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شركة روناهي للتوزيع واإلعالن

ميكنكم زيارة موقع الصحيفة على الرابط التالي:

اقليم الجزيرة- قامشلو )مكتبة سعدو- فرع )1( شارع زكي األرسوزي- جانب البلدية 425997- فرع )2( الشارع العام، مقابل جامع الشالح 452081/ مكتبة آواز- طريق عامودا 439154/ مكتبة 
الحرية- الشارع العام 421360/ مكتبة سومر- الشارع العام 424037/ مكتبة الراوي فرع )1( شارع الكورنيش، تجمع محالت الراوي 444028 - فرع )2( مقابل الصيدلية العمالية 445820/ مكتبة 
الزهراء- دوار البشيرية 460699ـ مكتبة الجواهري 443742/ مكتبة دار القلم - الشارع العام 452714 - مكتبة األنوار شارع عامودا 438207. كركي لكي: مكتبة الحرية هاتف 753997 - مكتبة 
الرسالة الشارع العام هاتف 745733-0966278457ـ  المكتبة الرئيسية - كركي لكي- 754416 عامودا )مكتبة هجار 731466( درباسية ) مكتبة سما 711410( جل آغا )مكتبة وائل 755551( 

تربه سبيه )مكتبة الجهاد 470618(

اقليم الجزيرة- قامشلو )مكتبة سعدو- فرع )1( شارع زكي األرسوزي- جانب البلدية 425997- فرع )2( الشارع العام، مقابل جامع الشالح 452081/ مكتبة آواز- طريق عامودا 439154/ مكتبة 
الحرية- الشارع العام 421360/ مكتبة سومر- الشارع العام 424037/ مكتبة الراوي فرع )1( شارع الكورنيش، تجمع محالت الراوي 444028 - فرع )2( مقابل الصيدلية العمالية 445820/ مكتبة 
الزهراء- دوار البشيرية 460699ـ مكتبة الجواهري 443742/ مكتبة دار القلم - الشارع العام 452714 - مكتبة األنوار شارع عامودا 438207. كركي لكي: مكتبة الحرية هاتف 753997 - مكتبة 
الرسالة الشارع العام هاتف 745733-0966278457ـ  المكتبة الرئيسية - كركي لكي- 754416 عامودا )مكتبة هجار 731466( درباسية ) مكتبة سما 711410( جل آغا )مكتبة وائل 755551( 

تربه سبيه )مكتبة الجهاد 470618(

مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

رئاسة التحرير:

سوزان علي

برييفان خليل

التدقيق اللغوي:

ميسر املشعان
هناك فرٌق كبير بين مناطقنا وبين المناطق الخاضعة لالحتالل التركي من حيث األمن واألمان والخدمات 
وغير ذلك، ومقاطعة كري سبي )تل أبيض( تتمتع بإدارٍة ذاتية ديمقراطية عقب تحريرها من مرتزقة 
الخدمية  والمؤسسات  األمنية،  والقوات  مدني  كمجلس  المدينة  أهل  قبل  من  تدار  اإلدارة  وهذه  داعش، 

وغيرها. 

// إعالن مناقصة //
ــ اسم الجهة المعلنة : بلدية   أبو فرع 

ــ نوع االعالن : مناقصة 
ــ التنصيف : أشغال 

ــ موضوع المناقصة : تنفيذ مشروع  طريق 
ــ أخر موعد الستالم العروض الساعة /2/ ظهراً من يوم السبت تاريخ 29/6/2019

ــ تاريخ فض العروض الساعة /2/ظهراً من يوم األحد بتاريخ 30/6/2019 
ــ لتنفيذ المشروع حجر مكسر وفرش حجر ذات قياسات متوسطة الحجم

  وفقاً لدفاتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية المعدة لهذه الغاية .
3653050(  ل.س فقط ثالث ماليين وستمائة وثالثة وخمسون ألفاً وخمسون ليرة سوريه فقط ال غير  ــ قيمه الكشف التقديري     ) 

ـــ التأمينات األولية :)%5( خمسة بالمائة من قيمة الكشف التقديري 
ـــ التأمينات النهائية )%10( عشرة بالمائة من قيمه اإلحالة 

ــ غرامات التأخير : )%001(واحد باأللف من قيمة التعاقد عن كل يوم تأخير 
ـــ مدة تنفيذ المشروع )25( يوماً اعتباراً من تاريخ تبليغ أمر المباشرة 

ـــ مدة ارتباط العارض بعرضة ثالثة اشهر اعتباراً من اليوم التالي إلحالة التعهد إلية 
ــ مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضة ثالثة أشهر اعتبارأً من اليوم التالي إلحالة التعهد إلية 

ـــ تقديم العروض الى الديوان البلدية ضمن مغلفين مغلقين ويوضع المغلفان في مغلف ثالث معنون باسم الجهة المعلنة وموضوع المناقصات والتاريخ المحدد ألجرائها
ـــ المغلف األول: يحتوي على األوراق الثبوتية والتصاريح والتأمينات األولية 

ـــ المغلف الثاني: يحتوي على العرض المالي 
ـــ يلتزم العارض بتحديد موطن المختار تحت طائلة رفض العروض وإذا تقدم العارض بأكثر من عرض واحد ترفض جميع عروضه 

ــ ضمان األشغال هي سنة كاملة تسري ابتداءاً من تاريخ االستالم المؤقت لألشغال كلها او ألي جزء منها جرى استالمة مؤقتاً على حدة .
ــ يعتبر العرض مرفوضاً في حال وجود   حك أو شطب أو عدم  

ـــ ثمن شراء إضبارة التعهد  )5000(ل.س فقط خمسة أالف ليرة سوريه فقط ال غير
للمزيد من المعلومات مراجعة البلدية لالطالع على دفاتر الشروط والحصول على اضبارة المناقصة 

        
املراقب فني                                 الرئاسة املشتركة لبلدية ابو فرع
حسني اسماع                                    علــي احلوار         منــال هــلو

// إعالن مناقصة //
      ــ اسم الجهة المعلنة: بلدية   أبو فرع

   ــ نوع اإلعالن: مناقصة 
     ــ التنصيف: أشغال 

     ــ موضوع المناقصة: تنفيذ مشروع طريق 
       ــ أخر موعد الستالم العروض الساعة /2/ ظهراً من يوم السبت تاريخ 29/6/2019

ــ تاريخ فض العروض الساعة /2/ظهراً من يوم االحد تاريخ30/6/2019    
ــ لتنفيذ المشروع ترقيعات  بالمداده مجبول زفتي لطريق محمد ذياب ام عظام 

وفقاً لدفاتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية المعدة لهذه الغاية .
)10566855(  ل.س فقط  عشرة ماليين وخمسمائة وسته وستون الفاً وثمانمائة وخمسة وخمسون ليرة سورية فقط ال غير ــ قيمه الكشف التقديري   

ـــ التأمينات األولية :)%5( خمسة بالمائة من قيمة الكشف التقديري 
ـــ التأمينات النهائية )%10( عشرة بالمائة من قيمه اإلحالة 

ــ غرامات التأخير : )%001(واحد باأللف من قيمة التعاقد عن كل يوم تأخير 
ـــ مدة تنفيذ المشروع )30(يوماً اعتباراً من تاريخ تبليغ أمر المباشرة .

ـــ مدة ارتباط العارض بعرضة ثالثة اشهر اعتباراً من اليوم التالي إلحالة التعهد إلية .
ــ مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضة ثالثة أشهر اعتباراً من اليوم التالي إلحالة التعهد إلية .

ـــ تقديم العروض إلى ديوان البلدية ضمن مغلفين مغلقين ويوضع المغلفان في مغلف ثالث معنون باسم الجهة المعلنة وموضوع المناقصات والتاريخ المحدد ألجرائها .
ـــ المغلف األول: يحتوي على األوراق الثبوتية والتصاريح والتأمينات األولية.

ـــ المغلف الثاني: يحتوي على العرض المالي .
ـــ يلتزم العارض بتحديد موطن المختار تحت طائلة رفض العروض وإذا تقدم العارض بأكثر من عرض واحد ترفض جميع عروضه .

ــ ضمان األشغال هي سنة كاملة تسري ابتداءاً من تاريخ االستالم المؤقت لألشغال كلها او ألي جزء منها جرى استالمة مؤقتاً على حدة .
حك أو شطب أو عدم.                                                                                                                                              ــ يعتبر العرض مرفوضاً في حال وجود 

 
ـــ ثمن شراء إضبارة التعهد )8000(ل.س فقط ثمانية  أالف ليرة سوريه فقط ال غير.

للمزيد من المعلومات مراجعة البلدية لالطالع على دفاتر الشروط والحصول على اضبارة المناقصة .

الــرئاسة المشتركة لبلــدية ابو فرع المراقب فني                           
حسين اسماعيل                     علــي الحوار         منــال هــلو

َّ على أهالي مدينة كوباني وقرية برخ باتان، ذلك الفجر الذي حلَّ  كان فجراً عصيباً مر
يوم الـ 25 من حزيران\يونيو عام 2015، فبالرغم من أن البدائل والثمن كان باهظاً وكبيراً 

إال أن الدرس الذي تعمله الشعب زاد من قوتهم.
5»

محيد العبد: تركيا حتاول زعزعة األمن وخلق

            الفِنت بني أبناء الوطن الواحد

4»

بعد جمزرة كوباني.. الشعب أقوى

بعد توقف دام تسع ساعات على القصف 
منزوعة  تسمى  ما  مناطق  على  العنيف 
األحد،  يوم  صباح  ساعات  منذ  السالح 
احلربية  النظام  طائرات  نّفذت  حيث 
وحماة،  إدلب  ريفي  على  مكثّفة  غارات 
من  بأكثر  بري  قصف  مع  ذلك  وترافق 
150 قذيفة, فيما استمر حتليق الطيران 
ارتفاع  وسط  لساعات,  البري  والقصف 

حصيلة الضحايا املدنيني.

تبليغ
في الدعوى رقم اساس/1475/  لعام 

2019المتكونة من الجهة المدعية: سارة 
عادل جنيد

والمدعى عليه: محمد الجنيد بن احمد
بدعوة: طالق لعلة الهجر

 المقرر جلستها بتاريخ يوم 
االثنين/24/6/2019 

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

تبليغ
في الدعوى رقم اساس/175/  لعام 

2019المتكونة 
من الجهة المدعية: سهيل الصالح بن علي

والمدعى عليه: حسين البربوت
بدعوة:  فتح محالت مفروغة 

المقرر جلستها بتاريخ يوم األربعاء/ 
 26/6/2019

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 744/  لعام 2019م 

على السيد: محمد عبدالرزاق الحميدي الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة 
/ 10صباحا / من يوم األحد / 30 /  6 /2019م للنظر 

بالدعوى
 المقامة عليك من السيد: علي عيسى  الكسوم        

بطلب: تثبيت بيع سيارة 
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

دعوة أخطار
في الدعوى  رقم اساس/185/  لعام 

2019المتكونة من الجهة المدعية: شادي 
الحمود بن موسى

والمدعى عليهم: خليل البطي بن تركي 
وعدنان الشيخ ومحمد الصالح واحمد محمد

بدعوة: تثبيت بيع سيارة
 المقرر جلستها بتاريخ يوم الثالثاء 

 25/6/2019
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

مذكرة أخطار
في الدعوى رقم أساس/63 /  لعام 2019م

 على السيد: ابراهيم الكدور وكدور الكدور الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام 
الساعة / 10صباحا / من يوم األحد / 30/ 6/2019م 

للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: علي الصطوف 
بن مصطفى       

بطلب: مبلغ مالي 
وأن ال تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 745/  لعام 2019م

 على السيد: محمد عبدالهادي موسى الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة / 

10صباحا / من يوم الخميس /  27 / 6 /2019م للنظر 
بالدعوى المقامة عليك من السيد: ابراهيم عبد الرزاق 

الجمعان       
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/ 670/  لعام 2019م على 

السيد: زياد عبدهللا وحود  الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة / 10صباحا 

/ من يوم األحد /30 / 6/2019م للنظر بالدعوى 
المقامة عليك من السيد: عبدالرزاق قاسم الوردة        

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/607 /  لعام 2019م 

على السيد: محمد أحمد الرزقو الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة / 
10صباحا / من يوم األربعاء / 2 / 6 /2019م للنظر 
بالدعوى المقامة عليك من السيدة: فادية عبداللطيف 

الحمود      
بطلب: تفريق 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 752/  لعام 2019م

 على السيد: عبد الحميد محمود الزمر الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة 
/ 10صباحا / من يوم األحد /  30 /  6 /2019م للنظر 

بالدعوى المقامة عليك من السيد: جمعة حسن الخضر       
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة أخطار
في الدعوى رقم أساس/ 570/  لعام 2019م 

على السيد: ماهر الكعود بن أحمد الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام 

الساعة10صباحا / من يوم األربعاء /26 / 6 /2019م 
للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: منى حميد الكعود        

بطلب: تفريق
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

سند تبليغ حكم قضائي
في الدعوى رقم أساس/ 383/  لعام 2019م 

طالب التبليغ: محمد شريف الحاجي 
المطلوب تبليغه: جاسم احمد العلوات

والمحسومة بالقرار رقم 528/2019/ والقاضي من حيث النتيجة:
تثبيت شراء المدعى فهد الحاجي بن شريف للسيارة نوع 

مازدا/626/موديل 1999 لون فضي من المدعى عليه جاسم 
احمد العلوات

ولك حق االستئناف خالل 15/ يوما من اليوم التالي بعد تبليغك 
الحكم وإال سنجري بحقك اإلجراءات القانونية

هيئة تنفيذ االحكام في منبج

مذكرة أخطار
في الدعوى رقم أساس/ 511/  لعام 2019م

 على السيد: عبد الكريم الخربة الحضور الى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة 
/10صباحا / من يوم األحد/ 30/6  /2019م للنظر 

بالدعوى المقامة عليك من السيد: عبدالرحمن الخربة بن 
محمد امين       
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/ 740/  لعام 2019م 

على السيد: حسن محمد المحمد ومحمود أحمد عليكو 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك 
في تمام الساعة / 10صباحا / من يوم الخميس /27 / 6 
/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: عبد 

العزيز محمود معمو        
بطلب: تثبيت شراء سيارة 

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 500/  لعام 2019م 

على السيد: حسن محمد حنيفي جمال الحضور 
الى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في 

تمام الساعة / 10صباحا / من يوم الثالثاء / 25 /  
6/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: 

خلوف حسن العلي        
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 532/  لعام 2019م 

على السيد: محمد االحمد بن حسين الحضور الى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة / 

10صباحا / من يوم االثنين/  24 /  6 /2019م للنظر 
بالدعوى المقامة عليك من السيد: عبدهللا الشيخموس بن 

عبدهللا       
بطلب: تثبيت شراء شقة  سكينة

وأن لم  تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوة
في الدعوى رقم أساس/ 615/  لعام 2019م 

على السيد: فارس صالح العزاب الحضور الى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة / 

10صباحا / من يوم األربعاء / 19 / 6 /2019م للنظر 
بالدعوى المقامة عليك من السيدة: ستيرة الشيخ محمد       

بطلب: تفريق
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة أخطار
في الدعوى رقم أساس/ 390/  لعام 2019م

 على السيد: فواز التوم بن فيصل-عاشق بن فيصل 
ومحمد التوم بن فيصل الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة / 10صباحا / 
من يوم الثالثاء / 25/ 6/2019م للنظر بالدعوى المقامة 

عليك من السيد: طليلة توم االحمد       
بطلب: أرث

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/280 /  لعام 2019م

 على السيد: كمال ياسين الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة / 10صباحا 

/ من يوم الثالثاء/ 25 / 6  /2019م للنظر بالدعوى 
المقامة عليك من السيد: صادق الدشو بن أحمد       

بطلب: مبلغ مالي 
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج

سند تبليغ حكم قضائي
في الدعوى رقم أساس/ 586/  لعام 2019م 

طالب التبليغ: ابراهيم خلف االبراهيم
المطلوب تبليغه: محمد حمود الظاهر 

والمحسومة بالقرار رقم 403/2019/ والقاضي من حيث النتيجة:
تثبيت زواج المدعى ابراهيم االبراهيم للسيارة نوع هونداي موديل 

1999لون زيتي ذات الرقم/207553/دمشق من المدعى عليه 
محمد حمود الظاهر

ولك حق االستئناف خالل 15/ يوما من اليوم التالي بعد تبليغك 
الحكم وإال سنجري بحقك اإلجراءات القانونية

هيئة تنفيذ االحكام في منبج

سند تبليغ حكم قضائي
في الدعوى رقم أساس/30 /  لعام 2019م 

طالب التبليغ: خالد علي حسين
المطلوب تبليغه: مصطفى محمد حنيفي

والمحسومة بالقرار رقم 513/2019/ والقاضي من حيث النتيجة:
قلب الحجز االحتياطي على السيارة نوع فورت اوربي)ادخال( 
لون احمر رحوت إلى حجز تنفيذي الستيفاء مبلغ وقدره ثالثة 

آالف وثالثمائة دوالر امريكي من ثمن السيارة المذكورة
ولك حق االستئناف خالل 15/ يوما من اليوم التالي بعد تبليغك 

الحكم وإال سنجري بحقك اإلجراءات القانونية
هيئة تنفيذ االحكام في منبج

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/707 /  لعام 2019م 

على السيد: محمد عثمان الحمادين الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة 

10صباحا / من يوم األحد / 30 / 6 / /2019م للنظر 
بالدعوى المقامة عليك من السيد: أحمد الحاج محمد        

بطلب: تثبيت بيع سيارة 
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

يُعتبر مجلس املرأة في شمال وشرق سوريا مظلة سياسية حقوقية اجتماعية وثقافية، يضم كافة منظمات املرأة وتنظيمات املرأة في األحزاب 

السياسية، ويهدف إلى احلفاظ على مكتسبات املرأة والشعوب في شمال وشرق سوريا، وترسيخ وتطوير قانون املرأة وضمان تطبيقها في جميع 

مناطق شمال وشرق سوريا.

جملس املرأة... صنع القرار واحلفاظ على املكتسبات

2»

2»

روناهي / قامشلو- الكلمات ال يُمِكن أن تُعبّر عن الصورة المؤلمة التي رأينها في ذاك 
المنزل الذي بالكاد يشبه مكاناً يُستطاع العيش فيه، والذي يحتضن عائلة من دير الزور 
السوء،  المادية في غاية  بقامشلو، فأوضاعهم  إلى مأوى آمن  لتلجأ  القصف  فّرت من 

ناهيك عن معاناتهم مع معيل عائلتهم كونه متخلف عقليّاً نتيجة إصابته بقذيفة. 
3»

قصة نازحة عاصرت أمل النزوح ومرارة احلرب!

 حديث الشارع
َ
نقص وانقطاع املياه يف مدينة قامشلو بات

روناهي/ قامشلو ـ تعزو دائرة المياه في مدينة قامشلو سبب نقص وانقطاع مياه 
الشرب إلى الصرف الزائد للمياه من قِبل األهالي في بعض األحياء.  

 - األمريكي  الوفد   - قامشلو   / روناهي 
سيحدث  ماذا  ليعرف  فضولي  األوروبي 
سوريا  قوات  انتصار  بعد  المستقبل  في 
الديمقراطية على مرتزقة داعش، هذا ما 
قالته لنا الطالبة الجامعية في قسم تخصص 
هولندا  في  واالقتصادية  السياسية  العلوم 

والتي كانت ضمن الوفد »تيا كريم«. 

7»

6»

الوفد األمريكي - األوروبي: «ثورة روج آفا 
والشمال السوري جتربة مثالية«

أضحى الدم السوري رهن مصالح القوى 

واقع  هو  كما  سوريا،  في  املتداخلة 

أضحت  التي  السورية،  إدلب  محافظة 

ساحة حتديد املصالح االستراتيجية بني 

كالً من روسيا وتركيا وأمريكا.

ة
ّ
إدلب وعقدة املصاحل الدولي

9»

القصف اجلوي والربي يتواصل على 
املناطق منزوعة السالح

إرهاب من زاوية 
جندرية

3»

الرسالة

4»

فوائد البقدونس 
املذهلة ـ 2ـ 

11»

رسالة اىل صمت 
اجلنوب القاتل

9»
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الوالدي  الخلع  حاالت  أن  البعض  يعتقد 
تحدث نتيجة خطأ طبي أثناء عملية الوالدة 
وفي وقت ينفي الخبراء صحة هذا االعتقاد 
المرحلة  في  غالباً  تحدث  أنها  ويوضحون 
الجنينة نتيجة خلل في تطور مفصل الورك 

وتصيب اإلناث أكثر من الذكور.
المشكالت  من  الوالدي  الورك  وخلع 
األطفال  من  العديد  تصيب  التي  الصحية 
الكرة  استقرار  عدم  نتيجة  تحدث  أنها 
نتيجة  التجويف  في  الفخذ  لعظم  العلوية 

عوامل كثيرة أبرزها وراثي.
الخلع  حدوث  في  تتسبب  عوامل  وتوجد 
إصابة  فرصة  تزيد  وأخرى  الوالدي 
تاريخ  وجود  أبرزها  ومن  به  األطفال 
الوراثة  عامل  يلعب  حيث  للعائلة  مرضي 
احتمالية  تزيد من  التي  األسباب  أبرز  أحد 
اإلصابة بالخلع عند األطفال وتزداد فرصة 
اإلصابة إن كان المولود أنثى وفي حاالت 

التوائم ووالدة الطفل المبكرة.
السائل  قلة  نتيجة  أيضاً  الخلع  ويحدث 

ما  الحمل  أثناء  الجنين  حول  األمنيوسي 
يفقده قدرته على التحرك في الرحم بالشكل 
األمهات  بعض  قيام  جانب  إلى  الطبيعي 
بربط الرجلين وضمهما معا بشكل متقارب 
ملتصقتين  يجعلهما  ما  غيره  أو  بغطاء 

ويمنع الورك من الحركة.
قبل  الوالدي  الخلع  اكتشاف  الصعب  ومن 
بعد  األمر  هذا  يتم  حيث  الجنين  يولد  أن 
للمولود  شامل  فحص  إجراء  عبر  الوالدة 
ومعاينة الوركين وإعادة الفحص بعد فترة 
وباألمواج  الشعاعي  التصوير  جانب  إلى 
اشتباه  هناك  كان  حال  في  الصوتية  فوق 

بإصابته.
خلع  حدوث  على  الدالة  العالمات  ومن 
سماع  إمكانية  هي  األطفال  لدى  الوالدة 
ثني  عند  الورك  مفصل  في  طقة  صوت 
الخارج  إلى  الفخذين  وتحريك  الركبتين 
وقصر طول الفخذ في أحد الجانبين وعدم 
تشابه االنثناءات الجلدية بين الساق والجسم 
حركة  أو  مرونة  ونقص  الجانبين  كال  في 

أحد الجانبين.
خالل  األطفال  فحص  ضرورة  إلى  وينبه 

قبل  من  والدتهم  من  األولى  الساعات 
الروتيني  الفحص  بعد  عظام  اختصاصي 
الذي يجريه طبيب األطفال ألن خلع الورك 
إال  ياُلحظ  أال  يمكن  البداية  في  الوالدي 
أن  المختص خصوصاً  الطبيب  خالل  من 
اكتشافه بعد أن يمشي الطفل يجعل العالج 
المشاكل  من  الكثير  ويسبب  جداً  صعباً 
في  المفصل وقصر  في  تشوهات  وخاصة 

الطرف.
للحالة  المتأخر  االكتشاف  أن  من  ويُحذر 
كبيرة  بنسبة  العالج  نجاح  احتماالت  يقلل 
فتح  طريق  عن  جراحياً  تدخالً  ويتطلب 
المانعة  األلياف  وإزالة  الورك  منطقة 
وتعديل  كسر  وعمل  الورك  إلرجاع 
غطاء الحوض مع استخدام تطعيم عظمي 

وجبيرة.
ويعتمد عالج خلع الورك الوالدي على نوع 
الخلع وعمر الطفل عند بدء العالج ويتطلب 
لمفصل  الشاذ  التطور  لوقف  تدابير  اتخاذ 
الورك أو التقليل منه بسبب الوضعية غير 
لألطفال  جهاز  واستخدام  للفخذ  الطبيعية 
لتثبيت  أشهر  أعمارهم عن ستة  تقل  الذين 

الوركين في الموقع الصحيح.
الموجات  أجهزة  وتطور  العلم  تقدم  ويفتح 
فوق الصوتية األفق إلمكانية اكتشاف خلع 
اليوم  في  حتى  الوالدة  بعد  مباشرة  الورك 
األول والتنبؤ باحتمالية ثبات أو عدم ثبات 

المفصل باألشهر القادمة.

لون  بال  بخار  أو  سائل  السارين  غاز 
اكتشافه عام 1938 في  وتّم  أو طعم،  
ألمانيا في »فوبرتال إيلبير فيلد« على يد 
عالمان ألمانيان لصناعة أقوى المبيدات، 
ويعّد من أخطر عوامل األعصاب ومن 
عوامل الحرب الكيماويّة من صنع البشر 
وشبيه  تأثيّره،  وسرّعة  بسميّته  ويتميّز 
بالمبيدات الحشريّة التي تسّمى بمركبّات 
طريقة  حيث  من  العضويّة  الفوسفات 
العمل وأثرها الضاّر. طرق انتقال غاز 
التي  الطرق  من  العديد  يوجد  السارين: 
من خاللها يمكن أن يتعّرض األشخاص 
لغاز السارين وهي كالتالي: عند إطالقه 
من  اإلنسان  له  يتعّرض  بالهواء، حيث 
يمكن  تنفسه.  أو  العيون  أو  الجلد  خالل 
بالماء بكل سهولة لتسميم  يتّم خلطه  أن 
األشخاص  إلى  ينتقل  حيث  الماء، 
يحتوي  الذي  الماء  شرب  أو  لمس  بعد 

الذي  الطعام  تلّوث  السارين.  عليه غاز 
يتناولّه الناس بغاز السارين. يتميّز بخار 
فإنّه  الهواء لذلك  أثقل من  بأنّه  السارين 

يستقّر في المناطق المنخفضة.

تتوقف مدى  السارين:  كيفية عمل غاز 
سميّة السارين على كميّة غاز السارين 
باإلضافة  الشخص  لها  تعّرض  الذي 
إلى كيفيّة التعّرض له، والفتّرة الزمنية، 
ثواٍن  خالل  تظهر  األعراض  إّن  حيث 
بخاراً،  كان  حال  في  له  التعّرض  بعد 
وخالل دقائق في حال كان سائالً، حيث 
إّن عوامل األعصاب تعمل عن طريق 
منع المواد الكيميائية والتي تكون بمثابة 
للعضالت  التشغيل«  إيقاف  »مفتاح 
بوظائفها  القيام  من  وتمنعها  والغدد 
»مفتاح  بدون  إنّه  بشكل صحيح، حيث 
العضالت والغدد  إيقاف تشغيل« تكون 
في الجسم منبهّة بشكل مستمّر، مّما ينتج 

دعم  على  قدرتها  وعدم  إجهادها  عنه 
عمليّة التنفس.

أعراض التعّرض لغاز السارين: سيالن 
العيون،  من  الدمع  خروج  باألنف، 
الزياّدة  بالرؤيّة،  وغشاّوة  بالعيون  ألم 
بالتعرق وإفراز اللعاب، التنفس السريع 
التبّول  إفراط  بالصدر،  وضيق  وسعال 
واالرتباك  بالدوار  الشعور  واإلسهال، 
البطن وقيء  في  ألم  وصداع وضعف، 
سواء  الدم  ضغط  في  تغيّر  وغثيان، 
ارتفاع أو انخفاض، التغيّر في نبضات 
حال  في  بطيئة.  أو  سريعة  القلب 
سينتج  منه،  عاليّة  لجرعات  التعرض 
عنها األعراض التاليّة: الغيبوبة وفقدان 
الفشل  واالختالجات،  الشلل  الوعي، 
الوفاة،  إلى  يؤدي  قد  التنفسي،  بالجهاز 
العالج وطرق الحد من خطورته يكون 
السارين  غاز  إزالّة  خالل  من  العالج 
من الجسم بأسرع وقت، ونقل المصاب 
وإعطائه  طبياً  ورعايته  المستشفى  الى 
ممكن  وقت  بأسرع  المناسبة  التراقي 

لتظهر نتيجتها اإليجابية، يمكن الحد 

المكان  ترك  بواسطة:  خطورته  من 
الذي تّم إطالق غاز السارين به والبحث 
الوفاة.  احتماالت  لتقليل  نقي  هواء  عن 
غاز  كون  مرتفعة  منطقة  إلى  الذهاب 
في  وسيستقر  الهواء  من  أثقل  السارين 
المناطق المنخفضة. إذا المس المالبس 
والتخلص  المالبس  تمزيق  من  بّد  فال 
تالمس  ال  بحيث  خلعها  وليس  منها 

منطقة الرأس.

وشرق  شمال  مناطق  في  المرأة  شاركت 
الطريق  السياسي وفتح  النشاط  في  سوريا 
ومناصفة  المشتركة  الرئاسة  نظام  أمام 
العدالة  المجالس وتطوير نظام  الرجل في 
المرأة  قوانين  إصدار  عنه  تمّخض  الذي 
والذي يُعد من أهم اإلنجازات التي حققتها 

المرأة خالل هذه السنوات.
ولحماية هذه المكتسبات التي حققتها المرأة 
خالل ثورة روج آفا، كان من الضروري 
تشكيل مجلس يجمعهن تحت سقف واحد، 
وحمل هذه المهمة مؤتمر ستار بعد نقاشات 
التنظيمات  وموافقة  أشهر  خمسة  دامت 
وشخصيات  السياسية  واألحزاب  النسائية 
اإلدارة  في  المرأة  ومؤسسات  مستقلة 
الذاتية لشمال وشرق سوريا ليصدر قرار 
التأسيسي لمجلس المرأة في  بعقد المؤتمر 

شمال وشرق سوريا.

اخلطوة االسرتاتيجية.. تشكيل 
اجمللس

الجاري،  الشهر  من  الرابع عشر  في  ُعقد 
بمنتجع بيلسان في منطقة عامودا، المؤتمر 
شمال  في  المرأة  لمجلس  األول  التأسيسي 
تشكيل  تمّخض عنه  وشرق سوريا، حيث 
سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة  مجلس 
لتمكين  استراتيجية  خطوة  يعتبر  والذي 

السياسية  المجاالت  كافة  في  النساء 
األخرى،  المجاالت  وكافة  واالقتصادية 
مرحلة  سوريا  وشرق  شمال  في  وبدأت 
كافة  وعلى  األصعدة  كافة  على  جديدة 
المستويات، وخالل هذه المرحلة األساسية 
من  وتطويرها  المرأة  تدريب  سيكون 
لتنظيمات  عامة  مظلة  لتشكيل  األولويات، 

ومؤسسات النساء«.

هيكلية اجمللس والتنظيم الداخلي
يعتبر مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا 
وثقافية،  اجتماعية  حقوقية  سياسية  مظلة 
وتنظيمات  المرأة  منظمات  كافة  يضم 
وممثالت  السياسية  األحزاب  في  المرأة 
المدني  المجتمع  وتنظيمات  المجالس  عن 

والشخصيات  المرأة  بقضايا  المهتمة  
النسائية المستقلة.

للمرأة  المنظّمة  اإلرادة  المجلس عن  يُعبّر 
في شمال وشرق سوريا، ويقوم بالمناقشة 
واالقرار بالقضايا التي تمس المرأة ويعمل 
المشاركة  من  المرأة  تمكين  على  أيضاً 
القضايا  بصدد  القرار  صنع  مراكز  في 
هذا  عموما،  بالمجتمع  المتعقلة  المصيرية 
اإلدارة  في  المعنية  الجهات  مع  وينسق 

الذاتية لشمال وشرق سوريا.

املبادئ األساسية للمجلس

خالل النقاشات التي دارت بين المشاركات 
المبادئ  على  اإلقرار  تم  المؤتمر  في 

المساواة  تحقيق  ومنها  للمجلس  األساسية 
اشكال  كل  ونبذ  الحرة،  الندية  والحياة 
والجنسي،  والعقائدي  القومي  التمييز 
العنف  أشكال  كل  نبذ  إلى  باإلضافة 
 1820 القرار  إلى  استناداً  المرأة  ضد 
المتحدة  لألمم  األمن  مجلس  عن  الصادر 
نظام  تحقيق  على  والعمل   ،2008 سنه 
تعددي ال مركزي في سوريا،  ديمقراطي 
للنساء  الكاملة  والرعاية  الحماية  وتأمين 
واألطفال من الفئات المتضررة استناداً إلى 
 1325 المتحدة  لألمم  األمن  مجلس  قرار 
يهدف المجلس  الصادر سنه 2000. 	
بالمحافظة على مكتسبات المرأة والشعوب 
في شمال وشرق سوريا، وترسيخ وتطوير 
جميع  في  تطبيقها  وضمان  المرأة  قانون 
تنظيم  سوريا،  وشرق  شمال  في  المناطق 
سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة  صفوف 
األخرى  السورية  والمناطق  خاص  بشكل 
بشكل عام و العمل على توعية المرأة من 
تطوير  و  المرأة  تمكين  و  النواحي،  كافة 

آليات الدفاع عن نفسها.
آليات عمل  العمل على تحقيق  إضافة إلى 
مشتركة مع النساء السوريات في المناطق 
األخرى، و إشراك المرأة بنسبة عالية في 
الدستور  كتابة  ولجنة  التفاوضية  العملية 
جميع  في  حقوقها  يضمن  بما  السوري 
صنع  في  الفعالة  والمشاركة  النواحي، 

و  بشكل خاص  بالمرأة  المتعلقة  القرارات 
ومساعدة  عام،  بشكل  المجتمعية  القضايا 
المهجرات  النازحات  السوريات  النساء 
إلى  عودتهن  أجل  من  والعمل  قسرياً 

مناطقهن بضمانات دولية.
فيما يُرّكز المجلس على تكثيفه للجهود من 
االضطهاد  إنهاء  و  عفرين  تحرير  أجل 
الذي تتعرض له المرأة في عفرين على يد 
قوى االحتالل التركي و مرتزقته, والعمل 
على إقامة وتوثيق العالقات مع المنظمات 
لتبادل  وذلك  للمرأة  والعالمية  اإلقليمية 
بين  المشترك  العمل  وتحقيق  التجارب 

المجالس وتلك المنظمات.
يُعقد المجلس حسب القرارات التي صدرت 
من المؤتمر، مرة في كل عام وينتخب فيه 
منسقية المجلس، وتتشكل المنسقية من 17 
لنساء كل  الكافي  التمثيل  أخذ  عضوة، مع 
المكونات والمناطق بعين االعتبار، ويُعقد 
شهرين  كل  الدورية  اجتماعاته  المجلس 
فيها  يناقش  الحاجة،  اقتضت  إذا  و  مرة 

القضايا المرحلية.
تنفيذ  على  باإلشراف  المنسقية  تقوم  كما 
القرارات التي يتم اتخاذها من قبل المجلس، 
و يقوم بتنظيم و إدارة اجتماعات المجلس، 
كما يقوم بدور التنسيق مع الجهات المعنية 
سوريا،  وشرق  شمال  في  الذاتية  لإلدارة 
اإلقليمية  المنظمات  مع  العالقات  وتطوير 

والعالمية للمرأة.

يستنكرن  شيراوا  نساء  ـ  األخبار  مركز 
شعار  تحت  التركي  االحتالل  انتهاكات 
وال  واحد  العالم  ونساء  عفرين  »نساء 
وقد أصدر  التركي ومرتزقته«.  لالحتالل 
مؤتمر ستار عفرين بياناً بصدد االنتهاكات 
التركي  االحتالل  قبل  من  المستمرة 
على  والهجمات  عفرين  في  ومرتزقته 

باشور كردستان ومقاطعة الشهباء.
قرية  جنوبي  الواقع  العودة  مخيم  ساحة 

عفرين  بمقاطعة  شيراوا  ناحية  في  زيارة 
إلى  باإلضافة  لألهالي  تجّمعاً  أصبح 
وُحملت  والكومينات.  المجالس  أعضاء 
ُكتب  العصر والفتة  مقاومة  صور شهداء 
عليها »من أجل حرية القائد أوجالن ومن 
أجل رد االحتالل التركي انتفضوا«. وجاء 
في نص البيان: »يستخدم االحتالل التركي 
على  هجماته  في  قذرة  أساليب  ومرتزقته 
إرادة  كسر  ومحاوالته  الكردي،  الشعب 

المرأة وقطع الطرق بين روج آفا وباشور 
االحتالل  من  األول  اليوم  وفي  كردستان. 
القذرة  يواصل سياساته  و  لعفرين  التركي 
داخل عفرين ويهجم على مقاطعة الشهباء 
المحاصيل  ويحرق  شيراوا  وناحية 
األضرار  ويلحق  للمدنيين  الزراعية 
والدول  العالم  األسف  مع  ولكن  بالطبيعة، 
والذين يقولون أنهم يحمون حقوق اإلنسان 
صامتون أمام انعدام الضمير، وهذا ما يفتح 

ومرتزقته  التركي  االحتالل  أمام  المجال 
كنساء  نحن  الكرد.  على  هجماته  لتصعيد 
االنتهاكات؛  هذه  أمام  سنصمد  عفرين 
وسنستمر في المقاومة بفكر القائد أوجالن؛ 
التركي  االحتالل  من  عفرين  وسنحرر 
باشور  نساء  ختامه  في  البيان  .وناشد 
كردستان والعالم لالنتفاض والخروج إلى 
الساحات. وانتهى البيان بترديد الشعارات 

التي تحيي مقاومة أهالي عفرين.
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جملس املرأة... صنع القرار واحلفاظ على املكتسبات

عمودي
1-من زعماء الثورة السورية الكبرى 
2- احد الوالدين/م/ - العب برازيلي 

شهير 
3-انب – كريه – سبا/م/       

4-معركة اسالمية شهيرة 
5-نغماتي – سهل اوربي - اوج     

6-اكملوا/م/ - مكان للعبادة 
7-ملكي – حيوان بري – يندم 

8-قهرهم – من اخوات كان – للتمني 
/م/ 

9-ممثلة سورية /م/ 
10-من علماء الدين االسالمي في العصر 

العباسي 
11-جبان – لقب عم الرسول عمر بن 

هشام 
12-يستفسر منهم – شهر ميالدي 

أفقي
1-من اصحاب الرسول 

2-شخصية اسطورية – سبع / 
مبعثرة/

3-نهاية – من انواع الدببة
4-نعم باالجنبية /م/ - اتنكر – من 

اخوات إن /م/
5-مسرحية لشكسبير – فخ 

6-يقل – حرف جزم 
7-بالد ما بين النهرين 

8-عادله/م/ - حذرهم /م/ 
9-احصل باالمر – ابن الدب – نعم 

باالجنبية 
10-من القارات – يدنس 

11-مدينة فرنسية – قرار رئاسي – 
للتأوة /م/ 

12-   نميمة - من االعداد /م/ - حرف 
ناصب 

المتقاطعة الكلمات 
إعداد : رافع عباس
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حل العدد السابق )759(
عمودي

 1-اديب الشيشكلي 2-حمورابي – وقر3-مدد – كرنكاس 4-دم – ندر – فند 5-اب – ادمنه 6-سائل 
– دردنيل 7-خليل مطران – مع 8-نمط – سراديب9-اتواري – امم 10-اب – ب ب – سجنه 

11-درب التبانة -  12-احمد حسن البكر 

أفقي
1-احمد الخطيب 2-دمدم – المرادح 3-يود – انياب – رم 4-بر – لسان – بد 5-دواء – مستباح6- 
لب – هر – طرابلس 7-شيك – اردن – نت8-مرادف – اب 9-يندد – سأل10-كركدان – بنجا11-

ناقل – يم – منهك12-يوسف العظمة 

عيادة 
روناهي 

محمد صالح حسين

فوائد البقدونس املذهلة 
ـ 2ـ 

ماء  استخدام  يمكنك  األذن:  صحة  تحسين 
ينتقل  كما  األذن،  تنظيف  في  البقدونس 
أنحاء  جميع  في  طبيعي  بشكل  البقدونس 
الجسم يمكن أن يساعد في تدفق السوائل من 

األذن بشكل طبيعي.

بقدونس  ماء  يقوم  الوذمة:  من  التخلص 
المغلي بطرد الماء الزائد في الجسم، كما أنه 
يطرح الملح الزائد من الجسم مما يؤدي الى 

انخفاض الوذمة.

بقدونس  ماء  أن  بما  الكلى:  صحة  تحسين 
المغلي مدر للبو ل ويساعد في طرد السموم 
مفيد  تأثيرات  له  يكون  أن  يمكن  الجسم  من 

على الكليتين، كما أنه يقتل الجراثيم .

تكسين صحة الكبد: في دراسة أجريت على 
من  يقلل  البقدونس  ماء  بأن  وجدت  الفئران 
مستويات الجلوكوز الدم وتعزز صحة الكبد.

يحفز  أن  يمكن  الحيض:  اضطرابات  عالج 
ماء البقدونس من المخاض ومع ذلك يستخدم 
الكثير من خبراء الطب البديل ماء البقدونس 

في عالج مشاكل الطمث.

تحسين صحة الفم: بالرغم من أننا بحاجة إلى 
أظهرت  فقد  والتقصي  األبحاث  من  المزيد 
دراسة معينة بأن ماء بقدونس المغلي يساعد 
في تقليل رائحة الفم الكريهة من خالل عملية 

تسمى إزالة الروائح اإلنزيمية.

جيد  مصدر  البقدونس  يعتبر  الحامل:  صحة 
لمعدن الحديد وهو مهم جداً خالل فترة الحمل 

لذلك فهو مفيد لصحة الحامل.

يحتوي  األكسدة:  بمضادات  غني  مصدر 
المواد  من  العديد  على  المغلي  البقدونس 
مركبات  ذلك  في  بما  لألكسدة  المضادة 
والبيتاكاروتين  والليكوبين  الفالفوتويد 
ضرر  من  الخاليا  تحمي  فهي  وألفاكاروتين 
العديد  عن  مسؤولة  وهي  الحرة  الجذور 
القلب  مشاكل  مثل  المزمنة  األمراض  من 
وأمراض  والسرطان  الدموية  واألوعية 

األعصاب.

البقدونس  تناول  يساعدك  بالبشرة:  العناية 
المغلي على تفيح البشرة ألنها غنية بالفيتامين 
الكوالجين  إنتاج  ج وهو عنصر محفز على 
والحد من ظهور الشوائب والندبات. كما أن 
إنتاج  بين  التوازن  تحقيق  على  القدرة  لديه 
النفط وبالتالي فهي عالج ممتاز لحب الشباب. 
يمكنك  الشباب  حب  قناع  على  والحصول 
خلط بعض أغصان من العشب مع 2 ملعقة 
في  العسل  من  كبيرة  وملعقة  التفاح  خل  من 
الخالط وهذا يساعد في تهدئة وتنعيم البشرة.

البقدونس  يحتوي  الدماغ:  صحة  تحسين 
يحسن  والذي  القوي  الفالفون  على  المغلي 
العصبية وتعزيز وظائف  الخاليا  تكوين  من 
مركب  يعتبر  والتعليم.  الذاكرة  مثل  الدماغ 
العصبية  األمراض  عالج  في  يساعد  نباتي 
ومرض  واالكتئاب  الفصام  مثل  التنكسية 
الزهايمر ومرض باركنسون. ومن المعروف 
األداء  من  يزيد  العشبة  هذه  مستخلص  إن 

المعرفي وكذلك اليقظة والذاكرة.

تخفيف األلم )مسكن(: تتميز فوائد البقدونس 
فيتامين  من  عالية  مستويات  بوجود  المغلي 
ج وبيتاكاروتين والتي تساعد في الشفاء من 
األلم وللحصول على عالج  وتقليل  الكدمات 
منزلي لتخفيف اآلالم يمكنك عمل كمادات ماء 
المناطق  على  الموضعي  وتطبيقها  بقدونس 
المتضررة من األلم، كما تساعد هذه الخلطة 
في تخفيف ألم التهاب المفاصل بسبب وجود 
الكيرسيتين  وهي  المقوية  األكسدة  مضادات 
لألشخاص  بالنسبة  خاص  بشكل  جيد  وهو 

الذين يعانون من التهاب المفاصل ومشاكله.

خلع الوالدة وأسبابه

غاز السارين

على  االثنين  يوم  العبور  حركة  استأنفت 
كردستان  جنوب  بين  سيمالكا  معبر  جسر 
وإقليم الجزيرة، بعد أعمال صيانة استمرت 

حوالي ثالثة أشهر.
معبر  جسر  عبر  العبور  حركة  وتوقفت 
وجنوب  الجزيرة  إقليم  بين  سيمالكا 
أن  بعد  أشهر  ثالثة  حوالي  قبل  كردستان 
تضرر الجسر جّراء الفيضانات والسيول.

مدير مكتب العالقات باز أحمد قال لوكالة 
هاوار أن حركة العبور على الجسر بدأت 
أحمد  وأضاف   ، اليوم  من صباح  اعتباراً 
أن ورشات الصيانة بذلت قصارى جهدها 
ُدّمر  الذي  الجسر  وإصالح  صيانة  في 
اجتاحت  التي  والفيضانات  األمطار  نتيجة 

المنطقة.

استئناف حركة العبور
 على جسر سيمالكا

القصف  على  ساعات  تسع  دام  توقف  بعد 
منزوعة  تسمى  ما  مناطق  على  العنيف 
األحد،  يوم  صباح  ساعات  منذ  السالح 
حيث نفّذت طائرات النظام الحربية غارات 
مكثّفة على ريفي إدلب وحماة، وترافق ذلك 
مع قصف بري بأكثر من 150 قذيفة, فيما 
البري  والقصف  الطيران  تحليق  استمر 
الضحايا  حصيلة  ارتفاع  وسط  لساعات, 
لحقوق  السوري  المرصد  أفاد  المدنيين. 
اإلنسان بتجدد القصف الجوي على مناطق 
ما  منطقة  ضمن  وحماة  إدلب  ريفي  في 
/ اليوم  صباح  التصعيد«  »خفض  تسمى 
األحد/. ونفذت طائرات النظام الحربية ما 
مناطق  على  جوية  غارة   19 عن  يقل  ال 
واألربعين  والزكاة  واللطامنة  كفرزيتا  في 
شمال  والجبين  الشمالي،  حماة  بريف 
غرب حماة، باإلضافة لمدينة خان شيخون 
الجنوبي  إدلب  بريف  الهبيط  وأطراف 
وتواصل عدة طائرات حربية تابعة للنظام 
تحليقها في سماء المنطقة، وذلك بعد غيابها 
لنحو 9 ساعات عن األجواء، حيث توقف 
القصف الجوي ضمن هذه المناطق منذ ما 
بعد منتصف ليل »السبت ـ األحد« وحتى 
تستهدف  برية  ضربات  وسط  اللحظة، 
أرياف حلب وإدلب وحماة، حيث استهدفت 
الليل  منتصف  بعد  ما  منذ  النظام  قوات 

وحتى اللحظة، بنحو 150 قذيفة صاروخية 
ومدفعية أماكن في بلدتي كفرزيتا ومورك 
وقرى  وبلدات  الشمالي،  حماة  بريف 
وخان  والراشدين  وجزرايا  الكماري 
طومان وخان العسل بريفي حلب الجنوبي 
ومحيط  حرمة  معرة  وبلدة  والغربي، 
الجنوبي.  إدلب  بريف  مدينة خان شيخون 
وأضاف المرصد السوري أن حريقاً اندلع 

في منطقة نقطة المراقبة التركية في مورك 
النظام  قوات  قبل  من  قذائف  سقوط  نتيجة 
قليلة من استهداف  أيام  المنطقة، بعد  على 
مشابه للنقطة التركية في شير مغار تسبب 
باندالع حريق وسقوط جرحى في صفوف 
تجدد  وتسبب  التركي.  االحتالل  جنود 
تسمى  ما  مناطق  على  العنيف  القصف 
المدنيين  من  عدد  بفقدان  السالح  منزوعة 

لحياتهم ففي إدلب قضى 12 مواطن، وهم 
جراء  ومواطنة  أطفال   3 بينهم  مدنيين   5
بلدة  على  الحربية  النظام  طائرات  قصف 
البارة بريف إدلب الجنوبي، و3 مواطنين 
طائرات  قبل  من  جوية  غارات  جراء 
النعمان  معرة  مدينة  على  الحربية  النظام 
جنوب إدلب، و3 أشخاص بينهم مواطنتان 
جراء قصف طائرات النظام الحربية على 
من  جوية  غارة  جراء  ومواطن  الفطيرة، 
استهدفت  الحربية  النظام  طائرات  قبل 
أطراف قرية حاس جنوب إدلب. وارتفعت 
حصيلة الضحايا المدنيين منذ بدء التصعيد 
األعنف حتى يوم أمس السبت إلى /425/ 
بينهم /102/ طفل و/89/ مواطنة  مدني؛ 
النظام؛ و«الضامن«  قتلتهم طائرات  ممن 
الروسي، باإلضافة للقصف واالستهدافات 

البرية.
خالل  الحموي  الريف  مناطق  وشهدت 
األسبوع الفائت معارك كر وفر استطاعت 
السيطرة  من  المرتزقة  الجماعات  خاللها 
عدة  شّن  النظام  أن  إال  مواقع,  عدة  على 
خاللها  من  استعادة  مضادة  هجمات 
لكنه  االستراتيجية،  الجلمة  على  السيطرة 
فشل في التقدم أكثر باتجاه تل ملح وغيرها 
التي خسرها على الرغم من  المناطق  من 

اإلسناد الناري الكثيف.

القصف اجلوي والربي يتواصل على 
املناطق منزوعة السالح
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في  منافساته  انتهت  الذي  رميالن  تجمع 
ثالث  األندية  ولعبت  المنصرم،  األسبوع 
نوادي  أربع  مشاركة  بسبب  فقط  جوالت 
عن  براتي  نادي  اعتذار  بعد  التجمع  في 

ناديي  التجمع  هذا  عن  وتأهل  المشاركة، 
جودي والصناديد وإليكم سلم الترتيب:

1ـ جودي 9 نقاط ؛ +22.
2ـ الصناديد 6 نقاط ؛ +10.

3ـ فدنك 3 نقاط ؛ +3.
4ـ شبيبة تل كوجر 0 نقطة ؛ - 35.

الطريق  نادي  فوز  قامشلو  تجمع  وفي 
خلط كل األوراق واحتدمت المنافسة أكثر 
لهدفين  بهدفين  اإليجابي  التعادل  وسيطر 
وعقدت  وبرخدان  دجلة  ناديي  لقاء  على 
التجمع،  هذا  حسابات  أيضاً  النتيجة  هذه 
بينما سيطر التعادل اإليجابي بثالثة أهداف 
الجزيرة  عمال  ناديي  لقاء  على  لثالث 
الناديين،  النتيجة  هذه  تخدم  ولم  وقامشلو 
وتبقى جولة واحدة فقط وهي التي ستحدد 
جدول  وإليكم  التجمع،  هذا  عن  المتأهلين 

الترتيب لتجمع قامشلو: 
1ـ برخدان 8 نقاط ؛ +2.
2ـ الطريق 7 نقاط ؛ +3. 
3ـ األسايش 6 نقاط ؛ -1.

4ـ دجلة 4 نقاط ؛ +2.
5ـ الجزيرة 4نقاط ؛ -2.
6ـ قامشلو 3 نقاط ؛ -4.

أهلي  أخيراً  حسم  فقط  عامودا  تجمع  أما 
واقتنص  المجموعة  عن  تأهله  عامودا 
إحدى بطاقتي التأهل بعد فوزه على جوانن 
باز بهدفين بدون رد، ليترك التنافس على 
واألخوة  االتحاد  ناديي  بين  الثانية  البطاقة 
السلبي  التعادل  سيطر  واللذان  والسالم، 
آشتي على جوانن  فاز  بينما  لقائهما،  على 
ترتيب  وإليكم  نظيفين،  بهدفين  عامودا 

األندية قبل الجولة األخير والحاسمة:
1ـ أهلي عامودا 12 نقطة ؛ +10. 

2ـ االتحاد 8 نقاط ؛ +7.
3ـ األخوة والسالم 7 نقاط ؛ +0.

4ـ جوانن باز 3 نقاط ؛ -3.
5ـ آشتي 3 نقاط ؛ -10.

6ـ جوانن عامودا 1 نقطة ؛ -4.
سردم  نادي  تأهل  كانيه  تجمع سري  وفي 
كأول متأهل عن التجمع بعد فوزه بأربعة 
أهداف مقابل ثالثة على نادي سري كانيه، 
نظيفة  بخماسية  الحسكة  شبيبة  نادي  وفاز 

على نادي واشو كاني، واقترب كثيراً من 
الفوز،  بهذا  الحسكة  شبيبة  نادي  التأهل 
مباريات  لعب  قبل  التجمع  ترتيب  وإليكم 

الجولة الخامسة واألخيرة:
1ـ سردم 12 نقطة ؛ +12.

2ـ شبيبة الحسكة 6 نقاط ؛ + 8.
3ـ سري كانيه 3 نقاط ؛ -3.
4ـ واشوكاني 3 نقاط ؛ -10.

5ـ خبات 0 نقطة ؛ -7.

روناهي/ قامشلو ـ لم يصدق عشاق الكرة 
في الفرق الشعبية بالعودة إلقامة دوريات 
الفرق الشعبية لكرة القدم في مدينة قامشلو، 
تأجيل  وتم  ظنهم،  خاب  ما  سرعان  حتى 
الدوري لحين االنتهاء من دوري أندية إقليم 
الجزيرة للدرجتين األولى والثانية للرجال 
هذا  من  المستفيد  فمن  الشباب،  ودوري 

التأجيل؟؟؟.
الدوري كان من المفترض أن ينطلق يوم 
قبلها  المجموعة  وقسمت  الماضي،  األحد 
الموافقة  وتمت  األندية  معظم  وبحضور 
 11 قرر  فجأة  ولكن  بالدوري  البدء  على 
لحين  الدوري  وتأجيل  اللعب  عدم  فريقاً 
الجزيرة  إقليم  أندية  دوري  من  االنتهاء 
للرجال والشباب للدرجتين األولى والثانية 
لكرة القدم، علماً مع نهاية الدوريات سوف 
اللعب  يتم  سوف  فهل  الشتاء  فصل  ندخل 

المعشب  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  على 
بقامشلو؟؟؟، أو لوقتها سوف ينسى الجميع 
إقامة الدوري مثلما هو حاصل منذ أكثر من 
ثالث سنوات على صعيد الدرجة األولى، 
الثانية؟؟؟، فمن  الدرجة  وعام على صعيد 
كان المستفيد من هذا التأجيل؟؟؟ الفرق أم 
الذين يشهدون  األندية؟ أم مسؤولي الفرق 

تخبطاً دائم في القرارات.

أصوات كثرية تعالت
 ضد تأجيل الدوري

الرسمية  الصفحة  عبر  اإلعالن  بعد 
الفيسبوك  في  روناهي  لصحيفة  الرياضية 
األصوات  تعالت  الدوري  تأجيل  عن 
بأن  وذكرت  التأجيل  لهذا  المعارضة 

بتداخل  علم  وعلى  موافقاً،  كان  الجميع 
موعد دوري الفرق الشعبية وأندية اإلقليم 
بتاريخ  ينطلق  أن  المفترض  من  والذي 
ضاعت  وذاك  هذا  وبين  2019/7/4م، 
الطاسة والخاسر الوحيد هو الفرق الشعبية 
والرافدة  األندية  نواة  تعتبر  كانت  التي 
زمن  ولى  يبدو  ولكن  الكروية،  للمواهب 
لم  التي  األندية  الشعبية وجاء زمن  الفرق 
تثبت نجاح تجربة تحويل الفرق إلى أندية، 
وظهر ذلك بحل العديد من النوادي ونصف 
األندية المتبقية هي أيضاً ستتجه نحو الحل 
رعاية  تحت  هي  التي  األندية  وستبقى 
إقليم  في  الذاتية  لإلدارة  التابعة  الهيئات 
والتنظيمات  األحزاب  وبعض  الجزيرة 

السياسية.
يذكر بأنه أقيم العديد من االجتماعات وفي 
الختام توصلت الفرق، للبدء بالدوري وتم 
سحب القرعة وقُسمت الفرق الـ 18 على 
بشكل  فريقاً   11 اتفق  ولكن  مجموعتين، 
تزامن  بحجة  اللعب  جماعي وقرروا عدم 
اإلقليم،  دوري  مع  الشعبية  الفرق  دوري 
لحين  الدوري  تأجيل  رأيهم  كان  ولذلك 
األفضل،  هو  اإلقليم  دوري  من  االنتهاء 
األصوات  من  الكثير  ذكرنا  كما  ولكن 
تعالت من العبي الفرق ضد هذه الخطوة 
وطالبت باللعب، وإقامة الدوري، ولكن في 
المحصلة تأجل الدوري إلى ما بعد االنتهاء 

من دوري اإلقليم.

شهد ملعب تشيلسي اإلنكليزي، ستامفورد 
بين فريقي،  بريدغ، مباراة خيرية جمعت 
كال  من  العالم،  ونجوم  إنكلترا  نجوم 
الجنسين، والتي انتهت بفوز صعب لألخير 

بركالت الترجيح، بعد التعادل )2-2(.
التبرعات  جمع  إلى  المباراة  وهدفت 
لمؤسسة اليونيسيف، للمساعدة على حماية 

األطفال في بريطانيا والعالم.

كرة  أسطورة  إنكلترا  نجوم  مع  وشاركت 
فازت  التي  تشابمان،  كاتي  النسائية،  القدم 
بلقب الدوري اإلنكليزي 6 مرات مع عدة 
إلى  وهذا  وفولهام،  آرسنال  منها  أندية، 
السابقين،  الثالثة«  »األسود  نجوم  جانب 
مثل جون تيري، وجيمي كاراجر، ومايكل 

أوين.
النجم  العالم،  منتخب  في صفوف  وتواجد 
ديدييه  واإليفواري  إيسيان،  مايكل  الغاني 
مانشستر  أيقونة  جانب  إلى  دروغبا، 

يونايتد، إيريك كانتونا.
القدم  كرة  نجمة  على  العالم  فريق  واعتمد 
التي  سانتوس،  دوس  روسانا  البرازيلية، 
خاضت  أن  بعد  الماضي،  العام  اعتزلت 
الفرنسي  الدوريين  في  احترافية  تجارب 
واألمريكي، وشاركت مع منتخبها في كأس 

العالم للسيدات 2007و2011و2015م.

بمقر  اجتماع  عقد  قامشلوـ  روناهي/ 
بهدف  بقامشلو،  الرياضي  االتحاد 
القدم،  بكرة  السيدات  لدوري  التحضير 
المشاركة  قبل  األندية  واقع  وتقييم 
تالفي  والعمل على  لمطالبها  واالستماع 

أخطاء الدوري الماضي.

في  األنثوية  الرياضة  مكتب  وبحضور 
القدم  كرة  ومكتب  الرياضي  االتحاد 
وممثالت  والمتابعة،  التنظيم  ومكتب 
القدم  لكرة  السيدات  أندية  عن  وممثلون 
األول  االجتماع  عقد  الجزيرة،  إقليم  في 
ودارات  السيدات  لدوري  التحضيري 
نقاشات حول سلبيات وإيجابيات الدوري 
الماضي، والعمل على االرتقاء بالدوري 

القادم. 

الالزم  الدعم  بتقديم  األندية  وطالبت 
بمعدل  المالعب  حجوزات  وتأمين 
حصتين في كل أسبوع على أقل تقدير، 
قامشلو  أندية:  مشاركة  تثبيت  تم  وقد 

عمال  ـ  كانيه  سري  ـ  عامودا  أهلي  ـ 
بينما  ـ جودي،  فدنك  ـ  قنديل  ـ  الجزيرة 
دعوة  عدم  براتي  نادي  إدارة  انتقدت 
النادي للمشاركة بالرغم بأن النادي كان 
بإيقاف نشاطه  قد طالب في وقت سابق 

لمدة عام.

قد  كان  قامشلو  نادي  بأن  ذكره  وجدير 
حصد لقب الدوري لعامين متتاليين ولقب 
المنصرم،  العام  في  لألندية  كأس  أول 
إعالن  وشك  على  قامشلو  نادي  وحتى 
اإلمكانيات  توفر  بسبب عدم  النادي  حل 
للنادي باالستمرار، بينما سيشهد الدوري 
وفدنك  الجزيرة  عمال  سيدات  مشاركة 
وقنديل للمرة األولى، والذي من المقرر 
شهر  من  األول  األسبوع  في  ينطلق  أن 
تتعالى  الذي  الوقت  في  المقبل،  آب 
لدعم  األندية  أغلب  من  فيه  األصوات 
السيدات بشكٍل عام، ولعبة كرة  رياضة 

القدم بشكٍل خاص.

دخلنا ذاك المنزل الصغير المصنوع من 
صغيرتين،  غرفتين  من  ومكون  الطين 
ألنها  للسكن  قابلة  غير  الغرف  إحدى 
بالكاد  الثانية  والغرفة  بالكامل،  مهدومة 
تشبه مكاناً يصلح للعيش فيه، وال يملكون 
المنزلية،  المستلزمات  من  القليل  عدا 
الوحيد،  اآلمن  مأواهم  هو  هذا  ولكن 
وعندما تفقدنا أحوالهم في البداية رفضوا 
من  العديد  بعد  ولكن  حياتهم،  عن  التكلم 
»فريال  تدعى  التي  الوالدة  المحاوالت 
عبود«، من مواليد 1975م، بدأت بسرد 
قصتها لنا، حيث كانت تتكلم ونبرة صوتها 
أن  تستطع  لم  بداخلها  شديد  بألم  توحي 
من  بأنها  لصحيفتنا  ذكرت  وقد  تخفيه، 
قاطنة  كانت  ولكنها  الزور،  دير  مدينة 
أوالدها  برفقة  بدمشق،  دوما  مدينة  في 
السن،  في  الكبير  وزوجها  األربعة 

حسب  مستقرة  كانت  المادية  وأوضاعهم 
وصفها، ولكن بعد األحداث التي حصلت 
في مدينة دوما بدمشق بين النظام السوري 
2011م،  عام  في  المعارضة  ومرتزقة 
نتيجة  الحصار  تحت  المنطقة  أصبحت 
القصف المتبادل بينهما، فقرروا الهروب 
هروبهم  وأثناء  آمن،  مأوى  إلى  واللجوء 
من القصف استهدفوا بقذيفة من الطيران 
إصابة  إلى  أدى  مما  للنظام،  الحربي 
والصدر،  الرأس  في  بضربة  زوجها 
هربت  فريال  العنيف  القصف  ونتيجة 
زوجها  وفقدت  لحمايتهم،  أوالدها  برفقة 
ما  وحسب  بعدها،  شيئاً  عنه  تعرف  ولم 
ذكرته لنا بأنهم نزحوا من مكان إلى آخر 
والممارسات  والقصف  العنف  من  هرباً 
مدينة  إلى  النهاية  في  لتلجأ  الالإنسانية، 

قامشلو كونها أكثر المناطق آمناً.

أصحاب اخلري ُيقدِّمون لنا يد العون...

وبينت فريال بأنه عند قدومها إلى قامشلو 
واحد،  شهر  لمدة  أقاربها  أحد  استضافها 
الصغير  المنزل  هذا  استأجرت  ثم  ومن 
الشهري  الذي تسكن به اآلن، ألن آجاره 
رخيص فهو بقيمة ثالثة آالف ليرة سورية 
شهرياً، ولكن بالرغم من ذلك يشق عليهم 
أن يؤمنوا مصاريفهم اليومية ألنه ال معيل 
لهم، ويقتاتون على ما يقدمه لهم أصحاب 

الخير من  تبرعات.
فريال  وعائلة  السنوات  من  العديد  مرت 
وهي  قاسية،  من ظروف  تعاني  تزال  ما 
مرة  بزوجها  تلتقي  أن  من  األمل  فاقدة 
تلقت  األيام  من  يوم  في  ولكن  أخرى، 
اتصاالً هاتفياً من مركز صحي في مدينة 
دمشق، وأخبروها بأن زوجها ال زال على 
كونه  العالج  يتلقى  قد  وكان  الحياة،  قيد 
التي  الشظية  نتيجة  عقلي  بتخلف  أصيب 
عثر  وقد  القصف،  أثناء  رأسه  أصيبت 
فريال  رقم  على  بدمشق  الصحي  المركز 
بعدما تعرف إليه أحد أقاربه هناك صدفةً، 
لتعيد  إلى مدينة دمشق  لذا سافرت فريال 

ما  وحسب  عائلته،  كنف  إلى  زوجها 
ذكرته لنا بأنها عندما ألتقت بزوجها في 
ولكن  عليها،  التعرف  يستطيع  لم  دمشق 
استطاع  حتى  المحاوالت  من  العديد  بعد 
التعرف إليها، ولكنه نتيجة اإلصابة أحياناً 

ينسى عائلته وال يستطيع التعرف عليهم.
يصاب  زوجها  بأن  لنا  فريال  وذكرت 
بشكل  صرع  بنوبات  آخر  إلى  حين  من 
للوعي.  فقدانه  إلى  يؤدي  مما  مفاجئ، 
تبلغ  الكبيرة  ابنتها  بأن  بالذكر  والجدير 
وتدرسان  15عاماً،  والصغيرة  17عاماً، 
سوء  من  بالرغم  الثانوية  المرحلة  في 
أوضاعهم المعيشية إال إنهما لم يتخليا عن 
الذين  الخير  أصحاب  بفضل  دراستهما 
يقدمون لهم القليل من المساعدة، باإلضافة 
إلى أن أعمار أوالدها الصغار أحدهما 10 

سنوات، واآلخر 8 سنوات. 

ُجلُّ ما تتمناه أن يشفى 
زوجها من مرضه

يوم  بعد  يوماً  يزداد  فريال  عائلة  معاناة 
بتخلف  المصاب  زوجها  مع  العيش  كون 
عن وضعهم  ناهيك  للغاية،  عقلي صعٌب 
تقتصر على  السيء، ومعيشتهم  المعيشي 

ما يقدمه لهم بعض أصحاب الخير حسب 
فريال ال  أن  إال  ذلك  وبالرغم من  قولها، 
كافةً  الصعوبات  وتواجه  صامدة  تزال 
أبنائها بسالم وتسعى  يعيش  أن  في سبيل 
لتأمين لقمة العيش لهم، وجل ما تتمناه أن 

يشفى زوجها من مرضه.
قصص  من  العديد  من  إحدى  هي  هذه 
رحلة  في  النساء  واجهت  التي  المعاناة 
النزوح وفي ظل الحرب القائمة، وفريال 
النساء  إحدى  الزور  دير  من  عبود 
السوريات التي عانت من بطش الحرب، 

ومن اللواتي ذقن مرارة النزوح وآالمها.
  

السورية  المرأة  تعزز  ـ  الطبقة  روناهي/ 
اإلدارة  من  بدعم  المجتمع  في  دورها 
المدنية الديمقراطية في منطقة الطبقة، من 
خالل تنظيم نفسها بعد تحررها من قوى 

الظالم والمرتزقة الذين هدروا دمها.
وقت  في  حياتها  الطبقة  في  المرأة  تنظم 
إلعادة  الحاجة  بأمس  فيه  أصبحت 
نشاطاتها بشكٍل حقيقي وعلمي يعتمد على 
ساحات  في  والدخول  والخبرات،  الثقافة 
العمل والتواصل مع كل من يدعم حقوقها 
مبتغاها  إلى  الوصول  في  ويساعدها 

وتحقيق أهدافها.

املرأة السورية شريك أساسي يف 
احلياة

ولمعرفة دور المرأة السورية في المجتمع 
تناصر  وكيف  تهمها  التي  والفعاليات 
قضاياها كان البد من االستفسار من إدارية 
مها  الطبقة؛  في  السورية  المرأة  مكتب 
أكدت  والتي  التساؤالت  تلك  عن  العيسى 
دور  السورية  المرأة  لمكتب  أنه  بدورها 
واالجتماعي  السياسي  المجال  في  ريادي 
من خالل مشاركتها في الحوار السياسي 
االجتماعية،  الحياة  في مجاالت  ودخولها 
على  وتعريفها  المرأة  توعية  عبر  وذلك 
حقوقها، بالتحاقها بالندوات والمحاضرات 
الفعاليات،  في  والمشاركة  واألكاديميات 
لبناء  المرأة  وتوعية  لتنظيم  باإلضافة 
والعمل  الجنسين،  بين  مشتركة  حياة 

عملية  في  للمشاركة  المرأة  تمكين  على 
الجديد،  الدستور  وصياغة  المفاوضات 

بحيث يضمن كافة حقوقها.

على كلِّ امرأة أن ُتناصر قضاياها

تنظيم عمل  تم  بأنه  العيسى  وأشارت مها 
في  أقيمت  التي  المجالس  بتشكيل  المرأة؛ 
جميع المناطق حيث تقوم بنشاطات كثيرة 
إلى  باإلضافة  عملها،  تنظيم  أجل  من 
والندوات  االجتماعات  بحضور  توعيتها 
مرتبطة  المجالس  وهذه  والزيارات، 
قائلةً:  مها  وأكدت  البعض،  بعضها  مع 
النساء  تناصر  لم  السورية  المرأة  »اليوم 
في الشمال السوري فقط بل في كل أنحاء 
سوريا، ووقفت إلى جانب المرأة ودافعت 
عن حقوقها، وحاربت العنف ضد المرأة 
إلى  المرأة  وقفت  وكما  أشكاله،  بجميع 
أنها  تعي  لكي  المقاومة،  المرأة  جانب 
صاحبة حق، لذلك تم دعمها مادياً ومعنوياً 
من خالل إيجاد حياة كريمة للمرأة، فالمرأة 
اآلن عاملة ومقاتلة وموظفة ومعلمة، فهي 

تشارك في جميع جوانب الحياة«. 

على املرأة مواجهة التثبيط الذي 
يلحق بها

وأضافت مها بأن هناك صعوبات واجهت 
المرأة؛ وهي العادات والتقاليد الذي تمنع 

المنزل،  التعليم والعمل خارج  المرأة من 
تمتلك  ال  أنها  على  لها  المجتمع  ونظرة 
به،  تقوم  عمل  بأي  النجاح  على  القدرة 
وأنها جاهلة وخصوصاً في فترة مرتزقة 
داعش، حيث فرض الدرع والنقاب عليها، 
من  الخروج  أو  العمل  من  منعها  وتم 

المنزل ألي سبٍب كان.

العمل على تغيري واقعها السليب 
ودعمها للمقاومة

السورية  المرأة  مجلس  بأن  مها  وعقبت 
حقوق  عن  بالدفاع  المرأة  يدعم  اليوم 
حق  مثل؛  طبيعية  حقوق  وهي  النساء، 
في  المشاركة  وحق  الحياة  وحق  التعليم 
يدعم  كما  واالجتماعية،  السياسية  الحياة 
خالل  من  عفرين  في  وصمودها  المرأة 
أشكال  بكل  ودعمها  جانبها  إلى  الوقوف 
الدعم الممكنة المادية والمعوية، وأردفت 
مها بالقول: »نطالب جميع الدول بالوقوف 
المرأة  أن  وخصوصاً  المرأة،  قضية  مع 
ولكن  بقضاياها،  جاهلة  كانت  السورية 
هذا األمر بات من الماضي واليوم تعرفت 
تدافع  وسوف  جيداً  حقوقها  على  المرأة 
الفضل  ويعود  وجدارة،  قوة  بكل  عنها 
المعنية  والجهات  الديمقراطية  لإلدارة 
بحقوق المرأة التي ساندتها وأمسكت بيدها 

حتى وقفت على قدميها«.
المرأة  على  يتوجب  بأنه  مها  ونوهت 
السورية السعي لتغيير الواقع الذي تعيش 

والدائم،  المستمر  النضال  وعليها  به، 
وال  حقوقهن،  حول  النساء  جميع  وتوحد 
ننكر بأن اليوم أصبحت المرأة قادرة على 
إثبات ذاتها وتمكين شخصيتها بتخليها عن 
لألمور  الصحيح  والفهم  البالية،  العادات 
ووعيها  حقيقة  عن  للتعبير  تحدث  التي 

واكتسابها للمفاهيم والخبرات.
وأكدت مها بأنها تقف مع المرأة المناضلة 
القوة  أعطتها  التي  كوفن،  ليلى  أمثال 
تحقيق  أجل  من  والتصميم  واإلرادة 
األهداف التي تصبوا لها، واختتمت قائلةً: 
»الحياة ال قيمة لها دون قوة اإلرادة، فبهذا 
مجابهة  على  قادرة  المرأة  المقاوم  الفكر 
بالحق  مسلحة  أنها  تعلم  ألنها  التحديات، 
الحقيقي  فهمها  وأن  والتعليم،  والعقل 
رخيصةً  روحها  لتقدم  دفعها  للحرية 
االنتصار  تحقيق  سبيل  في  للتضحية 
ما سلب  الوهن والضعف، وتحرير  على 
على  والعمل  والحقوق،  األراضي  من 
األرض  يخص  ما  وخصوصاً  استعادتها 

والمرأة ألنهما أساس الحرية«.   

3رياضة مرأة10

لينا بركات

إرهاب من زاوية 

جندرية

هذا  بكارثة  اإلرهاب  توصيف  يصّح  ربّما 
صناعة  في  للنساء  إًذا  دور  فأّي  العصر، 
مدى  وما  لهّن؟  مكانة  وأّي  اإلرهاب؟ 
إثارة هذا  نجاعة حضورهّن وتأثيرهّن في 
يوميًّا؟  نراه  صرنا  الذي  الكوني  الّرعب 
الذكوريّة  النّزعة  أمام  مصيرهّن  وما 
وهل  اإلرهابية؟  الجماعات  لدى  المتسلّطة 
به هو ذلك  لهّن  يُْسَمُح  أن  أقصى ما يمكن 
الحضور اإليروسي المتعلّق بالجنس أم أّن 
السالح؟  كالقتال وحمل  أخرى  أدواراً  لهّن 
والشقيقات  والزوجات  األّمهات  ذنب  وما 
رجالهّن  التجأ  الالتي  النساء  من  وغيرهّن 
وأبناؤهّن إلى القتال مع المرتزقة، فماتوا أو 
لقوا حتفهم وضاعت أخبارهم؟ أي صورة 
وخلفياته  اإلرهاب  منظور  في  للمرأة 

الدينية؟
عدم،  من  يأِت  لم  األسئلة  هذه  طرح  إّن 
التشريح  طاولة  على  اآلن  نضعها  فنحن 
من  اإلرهابية  الظاهرة  كنه  معرفة  بقصد 
في التطّرف  زاوية جندرية، ونبحث أيضاً 
بعد أن  النسائي ال الرجالي فقط، وبخاصةً 
لالنتباه  الفتة  إلى ظاهرة  األمر  هذا  تحّول 
منذ ارتفاع أعداد المنتسبات إلى المرتزقة، 
المتطّرفة،  الجماعات  مع  والمتعاطفات 
في  المشاركة  على  النساء  من  عدد  وإقدام 

األعمال اإلرهابية تخطيطاً وتنفيذاً.
صناعة  في  النساء  بمنزلة  االهتمام  إن 
العنف وممارسته، وهذا ما لم يُدَرس عموماً 
وحتّى  معظمها،  والبحوث  الدراسات  في 
النسائّي  الحضور  إغفال  ممكناً  يعد  لم  إنّه 
فإّن  اإلرهابّي،  العنف  دائرة  من  شطبه  أو 
إلى  والباحثين معظمهم نظروا  اإلعالميين 
المنطق  يسودها  اجتماعية  زاوية  من  ذلك 
الذكورّي، إال أن الحقيقة باتت تأخذ منعرجاً 
اصطفافها  أو  للقتال  المرأة  فتجنيد  مخالفاً، 
ثوريّة   نزعة  إال  هو  ما  المتطّرفين  وراء 
إلى  ترمز  تعد  فلم  الذكوري،  التسلّط  ضّد 
السالم أو الطمأنينة أو الضعف أو النقصان 
بقدر ما هي اآلن ال تقل ضراوة وقّوة عن 
الماّدي  العنف  المرأة  تتّخذ  فحين  الّرجل، 
باألبرياء  األذى  وتلحق  للتغيير،  وسيلة 
على  فتقضي  التمثاّلت   نسق  تربك  فإنّها 
المجتمع  يحملها  التي  التقليديّة  التصّورات 

البطريركي عن النساء.
إلى  األشخاص  هويّة  هشاشة  فمن 
ومنهما  المريعة،  التكنولوجيّة  المنعطفات 
إلى حاالت الفقر والتهميش وتكميم األفواه 
ووصوالً إلى الّرغبة الملّحة في إيجاد معنى 
لوجود الّذات، يسهل كثيراً أن يتحّول المرء 
إلى شخص عنيف ومتطّرف، وأمام انسداد 
الدكتاتوريّات،  اليأس ودمويّة  األفق وحالة 
تصبح المرتزقة الملجأ الوحيد لهؤالء، هكذا 
تنتفض النساء بدورهّن ليقعن فريسة سهلة 
ويصبح  والدمويين،  الدّجالين  شرك  في 
اإلرهاب بهذا الشكل بمنزلة الوطن المتخيّل 
األصلي،  الوطن  رفضها  من  إلى  بالنسبة 
والسيطرة  النقص  وضع  أمام  وبخاّصة 
الذكورية أيضاً. ثّمة رغبة في التحّرر من 
المجتمعات  بنية  نتيجة  الذكوري  المجتمع 
اضطهاد  فيها  يسود  التي  البطريركية 
الجنسين  بين  الصارم  والفصل  النّساء، 
من  اإلقصائية، وهي عوامل  والممارسات 
شأنها أن توفّر مناخاً اجتماعياً يسمح للنساء 

بالتحّول إلى متطرفات. 
وهكذا فإن لجوء النساء لإلرهاب يمثّل نوعاً 
من اإلفراط في التدمير الّذاتي، فالهرب من 
جحيم األنظمة السلطوية ومن الدكتاتوريات 
ومن التسلّط الذكوري لم يتّوج إال باإلقامة 
والقتل  الفتك  على  قائم  آخر  جحيم  في 
والعدمية فهذا الكابوس المرعب الذي يدعى 
إرهاباً، وأيضاً وحشيّة األنظمة الدكتاتورية 
العنف  اختراع  في  بآخر  أو  بشكل  تساهم 
الذي يدفع بالنساء كما الرجال إلى التطّرف.

 

التأنيث

تقرير/ إيفا ابراهيم

روناهي / قامشلو- الكلمات ال يُمكِن أن ُتعبّر عن الصورة املؤملة اليت رأينها يف ذاك املنزل الذي بالكاد يشبه مكانًا يُستطاع العيش 

فيه، والذي حيتضن عائلة من دير الزور فرّت من القصف لتلجأ إىل مأوى آمن بقامشلو، فأوضاعهم املادية يف غاية السوء، ناهيك عن 

معاناهتم مع معيل عائلتهم كونه متخلف عقليًّا نتيجة إصابته بقذيفة. 

تقرير/ جوان حممد

تقرير/ جوان روناهي

مها العيسى

حمررة الصفحة/ميديا غامن حمرر الصفحة/ جوان حممد

دوري الناشئني: أندية جديدة تتأهل للدور الثاني

تأجيل دوري الفِرق الشعبيةبقامشلو 

أساطري الكرة للرجال والسيدات
 جيتمِعون يف مباراة واحدة

اجتماع حتضريي لدوري 
السيدات لكرة القدم

ر واقعها
ّ
غي

ُ
بالفكر احلر استطاعت املرأة يف الطبقة أن ت

روناهي / قامشلوـ أقيمت منافسات اجلولة الرابعة من دوري أندية إقليم اجلزيرة للناشئني لكرة 

القدم، وكانت كافية لتوضيح معامل هوية بعض األندية األخرى املتأهلة للدور الثاني، بعد تأهل 

ناديي جودي والصناديد عن جتمع رميالن. 

قصة نازحة عاصرت أمل
 النزوح ومرارة احلرب!
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القوى  الدم السوري رهن مصالح  أضحى 
المتداخلة في سوريا، كما هو واقع محافظة 
التي أضحت ساحة تحديد  إدلب السورية، 
المصالح االستراتيجية بين كالً من روسيا 

وتركيا وأمريكا.
في  مستمرة  تزال  ال  السورية  األزمة 
جغرافية واسعة من البالد، حيث تتحكم بها 
مصالحها،  وحسب  الكبيرة  والقوى  الدول 
آذار  منذ  الشعبي  الحراك  حّولت  والتي 
الشعب  يستطع  لم  أزمة  الى   2011
راح  اآلن،  حتى  منها  الخروج  السوري 
جانب  إلى  المدنيين،  من  اآلالف  ضحيتها 
خروج أكثر من 60 بالمئة من البنية التحتية 
السورية عن الخدمة، واحتالل تركيا ألكثر 

من 10 بالمئة من األراضي السورية. 
الواقعة  السورية  إدلب  مدينة  تشهد  واآلن 
البالد حملة تصعيد عسكرية  شمال غرب 
تعتبر األعنف منذ الصيف الماضي، نتيجة 
ظهور أزمة بين الروس واألتراك لتحقيق 
على  االستراتيجية  المصالح  من  المزيد 
حساب الشعب السوري، واالثنان يحاوالن 

أن تكون إدلب تحت سيطرتهما.
إن ما يلفت االنتباه في المعارك التي تدور 
رحاها في مدينة إدلب السورية، أنها تشتد 
موضوع  في  وأمريكا  تركيا  توافق  لدى 
طائرات إف 35، وذلك بتصعيد واضح من 
وتيرتها  وتنخفض  الروسي،  الجانب  قبل 
موضوع  حول  وتركيا  روسيا  توافق  لدى 

اإلس 400. 
وكان قد نقل موقع روسيا اليوم عن بوتين 
العالقات  إن  تلفزيونية  مقابلة  في  قوله 
وتنتقل  متدهورة،  وواشنطن  موسكو  بين 
إلى أن اإلدارة  من سيئ إلى أسوء مشيراً 
األعوام  خالل  اتخذت  الحالية  األمريكية 
المتعلقة  القرارات  عشرات  األخيرة 

بالعقوبات على روسيا.
إدلب  محافظة  أطراف  على  المعارك 
السورية كانت توحي ببدء النظام السوري 
معركة استعادة المنطقة، وسط تصريحات 
نارية كان يطلقها يومياً حول استعادة إدلب 
من قبضة المرتزقة المدعومة تركياً، ولكن 

التهديدات  تلك  وتيرة  تنخفض  ما  سرعان 
بعض  حول  التركي  الروسي  االتفاق  مع 
المصالح التي تخص الطرفين، األمر الذي 
وأرضه  السوري  الشعب  استخدام  يؤكد 
المتبادلة  المصالح  حرب  وساحة  كوقود 

بين الطرفين.
  فنشهد اليوم اتفاق روسي تركي يقول فيها 
الطرفين بأنها محاوالت لوقف إطالق النار 
خفض  مناطق  تسمية  تحت  المنطقة،  في 
التصعيد، حيث نقلت وكاالت أنباء روسية 
األربعاء  يوم  القول  الروسي  الجيش  عن 
تام  وقف  إلى  توصلتا  وتركيا  روسيا  إن 
السورية  إدلب  محافظة  في  النار  إلطالق 

بين قوات النظام السوري وجبهة النصرة 
إطالق  وقف  اتفاق  وإن  لتركيا،  الموالية 
التصعيد  خفض  منطقة  على  يسري  النار 
بشكل  العنف  خفض  إلى  وأدى  إدلب  في 

كبير منذ ذلك الحين.
على  واالتفاق  التوافق  عملية  هنا  وتأتي 
وقف إطالق النار بين روسيا وتركيا، بعد 
المتحدة  الواليات  وقرارات  تصريحات 
عناصر  تدريب  عملية  بإيقاف  االمريكية 
 35 إف  طائرات  استخدام  على  أتراك 
األمريكية  العقوبات  وزيادة  األمريكية، 
االقتصادية على تركيا، بعد محاولة تركيا 
 400 اإلس  صواريخ  منظومة  شراء 

الروسية.
تارة،  الروسي  التركي  التوافق  بين 
أخرى،  تارة  األمريكي  التركي  والتوافق 
تستمر معاناة أهالي إدلب السورية، ويبقى 
من يدفع فاتورة مصالح الدول المتدخلة في 
سيبقى  فهل  السوري،  الشعب  هو  سوريا 
المرتبط  مصيره  منتظراً  السوري  الشعب 
بالمصالح الدولية، أم أنه سينتفض في وجه 
الطرفين ويجدد انتفاضته التي انطلقت في 
األمم  ستبقى  وهل   ،2011 مارس  آذار 
التالعب  حيال  األيدي  مكتوفة  المتحدة 

بمصير الشعب السوري.

العامة  القيادة  اعتصام  فض  يوم  بعد 
صاحب  واندفاع  بالخرطوم،  المشؤوم 
الذي  )حميدتي(  السياسي  الطموح 
الكثير  نفسه  والسودان  الجيش  كلف 
ومازال لألسف، بادرت أطراف منافسة 
فذهب  السوداني،  للمشهد  للحضور 
األثيوبي أبي أحمد للخرطوم للتوسط بين 
الطرفين )الجيش والمعارضة(، وبنفس 
الساعة وفى زيارة غير معد لها مسبقاً، 
األول  أثيوبيا  خصم  للقاهرة  حضر 
)رئيس اريتريا( فى زيارة لم تفصح أي 

وسيلة إعالمية عن تفاصيلها.
العسكري  المجلس  باسم  المتحدث  وقال 
أول  الفريق  قال  أمس:  أول  السوداني 
العبارة  بصريح  الكباشي  الدين  شمس 
الحرية  بيننا وبين قوى  نريد وساطة  ال 
والتغيير أو غيرها )بعد اعالنه بالموافقة 
أحمد  أبي  ووساطة  مقترحات  على 
األيام  تلك  وفي  الماضي(.  االسبوع 

بين  منافسة سياسية شرسة  التي شهدت 
السوداني،  بالملف  الحاضرة  األطراف 
كان الجيش في الداخل يواجه تحدي غاية 
في الخطورة عبر محاولتي انقالب على 
يد اإلسالميين اتباع البشير بالجيش )كما 

صرح المجلس العسكري السوداني(.
األول  الرجل  توجه  السبت  وأمس 
واألعقل في السودان الفريق عبد الفتاح 
أسمرا،  األريتيرية  للعاصمة  برهان 
أسياسي  األريتري  بالرئيس  والتقى 
تصريحاته  أبرز  كان  والذي  أفورقي، 
على اإلطالق: »نرفض التدخل األجنبي 
السوداني  فالشعب  السودان،  شؤون  في 
بنفسه«.  مصيره  يقرر  الذي  هو  وحده 
البرهان وأفورقي على  وتم االتفاق بين 
فتح الحدود بين البلدين، وتسهيل الحركة 
على  للمواطنين،  الحدود  عبر  الطبيعية 
البلدين  في  المختصة  السلطات  تقوم  أن 
الحدود  لفتح  الالزمة  التدابير  باتخاذ 

بصورة رسمية وفوراُ، كذلك تم االتفاق 
على تفعيل التعاون، والتنسيق بين البلدين 
انتهى  هنا  وإلى  المجاالت.  جميع  في 
الطرفين،  بين  والمعلن  الرسمي  الكالم 
لكن بتأكيد هناك ما هو أبعد من ذلك جاء 

من وراء الكواليس.
كل  خطف  الخليج  في  المشهد  نعم 
كل  عكس  على  جاء  أن  بعد  العدسات 
توقعات السياسيين أو العسكريين، عندما 
أربع  )تخريب  األولى  الطلقة  خرجت 
سفن بمياه اإلمارات اإلقليمية 12مايو(، 
والثالثة  الفجيرة(،  )حادث  والثانية 
)مطار أبها(، والرابعة )ناقلتي نفط بحر 
الواليات  من  وليس  عمان( من طهران 
المتحدة، ولكن لم تخطف مياه الخليج كل 

عيون االستراتيجي المصري.
في  للخطأ  مصر  أمام  مجال  فال 
)ليبيا،  المباشر  القومي  أمنها  دائرة 
السودان، غزة، شرق المتوسط(، شرق 

المتوسط الذى يجب أن يحسم أمره تماما 
عام  مئة  مرور  بعد  أي  2023م،  قبل 
واالنتهاء  1923م  لوزان  معاهدة  على 

منها.

مرتزقة  إن  يقول  عندما  البعض  يخطئ 
على  اقتصادية  حرباً  يشنون  داعش 
في  عليهم  انتصرت  التي  الشعوب 
لجوئها  شمال وشرق سورية من خالل 
البسطاء  الفالحين  قوت  إحراق  إلى 
بالحرب  فالمقصود  الظالم،  جنح  تحت 
الموارد  على  الصراع  هو  االقتصادية 
العالمية  األسواق  وتملّك  االقتصادية، 
والماء،  الطاقة  ومصادر  والمحلية، 
ومنع الدول من امتالك مقومات العيش 
من خالل فرض الحصار عليها كما في 
والحرب  الشمالية،  وكوريا  إيران  حالة 
الواليات  قبل  من  عليهما  المفروضة 
المتحدة األمريكية. لكن مع حالة مرتزقة 
داعش الذين انهزموا في ساحات القتال 
أمام قوات سورية الديمقراطية وسقطت 
من  انكسارهم  حين  المزعومة  دولتهم 
األمر  الباغوز  في  العسكرية  الناحية 
شوهوا  الذين  المرتزقة  فهؤالء  يختلف، 

خالل  من  الحنيف  اإلسالمي  الدين  قيم 
اآلمنين  الناس  بحق  النكراء  أفعالهم 
أماكن  ومعظم  والعراق،  سورية،  في 
النواحي  جميع  من  أفلسوا  قد  تواجدهم 
الصحاري  في  مختبئين  جراذين  وباتوا 
من  ممولوهم  يتحمل  لم  وحين  والقفار. 
تحمل نتائج الخسارة المدوية التي لحقت 
بهم سعوا إلى لملمة أوراقهم التي تبعثرت 
أخرى  سبل  عن  والبحث  جديد،  من 
إلى  المتطلعة  بالشعوب  الضرر  إللحاق 
االنعتاق من قيود الذل، فوجدوا ضالتهم 
بحرق  تمثل  والذي  الجبناء،  بانتقام 
محاصيل القمح، والشعير، وهو أسلوب 

كل  إال  إليه  يلجأ  ال  أخالقي  ال  رخيص 
إلى  الشعوب  تحول  نتائج  من  مذعور 
الحياة الديمقراطية. فما تقوم به الشعوب 
بناء  من  اإلرهاب  على  المنتصرة 
أساليب  وترسيخ  الشعبية،  للمؤسسات 
العيش الحر، وتعبير كافة األطياف عن 
البعض  بعضهم  مع  ومشاركتهم  ذاتهم 
بالتآخي  المؤمنة  الشخصية  صقل  في 
المشترك، وتشييد مفاهيم األمة  والعيش 
البناء  الحوار  على  القائمة  الديمقراطية 
مختلف  بين  باألخر  والقبول  والتفاهم، 
وانطالقاً  المتعددة.  والثقافات  الشعوب، 
القيم،  بهذه  المتربصين  رؤية  من 
ورفضهم لحالة اتحاد، واندماج الشعوب 
تشكل  وما  واالختالف،  التنوع  ضمن 
اندثار  من  المجتمعية  الحالة  هذه  لهم 
األخر  استعباد  على  القائمة  ألحالمهم 
السوداء  الرايات  أصحاب  ينحو  لذلك 
بعد هزيمتهم الميدانية إلى القيام بكل أمر 

دنيء يفضي إلى إحداث شرخ أو خدش 
رسمها  التي  الجميلة  الفسيفساء  للوحة 
أشجار  فاقتالع  بدمائهم،  المنطقة  أبناء 
والتنكيل  األبرياء،  وخطف  الزيتون، 
بالجثث، والتغيير الديموغرافي الممنهج 
النيران  وإشعال  والشهباء  عفرين  في 
الجزيرة.  إقليم  في  الفالحين  بحقول 
حرباً  تعتبر  ال  الجبانة  األفعال  هذه  إن 
بل  السورية  المكونات  على  اقتصادية 
الغادرون   يتبعه  حياة  أسلوب  تعتبر 
والناس  الفقراء  فإيذاء  معانيه،  بأحط 
البسطاء وحرمانهم من جني محاصيلهم  
ليست شجاعة وهذا األسلوب لن يوصل 
على  فالمراهنة  مآربهم،  إلى  أصحابه 
المكاسب من خالل اتباع سياسة التجويع 
هي مراهنة خاسرة ولن يُكتب لها الظفر، 
فمن ذاق طعم الحرية والكرامة، وسلك 
دروب الديمقراطية لن يستكين لمثل هذه 
بألوان  الحياة  فإرادة  الجبانة،  األفعال 
مروجي  إرادة  من  أقوى  الزاهية  القمح 
ثقافتنا أقوى من  اللون األسود، وستبقى 

عدوانهم وإرهابهم.

تتالت في االسابيع القليلة الماضية العديد 
من الزيارات الرسمية إلى مناطق شمال 
اإلدارة  مع  وتواصلت  سوريا،  وشرق 
ضمت  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية 
عسكرين  سياسيين،  دبلوماسيين،  الوفود 
الدول  ممثلي  هم  ممن  المستوى  رفيع 
كانفتاح  وتعتبر  وخارجياتها،  الغربية 
هزيمة  بعد  الذاتية  اإلدارة  أمام  سياسي 
العام  آذار/مارس  في  داعش  مرتزقة 

الحالي

المعادلة  في  مهمة  حالة  الذاتية  -اإلدارة 
السورية

خالل  كثرت  التي  الزيارات  سبب  وعن 
المعارض  قال  الماضية  القليلة  األسابيع 
للدراسات  الشام  مركز  مدير  السوري 
الديمقراطية وحقوق االنسان أكثم نعيسة 
خالل حديثه لوكالة هاوار »من الواضح 
وألسباب عديدة في غالبيتها أسباب ذات 
اإلدارة  أصبحت  لقد  مرحلية،  طبيعة 
الذاتية حالة مهمة في المعادلة السورية، 
الحالة  هذه  أو  الشرط  هذا  أن  وأعتقد 
السورية  األزمة  مادامت  قائمة  ستبقى 
اإلقليمية  القوى  بين  تجاذب  حالة  في 
التوصل  يتم  وحتى  الحل  حول  والدولية 

إلى توافقات نهائية

الزيارات  هذه  ونتائج  مخرجات  وحول 
الوعود  رغم  بالقول:  نعيسه  تحدث 
األمريكيون  يقدمها  التي  الشحيحة 
إلى  ترقى  ال  والتي  الدولي  والتحالف 
الراهنة،  الذاتية  اإلدارة  أهمية  مستوى 
في  الكرد  يتمثل  بأن  الوعد  مثال 
المفاوضات المقبلة /هذا الوعد هو شرط 
األزمة  لحل  ه  تجاوز  يمكن  ال  طبيعي 

السورية 

األسبوع  في  المنطقة  زار  قد  وكان  هذا 
الماضي الوفود الدبلوماسية الغربية أهمها 
بلجيكيا،  االمريكية،  المتحدة  الواليات   «
السعودية،  األوروبي،  البرلمان  فرنسا، 
ووفود  أوزبكستان«،  كازخستان، 
األكاديميين والمثقفين العرب واألجانب، 
لشمال  الذاتية  االدارة  إلى  وفدت  جلها 
المرتبطة  والمؤسسات  سوريا،  وشرق 
بها، أكدت فيها دعمها لإلدارة وضرورة 

تمثيلها في حل األزمة السورية.

في  للضغط  قوية  أوراق  الذاتية  -لإلدارة 
التفاوض

الوعود  تلك  عن  حديثه  معرض  وفي 

أضاف نعيسه قائالً: إن هذه الوعود 
الضئيلة الحجم، إال أنها إشارة مهمة إلى 
بل  رحب  سياسي  فضاء  وجود  إمكانية 
ومرحبا به من قبل الدول الكبرى وخاصة 
األوربية لإلدارة الذاتية، لكن ومن المؤكد 
أو  أوروبا  تقدمه  لن  الفضاء  هذا  أن 
الغرب بصفة عامة على طبق من ذهب، 
وال بد من شروط ومقابل، وهنا أعتقد تقع 
الذاتية في استثمار هذا  مسؤولية اإلدارة 
الوضع ودفعه خطوات هامة نحو األمام 
بحيث تفتح أمامها أبواب الدخول والتأثير 

في العملية السياسية واسعاً.

ودعا نعيسة االدارة الذاتية لشمال وشرق 
المؤسسات  بعض  هيكلة  إلعادة  سوريا 
وقال:  المقبلة  المرحلة  مع  لتتناسب 
تكون  وحتى  اعتقد  السياق«  هذا  في 
اإلدارة الذاتية في هذا المستوى يفترض 
مسد  السياسي  تمثيلها  خاصة  وبصورة 
بما  بنائهما  هيكلية  في  النظر  يعيدا  أن 
تطلبه  وما  الجديدة  والمرحلة  يتوافق 
يفترض  وهنا  عالية،  سياسية  حنكة  من 
واالعتماد على  الهيكلة  إعادة  ذكرنا  كما 
الكوادر السياسية الديناميكية ذات الخبرة 
إدارة  في  الكافية  والصالبة  والمرونة 

مجال  في  خاصة  وبصورة  التفاوض، 
العالقات الخارجية. وكان مجلس سوريا 
الديمقراطية المتشكل في ال8 من كانون 
األول 2015 من مختلف فئات المجتمع 
قد  سوريا،  وشرق  شمال  في  المتعايشة 
 2018 تموز/يوليو   16 بتاريخ  عقد 
تعديالت  عنه  وتمخض  الثالث،  مؤتمره 
أمينة  من  انتخاب كالً  تنظيمية عدة منها 
مشتركة،  كرئاسة  درار  ورياض  عمر 
للمجلس  وعضوة  عضو   41 وانتخاب 
بقرارات عدة  المؤتمر  الرئاسي، وخرج 
المشاركون على سوريا ال  أهمها »اتفق 
إلدارة  تنسيقية  لجان  وتشكيل  مركزية 
جانب  إلى  السوري،  الشمال  مناطق 

تشكيل هيئة تنفيذية إلدارة المجلس 

وختم نعيسه حديثه باإلشارة إلى األوراق 
القوية التي تمتلكها اإلدارة الذاتية للضغط 
اإلدارة  لدى  قال  حيث  التفاوض،  في 
بها  تلعب  أن  يمكن  مهمة  أوراق  الذاتية 
جميع  بوضع  وليس  تدريجية،  بصورة 
الطاولة  على  األقصى  بحدها  األوراق 
وقبل البدء بالمفاوضات، كما هو حاصل 

اآلن

هناك فرٌق كبير بين مناطقنا وبين المناطق 
حيث  من  التركي  لالحتالل  الخاضعة 
ذلك،  وغير  والخدمات  واألمان  األمن 
تتمتع  أبيض(  )تل  سبي  كري  ومقاطعة 
تحريرها  عقب  ديمقراطية  ذاتية  بإدارٍة 
من مرتزقة داعش، وهذه اإلدارة تدار من 
والقوات  مدني  كمجلس  المدينة  أهل  قبل 

األمنية، والمؤسسات الخدمية وغيرها.  

هوار  وكالة  أجرته  حواٍر  في  ذلك  جاء 
مقاطعة  لمجلس  المشترك  الرئيس  مع 
بعد  العبد،  حميد  أبيض(  )تل  سبي  كري 
من  تحريرها  على  سنوات  أربع  مرور 
قبل وحدات حماية الشعب والمرأة، حيث 
أبيض(  سبي)تل  كري  مدينة  حررت 
حزيران/يونيو  من  الـ15  في  الحدودية 

عام 2015.

وكان الحوار على الشكل التالي:

يمكن  كيف  السوريّة  األزمة  ِخضم  -في 
الذاتية  اإلدارة  مناطق  بين  المقارنة 

والمناطق السورية األخرى؟

رؤية  ويمكن  واضح،  األمر  الحقيقة  في 
تعيشه  الذي  واألمن  االزدهار  مدى 
وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  مناطق 
)تل  سبي  كري  مدينة  والسيما  سوريا 
مناطقنا  بين  جداً  كبيٌر  الفرق  أبيض(، 
النظام  عليها  يسيطر  التي  المناطق  وبين 
أو مناطق سيطرة ما يسمى بالجيش الحر 
ظاهر  وهذا  المرتزقة،  والمجموعات 
العصابات  بمنطق  تتعامل  فإن  للعلن، 
والخوف على مدار اليوم من تفجير هنا أو 
قوة  منطق  مع  التعامل  كمثل  ليس  هناك، 
فهذه  بحياة كريمة،  والعيش  أمنية رسمية 
الفروق يعرفها الجميع ويعيشها الكثيرين 

يومياً.

ومدى  األمنية  القوة  عن  نتحدث  عندما 
األمن  خلق  على  وتأثيرها  فاعليتها 
واالستقرار في مناطقنا، هذا ال يعني بأنه 
ال تتواجد خروقات أمنية، فهنالك خروقات 
نادرة تحصل لكن عند قراءة الوضع العام 
نرى أن هنالك محاوالت لزعزعة األمن 
على  السوري  شعبنا  بين  الفتن  وخلق 
اعتبار أننا ال زلنا نعيش في حالة حرب. 
يمكنني القول بأنه من المجحف أن نقارن 
وضعنا في شمال وشرق سوريا، بالوضع 
الذي يعيشه المواطنون السوريون في ظل 
النظام  التركي ومناطق سيطرة  االحتالل 
السوري والميليشيات التابعة له، من فلتان 
أمني إلى غالء األسعار وندرة المواد، إلى 
من  أسوأ  بدا  الذي  اإلداري  الشكل  جانب 

ذي قبل في تلك المناطق.

في  الذاتية  اإلدارة  بتشُكيل  بدأتم  -كيف 
كري سبي/تل أبيض بعد تحريرها؟

لقد عاثت داعش ومن قِبلها من جماعاٍت 
في  فساداً  مختلفة  مسميات  تحت  إسالمية 
لذا  السورية،  األزمة  بداية  مع  المقاطعة 
األمثل  البديل  هي  الذاتية  اإلدارة  فتجربة 
لكافة أشكال اإلدارة التي عانى منها شعبنا 
بدأت  لقد  الماضية،  العقود  مدى  على 
العشائر  وجهاء  يد  على  بالتشّكل  اإلدارة 
المنطقة  شعوب  كافة  أبناء  من  والمثقفين 
من عرب، أرمن، ُكرد، وتركمان، وبدأنا 
عملت  التي  المحلية  مجالسنا  بتشكيل 
كذلك  الشعب،  أعمال  إدارة  بدورها على 
شّكلنا مجلس األعيان الذي ساهم ويساهم 
الفتن  ونبذ  الشعب  بين  الخالفات  بحل 
كانت  التي  المحاكم  إلى  اللجوء  دون 

العقود  مدى  على  شعبنا  بقضايا  تتالعب 
خالل  األبرز  الخطوة  كانت  الماضية. 
االنتخابات  هي  الماضية  القليلة  األعوام 
التي شهدتها مناطق شمال وشرق سوريا، 
بجميع  السوري  الشعب  انتخب  التي 
الرؤساء  ديمقراطي،  وبشكٍل  مكوناته 
المشتركين للكومينات وهي أصغر وحدة 
إدارية ضمن نظام اإلدارة الذاتية، فيما بعد 
والنواحي  للبلدات  إداريين  شعبنا  انتخب 
والمقاطعة في كانون األول عام 2017، 
الذي  الوقت  في  تاريخياً  حدثاً  ذلك  وكان 
األخرى  السورية  المناطق  تشهد  كانت 

اقتتاالً أهلياً تدعم أجندات خارجية.

- ما مدى فاعلية مؤسسات اإلدارة الذاتية 
في المقاطعة بعد التحرير وحتى اآلن؟

واجهتنا صعوبات كثيرة وأعمال تخريبية 
وتفجيرات طالت المدينة انتقاماً من النظام 
وصلت  حتى  المقاطعة،  في  طُبَق  الذي 
ُمسيئة  بألفاظ  منازلنا  في  إلينا  التهديدات 
على سبيل المثال »أنتم كفرة وأنتم خونة« 
يمكنني  ال  أمورنا،  إدارة  في  تابعنا  لكننا 
القول سوى أن اللجان الخدمية في اإلدارة 
النهوض  استطاعت  المقاطعة  في  الذاتية 
بالمدينة من واقٍع أسود نحو االزدهار، من 
تنوير المدينة وعشرات القرى، باإلضافة 
إلى تعبيد عشرات من الطرق الرئيسية في 
المدينة وريفها، إلى جانب تأهيل المشافي، 
الحدائق والمدارس وبناء المساجد. كما ال 
يمكن نسيان المنظومة األمنية التي شيّدها 
لها  الداخلي  األمن  فقوى  المقاطعة،  أبناء 
إلى  المدينة  إيصال  في  الكبير  الفضل 
التي  المرور  وإدارة  اليوم،  عليه  هي  ما 
الحوادث  من  المدينة  أمن  على  تحافظ 
والمشاكل التي تحدث، ونحن اآلن بصدد 

ترميم الجسور وعبّارات المياه ومشاريع 
ليرة  مليون  لـ500  تكاليفها  تصل  أخرى 

سورية في المقاطعة. 

- كيف ترى اإلدارة الذاتية في كري سبي/
تل أبيض التهديدات التركية، وما موقفها 

من الصمت الدولي حيال ذلك؟ 

 كنا وال زلنا نحترم حسن الجوار ونفضل 
التركية  الحكومة  الحرب،  على  السالم 
على  قضينا  من  ونحن  باإلرهاب  تتهمنا 
اإلرهاب الذي دعمته تركيا بشكل علني، 

وهل من يدافع عن أرضه هو إرهابي؟

حول  تامة  قناعة  إلى  شعبنا  وصل  لقد 
تتريك  سياسة  من  فعله  تركيا  تحاول  ما 
ذلك  تجّسد  لقد  أجندتها،  وفرض  للمنطقة 
جمعت  التي  االجتماعات  عشرات  في 
وتبيّن  المنطقة،  العشائر وسياسيي  شيوخ 
على  والحفاظ  بإدارته  متمسك  شعبنا  بأن 
وحدِة وطنه خالل األعوام الماضية، وهذا 
الحكومة  شعبنا.  قوة  أي  عليه،  نُعّول  ما 
والترهيب  القتل  سياسة  مارست  التركية 
المواطنين  عشرات  فقدان  إلى  أدى  ما 
لحياتهم على الحدود، ودعمت الجماعات 
والجرائم  البطش  مارست  التي  اإلرهابية 
بحق أهلنا، لكن رغم كل ذلك بقي المجتمع 
الدولي صامتاً حيال الممارسات التركية، 
فنحن من حارب اإلرهاب بأبنائه وبقوتنا 
وهذا  العالم،  عن  نيابة  المحدودة  الذاتية 
عليه،  الدولي  المجتمع  واتفق  أجمع  ما 
فإذا كان المجتمع الدولي صامتاً حيال ما 
الدول  فجميع  إرهابيين  بأننا  تركيا  تّدعيه 
التحالف  في  معنا  اإلرهاب  تحارب  التي 
الرؤى  أيضاً حسب  إرهابيون  الدولي هم 

التركية

محيد العبد: 

تركيا حتاول زعزعة األمن وخلق
 الفِنت بني أبناء الوطن الواحد
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فترة  التي قدمها خالل  لم تكن رسالة طويلة كالمرافعات 
امتدت منذ اعتقاله بمؤامرة دولية، وكانت سجال حافال من 
مبدعة  جديدة  إلى حلول  العالم،  تطور  إلى  مأساة شعب، 
حضاري  عالمي  مشروع  ولبناء  الشرور،  من  للتخلص 

مؤسس على الحرية .
حافظوا  كلها،  األهداف  تختصر  الرسالة  كلمات  كانت 
على الحياة فاألحياء قادرون على تحقيق األهداف، اطلبوا 
السالم فإنه موجع أكثر لخصوم الحياة، حققوا االستقرار 
السامية.  للمعاني  جذب  نقطة  تكونون  وللمحيط  لشعبكم 
الطعام  المضربين عن  لموقف  العالي  التقدير  ولذلك كان 
والحفاظ  للتوقف  السامي  الطلب  وكان  العزلة  فك  بغاية 

على الحياة، وابتكار أساليب أخرى.
الواقع،  على  االطاللة  من  أوجالن  القائد  تمنع  لم  العزلة 
رسائل  لتوجيه  الشخصية  المعاناة  على  الترفع  ومن 
التي  والحلول  للمخارج  رؤية  قدم  حيث  والحل.  الحكمة 
توقف معاناة الشعوب في منطقة غرب آسيا، التي تعيش 
االستبداد،  آثار  من  وتهديدات  متنوعة  دامية  صراعات 
والقهر  الحضاري،  والتخلف  االستعماري،  والنهب 
بصدد  جاءت  األخيرة  الزيارة  أن  ورغم  التسلطي. 
االستخدام البراغماتي من الحكومة التركية للحصول على 
العدالة والتنمية في اسطنبول، إال أن  تأييد الكرد لمرشح 
السيد أوجالن لم يستغل ذلك لهدف خاص، وأرسل رسالة 
مقتضبه مترفعة عن اآلالم الذاتية، لتدعو إلى وعي الذات 
والمرحلة، وتقدير المواقف، ووقف النزيف الحاصل من 

دماء الشعوب، وإشاعة السالم والبحث عن االستقرار.
أكدت الرسالة أنه في هذه المرحلة التاريخية »من األهمية 
بمكان تحقيق توافق اجتماعي عميق. وألجل حل األزمة 
الديمقراطية،  للمفاوضات  سبيل  إلى  مهمة  حاجة  هناك 

بعيداً عن جميع أشكال االستقطاب وثقافة الصراع«
مهم وضروري  هدف  الكردية  التركية  السالم  عملية  إن 
التحوالت  أثر  من  الحساسية  ادراك  وإن  المنطقة،  لكل 
الجارية ضروري لبدء محادثات السالم، ومثل ذلك على 
وضرورة  ودورهم،  الكرد  قوة  تدرك  أن  الحاكمة  القوة 
التعامل الديمقراطي معهم، بدل التحالف مع القوى القومية 
وتوجهاته،  العدالة  حزب  أهداف  تخدم  ال  التي  المتشددة 
األحزاب  من  األتراك  الشوفينيين  الخصوم  تخدم  وإنما 

القومية. 
إن وقف نزيف الدم السوري ضروري لفتح باب التفاهمات، 
يضمن  ديمقراطي،  بناء  على  يقوم  توافقي  حل  حول 
للشعوب السورية المشاركة في الحياة السياسية كمواطنين 
لهم الحق في الحياة والبناء والتنمية، سواسية دون تفريق، 
محلية«  ديمقراطيات  وبناء  األرض  وحدة  على  و«يقوم 
رفعه  الذي  الديمقراطية  الالمركزية  شعار  هدف  هي 
المؤتمر الثالث لمجلس سوريا الديمقراطية. ومفهوم األمة 
من  الخروج  غايته  سياسي  طرح  هو  الذي  الديمقراطية 
الحروب  تجلب  التي  باستعصاءاتها  القومية  الدولة  مأزق 

مع الغير. 
وفي سوريا يمكن لمشروع الحضارة الديمقراطية أن يطّل 
الديمقراطية  األمة  وينشىء  الحداثة،  ثقافة  ليشّكل  برأسه 
مؤّسسة  هدم  إلى  تهدف  ال  التي  الذاتية،  اإلدارة  عبر 
الدولة، بل تهدف إلى بناء مجتمع جديد أخالقي وسياسي 
بالدولة  يتمثّل  المبادئ فمشروع األمة  ومنظّم على قاعدة 
تنظيم  سبيل  في  سيكون  النضال  أن  بمعنى  الديمقراطية، 
المجتمع دون الَمساس بالحدود السياسية، ودون استهداف 
مؤّسسات الدولة، بل من خالل تكوين النظام االجتماعي 
الديمقراطي الذي سيخلق اإلرادة االجتماعية، التي تستطيع 
إجبار الدولة على فتح المجال لفرض إرادة المجتمع على 

مؤّسساتها حتى تتحّول إلى هيئات تنسيقية رمزية. 
بمواجه  تضحياته  قدم  الذي  الفريق  من  يتطلب  وهذا 
من  التركية  الحساسية  فيقدر  ذلك،  يستثمر  أن  االرهاب 
ويدفع  التوتر،  يخفف  ما  لتقديم  ويسعى  والنشاط،  التمدد 
على  تركز  ومحددة،  مجدية  اتفاقات  عبر  المنطقة  ألمان 

التعاون واجتناب الحرب.
 وقد سبق لمجلس سوريا الديمقراطية وقيادة قسد أن عبّرت 
التركية  التهديدات  تنهي  إلى صيغٍة  التوّصل  عن رغبتها 
للقوات،  العام  القائد  به  صرح  ما  ذلك  من  المتواصلة، 
بقليل،  الرسالة  قبل  العشائر  اجتماع  في  كوباني،  مظلوم 
وعن  وسطاء،  برعاية  تركيا  مع  اتصاالٍت  وجود  عن 
شروط استمرار هذه االتصاالت وهي لمصلحة الطرفين، 
التي  التنازالت  مسلسل  بوقف  لتركيا  النجاح  تحقق  فهي 
قّدمتها لمنافسيها في سورية، والمطلوب تقديمها مما يهدد 
التاريخية  ويهدد عالقتها  المرتبكة،  تحالفاتها  في  سمعتها 
مع حلف الناتو، والذي يمكن أن يتجدد فيما لو أدركت البعد 
الديمقراطية. ركزت الرسالة على  التفاهم مع سوريا  من 
بعد السالم كهدف استراتيجي وأن الحل لمشاكل المنطقة 
عبر  بل  الجسدي،  العنف  وسبل  الحرب  عن  بعيداً  يكون 
القوى الناعمة، أي قوى العقل، والقوى السياسة والثقافية. 
وهذا مدار العمل المجدي وعليه السعي لتحقيق األهداف.

أطراف احلديث

الرسالة
رياض درار

رسالة اىل صمت اجلنوب القاتل

يوميا قصف جبال جنوب كردستان من  يتم 
قبل الدولة التركية، يتم انزال القوات التركية 
من  كردستان  من  جديدة  أراض  واحتالل   ،
قبل تركيا دون أن يقوم أي حزب في جنوب 
التنديد  حتى  أو  ساكن  بتحريك  كردستان 
شفهيا. يومياً يتم حرق كردستان على مرأى 
على  كردستان  وأبناء  بنات  ويستشهد  منهم 
بعد عدة كيلومترات منهم  دون اي رد فعل 
حتى اآلن . يمارسون لعبة ال أرى، ال أسمع، 
بحيث  الرمل  في  رأسهم  يطمرون  أتكلم،  ال 
يرى  احد  ال  أن  يعتقدون  و  أحداً  يرون  ال 

حقيقتهم هذه.
 

إال  بيكو،  وسايكس  لوزان  اتفاقيتي  ندين 
التي مزقتنا  أننا األكثر وفاء لهذه االتفاقيات 
ومزقت جغرافيتنا. أخجل من واقعنا ككرد، 
بعضنا،  عن  غرباء  اصبحنا  الدرجة  ألهذه 
ألهذه الدرجة بتنا أسرى للخوف ولمصالحنا 
المادية والبعيدة عن قيمنا االخالقية. ألم يكن 
كردستان  جنوب  كل  يقوم  أن  المطلوب  من 
بمظاهرات  وشرائحه  ومنظماته  باحزابه 
التي  االبادة  حرب  ضد  يومية  واحتجاجات 
شيء  كل  االسف  مع  لكن  االتراك؟  يشنها 
هناك يعيش بهدوء قاتل وكأن ما يجري في 

جبال كردستان يجري في قارة أخرى.
 

العراقي  الرئيس  طالباني  جالل  المرحوم   
الوطني  االتحاد  حزب  رئيس  و  السابق 
الكردستاني كان قد قال سابقا: »لوال وجود 
الحركة التحررية الكردستانية لما تمكننا من 
أن نحافظ على وجودنا في جنوبي كردستان 
لمدة 24 ساعة.« أنها مقولة تاريخية ونتيجة 
تجربة طويلة. نعم  شعبنا في شمال كردستان 
لكان  التركية ولواله  الدولة  الذي يردع   هو 
في جنوب  اليوم  مما هو عليه  أسوأ  الوضع 
كل  أن  هو  االخر  والجانب  كردستان، 
بين  حصلت  التي  االقتصادية  االتفاقيات 
على  كانت  كردستان  اقليم  وحكومة  تركية 
القضية  حساب  وعلى  الكرد  وحدة  حساب 

الكردية في شمال كردستان. 
 

السياسية  ممارساتهم  بسبب  أجدادنا  نلوم 
والتي  وحدتهم  وعدم  وانقسامهم  الضيقة 
بهم  العدو  يستفرد  بأن  تنتهي  دوما  كانت 
جميع  وتصفية  بهم  الفتك  و  حدة  على  كل 
الثورات الكردية في القرن الماضي، واليوم 
هل من فرق بين السياسة المطبقة في جنوب 
و  الثورات  مواقف رؤساء  بين  و  كردستان 

العصيانات الكردية في تلك الفترة؟
  ثمة مشكلة كبيرة في وعينا التاريخي وفي 
انتمائنا، فالبرغم من أن عدونا قد قسمنا إلى 
يزال   ما  العدو«  أي  أنه »  إال  أجزاء  أربعة 
ينظرون  ال  فأعداؤنا  واحدة،  قضية  يرانا 
و   ، واحد  كجسد  إنما   ، أجزاء  كأربعة  إلينا 
أن  عندما يحاول أي جزء من هذه األجزاء 
يلتقط أنفاسه و يهب في وجه محتليه تجدهم 
يتوحدون مباشرة ضده، و لنا في ما حصل 
في كركوك وايضا في موضوع االستفتاء و 
تحتاج   لم  درس.  أعظم  روجافا  من  موقفهم 
لعدة  اال  وايران  وسوريا  والعراق  تركيا 
ساعات لكي يبلوروا موقفا موحدا بعد قضية 
االستفتاء وكانت تركيا، قبل أن يبدأ العراق 
الحصار  فرض  قرار  اتخذت  قد  هجومه، 
أنه  ذلك  االقليم،  حكومة  على  االقتصادي 
و  وحدتنا  احتمالية  شبح  عليهم  يخيم  دائما 

تكاتفنا. 
  الشعوب أو الشخصيات التي تفقد انتماءها 
وكينونتها تنسى بسرعة و تصبح بال ذاكرة 
تاريخية ، وهذا ما نعيشه اليوم. نسينا بسرعة 
ما حصل و يحصل في عفرين، و ما حصل 
أنفسنا  لذلك نكرر  في كركوك و شال دذي، 

في كل مرة. 
الكردي  هو  الجسد  بأن  نعلم جيدا  أن  يجب 
تألم منه عضو  تداعى  إذا ما  جسد واحد و 
حرب  وكل  والحمى،  باأللم  الجسد  باقي  له 
تداعيات  لها  تكون  على جزء من كردستان 
 . أبينا  أم  ذلك  شئنا  األخرى  األجزاء  على 
فأننا بانتصاراتنا وبفشلنا  نؤثر على بعضنا 
هذه  للحظة  ولو  ننسى  ال  أن  يجب  البعض. 

الحقيقة وهذه الجدلية.

فوزة اليوسف

أمحد حممد

فادي عيد

4

غاندي إسكندر        

ة
ّ
إدلب وعقدة املصاحل الدولي

 الصِراع اإلقليمي بامللف السوداني
ُ
شكل

فلِسني
ُ
حرب اقتصادية أم انتقام امل

أكثم نعيسة:
ِّ
 مشاركة اإلدارة الذاتية يف حل

مكِن جتاوزه
ُ
 األزمة السورية أمر ال ي

حمرر الصفحة/رفيق ابراهيم حمرر الصفحة/ رفيق ابراهيم



العدد 761   العدد 761  

األربعاء
6/19/ 2019م

www.ronahi.net www.ronahi.net

األربعاء
6/19/ 2019م

في  والفن  الثقافة  لجنة  أقامت  الطبقة- 
اإلدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة 
في  والفن  للثقافة  األول  الموسع  االجتماع 
أخّوة  بثقافة  شعار«  تحت  الطبقة  منطقة 
وسياسياً«  أخالقياً  مجتمعاً  نبني  الشعوب 
عمل  تقييم  بهدف  الثقافة  مركز  قاعة  في 
للمقترحات  واالستماع  والفن  الثقافة  لجنة 

بهدف تطوير العمل.
المشتركة  الرئاسة  االجتماع  حضر  وقد 
لمنطقة  والتنفيذي  التشريعي  للمجلسين 
والتحالف  المستقبل  الطبقة وحزب سوريا 
من  وعدد  السوري  الديمقراطي  الوطني 
أعضاء اإلدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة 

الطبقة ومثقفين في المنطقة.

وقد بدأ االجتماع بوقوف الجميع الحضور 
وفي  الشهداء.  أرواح  على  صمت  دقيقة 
للفنون  الثقافي  المركز  فرق  قدمت  البداية 

الشعبية لوحة فنية من تراث المنطقة.
في  المستقبل  سوريا  حزب  كلمة  وتالها 
مثنى  الطبقة  فرع  رئيس  ألقاها  الطبقة 
األوضاع  عن  خاللها  تحدث  الكريم،  عبد 
السياسية في الساحة السورية وخاصة في 
ترافق  التي  السياسية  والتجاذبات  إدلب 
العمليات العسكرية في تلك المنطقة، وتأثير 

تلك التجاذبات على شعوب المنطقة.
وبعدها تم قراءة التقرير السنوي لألعمال 
التي قامت بها اللجنة وعرض فلم سيفزيون 
عن تلك األعمال التي قامت بها اللجنة. وتم 

وضع فقرة في االجتماع للنقد حول األعمال 
الحضور  قبل  من  اللجنة  بها  قامت  التي 
وفقرة لتقديم االقتراحات في سبيل تطوير 

عمل اللجنة ونشر وإحياء ثقافة المنطقة.

يهدف االجتماع لتقييم العمل خالل الفترة 
الماضية

صحيفة  أجرت  االجتماع  هامش  وعلى 
للجنة  المشترك  الرئيس  مع  لقاء  روناهي 
الثقافة والفن في منطقة الطبقة علي العاليا 
بين  الموسع  االجتماع  أهمية  عن  وتحدث 
للجنة،  التابعة  والمديرية  والمراكز  اللجنة 
خالل  والفن  الثقافة  اعمال  على  لالطالع 
األعمال  تلك  وتطوير  الماضية  الفترة 
الثقافية خالل الفترة القادمة بدعوة المثقفين 
السياسية والمؤسسات  واألدباء واألحزاب 
لآلراء  ولالستماع  والمدنية  االجتماعية 
عمل  خطة  لتحديد  والمقترحات  والنقد 

الثقافة والفن خالل الفترة القادمة.
وأكد علي أن االجتماع كان تحت شعار« 
أخالقياً  بثقافة أخّوة الشعوب نبني مجتمعاُ 
هي  الشعوب  أخّوة  ثقافة  ألن  وسياسياً« 
وروافد  والمكونات  الشعوب  كافة  ثقافة 
التاريخ، فحب  الثقافات والحضارات عبر 
وممارسة  العدالة  دليل  هو  للثقافة  البعض 
الرابط  وأن  حرية  بكل  والتقاليد  العادات 
األساسي بين الثقافة والسياسة هو األخالق 
يمكن  وال  مشترك  رابط  هي  واألخالق 
التكلم عن أي مجال بدون ربطه باألخالق 

والثقافة.

المرأة متمسكة بالثقافة والتراث
للمجلس  المشتركة  الرئيسة  لنا  وبيّنت 
التنفيذي لمنطقة الطبقة هند العلي من جهتها 
أن الشعار الذي بدأ به االجتماع هو شعار 
المجتمع  أفراد  بين  الخليقة  بدأ  منذ  المرأة 
يبني  قوية  تاريخية  روابط  منه  لتجعل 
المجتمع ومن هنا نجد أن تاريخ المرأة بدأ 
باألخالق. وأشارت هند أن المرأة لم يُكن 
للمرأة دور سياسي مهماً في الفترة السابقة 
ولكن المرأة اآلن في شمال وشرق سوريا 
وضمن  السياسة  الواجهة  في  موجودة 
الذاتية  اإلدارة  ظل  في  السياسية  الوفود 
الديمقراطية، وأن نظرة المرأة للثقافة هي 
أساس المجتمع والمرأة متمسكة في ثقافتها 
وتراثها كونه التاريخ واليوم المرأة هي من 
تساهم وتدافع وتحافظ على تراثها وثقافتها 

في إحياء ثقافات المجتمع.
السياسة جزء من الثقافة تضبطها األخالق
والتقت صحيفتنا خالل االجتماع مع رئيس 
الطبقة  في  المستقبل  سوريا  حزب  فرع 
حزب  أن  أكد  والذي  الكريم  عبد  مثنى 
سوريا المستقبل مشاركة في هذا االجتماع 
ألن الحزب في مبادئه يعتبر أن الثقافة تهم 
السياسية ومن خاللها  المجتمع واألحزاب 
المثقفين  واستقطاب  الثقافي  العمل  تطوير 
الحزب  الحزب وهم عماد  ضمن صفوف 
المثقفة  النخب  وجود  من  والبد  وأساسه 

ضمن المجتمع.
 « شعار  إطالق  أن  إلى  مثنى  وأشار 

أخالقياً  بثقافة أخّوة الشعوب نبني مجتمعاً 
يمكن  ال  ألنه  الحقيقة  عين  هو  وسياسياً« 
ألي مجتمع أن يبنى بدون ثقافة والسياسة 
األخالق  تضبطها  الثقافة  من  جزء  هي 
وليست السياسة كما يقال فن المكر والخداع 

بل السياسة هي األخالق.
 المرأة هي الثقافة ويجب تثقيفها

المستقبل  سوريا  أن حزب  مثنى  وأضاف 
الثقافية  يتطور بالثقافة ويعمل بالمكتسبات 
من  وذلك  الثقافة  وإحياء  لتطوير  ويسعى 
ومجاالت  والصحة  التعليم  تطوير  خالل 
بالمثقفين  االهتمام  الحزب  وعلى  الحياة 
خارج  في  المثقفين  عودة  إلى  والعمل 

سوريا واستقطابهم وتحفيزهم بالعمل.
ونوه مثنى أن المرأة هي الثقافة وال يمكن 
أن  دون  ويتطور  يسير  أن  مجتمع  ألي 
والمرأة  بالرجل  يتمثل  جناحين  له  يكون 
وجذب  باكتساب  الحزب  عمل  يكون  وأن 
المرأة المثقفة ألن التثقيف ضروري إليجاد 

رجل حر وامرأة حرة. 

الثقافة،  لجنة  نظمت  روناهي-الرقة: 
في  العالقات  مكتب  مع  بالتنسيق  واآلثار 
حزب سوريا المستقبل ندوةً بعنوان الثقافة 
السياسية في مركز الثقافة، والفنون بالرقة 
المصطفى  حسن  األديب  الندوة  ترأس 
واآلثار  الثقافة،  للجنة  المشترك  الرئيس 
وجالء  المدني،  الرقة  لمجلس  التابعة 
في  العالقات  مكتب  رئيسة  حمزاوي 
حزب سوريا المستقبل، وذلك بتاريخ 15 

حزيران الجاري.

الرقة،  مثقفي  من  عدد  الندوة  حضر 
المستقبل،  سوريا  حزب  في  وأعضاء 
عن  لممثلين  إضافةً  المدني،  والمجلس 

المجالس المحلية، والبلديات.
ُشِرح خاللها أهمية امتالك المجتمع للوعي 
السياسي، وكيف يسهم في تقدم المجتمعات، 
الحراك  تاريخ  إلى  الندوة  تطرقت  كما 
أحزاب  ثالثة  الرقة، ووجود  في  السياسي 
مهيمنة في ما مضى هي الحزب الشيوعي، 
وحزب البعث، وحزب المناصرة. وُشجبت 

سوريا،  في  القمعية  البعث  حزب  سياسة 
والمعادية لبقية األحزاب.

حيث  الحضور  بمداخالت  الندوة  اختتمت 
نوقشت مشكلة هجرة المثقفين، والسياسيين 
كاهلها،  يثقل  هذا  وأن  البالد،  خارج  إلى 
األسئلة،  بعض  على  اإلجابة  وتمت 

واالستفسارات ما بينهم.
وعن الهدف من هكذا فعالية أجرينا لقاًء مع 
فيه: »نظمنا  قال  االستاذ حسن المصطفى 
العالقات  مكتب  مع  بالتنسيق  الفعالية  هذه 
وعنوانها  المستقبل،  سوريا  حزب  في 
الثقافة السياسية، وهذا النشاط ضمن سلسة 
أنشطة مماثلة انطلقت في هذه الفترة هادف 
لخلق وعي ثقافي سياسي متجدد لدى أفراد 
المجتمع خاصة بعد التجهيل الذي تعرض 

له األفراد في السنوات الماضية«.
الحضور  خرج  المحاضرة  هذه  تلقي  بعد 
التي  الجديدة  المعلومات  من  بمخزون 
سيستخدمونها في مسيرتهم لبناء المجتمع، 

»أشجع  قالت:  التي  الحسن  ندى  ومنهم 
ندوات  حضور  على  الرقة  نساء  جميع 

الذي  الثقافي  مخزوننا  تغني  فهي  مماثلة 
الجريح  وطننا  لبناء  نضالنا  في  به  نتسلح 
كما أتوجه بالشكر لكل من ساهم في إقامة 
االستمرارية  لهم  وأرجو  الفعاليات،  هذه 

بالعطاء«.

بيروت،  في  خاص  أولي  عرض  في 
حلب«  »مجانين  الوثائقي  الفيلم  حصد 
الكثير من الدموع والهتافات من جمهور 
أطلق العنان لمشاعره تفاعالً مع مشاهد 
آخر مستشفى  في  القاسية  اليومية  الحياة 
مدينة  في  العمل  واصل  األرض  تحت 

حلب السورية أثناء الحصار.
وجاء عرض الفيلم ليلة الجمعة الماضية 
في إطار الدورة الرابعة لمهرجان األفالم 
»ما بقي إال نوصل«، الذي يتناول قضايا 
مهرجان  وقدم  والهجرة.  اإلنسان  حقوق 
)هاينريش  مؤسسة  تنظمه  الذي  األفالم 
في  بيروت  في  المستقلة  األلمانية  بل( 
الفترة بين 13 و16 حزيران، 11 فيلماً 
وقائع  تقصت  وأجنبية  عربية  دول  من 
الشرق  في  اإلنسان  وحقوق  الهجرة 

األوسط والعالم.

دقيقة   90 مدى  على  العمل  ويوثق 
الحياة اليومية القاسية والمليئة بالمواقف 
وهو  القدس،  مستشفى  في  اإلنسانية 
واصل  األرض  تحت  مستشفى  آخر 
العمل في مدينة حلب بين عامي 2015 
و2016 . ويظهر الفيلم تمسك المصور 
الذي  حبق،  القادر  عبد  الفوتوغرافي 
الخطيب  حمزة  الدكتور  مع  يعيش 
المدينة  بالبقاء في  وفريق عمله الصغير 
المدنيين  آالف  واستقبال  المحاصرة 
لعالجهم وللتأكد من سالمتهم. والفيلم من 
المخرجة والمراسلة  لينا سنجاب،  توقيع 
)بي. البريطانية  اإلذاعة  هيئة  لدى 

بي.سي( في بيروت.
وقد انطلقت المخرجة من مئات اللقطات 
التي صورها عبد القادر حبق لتقديم فيلم 
الوثائقي والرواية  يمزج ما بين الشريط 

شخصيات  على  تنطوي  التي  المرئية 
ويتفاعل  يومياتها  المشاهد  يتابع  حقيقية 
مع تشعبات حياتها ومواجهاتها المستمرة 
مع الموت والدماء وعمليات اإلنقاذ وسط 
ما  الفيلم  ويتنقل  القسوة.  بالغة  ظروف 
المرحة  الحزن والخوف واللحظات  بين 
األمل  عن  الصادق  بتعبيرها  العابرة 
في  والمثابرة  المقاومة  على  واإلصرار 

مساعدة المحتاجين.
حلب«  »مجانين  عنوان  اختيار  وعن 
كانت  أنها  ضاحكة  سنجاب  لينا  أكدت 
جملة  من  انطلق  الذي  حبق،  فكرة 
»مجانين حلب مّروا من هنا« يالحظها 
الفيلم مكتوبة باألسود  نهاية  المشاهد في 

على أحد جدران المستشفى.
وكاالت

باتان  برخ  وقرية  كوباني  مدينة  استيقظت 
تقدر  بمسافة  منها  الجنوب  إلى  تقع  التي 
بنحو 27 كيلو متراً على وقع فجر دموي، 
حيث تسلل عناصر من داعش يستقلون 12 
و4  كوباني  إلى  منها   8( عسكرية  سيارة 
إلى برخ باتان(، وبدأوا بقتل جميع األحياء 

الذين صادفتهم العين، صغيراً وكبيراً.
ثاني أكبر مجزرة في سوريا

كانت مجزرة كوباني وبرخ باتان التي راح 
مئات  أصيب  بينما  مدنياً   233 ضحيتها 
ألهالي  بالنسبة  صادمة  بجروح  آخرون 
مماثلة،  مجزرة  يشهدوا  لم  الذين  المنطقة 
مجزرة  أكبر  ثاني  بأنها  البعض  يقول 

ارتكبها داعش في سوريا، بعد شنكال.
حزيران\  25 في  داعش  مرتزقة  ارتكبت 
أهالي  بحق  مجزرة  2015م،  عام  يونيو 
التي  باتان،  برخ  وقرية  كوباني  مدينة 
عبر  شهيداً،   233 حوالي  ضحيتها  راح 
كانت  التي  صرين  منطقة  من  تسللهم 
داعش  مرتزقة  بين  االشتباكات  محور 
وغرفة  والمرأة  الشعب  حماية  ووحدات 
بركان الفرات، لزعزعة األمن واالستقرار 
المنطقة بعد كسر شوكة  التي كانت تعيشه 

مرتزقة داعش في مدينة كوباني.
تمكن المرتزقة من التسلل إلى داخل مدينة 

تمكنت  حيث  باتان،  برخ  وقرية  كوباني 
برخ  قرية  إلى  الدخول  من  سيارات  أربع 
كوباني،  مدينة  مركز  إلى  وثمانية  باتان، 
متنكرين بزي جيش الحر ووحدات حماية 
 25 صباح  فجر  في  وتسللوا  الشعب، 
في  االستراتيجية  المناطق  إلى  حزيران 
كردان،  كاني  مكتل،  حي  وأهمها:  المدينة 
حي جمارك القريب من حدود الفاصلة بين 
بوطان  حي  آفا،  وروج  كردستان  باكور 
غربي وشرقي وحي كانيا مرشداً، والعديد 

من المناطق األخرى.

ملاذا كوباني؟

األعلى  في  مكتوب  هو  الذي  السؤال  لعل 
هو أكثر سؤال يشغل بال جميع من عاشوا 
سمعوا  أو  راقبوها  ومن  المجزرة  لحظات 
فيها، بالطبع فاألسباب التي يمكننا بها ملء 

فراغ هذا السؤال كثيرة. 
أيلول/سبتمبر  من  الـ15  يوم  بدأت  القصة 
مرتزقة  وجهت  اليوم  ذلك  في   ،2014

داعش دفة قواتها صوب كوباني التي كانت 
تتولى  تركيا  محاصرة من جهاتها األربع، 
الشرق  تحاصر  وداعش  الشمال  حصار 

والغرب والجنوب.
من  الـ3  يوم  وتحديداً  التاريخ  ذلك  قبل 
هاجم  ذاته،  العام  من  آب/أغسطس 
الكرد  يقطنها  التي  شنكال  مقاطعة  داعش 
راح  مجزرة  فيها  وارتكبوا  اإليزيديون 
النساء واألطفال  القتلى من  آالف  ضحيتها 

والشيوخ إضافة إلى خطف آالف آخرين.
الخطوات األولى   كل هذه األحداث كانت 
التي هيأت األرضية لمجزرة كوباني؛ لكن 

كيف؟
كوباني،  ضد  معركته  داعش  بدأ  بعدما 
فارضاً  المدينة  إلى  وصل  ما  سرعان 
سيطرته على أكثر من 350 قرية مجاورة 
لها  خطط  كما  تسير  لم  األمور  لكن  لها، 
النفس  يمنون  كانوا  الذين  داعش  مرتزقة 
أيام  غضون  في  المدينة  على  بالسيطرة 
وحدات  أن  إذ  القرى،  في  حدث  كما  عدة 
حماية الشعب والمرأة المدافعة عن المدينة 
بشراسة  المدينة  عن  الدفاع  حملة  واصلت 
يوماً   134 بعد  تحريرها  من  تمكنت  حتى 

من المعارك المتواصلة داخل أسوارها.

صدى مقاومة الشعب ضد املرتزقة

في  دارت  التي  المعارك  تلك  معها  جلبت 
كوباني مكتسبات عدة للكرد وكامل شعوب 
منطقة الشمال والشرق السوري، فقد ارتد 
الدولية  المحافل  في  المقاومة  هذه  صدى 
وباتت وحدات حماية الشعب والمرأة القوى 
عندما  األرض سواء  الفاعلة على  الوحيدة 
صفوف  ضمن  أو  لوحدها  تقاتل  كانت 
أمكنها  والتي  الديمقراطية  سوريا  قوات 

عسكرياً  داعش  مرتزقة  على  القضاء  من 
حظيت  لذا  الباغوز،  في  معاقله  آخر  في 
بدعم كبير لما حققته من االنتصارات ضد 
يرق  لم  األمر  هذا  طبعاً  داعش  مرتزقة 
ألعداء الشعب الكردي وفي مقدمتهم  دولة 

االحتالل التركي.
لذا بدأت تركيا التخطيط بجدية في محاولة 
الشعبي  والحراك  الثورة  لضرب  منها 
فبعد  آفا وشمال سوريا،  في روج  المكثف 
هذه  كسر  في  داعش  مرتزقة  فشل  أن 
ودعمت  الخط  على  تركيا  دخلت  الثورة، 
كوباني  لتهاجم  أخرى  مرة  الجماعات  هذه 

وترتكب مجزرة فيها.
كوباني  انتصار  جلبها  التي  التغييرات 
كثيرة وقد أثّرت كثيراً في الوضع السوري 
والتركي والعراقي، وبالطبع، المجزرة في 
التي  المكتسبات  من  انتقاماً  كانت  كوباني 
الذي  النضال  بفضل  المنطقة  بها  حظيت 
الهدف  كان  المدينة، وأيضاً  تلك  جرى في 
السعي إلعادة سيناريو معركة كوباني  هو 

وإفراغ المدينة وقراها من السكان.
كانوا  الذين  األهالي  من  المئات  وهناك 

شاهدين على المجزرة التي قام بها مرتزقة 
المدينة،  إلى  تسللهم  عند  بحقهم  داعش 
األم  ومنهم  فيها،  الجرائم  أفظع  وارتكاب 
صالحة صالح عيسى من حي مكتل الواقعة 
في  بطلقة  أصيبت  التي  المدينن،  شرقي 
أشخاص  وسبعة  زوجها   وفقدت  رأسها، 

من عائلتها في المجزرة. 

تفاصيل من اجملزرة!!!

 50 العمر  من  البالغة  صالحة  األم  تسرد 
بذاكرتها  لتعيد  المجزرة  تلك  أحداث  عاماً 
أدق التفاصيل: »فجر يوم 25 حزيران لعام 
2015م، في شهر رمضان، حوالي الساعة 
الرابعة صباحاً، بعد تناول السحور، كنت أنا 
وزوجي قد انتهين من تناول وجبة السحور 
جالسين بانتظار المآذن ليأذن صالة الصبح 
لنصلي بعدها، ولكن فجأة سمعنا  أصوات 
إطالق رصاص قوي في المدينة، باإلضافة 
فقمت  بأصواتها،  المدينة  مأل  ضجيج  إلى 
ألعرف  زوجي  أخ  منزل  إلى  مسرعة 
إن  حينها   قالوا  الرصاص،  إطالق  سبب 
حرروا  قد  والشعب  المرأة  حماية  وحدات 
كان  الجميع  يحتفلون،  وأنهم  صرين  بلدة 
يعتقد إن ذلك الصوت كان صوت االحتفال 

بتحرير بلدة صرين«. 
ذلك  في  جرى  ما  صالحة  األم  وأكملت 
رأيت  منزلي  إلى  العودة  »وعند  اليوم: 
خمسة من عناصر مرتزقة داعش متنكرين 
في  ينتشرون  الشعب  حماية  وحدات  بزي 
سألت  أخرى  مرة  فعدت  نور،  مشتى  تلة 
لماذا  يحدث،  ماذا  مستغربة..  زوجي  أخ 
يتجولون   الشعب  حماية  وحدات  مقاتلي 

فوق التلة؟!! 
حينها لم نعلم إن مرتزقة داعش قد تسللت إلى 
المدينة، وحين عودتي أيقظت العائلةـ  االبنة 
والزوج والزوجة الثانية ـ  من النوم وقلت 
لهم أدخلوا إلى الداخل فأصوات الرصاص 
أن  يمكن  يحدث،  ماذا  يعلم  أحد  ال  تتعالى 
تصيبوا بأحد الرصاصات الطائشة، وفجأة 
تعالت أصوات صراخ النساء واألطفال في 
الحي، لم نعلم إن المرتزقة قد دخلوا منزل 

جيراننا من الجهة الغربية«. 
وذكرت األم صالحة أيضاً بأنه عند فراشها 
صالة  لتصلي  الصالة  سجادة  هناك  كان 
الثاني )  الصبح، وسمعت صرخة الزوجة 
)زوج  حسين  قالت  عالي،  بصوت  لتفي(  
صالحة( »أنقذني شيئاً ما أصابني«، سارع 
الزوج إليها، وبعدها أتت ابنة أحد جيراننا 
تبلغ من عمرها  كانت  كولة صادق  اسمها 
تعالى صوت  عندما  منزلها  إلى  عاماً   18
صالحة  األم  طلبت  عندها  لتفي،  صراخ 
إلى  البقاء في منزلهم  لكولة  قلت  من كولة 
جانب ابنتها ياسمين البالغة من العمر سبعة 
حصل  وما  الوضع  وتتفقد  لتذهب  سنوات 

لزوجها والزوجة الثانية له. 

صرخة أمل يف قلب األم صاحلة

وتابعت: »عندها فجأة دخلت زوجة ابن أخ 
تبكي  وهي  بيتي  إلى  ياشر  اسمها  زوجي 
وتصرخ، سألت ماذا بك ياشر ردت قائلة: 
فخرجت  برصاصة،  حسين  عمي  أصيب 
مسرعة إلى الخارج، عندها رأيت زوجي 
مصاباً في كتفه اليمين والدماء تنزف منه، 
حتى في ذلك الوقت لم نعلم إن الفاعل هو 

من مرتزقة داعش. 
والد  مسلم  حج  جارنا صادق  إلينا  أتى  لقد 
بالفعل  هل  جيران  قائالً:  يسأل  وهو  كولة 

أصيب جاري حسين ولتفي!!
أجبته: نعم، وقلت لصادق أذهب إلى أقرب 
المصابين  لنسعف  بسيارة  لنا  وأتي  مكان 
إلى المشفى، وقد سارع صادق إلى منزله 
لهم  ليجلب  ويذهب  النارية  دراجته  ليجلب 
خروجه  وعند  المصابين،  إلسعاف  سيارة 
مرتزقة  ثالثة  صادق  صادف  الحي،  من 
الشعب،  حماية  وحدات  بزي  متنكرين 
أصاب  لقد  أسلحتهم صوبه،  أفوه  موجهين 
صادق بسبعة طلقات من الرصاص، بعدها 
حل  ماذا  نعلم  نكن  لم  صادق،  يعود  لم 

بصادق أيضاً. 
لقد  أحضاني،  بين  زوجي  حاملة  كنت 

صالحة  اسمها  زوجي  أخ  زوجة  رأيت 
صالحة  أناديها  وأنا  إلينا،  تأتي  إبراهيم  
لماذا لم تأتيت إلى اآلن إلنقاذ حسين ولتفي، 
صالحة  رأيت  الخلف  إلى  استدرت  وفجأة 
قد أصيبت في عينها اليسرى ومرمية على 
مرميين  الثالثة  تركت  بعدها  األرض، 
ليأتي  بعمي  التصل  ذهبت  األرض،  على 
لمصابين  اإلسعاف  سيارة  ويجلب  إلينا 
لي  قال  به،  االتصال  وعند  حياتهم،  وإنقاذ 
المدينة،  إلى  تسلل  قد  داعش  مرتزقة  إن 
وعاودت  محاصرة،  بإكمالها  المدينة  وإن 
العودة إلى زوجي والمصابين اآلخرين من 
أفراد العائلة والجيران فصالحة ماتت فور 
أصابتها، وبعدها ماتت لتفي، ولكن زوجي 

كان على قيد الحياة. 
تقول:  وهي  امرأة  صراخ  سمعت  فجأة 
صالحة أنقذيني إنني أموت، استدرت إليها، 
كانت والدة كولة )عزيزة حجي نبك( تأتي 
كانت  بالدماء،  ملطخة  وهي  زاحفة  إلي 
بين  جالسة  كنت  لقد  بطنها،  في  أصيبت 

جثتين ومصابين.
اسمه  الكبير  زوجي  أخ  إلينا  أتى  وبعدها 
إلينا  تأتوا  ال  لهم:  قلت  وزوجته،  هو  علي 
المرتزقة  من  اثنان  أنفسكم،  وأنقذوا  أذهب 
أيضاَ،  سيقتلونكم  منزلنا،  حول  يتجولون 
منزلي  داخل  إلى  وزوجته  هو  علي  ذهب 
حدثه  ما  إن  زوجي  علم  عندها  ليختبئوا، 
كل كان بفعل مرتزقة داعش، لذا قال خذي 
ابنتنا واذهبي لمكان ال يجدك فيه المرتزقة.

فقدان األقارب واجلريان

قصتها  سرد  صالحة  األم  وواصلت   
قائلة:«  عينها  من  تنهمر  والدموع  المؤلمة 
الدنيا  في  وتتركنا  تذهب  ال  لزوجي  قلت 

وحيدين«.
وأذهب  أتركه  ألن  إقناعي  حسين  حاول   
يقتربون  المرتزقة  كان  حينها  ابنتنا  إلنقاذ 
فارق  قليلة  دقائق  بعد  ولكن  أكثر،  منا 

زوجي أيضاً الحياة. 
بعدها اتجهت إلى ابنتي ياسمين البالغة من 
العمر سبعة أعوام، لكي أبعدها عن المشهد 
المريع، ذهبت إلى داخل المنزل وأحضنت 
شيئا،  ترى  ال  لكي  بستار  وغطيتها  ابنتي 
وكنت أنا وأبنتي وأخ زوجي علي وزوجته 
ياشر ووالدة  وولدهم أحمد وفرهاد وكنتهم 
زوجي وكولة وثالث من أخواتها الصغار 
المنزل  باب  أغلقنا  وقد  المنزل  داخل 
أيضاً، لقد كنت أعلم أن اثنان من المرتزقة 
بقوة  الباب   قرع  وفجأة  منزلنا،  يحاصرن 
أنهم  الباب وإال  لهم  نفتح  بأن  ينادوننا  وهم 

سيفجرون المنزل. 
لقد فتح علي البالغ من العمر 52 عاما باب 
وضرب  لألعلى،  يده  رافع  وهو  المنزل 
المرتزقة علي بطلقة في وسط وجهه ومات 
أفوه  المرتزقة  وبعدها صوب  أيضاً،  علي 

علي،  ولد  أحمد  الطفل  صوب  أسلحتهم 
إن  المرتزقة  ظن  لذا  الطفل  على  أغمي 
تصبه  لم  الطفل  ولكن  قتل  أيضاً  الطفل 
فاطمة  علي  زوجة  صرخت  لقد  الطلقة، 
المرتزقة  لها  قال  لقد  زوجها،  موت  على 
لذا  كافر  العربية علي  باللغة  يتكلمون  وهم 
من حقنا أن نقتله، قلت لمرتزقة أنتم من هم 
الكفار وليس نحن، في هذا الشهر المبارك 
األبرياء  بقتل  تقومون  الفجر  طلوع  مع 

لماذا؟؟ 
علي  زوجة  بقتل  الثاني  المرتزق  وقام 
فاطمة بضرب طلقة في وجهها، لقد كانت 
ياشر وكوله مختبئتان في غرفة ثانية، اتجه 
المنزل ضرب  جميع غرف  إلى  المرتزقة 
وهي  أيضاً  ياشر  وجه  في  طلقة  المرتزقة 
كولة  صوب  اتجهوا  وبعدها  ماتت،  أيضا 
)البراد(  ثالجة  خلف  مختبئة  كانت  التي 
تمت  لم  لكنها  صدرها  في  طلقة  وضرب 
بعدها  في وجهها،  أخرى  وضربوها طلقة 
أغميت كولة ووقعت على األرض، بقيت أنا 
ووالدة زوجي البالغة من العمر 115 عاما 
أحد  اتجه  الصغار،  كولة  وأخوات  وابنتي 
بحضني،  كانت  وابنتي  صوبي  المرتزقة 
قالوا لي اتركي البنت من حضنِك، لكني لم 
أترك البنت، حاولوا أخذ ابنتي بالقوة ولكني 
لم أسمح لهم، ووضع فوه سالحه في رأسي 
وأطلقوا الرصاص، وبعدها رأيتهم يأخذونا 
ابنتي من حضني وأغمي علّي حينها، وبعد 
فقداني  من  أعلم  ال  قصيرة  أو  طويلة  مدة 
الوعي صحيت، ظننت حينها إنهم قد أخذوا 

أبنتي، لكن لم يأخذوها. 
أخو كوله(   ( الطفل محمد صادق  لقد كان 
يتجول  أعوام،   7 العمر  من  حينها  البالغ 
بين المصابين ويأتي إلينا باألخبار، لقد قال 
محمد« خالتي ذاك المرتزق الذي ضربكم 
ماريا  أختي  وقتل  أيضاً،  دحام  حجي  قتل 
وابنة عمي فلك وأخي أحمد أيضاً، لم يبَق 
البالغ من  أنا وأخي عبدو  في منزلنا سوى 

العمر ستة سنوات وأختي نورا عامين«. 

وحدات شعبية أنقذتنا

لقد بقينا في هذه الحالة قرابة أربعة ساعات، 
وبعدها أتت وحدات حماية الشعب والمرأة 
من  إخراجنا  من  وتمكنت  اإلسعاف  وفرق 

الحي وإسعافنا لتلقي العالج. 
قائلة:  األم صالحة في ختام حديثها  وتقول 
مدينة  أهالي  على  مر  عصيبا  فجراً  »كان 
كوباني وقرية برخ باتان، ذلك الفجر الذي 
عام  حزيران\يونيو  من   25 الـ  يوم  حل 
2015، فبرغم من أن البدائل والثمن كان 
الدرس  أن  إال  قدمناه   الذي  وكبيراً  باهظاً 
الشعب  بأن  وهو  األمثل  كان  تعملنه  الذي 

هم األقوى. 
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تقرير/ سالفا أمحد

صاحلة صاحل

حسن مصطفىندى حسني

مصطفى اخلليل/ ماهر زكريا    

صاحل العيسى

حمرر الصفحة/عبدالرمحن حممد

كان فجرًا عصيبًا مرَّ على أهايل مدينة كوباني وقرية برخ باتان، ذلك الفجر الذي حلَّ يوم الـ 

البدائل والثمن كان باهظًا وكبريًا إال أن  25 من حزيران\يونيو عام 2015، فبالرغم من أن 

الدرس الذي تعمله الشعب زاد من قوهتم.

ع للجنة الثقافة: املرأة منبع وأساس الثقافة والفن
ّ
االجتماع املوس

ة يف الرقة
ّ
ندوة حِوارية بعنوان الثقافة السياسي

حلظات األمل حتت احلصار... يف جمانني حلب

بعد جمزرة كوباني.. الشعب أقوى
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أوروبي من جامعتي   - أمريكي  زار وفد 
لوندرا وكاليفورنيا إلى روج آفا والشمال 
مؤسسات  على  التعرف  بهدف  السوري، 
التي  جولتهم  إطار  وفي  الذاتية،  اإلدارة 
الواقع  على  التعرف  تم  بها  يقومون 
بشمال  آفا  روج  جامعات  في  التعليمي 
ألقوا  أنهم  إلى  باإلضافة  سوريا،  وشرق 
أمام  العلمية  المحاضرات  من  العديد 

طالب جامعات روج آفا حول علم المرأة 
والتاريخ وحكم األيديولوجيا على اإلنسان. 

حول  المعلومات  من  المزيد  ولمعرفة 
المشاركات  إحدى  مع  ألتقينا  زيارتهم؛ 
ضمن الوفد والتي تدعى »تيا كريم« وهي 
العلوم  تخصص  قسم  في  جامعية  طالبة 
السياسية واالقتصادية في هولندا، ولكنها 
وقد  السليمانية،  مدينة  من  األصل  في 
حدثتنا قائلةً: »سمعنا بالكثير عن األحداث 
العظيمة التي تحدث في روج آفا والشمال 
السوري ومنها حول حرية المرأة، ولذلك 
رغبنا بالمجيء إلى هنا، وأردنا أن نسلط 
الضوء على كافة مؤسسات اإلدارة الذاتية 

على  بالتركيز  قمنا  ولكننا  فيها،  والمدنية 
وذلك  متميزة،  كونها  آفا  روج  جامعة 
وجامعة  األوربية  الجامعات  بين  للتنسيق 
إلى  ونهدف  أكاديمي،  بشكل  آفا  روج 
هنا  المدارس  في  النظام  على  التعرف 

أيضاً«. 

ميكن إحداث ثورة تعليمية من 
خالل هذه اجلامعة

وأشارت تيا قائلةً: »لم نتعرف على كامل 
النظام التعليمي ضمن جامعات روج آفا، 
المؤسسات  بعض  على  تعرفنا  قد  كوننا 
األخرى، ولكن من خالل الفترة القصيرة 
التي بقينا هنا ومقابلتنا لإلداريين والكوادر 
التدريسية، فأن نظام التقييمات أكثر انفتاحاً 
وأكدت  األخرى«،  الجامعات  نظام  من 
من  تعليمية  ثورة  إحداث  »يمكن  بالقول: 

خالل هذه الجامعة«.

األوربية  الجامعات  باقي  بأن  وأضافت 
األخرى يكون نظامها مقيد عكس جامعات 
الكوادر  أن  إلى  باإلضافة  آفا،  روج 
يتقربون  آفا  في جامعات روج  التدريسية 

من الطالب، وبذلك يمكن بسهولة وصول 
المعلومات بشكل أفضل وأسهل إليهم«.

كل  الوفد  هذا  بأن  في حديثها  تيا  ونوهت 
علوم  في  متخصص  باحث  منهم  واحد 
التي  المعرفة  مشاركة  وهدفهم  معينة، 
ولتبادل  آفا،  من جامعات روج  اكتسبوها 
جامعات  بين  والخبرات  المعلومات 
األوروبية وجامعات روج آفا، وفي بعض 
عن  المحاضرات  إعطاء  سيتم  األحيان 

طريق فتح سكايب مباشر مع الطالب.

جتربة جديدة يف روج آفا 
والشمال السوري

ومن جهة أخرى تحدثت حول رأيها حول 
فقالت:  السوري،  آفا والشمال  ثورة روج 
الثورات  من  العديد  قامت  باشور  »في 
لتحرير  تسَع  لم  الثورات  هذه  ونهاية 
الحكومات  غيرت  إنما  الكردي  الشعب 
وأكبر  مختلفاً،  شكالً  نرى  هنا  لكن  فقط، 
فهذه  حقوقها  كافة  تملك  المرأة  بأن  مثال 
وقد  الكلمة،  تعنيه  ما  بكل  جديدة  تجربة 
أكدت بأنهم فضوليين ليعرفوا ماذا سيحدث 
سوريا  قوات  انتصار  بعد  المستقبل  في 

الديمقراطية على مرتزقة داعش؟؟؟

ونوهت تيا في حديثها بأنه كانوا يسمعون 
يدافعن  مقاتالت  نساء كرديات  عن  كثيراً 
ترى  بأن  تجربة جديدة  فهذه  عن شعبهم، 
معين  اجتماعي  وضع  من  تتحول  المرأة 
إلى وضع فعال جداً، وذلك بحملها للسالح، 
بالقول: »بعد قدومنا رأينا بأن  وقد أكدت 
وقرية  المرأة  وأسايش  مجالس  هنالك 
خاصة بالمرأة، باإلضافة إلى هنالك نظام 
يدفعك  ذاته  بالحد  فهذا  المشتركة  اإلدارة 
في  الحدث  هذا  نتوقع  لم  كونه  للجنون، 

كامل شرق األوسط«.

وفي النهاية حديثها أكدت بالقول: »بالرغم 
من كافة الظروف المتغيرة والغير مستقرة 
يدعو  ال  هذا  لكن  المنطقة  بها  تمر  التي 
لإلحباط بل يدعو للتفاؤل، وأنا سعيدة بأن 
أرى بأن الصحافة أيضاً تقوم بتغطية كافة 
األحداث، فيقع على عاتقهم كتابة القصص 
التي تحدث في روج آفا والشمال السوري 

ونشرها في كافة أنحاء العالم«.

 روناهي / الطبقة - بهدف توعية المعلمين 
المنهجية  الناحية  من  الطبقة  منطقة  في 
والتعليم  التربية  لجنة  افتتحت  والفكرية؛ 
لمنطقة  الديمقراطية  المدينة  اإلدارة  في 
المعلمين  لتأهيل  الثانية  الدورة  الطبقة 
فرحان  »علي  الشهيد  اسم  حملت  والتي 
من  أكثر  اليها  انضم  والتي  الحميدي«، 
االختصاصات  كافة  من  2250معلم/ـة 
متوزعين على مراكز تم تحديدها متوزعة 
على مجمعات التربوية في منطقة الطبقة 
لجنة  افتتحت  والمنصورة.  والجرنية 
المدينة  اإلدارة  في  والتعليم  التربية 
الثانية  الدورة  الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية 
المعلمين والتي حملت اسم الشهيد  لتأهيل 
الدورة  الحميدي«، وخالل  »علي فرحان 
الفكري  الجانب  تضم  مراكز  افتتاح  تم 
والمنهجي وفق برنامج موضوع من قبل 
مدينة  ضمت  وقد  والتعليم،  التربية  لجنة 
الطبقة خمس مراكز؛ واحد فكري »مركز 
الرافدين«، وأربعة مراكز منهجية وهي؛ 
ومركز  333معلم/ـة،  وتضم  »القادسية 
الكندي ويضم 228معلم/ـة، ومركز عمر 
المختار 304معلم/ـة ومركز فايز منصور 
المعلمين  عدد  ويبلغ  285معلم/ـة«، 
10150معلم/ة  الدورة  في  الملتحقين 
إدارة  من  الصادرة  اإلحصائيات  حسب 
مجمع  أيضاً  وهناك  العامة،  المدارس 
الجرنية والذي يضم ثالث مراكز، وكذلك 
مجمع المنصورة ثالث مراكز، وقد قامت 
لجنة التربية والتعليم بتجهيز القاعات في 

المركز الستقبال المعلمين.

مركز عمر املختار يضم 10 
قاعات

في  روناهي  صحيفة  كاميرا  جالت  وقد 
لالطالع  المنهجي  المختار  عمر  مركز 
مع  اللقاء  تم  وهناك  الدورة،  سير  على 
محمد  المختار«  »عمر  مركز  رئيس 
الصيفية  الدورة  بأن  أكد  الذي  الفارس، 
المقرر  ومن  /2019م،   6/9 في  بدأت  
بحضور  /2019م،   8/9 في  تنتهي  أن 
 120 بينم  من  320معلم/ـة  يقارب  ما 
 10 في  توزيعهم  وتم  جديد،  معلم/ـة 
إلعطاء  محاضرين   10 وإعداد  قاعات، 
التربوية  العلمية  تهم  التي  المحاضرات 
وزيادة  المعلمين/ات،  إعداد  أجل  من 
ومنهاج  حديثة  أساليب  وإعطائهم  الخبرة 
التدريب الذاتي، واتباع دورة مكثفة لتنمية 
بأن هناك  الفارس  أساليبهم. وأشار محمد 
التجهيز  عدم  منها؛  تواجههم  صعوبات 
المطالبة  وأيضاً  الخبرة  وضعف  الكافي 
تأهيلها  سيتم  التي  للمدارس  بتجهيزات 
التزام  وعدم  الصيفية،  الدورات  لمراكز 

المعلمين/ات الجدد بالحضور. 

يتلقى املعلمني/ات دورسًا يف 
طرائق التدريس

الدورة؛  هذه  يميز  ما  بأن  محمد  وأضاف 
بوجود  معلم/ـة،   400 حوالي  التحاق 
ويكون  ذاتي،  تدريب  مدرسي  منهاج 

تشجيع  عن  عبارة  هو  المرحلي  التقييم 
متلقي  هو  حالياً  المعلم  ألن  للمعلم/ـة، 
المناقشات  على  تعتمد  كما  للمعلومات، 
واختبار القدرات الفردية للمعلم، مع وجود 
حصص لألستاجات، حيث يعطي خاللها 
المعلم حوالي 15دقيقة للتعرف على سير 
الحصص الدراسية وما هي الفقرات التي 
الخوف  ومواجهة  الدرس،  خالل  تطلّب 

خالل إعطاء الدرس.

الدورة متّيزت بالدقة والشمولية 
باملنهاج

التربية  ولالطالع أكثر على أهداف لجنة 
في  الدورة  هذه  مثل  إقامة  من  والتعليم 
الدراسي  للعام  اللجنة  وخطط  المنطقة 
المشترك  الرئيس  لقاء مع  لنا  القادم؛ كان 
الطبقة  منطقة  في  والتعليم  التربية  للجنة 
التربية  هنانو خليفة، والذي أكد بأن لجنة 
والتعليم افتتحت في تاريخ 2019/6/9م، 
دورة تأهيل تشمل كافة معلمين/ات منطقة 
الطبقة، والبالغ عددهم حوالي 2250معلم/
ـة، متوزعين على عشر مراكز في منطقة 
الطبقة؛ )الطبقة 4- الجرنية 3- المنصورة 
والقاعات  المراكز  هذه  تجهيز  وتم   ،)3
من  بدعم  الضرورية  المستلزمات  بكافة 
اإلدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، 
ذوي  من  المحاضرين  من  عدد  وتدريب 
والخبرات  والشهادات  االختصاصات 
الثانية  الدورة  بأنها  هنانو  وأشار  العلمية. 
التي تقيمها لجنة التربية والتعليم في منطقة 

الطبقة بعد الدورة التي أقيمت في الصيف 
الدورة  الدورة عن  هذه  وتتميز  الماضي، 
طرائق  وتعدد  والشمولية  بالدقة  السابقة 
قبل  من  اإلستاجات  وتقديم  التدريس 
المعلمين/ات، كما يجري المعلم/ـة امتحان 
األداء  على  وقادر  جاهز  ليكون  كتابي 
بشكٍل أفضل خالل مسيرة التعليم في العام 

الدراسي عام 2020/2019م.

يف نهاية الدورة هناك تقييم 
للمعلمني/ات

في  تشمل  الدورة  بأن  هنانو  وذكر 
برنامجها التدريب على المنهاج والتدريب 
واالمتحان  المرحلي  والتقييم  الفكري 
الدورة،  خالل  المعلم/ـة  وتفاعل  النهائي 
ابتداًء من اليوم األول للدورة التي تستمر 
لمدة شهرين والدوام الفعلي فيها 45 يوماً، 
لتعرف على انسجام المعلم في المحاضرة 
لألدب  المحاضرة  وتقييم  فيها  ومشاركته 
لتقديم  وباإلضافة  المعلم/ـة،  وأخالق 

الدروس  للنتاجات وتطبيقاتها على  المعلم 
الذاتي،  التعليم  منهاج  في  الموجودة 
الدورة  نهاية  في  الكتابي  واالمتحان 
المعلمين/ات  لتقييم  التقييم؛  لجنة  وتشكيل 

في الشكل النهائي.

التخطيط الفتتاح 135شعبة 
للصف األول

والتعليم  التربية  لجنة  بأن  هنانو  وأكد 
تعمل على  الطبقة وضعت خطط  لمنطقة 
حيث  القادم،  الدراسي  العام  في  تنفيذها 
 10 حوالي  وترميم  تجهيز  على  تعمل 
مدارس، ومن المتوقع أن يصل استيعاب 
الصف  لطالب  الطبقة  منطقة  مدارس 
األول المستجدين هذا العام بحوالي  135 

شعبة صفية للعام القادم.

انعقد في مركز   - روناهي / سري كانيه 
للثقافة والفن في مدينة سري  واشو كاني 
اإلداريين  مستوى  على  اجتماع  كانيه 
كانيه  سري  ناحية  مجلس  في  واألعضاء 
لها,  التابعة  الفرعية  المحلية  والمجالس 
بخصوص تقييم عمل الكومين خالل الفترة 
تمحور  وقد  االنتخابات،  بعد  المنصرمة 
لعمل  جديدة  آليات  وضع  حول  االجتماع 
الكومين. مع اكتشاف الكثير من األخطاء 
بعد الرجوع لعمل الكومين في مدينة سري 
كانيه؛ انعقد اجتماعاً لإلداريين واألعضاء 

خطة  لوضع  الفرعية  المحلية  والمجالس 
مطروحة تهدف لمراجعة جميع المواطنين 
بناء  في  تساهم  تشاركية  وفق  للكومين 

اإلدارة الذاتية نحو التطور والتقدم. 

املخطط اجلديد الذي مت مناقشته

الذي  الجديد  المخطط  وفق  فالهدف 
مجالس  عدد  تقليص  هو  مناقشته؛  تم 
بشكل  الكومين  وتجميع عمل  الكومينات، 
لتقوية  أكثر  صالحيات  ليشمل  أوسع 

الدعامة الكومينالية من خالل لجان حيوية 
عن  بعيداً  الكومينالي  بالمجتمع  للنهوض 
الصورة  عن  وبعيداً  المؤسساتي  المجتمع 
هناك  ليكون  المؤسسات،  لعمل  النمطية 
بين  ما  صرف  بشكل  اجتماعياً  ارتباطاً 
ستكون  حيث  والمؤسسات،  المواطن 
مرتبطين  واألعضاء  المؤسسات  جميع 
النظام  وبحسب  وثيق،  بشكٍل  بالكومين 
ال  بالكومين  يلتزم  ال  من  الجديد  الداخلي 
الرئيسة  وبحسب  الذاتية.  باإلدارة  يلتزم 
كانه  سري  ناحية  لمجلس  المشتركة 

المشروع  طرح  سيتم  فأنه  إبراهيم؛  فاديا 
الجديد بخصوص عمل الكومينات، وسيتم 
التحضير لحملة االنتخابات في العام القادم 
ليتم تحضير المتقدمين وفق النظام الداخلي 
بأن  فاديا  وأفادت  الكومين،  لعمل  الجديد 
النهوض  شأنه  من  الجديد  المخطط  هذا 
ذو  االقتصاد  ليكون  اقتصادي  بمجتمع 
وتنظيم  مؤسساتي   ال  اجتماعي  طابع 
الصحيح  بشكلها  االجتماعية  العالقة 
الكومينات  وتعمير  ولبناء  واألخالقي، 
نحٍو  على  الذاتية  واإلدارة  الشعب  لخدمة 

»االقتصاد  قائلةً:  فاديا  واختتمت  أفضل، 
عن  والبعيد  للمجتمع  الشامل  الكومينالي 
الجديدة  النهضة  أساس  سيكون  الفرد 

القتصاد اإلدارة الذاتية«.

يتكرر  عام  كل  من  األوقات  هذه  وفي 
قامشلو؛  مدينة  في  المياه  انقطاع  سيناريو 
وتثقل كاهل المواطنين ويعيشون حالة عدم 
االستقرار، وأصبح حديث الشارع انقطاع 
ونقص المياه في بعض األحياء التي تفوق 
لسد  المياه  شراء  إلى  ويسعون  قدرتهم 

حاجتهم.
حيث يعاني معظم أحياء مدينة قامشلو من 
انقطاع ونقص في المياه، فيما تؤكد دائرة 
بنقص  يتسبب  الزائد  الصرف  أن  المياه 
هذا  وأن  األحياء،  بعض  على  وانقطاع 
األمر مشكلة بحد ذاتها، ورغم ذلك نسعى 

إليجاد حلول.
على  وتأثيرها  المياه  ألهمية  ونظراً 
»روناهي«  صحيفتنا  سلطت  المواطنين 
المزيد  ولمعرفة  الموضوع،  على  الضوء 
عن أسباب وحلول هذه المشكلة أجرت لقاًء 

مع الجهات المعنية والمواطنين.
حيث التقينا المواطن »أحمد سلمان خلف« 
الذي حدثنا  بقامشلو  الكورنيش  سكان حي 
عن معاناته من فقدان مياه الشرب في الحي 
قائالً: »نعاني من مشكلة انقطاع المياه منذ 
نضطر  مستمر،  وبشكٍل  أسبوع  من  أكثر 
إلى شراء المياه من القطاع المدني، لقضاء 

حاجياتنا المنزلية«.
من  محمود«  »دارا  المواطن  وأفادنا  كما 
سكان حي السياحي قائالً: »منذ ما يقارب 
خمسة أيام على التوالي لم تصل المياه إلى 
حي السياحي وفي حال توصيلها ال تكفي 
بالغرض، وتابع دارا قائالً في بداية األزمة 
الكهربائي،  التيار  انقطاع  من  نعاني  كنا 
تجاوزنا هذه المشكلة، ونتقدم  وأن مؤخراً 
بالشكر إلى الجهات المعنية لتوفير الكهرباء 
في الوقت الراهن، ولكن؛ اآلن نعاني من 

مشكلة انقطاع المياه«.

تعّرض اخلطوط الرئيسية إىل 
التلف

المياه  انقطاع  أسباب  المزيد عن  ولمعرفة 
ونقصها في بعض األحياء زارت صحيفتنا 
تم  حيث  قامشلو؛  مدينة  في  المياه  دائرة 
الحصول على معلومات من المعنيين الذين 
يعزون انقطاع المياه في بعض أحياء مدينة 
إلى  عام   كل  من  الصيف  بفصل  قامشلو 
االستهالك الزائد للمياه من قبل المواطنين 
وبشكٍل عشوائي، وعدم مراعاة األخرين، 
للمياه  الرئيسية  الخطوط  أن  وأكدوا 

تعرضت للتلف بسب قِدمها.
تقدم  أن  المياه  دائرة  في  المعنيين  ونوه 
من  المنطقة  تشهده  الذي  العمراني  البناء 
أربعة طوابق، ال  المؤلفة من  شقق سكنية 
يصلها المياه بسبب ارتفاعها؛ وذلك نتيجة 
بأن  ويذكر  ضخها،  وبطئ  المياه  نقص 
األماكن  إلى  المياه  هناك صعوبة لوصول 
المياه إلى الطوابق  المرتفعة أي »وصول 

السكنية«.

األحياء اليت تشهد انقطاع املياه

هي  المياه  نقص  تشهد  التي  األحياء  ومن 
بجانب  الغربي  حي  السياحي،  »حي 
بيك،  قدور  الكورنيش،  عباوي،  دوار 

بأن حي  الزيتونية«، والجدير ذكره  وحي 
تنقطع  أدريسي  شارع  غربي  السياحي 
دراسة  وهناك  متكرر،  بشكٍل  المياه  فيه 
شارع  من  الحي  هذا  إلى  المياه  بتوصيل 

جميلة بوحيرد أو شارع أدريسي.
في  الرئيسي  السبب  بأن  المعنيين  وشدد 
نقص وانقطاع المياه في األحياء المذكورة 
استهالك  إلى  يعود  قامشلو  بمدينة  آنفاً 
للمياه، ومشكلة  المواطنين بشكل عشوائي 
الرصاص«  »خطوط  الرئيسية  خطوط 
تعرضت للتلف بسبب قِدمها، وأصبح من 
ولكن  الخطوط،  هذه  تغيير  الضروري 

هناك ضعف اإلمكانيات المادية التي تؤثر 
على حل المشكلة. وكما أشار المعنيين في 
في  نقص  إلى  قامشلو  بمدينة  المياه  دائرة 
الكوادر والخبراء المختصين بهذا المجال، 
ومتمنين من المواطنين عدم اإلسراف في 

المياه ومراعاة الوضع الراهن.
مدينة  في  المياه  دائرة  األهالي  ويناشد 
المشكلة،  لهذه  سريع  حل  إليجاد  قامشلو 
تشكل  المياه  ألن  للسكان،  المياه  وتوفير 

العصب الرئيسي الستمرار الحياة.

روناهي / الرقة ـ مع حلول فصل الصيف 
المشاريع  بعض  الشعب  بلدية  أطلقت 
الخدميّة كان أهمها استكمال أعمال تزفيت 
تم  التي  المساحة  بلغت  حيث  الطرقات، 
تزفيتها ما يقارب الـ /33075/ متر مربع؛ 
جانب  إلى  المدينة  شوارع  تنظيف  وتم 
الذي  نّوّرها«  »راح  لمشروع  استكمالها 
ويهدف  أشهر،  ثالثة  من  أكثر  منذ  انطلق 

إلنارة شوارع مدينة الرقة بالكامل.
الطريق  هي  تعبيدها  تم  التي  الطرق  وأن 
ومفرق  الجديد،  »الجسر  إلى  الواصل 
الشمالي  بالمدخل  نهايته  حتى  الجزرة 
 22500/ بـ  تقدر  وبمساحة  للمدينة«، 
محطة  بين  الواصل  والطريق  م2،   /
بمنطقة  السريع  الطريق  إلى  المياه  تصفية 
الكسرات الواقعة بالريف الجنوبي للمدينة 
باإلضافة  بـ /4200/ م2،  تقدر  وبمساحة 
إلى تعبيد طريق الجسر القديم والذي يعتبر 
الوصل  وصلة  للمدينة،  الرئيسي  الشريان 
بين ضفتي النهر بمساحة تقدر بـ /1575/ 

م2.
ورونق  جمالية  إعادة  على  البلدية  وتعمل 
المدينة، وذلك من خالل رعاية األشجار، 
باإلضافة  ليالً،  الحشرية  المبيدات  وَرش 
عدد  بلغت  حيث  المنصفات،  لتأهيل 
المنصفات  من  تأهيلها  تم  التي  المساحات 
»شارع  ومنها  مترات؛  كيلو  ثمانية  بلغت 
األسود«،  والملعب  بغداد،  باب  الكنيسة، 
بشكل  الدوارات  كافة  تنظيف  يتم  وأيضاً 
السبع  دوار  الدلة،  »دوار  وهي  يومي؛ 

بحرات »النعيم«،  ودوار الساعة«.

نظرًا لألحوال اجلوية استؤِنفت 
أعمال التزفيت

للعوامل  التزفيت تأخرت نظراً  أما أعمال 
ما  هذا  بعد  فيما  استؤنفت  فقد  الجوية 
لبلدية  التابعة  الخدمات  لجنة  مدير  أكده 
قال:  إذ  العساف«  »عيسى  بالرقة  الشعب 
بين  تتقلب  التي  الجوية  األحوال  »نتيجة 
كافة  عن  للتوقف  اضطررنا  وأخر  حيّن، 

جيد،  بشكٍل  العمل  نستطيع  حتى  األعمال 
الصعوبات  أيضاً، ومن  وبظروٍف مالئمة 
تعطُّل  هي  بالعمل  التأخير  لنا  سببت  التي 
شبكات خطوط المياه، والصرف الصحي؛ 
حيث قمنا بإصالحها أوالً ليتسنى لنا العمل 

بأريحية«.
وكادر  التزفيت،  أعمال  استمرارية  وعن 
العمل قال العساف: »يوجد لدينا طاقم عمل 
يتألف من /30/ عامل؛ منهم سائقين على 
لوجود  باإلضافة  والمداحل،  الصهاريج 
آليات لنقل مادة االسفلت في حين تكون هذه 
والمدينة،  الريف  بين  ما  متنقلة  الورشات 
منه  االنتهاء  حتى  باستمرار  العمل  ويتم 

بشكٍل كامل«.

طريق املاكف »معمل السكر« 
خيدم األهالي بعد انقطاع العبور 

خالله خلمس سنوات

ويذكر بأن طريق الماكف كان صلة الوصل 
األولى بين الريف الشمالي للرقة، والطرف 
المدينة، ويعتبر طريقاً  الشرقي من مركز 
من  المختلفة؛  البضائع  لنقل  هاماً  تجارياً 
كان  كما  وحيوانية«،  »زراعية  منتجات 
اآلليات  لعبور  المسموح  الوحيد  الطريق 
منطقة  إلى  البناء  مواد  تنقل  التي  الكبيرة 

سوق الحديد.
وعن مراحل تأهيل طريق الماكف، وخطة 

بتسهيل  »قمنا  العساف:  قال عيسى  العمل 
أوالً  بالجرافات  وتسويته  الماكف،  طريق 
بعد أن أنهت الفرق الخاصة بنزع األلغام 
نته بشكل كامل، ثم برش مادة  عملها، وأمَّ
لتقوم  المدينة،  ركام  من  المستجلبة  البقايا 
فيما بعد بوضع مادة اإلسفلت، وتجهيزه«.

للنظام  التابعة   /17/ العسكرية  الفرقة  أن 
آنفاً  المذكور  الطريق  أغلقت  قد  السوري 
ألسباب عسكرية،  مقرها  من  قربه  بسبب 
ثم قُطع من قبل مرتزقة داعش الذي زرع 
ألغامه العشوائية على طول الطريق الممتد 

في  له  نقطة  أخر  حتى  كم،   /5/ حوالي 
سوق الهال بالطرف الجنوبي الشرقي من 
األهالي  من  ممكن  عدد  أكبر  لقتل  المدينة 
بعد الهزيمة النكراء التي تلقاها على أيدي 
كما  الديمقراطية،  سوريا  قوات  مقاتلي 
ومجارير  السيفونات،  إغالق  على  عمدوا 
الذي  األمر  بالحجارة  الصحي  الصرف 
بمياه  برمتها  المنطقة  غرق  إلى  أدى 
عة. الصرف الصحي ومياه األمطار المتجمِّ

روناهي/ ديرك - أطلقت بلدية روباريا في 
منطقة ديرك بالتعاون مع عمال البيئة حملة 
لتنظيف قرية سويديك, التي تعتبر من أهم 
من  وذلك  المنطقة,  في  السياحية  المعالم 

أجل نشر ثقافة النظافة والوعي البيئي.

نظافة  لنحافظ على  بيد  يداً  وتحت »شعار 
في  روباريا  بلدية  أعضاء  أطلق  بلدنا« 
البيئة،  عمال  مع  بالتعاون  ديرك,  منطقة 
منطقة  في  سويديك  قرية  لتنظيف  حملة 

الطبيعية  المتنزهات  تعتبر  حيث  ديرك، 
ومتنفساً  ديرك،  منطقة  بقرى  المحيطة 
طبيعياً يقصده أهالي مدن ومناطق مقاطعة 
والتنزه،  النفس  عن  للترويح  قامشلو، 
والصيف,  الربيع  فصلي  خالل  وخاصةً 
كميات  يومياً  يخلفون  المتنزهين  أن  إال 
جمالية  على  يؤثر  مما  القمامة،  من 
بادرت  وعليه  والمنطقة,  القرية  ونظافة 
بلدية روباريا بإطالق حملة لتنظيف قرية 

سويديك.

لقاء أجرته صحيفتنا »روناهي« مع  وفي 
التابعة  روباريا  لبلدية  المشترك  الرئيس 
لمنطقة ديرك, »إبراهيم عثمان« أكد على 
أن الحملة تأتي خالل الموسم السياحي في 
المنطقة, لكون المنطقة ذات صبغة سياحية 
النظافة  ثقافة  لنشر  تشجيعاً  وكذلك  مهمة، 

والوعي البيئي .

الدعم املعنوي لعمال البيئة

الشعب  بلديات  أن  عثمان  إبراهيم  وأشار 
شهرياً؛  الحملة  هذه  تنظم  المنطقة  في 
وحثهم  األهالي  توعية  هو  منها  والهدف 
بالحفاظ على جمالية المدينة، وكذلك كنوع 

وترسيخ  البيئة,  لعمال  المعنوي  الدعم  من 
ثقافة النظافة بين عامة الناس ودورهم في 
والحرص  وحمايتها،  البيئة  على  الحفاظ 
اإلصابة  من  المواطنين  سالمة  على 

باألمراض المنتشرة في فصل الصيف.
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روناهي/ قامشلو ـ تعزو دائرة املياه يف مدينة قامشلو سبب نقص وانقطاع مياه الشرب إىل الصرف 

الزائد للمياه من قِبل األهايل يف بعض األحياء.  

 - األمريكي  الوفد   - قامشلو   / روناهي 
سيحدث  ماذا  ليعرف  فضويل  األوروبي 
سوريا  قوات  انتصار  بعد  املستقبل  يف 
الدميقراطية على مرتزقة داعش، هذا ما 
اجلامعية يف قسم ختصص  الطالبة  لنا  قالته 
هولندا  يف  واالقتصادية  السياسية  العلوم 

واليت كانت ضمن الوفد »تيا كريم«. 

الوفد األمريكي - األوروبي: «ثورة
 روج آفا والشمال السوري جتربة مثالية«

 حديث الشارع
َ
نقص وانقطاع املياه يف مدينة قامشلو بات

فاديا إبراهيم: «الكومني ارتباط اجتماعي بني املواطن واملؤسسات«

بلدية الشعب بالرقة تستكمل خمطط أعماهلا لفصل الصيفجلنة الرتبية والتعليم؛ رؤية متطورة لعام دراسي جديد بالطبقة

طلِق محلة نظافة
ُ
بلدية روباريا يف قرية سويديك ت


