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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

رئاسة التحرير:

سوزان علي

برييفان خليل

التدقيق اللغوي:

ميسر املشعان

بلدية  في  البيئة  قسم  أعضاء  شارك  وقد 
الشعب وأعضاء من لجنة التربية والتعليم، 
مدرسة  حديقة  في  غرسة   /47/ بغرس 
قسم  وضعها  الخطة  وهذه  المختار،  عمر 

البيئة؛ حيث يشمل تشجير حدائق المدارس 
في مدينة الطبقة.

إعادة مجالية املدينة

 والغطاء النباتي

لقاء أجرته صحيفتنا »روناهي« مع  وفي 
رئيس قسم البيئة في بلدية الشعب بالطبقة 
استكمال  على  أكد  اللطيف«  عبد  »جمال 
قسم البيئة في بلدية الشعب لحملة التشجير 
إلعادة  تهدف  التي  الطبقة؛  منطقة  في 
الجمال  وإعادة  للحدائق،  النباتي  الغطاء 
والرونق وزراعة أشجار بدالً من األشجار 
التي تم قطعها خالل فترة سيطرة المرتزقة 

على المنطقة.

زراعة 47 شجرة يف مدرسة
 عمر املختار

مع  بالتنسيق  البيئة  قسم  أن  جمال  وأشار 
بتشجير  باشرت  والتعليم  التربية  لجنة 
وتشجيع  المنطقة  في  المدارس  حدائق 
والبيئة،  باألشجار  االهتمام  على  الطالب 
حيث  المختار،  عمر  مدرسة  من  بدءاً 
ضمن  شجرة   /47/ حوالي  زراعة  تم 
مثل  مثمرة  أشجار  منها  المدرسة،  حديقة 
وأشجار  والرمان«،  التين،  »الزيتون، 

حراجية مثل »الصنوبر والسرو«.

ونوه جمال أن قسم البيئة سيقوم بنفس هذ 
الخطوة لتشمل الخطة تشجير كافة حدائق 

المدارس الموجودة في مدينة الطبقة.
الفترة  خالل  عمل  البيئة  قسم  أن  وللعلم 
الماضية على إعادة تشجير الحدائق العامة 
الطبقة  منطقة  في  الرئيسية  والدورات 

بهدف إعادة الغطاء النباتي إلى المدينة.

تقرير/ مصطفى اخلليل   

روناهي/ الطبقة - بدأ قسم البيئة يف بلدية الشعب خطة لتشجري حدائق مدارس مدينة 

بالبيئة،  االهتمام  الطالب على  وحث  املدارس  إىل  النباتي  الغطاء  إعادة  الطبقة؛ هبدف 

بدأت اخلطة من حديقة مدرسة عمر املختار الواقعة جنوب دوار العجراوي.

التنفيذّي  للمجلس  المشترك  الرئيس  قال 
عبد  سوريا  وشرق  شمال  في  الذاتيّة  لإلدارة 
األمم  مقرِّ  إلى  زيارتهم  »إّن  المهباش:  حامد 
خطوة  معها  اتفاقية  وتوقيع  بجنيف  المتحدة 
أّن  على  مؤّكداً  عليها«،  البناء  يمكن  إيجابيّة 
خطوات عدة ستليها في المستقبل. وجاء حديث 
المهباش خالل كلمة له في اجتماع دوري عقده 
المجلس التنفيذي لإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا مع هيئات ومكاتب اإلدارة وممثلين عن 

المجالس التشريعية اإلدارات.

املهباش: «جناح مشروعنا 
الدميقراطي سبب للتمثيل

 يف احملافل الدولية«

2»

زواج القاصرات ماضي رديء
 يتجدد في حاضرنا

مذكرة أخطار
في الدعوى رقم أساس/665 /  لعام 2019م

 على السيد: حسن حسين العقلة الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في 
تمام الساعة /10صباحا / من يوم األحد /  

14/7/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك من 
السيد: فيصل حسين الشواخ       

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 /518 /  لعام 2019م

 على السيد: حمدان عايد الشحادة الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة / 
10صباحا / من يوم الثالثاء / 23/ 7/2019م للنظر 
بالدعوى المقامة عليك من السيد: حسن الخطيب بن 

محمد       
بطلب: تثبيت بيع

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة أخطار
في الدعوى رقم أساس /702 /  لعام 2019م

 على السيد: حسن عبدهللا الحسن الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة 

/10صباحا / من يوم الثالثاء /16/ 7 /2019م للنظر 
بالدعوى المقامة عليك من السيد: عبدالجليل محمد 

بن عبدالعال      
بطلب: تثبيت بيع 

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

سند تبليغ حكم قضائي 
في الدعوى رقم أساس/ 393/  لعام 2019م 

طالب التبليغ: فارس محمود العيدو
المطلوب تبليغه: أحمد حلوي البكور

والمحسومة بالقرار رقم 497/2019/ والقاضي من 
حيث النتيجة:

تثبيت شراء المدعي فارس محمود العيدو للسيارة 
بك اب نوع دونغ مينغ موديل 2006 ذات 

الرقم/509773/حلب من المدعى عليه
ولك حق االستئناف خالل 15/ يوما من اليوم التالي 
بعد تبليغك الحكم وإال سنجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
هيئة تنفيذ األحكام في منبج

سند تبليغ حكم قضائي
في الدعوى رقم أساس/ 320/  لعام 2019م 

طالب التبليغ: هناء علي الهالل 
المطلوب تبليغه: عيسى عبود الراغب 

والمحسومة بالقرار رقم 597/2019/ والقاضي من 
حيث النتيجة:

التفريق بين المدعية هناء والمدعى عليه عيسى عبود 
الراغب لعلة الشقاق واعتبارها طلقة بائنة

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/116/  لعام 2019م

على السيد محمد رضا بن عبد الحميد الحضور إلى هيئة 
التمييز في منبج  وذلك في تمام الساعة / 10صباحا / من 
يوم األحد /21 / 7/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك 

من السيد: ابراهيم محمد اليوسف       
بطلب: خالف مالي  وأن لم تحضر في الموعد المحدد 

سنجري بحقك اإلجراءات القانونية
هيئة التمييز في منبج 

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

على السيد: كمال ياسين الجلود الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة 
/ 10صباحا / من يوم الثالثاء / 16/ 7 /2019م 
للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: صادق 

الدشو بن حمد        
بطلب: مبلغ مالي وأن لم تحضر في الموعد المحدد 

سنجري بحقك اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم اساس/ 767/  لعام 2019م 

على السيد: أحمد علي علي  الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة /10صباحا 
/ من يوم األربعاء / 17/ 7 /2019م للنظر بالدعوى 

المقامة عليك من السيدة: بتول محمد شيخ موسى        
بطلب: تفريق 

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 836/  لعام 2019م

 على السيد: عبد الكريم نزال البهل  الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في 

تمام الساعة / 10صباحا / من يوم االثنين /22 /7  
/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: 

عبدهللا جمعة الجاسم        
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/697 /  لعام 2019م

 على السيد: ابراهيم احمد القاسم الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في 

تمام الساعة / 10صباحا / من يوم االثنين / 15/ 
7/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: 

فاطمة محمد الحسين العثمان        
بطلب: تفريق  وأن لم تحضر في الموعد المحدد 

سنجري بحقك اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة أخطار
في الدعوى رقم اساس/614 /  لعام 2019م 

على السيد: أحمد عبدالحسين الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة / 
10صباحا / من يوم  االثنين/22 /7 /2019م للنظر 

بالدعوى المقامة عليك من السيد:  خالد جمعة الخلف    
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/ 625/  لعام 2019م

 على السيدة: سماح تلجين بنت محمود الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في 
تمام الساعة /10صباحا / من يوم األحد / 14/ 

7/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: 
عبد القهار مندو بن محمد فهد       

بطلب: تثبيت بيع عقار وأن لم تحضر في الموعد 
المحدد سنجري بحقك اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة أخطار
في الدعوى رقم أساس/ 735/  لعام 2019م

 على السيدة: أحالم احمد الباسم الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة / 
10صباحا / من يوم األربعاء / 17/7 /2019م للنظر 

بالدعوى المقامة عليك من السيد: حسن محمود حسينو       
بطلب: إسقاط حضانة

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

دعوة أخطار
في الدعوى رقم أساس/175/  لعام 2019المتكونة 

من الجهة المدعية: سهيل الصالح بن علي
والمدعى عليه: حسين البربوت وعلي بربوت 

بدعوة: فتح محالت مفروغة
 المقرر جلستها بتاريخ يوم 24/7/2019  

 ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 464/  لعام 2019م 

على السيد: عبدالباسط البكار بن أحمد  الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في 

تمام الساعة / 10صباحا / من يوم األحد / 21/ 7  
/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: 

ابراهيم سامي عثمان        
بطلب: منع معارضة 

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة أخطار
في الدعوى رقم أساس/ 1850 /  لعام 2019م 
على السيد: نضال العساف بن محمد  الحضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة  وذلك  يوم 
االثنين/22/ 7  /2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك 

من السيدة: تهاني الموسى         
بطلب: تثبيت زواج وتثبيت نسب

 وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة أخطار تنفيذي
في الملف التنفيذي رقم أساس/106 /  لعام 2019م

 على السيد: أحمد خلف السلوم
تنفيذ الحكم الصادر بالدعوى رقم أساس/288/لعام 
2019م الصادر عن هيئة ديوان العدالة/ هيئة التمييز
 خالل/15/يوم خمسة عشر يوما من اليوم التالي من 

نشر الحكم في الجريدة  
وإال سنجري بحقك اإلجراءات القانونية

هيئة تنفيذ االحكام في منبج 

 أخطار تنفيذ حكم
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

رقم األساس/312/2019م
الجهة المنفذة: فاطمة الشيخ محمد

الجهة المنفذ عليها: -1 فارس خليفة الحاج حسين 
-2هالل خليفة حاج حسين

والمحسومة بالقرار رقم 2019والقاضي من حيث 
النتيجة:

إلزام المنفذ عليهم بتسليم المدعية فاطمة الشيخ مساحة 
/18750/من المحضر رقم/1/ خربة السودا

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية خالل/5/ أيام

  إعالن مناقصة للمرة الثانية
اسم الجهة المعلنة: بلدية الشعب في تل براك والبلديات التابعة لها.

نوع اإلعالن: مناقصة بالضرف المختوم
التصنيف: أشغال

موضوع المناقصة:
مدة التنفيذ قيمة الكشف  اسم المشروع  البلدية المعلن عنها 

40 يوما 18100160ل.س  المجبول الزفتي لبعض شوارع تل براك  بلدية تل براك 
40  يوما 8201940 ل.س  المجبول الزفتي لطريق الصالحية  بلدية سميحان غربي 
40  يوما 6561552 ل.س  المجبول الزفتي لطريق حلوه سميحان  بلدبة االصيبخ 
40 يوما 11712000 ل.س  بقايا المقالع لطريق درجة-قبر غيث  بلدية االصيبخ 
20 يوما  2928000 ل.س  بلدبة االصيبخ  بقايا المقالع لطريق ام كهيف 

- اخر موعد الستالم العروض نهاية الدوام الرسمي من الثالثاء تاريخ 9/7/2019
- تاريخ فض العروض  الساعة/12/ ظهرا من يوم األربعاء 10/7/2019م

- لتنفيذ المشاريع المعلن عنها وفقا لدفاتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية المعدة لهذه الغاية
- التأمينات األولية:) 5%(خمسة بالمئة من قيمة الكشف التقديري.

- التأمينات النهائية:)%10 (عشرة بالمائة ن قيمة اإلحالة.
- غرامات التأخير: )001%( واحد باأللف من قيمة التعاقد عن كل يوم تأخير.

- مدة تنفيذ المشروع: وفق المحدد لكل مشروع اعتبارا من تاريخ تبليغ أمر المباشر.
- مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه ثالثة أشهر اعتبار من اليوم التالي إلحالة التعهد إليه.

- تقدم العروض إلى ديوان البلدية ضمن مغلفين مغلقين يوضع المغلفان في مغلف ثالث معنون السم الجهة المعلنة 
وموضوع المناقصة والتاريخ المحدد ال جراءها.

- المغلف األول: يحتوي على األوراق الثبوتية والتصاريح والتأمينات األولية.
- المغلف الثاني: يحتوي على العرض المالي.

- يلتزم العارض بتحديد موطنه المختار تحت طائلة رفض العروض وإذا تقدم العارض بأكثر من عرض واحد ترفض 
جميع عروضه.

- مدة ضمان االشغال هي سنة كاملة تسري ابتداء من تاريخ االستالم المؤقت لألشغال أو ألي جزء منها جرى استالمه 
مؤقتا على حدة.

يعتبر العرض مرفوضا في حال وجود حك أو شطب
- ثمن شراء إضبارة التعهد)8000( ل.س فقط ثمانية ألف ليرة سورية ال غير لكل مشروع.

-للمزيد من المعلومات مراجعة البلدية لالطالع على دفاتر الشروط والحصول على اضبارة المناقصة
الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في تل براك

فاطمة رياض عويد  ـ الزكين محمد

صحيح أّن احلرب على اإلرهاب قد انتهى فيما يُسّمى »تنظيماً قائماً« على األرض إال أنّه انكفأ وأخذ  صورة اخلاليا النائمة، يطلُّ 

براسه فجأة ويختفي، ولهذا ال ميكن احلكم عن نهاية مطلقة له. وعلى خلفية حادث تعرض عضو قوى األمن الداخلّي للطعن من 

قبل امرأة »داعشية« ممن يقمن في مخيم الهول، طالب أهالي ناحية الهول بنقل مرتزقة داعش من اخمليم، إلى أماكن مخصصة 

«2واعتبروا وجودهم يشكّل خطراً على اجملتمع، ووصف أحدهم مخيم الهول »بالقنبلة املوقوتة«. 

روناهي/ قامشلو ـ كشفت اإلدارية العامة لدائرة المياه في مقاطعة 
قامشلو روناك أوسكان أسباب انقطاع المياه في بعض أحياء مدينة 
قامشلو، وأكدت بأنه خالل أسبوع واحد فقط؛ سيتم توصيل المياه إلى 

أحياء المدينة كافة. 

روناهي/ قامشلو: حفلة الفنان ديار في قامشلو فاقت التوقعات في 
توافد الناس ومن مختلف المناطق، وسط تفاعل كبير من الجمهور 
في ملعب شهداء 12 آذار، فالفنان ديار يعتبر مثاالً  للكردي المحافظ 

والملتزم بقضيته.. 

 دورات حمو
ً
قريبا

 األمية يف منبج
يف قامشلو.. أحياء تعيش اجلفاف وأهايل 

يناشدون.. وحلول تلوح يف األفق
ديار ديرسيم... فنان القضية 

الكردية امللتزم

الالجئون السوريون برتكيا...
 واستثمار  

ٌ
ف

ّ
 ختو

أجرته  حوار  في  صالح  نوروز  الكردستاني  الليبرالي  لالحتاد  السياسي  املكتب  عضوة  أكدت 

صحيفتنا معها، بأن األزمة التي تتعرض لها سوريا قد مزّقت اجلسد السوري وحولته الى أشالء

نوروز صاحل: «التدخالت اإلقليمية

قت اجلسد السوري«
ّ
 والدولية مز

4»

داعش خطر يهدد خميم اهلول؛ فما احلل..؟!

قسم البيئة يبدأ بتشجري حدائق مدارس الطبقة

7»8»

إحدى اجلوانب الرخيصة 
يف استهداف وحدة 

شعبنا
4»

استبقت أنقرة األحداَث للدعايِة ملسألِة الالجئني السوريني ومع الشهر األول لألزمة 
اُقيمت مخيماٌت قرب احلدودِ، كان ذلك قبل أن يعبرَ أحدٌ احلدودَ، وكان واضحاً أنّها 
املناهِض  السياسّي  موقَفها  يؤازرُ  اإلنسانّي كعامِل ضغٍط  البعِد  أرادت استثمارَ 
إلى  السوريني  دخوَل  التركّية  احلكومِة  قرارَ  شخصّياً  أردوغان  وشّجع  لدمشق. 
تركيا، ولم يكن ذلك قراراً إنسانّياً بل سياسّياً بامتياز. فاألسوأ في مسألة اللجوء 

«5حتّولها إلى ورقِة ضغٍط بني الدوِل ومحل جتاذبات وابتزازٍ.

الدراجات اهلوائية مشروع 
ليوم واحد فقط

10»

أهمية الكتاب يف 
حياة الشعوب

8»

3

مجال عبد اللطيف

روناهي / منبج- أطلق اتحاد المعلمين في مدينة منبج وريفها؛ مبادرة 
وطنية لمحو األمية، تحت عنوان؛ »يداً بيد للقضاء على األمية ونشر 

«6العلم«، بالتعاون مع لجنة التربية في مدينة منبج وريفها.
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عبارة  والمراهقين  األطفال  بعض  يرّدد 
وبين  والمدرسة  البيت  في  مكتئب«  »أنا 
األصدقاء وقد يتجاهلها اآلباء العتقادهم أن 
الصغار ال يصابون باالكتئاب األمر الذي 
يعانون  األطفال  أن  مؤكدين  األطباء  ينفيه 
خطورة  أكثر  ويكون  أيضاً  المرض  هذا 
نموهم  على  لتأثيره  بالبالغين  مقارنة 
ومستوى تحصيلهم التعليمي وقدرتهم على 

بناء حياة منتجة.
ويبيّن أخصائي األمراض النفسية أن معظم 
تبدأ  البالغين  عند  النفسية  االضطرابات 
الرابعة  سن  قبل  نصفها  الطفولة  بمرحلة 
عشرة  التاسعة  سن  قبل  ومعظمها  عشرة 
أن االكتئاب عند األطفال اضطراب  مبيناً 

مرتبط بالبيئة واألسرة.
وتختلط أعراض االكتئاب عند األطفال مع 
لذلك  الطبيعية  النمائية  األعراض  بعض 
معالجة،  أو  مكتشفة  غير  حاالته  معظم 
لكن  بالمرض،  مصاباً  الطفل  يكون  حيث 
أو  مشاغب  أو  كسول  أنه  حوله  من  يعتقد 
يؤثر  ما  وغيره،  ومزاجي  ونكدي  متهور 
وتطوره  وحياته  العلمي  تحصيله  على 

العملي.
تشخيص  على  األعراض  بعض  وتساعد 

الطفل  إظهار  عدم  منها  االكتئاب 
وتراجع  حوله  بما  االهتمام  أو  لالستمتاع 
وسرعة  الحزن  منها  وعالمات  نشاطه 

والنسيان  التركيز  والبكاء ونقص  االنفعال 
للطعام فضالً  النوم والشهية  واضطرابات 
عن األفكار التشاؤمية، بالمجمل ال تختلف 

لديه  األخير  لكن  البالغ  عن  المؤشرات 
القدرة على إخفائها أحياناً.

وتسهم بعض العوامل بزيادة احتمال إصابة 

األطفال باالكتئاب منها معاناة أحد األبوين 
أو كالهما من اضطراب نفسي وإدمان على 
لإلجهاد  والتعرض  والمخدرات  الكحول 
والقلق، كما أن المرض ينتشر بشكل أكبر 
تعلم  يعانون صعوبات  الذين  األطفال  بين 
تعرضوا   أو  كالسكري  أمراض مزمنة  أو 

للعنف.
للعالج  اللجوء  عدم  يفضل  العالج  وعن 
الدوائي إال في حاالت خاصة وبعد استنفاد 
كل الطرق السلوكية والنفسية وخاصة قبل 

سن 12 عاماً.
السلوكي  المعرفي  النفسي  العالج  ويركز 
استجابته  وتعزيز  الطفل  تنشيط  على 
وتحفيز  اآلخرين  مع  وتفاعله  االجتماعية 
التفكير اإليجابي  لديه ويشدد االختصاصي 
على ضرورة التدخالت الوقائية عبر نشر 
التربية النفسية بالمدارس وتشمل مهارات 
والتعبير  الضغوط  مع  والتكيف  التواصل 
مفهومة  بطريقة  واألفكار  المشاعر  عن 
فضالً عن دور األهل بتشجيع الطفل على 
واللعب  والرياضية  الترفيهية  األنشطة 
الجماعي والرحالت وتجنب اللوم المفرط 

وتعزيز شعوره باألمان.

الغربان بروحها  تمتاز  الغربان:  ـ ُمزاح 
المرحة وولعها بمداعبة سائر الحيوانات 
الهوايات  أحب  ومن  منها  والسخرية 
أثناء  الحيوانات  بإزعاج  تقوم  أن  عندها 
نومها، ومن هذا عندما ترى بقرة مستلقية 
في  وتعبث  عليها  تهب  فأنها  غفوة  في 
أنحاء مختلفة من جسمها حتى توقظها ما 
تقوم به حين تنقض على أرنب وتضربه 
ذعوراً  يهب  فتجعله  رأسه  في  بمنقارها 
ومن الطريف أنه أحياناً يجتمع سرب من 
في  معاً  الصياح  في  ويأخذون  الغربان 

وقت واحد بطريقه تنذر بوقوع خطر. 
وعند ذلك تقفز جميع الحيوانات الموجودة 
تتسلى  بينما  مذعورة  هاربة  المكان  في 

الغربان برؤية هذا المشهد.
ـ الزواج عند طائر البطريق: عندما يريد 
الذكر الزواج فإنه يقوم بالبحث عن حجر 
من نوع نادر في الطبيعة، ويلقيه بين يدي 
التقطت الحجر  التي اختارها فإذا  األنثى 
كان معنى ذلك أنها قبلت به, وإن تركته 
يحمل  أن  إال  الذكر  على  فليس  وذهبت 
عن  ويبحث  البال  كسيف  وهو  الحجر 

أخرى تقبل به زوجاً لها.
عند  البط  أنثى  تقوم  البط:  عند  الدفاع  ـ 
الخطر  من  صغارها  حياة  إنقاذ  محاولة 
نفسها  من  وتجعل  محكمه  بمناورة  تقوم 

أجل  من  بحياتها  وتضحي  لعدوها  هدفاً 
الرائع  المشهد  لكن  الصغار،  عن  إبعاده 
من التكافل والتضحية يكمن في أن بطة 
ورعايتهم  الصغار  بكفالة  تقوم  أخرى 

بجانب صغارها إلى أن تعود األم.
صوت  للدلفين  إن  الدلفين:  أصوات  ـ 
األصوات  بتقليد  مغرم  وهو  مرتفع 
أصوات  وخاصة  يسمعها  التي  األخرى 

ما كان يبث  السفن والغواصات، وكثيراً 
األساطيل  أصحاب  نفوس  في  الرعب 
فقد  الثانية,  العالمية  الحرب  في  الحربية 
صوت  تماماً  تشبه  أصواتاً  يصدر  كان 
محرك الغواصة مما يجعل قبطان السفن 
تهاجمهم  غواصة  ثمة  بأن  يعتقدون 
حالة  ويعلنون  البحر  سطح  تحت  من 

الطوارئ.
ـ رحمة الذئاب: رغم ما هو معروف عن 
شراستها، لكن الذئاب والثعالب وفصيلة 
منها  البالغ  يقوم  ال  عام،  بشكل  الكالب 
أعمال  من  ارتكب  مهما  الصغير  بعض 
استفزازية حتى ولو كان هذا الصغير من 
الصغير  هذا  بلغ  ما  متى  ولكن  الغرباء، 
فأنه ال يفلت من العقاب إذا اعتدى على 

حق غيره.
ـ أنثى الفيل: تعد أنثى الفيل هادئة وديعة 
ولكنها تثور إذا مس ابنها أي أذى وتدافع 
يطلق  وقد  قوه  من  أوتيت  ما  بكل  عنه 
عليها النار ويسيل دمها غزيراً ولكنها ال 

تنفك تدافع عنه حتى يدركها الموت.

تصنف التربة الصالحة للزراعة من خالل 
التربة،  نوع  أهمها:  العوامل  من  عدد 
الماء  وكمية  ومكّوناتها،  وخصوبتها، 
واألمالح  مساماتها،  في  الموجود  العذب 
فيها،  للذوبان  القابلة  والمعدنية  العضوية 
جذور  لتنفس  الالزمة  الجيدة  والتهوية 

النبات من خاللها. 
ـ حبيبات معدنية: تشمل الحصى، والطين، 

والرمل، والطمي )الغرين(. 
التربة  هي  الدوبال:  أو  العضوية  المواد  ـ 
الناتجة عن تحلل الكائنات الحية بعد موتها، 
حية،  عنها وهي  الناتجة  المخلفات  من  أو 
التربة خصوبةً،  وهي تعد من أكثر أنواع 
العناصر  على  احتوائها  بسبب  وذلك 
باإلضافة  النباتات،  لنمو  المهمة  الغذائية 
إلى دورها في تحسين خواص التربة، فعند 
إضافته إلى التربة الطينية يقل التماسك بين 
تهويتها،  زيادة  في  يساهم  مما  جزئياتها، 
وهذا  داخلها،  الجذور  اختراق  ويسهل 
عند  أما  النبات،  نمو  على  إيجابياً  ينعكس 
اتساع  يقل  الرملية  التربة  إلى  إضافتها 
مساماتها مما يساهم في زيادة قدرتها على 
تقليل  وبالتالي  أكبر،  بكميات  الماء  حفظ 

الفاقد من عناصرها الغذائية. 
خصائصها  حيث  من  التُّربة  أنواع 

وتركيبها:
رئيسيّة،  أنواع  ثالثة  إلى  التُّربة  تُقَسم   

تختلف في خصائصها وتكوينها، وهي:
أفضل  التُّربة  هذه  تُعّد  السلتيّة:  التُّربة  ـ 
طينيّة  بجزيئات  وتتميّز  للّزراعة،  التَُّرب 
ورمليّة مع تهوية جيّدة جّداً، وقدرة عالية 

جذور  وتستطيع  بالماء،  االحتفاظ  على 
النبات فيها االستفادة من الماء.

التُّربة بوجود  تتميّز هذه  الرمليّة:  التُّربة  ـ 
مسامات كبيرة جّداً، مّما يجعلها غير قادرة 
على االحتفاظ بالماء أو المواّد الغذائيّة، وال 

تصلُح للّزراعة. 
ـ التُّربة الطينيّة: تتميّز هذه التُّربة بجزيئات 
إلى  يؤّدي  مّما  وُمتماِسكة،  جّداً  صغيرة 

وقد  ثقلها،  يزيد  وهذا  فيها،  المياه  حبس 
بسبب  المياه  امتصاص  من  النباتات  تُمنَع 

هذا التماسك الكبير. 
سيٍِّئ  تصريف  ذات  الطينيّة  التُّربة  تُعّد 
يؤّدي إلى سوء التّهوية عند امتالء الفتحات 
إلى  تؤّدي  الجفاف  حاالت  وفي  بالماء، 

حدوث تشقُّقات كبيرة.
هي  تربٍة  أفضل  أّن  بالذكر  الجدير  ومن 

مزيج من أنواع التَُّرب الّسابقة الذِّكر بنَِسٍب 
من   %55 بنسبة  تتكّون  أن  أي  ُمتفاِوتة؛ 
تربة سلتيّة، و30% من تربة طينيّة، و%15 

من تربة رمليّة.
انتشارها  أماكن  حيث  من  التّربة  أنواع 
أماكن  حيث  من  التُّربة  تصنيف  يمكن 

انتشارها إلى نوعين رئيسيّين، هما:
تبقى  التي  التُّربة  هي  الموقعيّة:  التُّربة  1ـ 
في المكان الذي تشّكلت فيه، وتتكّون الطبقة 
التي توجد تحت التُّربة في هذه الحالة من 

الّصخور الوالدة للتُّربة السطحيّة. 
من  تنتقل  التي  التُّربة  المنقولة:  التُّربة  2ـ 
المكان الذي تشكلّت فيه إلى مكان آخر تِبعاً 
لعوامل ِعّدة، وفي هذه الحالة ال تمّت الطبقة 
سواًء  لها،  بصلة  التُّربة  تحت  توجد  التي 
جيولوجيّة  طبقات  من  الطبقة  هذه  تكّونت 
أو تربة، وللتُّربة المنقولة أنواع عّدة، منها:

ـ التُّربة المنقولة بفعل المياه العذبة.
ـ التُّربة المنقولة بفعل الرياح.

ـ التُّربة المنقولة بفعل الجاذبيّة األرضيّة. 
ـ التُّربة المنقولة بفعل مياه البحر.

نة من مواّد عضويّة ُمتراِكمة. ـ تربة ُمكوَّ

سوريا  في  المخيمات  أكبر  الهول  مخيم 
يقع على بعد 45 كم شرق مركز مقاطعة 
الحسكة ويضم أكثر من 70 ألف من عوائل 
مرتزقة داعش ينتمون ألكثر من 45 دولة 
مختلفة. ويقول األهالي: »إّن المخيم يشّكل 
خطراً عليهم مع اكتظاظه بالداعشيات مع 
متطرفة  أفكاراً  يحملن  اللواتي  أطفالهن 

ويكبرن أطفالهن على الفكر ذاته«.

يوسف من  المواطن سليمان حسن  وأشار 
»بعد  هاوار:  أنباء  لوكالة  الهول  ناحية 
الخطر  أّن  إال  جغرافيّاً  داعش  انتهاء 
المعاملة  »رغم  وأضاف:  مستمر«. 
بها  تتعامل  التي  واألخالقيّة  اإلنسانيّة 
مع  الداخلّي  األمن  وقوى  المخيم  إدارة 
ردود  منهم  نرى  المخيم،  في  المرتزقة 
عن  التخلّي  ورفض  وعنيفة،  عكسيّة  فعل 
الهول  فمخيم  المتطرف  الداعشّي  الفكر 

واختتم   الهول«.  منطقة  على  خطراً  بات 
حديثه  يوسف  حسن  سليمان  المواطن 
على  والقائمين  المعنية  الجهات  بمطالبة 
الهول.  ناحية  من  المخيم  بنقل  المخيمات 
ووصف المواطن نواف محمد المحمد من 
 « الموقوتة  »بالقنبلة  المخيم  الهول  ناحية 
مذكراً بحادثة طعن امرأة من داعش لعضو 
»رغم  وأضاف:  الداخلّي.  األمن  قوى 
خالياه  تزال  ما  عسكريّاً  داعش  انتهاء 

بالمخيم  داعش  ونساء  موجودة،  النائمة 
يشكلن خطراً كبيراً«.

الداخلّي  األمن  قوى  في  اإلداري  وقال 
محمد:  أسعد  الهول  مخيم  بأمن  الخاص 
على  أمنيّاً  السيطرة  اإلمكان  قدر  »نحاول 
األمة  مبدأ  على  معهن  ونتعامل  المخيم، 
التعامل  الصعب  من   أنّه  إال  الديمقراطيّة 
مع نساء داعش ألنّهن ما زلن يحملن أفكار 

مرتزقة داعش«. وأضاف: »لباس النساء 
التعّرَف  يُصّعُب  للوجه  وتغطيتهن  األسود 
ألكسوس  اللواء  واعتبر  الفاعلة«.  على 
الدولّي  التحالف  قائد  نائب  غرينكويش، 
احتمال  اإلندبندنت،  مع  خاصة  مقابلة  في 
التطرف في المعسكرات بأنّه »أكبر خطر 
استراتيجّي طويل األجل« في الحرب ضد 
العمليات  خارج  اإلرهابيّة  المجموعات 

العسكريّة المستمّرة.

التنفيذّي  للمجلس  المشترك  الرئيس  قال 
لإلدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا عبد 
حامد المهباش: »إّن زيارتهم إلى مقرِّ األمم 
المتحدة بجنيف وتوقيع اتفاقية معها خطوة 
إيجابيّة يمكن البناء عليها«، مؤّكداً على أّن 
وجاء  المستقبل.  في  ستليها  عدة  خطوات 
حديث المهباش خالل كلمة له في اجتماع 
لإلدارة  التنفيذي  المجلس  عقده  دوري 
هيئات  مع  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
المجالس  عن  وممثلين  اإلدارة  ومكاتب 

التشريعية اإلدارات.

التنفيذّي  للمجلس  المشترك  الرئيس  ألقى 
سوريا  وشرق  شمال  في  الذاتيّة  لإلدارة 
االجتماع  في  كلمة  المهباش  حامد  عبد 
الذاتية  لإلدارة  التنفيذّي  للمجلس  الدورّي 
ومكاتب  هيئات  مع  سوريا  وشرق  لشمال 
التشريعيّة  المجالس  عن  وممثلين  اإلدارة 
الذاتيّة  اإلدارة  بمقر  السبعة،  اإلدارات  في 

بناحية عين عيسى بإقليم الفرات.
واستعرض عبد حامد المهباش، وهو أحد 
مؤخراً  جنيف  زار  الذي  الوفد  أعضاء 
المتحدة  األمم  في  بمسؤولين  والتقى 

باالستقبال  وأشاد  الزيارة،  مضمون 
األمم  ممثلي  قبل  من  »الحار«  والترحيب 
المتحدة  األمم  ممثلو  وقال »عبّر  المتحدة، 
عن شكرهم وامتنانهم لقواتنا العسكريّة التي 
خلّصت المنطقة من أعتى أنواع اإلرهاب 
في العالم«. وتابع المهباش »الزيارة خطوة 
وستليها  عليها،  البناء  ونستطيع  إيجابيّة، 

عّدة خطوات في المستقبل«.
نجاح  »لوال  قائالً:  المهباش؛  وأوضح 
قواتنا  وفّعاليّة  الديمقراطّي  مشروعنا 
لما  اإلرهاب  على  القضاء  في  العسكريّة 

تمّكنا من الوصول إلى مقّر األمم المتحدة 
وتوقيع اتفاقيات ومعاهدات معها«.

االنتقال  يعني  االتفاقية  »توقيع  وأضاف: 
للخطة »ب«، وتتضمن التنسيق والتعاون 
من  المقبلة  الفترة  المتحدة خالل  األمم  مع 
الرصد  األطفال،  حماية  اتفاقية  توقيع 
واإلبالغ، عملية تقييم، والخروج  من عملية 
االنتهاك«. وأّكد المهباش على أّن اإلدارة 
والتزامها  الكامل  تعاونها  أبدت  الذاتيّة 
بهذا  باالتفاقية، وأنّها ستتخذ خطوات عّدة 
الصدد منها »إيواء األطفال في المدارس، 

بناء مراكز لتأهيل األطفال، إقامة مشاريع 
وكانت  األطفال«.  عمالة  منع  صغيرة، 
اإلدارة الذاتية وقوات وسوريا الديمقراطية 
قد وقّعت في الـ 29 من حزيران الماضي 
اتفاقاً مع األمم المتحدة يقضي بإنهاء ومنع 
عشرة  الثامنة  سن  دون  األطفال  تجنيد 
العسكريّة.  الصراعات  في  واستخدامهم 
الخاص  الممثل  قبل  من  االتفاق  وُوقّع 
السيدة  المتحدة  لألمم  العام  األمين  ووكيل 
سوريا  لقوات  العام  والقائد  غامبا  فرجينيا 

الديمقراطية مظلوم عبدي.

مشاركة الدولة التركية المحتلة في المنطقة 
عن  اللصوص  حديث  تماماً  تشبه  اآلمنة 
بكلِّ  اإلرهاب  أّن  جليّاً  بات  فقد  األمانة، 
صوره يتغذى من منابعه في أنقرة، وتدعمه 
فعليّاً  وتمارسه  والتنمية  العدالة  حكومة 
وإدراكاً  سوريا،  شمال  تحتلها  مناطق  في 
العشائر  وممثلو  وجهاء  أّكد  الحقيقة؛  لهذه 
واألعيان بمقاطعة قامشلو رفضهم القاطع 
»المنطقة  في  التركّي  االحتالل  لمشاركة 
المنطقة  هذه  في  مشاركتها  ألّن  اآلمنة«؛ 
سيؤّدي إلى كوارث ومجازر بحّق شعوِب 
المنطقة. معتبرين المشاركة التركية تهدف 

إلى ترسيخ احتاللها للمنطقة.

أّكد وجهاء وأعيان منطقة ديرك في لقاءات 
مشاركة  رفضهم  هاوار  أنباء  وكالة  مع 
االحتالل التركي في إنشاء المنطقة اآلمنة، 
ودعوا إلى إنشاء منطقة آمنة تحت رعاية 

دوليّة.

لمجلس  العام  المشرف  جديع  حواس 
أّكد  قامشلو  بمقاطعة  واألعيان  العشائر 
إنشاء  واألعيان  العشائر  مجلس  رفض 

منطقة آمنة »تحت إشراف دولة محتلة«.
العشائر  مجلس  في  »نحن  جديع:  وقال 

ممثلي  مع  اجتماعاتنا  وخالل  واألعيان 
كّل  قاطعاً  رفضاً  رفضنا  الدولّي  التحالف 
هذه  في  تركيا  مشاركة  حول  االقتراحات 
المنطقة، ألنّها دولة محتلة وال يحّق لدولة 
محتلة أن تكون طرفاً في المنطقة اآلمنة«.

واألعيان  العشائر  مجلس  عضو  أّكد  فيما 
الغني:  عبد  سعيد  قامشلو  مقاطعة  في 
باالحتالل  تثق  ال  المنطقة  شعوب  »جميع 
التركّي الذي دّمر المنطقة وهّجر الشعوب 
من موطنها؛ ألّن تاريخها حافل باالحتالل 
وسلب  ديمغرافّي  تغيير  من  واإلجرام 

ونهب المناطق التي يحتلها«.
واألعيان  العشائر  مجلس  عضو  واختتم 

»بات  بالقول:  حديثه  الغني  عبد  سعيد 
االحتالل  ووحشيّة  خطورة  يدرك  الجميع 
من  عفرين  له  تتعرض  ما  حيال  التركي 
بحق  الالإنسانيّة  واألعمال  الجرائم  أبشع 

إنشاء  في  ومشاركتها  المنطقة.  شعوب 
والمجازر  الدمار  سيجلب  اآلمنة  المنطقة 
شرائحها  بكافة  المنطقة  شعوب  بحق 

وأطيافها«.
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مشاركة االحتالل الرتكي باملنطقة اآلمنة سيؤدي إىل كوارث حبق شعوب املنطقة

للدراسات  األمريكّي  ستراتفور  مركز  قال 
االستراتيجيّة واألمنيّة إّن خسارة اردوغان 
في إسطنبول فتح الطريق النشقاق مسؤولي 
العدالة والتنمية وإنشاء حزب جديد  حزب 
منافس للعدالة والتنمية، مشيراً إلى أّن بداية 

نهاية أردوغان بات وشيكاً.
األمريكّي  االستخباراتّي  المركز  أشار 
)ستراتفور( إلى أّن حزب العدالة والتنمية 
المدن  لخسارة  تعّرض   )AKP( الحاكم 
الكبرى ليس فقط في إسطنبول ولكن أيضاً 
أخرى.  أماكن  وفي  أنقرة  العاصمة  في 
األسابيع  أو  األيام  أن  على  الموقع  وأكد 
سابقين  مسؤولين  انشقاق  ستشهد  المقبلة، 
في حزب العدالة والتنمية وحلفاء أردوغان 
سياسّي  حزب  وإنشاء  الحاكم  الحزب  عن 

منافس.
ستضِعُف  الخطوة  هذه  أّن  المركز  ورأى 
وأردوغان  والتنمية  العدالة  حزب  قاعدة 
وستجّرُده من قوته وسيكون على أنصاره 
والمجموعة  أردوغان  بين  االختيار 
انتخاب  إعادة  عملية  أنتجت  فقد  المنشقّة، 
نتيجة  23حزيران  في  اسطنبول  عمدة 

محرجة ألردوغان
عكست  النتيجة  هذه  فإّن  المركز  وبرأي   
أردوغان  محاولة  من  الناخبين  إحباط 
نتيجة  بإلغاء  إسطنبول  في  النصر  فرض 
النتيجة  االنتخابات األولى »ويمكن اعتبار 
من  الناخبين  استياء  عن  تعبيراً  أيضاً 
التركّي  االقتصاد  بها  يُداُر  التي  الطريقة 
العدالة  حزب  يوليه  الذي  االهتمام  وعدم 
والتنمية لمخاوف المواطنين العاديين بشأن 

التضخم والبطالة والخطاب السياسّي المثير 
لالنقسام«.

يستطع  لم  أردوغان  أّن  إلى  المقال  ولفت 
حتى اآلن استيعاب الصدمة وتوقع المركز 
أّن تكون استجابة حزب العدالة والتنمية من 
خالل سحب العديد من سلطات والقرارات 
من يد البلدية، مثل إصدار تصاريح تقسيم 
العامة،  المشتريات  ومناقصات  المناطق 
ظل  في  عليها  المركزّي  الطابع  وإضفاء 

السلطة الرئاسيّة.
الناخبون  يستاء  قد  الوقت،  وبمرور 
الجدد  البلديات  رؤساء  من  متزايد  بشكل 
المدنيّة  خدمات  بتقديم  يفشلون  قد  ألنّهم 
ويقّررون  المعارضة  مرشحي  لناخبي 
إلى  والتنمية  العدالة  مرشحي حزب  إعادة 
مناصبهم في االنتخابات القادمة - أو هكذا 

يأمل حزب العدالة والتنمية وأردوغان.
أوغلو  إمام  أدار  ذلك،  من  النقيض  وعلى 
وقد  كبير،  حّد  إلى  وشاملة  إيجابيّة  حملة 
انقلب  قد  المّد  أنَّ  ويبدو  الناخبون،  كافأه 
وأصبح  العدالة،  وحزبه  أردوغان  ضد 
مواٍت  وطنّي  وجود  اآلن  أوغلو  إلمام 
يمكن أن يضعه بمواجهة اردوغان للرئاسة 

باالنتخابات الوطنيّة المقبلة عام 2023.
على  أردوغان  يعمَل  أن  المركز  وتوقّع 
مدار األعوام األربعة المقبلة على تقويض 
المنتخبين  المعارضة  بلديات  رؤساء  عمل 
في  ولكن  إسطنبول  في  فقط  ليس  حديثًاً، 
أنقرة أيضاً، محاوالً تعزيز فكرة مفادها أنَّه 
هو وحزب العدالة والتنمية فقط يمكنهم حكم 

تركيا بنجاٍح.

التصرفات  تلك  أّن  إلى  المقال  ولفت 
أردوغان  إلى زوال  يؤدي  قد  والمتغيرات 

السياسّي وابتعاده النهائّي عن السلطة.
حزب  في  السابقون  المسؤولون  ويستعد 
الحزب  من  لالستقالة  والتنمية  العدالة 
وتأسيس حزب سياسّي جديد نتيجة شعورهم 
بنفسه  يرمي  )كمن  أردوغان  نهاية  بقرب 

للبحر من سفينة آيلة للغرق(.
 وتفيد التقارير أّن الرئيس السابق عبد هللا 
باباجان  علي  السابق  الماليّة  ووزير  جول 
يقودان هذا الجهد. وقد أحيل هؤالء األفراد 
من  مستاءين  سنوات،  لعدة  الهامش  إلى 
لكنهم  أردوغان،  حكم  تحت  تركيا  مسار 
خائفون من تحّديه خوفًا من االنتقام. ويبقى 
أن نرى ما إذا كان الناخبون سيجدون هذا 
واألمر  به.  موثوقًا  بديالً  الجديد  الحزب 
العدالة  بحزب  أساسيّاً  انقساماً  سيسبُب 
ما  اختيار  األفراد  والتنمية، وسيتعين على 

إذا سيكونون مع أردوغان أو معارضيه.
هذه  ظهور  كيفية  عن  النظر  وبغض 
تمَّ إضعاف  أنّه   الواضح  المتغيرات، فمن 
أردوغان وحزبه، ومن غير المؤكد واألقل 
احتماالً أن يتمكنوا من استعادِة ثقِة الناخبين. 
الجمهورّي  الشعب  حزُب  وجد  بالمقابِل 
طريقة للتواصل مع الناخبين وإقناعهم بأنّه 
انتخابيّة  ومنصة  مرشحين  لديهم  يكون  قد 
شأنّها  من  موثوقة  سياسات  على  ترّكز 
يبدو أنَّ  المجتمعيّة، في حين  المشاكل  حّل 
يهتمون  والتنمية  العدالة  وحزب  أردوغان 

فقط بالحفاظ على قاعدة سلطتهم.

مركز سرتاتفور األمريكي: «نهاية أردوغان باتت وشيكة«

)مسد(  الديمقراطية  سوريا  مجلس  أدان 
عما  صدر  ما  رسمّي  بياٍن  عبر  الجمعة 
يُسّمى بـ«االئتالف الوطنّي السورّي لقوى 
سّماه   ما  وجود  حول  والتغيير«  الثورة 
الفرات  شرق  لتحرير  طوارئ  خطة  بـ« 
الديمقراطي.  االتحاد  حزب  سلطة  من 
واعتبرت ذلك دليل هلعه من شبه اإلجماع 
الحاصل حيال إمكانيّة مشاركة آمنة وازنة 
العملية  في  الديمقراطيّة  سوريا  لمجلس 

السياسيّة.

االئتالف  عن  صدر  ما  أّن  البيان  واعتبر 
ومضيّها  الدفينة  أنقرة  رغبة  منه  »يتلّمس 
في ارتكاب المزيد من االحتالالت تُضاف 
والباب  لجرابلس  السابقة  احتالالتها  إلى 
من  ولمناطق  المقاومة  ولعفرين  واعزاز 

الشماليين«،  والالذقية  حماة  وريفي  إدلب 
يعاني  الذي  التركّي  »النظاَم  البيان:  وتابع 
وبنيويّة  واقتصاديّة  سياسيّة  أزمات  من 
ما  تحميلهم  هؤالء  في  يرى  داخليّة 

استطاعوا بهدف تصدير أزماته«.

سوريا  وشرق  شمال  أبناء  البيان  ودعا 
وفي  سوريا  داخل  في  السوريين  وجميع 
خارجها إلبداِء اليقظِة ومواجهِة االئتالِف، 
كما دعا األمين العام لألمم المتحدة ومبعوثه 
العربيّة  والجامعة  األمن  مجلس  الخاص، 
للحدِّ من  يلزم  الدولّي التخاذ ما  والتحالف 
الدور العدائّي للنظام التركّي والعمل على 
إنهاء احتالله وانتهاكاته للعهود والمواثيق 

الدوليّة

مسد يدعو إىل اليقظة ومواجهة االئتالف

االكتئاب عند األطفال أخطر من عند الكبار

أنواع الرتبة الزراعية وتوزعها

تصرفات احليوانات الغريبة

قتال  شخصين  أّن  رويترز  وكالة  ذكرت 
وجرح آخران جراء انفجار سيارة مفخخة 
بوالية ريحانلي جنوب تركيا يوم الجمعة، 
أّن  تركيّة،  إعالم  وسائل  ذكرت  وكذلك 
مبنى  من  بالقرب  انفجرت  مفخخة  سيارة 
قائمقاميّة ريحانلي جنوب البالد. فيما قالت 
بعض  المصادر إن االنفجار حصل عندما 
ذخيرة  تنقل  مرتزقة  مجموعات  كانت 

وأسلحة من مكان إلى آخر. 

رفضت النيابة العامة التركيّة طلب زيارة 

عائالت المعتقلين إلى سجن إيمرالي بحجة 

»تقنين حقوق المدانين«. وكان شقيق عبد 

هللا أوجالن، محمد أوجالن ووكيله مظلوم 

يلدرم،  حاميلي  المعتقل  وشقيق  دينج 

خيري  المعتقل  وشقيق  يلدرم  بوالت 

كونار، أمين كونار وشقيقة المعتقل ويسي 

أكتاش، صبيحة آصالن، قد راجعوا النيابة 

العامة التركيّة في مدينة بورصا التركية، 

الجمعة؛ وذلك بهدف زيارة المعتقلين.

انفجار يف
 جنوب تركيا

طلب الزيارة إىل 
ة 

ّ
إميرايل ترفض مر

أخرى
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الدعم  عن ضعف  التقارير  من  الكثير  كتبنا 
بعد  نتخطَ  لم  بحيث  المرأة،  لرياضة  المقدم 
تترجم  لم  والتي  البراقة  الشعارات  مرحلة 
على أرض الواقع بالشكل المطلوب، وشهدنا 
هذا  نوادي  تسعة  بمشاركة  إيجابي  خطوة 
العام، وهذا خطوة رائدة تعتبر لرياضة كرة 
القدم النسائية، بحيث شارك في دوري العام 
الماضي أندية: قامشلو بطل الدوري ـ أهلي 
جودي  ـ  الثاني  المركز  الوصيف  عامودا 
الكأس  وفي  حله،  تم  براتي  ـ  كانيه  ـ سري 
وهذا  البطولة،  في  قنديل  سيدات  شاركت 
المشاركة  األندية  غير  األندية  زادت  العام 
الجزيرة  من: عمال  كالً  المنصرم  العام  في 
ـ األسايش بتمثيل من سيدات براتي بعد حل 

النادي ـ الطريق ـ فدنك.
الشباب  هيئة  في  المرأة  مكتب  من  كل  قدم 
في  األنثوية  الرياضة  ومكتب  والرياضة 
حسب  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد 
في  لألندية  رياضية  مستلزمات  إمكانياتها 
لتأمين  العمل  وجاري  الماضية  السنوات 
وسط  لألندية،  بالمجان  تدريبتين  حصتين 
حصص،  ثالثة  تكون  بأن  األندية  مطالب 
بمبالغ  بالدعم  طالبت  األندية  بعض  وحتى 
ويتم  المستلزمات،  تقديم  عن  عوضاً  مالية 
قدموها  التي  والمطالب  المقترحات  دارسة 

من قبل المعنيين.
لألندية  المقدم  الدعم  أنواع  الحقاً  وسيعرف 
الشباب  هيئة  في  المرأة  مكتب  قبل  من 

في  األنثوية  الرياضة  ومكتب  والرياضة 
االتحاد الرياضي، علماً أنه يجب تخصيص 
في  المرأة  هيئة  قبل  من  خاصة  ميزانية 
اإلدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا لرياضة 
مرحلة  دخلت  ألنها  النسائية  الجزيرة  إقليم 
نحو  لدفعها  الجهود  تكثيف  وتتطلب  مميزة 
األفضل بشكٍل دائم، وعدم تركها في مرحلة 

الجمود أو التراجع.

ومن المقرر أن ينطلق دوري السيدات لكرة 
الشهر  بداية  في  الجزيرة  إقليم  ألندية  القدم 
كأس  مباراة  تسبقه  العام،  هذا  من  الثامن 
وأهلي  قامشلو  ناديي  سيدات  بين  السوبر 

عامودا.

نجحت المدربتان الهولندية سيرينا ويجمان، 
إلى  الوصول  في  إيليس،  جيل  واألمريكية 
للسيدات  العالم  كأس  من  النهائية  المباراة 
المنتخبان  تمكن  أن  بعد  فرنسا،  في   2019
بجميع  الظفر  من  واألمريكي  الهولندي 
فوز  تكرار  الطرفان  ليضمن  المباريات، 

مدربة أنثى باللقب العالمي.
 9 فقط  تواجد  البطولة  منافسات  وشهدت 
المنتخبات  تدريب  إناث على رأس  مدربات 
على  يعتمد  منتخباً   24 أصل  من  النسائية، 
المدربين الرجال، إال أن هذا األمر لم يمنع 
من تكرار فوز مدربة أنثى باللقب، كما حدث 
والتي  كندا،  في   2015 السابقة  النسخة  في 
فاز بها منتخب أمريكا بقيادة المدربة الحالية 

جيل إيليس.
على  سيطروا  قد  الرجال  المدربون  وكان 
لقب كأس العالم للسيدات في بدايتها، ويعتبر 
 68 دورانس،  أنسون  األمريكي  المدرب 

األولى  بالنسخة  يفوز  مدرب  أول  عاماً، 
1991 في الصين.

عاماً،   65 بيليرود،  إيفين  النرويجي  وتبعه 
الراحل  األمريكي  ثم  بالسويد،   1995 في 

توني دي كيكو، عام 1999 في أمريكا.
أمريكا،  في   2003 التالية  النسخة  وخالل 

اللقب  تحصد  أنثى  مدربة  أول  ظهور  بدأ 
العالمي، عبر األلمانية تينا ثيون، 65 عاماً، 
نيد،  سيليفا  مواطنتها  اإلنجاز  تكرر  أن  قبل 
55 عاماً، في النسخة التالية 2007 بالصين.
ساساكي،  نوريو  الياباني  المدرب  أن  إال 
النساء  انتصارات  سلسلة  قطع  عاماً،   61

في   2011 التالية  بالنسخة  بانتصاره 
إيليس  جيل  األمريكية  تعيد  أن  قبل  ألمانيا، 
التالية  النسخة  في  النسائية  االنتصارات 

2015 في كندا.
على  اعتمدت  التي  المنتخبات  أن  يذكر 
هي  الحالية  النسخة  في  اإلناث  المدربات 
دياكر،  كورين  الفرنسية  مع  فرنسا  منتخب 
فوس  مارتينا  األلمانية  مع  ألمانيا  منتخب 
مع  أفريقيا  جنوب  منتخب  تيكلنبورغ، 

األفريقية ديسيري إليس.
ميلينا  اإليطالية  مع  إيطاليا  ومنتخب 
بيرتوليني، منتخب اليابان مع اليابانية أساكو 
األسكتلندية  مع  إسكتلندا  منتخب  تاكاكورا، 
الهولندية  مع  هولندا  منتخب  كير،  شيلي 
سارينا ويجمان، منتخب تايالند مع التايالندية 
أمريكا  منتخب  سراثونجفيان،  نوينجروتاي 

مع األمريكية جيل إيليس.

ليس باألمر السهل العيش تحت ظلم مرتزقة 
ممارسة  من  األطفال  حرموا  الذين  داعش 
الرياضة واليوم بعد تحرير مناطقهم على يد 
قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور، 
عجلة الرياضة تعود للدوران من قبل االتحاد 

خمسة  وافتتحت  الزور،  بدير  الرياضي 
مراكز تدريبية للعبة كرة القدم للصغار.

رياضياً،  هامة  قضية  األطفال  واستهداف 
لرياضة  المستقبلية  القاعدة  هم  فاألطفال 
بمراكز  تدريبيهم  عبر  وخاصةً  أفضل 
تدريبية تفتقر لها معظم المدن والمناطق في 
شمال وشرق سوريا، وهذه الخطوة تأتي في 
في  اإلمكانيات  قلة  رغم  الصحيح  الطريق 

المناطق المحررة في دير الزور.
بقرى:  هي  مبدئية  كخطوة  المراكز  وهذه 
والحوايج  وسفيرة  والصبحة  الطيانة 
كبيرة  فائدة  ذات  وتعتبر  والهرموشية، 
وخاصةً لهؤالء األطفال الذين كانوا يعيشون 
واإلجرام  القتل  يوم  كل  تشهد  مناطق  في 
الرياضة  فممارسة  داعش.  مرتزقة  قبل  من 
منهم،  الكثيرين  هواية  القدم  لكرة  ولعبهم 
تُنسيهم  أجواء  في  تُدخلهم  أنها سوف  ناهيك 
مرارة العيش في حقبة مرتزقة داعش اللذين 

حرموهم حتى اللعب بكرة القدم.

االتحاد  أجراها  التي  القرعة  أسفرت 
قوية  مباريات  عن  القدم،  لكرة  اإلسباني 
الجولة األولى  الثالثة، في  الكبرى  لألندية 
والتي   ،)2020-2019 )موسم  الليغا  من 

ستنطلق في 17 آب المقبل.

وسيحل برشلونة، حامل اللقب، ضيفاً على 
أتلتيك بلباو في ملعب سان ماميس.

الوصافة،  صاحب  مدريد  أتلتيكو  أما 
ديربي عاصمي،  في  خيتافي  فسيستضيف 
باأليدوس  ملعب  مدريد  بينما سيزور لاير 

معقل سيلتا فيغو.

األولى  الجولة  مواجهات  بقية  وجاءت 
 × إسبانيول  إيبار،   × مايوركا  كالتالي: 
إشبيلية، أالفيس × ليفانتي، فالنسيا × لاير 
سوسيداد، ليغانيس × أوساسونا، فيالاير × 

غرناطة.

وستقام مباراة كالسيكو مرحلة الذهاب بين 
كامب  ملعب  على  وبرشلونة،  مدريد  لاير 
المقبل،  أول  تشرين   27 أو   26 يوم  نو، 
ضمن الجولة الـ10، بينما سيُلعب كالسيكو 
على  آذار،  وأول  شباط   29 بين  العودة 
الجولة  ضمن  برنابيو،  سانتياغو  ملعب 

الـ26.

وأتلتيكو،  الريال  بين  مدريد  ديربي  أما 
»الروخيبالنكوس«  معقل  في  أوال  فسيقام 
الجولة  ضمن  أيلول،   29 أو   28 يوم 
الثاني  الدور  لقاء  يُلعب  أن  على  السابعة، 

في البرنابيو، يوم 1 أو 2 شباط.

برشلونة  بين  كتالونيا  ديربي  وسيقام 
يوم  ذهاباً،  األخير  معقل  في  وإسبانيول، 
4 أو 5 كانون ثان، على أن تُلعب مباراة 

اإلياب في كامب نو، يوم 9 أو10 أيار.

وستنطلق البطولة يوم 17آب، بينما ستختتم 
يوم 24أيار2020.

متوجاً  الماضي  الموسم  برشلونة  وأنهى 
حل  بينما  نقطة،   87 برصيد  الليغا،  بلقب 
برصيد  الثالث  المركز  في  مدريد  لاير 
عاشه  كارثي  موسم  بعد  فقط،  نقطة   68
المحلي  المستويين  على  الميرينجي 

والقاري.

الرشد  سن  يبلغ  لم  من  كل  هو  القاصر   
ولم يمتلك األهلية العقلية والقانونيّة إلدارة 
أو  شاباً  أكان  سواء  بنفسه،  حياته  شؤون 
أكبر  خصوصيّة  المسألة  وتكتسب  شابة، 
عندما تتعلق بالفتاة نظراً ألهمية المرأة في 
دوٍر  إسناد  يمكن  ال  إذ  والمجتمع،  األسرة 
تحتاج  لفتاة  األسرة  قيادة  ومهمة  تربوّي 

لمزيد من التوجيه والرعاية.
من  القاصرات  زواج  ظاهرة  تعتبر  بذلك 
أكثر الظواهر االجتماعيّة خطورة، فالفتاة 
التي ماتزال تعيش مرحلة الطفولة وتتلقى 
من  الكثير  تنقصها  األهل،  من  الرعاية 
خبرات الحياة والوعي. والمتعارف أّن سن 

الرشد يعني بلوغ الثمانية عشر عاماً.
عالمية  ظاهرة  القاصرات  زواج  ظاهرة   
أسبابها  أهمِّ  ومن  بمجتمعنا،  تنحصر  ال 
العادات والتقاليد البالية، والفقر حيث يكثر 
عدد أفراد العائلة الواحدة ما قد يؤّدي إلى 
بعمٍر صغير،  بناتهم  بتزويج  األهل  تفكير 

للتخفيف من المصروف.
مناطق  في  مستمرة  الظاهرة  هذه  مازالت 
شمال وشرق سوريا، وذلك نتيجة ظروف 
مختلفة ومتفاوتة منها الفقر ومراحل نزوح 

خوف  نتيجة  ألخرى،  منطقة  من  األهالي 
مخيماً  اإلرهاب  ظالم  كان  حين  األهالي 
على المنطقة فاعتبروا الفتيات عبئاً عليهم.

دار املرأة مؤسسة صلحّية
 ليست قضائّية

زواج  موضوع  حول  بالسؤال  توجهنا 
الصلح  لجنة  في  اإلداريّة  إلى  القاصرات 
بدار المرأة في قامشلو بهية مراد، فقالت: 
»بعد انطالق ثورة روج آفا وشمال سوريا 
تشّكلِت الهيئاُت واإلداراُت الذاتيّة والمدنيّة 
لتُعنى  المرأة  دار  فافتُتِح   ،2014 عام 
لصدور  إضافةً  وشؤونها،  المرأة  بقضايا 
دار  وتسعى عضوات  بها،  قوانين خاصة 
عانت  التي  المرأة  القيود عن  لرفع  المرأة 
منها في المجتمع األبوّي السلطوّي. وبهذا 
القضايا، فكان  الكثير من  الشأن قمن بحلِّ 
المجتمع والعالقات  فّعال لحفظ  للدار دور 
بالقول:  بهية  وشّددت  االجتماعيّة«، 
مؤسسة  وليست  صلحيّة  المرأة  دار  »إّن 

قضائيّة«.

وأضافت بهية: »أكثر القضايا التي وردت 
إلى دار المرأة هي قضية زواج القاصرات، 
بشكٍل  الطالق  نسبة  ارتفاَع  سبّبت  والتي 

كبير«. 
الفتاة  انفصال  أّن  إلى  بهية  وأشارت 
الزواج  نتائج  من  زوجها  عن  القاصرة 
بشكٍل  الفتاة  نضوج  عدم  بسبب  المبكر، 
الزواج  حالة  مع  التعامل  تتقن  فال  كاٍف، 
جيّداً، وبخاصة في الحاالت التي يكون فيها 
فارُق السن كبيراً بينهما، ما يسبب بحدوث 

مشاكل عدة منها الطالق. 
تحدثنا بهية عن إحدى القضايا التي وردت 
عمرها  فتاة  قصة  وهي  المرأة،  دار  إلى 
عمره  شاب  من  الزواج  أرادت  عاماً   17
الموافقة،  المرأة  دار  فرفضت  عاماً،   35
كون الفتاة قاصرة، وبعد مرور عاٍم، تمت 

الموافقة على الزواج، ولألسف.
مشاكل  وقعت  الزواج  من  أشهر  عدة  بعد 
كانت  الفتاة  هذه  بأّن  بهية  وبيّنت  بينهما. 
أهل  قبل  من  المنزلّي  للعنف  تتعرض 

أنّه  كما  بضربها  الزوج  ويقوم  الزوج، 
الليل،  منتصف  في  المنزل  من  طردها 
الالأخالقّي مع زوجته،  تعامله  ناهيك عن 
إلى  القضية  أُحيلت  الزوج  رغبة  وحسب 
محكمة العدالة ليتّم الطالق بينهما. والجدير 
بالذكر بأّن الفتاة الصغيرة توشك أن تصبح 
السلبيّة  اآلثاَر  وندرك  وقت.  بأقرب  أماً 
في  حامل  امرأة  كّل  لها  تتعرض  التي 
نفسيّة  ضغوطاً  تسبّب  والتي  صغير،  سٍن 

ومضاعفات صحيّة أخرى.  
بهية  الصلح  لجنة  في  اإلداريّة  ونوهّت 
للوصول  تسعى  المرأة  دار  بأّن  مراد، 
الكومينات  طريق  عن  النساء  كافة  إلى 
النساء  لتعريف  توعويّة  دورات  وإعطاِء 
الزواج  ظاهرة  من  والحد  حقوقهن،  على 

القاصرات. 
ختمت بهية بشكر كل من يساهم بمساعدة 
كدار  نحُن  علينا  »يجب  بالقول:  المرأة، 
كونها  المرأة  حقوق  على  الحفاظ  المرأة 

الركيزة األولى في بناء مجتمع سليم«.

العضوة  شددت   - لكي  كركي   / روناهي   
في قوات المجتمع براءة فارس في حديثها 
الشمال  ثورة  بعد  أدركت  المرأة  أن  على 
وتحمي  تصون  أن  يعني  ماذا  السوري 
العقول،  نخرت  التي  اآلفات  من  المجتمع 
مسار  تغير  أن  وحاولت  ذاتها  من  فبدأت 
التفكير كي تتحول إلى كيان مستقل يحافظ 
وحرية  المشترك  العيش  معتقدات  على 

المرأة من كافة الشعوب.

محاية اجملتمع مسؤوليتنا 

عليه  والمحافظة  المجتمع  جوهر  حماية 
حماية  قوات  مهام  أبرز  من  أضحى  نقياً؛ 
المجتمع في شمال وشرقي سوريا، والجدير 
فأن  لذا  المهام،  أصعب  من  أنها  بالذكر 
المجتمع  حماية  قوات  وعضوات  أعضاء 
الواقعة  المسؤولية  من  عال  قدٍر  على 
المجتمع  يدرك  أن  بد  وال  عاتقهم،  على 

التوعية  خالل  من  ومهامهم  عملهم  ماهية 
وتدريب األعضاء ذاتهم على مبدأ الحماية 
وال  الشعوب،  متعدد  لمجتمع  الجوهرية 
يتعلق  فيما  المهمة صعبة هنا  أن تكون  بد 
مجتمع  في  وتدريبها  وتنظيمها  بالمرأة 
عانت فيه من الذهنية الذكورية، وقد تحتاج 
بعض الوقت كي تتحرر من فكرها المقيد، 
حماية  لقوات  االنضمام  يكون  قد  لذلك 
للمرأة  بالنسبة  الخطوات  أولى  المجتمع 
جديدة  لذات  وتكوينها  العقبات  لتخطي 
خالية من التعقيدات المجتمعية البالية التي 
أكثر  ولإللمام  حقوقها،  أبسط  من  حرمتها 
بواقع عمل قوات حماية  المجتمع »المرأة 
قوات  عضوة  مع  لقاًء  لصحيفتنا  كان  »؛ 
ناحية  بالمرأة في  الخاصة  المجتمع  حماية 

كركي لكي براءة فارس.

حترير املرأة ذاتها من القيود،
 هو حترير للمجتمع

منذ  المجتمع  حماية  قوات  إلى  انضممت 
تدريب  ألول  وخضعت  التأسيس،  بداية 
كان  البداية  ففي  المجتمع،  بحماية  خاص 
عدد النساء المنضمات قليل جداً، أما اآلن 
في  امرأة  مئة  قرابة  ويوجد  زاد،  فالعدد 
ناحية كركي  في  الجوهرية  الحماية  قوات 
قوات  في  العضوة  قالته  ما  هذا  لكي، 

المجتمع »المرأة« براءة فارس.
مبدأ  بأن  »نرى  بالقول:  براءة  وأضافت 
فقط،  الرجال  على  مقتصر  غير  الحماية 
فحركة التحرر الكردستانية قد أثبتت عكس 
ثالثين  من  أكثر  فمنذ  المجتمع،  اعتقاد 
الرجل في  إلى جانب  المرأة  سنة شاركت 
سبيل  في  بنفسها  جبال كردستان وضحت 
نصرة الشعوب المظلومة، أمثال الشهيدات 
وساكنة  وصالحة  وزوزان  »روكن 

جانسيز«، وقبلهن ليلى قاسم«.
المسيرة  »تستمر  قائلةً:  براءة  واختتمت 
إلى  الديمقراطية  األمة  قائد  أفكار  بفضل 

يومنا هذا، وبفضل فلسفته تمكنا نحن النسوة 
هنا من تغيير أفكارنا وتخطي كافة العقبات 
لتحقيق ذواتنا، وبعد ثورة 19 تموز ازداد 
من  والمتحررات  المقاتالت  النساء  عدد 
فأنشأنا  البالية،  الذكورية والعادات  الذهنية 
قوات  المرأة  حماية  وحدات  جانب  إلى 

حماية المجتمع« المرأة ». 

شهر  في  فنلندا  أعلنته  الذي  الرفض  بعد 
صفوف  ضمن  قاتل  من  كل  بعودة  آذار 
اآلن  تؤكد  أراضيها،  إلى  داعش  مرتزقة 
أيضاً رفضها استقبال نساء وأطفال داعش 

الذين يقطنون مخيم الهول في سوريا.

ذهبوا  الذين  المتطرفين،  موضوع  يعتبر 
إلى سوريا والعراق، وانضموا إلى صفوف 
من  أسرهم  وتم  اإلرهابي  داعش  مرتزقة 
الديمقراطية  سوريا  قوات  وحدات  قبل 

QSD من أولويات جدول أعمال فنلندا.

ورد رئيس وزراء الحكومة االئتالفية آنتي 
هنريكسون  ماجا  آنا  العدل  ووزيرة  رينيه 
على أسئلة حزب المعارضة بعد انتخابات 
استقبال  موضوع  بخصوص  14نيسان 
الذين كانوا قد انضموا لصفوف  المرتزقة 
عودة  في  يساعدوا  لن  أنهم  وأكدا  داعش، 

هؤالء األشخاص.

33 طفاًل و11 امرأًة من أصل 
فنلندي يف املخيم

بشأن  رينيه  أنتي  الوزراء  رئيس  وقال 
للغاية  معقدة  مشكلة  إنها  الحكومة:  موقف 
وإن الحكومة تسعى إلى إيجاد حل معتمدة 
في  لكن  واإلنسانية،  األخالقية  القيم  على 
الناحية  من  الموضوع  تُقيّم  نفسه  الوقت 

األمنية.
وذكر رينيه أن القنصلية لن تساعد هؤالء 
األشخاص المتواجدين في سوريا من أجل 
من  نوايا  أي  لدينا  »ليس  وقال:  العودة، 
أجل مساعدة هؤالء األشخاص عن طريق 

القنصلية«.
هنريكسون  ماجا  آنا  العدل  وزيرة  وقالت 
هؤالء  حصل  حال  في  »إنه  أيضاً: 
هنا  إلى  للوصول  فرص  على  األشخاص 
مؤسسات  ذلك،  في  بالتحقيق  سنقوم  فإننا 
حماية األطفال ستقوم باإلجراءات المناسبة 

بالتأكيد«.

رئيس  قبل  من  التصريحات  هذه  وباتت 
حالة  في  سبباً  العدل  ووزيرة  الوزراء 

الرفض الشعبي وعدم الرضا.
وقدمت البروفيسورة في جامعة آبو جوهانا 
في  الفنلندية  الحكومة  ضد  شكوى  نيمي 

لجنة حقوق األطفال في األمم المتحدة.
مع  النساء  إحضار  من  البد  إنه  وقالت 

البقاء  النساء  أرادت  حال  في  إال  األطفال 
هناك فيجب في هذه الحالة إحضار األطفال 

وحدهم.
يذكر أنه يوجد في مخيم الهول في سوريا 

33 طفالً و11 امرأةً من أصل فنلندي.
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تقرير/ ليكرين خاني

تقرير/ كروب روناهي

هبية مراد 

براءة فارس

روناهي / قامشلو ـ لعبة كرة القدم كانت حِكرًا على الرجل يف روج آفا وكان من امُلعيب لعب 
الفتاة وممارستها هلذه الرياضة صاحبة اجلماهريية األكرب يف العامل ويف مناطقنا، لكن بعد ثورة 
الرياضة  معرتك  ودخول  املشهد  تسيّد  الرياضية  الفتاة  استطاعت  2012م،  بعام  آفا  روج 
اجلزيرة،  إقليم  أندية  نوادي  ضمن  القدم،  لكرة  نسائية  فِرق  بتشكيل  كانت  اخلطوات  وأهم 

وسط عدم تلقيها الدعم املطلوب حتى اآلن.

روناهي/ قامشلو - زواج القاصرات ظاهرة اجتماعيّة سلبيّة وخطرة كوهنا تسبب اهنيار 
األسرة وهي البنية األساسيّة للمجتمع، واملطلوب تضافر اجلهود اجملتمعية حللها، ولِدار املرأة 

دور الفتٍ يف هذا اجملال.

مرآة املرأة

هيفيدار خالد

املرأة ضحية احلروب

بالنساء  والرعاية  العناية  مستوى  يعتبر 
تحضر  مدى  لقياس  أساسياً  معياراً 
إحدى  النساء  رعاية  وتشكل  المجتمعات، 
وقتنا  في  والمنظمات  الدول  أولويات 
حق  مشروعية  من  تنبثق  والتي  الراهن 
من  غيرها  مع  متكافئة  فرص  في  المرأة 
وفي  الحياة  مجاالت  كافة  في  الرجال 

العيش بحرية وكرامة.

اليوم  األوسط  الشرق  منطقة  في  فالمرأة 
وثقافية  اجتماعية  معوقات  وتواجه  تعاني 
تعيق  معظمها  كثيرة  وقانونية  واقتصادية 
ومنها  األمور،  من  العديد  في  المرأة  حق 
وعدم  والميراث  اإلرث  في  حقها  إنكار 
باستقاللية  االقتصادية  بحقوقها  تمتعها 
في  بها  المطالبة  في  الحق  منحها  وعدم 

كافة الظروف.

ونرى بأنه ليس هناك قوانين تحمي المرأة 
من العديد الحاالت التي تتعرض لها، منها 
حاالت الطالق وفقدان المعيل، وبذلك عدم 
يسبب  مما  لها  اقتصادي  مردود  وجود 
صعبة  حالة  في  ووضعهن  النساء  إفقار 
للغاية إذا ما توفي والديها أو طلقها زوجها 
عائقاً  سبب  األمر  وهذا  زوجها،  مات  أو 
كبيراً للكثير من النساء، فالعادات والتقاليد 
تجبر  كثيراً  المجتمع  في  الموجودة  البالية 
المستقل  بالسكن  لإلناث  يقبلوا  أال  األهل 
لوحدهن أو حتى مع أوالدهن، سواًء كان 
األوالد كباراً أم صغاراً، باإلضافة إلى أن 
المنفصلين  الرجال  من  العظمى  الغالبية 
مسكن  بتأمين  يقومون  ال  زوجاتهم  عن 
عن  البحث  المرأة  تضطر  مما  للمرأة 
الحرب  أجواء  في  تعيش  وهي  حلول، 
ال  التي  والمعاناة  النزوح  حيث  الطاحنة 

تعد وال تحصى. 

النساء  تعددت  الراهن،  الوضع  ظل  وفي 
طلقهن  والالتي  أزواجهن  فقدن  ممن 
المعيلة  هي  المرأة  وأصبحت  أزوجهن، 
تلك  مقابل  يتوجب  ولكن  لألسرة، 
متطلبات  من  العديد  توفير  المسؤولية 
كونها  ذلك  ألسرتها،  الرئيسية  الحياة 
المرأة  المنزل.  لهذا  أصبحت عماد األول 
ومازالت  الظروف  من  الكثير  عانت 
الحروب  استمرار  مع  وخاصة  تعاني 
فالحروب  المنطقة  في  والصراعات 
الكثير  بحياة  أودت  المنطقة  تشهدها  التي 
للذكور  وكان  األبرياء،  األشخاص  من 
النصيب األكبر الستشهادهم، تاركين من 
لهم  معيل  بدون  وأطفالهم  نسائهم  خلفهم 
ال حوة وال قوة لهم، حتى أصبحت تلعب 
تعيله،  لكي  بالبيت  والمرأة  الرجل  دور 
بين  ما  لوحدها  األدوار  تتبادل  وأصبحت 

مربي ومعيل ومسؤول.

يحدث  ما  كل  مسؤولية  تتحمل  من  فهي 
يكون  أن  بد  ال  كان  لذلك  حولها،  من 
إلكمال  مقومات  األقل،  على  المرأة  لتلك 
مسيرتها الحياتية التي تُركت بها وحدها، 
والتي أرى أن من أولويات تلك المقومات 
لحقوقها  والوصول  بحرية  العيش  الحق 
التي يجب أن تصل لها، فتلك المرأة التي 
عانت وما زالت تعاني تستحق الكثير من 

حقوقها المغتصبة. 

جهود  تتطلب  للحقوق  الوصول  بالطبع 
تنظيم  إلى  باإلضافة  المرأة  من  كبيرة 
ورصف صفوفها والمطالبة بأبسط حقوقها 
في الحياة وتكثيف جهودها التوعوية التي 
تسمو من نضال المرأة وكفاحها من أجل 
وتصعيد  بكرامة،  والعيش  الحرة،  الحياة 
لحصول  والثقافية  االجتماعية  فعاليات 
من  وخالصها  األساسية،  مطالبها  على 
المنطقة  اجتاحت  التي  الحرب  براثن 

وتستمر دون توقف.

حمررة الصفحة/ميديا غامن حمرر الصفحة/ جوان حممد

جوان محمد

الدراجات اهلوائية 
مشروع ليوم واحد فقط
المتابعة واالستمرارية عوامل مهمة في نجاح 
المشاريع  الكثير من  يقام، ولكن  أي مشروع 
فقط،  واحد  ليوم  تكون  والخطوات  واألفكار 
وحتى  محدودة  لفترة  تأثير  هنالك  يكون  وقد 
ولكن  نفسه،  اليوم  في  تزول  منها  البعض 
االستمرار في التذكير بخطوة ذلك المشروع 
يُعطي دافعاً لنجاح الفكرة والوصول ألهدافها، 
ترسيخ  عملية  في  تكمن  الصعبة  والمهمة 
خطوة أو فكرة غريبة في ذهنية مجتمع قد ال 
المجتمع  فوائدها عليه، وذلك ألن هذا  يدرك 
ال  قد  قديمة  وتقاليد  بأعراف  متمسًك  مازال 
تلومه من ناحية، ولكن في نفس الوقت عليك 
كل  في  المجتمع  ونظرة  ذهنية  لتغيير  العمل 
كما  وخاصةً  نفسه،  على  غريباً  يجده  أمر 
المجتمع.  على  فوائد  هنالك  كان  لو  ذكرت 
لقيادة  حملة  أقيمت  المنصرم  األسبوع  في 
»عجالت  شعار  تحت  الهوائية  الدراجات 
المرورية  السالمة  تعزيز  بهدف  السالم« 
بدنية  تلوثاً وصحة  أقل  بيئة  والحصول على 
فيها  وشارك  أكبر،  مجتمعي  وتقارب  أفضل 
والشابات  والشباب  األطفال  من  العشرات 
منهم رياضيين ومشجعي الرياضة وأعضاء 
وكانت  المدني،  المجتمع  منظمات  من 
لبناء  سند  »منظمة  قبل  من  منظمة  الحملة 
تحرك  وبدأ  للتنمية«،  شار  ومنظمة  السالم، 
أوصمان  دوار  من  والمشاركين  المشاركات 
صبري بمدينة قامشلو وجابوا أحياء السياحي 
وشوارع القوتلي ومنير حبيب وانتهوا بجانب 
بقامشلو،  آذار  الثاني عشر من  ملعب شهداء 
وذلك بتكريم رمزي للمشاركات والمشاركين، 
ولكن هذه الخطوة شغلت اإلعالم لبضعة أيام 
ومن ثم تم نسيانها وهذا األمر هو حال الكثير 
الكثيرين  وحتى  والحمالت  المشاريع  من 
يظنون بأن القضية عندما تكون مقامة من قبل 
الجمعيات والمنظمات الخيرية هي لالستغالل 
المنظمات  أغلب  أن  بحكم  فقط،  المادي 
أصبحت في عيون المجتمع عبارة عن مجرد 
منظمات شكلية همها جني األموال ألعضائها 
في سياق تقاعس هذه  فقط، ولن أدخل كثيراً 
ال  وحتى  اإلنساني.  عملها  في  المنظمات 
المنظمات  من  قليلة  قلة  فهنالك  القضية  نعمم 
مثل  الخطوة  وهذه  والمجتمع،  البيئة  تخدم 
إليها  النظر  يجب  الهوائية  الدراجات  قيادة 
فهي  الجوانب وأولها رياضياً  الكثير من  من 
رياضة عالمية ولها سباقات خاصة والعبين 
في  الهوائية  الدراجات  وسباقات  ومدربين، 
رياضية  تعتبر  العالم  في  البلدان  من  الكثير 
كبيرة  فائدة  ولها  كبيرة،  جماهيرية  ذات 
حتى  كثيراً  بها  وينصح  اإلنسان  على صحة 
من  أنواع  خمسة  أفضل  من  تُصنف  أنها 
السباحة،  تضم  التي  الهوائية  التمرينات 
واستخدام  والرقص،  والمشي،  والركض، 
األجهزة الرياضية الهوائية، التي تساعد على 
تخفيف آالم المفاصل، وتعزيز صحة القلب، 
والعضالت، ويقول جوردون بالكبيرن وهو 
مدير البرامج في قسم إعادة تأهيل القلب في 
الوقائي  القلب  أمراض  بقسم  كلينيك  كليفالند 
أو  الهوائية  الدراجات  ركوب  إن  بأمريكا، 
لممارسة  مثالي  خيار  يعتبر  الثابتة  الدراجة 
الدراجات  وركوب  الهوائية،  التمارين 
من  ويخفض  للبدن  لياقة  يُعطي  الهوائية 
مستوى الدهون، ويزيد من مرونة عضالت 
الجسم، ويحمي الجسم بشكٍل عام من اإلصابة 
باألمراض، وفوائد كثيرة أخرى. في السابق 
روج  في  الهوائية  الدراجات  استخدام  كان 
الحالي  الوقت  في  ولكن  وبكثرة  متواجدة  آفا 
بعد ظهور الدراجات النارية والكهربائية قل 
الدراجات، ولكن المشكلة  االعتماد على هذه 
حالة  تعتبر  فهي  النساء،  عند  بقت  الكبيرة 
معيبة للمرأة أن تسوق دراجة هوائية وفي كل 
ممن  النسوة  بعض  إال  توجد  ال  مثالً  قامشلو 
ألماكن  للوصول  الدراجات  بركوب  يقمن 
عملهن، فهل سينجح مشروع عجالت السالم 
بتنمية فكرة ركوب النساء والشابات للدراجات 
حملة  مجرد  هي  ذكرنا  مثلما  أم  الهوائية؟؟؟ 

ومناسبة ومرت مرور الكرام؟؟؟.

املرصد 
الرياضي

زواج القاصرات ماضي رديء يتجدد يف حاضرنا

، غايتنا« 
ً
براءة الفارس: «محاية جوهر اجملتمع واحملافظة عليه نقيا

فنلندا ترفض استقبال نساء وأطفال داعش

هل ستتلقى أندية السيدات لكرة القدم 
الدعم املطلوب هذا العام؟؟؟

 على الرجال يف مونديال فرنسا
َ
املدربات ينتصرن

أطفال ديرالزور ميارسون هواياتهم 
ية

ّ
ر
ُ
الرياضية بِح

... حتديد موعد كالسيكو الليغا
ً
رمسيا
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لالتحاد  السياسي  المكتب  عضوة  أكدت 
في  صالح  نوروز  الكردستاني  الليبرالي 
األزمة  بأن  معها،  صحيفتنا  أجرته  حوار 
الجسد  قد مّزقت  لها سوريا  تتعرض  التي 
السوري وحولته الى أشالء، كما أوضحت 
سيستمر  إدلب  في  المسلح  التصعيد  بأن 
في حال لم تتوصل كل من الدولة التركية 
المحتلة وروسيا إلى تسوية جديدة، وبينت 
أنه يجب أن تشارك أمهات الشهداء في أّي 
داعش.  مرتزقة  لمحاكمة  تتشكل  محكمة 
ورأت بأن رسالة القائد أوجالن هي رسالة 
أن  إلى  وأشارت  المنطقة  أبناء  لكل  سالم 
الدولة التركية المحتلة تحاول رسم خارطة 
المنطقة بأفكار إخوانية وكان الحوار على 

النحو التالي:  
ـ كيَف تصفين الواقع السوري بعد مرور 

أكثر من ثماني سنوات على األزمة؟
التي  فالدماء  ُمزري،  اليوم  سوريا  واقع 
أُريقت والخراب الذي حل بالبلد مؤلم جداً، 
فصيحات الحرية تحولت إلى صيحات ألم؛ 
التحول  إلى  رغبة  وجود  عدم  ذلك  ومرد 
األزمة،  أطراف  قبل  من  الديمقراطي 
قد  والدولية  اإلقليمية  التدخالت  وكذلك 
إلى جسد  السوري، وحّولته  الجسد  مزقت 
عن  تبحث  الصراع  فأطراف  متهالك، 
صراعاتهم  ثمن  ويدفع  فقط  مصالحها 
الجغرافيا  ولألسف  السوري.  الشعب 
النزاعات  لحل  مكاناً  أضحت  السورية 
المدى  على  يوجد  وال  والدولية،  اإلقليمية 

القريب أي دالئل تشير إلى انفراج األزمة، 
السورية،  لألرض  تركي  احتالل  فهناك 
الشمال ومازال داعش  وهناك إرهاب في 
يّدعون  ومن  اإلرهابية،  بخالياه  نشط 
عن  أشواطاً  بعيدون  بالمعارضة  أنفسهم 
الجرح السوري ويساعدون المحتل التركي 

لتثبيت احتالله.
ـ حسب رؤيتكم كحزب يمتلك نظرة تحليلية 
لألوضاع السورية؛ إالَم ستؤول األوضاع 

في جبهة إدلب؟
عليها  يسيطر  إدلب  إن  المعروف  من 
إرهابية  بجماعات  دولياً  مصنفة  جماعات 
كجبهة النصرة التي بدلت اسمها إلى هيئة 
التي  المنطقة  هي  وإدلب  الشام،  تحرير 
التي  الفصائل  جميع  أرضها  على  يتواجد 
كما  السوري،  النظام  مع  التسوية  رفضت 
كل  ويرغب  التركي،  للنفوذ  خاضعة  أنها 
من النظام وروسيا السيطرة عليها من أجل 
إنهاء ملف المرتزقة. ففي األيام المقبلة إن 
المحتلة  التركية  الدولة  من  كل  تصل  لم 
بخصوص  جديدة  تفاهمات  إلى  وروسيا 
المسلح  التصعيد  فإن  حماه،  وريف  إدلب 
الشعب  وسيدفع  الموقف،  سيد  سيكون 
وحده كلفة التصعيد العسكري، فالوضع في 
للغاية؛ ألن جميع  إدلب هو وضع حساس 
المنخرطين في األزمة السورية من الناحية 

العسكرية يرغبون في السيطرة عليها.
ـ باتت قضية محاكمة مرتزقة داعش من 
ترون  أال  حل،  إلى  تحتاج  التي  القضايا 

على  دولي  طابع  ذات  محكمة  إنشاء  أن 
األرض التي تحّررت منهم من حق أبناء 

المنطقة؟
وذبحوا  المدن  دمروا  الذين  المرتزقة  إن 
السورية، وفرضوا على  بالشعوب  ونكلوا 
مناطق سيطرتهم األفكار الظالمية، وحّولوا 
آالف األمهات إلى ثكالى يجب أن يحاكموا 
على األرض التي تحررت منهم، ويُفّضل 
محاكمتهم  في  الشهداء  أمهات  تشارك  أن 
فهّن وحدهّن من تجّرعن الويالت واآلالم. 
في  شاركت  التي  الدول  نطالب  لذلك؛ 
التحالف أن تسعى إلى إقامة محكمة برعاية 
أن  يعلم  أن  الجميع  وعلى  المتحدة،  األمم 
أي تأخير في إقامة المحكمة سيعقد األزمة، 
فوجود اآلالف من المرتزقة دون حل شبيه 

بقنبلة موقوتة ستنفجر في أي لحظة.
بعث  بمحاميه  أوجالن  القائد  لقاء  بعد  ـ 
مفادها  السوريّة  الشعوب  إلى  برسائل 
الدعوة إلى الحوار وتغليب لغة السالم على 

لغة السالح كيف تقرؤون تلك الرسالة؟
القائد أوجالن هو رجل السلم دون منازع، 
فقد كّرس حياته منذ عشرات السنين لنشر 
مفهوم السلم والتآخي بين الشعوب، ففلسفته 
ورؤاه وتعمقه في تحليل الوقائع التاريخية 
أسس  تكريس  باتجاه  ينحو  أن  إلى  دفعته 
الحوار بين الشعوب، فهو يرى بأن الحوار 
مآسي  الشعوب  سيجنب  من  هو  وحده 
الحروب. لذلك؛ بعث بهذه الرسائل ونتمنى 
أن يُفتح له المجال ليشارك في صنع السالم 

قد  المنطقة  شعوب  فجميع  الشعوب،  بين 
يحمله  الذي  والمشروع  الحروب.  انهكتها 
األمة  بمفهوم  والمتمثل  أوجالن  القائد 
قابل  ديمقراطي  مشروع  هو  الديمقراطية 

للتطبيق في الحالة السورية. 
التركية  الدولة  تدخل  ِسر  ما  برأيِكم  ـ 
المحتلة في كل من سوريا والعراق وليبيا 

وغيرها من الدول؟
سيطرتها  التركي  االحتالل  دولة  فرضت 
العربية  الدول  معظم  على  اإلسالم  باسم 
على  يسيطرون  ومن  قرون،  أربعة  لمدة 
هم  الزمن  من  عقدين  منذ  تركيا  حكم 
العثمانيون الجدد، ويقود هذا التيار الرئيس 
الذي يسعى وهو يجلس  التركي أردوغان 
في قصره إلى إعادة رسم خريطة المنطقة 
شؤون  في  يتدخل  لذلك؛  إخوانية.  بأفكار 
بأنه  منه  هناك ظناً  المرتزقة  ويدعم  ليبيا، 
العثمانية  اإلمبراطورية  أمجاد  سيستعيد 
االنغماس  بوابة طرابلس، وأما قضية  من 
وبنائه  سوريا،  لشمال  واحتالله  التركي 
كردستان؛  باشور  في  العسكرية  للقواعد 
والقضية  الكرد  على  القضاء  منها  فالغاية 
العادلة للشعب الكردي والحياة الديمقراطية 

التي تؤمن بها شعوب المنطقة.

لحزب  الفرات  إقليم  فرع  رئيس  قال 
الحل  إن  أوسو  آزاد  المستقبل  سوريا 
السورية  األزمة  بحل  مرتبط  إدلب  في 
السوري،   - السوري  الحوار  عبر  وذلك 
حوار  طاولة  على  السوريين  وجلوس 
واحدة؛ للوصول لحلول لألزمة السورية، 
مشيراً بإن معركة إدلب عبارة عن تصفية 
على  المتصارعة  القوى  بين  حسابات 
حساب  على  وبالطبع  السورية،  األرض 

الشعب السوري. 
الذي  اللقاء  خالل  أوسو  آزاد  حديث  جاء 
التطورات  حول  معه  صحيفتنا  أجرته 
األخيرة في إدلب التي تشهد معارك عنيفة 
من  المدعومة  السوري  النظام  قوات  بين 
الموالية  المرتزقة  والمجموعات  روسيا، 
الشام  تحرير  هيئة  رأسها  وعلى  لتركيا 
الدعم  تتلقى  والتي  سابقاً(  النصر  )جبهة 

الالمحدود من الدولة التركية المحتلة. 
وحدثنا آزاد أوسو قائالً: »إن معركة إدلب 
القوى  بين  حسابات  تصفية  عن  عبارة 
مقدمتهم  وفي  سوريا  على  المتصارعة 
والشعب  المحتلة،  التركية  والدولة  روسيا 
تلك  فواتير  ثمن  يدفع  من  هو  السوري 

الحسابات«. 
االتفاق  عدم  سبب  أن  إلى  أوسو  وأشار 
على صيغة حّل ألزمة إدلب يعود ألسباب 
عدة منها عدم تطابق مشاريع ومخططات 

روسيا مع مشاريع الدولة التركية المحتلة 
التركية  الدولة  »تسعى  وقال:  إدلب  في 
لها  خاضعة  إدلب  تكون  أن  إلى  المحتلة 
كما هي الحال في جرابلس والباب وإعزاز 
وعفرين. ولكن؛ روسيا ال تسمح لها بذلك، 
وهي تسعى في الوقت ذاته إلى فتح الطريق 
الدولي بين حلب ودمشق وإعادة إدلب إلى 

أحضان النظام السوري«. 
اإلقليمية  القوى  »تسعى  أوسو:  وأضاف   
والدولية إلى تأزم الوضع في سوريا أكثر، 
على  السورية  االزمة  حل  تريد  ال  وهي 
والعدالة؛  والديمقراطية  الحرية  أساس 
تلك  نظام  على  خطراً  سيشكل  الحل  ألن 

الدولة  رأسها  وعلى  الديكتاتورية،  الدول 
التركية المحتلة التي تعمل منذ بداية األزمة 
المباشرة  تدخالتها  طريق  عن  السورية 
وغير المباشرة إلى تعقيد الصراع السوري 
والعمل على تحقيق مصالحها على حساب 

الدماء السورية«. 
إدلب  محافظة  في  الحل  بأن  أوسو  وأكد 
عام،  بشكل  السورية  األزمة  بحل  مرتبط 
 – السوري  الحوار  عبر  يكمن  والحل 
أن  القطعي  بالدليل  ثبت  ألنه  السوري؛ 
سوءاً.  األمر  تزيد  العسكرية  الحلول 
بين  الميزان  كفة  إدلب  مضيفاً: »أصبحت 
بعض  وربح  خسارة  المتصارعة،  الدول 

الدول الخارجية تكُمن في خسارة أو ربح 
إدلب، الحكومة السورية وروسيا ال تريدان 
السيطرة على إدلب بالكامل، لكنهما تريدان 
والضغط  الجهات  جميع  من  محاصرتها 
على المرتزقة المتطرفين، وإرسال رسالة 
يريدون  كانوا  الذين  بإن  العام  الرأي  إلى 
سوى  ليسوا  هم  النظام  وإسقاط  الحرية 

متطرفين وإرهابيين«.
لحزب  الفرات  إقليم  فرع  رئيس  واختتم 
سوريا المستقبل آزاد أوسو حديثه بالقول: 
ببقاء  السوري  والنظام  روسيا  »ستسمح 
المتطرفين في جيب صغير بإدلب، كونهم 
ال يسعون إلى تصفية المعارضة السورية 
التركية  وللدولة  لها  الموالية  والمجاميع 
المحتلة بشكل كلي؛ ألنهم بحاجة لبقاء هذه 
على  صفقاتهم  إلجراء  الهشة  المعارضة 
بقائهم. ولكن؛ روسيا مصرة على  حساب 
ودمشق،  حلب  بين  الدولي  الطريق  فتح 
وستتمكن من فتح هذا الطريق، وقد يكون 
السورية.  المحافظات  كباقي  إدلب  مصير 
محادثات  ضمن  إدلب  سيكون  وباعتقادي 
جزء  يبقى  وقد  والمقايضات،  التسويات 
والمجاميع  النصرة  جبهة  أيدي  في  منها 

المرتزقة الموالية لها«.

الشعب  بحقوق  يطالب  وهو  نشأته  منذ 
بالحوار،  الكردية  القضية  وحّل  الكردي 
سرد  ودون  السالم،  وتحقيق  التفاوض 
تاريخ  يعرف  الكل  واألحداث  التفاصيل 
حركة التحرر الكردستانية من سياسة إلى 
ومشروع  الهدنة  إعالن  إلى  مسلح  كفاح 
وخالصة  المبادرات،  من  وغيرها  السالم 
القول »ما من حق يضيع ورائه مطالب«.

النضال  من  طويل  تاريخ  إلى  وبالنظر 
الكردستانية  التحرر  لحركة  والمقاومة 
عديدة،  تركية  حكومات  سياسات  ضد 
على  للقضاء  إمكاناتها  بكل  سعت  والتي 
من  انطالقاً  الكردية  القضية  وإنهاء  الكرد 
التحرر  حركة  على  القضاء  محاوالت 
تلك  كل  أن  نرى  الثورية،  الكردستانية 
نتائج،  أي  تحقق  ولم  فشلت  المحاوالت 
تمسك  ازداد  تماماً  العكس  وعلى  بل 
الشعب  قضية  وأصبحت  بالمقاومة  الكرد 
الكردي أكثر وجوداً على الساحة الدولية. 
حركة التحرر الكردستانية والقائد أوجالن 
تركيا  ودعوا  عدة  لمرات  الهدنة  أعلنوا 
لن  والقتال  العنف  بأن  أكدوا  الحوار،  إلى 
يجلب إال العنف والقتل والتدمير واستمرار 
استنزاف قدرات وطاقات الشعبين الكردي 
القائد  وأكد  سواء،  حٍد  على  والتركي 
على  مرافعته  خالل  من  أوجالن  والمفكر 
استهدفت  التي  الدولية  المؤامرة  بعد  ذلك 
الكرد في شخص أوجالن بتاريخ 15 شباط 

.1999
الدولة التركية المحتلة ومنذ تاريخ اعتقال 
سياسة  إظهار  حاولت  اليوم؛  إلى  أوجالن 
الخفاء  وفي  لكن؛  الكرد.  تجاه  جديدة 

الكردية وضرب  الهوية  إلى طمس  سعت 
هذه  تمارس  تزال  وال  التحرر،  حركة 
عاماً  األربعين  خالل  الفاشلة،  السياسة 
ثبت وبالرهان أن أوجالن وحركة التحرر 
الكردستانية هما عامل االستقرار واألمان 
واالزدهار في تركيا. لكن؛ وفقاً لما يتناسب 
ما  وهذا  الكردية.  القضية  حل  شروط  مع 
في  )القومية(  السياسية  الحركة  تفهمه  لم 
تركيا والتي تعتبر وجود الكرد خطر يهدد 
األمن القومي التركي، هذه السياسة التركية 
وانهيار  احزاب  لزوال  سبباً  كانت  الفاشلة 
لتركيا  الدمار  سوى  تقدم  لم  حكومات 
أن  بها  األجدر  وكان  كردستان،  ولباكور 
الحكومات  هذه  انهيار  أسباب  في  تفكر 

وتعود إلى الحوار مع الكرد وحل القضية 
الكردية.

المحتلة  التركية  الدولة  محاوالت  وآخر 
الكردية  القضية  لتصفية  القومي  بفكرها 
الدولة  مفاصل  كل  على  السيطرة  كانت 
عبر  قاعه،  إلى  الهرم  رأس  من  التركية 
جميع  وربط  الدستور  تغيير  على  استفتاء 
البرلمان  وتعطيل  بالرئيس  السلطات 
لما  النتائج معاكسة  والبلديات. لكن؛ كانت 
بالتحالف  والتنمية  العدالة  إليه  يرنو  كان 
الفشل  القومية. بعد هذا  مع حزب الحركة 
إلى  التركية  الحكومة  لجئت  االنتخابي 
االنتخابات،  إلعادة  والتهديد  الضغط 
وبهدف كسب المزيد من األصوات والفوز 

العادة  جرت  وكما  سخرت  باالنتخابات، 
كل اإلمكانيات لصالحها، من فرض حظر 
على المعارضين، تليين الخطاب المعادي 
مع  التجاوب  استمالتهم،  ومحاولة  للكرد 
مطالب المضربين والسماح لعائلة أوجالن 
جانب  ومن  جانب،  من  به  للقاء  ومحاميه 
الكردستانية  التحرر  حركة  ضرب  آخر 
تململوا  الذين  األتراك  القوميين  الستمالة 

من خطابات اردوغان وأكاذيبه اليومية.  
بفرض  اردوغان  فشل  الثانية  للمرة  لكن   
الهيمنة واالستيالء على كل مفاصل الدولة، 
الذي كان يحاول ضرب  أي أن أردوغان 
تلقى  قنديل  في  عليهم  والقضاء  الكرد 
ضربة قوية من الحركة السياسية الكردية 

أن  بد  ال  وهنا  بإسطنبول.  داره  عقر  في 
نؤكد على أن السياسة أقوى من أي سالح 
تمتلكه دولة االحتالل التركي، وأن حركة 
أربعين  مدى  وعلى  الكردستانية  التحرر 
عاماً دعت كما في رسالة أوجالن األخيرة 
إلى الحوار، وأشارت الرسالة إلى أن قوة 
تركيا تكمن في اتفاقها مع الكرد وال خيار 
إلى  تجلس  لم  ما  أزماتها،  لحل  لديها  آخر 
السياسية  الحركة  مع  المفاوضات  طاولة 
مخططاتها  وقف  عليها  ويتوجب  الكردية 
قبل  الكردي  للشعب  المعادية  وسياساتها 
العدالة  حزب  على  وباعتقادي  شيء.  كل 
ألن  بإسهاب؛  عليها  الوقوف  والتنمية 
القضايا  لجميع  الشامل  الحل  يكون  عبرها 

العالقة بين الكرد وتركيا. 

وتفاقمها،  السورية  األزمة  بداية  مع 
الجغرافيا  مساحة  كل  على  وامتداداتها 
من  عنها  ونجمَّ  رافقها  وما  السورية، 
القتل  وعمليات  والعنف  القوة  استخدام 
بحق  والتعذيب  والخطف  واالعتقال 
أدت  وما  مناطقهم،  مختلف  في  السوريين 
وقراهم،  وبلداتهم  مدنهم  تخريب  من  إليه 

وتدمير جميع مرافق الحياة فيها. 
األوضاع  وتدهور  الحل  أفق  غياب  ومع 
االقتصادية والمعيشية في سوريا التي غدت 
مواطنيها،  أمن  حماية  عن  عاجزة  دولة 
وعرضها،  طولها  في  اإلرهاب  وانتشار 
الهجرة  إلى  السوريين  ماليين  اضطر 
منها باتجاه الدول المجاورة، أو إلى الدول 
واالستقرار  األمان  عن  بحثاً  األوروبية، 

وضمان مستقبل أفضل لهم وألبنائهم.

مفهوم الالجئ وحقوقه
 يف القانون الدولي

سعيها  إطار  في  المتحدة  األمم  قامت 
تفاقم  بعد  خاصة  الالجئين  قضية  لمعالجة 
وزيادة األعباء الناجمة عنها خالل الحرب 
إصدار  إلى  تالها  وما  الثانية  العالمية 
في  الالجئين  بـوضع  الخاصة  »االتفاقية 
28 تموز 1951، والبروتوكول اإلضافي 

الملحق بها عام 1967.
الالجئين  مفهوم  االتفاقية،  هذه  وحددت 
القانونية  األسس  وبينت  وصاغت حقوقهم 
فعرفت  معها،  التعاطي  وكيفية  لقضيتهم 
مادتها األولى »الالجئ« بأنه: )كل شخص 
من  يبرره  ما  له  خوف  وبسبب  يوجد، 
دينه  أو  بسبب عرقه  التعرض لالضطهاد 
اجتماعية  فئة  إلى  انتمائه  أو  جنسيته  أو 
بلد  خارج  السياسية،  آرائه  أو  معينة 
بسبب  يريد  ال  أو  يستطيع،  وال  جنسيته، 
البلد،  ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك 
أو كل شخص ال يملك جنسية ويوجد خارج 
بلد إقامته المعتادة السابقة بنتيجة مثل تلك 

بسبب  يريد  ال  أو  يستطيع،  وال  األحداث 
ذلك الخوف، أن يعود إلي ذلك البلد(. 

عليها،  نصت  التي  الالجئين  حقوق  أما 
المحاكم  أمام  التقاضي  حق   -1 فهي: 
المأجور  العمل  الحق في  )المادة 16( 2- 
والضمان االجتماعي )المادتان 17 و 24( 
3- الحق في السكن )المادة 21( 4 – الحق 
في التعليم الرسمي )المادة 22( 5 - حرية 
التنقل )المادة 26( 6 - الحق في الحصول 
على وئائق السفر )المادة 28( 7- الحماية 
غير  الدخول  بجرم  المالحقة  من  القانونية 
القانوني للدول الموقعة عليها )المادة )31( 
8- حظر طرد الالجئين أو ردهم )المادتان 

32 و 33(.
وإذا كانت هذه االتفاقية موقعة من )142( 
بمعايير  أيضاً  ملزمة  تعتبر  أنها  إال  دولة، 
التي لم توقع  للدول  الحماية األساسية فيها 
عليها، ألنها جزء من القانون الدولي العام.

الالجئون السوريون يف بلدان 
الدول اجملاورة

الالجئين  عدد  أن  المتحدة  األمم  تؤكد 
السوريين المسجلين لدى هذه الدول يفوق 
منهم  األكبر  العدد  وأن  ماليين،  خمسة 
وأن  واألردن،  ولبنان  تركيا  في  يتواجد 
العراق  في  منهم  قليلة  غير  أعداد  هناك 
ومصر ودول أخرى. كما وتؤكد أيضاً إن 
أعداداً متزايدة من هؤالء الالجئين يصلون 
ومنهكة،  حالة مروعة  في  الدول  تلك  إلى 
وأن هناك أيضاً بوادر ومؤشرات »مقلقة« 
على أن رحلة الخروج من سوريا أصبحت 
تلك  إقفال  بسبب  وخطورة،  أكثر صعوبة 
الدول حدودها بوجههم ومنعهم من دخولها 
الرصاص  إطالق  فيها  بما  الطرق،  بكل 
التركي  االحتالل  دولة  مثل  عليهم،  الحي 
واألردن، وكذلك فرض »تأشيرة« الدخول 
المحتلة  التركية  الدولة  لبنان  مثل  عليهم، 
واإلهانة  االبتزاز  لعمليات  وتعرضهم 

والضرب واالعتداء على الحدود.
اللجوء«  »مخيمات  في  أوضاعهم  أما 
وغير  جداً  مأساوية  فأنها  الدول،  هذه  في 
الدولية،  القوانين  تقرره  ما  مع  منسجمة 
ففي بعض تلك »المخيمات« يمنع خروج 
التجاوزات  إلى  إضافة  منها،  الالجئين 
التي تجري بحقهم داخلها من قبل »قوات 
األمن«، مثل: اإلهانة والضرب واالعتداء 
الملوثة  األطعمة  وإدخال  والتحرش، 
أودت  التي  السامة،  واللقاحات  والفاسدة 
بحياة الكثيرين منهم األطفال خاصة إضافة 
لحوادث الحريق التي تتعرض لها خيامهم.
وحاجتهم  هذه  البائسة  حالتهم  ورغم 
الدول  هذه  حكومات  فإن  وعوزهم، 
له  يتعرض  الذي  االستغالل  تتغاضى عن 
أصحاب  يد  على  منهم  الالجئين  العمال 
ومتدنية  زهيدة  برواتب  تشغيلهم  العمل 
المنصوص  بالحقوق  وعدم االعتراف لهم 
عنها في القوانين الدولية، مثل: »التأمينات 

االجتماعية« أو »التعويضات«.
ويشار إلى أن هذه الدول لم تمنح الالجئين 
السوريين الصفة القانونية التي تنص عليها 
وما  الالجئين،  لحماية  الدولية  »االتفاقية 
يترتب عليها من حقوق، ك »توفير التعليم« 
الشمل«،  »لم  و  الصحي«  »الضمان  و 
مثل:  بتسميات،  استحقاقاتها  من  متهربة 

)نازحون، مهجرون، ضيوف...(.
مع  وبالتزامن  األخيرة  الفترة  وفي 
الالجئين  عودة  »مبادرة  لـ  روسيا  إطالق 
في  بذلك  المتصل  وحراكها  السوريين« 
عدد من هذه الدول، َكثٌر الحديث فيها عن 
قامت  حيث  السوريين،  الالجئين  ترحيل 
بترحيل  وتركيا  واألردن  كلبنان  بعضها 
بحجج  فيها  السوريين  الالجئين  من  عدد 
»التجاوز على القوانين وإثارة المشاكل«.

نستطيع القول هنا: أن حكومات هذه الدول، 
ال تتعامل مع قضية الالجئين السوريين إال 
ولتحقيق  السياسي،  االستغالل  منطلق  من 
يؤدي  ما  حسابهم،  على  الخاصة  أجنداتها 
ولعل  حلها،  بدل  المشكلة  هذه  تفاقم  إلى 

التركي في منطقة »عفرين« خير  التدخل 
دليل على هذا القول.

الالجئون السوريون يف الدول 
األوروبية واإلسكندنافية

إلى  والمتعبة  الشاقة  رحلتهم  طريق  في 
السوريين  الالجئين  يتعرض  الدول،  هذه 
عنها  ينجم  التي  المخاطر  من  للكثير 
سواء  الضحايا،  من  اآلالف  وقوع 
البحر«،  في  »الغرق  عن  منها  الناجمة 
جوعاً  والموت  الغابات  في  »الضياع  أو 
اللجوء  مخيمات  في  »المشاكل  أو  فيها«، 
»حوادث  أو  العبور«،  دول  بعض  في 
متابعة  من  هرباً  أسوارها  وتسلق  الطرق 
في  »االختناق  أو  ومالحقتها«  السلطات 
السيارات والحافالت المغلقة«، ناهيك عن 
»العنصرية« و«اإلهانة« التي يواجهونها 
دول  خاصة  العبور  دول  من  عدد  في 
صحيحاً  كان  وإذا  سابقاً  الشرقية  أوروبا 
أن من يصل من هؤالء الالجئين إلى هذه 
الدول يحصل بدرجة كبيرة  على »حقوق 
اللجوء فيها« بموجب القوانين الدولية، إال 
أن ذلك ال يعني عدم وجود بعض التعقيدات 
القضايا،  ببعض  المتعلقة  والمنغصات 

خاصة »اإلقامة« و« لم الشمل«، فقد لجأت 
األخيرة  السنوات  في  الدول  هذه  سلطات 
»اإلقامة«  فيها  الالجئين  منح  تأخير  إلى 
يستطيعون  ال  »إقامة«  منحهم  وأحياناً 
وجود  بدون  عائالتهم،  شمل  لم  بموجبها 
يشكل  ما  لذلك،  مقنعة  ومبررات  أسباب 

برأينا أيضاً مخالفة للقوانين الدولية.
عموماً الوضع الصعب والمزري لالجئين 
يضع  لجوئهم،  أماكن  كافة  في  السوريين 
العمل  جدية  الدولي  المجتمع  عاتق  على 
لهم  القانونية  الحماية  مستلزمات  لتوفير 
وفق القوانين الصادرة عن األمم المتحدة، 
 1949 لعام  جنيف  اتفاقيات  وخاصة 
 ،1977 لعام  اإلضافيين  وبروتوكوليها 
واتفاقية جنيف لعام 1051، والبروتوكول 
لعام  الالجئين  حقوق  حول  بها  الخاص 
الدولية  الجهود  هذه  أن  مع   ،1967
والسوريين  عموماً  الالجئين  قضية  في 
وعظيمة،  كبيرة  كانت  مهما  خصوصاً، 
تبقى مؤقتة وغير كافية لحلها؛ ألنها ناجمة 
عن »أزمة«، ال بد من حلها بشكل نهائي 
وشامل وفق القرارات الدولية المتعلقة بها، 
إلى  الطوعية  لعودتهم  النهاية  في  تؤدي 

بالدهم.

9سياسة آراء
فواصل
آلدار خليل

إحدى اجلوانب الرخيصة 
يف استهداف وحدة شعبنا

كان التعويل وال زال لدى الكثيرين على ضرب 
االستفادة  بغية  إلى صراعات؛  مجتمعنا وجّره 
من الصراع والتناحر ألهداف وحسابات بعيدة 
عن المصلحة الوطنية بشكل مطلق. في تجربة 
خاصة  حالة  ظهرت  سوريا  وشرق  شمال 
البعيد  السوري  والواقع  الحال  عن  عبّرت 
المذكورة،  واإلجراءات  التدخالت  تلك  عن 
معاً  وقاومت  وتعاونت  الشعوب  تكاتفت  حيث 
التضحيات  وتحملت هذه كل الصعاب وقدمت 
من أجل خدمة االستقرار والحل في سوريا بما 
يتناسب مع المصلحة العامة لكل السوريين دون 

استثناء.
مشروع أخّوة الشعوب وفلسفة األمة الديمقراطية 
التي تبنتّها هذه الشعوب على اختالفاتهم؛ ساهم 
تريد  التي  المخططات  تطور كل  الحد من  في 
وشرق  شمال  في  المجتمعية  الحياة  استهداف 
في  الهام  المشروع  هذا  ساعد  بل  ال  سوريا؛ 
المهيمنة  القوى  شوهّتها  التي  الحقائق  إبراز 
شعار  من  تتخذ  وكانت  السورية  الساحة  على 
عملها  في  هامة  ارتكاز  نقطة  تسد«  »فّرق 
بعدها خاصة  أو  في سوريا  األزمة  قبل  سواء 
التي حدثت في سوريا  التدخالت اإلقليمية  بعد 

وظهور داعش ومثيالتها في المنطقة.
هذه  في  اليوم  تتم  التي  االغتيال  حوادث  إن 
واالنتصار  داعش  دحر  بعد  خاصة  المناطق 
الكثيرين؛  قبل  من  متوقع  غير  بشكل  عليه 
هدفها هو المشروع الذي ساهم في الحفاظ على 
الوحدة  هذه  إن  حيث  وتكاتفه،  المجتمع  وحدة 
وهذا التكاتف ساهما في تحقيق هذه المكتسبات 
الفلسفة  هذه  اعتماد  وبفضل  واالنتصارات 
الديمقراطية  إرادتها  بناء  في  الشعوب  نجحت 
وقرارها الُحر والمستقل البعيد عن اإلمالءات 

التي يخضع لها البعض في أعلى المستويات.
اغتيال الشيخ بشير فيصل الهويدي أحد شيوخ 
الثاني  تشرين  في  الرقة  وجهاء  ومن  العفادلة 
عضو  علوش  عمر  اغتيال   ،2018 عام  من 
عالقات مجلس سوريا الديمقراطية في بدايات 
عضو  الميزر  خافج  اغتيال   ،2018 عام 
الشهر  في  الزور  بدير  التشريعي  المجلس 
العام ذاته، وكذلك اغتيال مروان  الخامس من 
التشريعي  للمجلس  المشترك  الرئيس  الفتيح 
عام  من  األول  كانون  شهر  في  الزور  بدير 
الحسان  عبيد  الشيخ  اغتيال  ومؤخراً   2018
أبيض )كري  البو عساف في تل  شيخ عشيرة 
سبي(؛ كل هذه األعمال ليست بهدف االغتيال 
وتماسكه  المجتمع  وحدة  استهداف  وإنما  فقط 
الفتن  إشعال  في  رخيصة  ومحاولة  تأكيد  بكل 
الموجودة  المكاسب  كل  من  واالنتقام  بالمنطقة 
عملياً على األرض ووجود كل الشعوب ضمن 
وبناء  المشترك  العيش  هدفه  واحد؛  مشروع 
النموذج الديمقراطي واالستقرار في المنطقة. 

ثورة شمال وشرق سوريا اليوم تأتي من كونها 
السنوات  موجوداً،  وواقعاً  عملية  رؤية  باتت 
جنباً  الشعوب  كل  فيها  وعملت  مضت  التي 
إلى جنب بروح واحدة وهدف واحد اليوم تنتج 
قوة تأثير كبيرة في المنطقة ومن إدراك القوى 
التي ترفض وجود هذا التأثير وكونهم يدركون 
السوري  المستقبل  في  )التأثير(  ودوره  أهميته 
أفعال وممارسات  إلى  تبادر  المنطقة  ومستقبل 
هذه  على  االلتفاف  جوهرها  للغاية  رخيصة 
هذه  على  امتزجت  التي  الدماء  فبتلك  الثورة. 
الشهداء  السائرون على خط  وانتصر  األرض 
ستنتصر ثورة شعبنا، والتهديدات ضد مشروع 
كل  لطالما  أهدافها  تحقق  لن  الشعوب؛  وحدة 
الشخصيات  وإن  أهدافها  يدركون  شعبنا  أبناء 
طريق  في  وهم  اليوم  تستشهد  التي  والشيوخ 
سيكونون  وقوته  المجتمع  وحدة  على  الحفاظ 
بوجودهم المعنوي طريقاً لكل أبناء شعبنا نحو 
االنتصار  أجل  من  وسعيهم  أهدافهم  تحقيق 
والتماسك المجتمعي، حتماً بالوعي الذي صنع 
ستفشل  الوحدة  وهذه  الديمقراطية  الثورة  هذه 
من  الحد  إلى  الرامية  والجهود  المحاوالت  كل 

قوتها.
تقرير/ سالفا أمحد

حوار/ غاندي إسكندر 
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لمسألِة  للدعايِة  األحداَث  أنقرة  استبقت 
األول  الشهر  ومع  السوريين  الالجئين 
لألزمة اُقيمت مخيماٌت قرب الحدوِد، كان 
ذلك قبل أن يعبَر أحٌد الحدوَد، وكان واضحاً 
أنّها أرادت استثماَر البعِد اإلنسانّي كعامِل 
المناهِض  السياسّي  موقفَها  يؤازُر  ضغٍط 
قراَر  شخصيّاً  أردوغان  وشّجع  لدمشق. 
إلى  السوريين  دخوَل  التركيّة  الحكومِة 
بل  إنسانيّاً  قراراً  ذلك  يكن  ولم  تركيا، 
اللجوء  بامتياز. فاألسوأ في مسألة  سياسيّاً 
تحّولها إلى ورقِة ضغٍط بين الدوِل ومحل 

تجاذبات وابتزاٍز.

ختّوف من التغيري الدميغرايّف

باتفاقية  يُذّكر  السوريين  الالجئين  تدفق 
لوزان  في  الموقعة  السكانّي«  »التبادل 
تهجيراً  تضمنت  والتي   1923/12/30
ونصف  تركيا  من  يونانّي  لمليوني  قسريّاً 
مليون تركّي من اليونان، بالفترة 1923-
التركيّة  الحكومة  تعمدت  وقد   .1924
انطالِق  بُعيد  السوريين  أمام  حدودها  فتح 
األزمِة وقبل أن تستعَر الحرُب، وبلغ عدد 
عابري الحدود بحلول أيلول 2014 مليون 
شخص، لحقهم مليون آخر بعد عام، ليبلغ 

ثالثة ماليين عام 2017. 
الالجئين  ثلث  نحو  السوريون  يشّكل 
بالعالم، 63% منهم في تركيا، بتعداد 3.6 
مليون شخص وفق إحصائيّة تموز2018، 
من    %4.4 يشّكلون   2017 عام  شكلوا 
عدد سكان تركيا البالغ 81,7 مليون نسمة، 
األمر الذي ستكون له تبعاٌت على المجتمع 
التركّي على مستويات مختلفة )ديمغرافيّة، 

اقتصاديّة، اجتماعيّة، وسياسيّة(.
السكان  مع  مختلطون  الالجئين  معظم 
الجئ  ألف   212 يعيش  فيما  األتراك، 
مليون   2.8 حوالي  ويتركز  بالمخيمات. 
هي   ،81 أصل  من  والية   12 في  منهم 
)أضنة، بورصة، غازي عينتاب، هاتاي، 
إسطنبول، إزمير، مرعش، كليس، قونيه، 

ماردين، مرسين، أورفا(.
ضّمت إسطنبول العدَد األكبر من الالجئين: 
إجمالي  من   %3.6 أي  الجئ،  ألف   563
سكانها عام 2017. فيما 57% يقيمون في 
تأثيٌر  لهم  فكان  جنوبيّة،  محافظاٍت  ثماني 
األعلى  النسبة  وتكمن  عميق،  ديمغرافّي 
في كليس 49% بتعداد 131 ألف،  وشّكلوا 
19.3% من سكان أورفا بتعداد 474ألف، 
 444 بتعداد  هاتاي  سكان  من  و%21.2 
بتعداد  عنتاب  غازي  في  و%16.1  ألف، 
 209 مرسين  من  و%10.4  ألف    386

آالف.
)قونيه  الثالث  الصناعيّة  المحافظات 
وقيصرى وسط تركيا، وإزمير الساحليّة( 
ولكن  الالجئين،  من  كبيرة  أعداداً  تلقّت 
بتأثير سكانّي أقل بكثير. فالنسبة في إزمير 
في  و%4.6   ،137,612 بتعداد   %3.1
في  و%5.4  آالف،   104 بتعداد  قونيه 
قيصرى بتعداد 75 ألف. أما في العاصمة 
ألف.   73 بتعداد   %1.3 فالنسبة  أنقرة 
بعدد  مقارنةً  صغيرةً  األعداد  تبدو  وقد 
على  كبيٌر  تأثيرها  أّن  إال  تركيا،  سكان 
التركيبِة الديمغرافيّة للمحافظات الصغيرة، 

والعربيّة  والكرديّة  التركيّة  وبخاصٍة 
المختلطة والقريبة من الحدود السوريّة.

يتصل  فيما  دقيقة  إحصائيّة  توجد  ال 
إحصاء  منذ  للمواطنين  العرقيّة  باألصول 
عام 1960. وبلغت وقتها نسبة العرِب )من 
كانِت العربيّة لغتهم األم العربيّة( %1.25  
األعلى  والنسبة  السكان،  مجمل  من  فقط 
)هاتاي  محافظات:  ثالث  في  ترّكزت 
 .)%13 وأورفا   %21 وماردين   %34
شركة   2007 عام  أجرته  استطالع  وفي 
بَة  الُمقَرَّ واالستشارات  لألبحاث  »كوندا« 
 )CHP( الجمهوري  الشعب  حزب  من 
قال 1.38% من السكان أنَّ لغتهم األم هي 
حصلت  جذريّة  تغيرات  ولكن  العربيّة. 
مع  العربية  الكثافة  ذات  المحافظات  في 
البلدان  السنّة( من  )العرب  الالجئين  تدفِق 

المجاورة.
أغلبيّة  ذات  محافظة  أول  اليوم  هاتاي 
والمواطنون  الالجئون  يشّكل  إذ  عربيّة 
الناطقون باللغة العربيّة 56% من سكانها. 
العلويّون على مجتمع هاتاي  وفيما سيطر 
الالجئين  تدفَق  فإّن  الحرب،  قبل  العربّي 
السنيّة  العربيّة  المجتمعات  بين  ساوى 
نسبة  ارتفعت  وبالمثل،  بالحجم.  والعلوية 
إلى  من %21  ماردين  في  العرب  السكان 
31.2% وفي أورفا من 13% إلى %32.3. 
ولعّل حكومة أردوغان المهووسة بالتغيير 
الديمغرافّي على الحدود تعمدت ذلك لتأكيد 

فصل الكرد على طرفي الحدود. 
بنسبة  تركيا  من  المهاجرين  عدد  ارتفع 
 ،253640 إلى   2017 عام   %42.5
وفقا لألرقام الرسميّة، وتظهر البيانات أّن 
الشباب  من  هم  المهاجرين  من   %42.2
العاملة  القوى  من  قيّماً  جزءاً  ويمثلون 
من  أتراك  خبراء  يخشى  فيما  التركيّة. 
بالدهم  ستشهده  الذي  الديمغرافّي  التغيير 
ارتفاع  بسبب  القادمة  السنوات  خالل 
تركيا  إلى  واللجوء  الهجرة  معدالت 
وارتفاع معدل الوالدات لدى الالجئين، في 
الوقت الذي تواجه فيه تركيا هجرة للعقول 
تعمل  ولذلك  اقتصادّي.  استقرار  وعدم 
أنقرة على منح الجنسيّة للكفاءاِت السوريِّة 
ورؤوس األموال، وتقّدُم لهم كّل التسهيالِت 
غازي  مدينة  أصبحت  حتى  االستثماريِّة 
مدينة  خامس  السوريين  بفضل  عينتاب 

تركيّة إنتاجاً.
سورّي،  طفل   400 قرابة  يوٍم  كّل  يُولد 
الالجئين يؤثرون بشكل بارز في المعادلة 
سنوات،  عشر  وخالل  الديموغرافية. 
بأيدي  لتركيا  السكانيّة  التركيّبة  ستكون 
عدد  يصل  أن  ويتوقع  السوريين«، 
السوريين في تركيا إلى 6 ماليين شخص 
عن  يقل  ال  ما  يشكل  ما  القادم،  العقد  في 
البالد.  سكان  عدد  إجمالي  من   %7.5
تركيا  في  الوالدات  معدل  انخفاض  مقابل 
معدل  وانخفاض  التحّضر  بسبب  مؤخراً 
 2009 عام   %1.31 من  السكان  نمو 
المشكلة  وفاقم   ،2017 عام   %0.52 إلى 
األتراك  الشبان  لهجرة  المتنامية  النزعة 

خارج البالد.

االندماج واقٌع ومعّوقاٌت

السوريّة  لألزمة  سنوات  خمس  أول  في 

المفتوحِة  الحدوِد  سياسةَ  أنقرة  التزمت 
إلدارِة  العامة  المديرية  وأصدرِت 
»الحماية  تعليمات   )GIGM( الهجرة 
بتاريخ   6883/2014 المرقم  المؤقّتة« 
بقاء  مبادئ:  ثالثة  على   2014/10/13
وعدم  السوريين،  لعبور  مفتوحةً  الحدود 
إعادة أّي سورّي قسراً وتلبية االحتياجات 

األساسيّة.
إنسانيٌّ  إجراٌء  المؤقّتة  الحماية  أّن  رغم 
العامة  »المديرية  أنَّ  إاّل  سياسّي،  غير 
وقيوداً  شروطاً   فرضت  الهجرة«  إلدارة 
زمنيّة  مهلة  وحددت  بيروقراطيّة. 
خاصة  تعريٍف  بطاقاِت  على  للحصول 
بالحماية المؤقتة، وال تُعتبر هذه البطاقات 
تصاريَح إقامٍة أو تصاريَح عمٍل. ويتطلُب 
الحصوُل على تصريِح إقامٍة مؤقٍت للتنقِل 
ساري  سفر  جواَز  تركيا،  داخَل  بحريٍّة 
)بتكلفة  تركّي  صحّي  وتأمين  المفعول 
وحساب  سنويّاً(  دوالر   300 تتجاوز 
األدنى 6 آالف دوالر. وال  مصرفّي حده 
بل  السوريين  بالالجئين  الشروط  تنحصر 

بأّي مهاجر غير شرعّي.
يبلغ عدد الالجئين الحاصلين على تصاريح 
إقامة تركيّة 712 ألف فقط يقيم نصفهم في 
الطرَف  الحكومةُ  غّضِت  وقد  إسطنبول. 
المسّجلين  غير  الالجئين  عن  بالبداية 
الذين تجاوزوا مهلة الثالثة أشهر المحددة 
والتي   ،2015 الثاني  كانون  في  بالقانون 
خالل  من  السوريين  من  العديد  استباحها 
ولكن  إليها.  والعودة  تركيا  من  الخروج 
بالمهلة  التقيّد  بعد  فيما  فرضت  الحكومة 
التسجيل  على  السوريين  لحّث  المحددة 

للحصول على تصاريح اإلقامة.
عام  بداية  التصاريح  نظام  تركيا  أوجدت 
2016 لجعل الالجئين يعتمدون على أنفسهم 
وتخفف العبء المالّي الناجم عن إيوائهم، 
إال أّن القيود القانونيّة منعت أصحاب العمل 
من توظيف أعداد كبيرة. ومثالً، قبل التعاقد 
العمل  أصحاب  ينتظر  سورّي،  الجئ  مع 
مدة شهر، يتعيّن عليهم خاللها إثبات عدم 
وجود مواطن تركّي يتمتّع بمهارات مكافئة 
 56 حوالي  وقد حصل  الشاغرة.  للوظيفة 
ألف سورّي على تصاريح العمل بصالحية 
عاٍم واحد، اعتباراً من عام 2017. كما ال 
يمكن قانونيّاً للسوريين الخاضعين للحماية 
المؤقّتة تجاوز نسبة 10% من القوة العاملة 
بطلِب  الالجئون  يتقدَم  وأن  شركة  بأّي 
بالمحافظات  فقط  وظائف  على  الحصوِل 
على  المنافسة  لتحتدم  فيها،  سّجلوا  التي 
 %78 حوالى  ألنَّ  الرسمّي  العمِل  صعيد 

منهم يتمركزون في 12 محافظة فقط.
وتربية  الزراعّي  العمل  ألصحاب  يُسمُح 
المشمولين  السوريين  بتشغيِل  الحيوانات 
دون  موسميين  عماالً  المؤقّتِة  بالحمايِة 
طلبات للحصول على تصاريح عمل، فيما 
أمام  وحقوقيّة  طبيّة  عمٍل  مجاالُت  أُغلقت 
السوريين، وبالنظر إلى هذه القيود، انخرط 
أقل من 1% من السوريين ممن هم في سن 
فيما فضلِت  الرسمّي،  العمل  العمل بسوق 
»غير  الخاص  بالقطاع  العمل  األغلبيّة 
الحصول  تكاليِف  ارتفاع  الرسمّي« بسبِب 

على تصاريح العمل.
إلى  الرخيصة  السوريّة  العمالة  توفُّر  أّدى 
العمل وبخاصٍة  »صدمِة العرض« بسوق 
شديدة  ومنافسة  تركيا،  شرق  جنوب 
المتدنيةً«،  المهارات  ذات  األعمال  على 
المواطنين  بين  البطالِة  نسبةُ  وارتفعت 
أّما  والشباب.  النساء  وبخاصة  المحليين، 
بالنسبة إلى الالجئين، فيميل أرباب العمل 
الرسمّي،  غير  المرن«  »بالعمل  لتقييدهم 
مع تحفظهم على ضعف مهاراتهم اللغويّة 
المتوافقة.  غير  العمل  وثقافة  والمهنيّة 
ولذلك، فإّن الالجئين السوريين تمكنوا من 
أقل  وفق  غالباً  عمٍل  فرِص  على  العثور 
من الحدِّ األدنى لألجور وملزمون بالعمل 
جداً،  سيئة  ظروف  وفي  طويلة  لساعات 
التأمين  أقساط  العمل  أرباب  يتجنب  كما 

االجتماعّي ورسوم تصاريح العمل.

عسكرُة اجملّنسني السوريني

األجانب  »قانون  صدر   2013/4/4 في 
ولتطبيق   ،6458 رقم  الدولية«  والحماية 
لتأكيد   2015/5/18 في  اُفتتحت  القانون 
باالحتياجات  الالجئين  بتزويد  االلتزام 
»المديرية  وأنشئت  األساسيّة  اإلنسانيّة 
العامة إلدارة الهجرة« وهي هيئة حكوميّة 
تبدأ  لم  ولكنها  اللجوء.  بإجراءات  تهتم 
بتسجيِل األعداد المتزايدة من السوريين إالّ 
بحلول عام 2014. وحتى ذلك الوقت، لم 
يستوعِب  ولم  فّعاالً  أو  شامالً  النظام  يكن 
الالجئين  من  كبيرةٌ  أعداٌد  ولتبقى  الحاجة. 

بدون تسجيل خارج المخيماِت.
الجنسية  قانون  أُصدر   2009/5/29 في 
الجديد رقم 5901، ويسمُح لالجئين بتقديم 
وشرطه  الجنسيّة  على  للحصول  طلب 
العيش  من  أعوام  خمس  إتمام  األساسّي 
بالبالد، إضافة لشروط أخرى.  المتواصل 
إقامة  محل  خالل  من  ذلك  إثبات  ويتم 
قانونّي يتم الحصول عليه بتقديم طلٍب إلى 
حاكم المحافظة خالل األيام العشرة األولى 
من دخول البالد أو تصريح رسمّي يحمل 

التاريخ. 
الواقع أّن نسبةً كبيرة من السوريين حصلوا 
وقد  وصولهم،  لدى  الوثائق  هذه  على 
وأضحوا  سنوات  الخمس  شرط  استوفوا 
مؤهّلين ليصبحوا مواطنين أتراك. وعمليّاً 
رسميّاً،  سورّي   55583 تجنيس  تّم 
بين  الـ18،  ألف تحت سن  بينهم نحو 25 
قليٌل  عدٌد  وهو   ،2018-2011 عامي 
 276,158 البالغ   المواليِد  بعدِد  مقارنةً 
في  اللجوء  بداية  من  اعتباراً  ُولدوا  طفالً 

نيسان2011حتى نهاية عام 2017.
تركيا  تمنح  ال  المتحدة،  للواليات  خالفاً 
أراضيها،  على  ُولد  لمن  تلقائيّاً  الجنسيّة 
وتشترطُ اكتساَب أحِد الوالدين الجنسيّة على 
أنقرة  القليل على رغبة  العدُد  األقل. ويدلُّ 
السوريين  طلباِت  على  بالردِّ  بالمماطلة 
بعض  رفِض  على  عالوة  بالتجنيس، 
السوريين للجنسيّة التركيّة ومخاوفهم منها 

لدى عودتهم إلى سوريا.
يطبق على السورّي الحاصل على الجنسية 
تمَّ  الذي  القانون رقم 6586/12،  التركيّة 
على  وينصُّ   2014/1/15 بتاريخ  تعديله 
أّن »كّل شخٍص تركّي مسّجٍل في النفوِس 
ستتمُّ  األربعين،  يتجاوز  ولم  العشرين  أتّم 
دعوتُه لتأديِة الخدمِة العسكريِّة، كما خفّض 
بموجبه مّدةَ التجنيِد إلى سنة واحدة، بعدما 

كانت 15 شهراً.
وقانونيّاً يمكن تمديد فترة الخدمة إلى خمس 
وتحدده  الحاجة  تقتضيه  لما  وفقًا  سنوات، 
العام  النفير  حاالت  وفي  الدفاع،  وزارة 
يُعفى  ال  كما  المؤجلين.  استدعاء  يمكن 
فيما  الخدمة،  أداء  وعليه  لعائلته  الوحيد 

االستثناء الصحّي بقانون.

استثماٌر باألجندة السياسّية

الحزب  مرشحة  أكسوي  إيالي  استخدمت 
الصالح التركّي الُمعارض لبلدية »الفاتح« 
عبارةَ  االنتخابية  حملتها  في  بإسطنبول، 
وُكتبِت  السوريين«،  إلى  الفاتح  نُسلِّم  »لن 

عت  ُوزِّ بلغٍة تركيٍّة خاطئة الفتاٍت  العيارة 
كراهيّةً  لتُظهر  إسطنبول،  شوارع  في 
السوريين،  ماليين  تجاه  وعنصريّةً 
أصٍل  من  تركيّة  أكسوي  أّن  والمفارقة 
تجاه  العدائّي  الموقف  ويتصدر  قبرصّي. 
لزعيمة  االنتخابّي  البرنامج  السوريين 
أكِشنار والمرشحة  الصالح ميرال  الحزب 
ووعدت  التركيّة،  الرئاسيّة  لالنتخابات 
فوزها  حال  في  تركيا  من  بطردهم 

باالنتخابات.
أوغلو،  كليتشدار  كمال  من  كلٌّ  أّكد  كما 
ودولت  الجمهورّي،  الشعب  حزب  رئيس 
بهتشلي، زعيم حزب الحركة القوميّة، على 
لالستقرار  »مهم  أمٌر  السوريين  عودة  أّن 
الديمغرافّي التركّي«، وأنّها »مسألة وطنيّة 

مهمة«.
في بلٍد مثل تركيا من الطبيعّي أال تخرج أّي 
مسألة إقليميّة أو دوليّة من دائرة السياسة، 
ولها دوران متناقضان سلبّي وإيجابّي، على 
اُستخدمت  والخارجّي  الداخلّي  الصعيدين 
صعيد  على  بكثرة  السوريين  قضية 
األحداث  خالل  التركيّة  الداخليّة  السياسة 
بمحاولة  بدءاً  المألوفة  غير  المتسارعة 
بتغييرات نظام  االنقالب الفاشلة، ومروراً 
الحكم، وحتى االستفتاء واالنتخابات، وكان 
سوريا،  إلى  وإعادتهم  السوريين  إخراج 
األحزاب  لبعض  االنتخاب  حمالت  مادة 

والمرشحين.
تلعب كلٌّ من الحكومة التركيّة والمعارضة 
مختلف،  بأسلوب  الالجئين  بورقة 
سياسيّة  أجندة  ضمن  تستثمرها  فالحكومة 
اقتصاديّاً  عبئاً  تعتبرهم  المعارضة  فيما 
ارتكبها  التي  األخطاء  بعض  اُستغلت  كما 
كانت  فيما  تضخيمها  وجرى  الالجئون 
التمييز  لمستوى  ترتقي  عليهم  التعديات 

العنصرّي وصوالً لجرائم القتل.
التي  بالمساعدات  تتبجُح  أنقرة  كانت  وإن 
السوريين  كّل  فليس  لالجئين،  تقدمها 
على  وعالة  التركيّة،  الدولة  على  عبٌء 
غيرهم، بل هم اليُد الهاملة األرخص التي 
حاجاتهم.  مستغلين  األتراك  عليها  تهافت 
كثير  وتميّز  نجاح  حول  كثيرة  والقصص 
من السوريين أسهموا بجّدية بتنشيط اقتصاد 
أغلب  أّن  حقيقة  تجاهل  يجب  وال  تركيا، 
السوريين في تركيا يعملون ويكسبون قوت 
بيوتهم والضرائب  آجار  يومهم، ويدفعون 

بعملهم وجهدهم.
تتعامُل بعض القوى التركيّة مع السوريين 
قضيتهم  وتستخدم  وعنصريٍّة،  بقسوٍة 
بالِسجال السياسّي الداخلّي، لتزيَد الضغوط 
تركيا  وعلى  السوريين،  الالجئين  على 
نفسها، ويُضعفها في وقت تواجه فيه تحّدياٍت 
إقليميّةً ودوليّةً كبيرةً نتيجةَ سياساتِها. مؤّكد 
الالجئين  باستيعاب  جادة  غير  تركيا  أّن 
لها،  بالنسبة  استثمار  مادة  وهم  السوريين 
فمن جهة اليد العاملة الرخيصة والرساميل 
األوروبيّة  والمساعدات  المهّربة  السوريّة 
بفتح  التهديد  عبر  أوروبا  وابتزاز  باسمها 
بهم  التذرَع  تواصُل  فيما  الهجرة،  أبواب 
لتبرير االحتالل والعدوان وكذلك تجنيدهم 
في  لصالحها  يقاتلون  عسكريين  إلعادتهم 

سوريا.

ثورة  واأللم  والخوف  الظلم  في ظل  الفن 
كبيرة أعظم من ثورة السالح، ألن الثورة 
كبيراً  جهداً  تستدعي  التي  هي  الفكرية 
وإدخال  السوداوية  األفكار  تلك  لتغير 
البهجة والفرحة إلى قلوب الناس، وكذلك 
قوى  قبل  اُضطُهد من  الذي  الكردي  الفن 
أنواع  كل  من  وعانى  األخرى،  الدول 
الطمس والتهميش واإلنكار، وذلك إلبعاد 

اإلنسان الكردي عن لغته وثقافته.
 بعد سنين من الخوف والترهيب من قبل 
القوى المسيطرة استطاع الكرد كسر تلك 
سماءهم  الحرية  شمس  وأنارت  القيود 
وتألألت  والثقافة  الفن  نجوم  ولمعت 
وأصبحت حديث العالم في إظهار هويتهم 
المحافظة  في  نجحوا  التي  األم؛  الكردية 
عليها وحمايتها من االضمحالل في أجزاء 
الذين  هؤالء  ومن  األربعة،  كردستان 
الكردية  القضية  أجل  من  حياتهم  كرسوا 
باكور  من  وهو  ديرسيم«  »ديار  الفنان 
كردستان من مدينة ديرسيم الكردية، عاش 
فيها وتجول في أرجاء كردستان كلها وهو 
الضغوطات  ونتيجة  الكردية  باللغة  يغني 
الحكومة  قبل  من  له  الدائمة  والمالحقة 
إلى  الهجرة  إلى  أضطر  الفاشية  التركية 

أوروبا.

الفنان  زار  الجاري  تموز  شهر  وفي   
الشعب »ديار« روج  الكردي، ومحبوب 
آفا وأحيى العديد من الحفالت في مختلف 
كل  في  الناس  حديث  وأصبح  المناطق، 
التي  قامشلو  بمدينة  حفلته  وفي  مكان، 
قصدها محبي الفنان ديار من كل المناطق 
 12 شهداء  ملعب  ضاق  أن  إلى  والقُرى 
حماسية  األجواء  وكانت  بجمهوره،  آذار 

وجميلة جداً.

علينا الُرقي بثقافتنا وفننا

وفي حفلته المميزة في قامشلو ألقى الفنان 
 ( كلمته:  ومن  جمهوره  إلى  كلمة  ديار 
مشوارنا  بها  لنبدأ  بداية  لها  دائما  لثورة 
في طريق الحياة الحرة، وهذه الثورة في 
روج آفا ازدهرت وتكحلت بدماء شهدائنا 
وقوة إصرار شعبنا الكردي، والثورة هي 
ثورة الثقافة والفن، في ذات الوقت ونحن 
األكبر في  الثقل  يقع على عاتقنا  الفنانون 
أن  وأرى  الكردي،  والفن  الثقافة  رقي 
روج آفا وصلت إلى ذروة حريتها فاآلن 
باألسماء  أوالدهم  تسمية  الكرد  يستطيع 
ممنوعاً  األمر  هذا  كان  أن  بعد  الكردية، 

من قبل، وتبدلت أسماء قرانا وبلداتنا إلى 
الشيء  وهذا  الحقيقية  الكردية  أسماءها 
عظيم. فالكرد في أجزاء كردستان األربعة 
عانوا من الظلم والعيش على ثقافة ونمط 
روج  ثورة  استطاعت  لقد  غيرهم،  ولغة 
مع  الكرد  يتعايش  وهنا  الكثير  تحقيق  آفا 
العرب والسريان بحب وسالم وأمان وهذا 
بالدهم  في  أجمع  العالم  بتحقيقه  يحلم  ما 
في  هنا  النجاح،  من  يتمكنوا  لم  ولكنهم 
روج آفا يعيش الناس كأنهم ورود مختلفة 
تجمعهم  كبيرة  حديقة  تزين  ملونة  جميلة 
على الحب وجمال المنظر(، بهذه الكلمات 
بدأ الفنان ديار حفلته والتي قّدم فيها العديد 
من  كبير  وبتفاعل  الثورية،  األغاني  من 

الجمهور ألكثر من ساعتين متتاليتين.

مل يستسلم وأصرَّ على هدفه

وفي الحفلة لفتت نظرنا امرأة مسنة السيدة 
»وسيلة إبراهيم«، التي تهيأت بكل كيانها 
الكردي  الجماهير  محبوب  حفلة  لتحضر 

ديار  حفلة  إلى  أتيت  )لقد  لنا:  وقالت 
لم  الفني  مشواره  بداية  منذ  الذي  الكردي 
الكردية  لغته  يخنع ألي أحد وحافظ على 
الضغوطات  من  الكثير  من  وعانى  األم، 
والظلم ولكنه لم يستسلم وهو فنان الشعب، 
لم يبتعد عن ألم أخوته الكرد في كردستان 
هذا  مع  واحد  بصوٍت  كلنا  واليوم  كلها 
اإلنسان الرائع سنكون يد واحدة متشابكة 
وقوية، لن تهزمنا أي قوة على األرض(.

الحفل ضم كل الفئات العمرية من الصغار 
يرددون  كانوا  الذين  والشباب،  والمسنين 
يُقِدرون  وهم  القدير،  فنانهم  مع  األغاني 
والفن  الثقافة  أحياء  في  جهٍد  من  بذله  ما 
منذ  الكردية  بقضيته  والتزامه  الكردي 
هذا،  يومنا  وإلى  الفني  مشواره  بداية 
وبهذا الحشد الكبير أثبت الشعب الكردي 
تمسكه وحبه الشديد للثقافة والفن الكردي 
من  به  مروا  شيء  كل  من  الرغم  على 
في  ثابتون  ولكنهم  وأزمات  ضغوطات 

خطواتهم السائرة على درب الحرية.

مهرجان  قريباً  سيقام  قامشلوـ  روناهي/ 
ليسلط  بنسخته  السادسة  للمرة  آفا  روج 
بتنوع  آفا،  روج  وفن  ثقافة  على  الضوء 

أكثر مقارنة مع المهرجانات السابقة.
ألن الثقافة والفن وجهان لعملة واحدة وهما 
لما  والحياة،  المجتمع  في  أساسيان  ركنان 
وفتح  فكري  رقٍي  من  الناس  إلى  يقدماه 
تلك  عن  الغطاء  ورفع  لإلبداع؛  المجال 
عانى  لطالما  التي  والهوايات،  المواهب 

الكرد من كبتها في أنفسهم.
 ولكن اآلن الوقت تغير؛ وبعد ثورة روج 
الكردي  والفن  الثقافة  مالمح  بدأت  آفا 
الشعر  وألقوا  الكرد  وغنى  وتزدهر،  تبدو 
شخصيات  وجّسدوا  اللوحات  ورسموا 
خوف  بدون  بحت،  كردي  بطابع  كردية 
المتتالية  المهرجانات  تغب  ولم  قيد،  أو 
بقوة  حاضرة  كانت  بل  كلها  آفا  روج  في 
والفلكلور  الثقافة  تقدم  في  موحد  وهدف 

والفن الكردي.
 ومن الفعاليات الثقافية الهامة هذه مهرجان 
والذي  والفن،  للثقافة  السادس  آفا«  »روج 
الفن  حاضنة  قامشلو  مدينة  في  سيقام 
والفلكلور الكردي، وسيكون في الفترة من 

الثامن  لغاية  تموز  شهر  في  عشر  الثالث 
المهرجان  وهذا  الشهر،  نفس  من  عشر 
برعاية »اتحاد مثقفي روج آفا كردستان«، 
تحت شعار )عفرين ...هوية الدم وامتحان 

الحياة(.
تنوع ثقايف هذه السنة

المشترك  الرئيس  حدثنا  المهرجان  وعن   
التحاد مثقفي روج آفا كردستان »خوشمان 
للمرة  ُسيقام  المهرجان  هذا  أن  قادو«، 
األولى  للمرة  وكانت  آفا  روج  في  الثانية 
لكل  المهرجان  وسيتطرق  كوباني،  في 
وقصة  شعٍر  من  والفن  الثقافة  نواحي 
وتوقيع  وغناء  التشكيلي  للفن  ومعارض 
المهرجان  في  وستُلقى  وموسيقى،  كتب 
محاضرات وفي الختام سيتم توزيع جائزة 
االتحاد لإلبداع والتي ستكون مادية وقدرها 
ألف دوالر، إلى جانب جائزة معنوية أيضاً 
لنعطي الفائز الفرصة لتحقيق حلمه وتنمية 

موهبته أكثر«.
)هدفنا  قائالً:  »خوشمان«  وأضاف 
المثقفين  المهرجان هو جمع  األساسي من 

لرفع المستوى الثقافي ولنكون دفعاً لهؤالء 
بدأوا شق طريقهم  الذين  والشابات  الشبان 
في الفن والثقافة سواء أكانت في الكتابة أو 
ستكون  والجائزة  المسرح،  أو  الموسيقى 
للشخص الذي تعب وقّدم نتاجاً ثقافياً كردياً 
والشيء  آفا،  روج  من  كردياً  يكون  وأن 
األقسام  تنوع  هي  السنة  هذه  المختلف 
في  المهرجان  وسيقام  المشاركة،  الثقافية 
لكل  أتمنى  وأخيراً  نفسه،  االتحاد  مبنى 
تقدم  سبيل  في  الجهد  من  الكثير  يقدم  أحد 
من  ليكون  إلينا  يتوجه  أن  الكردية  الثقافة 

المشاركين في المهرجان(.
جيدة  بداية  المهرجان  هذا  سيكون   
للمشاركين والفائز األجدر ليخطو خطواته 

األولى في درب الثقافة والفن الذي ال نهاية 
له، ونتمنى التوفيق لكل المشاركين.

روناهي/ قامشلو: حفلة الفنان ديار يف قامشلو فاقت التوقعات يف توافد الناس ومن خمتلف 

املناطق، وسط تفاعل كبري من اجلمهور يف ملعب شهداء 12 آذار، فالفنان ديار يعترب مثااًل  

للكردي احملافظ وامللتزم بقضيته.. 
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أهمية الكتاب يف حياة 
الشعوب

كّل  يمنحَك  وأنيٍس  جليٍس  خير  الكتاب 
في  الراحةَ  بمعرفتِه، ويعطيك  ما ترغب 
نافع  هو  ما  بكلِّ  لَك  يهمس  حيث  النفِس 
وممتع، ال يَملّك إْن مللتهُ، وكلما جالستهُ 
وأنار  إليِه،  وشّدك  عطائِه،  من  زادك 
أشارت  وقد  بمعارفِه،  وروحك  عقلك 
على  تساعد  الكتب  قراءة  أّن  الدارسات 
الحفاظ على العقل سليماً صحيحاً وتحميِه 
من اإلصابة بمرض الزهايمر، حيُث أّن 
العقل  عضلة  تمرين  على  تعمل  القراءة 

للحفاظ على صحتِه وقوتِه.
تعدُّ وال تحصى  فوائد ال  للقراءة  أّن  كما 
الكتب  قراءة  إّن  منها،  بعضاً  نذكر 
مبهجةٌ  فهي  إيجابياً،  اإلنسان  على  تؤثر 
والعقل،  والروح  للعلم  مغذيّةٌ  للنفس 
الحدود بما فيها الزمان  ومن شأنها إذابةُ 
أحداث  مع  أنّه  للقارئ  فيُخيُّل  والمكان، 
الكتاب بشتّى مراحلِه، وكذلك من فوائده 
من  لها  مثيل  ال  التي  المكتسبة  الخبرة 
والغوص  واإلرشاد  والنصيحة  المعرفة 
ومواكبة  المستقبل  وتخيّل  الماضي  في 

الحاضر. 
عالمنا  من  االنتقال  أيضاً  الفوائد  ومن 
للغاية  مختلف  آخر  عالٍم  إلى  المحدود 
وواسع األفق. وإّن قراءة الكتب تؤدي بال 
شك إلى التعّرف على مفردات جديدة تؤثر 
في نهاية المطاف على مفردات اإلنسان 
في  الثقة  على  إيجاباً  يؤثر  مما  اللغوية، 
واضح  بشكل  ويحّسن  ويزيدها،  النفس 
الكتابة الذاتية التي اجتمعت مفرداتها من 
بأنواعها  الكتب  من  العديد  قراءة  خالل 

المختلفة. 
كما أن القراءة تحفظ الوقت من الضياع 
العقل  وتنمية  الفكر  إنارة  في  ينفع  بما ال 
وإضافة القدرة على حلِّ المشكالت، كما 
أنّها تعّدل السلوك، وذلك من خالل قراءة 

كتب السلوك. 
وأؤكد على أن األّمة التي ال تقرأ ال تتقدم 
وال تتطور وال تنعم حتى بالحرية، حيث 
أن الفكر الحر مستقى من كتابات األفذاذ، 
ورموز الحرية ومنهم نتعلم مبادئ الحياة 
ومبادئ  الشعوب،  بين  والتآخي  الحرة، 

العيش المشترك. 
عن  كثيراً  أبعدتنا  التكنولوجيا  ثورة  إّن 
السرعة،  عصر  فهذا  الكتب،  صفحات 
البحث  تحتاج  لن  تحتاجها  فكرة  فأّي 
على  والسهر  الكتب  طيات  في  عنها 
أمامك  ستصبح  بضغطة  بل  بها،  اإلتيان 
ظاهراً  أنها  رغم  وهذه  جاهزة،  ملخصةً 
على  كارثة  الحقيقة  في  لكنها  جيد،  أمٌر 
تستخدم  أن  اعتادت  التي  الشابة  العقول 
عناء  وفي  عناء،  دون  جاهٍز  شيٍء  كل 
لذة  أيّما  العلوم  من  الشوارد  عن  البحث 
ومتعة للمتمّعن الذي يسهر بين كتبه باحثاً 
عن بغيتِه، فينهل الكثير من المعرفة من 
خالل هذا البحث، متعة القراءة من خالل 

الكتاب ال تضاهيها متعة على اإلطالق
تخصيص  أهمية  على  نؤكد  هنا  ومن 
لألعمال  أمينة  حقيقية  تشجيعية  جوائز 
التأليف  مجاالت  في  الرائدة  العلمية 
والنشر والتحقيق والترجمة واإلبداع في 
كل المناطق؛ إلحداث توعية عامة بأهمية 
الكتاب ودوره في الحياة، وتركيز وسائل 
والتبشير  العلمية  النهضة  على  اإلعالم 
إلى  المعرفة  في  الجديد  وتوصيل  بها، 
أوساط الشعب عن طريق البرامج الثقافية 
التي نفتقدها في الوقت الحاضر، واعتبار 
المستدامة  التنمية  من  ا  ُمهّمً جزًءا  ذلك 
األدبي  واإلبداع  والتجارب  للعقول 
ضرورة  إلى  داعين  والفني،  والعلمي 

االهتمام بالمكتبات الرقمية.
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تعتبر المجتمعات المتقدمة في هذه اآلونة، 
على  تقضي  أن  استطاعت  التي  تلك  هي 
بين شرائح مجتمعها. وتقام  ظاهرة األمية 
على  عديدة  ودراسات  أبحاث  األمر  لهذا 
المناسبة؛  االستراتيجية  تحديد  مستوى 
إعداد  ذلك،  ومن  الظاهرة.  هذه  لعالج 
في  المعلمين  اتحاد  أطلقها  التي  المبادرة 
لجنة  مع  بالتعاون  وريفها؛  منبج  مدينة 
للقضاء  بيد  »يداً  عنوان  تحت  التربية؛ 
القضاء  بهدف  العلم«؛  ونشر  األمية  على 
الثماني  تأججت خالل  التي  الظاهرة  على 
التقت  الصدد،  هذا  وفي  الماضية.  سنوات 
صحيفتنا« روناهي« بأحد المشرفين على 
مبادرة محو األمية؛ قيس عبادي؛ للحديث 

على هذه المبادرة، وما تضمنته أيضاً من 
القادمة،  الفترة  في  إلطالقها  استعدادات 
قد  أجلها  من  التي  أهدافها  أبرز  وعن 

أطلقت. 
نسبة انتشار األمية تتفاقم 

تدرجيّيًا يف جمتمعنا

بداية وحول ماهية مبادرة محو األمية في 
على  المشرف  حدثنا  وريفها،  منبج  مدينة 
»بعد  قائالً:  عبادي  قيس  المبادرة؛  هذه 
من  فريق  بها  قام  وأبحاث،  دراسات  عدة 
وجدوا  الظاهرة،  هذه  على  المختصين 
في  تدريجياً  تتفاقم  األمية  انتشار  نسبة  أن 
مجتمعنا على العموم إلى حد أنها اعتبرت 
من  ضخمة  أعداد  تسرب  بسبب  خطرة 
القانوني  السن  ضمن  هم  ممن  الطلبة 
ميادين  إلى  وانصرافهم  الدراسة  لمتابعة 
العمل على حساب التحصيل العلمي. وهذا 
من شأنه زاد من انتشار هذا الوباء الخطير 
غير  مجتمعاً  عنه  ينتج  مما  المجتمع،  في 

واٍع ينجر بسهولة إلى مسالك الجريمة«.
بأنه أٌعد لهذه المبادرة  وذكر عبادي أيضاً 
باألمر؛  المعنية  الجهات  مع  دقيق  بشكل 
الكادر  تأهيل  فتم  مدروسة.  خطوات  وفق 
معلماً  أربعين  عددهم  البالغ  التدريسي؛ 
إعطاء  على  سيقومون  ممن  ومعلمة، 
التعامل  وكيفية  األمية،  محو  في  دروساً 
ومن  فعالة.  طرائق  السن ضمن  كبار  مع 
التدريسي  الكادر  هذا  يخضع  أن  المقرر 
الواحدة  مدة  اثنتين،  تدريبتين  إلى دورتين 

الدورتان  هاتان  وتتضمن  أيام.  ثالثة  منها 
دروساً منهجية مدروسة بعناية في طرائق 
يتناسب  بما  العلمية،  الدروس  إعطاء 
سيتلقى  إذ  وصعوبتها.  الظاهرة  هذه  مع 
حديثة  طرائق  األولى؛  الدورة  في  الكادر 
في االستراتيجيات العلمية؛ المتبعة أصوالً 
بالغة  الحاالت  من  العديد  مع  للتعامل 
التعليمية،  العملية  يعترض  مما  الصعوبة 
لتجاوز أي  التقييم السريع؛  ومن ثم وضع 
مشاكل طارئة، وحلها بآلية سريعة خاصة 
الثانية،  الدورة  في  أما  السن.  كبار  مع 
إعطاء  تتضمن  أيضاً،  أيام  ثالثة  ومدتها 
بحيث  وصحية،  ثقافية  توعوية  دروساً 
على  صلبة  قاعدة  تكوين  من  يتمكنون 

تدريس المادة العلمية بشكل طبيعي.

استعدادات حثيثة إلطالق املبادرة 
يف األيام القادمة

تجهيزها  تم  التي  االستعدادات  أبرز  وعن 
في  ستنطلق  التي  المبادرة  بهذه  للبدء 
العبادي  قيس  المشرف  قال   2019/7/14
بأن هناك سعي وعمل دؤوب على تجهيز 
مدرسة  وهما  حالياً،  المراكز  من  عدد 
الغسانية ومدرسة رمضان حجو. وشهدت 
األيام األولى؛ إقباالً ملحوظاً على التسجيل 
من كافة الفئات العمرية، حيث بلغت األرقام 

األولية لعدد المسجلين ستين شخصاً حتى 
ساعة إعداد التقرير. 

وواصل قائالً: »هذه األعداد تزداد بوتيرة 
عالية من قبل المواطنين؛ لالستفادة من هذه 
المبادرة. ومن المفترض بحسب اإلحصاء 
أن نزيد عدد المراكز إلى عشرة اطراداً مع 
تزايد المستفيدين من هذا البرنامج التثقيفي. 
تقسيمها  تم  المبادرة  هذه  إن  القول  ويمكن 
من  تستوعب  األولى  اثنتين،  فئتين  على 
أعمارهم دون 15 عاماً، ممن لم تساعدهم 
تحصيلهم  إتمام  على  القاهرة  الظروف 
العلمي. أما الفئة األخرى تضم أولئك الذين 
إيصال  في  يساعد  مما   15 سن  تجاوزوا 
المعلومات بالقدر الكافي لكل مستفيد بشكل 
مخبري. مع العلم أن هذه المبادرة وضعت 
في حسبانها أن تشمل ثالثة مستويات على 
مستوى  كل  يضم  إذ  أشهر،  تسعة  مدار 
المستفيدون  يخضع  أشهر،  ثالثة  دراسي 
مبادئ  لتعلم  دروس؛  على  خالله  من 

القراءة والكتابة والحساب«. 

هذه املبادرة دعوة صرحية لكل 
غيور على بلده

قيس  المبادرة؛  هذه  على  المشرف  واختتم 

الكامنة؛  الدوافع  عن  الحديث  عبادي؛ 
»نحن  فقال:  المبادرات،  تلك  مثل  إلقامة 
نقوم بعملنا هذا من منطلق إنساني محض، 
أحييت  قد  فكأنما  ما،  أحداً  تعلم  إن  يعني 
أمة بكاملها. وأعتقد أن هذه المبادرة دعوة 
يساهم  بلده، كي  لكل غيور على  صريحة 
بدعم هذه األنشطة؛ ألنه في آخر المطاف، 
المجتمع.  فيه  شك  ال  مما  ثمارها  سيجني 
محض؛  بشكل  وطنية  المبادرة  فهذه 
قادت  التي  الجهل  براثن  من  للخالص 
مجتمعنا في الفترة السابقة إلى ما آلت إليه 
األمور، فكانت نتائجها دمار الوطن؛ بسبب 
عدم إدراك الخطورة الحقيقية؛ لعدم التعلم 
مهما بلغ عمر اإلنسان، فهدفنا محو األمية 
من الصفر حتى الجامعة، أولم يقل الرسول 

»اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد«. 
ويجدر بالذكر بأن هذه المبادرة تعد برنامجاً 
فرصته  فقد  إنسان  لكل  تثقيفياً  تنموياً 
التحصيل  متابعة  الدراسة من  خالل سنين 
وحسب  وريفها.  منبج  مدينة  في  العلمي 
الخطة المرسومة من قبل المختصين، فإن 
المبادرة سوف تشمل كافة الفئات العمرية، 
وتتوزع بخط طوالني وعرضاني؛ لتشمل 

الريف والمدينة على حٍد سواء.

النسائية  قسم  افتتاح  الطبقةـ  روناهي/ 
والتوليد في مشفى الطبقة الوطني يساهم 
عن  العبء  تخفيف  في  كبير  بشكل 

المواطنين، فكيف ذلك؟؟!!
األقسام  أولى  من  والتوليد  النسائية  قسم 
في  بافتتاحها  الصحة  لجنة  قامت  التي 
لنساء  الطبية  الخدمات  لتقديم  المشفى 
المنطقة، للتقليل من تحمل المواطن أعباء 
ومصاريف المشافي الخاصة والتي تكلف 
الطبيعية،  للوالدة  ل.س  35ألف  بحدود 
القيصرية حوالي 75ألف ل.س  والعملية 
للنساء  الطبية  الخدمات  القسم  يقدم  حيث 

على مدار 24ساعة.
بلغ  فقد  الصحة  لجنة  وحسب إحصائيات 
أما  400حالة،  الطبيعية  الوالدات  عدد 
عمليات القيصرية 84عملية خالل الشهر 
الفائت، باإلضافة إلى العيادة للمعاينة التي 

تقدم العالج للنساء. 

اخلدمات جمانية
 بشكل كامل

النسائية  قسم  عمل  على  أكثر  ولالطالع 
الوطني؛  الطبقة  مشفى  في  والتوليد 
الرئيسة  مع  لقاًء  روناهي  لصحيفة  كان 
اإلدارة  في  الصحة  للجنة  المشتركة 
الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية  المدنية 
لقسم  أن  أكدت  والتي  ابراهيم،  نورس 
الوطني  المشفى  في  والتوليد  النسائية 
وخاصةً  المنطقة  في  كبير  ودور  أهمية 
كامل،  بشكٍل  مجانية  الخدمات  يقدم  أنه 
ويوفر المصاريف المادية على المواطن 
في المشافي الخاصة والتي تعتبر نسبتها 

كبيرة، حيث تبلغ تكلفة العملية القيصرية 
75ألف  من  أكثر  الخاصة  المشفى  في 
ل.س،  35ألف  الطبيعية  والوالدة  ل.س 
الحوامل  للنساء  الطبية  الخدمات  وتقدم 
للقطاع  كبير  لدعم  بحاجة  المنطقة  ألن 
بالشكل  الطبية  الخدمة  وتوفير  الصحي، 

األمثل حسب قولها.

يضم القسم كادر
 خاص بالتوليد

النسائية  قسم  أن  إلى  نورس  وأشارت   
أخصائيين   7 يضم  المشفى  في  والتوليد 
باإلضافة  و10ممرضات،  قابلة  و23 
وغرفة  18سرير  بالقسم،  العامالت  إلى 
وتابعت  النسائية،  الجراحة  عمليات 

باإلضافة  القسم  هذا  في  »تجرى  قائلةً: 
أخرى  عمليات  القيصرية  عملية  إلى 
حاالت  في  واالستئصال  التجريف  مثل 
وغرفة  الرحم،  استئصال  مثل  اإلسعاف 
القسم  ويستقبل  الطبيعي،  للتوليد  مخاض 
الحاالت اإلسعافية على مدار 24 ساعة، 
تضم  نسائية  معاينة  عيادة  أيضاً  ويوجد 
مدار  على  يعمل  إيكو  تصوير  جهاز 
24ساعة، ويستقبل كافة الحاالت الواردة 
سواًء قريبة أو بعيدة عن منطقة الطبقة«.

400حالة من الوالدات
 الطبيعية يف القسم

بالقول:  اللقاء  خالل  نورس  ذكرت  وقد 
هي  الشهر  لهذا  القسم  »إحصائيات 

الطبيعية حوالي  الوالدات  بلغت  كالتالي: 
وفي  قيصرية،  و84عملية  400حالة 
العادة تكون هناك عدد كبير من العمليات 
القيصرية، ولكن هذا الشهر كان الوالدات 

الطبيعية أكثر من العمليات القيصرية«.
التي  الصعوبات  إلى  نورس  ونوهت 
الصعوبات  »من  بالقول:  القسم  يواجها 
وجود  عدم  القسم؛  هذا  في  تواجهنا  التي 
طبيب اختصاص ملتزم بشكٍل دائم بالقسم، 
وعدم وجود طبيب مقيم في المنطقة ليكون 

متواجد في القسم على مدار 24ساعة«.
يعمل  »القسم  قائلةً:  نورس  واختتمت 
بشكٍل جيد، ونعمل على تطويره، والدواء 

متوفر بشكٍل شبه كامل في القسم«.

يعاني أهالي بعض أحياء مدينة قامشلو من 
ظل  في  للمياه  ومتكرر  متواصل  انقطاع 
شراء  إلى  يُجبرهم  مما  الشديد،  الحر  هذا 
حاجياتهم  لتلبية  الصهاريج؛  من  المياه 
المنزلية، وهذه األحياء هي حي الكورنيش، 
السياحي، شارع الموظفين، وحي الهاللية. 
وسيناريو انقطاع المياه في فصل الصيف 
بالشكاوي  األهالي  وتقدم  الشارع،  حديث 
األهالي  توعد  بدورها  المياه، وهي  لدائرة 
بأنه خالل أسبوع سيتم ضخ المياه ألحياء 
مدينة قامشلو كافة. وبهذا الخصوص كان 
مع  لقاءات  إجراء  »روناهي«  لصحيفتنا 
تقريرنا  في  كما  المعنية  والجهات  األهالي 

التالي:

أسباب تأخر توصيل
 املياه لألحياء..!!

من  العمر  بيريفان  المواطنة  واشتكت 
منذ  المياه  توفر  عدم  من  الموظفين  حّي 
المذكور، حيث  الحي  السنة في  يقارب  ما 
المياه  من  براميل  خمسة  بشراء  يقومون 
بسعر يتراوح ما بين الـ /1500 ـ 2000/ 
المياه غير  بأن  وأكدت  ليرة سورية،  ألف 

إلى  يضطرون  حيث  للشرب،  صالحة 
شراء المياه المعقمة للطهي والشرب.

إيصال  تم  حال  »في  بيريفان:  وأشارت 
المياه إلى الحي تكون في ساعات متأخرة 
وبسبب  ليالً،  عشرة  الثانية  بعد  الليل  من 
في  بالحرامي  يسمى  الذي  الدينمو  وجود 
ويبقى  المياه  على  يحصل  أحد  ال  البناية 
البئر  تأهيل  إعادة  تم  كما  فارغاً،  الخزان 
ولكن  البناية  بأهالي  الخاص  االرتوازي 
المياه بسبب عدم  تنقطع  خالل ربع ساعة 
وناشدت  البئر«،  في  الكافية  المياه  توفر 
حلول  بوضع  المعنية  الجهات  بيريفان 

جذرية لهذه المشكلة.

مشكلة متفاقمة؛
 فهل من مهتم..؟!!

من  حسن  اللش  المواطنة  وحدثتنا  كما 
السياحي حول معاناتهم من االنقطاع  حّي 
فصل  طيلة  حيهم  في  للمياه  المستمر 
قامشلو  بلدية  قيام  »بعد  قائلة:  الصيف؛ 
عامين  قبل  السياحي  خط  بصيانة  الغربية 
المشكلة  إلينا  عادت  المياه؛  مشكلة  وحّل 
حيث  العام،  هذا  ربيع  جديد  من  ذاتها 

وحتى  رمضان  شهر  قبيل  المياه  انقطعت 
من  المياه  شراء  إلى  ونضطر  اآلن، 
وبأسعار  يومي  شبه  بشكل  الصهاريج 
ل.س،  و2000   1500 الـ  بين  تتراوح 
وتساءلت  للشرب«.  صالحة  غير  وهي 
المياه  انقطاع  مشكلة  ظهور  حول  اللش 
لسنتين  السنوات وحلت  عبر  تفاقمت  التي 
المعنية عن حّل  الجهات  تتقاعس  لم  فقط؛ 
دون  األحياء  بعض  ولماذا  المشكلة؛  هذه 

غيرها؟!..
الحال،  بهذه  ذرعاً  »ضقنا  وأضافت: 
على  حرارة  األكثر  األيام  نعيش  ونحن 
مدار العام وانقطاع المياه المستمر يضعنا 
واالستسالم.  العجز  من  هاوية  حافة  على 
ونداؤنا إلى الجهات المعنية؛ هل من مهتم 
على  السياحي  وحّي  المواطنين  بشؤون 
األحياء  أكثر  من  كونه  الخصوص؛  وجه 
التي عانت من انقطاع المياه المستمر وال 
سيما في فصل الصيف على مدى أكثر من 
أال  وأخشى  يعاني،  زال  وال  أعوام  سبعة 
الحال  هذه  على  ونظل  المياه  مشكلة  تحّل 

مدى الحياة«. 
مقاطعة  في  المياه  دائرة  إلى  كما وتوجهنا 
روناك  فيها  باإلدارية  وااللتقاء  قامشلو 
انقطاع  أسباب  وضحت  التي  أوسكان 
قائلةً:  قامشلو  أحياء  بعض  في  المياه 
المياه  النقطاع  الرئيسية  المشكلة  »تعود 
السياسية  المشاكل  إلى  المواطنين  على 
بين اإلدارة الذاتية والنظام السوري، حيث 
بالقفل  بالتحكم  السوري  النظام  قوات  تقوم 
الرئيسي »السكر« لضخ المياه على معظم 
الرئيسي  السبب  هو  وهذا  قامشلو،  أحياء 

لمشكلة انقطاع المياه«.

ختفيف معاناة األهالي

وبحسب روناك يقوم بعض عناصر قوات 
الواقع  األمني  المربع  في  السوري  النظام 
الخطوط  بإغالق  قامشلو  مدينة  مركز  في 
من  والكورنيش  السياحي  للحيين  المغذية 
نسبة  تقل  لذلك؛  السندس(.  )سكر  خالل 
الهاللية،  محطة  من  للحيين  المياه  تدفق 
ويبقى اعتماد األهالي على كمية قليلة من 
مياه محطة حي الجقجق، وأكدت روناك بأن 
المديرية تعمل حالياً على مراقبة الخطوط 
لحل  وتسعى  المذكور  الُسُكر  من  الواردة 
المشكلة، وقالت: »اتخذت المديرية تدابير 
إسعافية لتخفيف معاناة األهالي لحين إيجاد 

حل جذري للمشكلة«.
وذكرت روناك بأن الكثافة السكانية أيضاً 
لها دور في انقطاع المياه، فمنذ بداية األزمة 
وشرق  شمال  مناطق  أصبحت  السورية، 
المحافظات  من معظم  أماناً  األكثر  سوريا 
والمناطق السورية، وأكدت: »يمكننا القول 
بأن قامشلو، ومدن روج آفا أصبحت أكثر 
من  النازحون  إليها  لجأ  فقد  أماناً،  المدن 
تعرضت  التي  كافة  السورية  المحافظات 
السكنية،  األبنية  معظم  ودمار  للقصف، 
وهذا  التحتية؛  البنية  تدمير  إلى  باإلضافة 
على  العشوائية  التعديات  إلى  أدى  ما 
الخطوط الرئيسية في معظم أحياء قامشلو، 
وهذه أيضاً من األسباب الرئيسية النقطاع 

المياه«.

مراقبة اخلطوط الرئيسية

قامشلو:  مياه  دائرة  في  اإلدارية  وأضافت 
»نحن كإدارة المياه قمنا بأخذ جميع التدابير 
ضخ  لمحطات  برامج  ووضع  الالزمة، 
الرئيسية  الخطوط  جميع  ومراقبة  المياه، 
على مدار الساعة، باإلضافة إلى دعم تلك 
انقطاع  من  تعاني  التي  لألحياء  الخطوط 
لحي  داعم  خط  بتوصيل  وقمنا  المياه، 
السياحي من قبل القسم الفني بمحطة جقجق 
يصل قطره إلى /250/« وأشارت إلى أنه 

مؤخراً  حصلت  التي  الحرائق  وبنتيجة 
خرج بئرين في الهاللية عن الخدمة، حيث 
يتم العمل إلصالحهما، وأن جميع محطات 

المياه تحت الخدمة.
وتابعت روناك؛ بأنه يتم مراقبة حي الغربي 
المتواصل  االنقطاع  سبب  عن  والكشف 
بسكر  التالعب  يتم  كان  بأنه  فتبين  للمياه، 
إلى  المياه  تضخ  التي  الرئيسية  الخطوط 

الحي، وتم إصالحه ومعالجته.

توزيع املياه بشكل
 جماني على األهالي

كما أصدرت المديرية العامة للمياه تعميماً 
للمواطنين  المياه  بيع  بمنع  يقتضي  إدارياً 
باتاً، وإنما يوزع بشكٍل مجاني، عن  منعاً 
المياه،  لمديرية  تابعة  صهاريج  طريق 
لحين حل المشكلة جذرياً، ونوهت روناك 
بحفر  البعيد  المدى  دراسة على  هناك  بأن 
لتغذية  قامشلو  مدينة  ارتوازية ضمن  آبار 

األحياء كافة.
التزام  ضرورة  على  روناك  وشّددت 
أصحاب الصهاريج بالتعميم وحّذرتهم من 
المسؤولية  طائلة  تحت  لألهالي  المياه  بيع 
يمكن  بأنه  أوضحت  كما  اآللية،  وحجز 
األهالي  تزويد  الصهاريج  ألصحاب 
بالمياه، وأن المديرية ستتكفل بالمصاريف 

بشرط إعالمها بذلك.
المياه  دائرة  في  العامة  اإلدارية  وأكدت 
روناك أوسكان في نهاية اللقاء بأنه خالل 
المقبل سيتم معالجة كافة مشاكل  األسبوع 
في  المياه  ستتوفر  حيث  المياه،  انقطاع 

معظم أحياء مدينة قامشلو. 
هذه  هل  سؤاالً؛  نطرح  بدورنا  ونحن 
المياه  مشكلة  حّل  بصدد  والحلول  الوعود 
على  حبراً  ستظل  أم  جذرية؟؟  المتفاقمة 

ورق!!

روناهي/ الطبقة ـ وضعت لجنة االقتصاد 
لمنطقة  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  في 
الفرن  تأهيل  إعادة  الطبقة؛ خطة من أجل 
اآللي الغربي الواقع قرب قرية عايد بالجهة 
الغربية من المدينة؛ بغية توفير مادة الخبز 
في منطقة الطبقة، بطاقة إنتاجية في البداية 

تصل إلى خمسة أطنان. 
ويقع الفرن على مشارف منطقة عايد قرب 
العمل  عن  توقفه  بعد  وذلك  العلم؛  دوار 
لفترة طويلة تجاوزت أكثر من خمسة عشر 
سنة نتيجة لعدم استثماره بالصورة المثلى.

وافتتاحه  التأهيل  بعد  اآللي  الفرن  ويتيح 
وإدخاله في طور اإلنتاج العديد من فرص 
مادة  لتوفير  باإلضافة  المنطقة،  في  العمل 
لمنطقة  المطلوبة  بالكميات  الخبز وتأمينها 
الخبز  رغيف  مواصفات  وحسب  الطبقة، 

الفنية والصحية والغذائية.

خطة لتأهيل الفرن اآللي

إعادة  مشروع  تفاصيل  على  ولالطالع 
تأهيل الفرن اآللي الغربي في منطقة عايد، 
والكميات التي سيؤمنها للمواطنين؛ أجرت 
الرئيس  مع  لقاًء  »روناهي«  صحيفتنا 
المشترك للجنة االقتصاد في اإلدارة المدنية 

سليمان  أحمد  الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية 
االقتصاد  لجنة  أن  على  بدوره  أكد  الذي 
تأهيل  على  للعمل  ودراسة  خطة  وضعت 
الطبقة،  منطقة  في  الغربي  اآللي  الفرن 
الفنية  للمواصفات  المطابق  الخبز  إلنتاج 
وضرورة العمل إليجاد خط سياحي ضمن 
اقتصادية  أهمية  له  وسيكون   الفرن؛  هذا 

للطبقة وريفها.

مخسة أطنان من الدقيق

وأوضح سليمان بأن ضمن خطة العمل أن 
خمسة  الخبز  من  الفرن  إنتاج  بداية  يكون 
أطنان من الدقيق في اليوم الواحد، ليصل 
على  يدل  رقم  هو  طن؛   /12/ كمية  إلى 
والتي  الطبقة،  لمدينة  العام  االستهالك 
تؤخذ من الكمية العامة الستهالك الطبقة، 
بخطى  فيه  العمل  االقتصاد  لجنة  وتأمل 
سريعة ومتسارعة، وذلك بدعم من اإلدارة 
الطبقة،  منطقة  في  الديمقراطية  المدنية 
وكما سيجري وضع هذا الفرن في الخدمة 
لتأمين  الحلول  كأحد  لالستثمار  استعداداً 

رغيف الخبز.

صعوبة تأهيل الفرن اآللي الواقع 
يف مركز املدينة

في  الواقع  االحتياطي  اآللي  الفرن  وحول 
بأن  سليمان  أحمد  أشار  المدينة؛  مركز 
لجنة االقتصاد وجدت الصعوبة في تأهيله؛ 
ومعداته،  بنيته  في  الكبير  الدمار  بسبب 
استثمر  احتياطياً؛  فرناً  السابق  في  وكان 
صورة  وأعطى  صحيحة؛  غير  بصورة 
أنه  إلى  اللجنة  وأشارت  إلنتاجه،  سلبية 
سيتم تالفي كل األخطاء التي وقعت سابقاً 
من أجل إنتاج رغيف الخبز ليكون صحياً 
وغذائياً وفنياً بعد تأهيله، وأضاف: »نتابع 
لجنة  مقر  من  قربه  بحكم  الفرن  عمل 
االعتماد  تحديد  تم  حيث  منه,  االقتصاد 

ونأمل وضعه  جاهزة  والدراسة  له  المالي 
في الخدمة خالل الفترة المقبلة«.

توزيع اإلنتاج عن طريق املندوبني

المواطن  نحمل  »لن  سليمان:  وأضاف 
أعباء إضافية من أجل شراء الخبز بسبب 
موقعه، حيث يقع وسط المدينة، باإلضافة 
إلى الكثافة السكانية للمنطقة قليلة، فتوزيع 
الخبز يتم باالعتماد على المندوبين، ويترك 

ذلك على عاتق المجلس المدني من خالل 
دور الشعب والمجالس المحلية«.

االقتصاد  للجنة  المشترك  الرئيس  واختتم 
لمنطقة  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  في 
»لهذا  بالقول:  حديثه  سليمان  أحمد  الطبقة 
والعمل  االستثمار،  في  خصوصية  الفرن 
ساعة   24 وبمدة  دائم  بشكٍل  فيه  سيكون 

يومياً«.

7مجتمع وشبيبة اقتصاد وبيئة6

تقرير/ مصطفى اخلليل

تقرير/ إيريش حممود

تقرير/ آزاد كردي

تقرير/ مصطفى اخلليل

روناك أوسكان

امحد سليمان

قيس عبادي

نورس ابراهيم

حمررة الصفحة/برييفان محي حمررة الصفحة/ميديا غامن

روناهي/ قامشلو ـ كشفت اإلدارية العامة لدائرة املياه يف مقاطعة قامشلو روناك أوسكان أسباب 

بأنه خالل أسبوع واحد فقط؛ سيتم توصيل  انقطاع املياه يف بعض أحياء مدينة قامشلو، وأكدت 

املياه إىل أحياء املدينة كافة. 

روناهي / منبج- أطلق احتاد املعلمني يف مدينة منبج وريفها؛ مبادرة وطنية حملو األمية، 
يف  الرتبية  جلنة  مع  بالتعاون  العلم«،  ونشر  األمية  على  للقضاء  بيد  »يدًا  عنوان؛  حتت 

مدينة منبج وريفها.

 دورات حمو األمية يف منبج
ً
قريبا

حال قسم النسائية والتوليد يف مشفى الطبقة الوطني!!!

يف قامشلو.. أحياء تعيش اجلفاف
 وأهايل يناشدون.. وحلول تلوح يف األفق

جلنة االقتصاد ختطط لتأهيل الفرن اآليل الغربي


