعوب  جميع  من  المنطقة 

عن عفرين ومنع بناء جدار تقسيم سوريا«.

فترة وجيزة صادف  منذ   - قامشلو   / روناهي 
جميع  احتفل  حيث  العالمي،  العمال  عيد 
جولة  وخالل  اليوم،  بهذا  والعاملين  العامالت 
هناك  بأن  الحظنا  االحتفاالت  في  لصحيفتنا 
نفسه،  العيد  يوم  في  يعملَن  كادحات  عامالت 
ومن هنا ندرك بأن المرأة هي عنوان لنضال 
الكادحة لتحقيق الحرية. منذ انطالق  الشعوب 
ثورة روج آفا والشمال السوري والتي عرفت 
بثورة المرأة، باشرت المرأة بتنظيم نفسها على 
أسس الفكر الحر لمناهضة الذهنية الذكورية، 
حيث وضعت بصمتها في كافة مجاالت العمل، 
ذاتهن  أثبتن  اللواتي  الكادحات  النساء  ومنهن 
اإلبداع  قادرات على  بأنهن  مفادها  في خطوة 

لعبن  الكادحات  النساء  أن  حيث  والعطاء، 
التعاونية  الجمعيات  تشكيل  في  بارزاً  دوراً 
التي هي إحدى الوسائل الهامة لرفع المستوى 
المجتمع  لخدمة  وتسعى  للمرأة،  االقتصادي 
العتماد الجمعيات على مبدأ العمل التضامني.

قررَن التحدي واالستمرار يف عملهن
العالمي،  العمال  عيد  أيار   1 مدة صادف  منذ 
إقليم  في  الكادحين  لجنة  أقامت  الصدد  وبهذا 
الجزيرة احتفالية بهذه المناسبة، وخالل جولة 
لصحيفتنا في هذا االحتفال، الحظنا أن هنالك 
ثالثة نساء يقمَن ببيع بعض المواد الغذائية في 
ربيعة  وهي  إحداهن  حدثتنا  حيث  االحتفال، 

من  العمر ثالثين عاماً  البالغة من  عمر هسام 
ديرك، متزوجة منذ تسعة سنوات، ولديها طفل 
واحد، وقد بينت بأنها كانت ربة منزل في بداية 
والشمال  آفا  روج  ثورة  بعد  ولكن  زواجها، 
السوري وجدت بأن المرأة أثبتت نفسها في كافة 
دوراً  لعبت  الكادحة  والمرأة  العمل،  مجاالت 
لدعم  التعاونية،  الجمعيات  تأسيس  في  ريادياً 
اقتصاد المرأة في العملية االقتصادية، وتشجيع 
العمل  فرص  وخلق  التشاركي،  العمل  ثقافة 
للمرأة، وتكريس نفسها للعمل، وأشارت ربيعة 
بأنها تعمل برفقة اثنتين من النساء األخريات، 
األيام  وفي  وبيعها،  الطعام  بأعداد  يقمَن  حيث 
إلى  بالتوجه  يقمن  المناسبات  تصادف  التي 

مكان االحتفالية لبيع المواد الغذائية، وقد أكدت 
ربيعة لصحيفتنا بأنهن في بداية العمل واجهن 
العديد من الصعوبات، ولكنهن قررن التحدي 
واالستمرار في عملهن، ألن المرأة قادرة على 

أن تتفوق في كافة مجاالت العمل.
عيدها  يوم  في  تعمل  الكادحة  المرأة  هي  ها 
الكادحة  المرأة  بأن  ندرك  هنا  ومن  أيضاً، 
آفا  روج  ثورة  اشتعال  منذ  عملها  ونضال 
والشمال السوري، تتصف بأنها عنوان نضال 
والعدالة  الحرية  لتحقيق  الكادحة  الشعوب 

والديمقراطية والسالم. 

بداية  الرياضي زمام األمور مع  تسلم االتحاد 
األهداف  من  العديد  ووضعت  2016م،  العام 
ولكن بعد عدة أشهر صدر قرار بفصل االتحاد 
والتي  والرياضة  الشباب  هيئة  عن  الرياضي 
والطامة  الشباب  هيئة  فقط  أصبحت  بدورها 
إلى  الرياضي  االتحاد  باتباع  كانت  الكبرى 
هي  والتي  االجتماعية  والشؤون  العمل  هيئة 

حالياً هيئة العمل وشؤون الشهداء.

االتحاد  بات  وبالفعل  قاتل  خطأ  كان  القرار 

الرياضي مرتعاً للمشاكل والخالفات الشخصية 
على مدار عامين، وكانت في عملية تجاذب، 
بعض  في  النقاط  بعض  في  تقدم  هناك  فكان 
في  وفشل  تراجع  يليها  أو  ليرافقها  الحاالت 
نقاط أخرى، وطبعاً ال يجوز بخس حق االتحاد 
مثالً  حصلت  جيدة  خطوات  هناك  كان  فقد 
ودوريات  للسيدات  القدم  لكرة  دوري  إقامة 
للفئات العمرية وتفعيل بعض الرياضات فعلى 
المطلوب  للمستوى  تصل  لم  إنها  من  الرغم 
مثل الطاولة والشطرنج والسلة، إال أنها كانت 
حيث  الطائرة  الكرة  لعبة  فيما  جيدة،  خطوات 
كانت نسبة النجاح فيها كبيرة ولكن رغم ذلك 
كان االتحاد سبباً في عدم حسم ووضع النقاط 
على الحروف في الكثير من القضايا الهامة في 
رياضتنا. ومن هذه النقاط والقضايا الهامة هي 
إن االتحاد لم يستطع حصر عدد األندية والتي 
كانت  والنتيجة  مقنع،  أي سبب  بدون  تكاثرت 
سلبية على الرياضة بشكٍل عام، والدليل الكثير 

مقومات  تمتلك  ال  مازالت  اآلن  األندية  من 
لم يتم سحب  النادي الحقيقي، ولكن رغم ذلك 
الترخيص من أي ناٍد منذ أكثر من عام، وليس 
غريباً إن نشهد ترخيص أندية أخرى رغم إن 

العدد الحالي يبلغ 26ناٍد!!!.

صراعات وخالفات ورياضة اإلقليم 
هي الضحية

كانت  والحقيقة  الكبيرة  المشكلة  الوقت  بنفس 
لم  حتى  واإلقاالت  االستقاالت  بقضية  دائماً 
أُقيل؟؟؟!!!،  يستقيل ومن  من  أحد  يعرف  يعد 
وطبعاً من أصبح خارج االتحاد، الجواب هو 
ألسباب  والبعض  رياضية  غير  األجواء  أن 
هجوم  يبدأ  ما  سرعان  والبعض  خاصة 
البعض  حتى  والرياضة  االتحاد  على  معاكس 
تم  وعندما  العمل  وطلبوا  عادوا  أبعدوا  ممن 
رفض ذلك قاموا على الفور بمهاجمة االتحاد 
والرياضة بشكٍل عام، وهذا دليل يُظِهر حقيقة 
المادي  العمل والربح  الكثيرين ممن غرضهم 
التي  والمناصب وليس همهم تطوير رياضتنا 
تعتبر على حافة الهاوية في الوقت الحالي. هيئة 
الشباب والرياضة تتحمل جزء من المسؤولية 
عاد  فاالتحاد  اآلن  الرياضة  حالة  عليه  لما 
إلى حاضنة هيئة  من جديد في عام 2018م، 
ولكن  للهيئة  إدارياً  وأُتبع  والرياضة،  الشباب 
لم نجد خطوات حقيقية لمعالجة مشاكل االتحاد 

رئيس  تغير  2018م،  عام  في  العكس  على 
مكتب كرة القدم لعدة مرات وليس ببعيد تغيره 
الجميع  وكذلك  القادم.  الفترة  خالل  جديد  من 
من  ال  لهم  ال عالقة  بوجود شخصيات  يدرك 
بعيد وال من قريب بالرياضة ولكنهم موجودين 
في االتحاد وهنا السؤال يطرح نفسه من يدعم 

هؤالء ومن يبقيهم في هذا المكان؟؟؟.

متى يتم وضع النقاط على احلروف؟؟؟

القضية تطول في مشاكل االتحاد والرياضيين 
واإلقاالت  االستقاالت  قضية  ولكن  أنفسهم 
فالثبات  الكثيرين،  تؤرق  قضية  باتت  الدائمة 
في العمل ومن قبل األخصائيين خطوة سوف 
من  الكثيرين  ولكن  لرياضتنا،  بخير  تبشر 
الرياضيين الذين يطلب منه االنضمام لالتحاد 
ال يقبل بالعمل ألسباب كثيرة ومنها عدم فسح 
تداخالت  وحصول  العمل  بحرية  لهم  المجال 
تجربتهم  تم  البعض  وطبعاً  وهناك،  هنا  من 
داخل  عملهم  في  ينجحون  سوف  بأنهم  وظن 
وفي  ذلك،  عكس  حصل  أيضاً  ولكن  االتحاد 
المحصلة رياضتنا هي الخاسر األكبر في كل 
ذلك، فهل من حل حقيقي لالتحاد الرياضي في 
إقليم الجزيرة؟؟؟ أم سوف نستمر بنفس الدوامة 

إلى ما ال نهاية؟؟؟.

الدورة  منافسات  انطلقت  ـ  روناهي/قامشلو 
»محمد  الفقيد  باسم  لعام 2019م،  الرمضانية 
عبد  محمد  الشهيد  ـ  لوران(  )أبو  شيخموس 

القادر )أبو هاكوب(« وذلك بمشاركة 32 فريقاً 
قُِسموا على ثمان مجموعات، بحيث تقام جميع 
المباريات على أرضية ملعب قامشلو الكروي 

غربي  الحزام  طريق  على  الواقع  المغطى 
بوابة نصيبين وقامشلو، وتُلعب في اليوم ثالث 
مباريات بتمام الساعة: العاشرة والحادية عشر 

والثانية عشر ليالً.

بكرة  الرمضانية  الدورة  منافسات  وانطلقت 
الكروي  قامشلو  ملعب  أرضية  على  القدم 
المغطى، وتقام كل يوم ثالث مباريات، وتشتد 
المنافسات الحقاً بعد االنتهاء من الدور األول 
ويصبح نظام األدوار بخروج المغلوب، وإليكم 

نتائج األيام األربعة األولى للدورة:

ـ القلعة 1×5 االتحاد.

ـ براتي 2×5 هسو.

ـ آلند 2×2 هفال قدوربك.

ـ شمس 4 × 0 آفدار.

ـ شباب الكرد 1 × 1 الخطاطين.

ـ العنترية 2 × 2 زيوى

ـ دجلة 3 × 2 أفاشين. 

ـ الجزيرة 1 × 0 الرحمة.

ـ النضال 4 × 3 قناة السويس.

ـ الحبوب 1×0 أرمنج. 

ـ الصناعة 1×3 باز الهاللية.

ـ قنديل 3×2 شباب ملعب الصناعة.

حققت أندية إنكلترا، رقماً تاريخياً غير مسبوق، 
على مستوى البطوالت األوروبية للفرق.

فإن  لإلحصائيات،  »أوبتا«  لشبكة  ووفقاً 
دوري  لبطولتي  النهائيتين  المباراتين  أطراف 
دولة  من  األوروبي،  والدوري  أوروبا  أبطال 

واحدة ألول مرة في التاريخ.

بلوغ  في  هوتسبير  وتوتنهام  ليفربول  ونجح 
عقب  أوروبا،  أبطال  لدوري  النهائية  المباراة 
في  أمستردام  وأياكس  برشلونة  على  التفوق 

نصف النهائي.

الجانب اآلخر، وصل آرسنال وتشيلسي  على 
على  األوروبي،  الدوري  بطولة  نهائي  إلى 

حساب فالنسيا وآينتراخت فرانكفورت.

ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية للدوري 

يقام  بينما  الجاري،  أيار   29 يوم  األوروبي 
نهائي دوري األبطال يوم 1حزيران المقبل.

3رياضة مرأة10

روناهي/ كركي لكي - من خالل تعاملي مع أدواتي يف جمال األشغال اليدوية زادت مهاراتي وتطورت 
عالقاتي االجتماعية، وهذا مهم جدًا بالنسبة يل من الناحيتني النفسية واملعنوية، فكل امرأة ميكن أن 

ترتك بصمة يف اجملتمع، هذا ما أكدته لنا املواطنة إميان إبراهيم واليت متتهن حِرفة األشغال اليدوية.

استطالع/ دالل جان             

تقرير/ إيفا ابراهيم 

تقرير/  ليكرين خاني

تقرير/ جوان حممد

تقرير/ جوان روناهي 

حياة حسن

مرآة املرأة

هيفيدار خالد

مزكني .. غربت آيدن 
املناضلة والفنانة الثورية

قادت  الجميل،  الصوت  صاحبة  مزكين 
بأغانيها  والوطنية  النضالية  مسيرتها 
الثورية، والتي كانت تغنيها لألمهات وجمال 
الذي  وللنضال  الرفاق،  ومقاومة  كردستان 
واإلنسانية.  الشعوب  حرية  سبيل  في  بُِذل 
ستة  من  أكثر  مرور  من  الرغم  وعلى 
أنه مازال  إال  على شهادتها  وعشرين عاماً 

صدى صوتها وألحان أغانيها في أذهاننا. 

الرفيقة غربت أيدن »مزكين«، كانت إحدى 
الرفيقات المناضالت اللواتي خلقن بنضالهن 
وفنهن ميراثاً من الفن الثوري الكردستاني، 
فعملت على إحياء التراث الكردي األصيل 

بصوتها الرائع. 

عينها  أيدن  غربت  الكردية  الفتاة  فتحت 
فيه  شع  الذي  بشيريه  بوادي  الحياة  على 
في  كردستان،  حرية  ثورة  شرارات  أولى 
قرية بياليدار التابعة لمدينة باطمان بباكور 
كردستان في عام 1962م، في عائلة وطنية 
والمعنوية. وتتعرف  المادية  بقيمها  مرتبطة 
عن  كردستان  حرية  حركة  على  غربت 
طريق الرفيق معصوم قور قماز« عكيد«، 
الذي تعرف على الحركة من خالل الرفيق 
يناضل  كان  الذي  دوغان  مظلوم  والثوري 
االنقالب  الشعب حينذاك. وقبل حدوث  بين 
أيلول من عام 1980م،  في 12  العسكري 
في تركيا بفترة قصيرة انضمت غربت إلى 
صفوف الحرية في باطمان مع مجموعة من 

رفاقها. 

وبعد انضمامها إلى نضال الحرية، توجهت 
إلى ساحة القيادة في أكاديمية معصوم قور 
بالقائد  واجتمعت  بلبنان  البقاع  في  قماز 
تدريبية  دورة  هناك  تلقت  حيث  أوجالن. 
للدورة  إنهائها  أيديولوجية وعسكرية، وبعد 
وللقيام  التنظيمية  الفعاليات  في  فرزها  تم 
الكردي  الثقافي  النضال  وتطوير  بتنظيم 
في  فشاركت  1983م.  عام  في  أوروبا  في 
هناك  »هونركوم«،  والفن  الثقافة  نشاطات 
حينذاك  فعرفت  مؤسسيها،  من  وأصبحت 
حاملةً  أوروبا،  في  مزكين  الفنانة  باسم 
المسرح  خشبة  تصعد  وهي  الميكرفون 
المهيب  بصوتها  وتغني  القصيرة،  بقامتها 

أمام الجمهور. 

نشاطاها  جانب  إلى  مزكين  الرفيقة  تمكنت 
والفعاليات  النشاطات  إدارة  من  الفني، 
في  الشعب  بين  والتنظيمية  الحزبية 
النظري  الثوري،  نضالها  وتصعيد  أوروبا 
واأليديولوجي، وقامت بإدارة المؤتمر األول 
في بداية حركة المرأة في أوربا. فقد كانت 
بثقافتها  ومرتبطة  قوية  شعبية  سمات  ذات 
الشعب  قبل  من  كثيراً  ومحبوبة  الكردية 
أي  ترجع  أن  دون  بينهم  الثورية  لوقفتها 

خطوة إلى الوراء.

بكل  ساهمت  أوروبا  في  بقائها  فترة  وطيلة 
الغنائية،  برخدان  فرقة  تأسيس  في  قوتها 
النضال  تصعيد  في  كبيراً  دوراً  لعبت  التي 
أغانيها  خالل  من  كردستان،  في  الثوري 
الوطنية والثورية التي سجلتها في تلك الفترة 
فغدت من المؤسسين األوائل والحقيقين في 
كفنانة  ذاتها  إلى  تنظر  تكن  لم  الفرقة.  هذه 
فقط، بل كانت تطور ذاتها من كافة النواحي 

الفكرية والعملية والتنظيمية. 

العذب  صوتها  لقي  التي  مزكين  الفنانة 
كانت  األربعة،  كردستان  أجزاء  في  صدى 
تمارس ثالث مواهب في آن معاً فهي الفنانة 
والثورية والمناضلة من أجل حرية المرأة، 
بين  فيما  مزجت  مناضلة  فنانة  وباعتبارها 

فنها ونضالها الثوري في سبيل التحرر. 

مزكين التي كّرست كل حياتها من أجل الفن 
وطن  أبطال  وبطوالت  الكردي،  الثوري 
والتحقت  ميكرفونها  تركت  والنار،  الشمس 
بأسخن ساحة من ساحات النضال في جبال 
الحرية ولتصبح هذه المرة، الكريال والفنانة 
والثورية والقيادية لقيادة الحرب والمقاتلين. 

مزكين  الرفيقة  أدتها  التي  الحرية  أغاني 
سطّرت  وقد  الماليين،  سيمفونية  أصبحت 
العديدات من النساء الكرديات مالحم بطولية 

وأساطير النصر على خطاها.

حتولت هوايتي لِدرع اقتصادي 
احتمي به من نهش اجملتمع

نساء احلسكة: »يسعى أردوغان من بناء جدار تقسيم 
سوريا؛ إىل إعادة أجماد الطورانية العثمانية«

املرأة يف روج آفا والشمال السوري عنوان لنضال الشعوب الكادحة

مىت يتوقف مسلسل اإلقاالت واالستقاالت يف االحتاد الرياضي؟؟؟

انطالق الدورة الرمضانية الكروية بقامشلو

ً
ر تارخيا

ّ
سط

ُ
إنكلرتا ت

 يف القارة العجوز
ً
 جديدا

أهني سليمان جيهان فرمان نرمني ساالر سينو

سنة  بداية  مع  عمله  اجلزيرة  بإقليم  الرياضي  االحتاد  فعليًّا  بدأ  ـ  قامشلو   / روناهي 
2016م، وعُلِقت اآلمال على هذا االحتاد لتوجيه الرياضة حنو األفضل ولكن حصل 
هذا  يف  جذريًا  حتوّاًل  سنشهد  فهل  رياضيًا  اآلن  حتى  مستمر  والرتاجع  ذلك  عكس 

العام ؟؟؟ أم سوف نستمر على نفس احلال.

جوان محمد

مؤمتر رياضي ضرورة 
لحة اآلن

ُ
وحاجة م

مؤتمر  عقد  الضروري  من  أصبح 
الجزيرة  إقليم  في  الرياضي  لالتحاد 
برياضتنا،  تُحِدق  التي  المخاطر  لتدارك 
إدارات  بين  ما  واالبتعاد  الشتات  فحالة 
األندية واالتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة 
أصبحت واضحة للجميع، وغياب التعاون 
أحد  السبب ال  الطرفين حاضر ومن  بين 
القول  المفترض  من  كان  أنه  علماً  يعلم. 
والهدف  واحد،  طرف  بأنهما  عنهما 
بر  على  اإلقليم  في  الرياضة  إرساء  هو 
الذي  الرياضي  المؤتمر  ولكن  األمان، 
بات  أشهر  قبل  عقده  المفترض  من  كان 
ذكر  بدون  آخر  إلى  وقت  من  يتأجل 
األمر  لهذا  أحد  أي  يتطرق  ولم  األسباب 
يعد  لم  أصالً  الذي  االتحاد  من  حتى  وال 
االستقاالت  بحكم  يديره؟؟؟،  من  يعرف 
واإلقاالت التي تطل فيه كل فترة. المؤتمر 
عقده،  الضرورة  من  أصبح  الرياضي 
الهاوية  نحو  تتجه  ذكرت  كما  فرياضتنا 
النوادي،  عدد  مثل  النقاط  من  الكثير  في 
وسحب  لتقليصها  عنها  التحدث  يتم  لم 
بالفعل غير مؤهل  ناٍد  الترخيص من كل 
وال يستوفي شروط الترخيص، باإلضافة 
باتت  والصاالت  للمالعب  التحتية  للبنية 
الوقوف  يجب  التي  المواضيع  أهم  من 
مجرد  وليس  والفعل  بالقول  بجدية  عليها 
إطالق وعود مثل األعوام السابقة، بحيث 
حتى اآلن الماليين صرفت بدون أي نتائج 
إيجابية تُذكر. الرياضيين أيضاً ال يملكون 
هادفة  مشاريع  وال  واضحة  نقاط  بالفعل 
الكثيرين  مهمة  الشعارات  ورفع  وواقعية 
وعلى األرض، قلة قليلة من األندية باتت 
وتنظيمية  جيدة  بطريقة  نواديها  تُسيّر 
وطبعاً هي تحت رعاية هيئات أو أحزاب 
ُمفلسة  باتت  األندية  من  والكثير  سياسية، 
بسبب المصاريف وكثرة البطوالت ولعدم 
وجود دعم حقيقي من أي طرف في اإلقليم 
فأصبحت القضية مجرد دبر حالك وحالل 
الراعي عملية  البحث عن  الشاطر،  على 
ولكن  تنتهجها  أندية  إدارات  كافة  باتت 
رعاية  على  الحصول  السهل  من  ليس 
من أي جهة أو مؤسسة، ألنه باتت بعض 
الهيئات  رعاية  قضية  من  تستفيد  األندية 
وتزويرها  بالفواتير  التالعب  يتم  بحيث 
ناهيك عن العمل لتأجيل من هم مطلوبين 
النقاط  الذاتي، والكثير من  الدفاع  لواجب 
التي سوف تأتي في وقتها ولكن كل ذلك 
الرياضي  االتحاد  عقد  بضرورة  يوحي 
عكس  مرجوة  بنتائج  والخروج  مؤتمره 
مجرد  كان  الذي  األول  الفاشل  المؤتمر 
رنانة  شعارات  ورفع  وكالم  تصوير 
وتحمل كل من حضر مسؤولية فشل ذلك 
مازالت  الوخيمة  نتائجه  وبالفعل  المؤتمر 
عقد  بنجاح  أمل  إعطاء  على  سلباً  تؤثر 
عقده  تم  حال  في  هذا  القادم،  المؤتمر 
خطوات  أية  باألفق  تُلوح  فال  وإقامته، 
حقيقية وجدية من قبل االتحاد تجاه ذلك، 
خبر  أي  مثل  يأتي  قد  يدري  من  ولكن 
عاجل يأتي في ساعات متأخرة من الليل 
ويقال  بطولة  إقامة  أو  مباراة  تأجيل  من 
لالتحاد  الثاني  المؤتمر  يقام  سوف  غداً 
عقده  بحكم  زحل  كوكب  في  الرياضي 
على  يشكل خطورة  األرض سوف  على 
وبحوزته  مستهدف  فالجميع  المجتمعين 
تجوز  ال  عمل  وخرائط  ومشاريع  نقاط 
في  المؤتمر،  قاعة  دخول  قبل  تشاهد  أن 
يضع  رياضي  مؤتمر  سنشهد  هل  الختام 
من  ويخرج  وينفذها  المناسبة  الحلول 
الفضفاضة؟؟؟  الوعود والشعارات  بودقة 
أم سنشهد مؤتمر رياضي مجرد تصوير 
السابق؟؟؟  المؤتمر  مثل  ووعود  وكالم 
طبعاً هذا لو أقيم مؤتمر رياضي وتم عقده.

املرصد 
الرياضي

حمررة الصفحة/ميديا غامن حمرر الصفحة/ جوان حممد

وبفترة  صغيرة  تجربة  ـ  قامشلو  روناهي/ 
الخطوات  من  الكثير  أنجزت  قصيرة  تعتبر 
الهامة في إقليم الجزيرة على صعيد لعبة كرة 
للسيدات من قبل العبات نوادي اإلقليم،  القدم 
السوري،  للداخل  التجربة  هذه  وصلت  بحيث 
بصمتهن  ووضعن  هناك،  بدوري  وشاركن 
وتميزن بجدارة مقارنة بالظروف التي مررن 
بها خالل فترة اعتناقهن وممارستهن للعبة كرة 

القدم.

الحالي  الوقت  في  الجزيرة  إقليم  في  يتواجد 
أهلي  ـ  قامشلو  لنوادي:  القدم  لكرة  سيدات 
عامودا ـ فدنك ـ جودي ـ براتي ـ قنديل ـ سري 
فرق  تفعيل  وجاري  الحسكة،  شبيبة  كانيه، 
نسائية من أندية أخرى، وأقيم حتى اآلن دوري 
2018م،  عام  في  وكذلك  2017م،  عام  في 
مدار  على  اللقب  قامشلو  سيدات  وأحرزن 
في  كأس  أول  لقب  لحملهن  باإلضافة  العامين 

العام المنصرم.

تجربة الدوريات في اإلقليم وتشكيل فرق يأتي 
إدارة  قامت  فقد  لألندية  اإلنجاز  المقدمة  في 

رغم  القدم،  لكرة  نسائية  فرق  بتشكيل  األندية 
عدم وجود أي بند في الترخيص يفرض تفعيل 
لعبة نسائية ولكن إدارات هذه األندية واظبت 
كانت  األندية  وأول  نسائية  فرق  تشكيل  على 
قامشلو وكبرت التجربة لنصل اليوم إلى ثمان 

نواٍد والعدد في تزايد.

تقديم الدعم خطوة ستجلب 

نجاحات أكرب
القليل من  إال  تتلَق  الكثير ولم  األندية صرفت 
االتحاد الرياضي في قضية الدعم، وحتى باقي 
والمنظمات  المرأة  بشؤون  المعنية  الجهات 
المدنية لم تقدم أي دعم وال أي تقارب حتى من 
إنجازات  أكثر، لحققت  بها  اهتمت  لو  مواهب 

أكبر.

مثل  الجزيرة  إقليم  أندية  من  سيدات  شاركت 
ببطولة  كانيه  وسري  عامودا  وأهلي  قامشلو 
بدمشق  عاماً  عشرين  سنة  تحت  السيدات 
وشاركن باسم ناديي الجهاد وعامودا، عامودا 
سيداتهن  قدمت  ولكن  األول  الدور  يجتاز  لم 
مستوى جيد ونتائج جيدة مقارنة بالدعم المقدم 
فقد  الجهاد  سيدات  بينما  األخرى،  لألندية 
حصلن على المركز الرابع في البطولة وسجلن 
أكبر نتيجة وفزن على سيدات قطنا بنتيجة 27 

هدفاً مقابل هدف واحد.

مادياً  المطلوب  الدعم  تقديم  تم  حال  في  وهنا 
ومعنوياً لالعبات األندية في إقليم الجزيرة من 
قبل المعنيين لوجدنهن يقدمن األفضل مما قدمن 
في بطولة دمشق، ولشهدنا دوريات وبطوالت 
أنجح في إقليم الجزيرة، ولكن رغم ذلك هؤالء 
الالعبات تُرفع لهن القبعات لما يحققَن من أداًء 
جيد في المستطيل األخضر باإلضافة إلى إنهن 
والتقاليد  والمعوقات  الظروف  كافة  يقاومن 
والعادات وال يتراجعن عن أهدافهن، وبالفعل 
العبات إقليم الجزيرة كنز ثمين ولكن هل من 

مهتم؟؟؟

بدِعن يف كل مكان
ُ
سيدات إقليم اجلزيرة لكرة القدم ي
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لعبت الَعشائُر السوريَّة عبَّر تاريخها الطويل 
االستقراِر  تعزيِز  في  إيجابياً  دوراً  الحافل 
الجغرافّي على األرِض  واألماِن في نطاقها 
المنظومة  هذِه  وجوِد  وحال  السوريَّة، 
النسيِج  جوهر  تُعتبُر  التي  الُمجتمعيَّة 
االجتماعي للُمجتمعاِت والشعوب بشكٍل عاٍم 
الفوضى  إلى  المنطقة  شعوِب  انجراِر  دون 
التي تسببها انهيار األنظمة التي تحكم فكانت 
لهذه األنظمة تحفظ األمن  بديالً حقيقياً  دائماً 
وتحقق العدالة بين أفراد المجتمع، فكانت وال 
زالت من أهم ضمانات االستقرار واألمان، 
الفريدة والمتميزة  التركيبة  وعرف عن هذه 
سلميتها والعمل على حل المشاكل المجتمعية 

للشعوب.

تاريخها  عبّر  المنظومة  هذه  وتعرَّضت 
والمصادرِة  االستغالِل  لمحاوالِت  الطويّل 
العقليَّة  نتيجة  المقصود  والتهميِش  والتغييِب 
الحاكمة  لألنظمة  واالستغالليَّة  الُمتسلطة 
التي توالت على حكِم سوريا، نتيجة إدراكها 
ألهميَّة هذه المنظومة وتأثيرها على المجتمع 

الذي  االجتماعي  الثقل  بسبب  مباشٍر  بشكٍل 
على  االلتفاِف  على  عملت  لذلك  به،  تتمتُع 
هذِه المنظومة وجذب شيوِخ العشائر بطريقٍة 
أو بأخرى الى جانبها، والعمل على إغرائهم 
الى  ينصاع  لم  والذي  األساليب،  بمختلِف 
أوامرها كان يتعرُض الى االعتقال أو النفي 
الى خارج البالِد، وهذا ما يُفسُر وجوَد بعِض 
الجغرافي  النطاق  خارِج  العشائر  شيوِخ 
مكانتِه  على  البقاِء  من  الرغِم  على  لسوريا 

بين أبناِء عشيرته أو قبيلته.

قوله  أريد  ما  ذكره  تم  ما  بتكراِر  أقوم  لن 
بأنَّه على الرغم مما حدث في سوريا؛ نتيجةُ 
السوريَّة،  الشعوُب  بها  ابتليت  التي  األزمة 
ِالنسيج  خيوط  أهِم  هي  العشائر  بقيت  فقد 
السوري المتنوِع المتجانس بل وأساسه الذي 
اُستخدم  بما  تهميشه  وال  تغييبهُ،  يمكن  ال 
الُمتسلطوَن  عليها  عمل  التي  الوسائل  من 
وأصحابُ الكراسي، ولدى هذا النسيج القدرة 
متجانسٍة  غير  تركيبٍه  أي  من  النفوِر  على 
أبناِء  نهوَض  فسرَّ  ما  وهذا  عنه،  وغريبٍة 

كل  ضد  حربٍة  كرأِس  ووقوفهم  العشائر، 
الغزاة، والطامعين والحكَّام الظالمين، وهبّوا 
من  أوتوا  ما  بكلِّ  وطنهم  تُراب  عن  للدفاِع 
قوة، وانظموا إلى جانِب الحّق ليدحروا الظُلم 
إلى  وجولة  صولةٌ  لهم  فكان  والظالميين، 
وجِه  في  الديمقراطيَّة  سوريا  قواِت  جانِب 
اإلرهاب، وتحريِر البالِد والعباد والُمشاركة 
ُدمرت،  التي  الُمحررة  المناطِق  بناِء  في 
الذاتيَّة  اإلدارة  في  قوٍة  وبكِل  ويُشاركون 
إليمانهم  بهيكليتها  واالندماج  الديمقراطيَّة، 
بهذا الَمشروع الديمقراطي الذي أثبت نجاحهُ 
اتهامهم  يتم  ذلك  وبعد  كافة،  األصعدة  على 

بالخيانِة واالرتهاِن والعمالِة.

وحب  الوطنيَّة،  مقاييس  هي  ما  أعلُم  ال 
الوطِن، والتضحيَّة في سبيلِه حسب ما يفهمهُ 
من يُطلقون أبواَق توصيفاتهم تلك...؟!، ومن 
تَصريحات  هكذا  إطالق  حُق  لهم  شّرعَن 
وتوصيفات؟!، على الرغِم من موقف مجلس 
الحلِّ  مع  أنَّه  الواضح  الديمقراطيَّة  سوريا 
السوري، ومع الحواِر، والنقاِش، ومع وحدِة 

موقٍف  أي  لهُ  وليس  السوريّة،  األراضي 
بعض  يلصقها  أن  يُحاول  أخرى  نوايا  أو 
المجلُس  يحققهُ  ما  يغيظهم  التي  األطراف 
وكافِة  العشائِر،  أبناِء  مع  سوياً  المذكور 
إنجازات  من  السوريَّة  والشعوِب  المكوناِت 
لقوات  الُمساند  موقفهم  عن  أعربوا  الذين 
لها  السياسيَّة  والمظلة  الديمقراطيَّة،  سوريا 
في  الديمقراطيَّة  سوريا  بمجلس  الُمتمثُل 
عين  بمدينِة  ُعقد  الذي  العشائري  الملتقى 
عيسى، إذاً ال تبرير للتصريحاِت واالتهاماِت 
التي تُطلق من بعِض األطراف، وال تُفهم إال 
تكون معنا وإال  أن  )أما  التعصب  في سياق 
فأنت ضدنا(، وال أظنُّ أن هذِه التصريحات 
يحتاُج  التي  الظروِف  هذِه  في  نفعاً  تجدي 
يستوعُب  جامٍع  خطاٍب  الى  السوريين  فيها 
الجميع ال خطاب ُمعرقٍل ومعطٍل. اعتقد بأنَّ 
باذالً  ُمدافعاً  مقاييس أن تكون وطنياً سورياً 
سبيِل  في  تضحياٍت  من  تقدمهُ  ما  حجُم  هو 
تعدديَّة  ديمقراطيَّة  سوريا  المستقبل،  سوريا 
ال مركزيَّة يتمتُع أهلها وناسها بكافِة حقوقهم 
أو  تهميٍش  أو  تغييٍب  دوَن  المشروعة، 

مصادرٍة لرغباتهم وهذا ما يُنادي بِه مجلُس 
ذلك  وبعد  مرٍة،  كل  في  الديمقراطيَّة  سوريا 

يُتهم بالخيانِة واالرتهاِن والتبعيَّة..!.

تعتبر العشائر السورية خزاناً بشرياً هائالً لما 
لها من تأثير بالغ األهمية في الحياة العامة، 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في  وبخاصة 
والبيئة العشائرية تمتاز بعدة صفات وميزات 
هامة، فهي المعروفة باإليثار والكرم وإغاثة 
والدفاع  الوطنية،  النداءات  وتلبية  الملهوف 
عن األرض والشرف ضد المخاطر المحدقة 
التي  العامة  البيئة  عن  أتحدث  وبالطبع  بها. 
تتصف بها العشائر عربيةً كانت أم كردية، 
واألزمنة  التواريخ  عليه  أكدت  ما  وهذا 
المتعاقبة الماضية والحاضرة، ففي الماضي 
أنواع  جميع  ضد  والتعاضد  التالحم  كان 
لها  تعرض  التي  والمصاعب  االحتالالت 

الوطن، واآلن نرى ذلك جلياً فيما تسعى إليه 
العشائر. ولعل رفد قوات سوريا الديمقراطية 
بما  األبرز  السمة  هي  المقاتلين  من  بالمزيد 
ألسنتها،  مختلف  وعلى  العشائر  به  تقوم 
وأيضاً الوقوف خلف هذه القوات وتقديم كل 
المجالس  في  واالنخراط  لها،  ممكن  هو  ما 
المحررة كافة، كانت سمةً  للمناطق  المحلية 
اجتمعت  التي  العشائر  لهذه  أخرى  بارزة 
ترددها  لتقول كلمتها والتي  في عين عيسى 
في كل وقت وحين، أال تتنازل عن شبٍر من 
كلف  ومهما  كان،  كائٍن  ألي  الوطن  أرض 
ذلك من أثمان. وهي على استعداد للتضحية 
بالغالي والنفيس في سبيل العيش الحر الكريم 
ومهما بلغ من قوة، والوصول بالوطن إلى بر 
بسوريا  تعصف  التي  األزمة  وإنهاء  األمان 
المعضلة  هذه  سنوات،  ثماني  من  أكثر  منذ 
كي  أمدها  إلطالة  الدول  بعض  عملت  التي 
تستفيد مما آلت إليها األمور، لتكون الوصي 
وتنهب خيراته. ومن  السوري  الشعب  على 
هي  التركي  االحتالل  دولة  أّن  المعروف 
دوراً  ولعبت  عبثت  التي  الدول  أكثر  من 

من  وغيرها  سوريا  في  وتدميرياً  تخريبياً 
لمؤامرات  تخطط  التي  وهي  الجوار،  دول 
تهدف إلى احتالل األراضي السورية كافة، 
والباب  وإعزاز  جرابلس  في  يجري  وما 
وعفرين ما هي إال أدلة دامغة وقاطعة على 
الدور التركي المخرب في المنطقة، وآخر ما 
جدار  بناء  هو  المارقة  الدولة  إليها  توصلت 
في  السورية،  عفرين  مدينة  حول  التقسيم 
إيحاٍء بأن هذه المدينة باتت ضمن الجغرافية 
محيطها  عن  عفرين  سلخ  بهدف  التركية؛ 
نبض  جس  هو  الجدار  هذا  وبناء  السوري. 
للمجتمع الدولي أوالً والنظام السوري ثانياً. 
ومن المعيب بل من العار أن يصرح الرئيس 
الروسي بوتين في وقٍت سابق، أال علم لهم 
ببناء الجدار حول عفرين، وروسيا هي من 
تراقب  وهي  المناطق،  تلك  على  تسيطر 
السخافة  من  أليس  هناك،  النمل  دبيب  حتى 
عظمى  دولة  رئيس  يتنصل  أن  العار  ومن 
من مسؤولياته على األقل تجاه حليفه األسد، 
ويبيع ويشتري بالسوريين من أجل مصالحه 
السوريين  حساب  وعلى  دولته،  ومصالح 

الذين تُِركوا ليواجهوا قدرهم. 

ملتقى العشائر السورية أثبت أنهم مسؤولون 
حساسية  مدى  يعون  بأنهم  الشعب  أمام 
المرحلة ودقتها، والعمل على عدم االنجرار 
يتبعون  الذين  األشخاص  بعض  وراء 
نهار  ليل  ويعملون  الدول،  بعض  ألجندات 
وشرق  شمال  شعوب  بين  الفتن  زرع  على 
سوريا، وهم يدركون أن مبدأ أخّوة الشعوب 
المكتسبات  عن  والدفاع  المشترك  والتعايش 
أولويات  من  يكون  أن  يجب  تحققت،  التي 
على  قادرة  والعشائر  القادمة،  المرحلة 
خلق  تريد  التي  العقول  تلك  من  التخلص 
مادية  منفعة  هو  والثمن  والمشاكل،  الفتنة 
السورية  والعشائر  إال.  ليس  شخصية  أو 
في الملتقى قالوا كلمتهم؛ فأكدوا على العمل 
السورية  األزمة  حل  في  والمساهمة  الجاد 
وإنهاء  السوري،  التراب  ووحدة  سياسياً، 
السورية،  لألراضي  االحتالل  أشكال  كافة 
هو  الشعوب  وأخّوة  المشترك  العيش  وأن 
وقيام  عليه،  االعتماد  يجب  الذي  األساس 
نظام سياسي ديمقراطي مستقر في ظل دولة 
سوري  دستور  ووضع  تعددية،  مركزية  ال 
استثناء،  دون  الجميع  يمثل  توافقي  جديد 
على  والعمل  والمرتزقة  اإلرهاب  ومحاربة 
والعمل  ومحاربته،  المتطرف  الفكر  إنهاء 
السياسية  القوى  لكافة  الصفوف  توحيد  على 

أي  ورفض  سوريا،  لدمقرطة  واالجتماعية 
تمييز على أساس قومي أو ديني أو جنسوي، 
وحرمة الدم السوري على السوري وتوجيه 
األمن  لضرب  يخطط  من  كل  إلى  البنادق 
واالستقرار في المنطقة، والعمل على عودة 
سوريا  قوات  خلف  والوقوف  الُمهجرين 
الديمقراطية ودعمها المطلق في الدفاع عن 

األرض والشعب. 
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مبدأ التقييم املرحلي 
واملراجعات الذاتية

كان للقوى التي تسمي نفسها بالمعارضة اليوم ومع 
كبيرة،  ومهام  فرصة  سوريا  في  الِحراك  بدايات 
والواقع  بالحال  لالنتقال  مساعدة  الظروف  فكانت 
السوري إلى مرحلة مغايرة للتي سادت فيها الفورة 
التي  الفرصة  الشعبية وانطلقت ألسباب معروفة؛ 
أتحدث عنها هي تلك التي سنحت للمعارضة آنذاك 
السورية  القضية  في  هام  موقع  إلى  بالوصول 
المئة  يقارب  ما  سحب  ظل  في  وبخاصة  عالمياً 
لموقف  وتبنيهم  السوري  بالنظام  االعتراف  دولة 
الشعب عبر المعارضة ومن ثم دعمها وفتح المجال 
أمامها للتحرك وفق ما يخدم الشعب السوري في 
المجاالت كافة؛ السياسية، الدبلوماسية، اإلعالمية، 

وحتى المادية والعسكرية أيضاً. 
وعدم  المرحلة  تلك  في  المعارضة  القوى  فشل 
قدرتهم على بناء مشروع للحل في ظل ما توفر من 
إمكانات لعله السبب األبرز فيما آلت إليه األمور 
المعارضة  قدرة  عدم  في  هامة  ودالئل  بعد  فيما 
على التحرك وفق قرارها الذاتي خاصة مع بدايات 
طغى  والذي  اإلخوان  بتيار  التأثر  نحو  انحرافها 
منذ  لنكون  المعارضة  الصبغة  تلك  بعد على  فيما 
لشيء  أجوف  هيكل  أمام  اآلن  حتى  المرحلة  تلك 
اسمه »المعارضة«، أما القرار والتوجه والبرنامج 
وال  المباشر  التركي  والتوجيه  القرار  تحت  فهو 

زال. 
هناك  يكون  أن  من  بّد  ال  عمل  بأي  القيام  في 
تقييمات ذاتية وتحليل للتفاصيل الهامة المؤثرة في 
آليات  في  المبدأ  هذا  فغياب  وهنا  والتراجع  التقدم 
إلى  إيصالها  المعارضة سبّب دون شك في  عمل 
ما هي عليه؛ نعتقد بأن السنوات التي مضت وما 
شهدناه من تداخل لألمور وتحركات دولية، إقليمية 
وّجر بعض األمور نحو التناحر محلياً؛ االرتزاق 
في  الحالي  التصعيد  داعش،  هزيمة  وتطوراته، 
الداخل السوري، االحتالل التركي العلني وهجومه 
الفاشي في عفرين.. إلخ كل هذه األمور تحتاج إلى 
التقييم ذاته الذي تحدثت عنه؛ كي ال يكون الوضع 
بشكل  أقصد  اآلن،  عليه  هو  لما  فترة  بعد  مماثل 
بالمعارضة  ذاتها  تسمي  التي  األطراف  خاص 

السورية. 
األخطاء  تثبيت  بعد  تراجع  هناك  يكون  أن  يجب 
لدولة  خاصة  تمت  التي  التبعية  من  والتحرر 
التوافق مع  بإجراءات  البدء  التركي مع  االحتالل 
من  العمل  الديمقراطي،  الجديد  السوري  الجسم 
التغيير ال يمكن أن يكون هناك نجاح  أجل خدمة 
وفي  إنها  حيث  الراهنة،  حالتها  مع  القوى  لهذه 
تحقق  لم  أمامها  المفتوحة  وباإلمكانات  أوجها 
شيئاً؛ فكيف في هذا الوضع وهذه الحالة؟! العودة 
وتصحيح  بخاطئ  ليس  شيء  األمور  تقييم  إلى 
المسارات وفق توجه الوطنية الفعلية هام. في الشق 
المتعلق بالكرد ضمن الخط المذكور )المعارضة ـ 
االئتالف الحالي( ال نعتقد بأن هناك ما يتعارض 
مع وجهة نظر أي طرف كردي حينما نتحدث نحن 
على إننا ماضون نحو حل القضية الكردية ضمن 
القضايا العالقة في سوريا وتثبيت الحقوق والدور 
الكردي اعتماداً على مشروع األمة الديمقراطية؛ 
تتحرك  الكردية  األطراف  بعض  تزال  ال  فلماذا 
داخل ذلك الجسم األجوف غير المحقق ألي شيء 
للسوريين مع ضياعهم لفرص وإمكانات كبيرة وال 
تتجه نحو منحى آخر )المشروع الديمقراطي الذي 
يقوده الكرد وشعوب المنطقة( مع وضع اإلمكانات 

في تحقيق هذا الهدف الكردي؟
تحقيقه  تم  ما  على  والحرص  النصيحة  باب  من 
كردياً، من أجل الحفاظ على اإلنجازات التاريخية، 
األهداف  لتوحيد  فيه؛  والتوسع  الشرخ  خلق  لمنع 
لما يخدم تاريخ وهوية وقضية شعبنا؛ فإن الطرف 
الكردي ضمن الصف الذي يسمي نفسه بالمعارضة 
مسارهم  عن  للتراجع  مدعوين  ذاته  الصف  كما 
البعيد عن طموح الكرد وكل السوريين وال بد من 
يكون  لهم  دور  لبناء  حقيقي  تقييم  أمام  يكونوا  أن 
هذا الدور مؤثر وفّعال ونابع من رؤى استراتيجية 
ال أمور آنية مستثمرة من قبل بعض الجهات التي 
تريد دوام حال الشتات هذا واالبتعاد عن االلتحام 

بمشروع خدمة الكرد والسوريين جميعاً.

مصطفى اخلليل

4

شاهوز حسن

منان خلباش

باسم  الناطق  في حوار أجرته صحيفتنا مع 
أحمد  الحليم  عبد  كردستان  كادحي  حزب 
سوريا  تعيشها  التي  األوضاع  حول  الوي 
ومستجدات األزمة، والدور التي تلعبه دولة 
وبناء جدار  استمراها  التركي في  االحتالل 
المشكلة  »إن  قائالً:  أكد  عفرين  في  التقسيم 
قوى  تدخل  بسبب  تعقيداً؛  ازدادت  السورية 
أوضح  كما  السوريين«،  شؤون  في  عديدة 
من  لكل  وطنية  مشاريع  وجود  عدم  أن 
أدى  ما  هو  المعارضة،  تسمى  وما  النظام 
وأشار  المستعصية.  المشاكل  إلى جملة من 
إلى  تسعى  التركي  االحتالل  دولة  أن  إلى 
العثمانية على حساب  السلطنة  أمجاد  إعادة 
واحتالل  السورية  الجغرافية  في  التوسع 
جدار  خالل  من  ذلك  ويظهر  منها،  أجزاء 
التقسيم الذي تبنيه حول عفرين. وبرر الوي 
التقسيم  جدار  حيال  السوري  النظام  صمت 
ألسباب متعلقة ببعض التوافقات التي تجري 
بإيجابية  ونظر  وإيران  وتركيا  روسيا  بين 
في  انعقد  الذي  العربية  العشائر  ملتقى  إلى 
باالتجاه  خطوة  بأنه  منوهاً  عيسى  عين 
بعد هزيمة مرتزقة داعش، وفيما  الصحيح 
يتعلق بأزمة معتقلي مرتزقة داعش؛ طالب 
الوي األمم المتحدة وكل الدول المعنية بهذه 
القضية والقوى الفاعلة إلى إيجاد حل سريع 
المعتقلين. وكان الحوار على الشكل  ألزمة 

التالي:  
ـ بداية ما هي قراءتكم للواقع السوري بعد 
أكثر من ثماني سنوات من بدء األزمة وما 

آلت إليه األمور؟
 الواقع السوري ما زال متأزماً، بل األزمة 
في  عديدة  قوى  تدخل  نتيجة  أكثر  تعقدت 
المسألة السورية وكل حسب أجندته وحسب 
ما تفضي إليه مصالحه. قبل ثماني سنوات 
الساحات  إلى  السوري  الشعب  انطلق 
وإنهاء  والكرامة،  بالحرية  مطالباً  العامة 
مشروعة  كانت  المطالب  تلك  االستبداد، 
الشعب  جميع  مطالب  كانت  وهي  ومحقة 
لكن؛  وأطيافه.  مكوناته  وبكافة  السوري 
هذا  قرار  مصادرة  تم  وجيزة  فترة  بعد 
كل  فعمل  الديمقراطي،  الشعبي  الحراك 
عسكرة  على  والمعارضة  النظام،  من 
إلى  أدى  الذي  األمر  السلمية  المظاهرات 
ولم  لمضمونها،  السلمية  المظاهرات  فقدان 
شيئاً  وتبيّن  السالح،  غير  الميدان  في  يبَق 
فشيئاً أن كالً من النظام والمعارضة، ونتيجة 
لبنيتهما الفكرية أنه ليس لهما مشاريع حلول 
وطنية. فكل طرف يعمل ألجل إبادة اآلخر 

الطائفية والمذهبية حتى بات  والمنطلق هو 
المرء لألسف يقتل على الهوية، وحتى اآلن 
لم يتعظ الطرفان من تجاربهما الفاشلة، فال 
هذا حقق النصر وال اآلخر، وكان نصرهما 
وشعباً،  أرضاً  الوطن  تدمير  هو  الوحيد 
واقع  هو  اآلن  السوري  الواقع  وكخالصة 
متأزم جداً نتيجة عدم وجود مشاريع وطنية 
رؤى  حتى  وال  للمعارضة  وال  للنظام،  ال 

واضحة للمجتمع الدولي حول الحل.
ـ بدأت دولة االحتالل التركي بعد مضي سنة 
إسمنتي  جدار  ببناء  لعفرين  احتاللها  من 
برأيكم  التقسيم(،  )جدار  عفرين  حول 
هذا  خالل  من  تركيا  إليه  تسعى  الذي  ما 

اإلجراء؟ 
دولة  تدخلت  السورية  الثورة  بداية  منذ 
الشأن  في  سافر  بشكل  التركي  االحتالل 

تحول  أي  يحدث  لئال  السوري،  الداخلي 
ديمقراطي حقيقي تتحقق فيه آمال الشعوب 
السورية، وال يخفى على أحد العداء التركي 
لمطاليب الشعب الكردي أينما وجد، فعندما 
وجدت دولة االحتالل التركي أن هناك حالة 
عفرين  في  الكرد  قبل  من  تدار  ديمقراطية 
احتلت المدينة بتوافقات وصفقات وتنازالت 
مع روسيا على احتالل عفرين. وحين تبنت 
دولة االحتالل التركي اآلن بناء جدار يعزل 
عفرين عن باقي مناطق سوريا، فإنها تسعى 
من وراء ذلك إلى إعادة أمجاد اإلمبراطورية 
من  المزيد  إلحاق  خالل  من  العثمانية 
األراضي السورية للجغرافيا التركية. ودولة 
الجدار  بناء  خالل  من  التركي  االحتالل 
تعمق من جرح عفرين الذي لم يندمل بعد. 
صارخ  وإجرام  انتهاك  هو  الجدار  وبناء 
إلى  وتضاف  الدولية  والمعاهدات  للمواثيق 
سجل االحتالل التركي األسود بحق عفرين 
وسياسيين  كأحزاب  ونحن  ككل.  والمنطقة 
المؤمنة  والشعوب  الكردي  الشعب  وعموم 
بالديمقراطية، نرفض رفضاً قاطعاً ما تقوم 
به دولة االحتالل التركي من انتهاكات وبناء 

جدار التقسيم في عفرين، وفي كل المناطق 
السورية وندعوها للخروج من المدينة ومن 

باقي المدن واألراضي السورية.  
ـ احتلت دولة االحتالل التركي عفرين ولم 
هي  وها  ساكناً،  السوري  النظام  يُحِرك 
وما  السوري،  الوطن  عن  عفرين  تفصل 
زال النظام صامتاً؛ لما هذا الصمت من قِبل 

النظام السوري وما تفسيره؟ 
يتجلى صمت النظام حول كل ما يجري من 
سلخ للمدن واألراضي السورية، بما يجري 
من توافقات في أستانا بين األطراف الثالثة 
والتي تريد تقسيم الكعكة السورية فيما بينها، 
وتركيا، وروسيا، وإيران تتعامل مع بعضها 
البعض على أساس المصالح ليس إال. فتلك 
التوافقات تلبي مرام الجميع، فدولة االحتالل 
بين  فداء  ككبش  بمرتزقتها  التركي تضحي 
يصمت  أن  مقابل  للنظام  واألخرى  الفينة 
النظام، ويغض الطرف عما تقوم به الدولة 
التركية المحتلة من احتالل وانتهاكات ومنها 
النظام  إن  الحقيقة  في  التقسيم.  جدار  بناء 
السوري بات يخسر دوره وبخاصة احتالل 
عفرين حين طلب منه حماية حدوده من قبل 
شعب عفرين. لكنه؛ لم يتحرك البتة ووقف 
قوة.  وال  له  حول  ال  الذي  المتفرج  موقف 
ومن هنا؛ نطالب النظام أن يقوم بدوره في 
حفظ وصون وكرامة كل السوريين بالطرق 
األرض  على  والحفاظ  كافة،  المتاحة 
االحتالل  قوى  ضد  عنها  والدفاع  السورية 

التي تتربص بها.
ـ ُعقِد في بلدة عين عيسى ملتقى العشائر 
هذه  مثل  إلى  تنظرون  كيف  السورية، 
التي  األرض  على  سيما  وال  المؤتمرات، 

كانت مسرحاً لجرائم مرتزقة داعش؟
عيسى  عين  في  اجتمعت  التي  العشائر  إن 
األصالة  قيم  من  وتمتلك  عريقة  عشائر 
هذه  تعرضت  وقد  الكثير،  والكرامة 
لسيطرة  نفسها  سيدة  كانت  التي  العشائر 
هؤالء  أراضيهم،  على  داعش  مرتزقة 
الويالت  لمناطقهم  جلبوا  الذين  المرتزقة 
القيم  وشوهوا  األعراض  وهتك  والدمار 
وارتكبوا الكثير من المجازر البشعة بحقهم. 
لقوات سورية  العشائر  هذه  نداءات  ونتيجة 
الديمقراطية لخالصهم من داعش، لبت هذه 
القوات النداء وقدمت أنهار من الدماء حتى 
اإلنسانية واإلسالم.  أعداء  تم تحريرهم من 
ووفاًء لهؤالء الشهداء كان من الطبيعي أن 
مثل  حضر  من  مقدمة  في  العشائر  تكون 
ناقش  حيث  عيسى،  عين  في  الملتقى  هذا 

يُحاك حولهم من مؤامرات،  المجتمعون ما 
وأكدوا التفافهم حول القوات التي حررتهم، 
وأعادت لهم كرامتهم، ومثل هذه المؤتمرات 
مفيدة جداً، وتساهم في تقوية اللُحمة الوطنية 

والتآلف المجتمعي.
في  الروسية  الخارجية  وزارة  قالت  ـ 
عين  في  العشائر  اجتماع  على  تعليقها 
عيسى »إن اجتماع عين عيسى يهدف إلى 
تقويض منصة أستانا«، ما تحليلكم للموقف 

الروسي، وكيفية إدارته للملف السوري؟
وهي  مصالحهم  أجل  من  يعملون  الروس 
التي تهمهم بالدرجة األولى في سوريا، بعد 
إن حصلوا من دولة االحتالل التركي على 
ما أرادوا، ومنها صفقة صواريخ إس 400 
على  تحافظ  وكي  الصفقات،  هذه  وبسبب 
الديمقراطي  المشروع  أعداء  مع  توازناتها 
الديمقراطية  سوريا  مجلس  يتبناه  الذي 
هذه  مثل  تتبنى  الذاتية  اإلدارة  مناطق  في 
تدير  روسيا  ولألسف  السلبية.  المواقف 
التي  للمكاسب  السوري وفق رؤيتها  الملف 
إدارتها  في  تتخبط  وباتت  عليها،  ستحصل 
لألزمة السورية، فمثال للروس دور الراعي 
اإلدارة  بين  التي جرت  لقاءات حميميم  في 
أنفسهم  هم  اآلن  لكنها  والنظام،  الذاتية 
االتصال  منافذ  إغالق  النظام  من  يطلبون 
والتواصل مع اإلدارة الذاتية، وهذا بحد ذاته 

تعقيد لألزمة.
ـ بعد انتصار قوات سوريا الديمقراطية على 
بالباغوز،  معاقله  آخر  في  داعش  مرتزقة 
ظهرت مشكلة اآلالف من معتقلي وأسرى 
وأوالدهن،  الداعشيات  فيهم  بما  المرتزقة 

برأيكم كيف يجب التعامل مع هؤالء؟
هناك حالن اثنان ال ثالث لهما إما أن تستلم 
عائالتهم  مع  الدواعش  مواطنيها  الدول 
وفق  أراضيها،  على  وتحاكمهم  وأطفالهم 
دولية  محكمة  إقامة  يتم  أن  أو  قوانينهم، 
لشمال وشرق  الذاتية  اإلدارة  أراضي  على 
سوريا، بحيث تشترك فيها الدول كافة ذات 
األمم  رعاية  وتحت  بالموضوع،  الشأن 
المتحدة، وإال؛ فإن هذا العدد الهائل إن خرج 
عن السيطرة ستكون له تِبعات خطيرة على 
في  برمته  العالم  وعلى  عام  بشكل  المنطقة 
دولة  تهديدات  وأيضاً  النظام  تهديدات  ظل 

االحتالل التركي المتكررة.
إدلب،  في  الميداني  للوضع  تقديراتكم  ما  ـ 
في  الفاشلة  أستانا  محادثات  بعد  وال سيما 
الكازخية  بالعاصمة  عشرة  الثانية  جولتها 

نور سلطان؟
الوضع في إدلب ُمعقد للغاية؛ ألن من يسيطر 
دولة  لوال  والتي  النصرة،  جبهة  هي  عليها 
كامل  على  سيطرت  لما  التركي  االحتالل 
المنطقة. واآلن بعد الضربات الجوية للنظام 
والروس، هناك قلق كبير لنزوح أعداد هائلة 
مرة أخرى، وهذه المرة أيضاً يتملكنا خوف 
كبير من عقد صفقة مماثلة لصفقة عفرين، 
والغوطة هذه الصفقة التي رسمت في نور 
بإدلب  تتعلق  أنها  ونعتقد  )آستانا(  سلطان 
من  غيرها  أو  الشهباء  في  مناطق  مقابل 
االتفاقيات  إدلب ترسم جميع  ففي  المناطق، 
جديدة  مقايضة  هناك  تكون  أن  نستبعد  وال 

بين الروس واألتراك.
هذا  بها  تختمون  أخيرة  كلمة  من  هل  ـ 

الحوار؟
نتمنى أن تتحقق العدالة االجتماعية والحرية 
والكرامة لكل السوريين، وتنتهي هذه األزمة 
من  ونرجو  السلمية،  وبالطرق  طالت  التي 
اإلدارة الذاتية تحقيق تقدم أكبر في المجاالت 
ما  كل  تقديم  إلى  التوجه  وبخاصة  كافة، 
الطبقة  أوضاع  تحسين  أجل  من  بوسعها 
الكادحة، بعد أن قدمت كل ما لديها من غال 
ونفيس من أجل تحقيق األمن واالستقرار في 

شمال وشرق سوريا.  

عبد احلليم أمحد الوي:

 «جدار تقسيم سوريا... انتهاك 
صارخ للمعاهدات واملواثيق الدولية«

ة ضمانتنا لسوريا
ّ
 السوري

ُ
العشائر

ً
جدي نفعا

ُ
 التخوينِ ال ي

ُ
ستقبل وخطاب

ُ
 امل

العشائر السورية قالت كلمتها

الحديث عن منطقة  كثُر  الماضية  الفترة  في 
في  سوريا،  وغرب  بشمال  الواقعة  إدلب 
الساحل  من  بالقرب  استراتيجي  موقع 
التركية، وتعتبر  السورية  السوري والحدود 
اسم  عليها  يطلق  حيث  زراعية  منطقة 
أشجار  لكثرة  نظراً  الخضراء«؛  »إدلب 
الزيتون واألراضي الزراعية المنتجة لكافة 

المحاصيل فيها.

أنظار  محط  أصبحت  األخيرة؛  الفترة  وفي 
المرتزقة  الفصائل  تمركز  نتيجة  العالم 
فيها،  التركي  االحتالل  لدولة  الموالية 

باإلضافة إلى جبهة النصرة أو هيئة تحرير 
اسم  عنها  لتبعد  اسمها  غيّرت  التي  الشام 
اإلرهاب، ومن القاعدة المصنفة عالمياً على 
قائمة اإلرهاب. والخطوة التي أقدمت عليها 
وقطر  التركي  االحتالل  من  بإيعاز  كانت 
الداعمتين لها؛ إلظهارها كفصيل معتدل في 
المجاميع  بقية  على  انقلبت  ولكنها  المنطقة، 
في إدلب لتسيطر على تلك المنطقة، وتفرض 
تعالميها وأفكارها كما فعل داعش في الرقة 
مع  التعامل  اختلف شكل  ولكن؛  والموصل. 
إدلب لتكون مساحة إدلب أصغر من المساحة 
التي كانت يسيطر عليها مرتزقة داعش في 
شعار  استخدم  وداعش  والعراق،  سوريا 
إليه  المنضمين  لجذب  اإلسالمية«  »الخالفة 
تجاوزت  حيث  العالم،  أنحاء  مختلف  من 
سوريا  حدود  األحيان  من  كثيراً  في  عمليته 
وعواصم  دول  إلى  وامتدت  والعراق 

أوروبية، حيث شكل تهديداً للعالم بأسره.

عما  تماماً  المشهد  يختف  المرة  هذه  ولكن 
سبقه، وهناك تصعيد كبير من قبل الطيران 
إدلب  لريف  والروس  للنظام  التابع  الحربي 
الجنوبي والريف الشمالي لحماة، ولم نشاهد 

العملية،  هذه  خالل  إليران  كبيراً  ظهوراً 
ومن المعروف أن إيران وميليشاتها العراقية 
في  كبير  بشكل  تشارك  كانت  واللبنانية 
كونها  السوري  النظام  يطلقها  عملية  كل 
هناك  نفسه؛  التوقيت  وفي  له.  أساسياً  حليفاً 
تحركات للفصائل الموالية لالحتالل التركي 
رفعت  وتل  الشهباء  من  قريبة  مناطق  في 
هناك  األمور  حسم  إلى  تشير  الدالئل  وكل 

عسكرياً. 

وبناء جدار التقسيم حول منطقة عفرين بطول 
80كم وفق هذه المعطيات التي تجري على 
وغرب  شمال  منطقة  في  وبخاصة  األرض 
التي  األسئلة  من  الكثير  لدينا  يترك  سوريا، 
األمور  إليه  سيؤول  ما  حول  نفسها  تطرح 

هناك وفي عفرين. 

بين  صفقة  هناك  أن  يبدو  الوقائع؛  وحسب 
حلب  وريف  إدلب  تشمل  والروس  األتراك 
في  منها  إيران  استبعاد  فيها  تم  وعفرين، 
ألن  واألمريكيين؛  الغرب  إلرضاء  خطوة 
إيران  سيطرة  من  متخوفين  األمريكان 
الروس  ورغبة  المنطقة،  على  وميلشياتها 
القريبة  المناطق  على  سيطرتهم  بسط  في 

هناك،  قواتها  لحماية  السوري،  الساحل  من 
في  اإليراني  النفوذ  وجه  في  والوقوف 
الروسي  الخالف  جلياً  ظهر  وقد  الساحل. 
اآلونة  في  وبخاصة  سوريا  في  اإليراني 
األخيرة، ولذلك استهدفت الطائرات الروسية 
من  القريبة  المنطقة  السوري  النظام  وقوات 
نبوذة  كفر  على  السيطرة  وتم  الغاب،  سهل 
والروس.  النظام  قبل  من  المضيق  وقلعة 
السيطرة على مناطق أوسع في  والعمل في 
األيام المقبلة، وهي التي ستحدد مدى الصفقة 

التي قد تكون هناك اتفاقات بشأنها.

أما في الطرف الثاني من الصفقة هم األتراك 
السورية  األراضي  بيع  في  يستمرون  الذين 
عفرين  وكانت  الروس،  مع  صفقات  مقابل 
التي  الصفقات  لتلك  ضحية  سابق  وقت  في 
واليوم تسعى  األتراك والروس،  بين  وقِّعت 
دولة االحتالل التركي للحصول على مناطق 
جديدة؛  مقايضة  في  رفعت  وتل  الشهباء 
كون هذه المنطقة قريبة من عفرين وغالبية 
قوات  وتحميها  عفرين،  أهالي  من  ساكنيها 
والتي  عنها،  وتدافع  الديمقراطية  سوريا 
تعتبرها دولة االحتالل التركي خطراً عليها، 

بالرغم من أن ادعاءاتها كاذبة وليست لها أي 
معنى، ولم نسمع أية خروقات على الحدود 
التركية المحاذية لتلك المنطقة من قبل القوات 
التي تتمركز هناك، فدولة االحتالل التركي 
والقوانين  األعراف  كل  تنتهك  التي  هي 

الدولية.

المقاومة  من  اتخذت  المنطقة  تلك  وأهالي 
وهم  أرضهم،  عن  للدفاع  الوحيد  السبيل 
الديمقراطية  سوريا  قوات  خلف  يقفون 
محتمل،  عدوان  أي  لصد  كافة؛  باإلمكانات 
هجوم  أي  عند  المقاومة  أوجه  وستختلف 
وأيضاً الهدف القادم هو تحرير مدينة عفرين. 
وباعتقادي أن الوضع في الداخل التركي ال 
يسمح في القيام بمثل هذه العمليات وبخاصة 
بعد خسارة حزب العدالة والتنمية عدة مدن 
ووضعها  المحلية،  االنتخابات  في  كبرى 
االقتصادي المتدهور الذي يزداد تعقيداً يوماً 
بعد آخر، وفي المراحل القادمة ستكون دولة 
ما  األكبر من كل  الخاسر  التركي  االحتالل 

يجري على الساحة السورية.

االحتالل الرتكي.. اخلاسر األكرب على الساحة السورية
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ابنة آمد، مدت  المقاومة الكردية  ليلى كوفن 
لتكون  المقاتلين،  األبطال  بيد  لتمسك  يدها 
الحرة  الحياة  إلى  خالله  من  نعبر  جسراً 
الديمقراطية، اليوم تجاوزت الشهر السادس 
في  تسير  وهي  نظيرها،  قلَّ  مقاومة  في 
طريق من إضرابها دون استسالم وهزيمة، 
القائد  حرية  أجل  من  بروحها  لتضحي 

الكردي عبدهللا أوجالن. 

مدينة  من  1964م،  مواليد  من  كوفن  ليلى 
»قونية« في تركيا، أم لولدين، قضت حياتها 
لمغريات  يوماً  تستسلم  ولم  المقاومة،  في 
التركي،  النظام  لممارسات  وال  الحياة، 
وشغلت منصب رئاسة مؤسسي فرع حزب 
لعدة  المرأة  مجلس  الديمقراطية،  الشعوب 
سنوات، اعتقلت خاللها مرات عدة، ففي 20 
مايو 2008، كانت واحدة من الموقعين على 
سلمية  بتسوية  المطالبة  والعريضة  »الدعوة 
للمسألة الكردية في تركيا« والتي نُشرت في 

صحيفة أنتر ناشيونال هيرالد تريبيون.

مجلس  كونغرس  في  تعيينها عضًوا  تم  كما 
أوروبا عن مؤتمر المجتمع الديمقراطي في 
الرسمية  المتحدثة  وكانت   2009 سبتمبر 
أكتوبر  في14  له  العامة  الجلسة  خالل 
حول  مناقشاته  تمحورت  والذي   ،2009
شرق  »جنوب  في  الديمقراطية  وضع 
هذه  وهزت  كردستان«،  شمال  األناضول 
أيقونة  لتكون  بمقاومتها  العالم  المناضلة 
الفاشي  النظام  ضد  الكردي  الشعب  لنضال 
في تركيا، وفي السابع من تشرين الثاني عام 
المفروضة  العزلة  على  احتجاجاً  2018م 
في  المعتقل  أوجالن«  »عبدهللا  القائد  على 
منذ  إيمرالي  جزيرة  في  انفرادي  سجٍن 

عشرين عاماً، أعلنت اإلضراب عن الطعام 
لتكسر  السجن، ألجٍل غير مسمى  في  وهي 
والتنمية  العدالة  نظام  فرضها  التي  العزلة 

الحاكم.

مسرية نضالية حاِفلة باملخاطر

في الخامس والعشرين من كانون الثاني عام 
2019م، وبعد 79 يوماً من اإلضراب عن 
الطعام وانضمام حوالي 250 سجيناً سياسياً 
سراحها  إطالق  تم  إليها،  تركيا  في  آخر 
والضغط  الصحية  حالتها  تدهور  بسبب 
بعد  وحتى  التركي،  النظام  له  تعرض  الذي 
ولم  النضالية  أكملت مسيرتها  اإلفراج عنها 
تنِه إضرابها بل أعلنت إنها ُمتمسكة بحملتها 
مرة:  من  أكثر  قائلة  هدفها،  تتحقق  أن  إلى 
»إن المقاومة حياة والحياة ال معنى لها بدون 

المقاومة«.

 وفي روج آفا وكما في الكثير من المناطق 
تتوقف  لم  والعالمية،  واإلقليمية  المحلية 
مع  تضامناً  اإلعالنية  والحمالت  المسيرات 
مقاومتها  عن  وغنى  كوفن،  ليلى  المقاومة 
ألغنية  وكانت  الكرد  الفنانين  من  العديد 
»نسرين  قامشلو  مدينة  من  الكردية  الفنانة 
بوطان« أثر كبير على الشعب فقد غنت بكل 
نضال  عن  مرهف  وإحساٍس  ورقة  شفافية 

ليلى كوفن، ومن كلمات أغنيتها:

»نحن نسير على خطاِك ليلى

ليلى ملحمة وموطن المقاومة

نحن نساء الحياة ومنك نستمد

الحياة والعزيمة 

نحن طلبتك 

طلبة مدرسة الشجاعة والقوة 

تحياتنا الوطنية إليِك 

يا لحن األغاني 

وكحل أعيُن المقاتلين...«.

َع العامل أمجع نداء ليلى َسِ
والفعاليات  واإلضرابات  بالمظاهرات   
القائد  مع  والعالم  الكرد  تضامن  السلمية  
كوفن  ليلى  لكن  أوجالن،  عبدهللا  األممي 
سجلت اسمها في ِسفر التاريخ بحروف من 
العشرات  زال  وما  الكثيرين  وساندها  نور، 
أغنية  ولعل  مقاومتها،  في  إليها  ينضمون 
الدعم  أشكال  إحدى  كانت  بوطان  نسرين 
والشكر،  العرفان  إبداء  من  ونوعاً  لها 
التف  التحدي  ونبرة  وصوتها  وبكلماتها 
المزيد من عشاق الحرية حول »ليلى كوفن« 
الكرد  أبداها  التي  المقاومة  من  تستمد  وهي 
كل  وجه  في  يقفون  وهم  السنين  مئات  منذ 
تنقطع  لم  التي  المقاومة  هذه  لعين،  احتالل 
واالجتماعي  السياسي  الصعيد  على  يوماً 
اآلالف  قضى  بل  ال  والفكري،  والثقافي 
السجون  في  حياتهم  والثوار  السياسيين  من 
والزنازين حتى وصل صيت مقاومة سجن 
إلى  آسيا  من  األرض  أصقاع  كل  إلى  آمد 
إفريقيا وأوروبا وأمريكا الالتينية، وامتألت 
المعتقلين  بآالف  التركي  االحتالل  سجون 
وسياسيين  ومثقفين  الجامعات  طلبة  من 
وتيرة  تصاعد  ومع  ورجاالً،  نساًء  وثوار 
د من وتيرة  المقاومة كان النظام التركي يصعِّ
والقوى  الكردي  الشعب  تجاه  فه  وتعسُّ قمعه 
المقاومة عموماً، ولم يستجب النظام التركي 
ال  السالم  أمهات  وصرخات  النداءات  لكل 
بل صدَّ كل المحاوالت التي كانت من شأنها 
تهيئة األجواء لحل القضية الكردية ومجمل 

القضايا الديمقراطية في تركيا.

تضامن الشعب الكردي 
مع مقاومة ليلى

آفا  روج  ابن  الكردي  الفنان  غنى  وأيضاً 
كوفن  ليلى  عن  مردي«  »فرهاد  الفنان 

وكانت كلمات أغنيته تقول:

»ضد القمع والعزلة والظلم

منذ آالف السنين

وقفتي إلى جانب رفاقِك

رفعتي رأسِك.

صبرك الذي ال حدود له

ال يستطع أحد الوصول إليه 

لو غنينا عنك آالف األغاني

لن نصل إلى أغنيتك
العذبة أبداً

مع كل هذا القمع للكرد

ولد من رحم ترابنا نساء

 أمثال ليلى كوفن

 في كل روج آفا 

لترفع راية الكرد عالية

إن لم تكوني يا ليلى 

فنحن ال وجود لنا....«

السياسيين  النشطاء  صعد  وبالتوازي 
المقاومة  من  المرحلة  هذه  في  المقاومين 
من  درب  على  وساروا  نضالهم  وتيرة  من 
سبقهم من رموز المقاومة، وبدأ العام الجديد 
بمقاومة ليلى كوفن والتي ناصرها كل أبناء 
شعبها وكل القوى الثورية والديمقراطية في 
العالم، ليلى كوفن التي أعلنت عن إضرابها 
سنهِدم  العزلة،  سنكسر  عنوان«  تحت 
الفاشية«. أصبحت رمزاً من رموز النضال 
الحر،  العالم  في  التحرري  الديمقراطي 
المقاومة،  الكردية  المرأة  من رموز  ورمزاً 
بمقاومة  الُمنار  الدرب  ذلك  سنسلك  وكلنا 

وروح وإرادة ليلى كوفن.

روناهي/ الطبقة- تشكل اتحاد مثقفي منطقة 
أجل  من  شهور  سبعة  حوالي  منذ  الطبقة 
إعادة  إحياء حركة الثقافة في المنطقة، والتي 
انعدمت خالل سيطرة مرتزقة داعش عليها، 
بسبب اتباع المرتزقة سياسة كم أفواه المثقفين 
قيام  اليوم  المنطقة  لتشهد  إبداعاتهم،  وكبت 
مؤسسات ثقافية، وإظهار اإلبداعات الجديدة 

في المجتمع وخاصة الفئة الشابة.

المثقفين  األول التحاد  الكوانفرنس  عقد  وقد 
في منطقة الطبقة في تاريخ 2019/4/22م 
في صالة المركز الثقافي وذلك بحضور عدد 
كبير من مثقفي منطقة الطبقة من أجل العمل 
تساعد  واحدة  هيكلية  ضمن  تنظيمهم  على 
والعمل  المنطقة،  ثقافة  على  الحافظ  في 
كانت  التي  الجديدة  المواهب  تشجيع  على 

المنطقة  على  داعش  سيطرة  خالل  مكبوتة 
أو  القصص  أو  الشعر  كتابة  اعتُبرت  حيث 
األثناء  هذه  وفي  المحرمات،  من  الروايات 
للكتاب والشعراء  واسعاً  أصبح هناك مجاالً 
واألدباء، وعادت الفرصة إلظهار إبداعاتهم 
الثقافية بتشجيع من اتحاد المثقفين الذي يهتم 

بشؤون ثقافة المنطقة ومنتسبي االتحاد.

هدف االحتاد مجع املثقفني وتنظيمهم
وخالل الكوانفرنس تم التصويت على النظام 
باالتحاد  الخاصة  اللجان  وتشكيل  الداخلي 
ولالطالع  مستقبلية  عمل  خطة  ووضع 
الطبقة  في  المثقفين  اتحاد  عمل  على  أكثر 
الرئيس  مع  لقاء  لصحيفتنا »روناهي«  كان 
المشترك التحاد مثقفين منطقة الطبقة أسامة 
العناد، والذي أكد إن اتحاد المثقفين بدأ العمل 
تشكيل  خالل  من  شهور  سبعة  حوالي  منذ 
منطقة  في  المثقفين  التحاد  تحضيرية  لجنة 
وخالل  أعضاء،  سبعة  من  المؤلفة  الطبقة 
الفترة السابقة قامت اللجنة التحضيرية بعدة 
توعوية  ندوات  منها  ونشاطات  فعاليات 
إلى  ومحاضرات  وأدبية  شعرية  وأمسيات 
حين تحديد موعد الكوانفرنس األول التحاد 
وتم  2019/4/22م.  في  المنعقد  المثقفين 

دعوة أغلب المثقفين من منطقة الطبقة.

وأشار أسامة إلى أن الكوانفرنس كان خطوة 
أولى لجمع كافة المثقفين في مؤسسة واحدة، 
وأدباء  كتّاب  من  إبداعاتهم  ودعم  ودعمهم 
وجذب  الجديدة  المواهب  وتنمية  وروائيين 
وأثمر  لهم،  الدعم  وتقديم  الشابة  المواهب 
الكوانفرنس نتائج إيجابية ومنها إقامة قاعدة 
ثقافية يعود إليها جميع المثقفين ووضع خطة 
المهرجانات  في  والمشاركة  سنوية  عمل 
واألمسيات الشعرية والفعاليات الثقافية التي 
على  أو  الطبقة  منطقة  مستوى  على  تقام 

مستوى شمال وشرق سوريا.

صعوبات مُيِكن التغلب عليها
وذكر أسامة أنه هناك عدة صعوبات تواجه 
الحالي،  الوقت  في  المثقفين  اتحاد  عمل 
ويمكن التغلب عليها مع مرور الزمن، ومنها 
الفكر المتطرف الذي زرعه المرتزقة قرابة 
الثالث سنوات، والذي غيّر من ثقافة المنطقة 

الشباب،  فئة  عند  وخاصة  التفكير  وطريقة 
المثقفين  اتحاد  عاتق  على  تقع  حين  في 
إلى  األسود  الفكر  تغيير  في  الكبرى  المهمة 
خالل  من  الحرة  الديمقراطية  األمة  فكر 
المجتمع  ومساعدة  والمحاضرات  الندوات 
أسامة  ونوه  األفكار.  هذه  من  التخلص  من 
للفترة  مستقبلية  االتحاد وضع خطة  أن  إلى 
القادمة تشمل تنظيم المثقفين واألدباء وتنظيم 
المهرجان األدبي السنوي في منطقة الطبقة، 
والقصة  والروايات  الشعر  يشمل  الذي 
القصيرة والمشاركة في المهرجانات الثقافية 
التي تقام خارج منطقة الطبقة، وتقديم الدعم 
خالل  من  والروائيين  واألدباء  للشعراء 
ونشره،  الثقافي  نِتاجهم  طباعة  إمكانية 

وتنظيم اعتصامات خاصة بالمثقفين. 

تركيا  في  السياسّي  المشهِد  اختزاُل  يمكُن 
أو  الديكتاتوريّة،  باألوتوقراطيّة  بوصفه 
نقل  الدستور  على  فاالستفتاء  الفرد،  دولة 
دولة االحتالل التركي من استبداد الحزب 
الحاكم إلى االستبداديّة والمركزيّة الفرديّة. 
وأصوات  الديمقراطيّة  على  واالنقالُب 
البلديّة  االنتخابات  في  الناخبين  ماليين 
سبق  فقد  األولى،  المرة  ليست  إسطنبول 
الحكومة  تشكيل  الحاكم  الحزب  عطّل  أن 
البرلمانيّة  االنتخابات  على  لاللتفاف 
بتاريخ 7 حزيران إلقصاء حزب الشعوب 

الديمقراطيّة من العملية السياسيّة.

االنقالب على الدميقراطّية

العليا لالنتخابات إبطال  اللجنة  شّكل قرار 
الجمهورّي  الشعب  حزب  مرشح  فوز 
برئاسة  أوغلو  إمام  أكرم  المعارضة 
البلديّة  انتخابات  وإعادة  اسطنبول  بلدية 
انقالباً  القادم  حزيران   23 في  بإسطنبول 
على الديمقراطيّة، إذ ضرب عرض الحائط 
وزناً  يقم  ولم  الناخبين  ماليين  بأصوات 
إلرادتهم. وجاء قرار اللجنة استجابة لطلب 
االنتخابات  بنتائج  وطعنه  الحاكم  الحزب 

البلديّة التي جرت في 31 آذار الماضي.

الفعل  ردود  كان  القرار؛  هذا  وإزاء 
التركيّة،  المعارضة  أحزاب  من  واضحة 
إضافة لشخصيات سياسيّة، فقد خرج أحمد 
داوود أوغلو عن صمته منتقداً قرار إلغاء 
االنتخابات في إسنطبول وغّرد قائالً: »إّن 
قرار اللجنة العليا لالنتخابات، يتناقض مع 

القوانين الدوليّة واتفاقياتها المقررة«.
أنه  الجمهوري،  الشعب  حزب  أعلن  فيما 
اللجنة  إلى  استثنائي  بطلب  رسمياً  سيتقدم 
العليا لالنتخابات في تركيا؛ من أجل إعادة 
يشمل  بما  اسطنبول،  كل  في  االنتخابات 
فقط  وليس  البلديات،  وأعضاء  رؤساء 

رئاسة بلدية اسطنبول.
الحزب  زعيمة  اكشنير،  ميرال  وانتقدت 
اإلعالن  يوم  المعارض  التركّي  الصالح 
بلدية  رئاسة  انتخابات  إعادة  قرار  عن 
إرادة  انتهاك  »تاريخ  بأنّه  اسطنبول، 
االحتالل  دولة  أّن  إلى  وأشارت  األمة«، 
العالم،  أمام  للمهانة  فيه  تعّرضت  التركي 
فالقرار استهدف اإلرادة الوطنيّة، ووعدت 
مرشح  وقال  القرار.  حيال  الصمت  بعدم 
حزب السعادة اإلسالمّي نجدت جو كجنار: 
»أنا مستعد لالنسحاب لصالح إمام أوغلو، 
حزب  قال  فيما  حزبّي«.  قرار  سأنتظر 
يلزم  ما  »سأفعل  الديمقراطّي:  اليسار 
يرتكبها  التي  القانونيّة  المخالفاِت  لمواجهِة 

المجلس األعلى لالنتخابات«.
لم تقتصِر المواقف على داخل تركيا فقط، 
هايكو  األلماني  الخارجية  وزير  وقال  فقد 
بالشفافية  يتسم  ال  القرار  هذا  »إن  ماس: 
البرلمان  قال  جهته  ومن  الشمولية«.  وال 
انتخابات  إعادة  قرار  »إن  األوروبّي: 
البلديّة في إسطنبول يقضي على مصداقيِّة 

االنتخابات الديمقراطيّة في تركيا«.
رئيس  نائبة  روت،  كالوديا  وقالت 
البرلمان األلمانّي وعضوة حزب الخضر: 
الكبير من  نِتاج للضغط  اللجنة هو  »قرار 
مخيفة،  إشارة  وهذه  العليا،  المستويات 
فالرئيس أردوغان وحزبه العدالة والتنمية 
يبدو وكأنّه عازم على إثبات خطأ كّل من 
كان قد تمنّى حدوث تحّول ديمقراطّي بعد 

االنتخابات البلدية«.
وفي إشارة أبعد الختراق أردوغان لمعايير 
نيكوال  قالت  األوروبّي  لالتحاد  االنضمام 
بير المرشحة الرئيسيّة للحزب الديمقراطّي 
بالهزيمة،  يقبل  ال  »أردوغان  الحر: 
لالتحاد  شريكا  تعد  لم  تركيا  فإّن  وبالتالي 
تويتر كتبت  تغريدة على  األوروبّي«. في 
كاتيا كيبنج، زعيمة حزب اليسار: »هذا ال 
االنتخابات  يعيد  أردوغان  تصديقه،  يمكن 
تناسبه، ومن  النتيجة ال  في إسطنبول ألّن 
تدعم عمدة  أن  األلمانيّة  الحكومة  فعلى  ثم 

اسطنبول المنتخب أكرم إمام أوغلو«.
أدان أكرم إمام أوغلو قرار لجنة االنتخابات، 
الحاكم.  الحزب  لتأثير  خاضعة  إنها  قائالً 
وأضاف: »لن نقبل المساومة على مبادئنا، 
فهذه البالد بها 82 مليون وطني سيقاتلون 
حتى اللحظة األخيرة من أجل الديمقراطية« 

النفس،  بضبط  أنصاره  أوغلو  وطالب 
قائالً: »دعونا نكون صفاً واحداً وأن نلتزم 
ثانية«،  سننتصر  وسننتصر،  بالهدوء، 
ووصف أوغلو قرار إعادة االنتخابات بأنه 

»خيانة«.
وكالعادة رفضت أنقرة االنتقادات الموجهة 
الخارجية  باسم  الناطق  لسان  على  إليها 
التركيّة. فيما تسبب القرار بتسخين الحراك 
بسياسة  منددة  الشعبّي وخروج مظاهرات 
ستكون  االنتخابات  تكون  فهل  الحكومة، 
حازمة  بلهجة  ديمقراطيّة  رسالة  لتوجيه 
حسابات  من  أردوغان  مشروع  وتسقط 
الصناديق، وتكون سبب عزلته الداخليّة؟!

دميقراطّية احلمقى

ركابُها  سفينٍة  عن  مثالً  أفالطون  يضرُب 
من الحمقى، تواجه رياحاً عاتية في عرِض 
البحر، فيسوُد الهرُج والمرُج بين الركاب، 
ثم  السفينة،  قيادة  أسلوب  ويتجادلون حول 
يتفقون على إجراء تصويت، ونظراً لفرِق 
العدد؛ فإّن رأي الحمقى يفوز ويسقط رأي 

القبطان، فتغرُق السفينةُ بمن فيها.
المفضلة،  أردوغان  لعبة  هي  االنتخابات 
ألنّها تمثل الديمقراطيّة العدديّة )ديمقراطية 
الحمقى(. فالتزوير يتم في بيئة االنتخابات 
أكثر من الصناديق نفسها، إذ يتم التالعب 
الدولِة  مؤسساُت  وتُسّخر  بالظروف 
اإلعالميّة واألمنيّة وتُقاُد حمالُت التخويِف 
االفتراضيِة  الفوضى  من  والتحذير 
األمن  وقضية  الدينيّة  المشاعُر  وتُستثمر 
هو  اي  المجانية،  الوعود  وتُبذُل  القومّي 
االنتخابات  االنتخابّي(.  الالخيار  )خيار 

فهل  الصحوة  بداية  البلدية األخيرة كشفت 
تستمر؟

بلدية إسطنبول!!

كونها  باالنتخابات  المدن  أهميّةُ  تأتي 
تجمعاٍت سكانيّةً كبيرةً، فاالنتخابات معادلةٌ 
بصناديق  التصويت  بحجِم  تتعلُق  عدديّة 
في  األصواِت  أّن  صحيٌح  االقتراع. 
األرياِف والبلداِت البعيدِة قد تعطي أرجحيّةً 
انتخابيّة، ولكن ال يُعتدُّ بها بتحديِد مستقبِل 
الكبرى  فالمدُن  التغييرات،  البالِد وإحداِث 

هي مسرُح تنفيِذ أّي انقالٍب.
بثقلها  تركيا  مدن  إسطنبول  تتصدُر 
االنتخابّي إذ تضمُّ أكثر من عشرة ماليين 
يدلُّ  انتخاباتِها  بنتيجِة  متغيٍر  وأّي  ناخب، 
اعتبر  ولذلك  العام،  المزاج  اتجاٍه  على 
بإسطنبول  المعارضة  فوَز  المراقبون، 
وحزبه  ألردوغان  قوية  رمزيّة  ضربة 
الحاكم. وقد حّذر أردوغان أثناء االستفتاِء 
خسارِة  من  أنصاره  الدستوِر  تعديِل  على 
االنتخاباِت  وألّن  إسطنبول.  أصواِت 
السياسيّة  األحزاب  شعبيّة  مؤشر  البلديّة 
قال  التالية،  البرلمانية  االنتخابات  قبل 
إسطنبول،  في  أخفقنا  »إذا  أردوغان: 
سنفقُد قاعدتنا الشعبيّة في تركيا برمتها«، 
لكسب  الدينّي  العامل  أردوغان  واستثمر 
إسطنبول  خسرنا  »إن  وقال:  الناخبين 

سنخسُر القدس، وسنخسر أمة اإلسالم«.
سياسيّة  أهميّة  إسطنبول  بلدية  اكتسبت 
كبرى منذ عام 1963، نظراً لدورها بتحديد 
التالية،  العاّمة  باالنتخابات  الفائز  الحزب 
حزب  فاز  الماضي؛  القرن  ستينات  ففي 
ببلدية  اليوم(  الحاكم  الحزب  )غير  العدالة 
إسطنبول، فكانت النتيجة فوزه باالنتخابات 
العامة التالية. وحدث ذلك أيضاً مع حزب 
وحزب  بالسبعينيات،  الجمهورّي  الشعب 
الرفاه  وحزب  بالثمانينيات،  األم  الوطن 
الفضيلة،  حزب  بعد  ومن  بالتسعينيات 
وانتهاًء بحزب العدالة والتنمية الذي حافظ 

على بلدية إسطنبول في جعبته االنتخابيّة.
الماضية  االنتخابات  استثنائيّة  وتأتي 
لكونها أنهت مرحلة ربع قرن من اإلدارة 
وليعوَد  التاريخيّة،  للمدينة  اإلسالميّة 

 1994 عام  بانتخابات  جرى  ما  للذاكرِة 
إسطنبول  بلدية  برئاسِة  أردوغان  فاز  يوم 
اإلسالمّي،  الرفاه  حزب  عن  مرشحاً 
بزعامة نجم الدين أربكان، وكانت منطلَق 
خزاٍن  أكبُر  فإسطنبول  السياسّي.  عمله 
سياسّي  تغيير  بأّي  عليها  ويعّول  للناخبين 
االنتخابيِّة  النكسِة  مرارة  وتزيُد  بالبالد، 
كبرى  مدن  مع  خسارتها  تقترن  عندما 
ضربة  شّكل  ما  وإزمير  كأنقرة  وازنة 
معنويّة كبيرة ألردوغان ولحزبه، رغم أنّه 

ال يزال أكبر األحزاب التركيّة.
الحالية  بالمرحلة  االنتخابات  ألهميّة  نظراً 
من  بعدٍد  والتنمية  العدالةُ  دفع  وحساسيّتها 
وزرائه السابقين والسياسيين المخضرمين 
رئاسة  على  للمنافسة  بالحزِب  والمؤثرين 
الحكومة  رئيس  فرّشح  الكبرى،  البلديات 
إسطنبول  لبلدية  يلدرم  علي  بن  األسبق 
للبرلمان،  بعدما استقال من منصبه رئيساً 
يفوز  بإسطنبول،  يفوز  »من  أّن  معتبراً 

بتركيا«.
ومسؤوليّة  هام  اقتصادّي  دوٌر  للبلديات 
مثل  الكبرى  وبخاصة  وماليّة،  إداريّة 
إحصائيّة  وبحسب  وأنقرة،  إسطنبول 
2014 يعمل في بلدية أنقرة أكثر من 10 
العاملين  عدد  يتجاوز  فيما  آالف شخص، 
وهذا  شخص،  ألف   20 إسطنبول  ببلدية 
الكبيرة  والمناقصات  التعهّدات  عدا 
أردوغان  تعهد  وقد  األجنبّي..  واالستثماِر 
بتنفيذ مشاريع كبرى تعترض عليها الدول 

الكبرى، كمشروع قناة إسطنبول المائيّة.

ملاذا بهذا التوقيت؟

النقاب  يكشف  الحساسيّة  بالغ  توقيت  في 
عن زيارة قام بها محامو القائد أوجالن إلى 
إيمرالي في 2019/5/2، وأّن القائد قد دعا 
قوات سوريا الديمقراطيّة إلى حل المشاكل 
األراضي  وحدة  إطار  ضمن  سوريا  في 
بضمانات  المحليّة  والديمقراطيّة  السوريّة 
مسلٍح  صراٍع  في  الدخول  دون  دستوريّة 
التركيّة.  الحساسيّة  باالعتبار  األخذ  مع 
وأنه دعا إلى »مفاوضات ديمقراطية« بين 
تركيا والكرد وحّل مشاكل تركيا ومشاكل 

العنف  وسبل  الحرب  عن  بعيداً  المنطقة، 
الجسدي، بل عبر القوى الناعمة، أي قوى 

العقل، والقوى السياسية والثقافية.
وتعددت تقييمات هذا اللقاء، وذهب البعض 
التركّي،  بالموقف  تغيٍّر  عن  للحديِث 
ذلك  وربط  سوريا  مع  للسالم  تمهيد  وأنّه 
انتهاء  بعد  إدلب  في  التركيّة  الورطة  مع 
صالحية سوتشي وتسخين الميدان اإلدلبّي 
تركّي  لمركز  السورّي  الجيش  واستهداف 

وإسقاط حوامة تركيّة. 
االحتالل  نية  عن  البعض  حديث  وأما 
التركي بإنجاز اتفاق مع الكرد بشأن شمال 
التدخل  ألنَّ  الواقع؛  يؤيده  فال  سوريا، 
لتصديِر  محاولة  هو  سوريا  في  التركّي 
عبر  بالقفز  حلٍّ  دون  الكرديّة  القضيِة 
الديمقراطيّة  على  انقلبت  وأنقرة  الحدود، 
للبرلمان  الكرَد  االنتخاباُت  عندما أوصلِت 
اعتقلِت  ثم  ومن  االنتخاباِت،  فأعادِت 

البرلمانيين الكرَد كما تعتقُل قادتهم. 
التركي  االحتالل  دولة  أّن  قال  وهناك من 
بصدد اتفاق مع الكرد في سوريا وتم تداول 
االستخبارات  من  لقاء مسؤولين  خبر عن 
قائد  مع  مؤخراً  التقوا  قد   ،MIT التركية 
الديمقراطيّة مظلوم كوباني.  قوات سوريا 
ملتقى  خالل  كوباني  أّكده  الخبر  وهذا 
غير  لقاءات  وجود  السورية،  العشائر 
تطور  إحراز  إلى  يشير  أن  دون  مباشرة 
القوات  انسحاب  واشترط  الصدد  بهذا 
وهنا  عفرين،  من  والمرتزقة  التركيّة 
المصداقية  عن  األسئلة  من  جملة  تطرح 
التركيّة، ماذا عن االحتالل التركّي لعفرين 
واستباحتها  إليها  باإلرهابيين  ودفعها 
الديمغرافّي؟  التغيير  للمنطقة، عن  الكاملة 
مهّجري  مالحقة  عن  التقسيم؟  جدار  عن 
عفرين؟ عن محاوالت بثِّ الفتنة العرقيّة؟!

فهي  أبداً،  بأنقرة  الوثوق  يمكن  ال  واقعاً 
الفرات  شرق  منطقة  إلى  للدخول  تسعى 
الدخول  لها  أتيح  ولو  كانت،  صيغٍة  بأّي 
ووصلت  السوريّة  األراضي  ُعمِق  إلى 
دمشق لن تتوقَف عن الحديِث عن ضرورِة 
أمنها القومّي، ولعلها تجد دورساً محدودةً 
باللغِة الكرديّة في اليابان خطراً على أمنها 
القومّي!! تُرى ما عدُد الكرد باليابان؟ هل 

اليابان دولةٌ مجاورة؟
علينا أن نتذكَر أن كلَّ عملياِت السالِم التي 
كانت  التركي  االحتالل  دولة  فيها  دخلت 
تالعباً بعامِل الزمِن، لتنقلَب فيما بعد على 
اليوم  حريصةٌ  وهي  السالم،  استحقاقاِت 
بأّي  لإلرهابيين  آمنٍة  مالذاٍت  تأمين  على 
عناصر  نقل  عبر  يحدُث  ما  وهذا  ثمٍن، 

النصرة إلى عفرين. 
أردوغان  يحاول  الكردّي؛  السياق  وفي 
اإليهام بتحّول إزاء العزلة المفروضة على 
المحتجين  آالف  بات  بعدما  أوجالن  القائد 
من السجناء المضربين عن الطعام يشكلون 
عبئاً  سياسياً عليه. فقد قالت جمعية حقوق 
المؤرخ  تقريرها  في  التركيّة  اإلنسان 
آالف   3 من  أكثر  إّن   2019/4/22
في تركيا  سجين موزعين على 92 سجناً 
سبعة  ارتقى  وقد  الطعام.  عن  أضربوا 
أنقرة  وتخشى  آذار،  خالل  للشهادة  منهم 
فيما  األيام.  قادم  في  اإلضراب  تداعيات 
انتخابيّة  لعبة  من  جزءاً  آخرون  اعتبرها 
يوم بها أردوغان تمهيداً إلعادة االنتخابات 
البلديّة في إسطنبول وإيجاد خرٍق في جبهة 
أصوات  عن  والتعويض  الكرد،  الناخبين 

الناخبين القوميين.
وعامِل  التوقيِت  إدراُك  فإّن  بالمجمل؛ 
إذ ال صدفة  السياسة،  في  الزمن مهم جداً 
ومن  العدو،  لدى  نية  ُحسن  وال  فيها،  أبداً 
االلتفاف  يحاول  أردوغان  أّن  المؤكد 
على  غريباً  وليس  المسائل  من  جملة  عل 
وما  التصريحات،  على  التالعب  إعالمه 
يمكن فهمه أّن أنقرة دخلت مرحلة اعتماد 
البدائل، وهي أولى عالمات التغيير والتي 
بلدية  انتخابات  مجدداً  خسارته  مع  ستبدأ 

إسطنبول.
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روناهي/ قامشلو: »املقاومة حياة« مقولة وشعار رفعه املناضلون واملقاومون الُكرد يف نضاهلم 
ضد الفاشية الرتكية منذ قرابة النصف قرن، واليوم تسري على درهبم ومتضي على هديهم أسطورة 
املقاومة »ليلى كوفن« اليت دخلت يف الشهر السابع من إضراهبا عن الطعام، فكان هذا مضمون 

األغاني اليت غنت عن ليلى كوفن.

األدب ودوره يف اجملتمع

نعيش في مرحلة جديدة مختلفة، في  ألننا 
لعقود ضمن  تعيش  أن  اعتادت  مجتمعات 
اآلن  أما  عليها،  مفروض  قسري  واقع 
لكّل ما  بناء  إعادة  تعتبر مرحلة  فالمرحلة 

تم تخريبه في العقود الماضية.
في هذا  هاّماً  يعتبر عنصراً  األدب   وألّن 
مختصر  بشكل  ولو  نقف  أن  بّد  فال  البناء 
المجتمعات.  في  األدب  دور  لنوّضح 
فاألدب تعبير عن الواقع بأساليب جمالية، 
تعتمد على اللغة، ونقصد بالواقع: المجتمع 
والسياسية،  واالقتصادية  الثقافية  بمكوناته 
وصراع،  حركة  من  فيه  يدور  وبما 
والطبيعة بما فيها من جبال وأنهار وسهول 
متنوعة،  جغرافية  وظواهر  ووديان 
واإلنسان بما يتصارع في نفسه من رغبات 
ومخاوف، وما يدور في عقله من خياالت 

وأفكار تتبدى كلها في سلوكه ونشاطاته. 
بهذه  تتصل  األدب  أهمية  أّن  الشك 
فهماً  يزيدنا  فاألدب  جميعها؛  العناصر 
بالمجتمع، ومعرفة بهمومه وتطلعاته؛ مما 
مشاكله  حل  على  القرار  أصحاب  يساعد 
ما  على  يُطلعنا  كما  لمستقبله.  والتخطيط 
السابقة،  واألمم  الحضارات  عليه  كانت 
الجاهلي  األدب  فإن  المثال،  سبيل  فعلى 
وبخاصة الشعر الجاهلي يقدم لنا معلومات 
ونحن  العصر،  ذلك  في  الحياة  عن  كثيرة 
في  العربي  المجتمع  نتعرف  أن  نستطيع 
مصر مثالً بقراءة روايات نجيب محفوظ.

إّن أهم وسيلة لألدب في تحقيق أهدافه هي 
عليها،  المحافظة  على  يساعد  فهو  اللغة، 
باعتبار  وفكر  تراث  من  تحمله  ما  وعلى 
اللغة حاملة تراث األمة ومنجزاتها الفكرية 
نتكلم  أن  شئنا  ما  وإذا  والعلمية،  واألدبية 
الشعر  حاملة  فهي  العربية،  لغتنا  عن 
الجاهلي، وكل ما أنجزته القريحة العربية 
واإلسالمية منذ عصر التدوين حتى اآلن، 
القرآن  جاء  وبها  هويتنا،  عنوان  أنها  كما 

الكريم، فجعلها لغة تحمل طابع القداسة.
ولألدب أهميته وفائدته في تعريفنا الطبيعة 
المحيطة بنا؛ فكثير من األمكنة نعرفها من 
خالل قراءتنا للشعر والرواية والمسرحية، 
بالطبائع  معرفة  يزيدنا  األدب  أن  كما 
البشرية، وهنا نذكر ما قدمه أدب الروائي 
فرويد  النفس  لعالم  ديستوفيسكي  الروسي 
الرواية  هذه  ألهمته  إذ  روايته؛  أحد  في 
وأدبه.   عقده  على  المبنية  النفسية  نظريته 
القرن  في  القدماء  اليونانيون  عرف  وقد 
لإلنسان،  األدب  أهمية  الميالد  قبل  الرابع 
اإلنسانية  النفس  أنه يخلص  إلى  وتوصلوا 
من الرغبات والمشاعر المكبوتة تحت ما 

يسمى نظرية التطهير.
الشعر،  أهمية  العرب  أجدادنا  أدرك  لقد 
وهو أبرز األجناس األدبية؛ فأطلقوا عليه 
القبيلة  من  نبغ  إذا  وكان  العرب،  ديوان 
المالح  والليالي  األفراح  تقيم  فإنها  شاعر 
احتفاء به؛ ألنه لسانها في الدفاع عنها أمام 
خصومها، وفي إبراز محاسنها وفضائلها، 

وتسجيل انتصاراتها والتغني بأمجادها.
ليأسر  القرآن  نزل  اإلسالم  جاء  وعندما 
العرب ببالغته، ويجذبهم ببيانه وفصاحته. 
وألننا اآلن نعيش في مرحلة تعتبر مرحلةً 
مفصلية في تاريخ المنطقة، فالواجب على 
األدباء والمثقفين أن يلعبوا دورا فّعاالً في 
يتعلق  ما  كل  ورصد  المرحلة  هذه  تأريخ 
المساهم  األدب  يكون  أن  يجب  ثم  بها، 
الواعي  اإلنسان  بناء  إعادة  في  األول 
األدب  يكون  أن  والواجب  الحر،  المفكر 
األب الروحي للمجتمع ليأخذ بيده ويرشده 

إلى الصواب كلما ابتعد عنه. 
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هذا ويقطُن مخيًم عين عيسى التابع لمقاطعِة 
كري سبي/ تل أبيض ما يقارُب الـ 13 ألف 
نازح من مختلِف المناطق السوريَّة، ويُقتصر 
فيِه الدعُم الغذائي على حصٍة شهريٍّة واحدٍة 
تقدمها أحدى الُمنظمات الداعمة ال تسمُن وال 
تغني من جوع، في حين أن ما يُقارب الـ 20 

منظمة أخرى تَعمُل في المجاِل الترفيهي.
وبهذا الصدد؛ حدثنا اإلداري في مخيم عين 
عيسى جالل عياف قائالً: »في شهر رمضان 

المنظمات  من  منظمة  أي  معنا  تتجاوب  لم 
العاملة ضمن المخيم، وبصورة خاصة تقديم 
تتبَن  لم  وحتى  لقاطنيه،  الغذائية  الحصص 
سيء  الُمخيم  وضع  لذلك؛  المطبخ.  افتتاح 
من هذا الجانب. لذا؛ على المنظمات الداعمة 
الغذائية  بالسالل  الُمخيم  دعم  في  تُباشر  أن 
وحاجة  المبارك  بشهِر رمضان  يليُق  بشكٍل 

قاطنيه«.
وأشار العياف إلى أنَّ أسعار المواد الغذائيَّة 

الرقابة  »نطلُب  وأضاف:  حالياً،  مناسبة 
التجاريّة  المحالت  أصحاب  على  التموينيَّة 
والبقاليات، والتشديُد على هذا األمر في هذا 
تاَلعب  هنالك  كان  حال  في  الكريم،  الشهر 
من قبل أصحاب المحالت التجاريَّة، ألن ال 
ينعكُس هذا األمر على النازحين القاطنين في 

المخيم«.

يقتصر عملها على النشاطات 
الرتفيهية والتعليمية

الُمنظمات  أغلب  أن  على  العياف  وأكدَّ 
على  عملها  يقتصر  الُمخيم  في  العاملة 
في  التعليمي«،  التربوي  »الترفيهي  المجاِل 
إلى  يحتاجوَن  المخيِم  في  النازحين  أنَّ  حين 
لشراء  الالزمة  األموال  أو  الغذائي  الدعِم 
غذائيَّة  ومواد  خضرواٍت  من  احتياجاتهم 
أخرى، لذلك يجُب على المنظمات اإلنسانيَّة 

األمر  هذا  أخذ  المخيِم  في  العاملة  واإلغاثيَّة 
الُمعتمِد على  نشاطها  وتغيير  االعتباِر  بعيِن 

الترفيِه.
عين  بمخيِم  البقاليَّة  صاحب  اشتكى  بدوره 
المواد  ارتفاِع  من  منصور  محمد  عيسى 
الغذائيَّة الذي سببه ارتفاع الدوالر األمريكي 
»الليرة  المتداولة  المحليَّة  العملة  أمام 
وبخاصةً  األسعار،  رفع  بالتالي  السوريَّة«، 
مع حلول شهر رمضان المبارك حسب قولِه.
وأكدَّ منصور: »إن هذا األمر أًثّر سلباً على 
عملنا لعزوف الكثيِر من قاطني الُمخيم عن 
شراِء المواد الغذائيَّة، لغالء أسعارها بشكٍل 
كبيٍر، بحيُث ارتفعت األسعار بمعدِل /10 ـ 

25/ بالمئِة«.
عيسى  عين  مخيم  في  بالنازِح  والتقينا  كما 
المواد  أن  على  أكدَّ  الذي  حمادة  حسين 
الغذائيَّة ارتفعت، وبشكٍل كبيٍر بالمقارنِة مع 
فأسعاُر  رمضان،  شهر  سبقت  التي  األشهر 
مثل  الخضروات  وبخاصة  الغذائيَّة،  المواد 

والباذنجان،  البطاطا،  الخيار،  »البندورة، 
ضعِف  إلى  وصلت  المواد«،  من  وغيرها 

سعرها األساسي.

سبب ارتفاع األسعار

وتساءل الحمادة بلهجة مقتضبة: »ال أعلم ما 
الغذائيَّة،  المواد  أسعاِر  رفِع  في  السبُب  هو 
إال أنّني أعاني األمرين حتى أشتري ما يسُد 
الرمق لي وألوالدي الذيّن ينتظروَن عودتي 
ال  حين  في  جلبهُ،  أستطيُع  ما  لهم  ألجلب 
دخٌل  يوجُد  وال  الُمخيم،  داخل  عمل  يتوفُر 

ألشتري احتياجاتي«.
تنخفض  أن  في  أملِه  عن  الحمادة  وأعرَب 
المواد الغذائيَّة، وناشَد في نهايَّة حديثِه إدارة 
الدعِم  بتقديِم  الداعمة  والُمنظمات  المخيم، 

الغذائي لنازحي الُمخيم.

روناهي/ الطبقة - تعمل مديرية الزراعة في 
الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 
وفق  الزراعي  والقطاع  الفالح  دعم  على 
هذه  وفي  وُمعدَّة،  مدروسة  زراعية  خطة 
لموسم  المنطقة  في  الفالحون  يستعد  الفترة 
من  الزراعة  مدرية  انتهت  حيث  الحصاد، 

استعداداتها لموسم العام.
الزراعة  مديرية  تضع  الخصوص؛  وبهذا 
الحصادات  أصحاب  دعم  أجل  من  خطة 
في  الفالح  عن  كبير  عبئ  لحمل  وتوفيرها 
استيعاب  على  تعمل  كما  الحصاد،  موسم 
المنطقة  في  إنتاجها  المتوقع  الكمية  وشراء 
تسعير  وتم  للفالح،  التجار  الحتكار  معناً 
القمح بـ /185/ ليرة سورية للكيلو، والشعير 
أصحاب  ودعم  للكيلو،  ل.س   /130/ بـ 
تتناسب  بكميات  المازوت  بمادة  الحصادات 
موسم  خالل  المادة  هذه  من  احتياجاتهم 

الحصاد.
أكثر على تجهيزات واستعدادات  ولالطالع 
كان  الحصاد  لموسم  الزراعة  مديرية 
الرئيس  مع  لقاًء  »روناهي«  لصحيفتنا 
المشترك لمديرية الزراعة خالد العسكر الذي 
أكد على أن موسم الحصاد في المنطقة تأخر 
لهذا العام بسبب الظروف الجوية التي مرت 
بها المنطقة واألمطار الغزيرة التي ال تزال 

تهطل من حين آلخر على المنطقة.

دعم أصحاب احلصادات

وأشار العسكر إلى أنه سيتم شراء محصول 
الشعير من الفالحين هذا العام، حيث أصبحت 
استقبال  أجل  من  جاهزة  السلحبية  صوامع 

وفق  الفالحين  من  الزراعية  المحاصيل 
التخزينية  طاقتها  أن  رغم  معينة،  إجراءات 
واالستيعابية ال تتجاوز الـ 10 ألف طن من 

القمح.
أصحاب  ستدعم  المديرية  أن  وأضاف 
الحصادات من خالل تقديم مادة المازوت إلى 
كل حصادة مرخصة لدى مديرية الزراعة، 
حصادة  كل  على  توزيعها  المتوقع  والكمية 
المازوت  من  لتر  ألف   /13  –  9/ من  تبلغ 

حسب حجم الحصادة »صرفها للمازوت«.

متوقع إنتاج سبعني
 ألف طن من القمح

من  أنه  اللقاء  نهاية  في  العسكر  خالد  ونوه 
القمح  المنطقة من  إنتاج  يتجاوز  أن  المتوقع 
 /50/ والشعير  طن،  ألف   70 الـ  العام  هذا 
هي  المديرية  طاقة  أن  العلم  مع  طن،  ألف 

/10/ ألف طن فقط في صوامع السلحبية.

لعناصر  القصص  من  اآلالف  هنالك 
مرتزقة داعش، وعن كيفية انضمامهم إلى 
أجبروا  منهم  فالبعض  المرتزقة،  صفوف 
اآلخر  والبعض  صفوفهم،  إلى  لالنضمام 
منهم، ولكنهم عانوا كثيراً  انضموا برغبةً 
في ظل حكمهم، ومن بينهم شخص فضل 
عدم ذكر اسمه ويدعى )م .ح(، وقد روى 

لصحيفتنا روناهي قصته. 

هديف من االنضمام إىل مرتزقة 
اجليش احلر كان االنتقام

دير  في  الجورة  منطقة  من  .ح(،  )م 
أحد  وهو  1988م،  مواليد  من  الزور، 
سوريا  قوات  لدى  داعش  مرتزقة  معتقلي 
الديمقراطية، وقد بيّن بأنه في عام 2007م، 
كان يعمل في مهنة الحدادة في لبنان، وفي 

عام 2011م، عند اشتعال الثورة السورية، 
قرر القدوم إلى سوريا والعودة إلى عائلته، 
الجيش  مرتزقة  صفوف  إلى  واالنضمام 
النظام  من  ألخوته  االنتقام  بهدف  الحر، 
السوري الذين قد ماتوا في مجزرة الجورة، 
وبقي مع مرتزقة جيش الحر لمدة سنتين، 

المعارك مع  بأنه شارك في كافة  بين  وقد 
مرتزقة الجيش الحر ضد النظام السوري، 
حاالت  من  العديد  هنالك  بأن  أشار  وقد 
إلى  باإلضافة  البعض،  لبعضهم  السرقة 
وقرر  والحرام،  الحالل  يعرفون  ال  أنهم 
الحر  الجيش  مرتزقة  عن  االنفصال  )م( 
والهروب، وعاد إلى عائلته ومن ثم تزوج.

أجربوهم على تلقي دورات تدريبية 
لتبّن أفكارهم التكفريية

منطقتهم  إلى  داعش  مرتزقة  دخول  وعند 
صفوفهم،  إلى  االنضمام  على  أجبروهم 
فكرية  تدريبية  لدورات  وإخضاعهم 
يوماً  وأربعين  خمسة  لمدة  وعسكرية 
بأن  )م(،  لنا  بيّن  وقد  الميادين،  مدينة  في 
المجال  في  التدريبة  الدورة  مضمون 

الفكري كان حول الدين اإلسالمي المتشدد 
تخريجهم  تم  أن  وبعد  والتوحيد،  والجهاد 
عليهم  أطلق  التدريبية  الدورة  هذه  من 
فرزهم  تم  ثم  ومن  »االنصار«،  اسم 
قطاع  كل  في  إدارتهم  وتم  قطاعات،  إلى 
بأنهم  وذكر  بـ«أمير«،  يسمى  ما  قبل  من 

كانوا يقبضون راتب شهري من المرتزقة 
يقدر 15ألف ل. س في كل شهر، ومن ثم 
الشهر،  في  يقبضون 150دوالر  أصبحوا 
يختلف  كان  آلخر  شهر  من  بأنه  وبين 
 70 على  شهر  كل  في  ليحصلوا  المبالغ 
قطاع  كل  بأن  )م(،  ذكر  وقد  فقط،  دوالر 
كان يتولى تسيير أمور المنطقة التي يكون 
حاكماً عليها، وأن حكام كل القطاعات كانوا 
من جنسيات مختلفة. ونوه بأنهم قد تساءلوا 
كثيراً بين بعضهم عن األسباب الذي يدفع 
المرتزقة ليجعلوا حكام هذه القطاعات من 
يجرؤوا  لم  بأنهم  وأكد  أخرى،  جنسيات 
على السؤال، حيث كانوا يخافون أن يحكم 

عليهم بعقوبات قاسية.
المرتزقة  »جميع  بالقول:  )م(  وأضاف 
بأنهم  لنا،  المختلفة وضحوا  الجنسيات  من 
التركية،  الدولة  عبر  سوريا  إلى  دخلوا 
المواد  يستلمون  كانوا  أنهم  إلى  باإلضافة 

الغذائية واألسلحة من تركيا«. 

التدخني ُيعترب من املعاصي بالنسبة 
للمرتزقة

وفي السياق ذاته ذكر )م(، بأنه شارك في 
مرتزقة  صفوف  في  المعارك  من  العديد 
يحاربون  كانوا  التي  تلك  ومنها  داعش، 
حلب  في  قتالهم  مثل  بعضاً،  بعضهم  فيها 
من  وبالرغم  الفرات،  درع  مرتزقة  ضد 
أثناء  المرتزقة ولكن  أنه كان من عناصر 
هذه المعركة عاقبوه، حيث كان يدخن، فأن 
التدخين يعتبر بين المرتزقة من المعاصي، 

وأن عقاب التدخين هو الحكم بالجلد حسب 
السرقة هي قطع  بأن عقوبة  وأشار  قوله، 
قطع  الحاالت  بعض  وفي  الرجل،  أو  اليد 
السرقة  عمليات  بأن  )م(  بين  وقد  الرأس، 
كانت  المرتزقة  بين  تحصل  كانت  التي 
بأن  منوهاً  احتياجاتهم،  توفير  عدم  بسبب 

المعيشة بينهم كانت ُمذلة للغاية.

مراكز تدريب لألطفال لتنفيذ 
عمليات انتحارية

العديد من  تلقوا  بأنهم  )م( في حديثه  ونوه 
التدريبات العسكرية من قبل المرتزقة من 
الجنسية  من  وغالبيتهم  أخرى،  جنسيات 
هنالك  »كان  بالقول:  وأردف  التركية، 
مراكز تدريبية خاصةً لألطفال الذين كان 
 ، يتراوح أعمارهم ما بين 14 - 18عاماً 
هدفهم  كان  وقد  الخالفة«،  »أشبال  باسم 
التدريبات هو أن يجعلوا األطفال  من هذه 

فدائيين لتنفيذ عمليات انتحارية«.

ال حيق هلم الرد على أوامر أمراءهم

دير  في  الجبل  معركة  خالل  بأنه  ونوه 
السوري  النظام  بين  حصلت  التي  الزور 
في  كثيراً  تقدموا  وحين  والمرتزقة، 
المعركة وأوشكوا على القضاء على النظام 
السوري في المنطقة والسيطرة عليها، أمر 
مجهولة،  وألسباب  يتراجعوا  بأن  أميرهم 
وقد ذكر )م( بأنهم كانوا كأداة ينفذون فقط 

ما يقوله أمراءهم، ولم يكن يحق لهم الرد 
عن األوامر التي كانت تُطلب منهم.

عاقبوه بشدة بسبب هروبه منهم
وعن محاولة هروبه منهم، أردف )م( بأنه 
الحياة  كون  المرتزقة  عن  االبتعاد  قرر 
مدينة  في  بأنه  وأشار  بينهم،  مهينة  كانت 
الحويقة في دير الزور، قام بالهروب برفقة 
أخته  إلى منزل  المرتزقة، ولجأ  اثنين من 
هروبه  وبعد  الكسرى،  منطقة  في  القاطنة 
لعائلته،  يتعرضون  المرتزقة  كان  منهم 
القبض  ألقوا  قصيرة  زمنية  مدة  وبعد 
ثالثة  لمدة  بالسجن  عليه  الحكم  وتم  عليه، 
أشهر، وجلده بـ180 جلدة، باإلضافة إلى 
حفر الخنادق لمدة 10 أيام، ومن ثم إعادة 
إلى صفوفهم، وقد بيّن  فرزه ليعود مجدداً 
كان  أخرى، حيث  مرة  قد هرب  بأنه  )م( 

المرتزقة قد وصلوا إلى مرحلة االنهيار. 
وفي عام 2017م، سيطرت قوات سوريا 
الكسرى في دير  الديمقراطية على منطقة 
لقوات  نفسه  تسليم  )م(،  قرر  وقد  الزور، 
الديمقراطية، وقام باالعتراف بكل  سوريا 
إلى  انضمامه  بداية  منذ  معه  حصل  ما 
صفوف مرتزقة داعش، وقد تم تحويله إلى 
مدينة قامشلو، وتم الحكم عليه في محكمة 
الدفاع عن الشعب لمدة ثالثة سنوات، وبعد 
صدر  أشهر  ثالثة  لمدة  السجن  في  بقاءه 
قرار عفو عام، وقد شمله هذا القرار، وتم 

اإلفراج عنه.

معاقبته لعدم تنفيذه التفجري 
بشكٍل صحيح

للعيش مع عائلته  وبعد اإلفراج عنه، عاد 
الكسرى،  منطقة  في  المقيمين  وزوجته 
واقتحام  له،  بالتعرض  المرتزقة  قام  حيث 
له  وتهديدهم  قسد  لباس  بلبس  منازلهم 
بالقتل، إن لم يستجب لمطالبهم، وقد أُجبر 
من  المرتزقة  طالب  فقد  لهم،  بالخضوع 
مقاتلي  تستهدف  بتفجير سيارة  القيام  )م(، 
)م(  قام  حيث  الديمقراطية،  سوريا  قوات 
عبوة  بزرع  2018م،    -  9  -7 بتاريخ  
في  قسد  مقاتلي  سيارة  استهدفت  ناسفة 
أن  وبعد  الزور،  دير  في  الكسرى  منطقة 
نفذ العملية لم يكن هناك جرحى أو قتلى لذا 
قام المرتزقة بمعاقبته لعدم أصابته الهدف 

بتنفيذ العملية بشكٍل صحيح.
وبعدها بفترة قصيرة، حيث تم القبض على 
الديمقراطية،  سوريا  قوات  قبل  من  )م(، 
سنة،  عشرين  مدة  بالسجن  عليه  وحكم 

وقابل للتمديد للمؤبد. 
واختتم )م( حديثه بالقول: »أتوجه برسالة 
لكل شخص يحاول أن ينضم إلى صفوف 
مرتزقة داعش باالبتعاد عنهم، كونها دولة 
خرافة وظلم، عكس ما يّدعونه بأنها دولة 

اإلسالم«.

المدنية  اإلدارة  عملت   - الطبقة  روناهي/ 
حماية  على  الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية 
كانت  التي  الشعوب  وهم  الغائب  أمالك 
مرتزقة  بطش  من  وفّرت  الطبقة،  تسكن 
داعش خالل فترة سيطرتها على المنطقة، 

وذلك من خالل إنشاء مكتب حماية أمالك 
عقارات  عدد  ويبلغ  والغائب،  الشعب 

الغائب في الطبقة حوالي 120عقار.
حماية  مكتب  عاتق  على  الُملقاة  المهمة  
على  الحفاظ  هي  والغائب؛  الشعب  أمالك 
مناطق  خارج  هم  الذين  األهالي  أمالك 
من  االستيالء  من  سوريا  وشرق  شمال 
عودتهم  لحين  الضعيفة  النفوس  أصحاب 
تعتبر  التي  األمالك  وحماية  المنطقة،  إلى 
خالل  من  المنطقة،  في  للشعب  ملكاً 
وتأجيرها  وإدارتها  وإحصائها  تنظيمها 
حسب األصول، ويختص بالعقارات الُمعّدة 

للسكن فقط.
وتبلغ عدد أمالك الشعب بدون تأجير 87 
عقار، وبآجار 61عقار، أما أمالك الغائب 

إدخال  يتم  حوالي 120عقار،  عددها  تبلغ 
خزينة  إلى  الشعب  أمالك  آجار  أموال 
اإلدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، 
أما أمالك الغائب يضع مبلغ اآلجار برسم 
اإليداع لحين حضور صاحب العقار ويتم 

تسليمها حسب األصول.
عمل مكتب محاية 
أمالك الشعب والغائب

حماية  مكتب  عمل  على  أكثر  ولالطالع 
لصحيفة  كانت  والغائب؛  الشعب  أمالك 
روناهي لقاًء مع الرئيس المشترك لمكتب 
موسى  والغائب  الشعب  أمالك  حماية 
الشنعة، والذي أكد على أن الهدف من افتتاح 
وعقارات  أمالك  على  الحفاظ  هو  المكتب 

المواطنين المقيمين خارج الطبقة أو شمال 
المدينة  إلى  رجوعهم  لحين  سوريا  شرق 
واستغاللها  الضعيفة  النفوس  أصحاب  من 
من  الكثير  أن  وخاصةً  شخصي  بشكٍل 
هربت  الطبقة  تسكن  كانت  التي  الشعوب 
منها خوفاً من بطش داعش ألسباب دينية 
إدارة شؤون  أو مذهبية، وأيضاً  قومية  أو 
وتأجيرها  عليها  والحفاظ  الشعب  أمالك 
حسب األصول وبعقود رسمية، مؤكداً بأن 
للسكن  الُمعّدة  بالعقارات  مختص  المكتب 

فقط.
وذكر موسى بأن المجلس التشريعي أصدر 
قوانين لحماية أمالك الشعب والغائب وجاء 
في القوانين تعريف لهم وإجراءات حماية 
األمالك على الشكل التالي: »قانون أمالك 
الشعب رقم 19 لعام 2018م، والمتضمن 
كافة العقارات التي تعود ملكيتها للمنتسبين 
وجبهة  داعش  من  المرتزقة  للفصائل 
أمالك  حماية  قانون  أما  النصرة....إلخ، 
الطبقة  الغائب وهو كل صاحب عقار في 
السورية،  الجنسية  يحملون  الذين  من 
ومقيمين خارج حدود منطقة شمال وشرق 
سوريا، وليس لديهم أقارب في المنطقة من 
بوكالة  وكيل  أو  الثانية  أو  األولى  الدرجة 

رسمية«.

وأضاف موسى أن اإلجراءات المتخذة من 
الحالتين  كال  في  األمالك  لحماية  المكتب 
تكون من خالل الجوالت الميدانية الدائمة، 
من أجل التأكد من قاطني تلك العقارات هم 
العقارات، وفي  لتلك  األصحاب األصليين 
حال عدم وجود مالك العقار يخضع العقار 
لقانون حماية أمالك الغائب وتأجير العقار 
لحين عودة صاحب العقار أو ما من ينوب 
عنه قانونياً، في هذه الحالة يتم تسليم العقار 
السابقة  الفترة  في  المقبوض  واإليجار 

أصوالً له.
تواجه  التي  الصعوبات  إلى  موسى  ونوه 
الشعب  أمالك  حماية  مكتب  أعضاء 
محتلي  قبل  من  التعرض  وهو  والغائب، 
غير  آخر  لشخص  العقار  وتسليم  العقار، 
علم  دون  اآلجار،  حال  في  العقد  صاحب 

المكتب.
وأشار موسى بأن عدد عقارات التي تعود 
 87 منها  148عقار،  الشعب  أمالك  إلى 
التي  العقارات  أما عدد  عقار بدون آجار، 

تعود إلى أمالك الغائب 120عقار.
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تقرير/ مصطفى اخلليل

عني  مُخيم  قاطنو  يُعاني  املبارك؛  رمضان  شهِر  حلوِل  مع  ـ  عيسى  عني  روناهي/ 
حني  يف  الغذائيَّة،  املواد  أسعاِر  ارتفاعُ  سببهُ  الذي  الفاحِش  الغالءِ  من  عيسى 
باملوادِ  النازحنيَ  دعمَ  امُلخيِم  يف  العاملةِ  امُلنظماتِ  املذكوِر  امُلخيِم  إدارةُ  ناشدت 

الغذائيَّة بداًل من اقتصاِر أنشطتها على الرتفيه.

تقرير/ مصطفى اخلليل

تقرير/ إيفا ابراهيم 

حممد منصور حسني محادةجالل العياف

خالد العسكر

تقرير/ حسام إمساعيل

موسى الشنعة

روناهي/ قامشلو - أحد املرتزقني من داعش وهو معتقل لدى قوات سوريا الدميقراطية، 

يوجّه رسالة لكل شخص، باالبتعاد عن مرتزقة داعش كوهنا دولة اخلرافة والظلم، وليست 

دولة اإلسالم.

تقرير/ معاوية حممد

ُ
 قلةِ الدعم املادي داخله

ِّ
 مبخيمِ عني عيسى يف ظل

ٌ
 مرتفعة

ٌ
أسعار

مديرية الزراعة بالطبقة تنهي
 استعداداتها ملوسم احلصاد 

أمحد العلي

رافة وظلم، عكس 
ُ
معتقل داعشي «داعش دولة خ

عونه بأنها دولة اإلسالم احلقيقي«
ّ
ما يد

مكتب محاية أمالك الشعب والغائب بالطبقة...

تصون أمالك الغائبني حلني عودتهم

حمررة الصفحة/برييفان محي حمررة الصفحة/ميديا غامن

روناهي/ الرقة ـ في كل سنة من هذا الشهر 
موسم  الستقبال  باالستعداد  المزارعون  يبدأ 
مساحة  أن  المتوقع  ومن  والشعير،  القمح 
المزروعة كبيرة جداً، مما يؤدي  األراضي 
الفئة  عند  البطالة  نسبة  تخفيف  إلى  هذا 
اللجان  تواصل  ولهذا؛  المجتمع.  من  الشابة 
فالحي  متطلبات  تأمين  الرقة  في  الزراعية 
التامة  التحضيرات  خالل  من  وذلك  الرقة، 

لموسم الحصاد.

حتضريات املؤسسات الزراعية

عدة  تأمين  طريق  عن  التحضيرات  وتكون 
الزراعية  المساحات  لتغطية  حصادات، 
والشعير،  القمح  من  المزروعة  الكبيرة 
وهذه الحصادات يجب أن تكون حائزة على 
ُرخصة من قبل لجنة الزراعة والري للعمل 
باإلضافة  حصادها،  بغية  األراضي  في 
كميات  بتخصيص  قامت  اللجنة  أن  إلى 
سيتم  المخصصة  والكميات  المازوت،  من 
حسب  وذلك  دفعات؛  خمس  على  تقسيمها 
كل  تجهيز  عن  ناهيك  المخصصة،  الكمية 
لحدوث  تجنباً  إطفاء  بأسطوانتي  حصادة 
حرائق مفاجئة، ويذكر بأنه في وقٍت سابق؛ 
الرقة  لمجلس  التابعة  االقتصاد  لجنة  قامت 

المدني بتأهيل عدة صوامع في الرقة وريفها.

عملية استالم احلبوب
 وشرائه من الفالحني

وكانت لجنة الزراعة والري التابعة لمجلس 
من  التاسع  بتاريخ  نظمت  قد  المدني  الرقة 
مع  اجتماعاً  2019م،  عام  نيسان  شهر 
الفالحين وأصحاب الحصادات، حيث تم من 
خالل هذا االجتماع تلبية مطالبهم، وتم تقديم 
توضيحات لهم بشأن مراكز استالم الحبوب 
التطوير  شركة  بإشراف  ستكون  التي 

الزراعي التابعة لها.
في  الذاتية  اإلدارة  كانت  السياق؛  هذا  وفي 
مبلغ  خصصت  قد  سوريا  وشرق  شمال 
/200/ مليار ليرة سورية، لشراء المحاصيل 

الزراعية من المزارعين. 
ولالطالع على بعض اإلجراءات التي قامت 
للجنة  التابعة  الزراعي؛  التطوير  شركة  بها 
قامت  المدني،  الرقة  مجلس  في  الزراعة 
صحيفتنا »روناهي« بإجراء لقاء مع الرئيس 

أحمد  الزراعي  التطوير  لشركة  المشترك 
للموسم  »بالنسبة  قائالً:  حدثنا  الذي  العلي؛ 
المحاصيل  سيكون  أنه  المتوقع  من  الحالي؛ 
فيه ضخمة وكبيرة، ولذلك قمنا بتأهيل أربعة 
»السلحبية،  وهي  الحبوب،  الستالم  مراكز 
الغربي،  الريف  في  بدر  مزرعة  الرافقة، 
وسيتم  الشمالي«،  الريف  في  كبش  ومركز 
لصيانة  مركز  كل  في  مميز  فريق  تشكيل 

وتعقيم الحبوب«.
المزارع؛  من  القمح  استالم  لكيفية  وبالنسبة 
على  يتوجب  »أوالً  العلي:  أحمد  أوضح 
المزارع أن يقطع منشأة عن طريق الوحدات 
للجنة  التابع  اإلحصاء  مكتب  في  اإلرشادية 
المحصول  كمية  حسب  وذلك  الزراعة، 
الموجود لديه، وبعدها يشرف الفريق المؤهل 

على القمح عن طريق معاينته، وبعد حوالي 
مرآب  من  الفاتورة  سيستلم  أيام   /4 ـ   3/

الحوض«.   

القدرة االستيعابية
 ملراكز احلبوب باملنطقة

لكل  االستيعابية  »القدرة  العلي:  وأضاف 
القمح غير  ألف طن من  بـ 11  تقدر  مركز 
الريف  مراكز  وستكون  أكياس؛  في  المعبأ 
المعبأ،  غير  القمح  الستقبال  جاهزة  الغربي 
فقط،  المعبأ  القمح  فسيستلم  كبش  مركز  أما 
الذي  الشركراك  بلدة  مركز  إلى  باإلضافة 
القمح غير  ألف طن، وسيستلم  لـ 50  يتسع 
استالمه  سيتم  الذي  للقمح  وبالنسبة  المعبأ. 
معبئاً في أكياس فقد قامت الشركة بتخصيص 
المزارع  تناسب  متدنية  بأسعار  أكياس 
المسّوق، بحيث تكون جاهزة للتعبئة ومن ثم 

االستالم«.
 /80/ تخصيص  سيتم  أنه  إلى  العلي  وأشار 
ألف طن من تلك المراكز للطحين؛ وأن لجنة 
االقتصاد جهزت مستودعين للتخزين األول 
في بلدة السلحبية بالريف الغربي، واآلخر في 
شنينة بالريف الشمالي، كما وجهَّزت موقعاً 
يتم فيه غربلة القمح وتعقيمه استعداداً لتغطية 
المقبل،  العام  في  البذار  من  الفالح  حاجة 
وعندها لن يضطر المزارع لتخزين موسمه 
الستغالل  عرضةً  يكون  ولن  القمح،  من 

أصحاب الضمائر الميتة من التجار«.
والجدير ذكره؛ تشهد المنطقة ظروف جوية 
الهطوالت  وبخاصة  عقود،  منذ  تشهدها  لم 
لهذا  األخيرة  اآلونة  في  الغزيرة  المطرية 
إيجابية  انعكاسات  لها  كانت  والتي  العام 
على المحاصيل الزراعية في شمال وشرق 

سوريا.  
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