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فارس طوكان يروي قصة نزوحه الثانية
 من بطش مرتزقة االحتالل التركي!!!

مأساوية  أوضاع  من  النازحين  يعاني 
برحلة  للمضي  دفعتهم  قاسية  وظروف 
من  والفرار  النزوح  مرارة  ترافقها  طويلة 
بالموت  أشبه  كانت  طرقات  على  الموت 
لهم  داعش  مرتزقة  مالحقة  نتيجة  المحتم 
واعتبارهم »مرتدين« أو الهروب من براميل 
جيش النظام السوري التي كانت تسقط على 
الصغير والكبير ولم تفرق بين مدني ومسلح.

استهداف أكرث من 13ألف نازح..
لم تكن المرة األولى التي يفر فيها النازحين، 
والتهجير  الموت  من  الهروب  سلسلة  بل 
عين  مخيم  يعرف  العالم  فكل  مستمرة، 
أكثر  يضم  والذي  البلدة  شمال  الواقع  عيسى 
من 13ألف نازح من مناطق مختلفة الغالبية 
العظمى منهم من الفارين من بطش مرتزقة 
المناطق  سوى  آمناً  ملجأً  يجدوا  لم  داعش 
الديمقراطية،  سوريا  قوات  حررتها  التي 
يد  على  داعش  مرتزقة  هزيمة  وبعد  ولكن 
دولة  يُعِجب  لم  الديمقراطية  سوريا  قوات 
المنطقة،  عمَّ  الذي  الهدوء  التركي  االحتالل 
مناطق  على  العدوان  هو  ذلك  حصيلة  فكان 
شمال وشرق سوريا، ومن األهداف الرئيسية 
تضم  التي  المخيمات  استهداف  هو  للعدوان 
عين  مخيم  في  سواًء  المهجرين  من  اآلالف 

عيسى أو مخيم مبروكة.
المخيمات  لتلك  عشوائي  االستهداف  وكان 
كما  وتهجيرهم  قاطنيها  من  تفريغها  بهدف 
داعش،  مرتزقة  يد  على  قبل  من  هجروا 
وحسب قاطني مخيم عين عيسى كان الهجوم 
الوطني  بالجيش  يسمى  ما  مرتزقة  قبل  من 

بأنه  المخيم عشوائياً، مؤكدين  السوري على 
األسلحة،  أنواع  بكافة  أحد  بين  يفرقوا  لم 
حيث أدى ذلك إلى سقوط العديد من الشهداء 
قصف  بسبب  المخيم  قاطني  من  والجرحى 

المرتزقة على المخيم.

النزوح األول من بطش مرتزقة 
داعش..

وفي هذا المنوال حدثنا الشاب فارس الطوكان 
نازح  وهو  ربيعاً،  عشر  السبعة  يبلغ  والذي 
من قرى دير الزور الشرقي التي كان يسطر 
مخيم  من  ومهجر  داعش،  مرتزقة  عليها 
االحتالل  مرتزقة  هجمات  بعد  عيسى  عين 
مخيم  من  فرارهم  قصة  عن  عليها،  التركي 
عين عيسى بعد استهدافه من قبل المرتزقة، 
حيث بدأ حديثه عن قصة فرارهم األول من 
مرتزقة داعش، وأكد بأن هروبهم من ريف 
دير الزور خالل فترة سيطرة مرتزقة داعش 
باألهالي  المرتزقة  بطش  بسبب  كان  عليها 
بعائلته  دفع  مما  قبلهم  من  السيئة  والمعاملة 
قوات  حررتها  التي  المناطق  إلى  للنزوح 
من  حالة  تشهد  والتي  الديمقراطية  سوريا 
االستقرار واألمن، إلى أن نزلت بهم الرحال 
في مخيم عين عيسى كحالة الكثير من الذين 

هربوا من بطش مرتزقة داعش.

ويتابع فارس حديثه عن فترة بقاءه في مخيم 
ثالثة  تجاوزت  لمدة  كانت  بأنها  عيسى  عين 
سنوات بعيداً عن الحروب والقصف العشوائي 
كانوا  بأنهم  ونوه  المرتزقة،  وبطش ومعاملة 
بعيداً  واالستقرار  األمن  من  بحالة  يعيشون 
عن الحديث عن مرارة النزوح وترك بيتهم، 
احتياجاتهم  تأمين  على  العائلة  رب  ويعمل 
باإلضافة إلى ما يحصلون عليه من مساعدات 

غذائية ومادية من إدارة المخيم.

التخوف من بطش مرتزقة الجيش 
الوطني السوري..

بدأت  الحقيقية  معاناتهم  بأن  فارس  ويضيف 
مع بدء االحتالل التركي عدوانه على المنطقة 
بعد  جديد  من  التهجير  من  األهالي  وتخوف 
تسرب كثير من اإلشاعات عن قرب مرتزقة 
من  السوري  الوطني  بالجيش  تسمى  ما 
من  العديد  ارتكبوا  قد  كانوا  الذين  المنطقة 
المخيم  قاطني  تجعل  بحقهم  سابقاً  المجازر 
يتخوفون من قربهم إلى المخيم، وخاصةً أن 
أغلبهم لديه تجربة ومعرفة بتلك األعمال التي 
تشبه إلى حد كبير ما فعله مرتزقة داعش بهم.

استهداف املخيم بشكل عشوايئ
حيث  بالغصة  ممزوج  فارس  حديث  كان 
عين  مخيم  على  المرتزقة  هجوم  »مع  قال: 
القاطنين  البداية  في  استهدفوا  والذين  عيسى 
بشكل عشوائي ومكثف خالل ساعات عديدة 
يستهدفوا  لم  الحين  ذلك  وفي  األسلحة  وبكل 
قوى األمن الداخلي التي تحمي المخيم بقدر ما 
كان االستهداف للقاطنين وبشكل مباشر لبث 

الرعب بينهم«.
نتيجة  أن  فارس  يذكر  الوقت  ذلك  وفي 
ورجل  طفلة  ضحيته  كانت  الذي  القصف 

قوات  جاءت  أن  إلى  المرتزقة  برصاص 
إبعادهم  استطاعت  التي  الديمقراطية  سوريا 

عن المخيم وإنقاذ أرواحهم.
نقلهم إلى مخيم المحمودلي

لشمال  الذاتية  اإلدارة  كانت  الحين  هذا  وفي 
شاحنات  لهم  جهزت  قد  سوريا  وشرق 
من  أمناً  أكثر  أماكن  إلى  لنقلهم  وباصات 
تبقى في  فارس ومن  نقل عائلة  المخيم، وتم 
شمال  الواقع  المحمودلي  مخيم  إلى  المخيم 
مدينة الطبقة البعيد عن المعارك واستهدافات 
المرتزقة، هذا حسب ما وصفه فارس لنا في 

معرض حديثه.

االختالف بني املرتزقة بالتسميات 
فقط

الشاب  الطوكان  فارس  مع  لقائنا  نهاية  وفي 
النازح من قرى دير الزور الشرقي قال لنا: 
»النزوح األول لنا كان على يد مرتزقة داعش 
والثاني على يد مرتزقة تركيا، لم أَر اختالف 
بالتسميات  سوى  المرتزقة  هؤالء  بين  كبير 

التي يطلقونها على أنفسهم«.
وتمنى فارس أن يعود إلى قريته ألن عائلته 
تعبت من التهجير والنزوح على يد المرتزقة 

وأن ينتصر الحق على الظالم.
الواقع  المحمودلي  مخيم  أن  ذكره  والجدير 
12كم شمال مدينة الطبقة، استقبل خالل فترة 
وشرق  شمال  مناطق  على  التركي  العدوان 
من  تهجيرها  تم  من 240عائلة  أكثر  سوريا 
من  المستهدفة  والمناطق  عيسى  عين  مخيم 

قبل المرتزقة.

أسرار اختفاء 75 مليار دوالر من 
البنك المركزي الرتكي

اإلدارة الديمقراطية لم تدخر جهدًا يف 

استقبال أبنائها الُمهجرين قسرًا واحتضانهم.. 

المرأة يف الطبقة ودعت عامها بنجاح 
وترسم خطط المستقبل بتفائل..

ارة 75 مليار دوالر من العملة الصعبة خالل 6 سنوات تدل على أن تركيا أخذت األموال 
االقتصادي في  التدهور  احتقان  لم يكن  المالية،  مواردها  لدعم  من جيوب مواطنيها 
تركيا، الذي بلغ ذروته في األزمة االقتصادية الحادة التي عصفت بالبالد في عام 2018، 
سوى ذروة تعود جذورها إلى انحدار االستقرار السياسي، الذي تفّجرت بوادره منذ اندالع 

االحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2013«9

لتحمل  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  تسعى  جبارة,  وجهود  واضحة  رعاية  تحت 
المسؤولية الملقاة على كاهلها تجاه المهجرين قسراً من مدينة سري كانيه/ رأس 
واألمم  الدولية  المنظمات  قبل  من  تام  شلل  وسط  أبيض  تل  سبي/  وكري  العين 

المتحدة, متماهية مع المؤامرات الدولية لضرب المشروع الديمقراطي.«6

لمنطقة  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  في  للمرأة  السنوي  االجتماع  ُعِقد 
الطبقة 2019 مؤخراً في مركز الثقافة والفن، حيث وِضحت فيه األعمال 
واإلنجازات خالل العام المنصرم وبناء هيكلية عمل المرأة، الذي يمثل 

دورها الحقيقي في المجتمع. «3

وجهاء عشائر شمال سوريا: “حقوق 
السوريين مرهون بالحوار”

شدد وجهاء العشائر في شمال وشرق سوريا على ضرورة حوار السوريين وجلوس األطراف السورية كافة بمن فيهم وجهاء العشائر على 
طاولة حوار واحدة بعيدًا عن التدخالت الخارجية؛ لحّل األزمة السورية، وأكدوا أّن الحوار البناء حّل لألزمة وبناء سوريا تعددية ديمقراطية ال 

مركزية... ‹‹2

إبراهيم الماشي: اإلدارة الذاتية تملك خارطة 
طريق الحل يف سوريا

العام  بالمجلس  والعضو  والحقوقي  السياسي  أكد 
أن  الماشي،  ابراهيم  المستقبل  سوريا  لحزب 
على  كارثية  ستكون  سليماني،  مقتل  تداعيات 
تلوح  إيران  كبيراً،  تصعيداً  تشهد  التي  المنطقة 
عن  الدفاع  في  مشروع  كحق  العسكري؛  بالرد 
حرب  إلى  المنطقة  جر  شأنه  من  وهذا  نفسها، 
مصلحة  من  ليس  وبالطبع  كارثية.  ثالثة  عالمية 
دوامة  في  الدخول  المنطقة  شعوب  أو  السوريين 
حرب هي ال تعنيهم أبداً، ألن هذه الشعوب ال تزال 
الشأن  في  األجنبية السيما  التدخالت  فاتورة  تدفع 

السوري إلى اآلن««4

مقاومة الكرامة: أكرب 
موجات الزنوح الداخلية 

وغياب المنظمات الدولية

السلطات الرتكية تكثف 
العزلة عىل القائد أوجالن 

برفض طلب اللقاء به 
مجددًا‹‹2

ومع  في  التسع  األزمة  سنوات  خالل 
دخول العام العاشر تم تهجير أكثر من 
12 مليون مدني من منازلهم، هاجروا 
إلى  اآلخر  والبعض  الجوار  دول  إلى  
حصل  ما  وهذا  أمناً,  األكثر  المناطق 
سوريا  وشرق  شمال  شعوب  مع  مؤخراً 
واإلرهابية  اإلجرامية  الهجمة  نتيجة 
التي قام بها العدوان الفاشي التركي، 
حيث  ُهّجر أكثر من ثالثمائة ألف  من 
هي  داخلي  نزوح  موجة  في  منازلهم 

األكبر من نوعها في سوريا.«5
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روناهي / قامشلو ـ أحالم مؤجلة للرياضيين في إقليم الجزيرة، ولكن إلى متى؟، مالعب وصاالت مازالت تنتظر الصيانة والتأهيل، العام الماضي 2019، شهد أعمال صيانة ولكنها لم تفي بالغرض، ألننا 
مازلنا أمام الكثير من القضايا الهامة مثل صالة قامشلو وملعب شهداء الثاني عشر من آذار وملفات أخرى، فهل سوف نشهد تحرك على هذا الصعيد في العام الجديد؟ أما سوف نبقى نحلم بدون أي 

خيوط أمل بغدٍ أجمل؟.

معاينة األطباء مزاجية حىت 
؟؟؟

ً
وصلت لدفعها سلفا

من  الكثير  هم  المنوال  نفس  على  واليوم  الدوالر،  بارتفاع  يتحججون  األزمة  تجار  كان 
األطباء والذين تناسوا بأن المهنة هي إنسانية قبل أن تكون مادية، فذكر بعض المواطنين 
ل.س   3000 مبلغ  أن  علماً  4000ل.س،   إلى  المعاينة  سعر  رفعوا   أطباء  هناك  بأن 
كثير للمواطن الذي لم يعد يعرف كيف سيفي التزاماته اليومية وتأمين لقمة عيشه بسبب 
للدوالر والذي تخطى حاجز ال 900ل.س، وارتفعت معه أسعار كافة  الجنوني  االرتفاع 
المواد الغذائية والمواد األخرى، ولكن هؤالء األطباء الذين يرفعون من تسعيرة المعاينة 
بحسب مزاجهم، وحتى دفع بأحد األطباء بأخذ المعاينة سلفاً قبل يوم من موعد المعاينة 
قبل  التزم من  يكن هناك  ولم  األسماء  كانوا يسجلون  أنهم  بحجة  الطبيب؟؟؟، وذلك  لدى 
المرضى ليغيبوا عن موعدهم المحدد. وهنا نتساءل هل الحل بأخذ المعاينة سلفاً؟ فاليوم 
نناشد هيئة الصحة في إقليم الجزيرة بضرورة الوقوف بجدية على أسعار المعاينة وتحديد 
سعر يتناسب مع الظروف المادية الصعبة التي يعيشها المواطنين في اإلقليم بسبب الحصار 
وارتفاع الدوالر، وطبعاً لن ننسى بأن قلة قليلة من األطباء ال يتقاضون حق المعاينة من 
المحتاجين والفقراء ويقوم البعض أيضاً بخصم نصف المعاينة، ولكن كما ذكرت بأنهم قلة 

قليلة فهل ستتحرك الجهات المعنية بهذا الخصوص؟؟؟ وهل وصلت الرسالة؟؟؟.  
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الصحة والمنوعاتاألخبار 211

أطعمة ومشروبات صحية تناولها على معدة فارغةوجهاء عشائر شمال سوريا: »حقوق السوريين مرهون بالحوار«

إلنهاء  حالً  السوري  ـ  السوري  الحوار  يعتبر 
الدم السوري،  المعضلة السورية ووقف نزيف 
في  واإلقليمية  الدولية  للتدخالت  حد  ووضع 
وجهاء  نوه  ما  حسب  السوري  الداخلي  الشأن 

العشائر واألعيان لوكالة أنباء هاوار.
وعضو  الشرابيين  عشيرة  أعيان  أحد  وأكد 
الشرقية  المنطقة  في  واألعيان  العشائر  مجلس 
السوري  الحوار  تعزيز  ضرورة  البازو  فواز 
ودون  األجنبية  التدخالت  عن  بعيداً  السوري  ـ 
لألزمة  وحيد  كمخرج  خارجية،  أجندات  أي 

السورية. 
السوري  والنظام  الذاتية  اإلدارة  البازو  وناشد 
للجلوس  القرار  وأصحاب  الوطنيين  والشرفاء 
األزمة  أجل حل  البنّاء من  الحوار  على طاولة 
السورية والخروج بمخرجات تكون خيراً على 
سوريا والشعب السوري واتخاذ قرارات جريئة 

لخدمة البالد.
منطقة  في  هارونا  عشيرة  ممثل  قال  وبدوره 
في  واألعيان  العشائر  مجلس  وعضو  ديرك 

لقوات  العام  القائد  قال  ـ  األخبار  مركز 
شخصًا   3286 أن  الديمقراطية  سوريا 
مناطق  من  المفقودين  عدد  هو 
شمال وشرق سوريا ممن اختطفوا من 
والنظام  تركيا  ومرتزقة  داعش  قبل 
لجنة  كلفوا  أنهم  مؤكدًا  السوري، 
كشف  أجل  من  التحقيقات  إلجراء 
النتائج  عن  وسيعلنون  مصيرهم 

االولية من التحقيقات.
تغريدات؛  عبر  عبدي  مظلوم  حديث  وجاء 
فيها:  وقال  »تويتر«  نشرها على صفحته على 
قانونية  مسؤولية  القسري  االختفاء  »مكافحة 
من  اختطفوا  مفقود،   328٦ للجميع.  وأخالقية 
كوباني وعفرين والجزيرة، بينهم ٥44 خطفهم 
داعش و23٦8 خطفهم فصائل االئتالف الوطني 
التابعة  األمن  أجهزة  خطفتها  مفقود  و374 
لثمانية  باإلضافة  السورية،  المركزية  للحكومة 

مفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة قواتنا«.
وأضاف: »قمنا بتكليف لجنة إلجراء التحقيقات 
من أجل كشف مصير المفقودين الذين اختفوا في 
مناطق سيطرة قواتنا والوصول الى األشخاص 
وسيتم  ومحاسبتهم.  الجرائم  هذه  في  المتورطة 
للرأي  للتحقيقات  األولية  النتائج  عن  اإلعالن 

العام في القريب العاجل«.

العزلة  إطار  في  ـ  األخبار  مركز 
السلطات  فرضتها  التي  المشددة 
التركية على القائد عبد اهلل أوجالن؛ 
التي  الدولية  للمؤامرة  استكمااًل 
حيكت ضدّه في الخامس عشر من 
رفضت  1998م؛  عام  شباط  شهر 
طلب  مجددًا  التركية  السلطات 

عائلة القائد أوجالن لزياته.
العامة في  النيابة  القائد أوجالن  راجعت عائلة 
كل  وقّدم  موكلهم،  لقاء  لطلب  مجدداً  بورصة 

من شقيق القائد عبد هللا أوجالن، محمد أوجالن 
ومحاميه مظلوم دينج طلباً للقاء بالقائد في سجن 
التركية.  بورصة  في  العامة  للنيابة  إيمرالي، 
لكن؛ قوبل الطلب بالرفض. كما رفضت النيابة 
من  كل  قدمها  التي  الزيارة  طلبات  العامة، 
شقيق عمر خيري كونار؛ أمين كونار، وشقيق 
ويسي  وشقيقة  يلدرم،  بوالت  يلدرم؛  هاميلي 

أكتاش؛ مليحة جتين وابنته أيلم جتين.
تستجب  لم  العامة  النيابة  أن  بالذكر  والجدير 
لمطالب العائالت بلقاء القائد أوجالن منذ الثاني 

عشر من شهر آب من العام المنصرم.

»إن  إبراهيم:  حاج  عثمان  الشرقية  المنطقة 
سواًء  الجميع  من  ويتطلب  حساسة  المرحلة 
الشعب أو السياسيين والمعنيين بمصلحة الشعوب 
فتح باب الحوار السوري ـ السوري«. وأضاف: 
حرة  إرادتها  تكون  أن  الدولة  من  »والمطلوب 
واالعتراف بجميع الشعوب الموجودة على هذه 

األرض«.
وأصحاب  والسياسيين  المثقفين  »على  وتابع: 
الذين  في وجه  والوقوف  الحوار  تشجيع  القرار 
يعيثون فساداً ونهباً وسلباً لحقوقنا وأرضنا لخدمة 
المجموعات  وبخاصة  المحتلة  الدول  مصالح 
االحتالل  من  المدعومة  المأجورة  اإلرهابية 
تحقق  أن  يمكن  ال  المجموعات  وهذه  التركي، 

الحرية للشعوب بهذه الذهنية الفاشية«.
سوى  ليس  سوريا  في  يجري  »ما  وأضاف: 
الساحة  على  اإلقليمية  الدول  بين  نفوذ  حرب 
الشعب  وأصبح  البالد،  خيرات  ونهب  السورية 
األرض  على  غرباء  بصفة  والدولة  السوري 
السورية؛ نتيجة التدخالت الدولية واإلقليمية في 

الشأن السوري الداخلي«.
األزمة  إلنهاء  الوحيد  الحل  أن  إبراهيم  وأكد 
ألن  أنفسهم؛  السوريين  بين  الحل  هو  السورية 
ما يمسى »الجيش الوطني السوري« الذي احتل 
الخارجية ونهب  األجندات  يخدم  مناطق سوريا 
سكانها  وهّجر  والشعب  البالد  ممتلكات  ودّمر 
التركي،  الغنائم لخدمة االحتالل  للحصول على 
االعتماد  يمكن  ال  مأجورون  مرتزقة  وهؤالء 
وال  والشعب  البالد  ممتلكات  حماية  في  عليهم 

يمثلون الشعب السوري.
واألعيان  العشائر  مجلس  رئيس  قال  وبدوره؛ 
سوريا  »إن  جديع:  حواس  الشرقية  للمنطقة 
ألن  الحرب؛  هذه  ثمن  دفعت  الشعوب  وجميع 
عام  بداية  منذ  سوريا  منها  تعاني  التي  األزمة 
األرض  على  بالوكالة  عالمية  حرب   2011
الشأن  في  تدخلت  التي  الدول  السورية، وجميع 
الشعب  ومصلحة  لخدمة  تتدخل  لم  السوري 
التفرقة بين شعوب سوريا  السوري، وإنما لبث 

على أسس طائفية وأثنية وخدمة مصالحها«.

أشار جديع إلى أن المؤتمرات التي انعقدت في 
حّل  أّي  تقدم  ولن  لم  وسوتشي  وآستانا  جنيف 
مشروع  أي  امتالكهم  لعدم  السوري،  للشعب 
ينهي األزمة السورية ويضمن حقوق السوريين.
أن هدف ومشروع من يسمون  إلى  ونوه جديع 
حول  يتمحور  السورية«  »المعارضة  أنفسهم 
»إسقاط النظام والسيطرة على السلطة وتأسيس 
ال  متشددة  متطرفة  إسالمية  وفلسفة  نظام 
لذا؛  وطوائف.  وأعراق  شعوب  بأي  تعترف 
هذه المعارضة ال يمكن لها حل األزمة السورية 
وضمان حقوق الشعب السوري بشرائحه كافة«.
السوري  النظام  ملعب  في  »الكرة  وأضاف: 
الذاتية  اإلدارة  مع  والحوار  التفاوض  وعليها 
السورية  بالمئة من األراضي  التي حررت 30 
اآلالف  وعشرات  الشهداء  من  اآلالف  وقّدمت 
من الجرحى لحماية شعوب المنطقة؛ ألن قوات 
الشعوب  جميع  تضم  التي  الديمقراطية  سوريا 
هي القوة الشرعية الوحيدة التي وقفت في وجه 
في  اإلرهابية  التنظيمات  وباقي  داعش  مرتزقة 

عاصمتهم المزعومة«.
النظام السوري واإلدارة  وتابع: »المطلوب من 
السوري   - السوري  الحوار  باب  فتح  الذاتية 

بمشاركة عشائر المنطقة«.
للمنطقة  واألعيان  العشائر  مجلس  رئيس  وأكد 
العشائر  مجلس  »إّن  جديع:  حواس  الشرقية 
التقارب  أجل  من  طاقاته  بكل  يعمل  واألعيان 
وتعزيز الحوار السوري ـ السوري؛ لبناء سوريا 
تعددية ديمقراطية ال مركزية وتكون ملكاً لجميع 
حرمانهم  أو  والطوائف  إقصاء  دون  السوريين 

من حقوقهم الشرعية«.

بدائل لوجبة اإلفطار الصحية التي نبدأ نتناولها على 
معدة فارغة وهي:

التفاح  
أفضل وقت لتناول ثمرة من التفاح هو صباحاً على 
الريق حيث أنها تعمل على الشعور باالمتالء والشبع 
ألنها  الجفاف  وتقليل  الجسم  ترطيب  على  وتعمل 

غنية بالماء
الشوفان

يعمل على خلق طبقة عازلة حول جدار المعدة لمنع 
حمض الهيدروكلوريك من التسبب في ضرر لغشاء 

المعدة
التمر

على  الصباح  في  هو  التمر  لتناول  وقت  أفضل 
الريق لذا ينصح بتناول 3 حبات منه حيث أنه يعمل 
والسعرات  الطاقة  من  هائل  بكم  الجسم  إمداد  على 

الحرارية.
جنين القمح

ملعقتين من حبوب جنين القمح تمد الجسم بـ %1٥ 
E وحوالي %10  فيتامين  اليومي من  االحتياج  من 
أنه  كما  الفوليك  حمض  من  اليومي  االحتياج  من 
وسالسة  الهضمي  الجهاز  عمل  تنظيم  على  يساعد 

عملية الهضم
البيض

تناول البيض على وجبة اإلفطار يقلل من السعرات 
الحرارية اليومية بشكل ملحوظ.

عصير الجزر
وبصورة  يومياً  الجزر  عصير  من  كوب  تناول 
ظهور  من  يؤخر  الصباح  في  الريق  على  منتظمة 
يحارب  أنه  كما  السن  تقدم  وعالمات  الشيخوخة 
بتناوله خصوصاً  ينصح  لذا  الجنين  ويفيد  اإلمساك 

للسيدات الحوامل
الخبز األسمر )بدون خميرة(

على  الكاملة  الحبوب  من  المصنوع  الخبز  تناول 
اإلفطار يمد الجسم بالكربوهيدرات المفيدة.

الصباح  خالل  الالزمة  بالطاقة  الجسم  يمد  العسل 
من  ويزيد  العقل  نشاط  من  يزيد  أنه  كما  الباكر 

مستويات هرمون السعادة.
دقيق الذرة

على  ويعمل  طويلة  لفترة  بالشبع  شعوًرا  يعطي 
الجهاز  من  الثقيلة  والمعادن  السموم  من  التخلص 

الهضمي كما يعادل من الكائنات الدقيقة في المعدة
عصير الزبيب

قم بنقع الزبيب في ماء لمدة ليلة كاملة وتناول هذا 
سيكون  أنه  حيث  الريق  على  الصباح  في  المنقوع 
من  التخلص  على  ستساعدك  التي  باأللياف  غني 

اإلمساك وتنظيم حركة المعدة واألمعاء
البطيخ 

بمقدار  الجسم  يمد  فارغة  معدة  على  البطيخ  تناول 
كبير من السوائل الجيدة كما أنه جيد لصحة القلب 

التوت البري

وينظم  الذاكرة  عمل  من  يعزز  الصباح  في  تناوله 
ضغط الدم وعملية األيض

كوب الماء مع عصره الليمون مع العسل األبيض
ينصح بتناول كوب من الليمون الدافئ المضاف له 
الصباح  في  الريق  على  األبيض  العسل  من  ملعقة 
حيث أنه يعمل على تنشيط الجهاز الهضمي وتعزيز 

جهاز المناعة ويساعد في خفض الوزن الزائد.
الجوز

يعمل على تنظيم مقدار الحموضة في المعدة ويُحسن 
من عمل الجهاز الهضمي

أوراق الكاري
تناول بعض أوراق الكاري في الصباح على الريق 
له العديد من الفوائد خصوصاً لمرضى السكر حيث 
أنه يعمل على ضبط كمية األنسولين مما يعمل على 

ضبط مستوى السكر في الدم.
األطعمة  هذه  كل  تناول  يمكن  أنه  على  وأكدت 
فارغة  معدة  على  اإلفطار  وجبة  في  والمشروبات 

دون قلق.

مركز األخبار ـ شدد وجهاء العشائر في شمال وشرق سوريا على ضرورة حوار السوريين وجلوس األطراف السورية كافة بمن فيهم وجهاء العشائر على طاولة حوار واحدة بعيدًا عن التدخالت الخارجية؛ 
لحّل األزمة السورية، وأكدوا أّن الحوار البناء حّل لألزمة وبناء سوريا تعددية ديمقراطية ال مركزية... 

مركز األخبار ـ ردًا للعزلة التي فرضتها دولة االحتالل التركي على القائد عبد اهلل أوجالن؛ تظاهر المئات من أبناء عفرين 
في مقاطعة الشهباء، وأكدوا استمرارهم في المقاومة حتى كسر العزلة على القائد وتحقيق األمة الديمقراطية..

تقرير/ مصطفى الخليل

عفرين تتظاهر منددة بالعزلة على القائد أوجالن

اإلدارة المدنية بالطبقة: »إعفاء المواطنين من دفع 
فواتير الكهرباء ست دورات خالل العامين المنصرمين«

مظلوم عبدي يؤكد وجود 3286 مفقوداً 
في شمال وشرق سوريا والبحث عنهم جار 

السلطات التركية تكثف العزلة على القائد 
أوجالن برفض طلب اللقاء به مجدداً

على  عزلة  القائد  على  »العزلة  شعار  تحت 
اإلنسانية«؛ خرج اآلالف من أهالي إقليم عفرين 
استنكاراً  ستار؛  مؤتمر  نظمها  تظاهرة   في 
هللا  عبد  القائد  على  المفروضة  بالعزلة  وتنديداً 

أوجالن.
عفرين  مقاطعتي  أهالي  من  اآلالف  وتجمع 
والشهباء في قرية تل قراح التابعة لناحية أحداث 
أعالم  المتظاهرون  وحمل  الشهباء.  بمقاطعة 
أوجالن  هللا  عبد  القائد  وصور  ستار  مؤتمر 
ويافطات كتبت عليها »العزلة على القائد عزلة 
والفاشية  العزلة  »سنكسر  اإلنسانية«،  على 

ونضمن األمة الديمقراطية«.
العصر  مخيم  ساحة  إلى  المتظاهرون  وتوجه 
التي   الشعارات  ترديد   وسط  الشهباء  بمقاطعة 
وتدعو  إيمرالي  سجن  في  القائد  مقاومة  تحّي 

لوحدة الشعوب.
المخيم، حيث وقف  التظاهرة في ساحة  توقفت 
كلمتين  إلقاء  تالها  صمت،  دقيقة  المتظاهرون 
ألقتها  عفرين  لمقاطعة  ستار  مؤتمر  باسم 
العضوة هيفين رشيد، وكلمة باسم اتحاد المرأة 

الحرة في مقاطعة الشهباء ألقتها العضوة سلوى 
عبد  »القائد  بمقاومة  الكلمات  وأشادت  عجاج. 
أجل حريته  من  إيمرالي  في سجن  اوجالن  هللا 
»ال  وتابعت:  المضطهدة«.  الشعوب  وحرية 

القائد«.  بدون  للحياة  نقبل االستسالم وال معنى 
رفع  على ضرورة  بالتشديد  الكلمات  واختتمت 

العزلة عن القائد عبد هللا أوجالن.

التنفيذي  المجلس  أصدر  ـ  األخبار  مركز 
قرار رقم /228/ المتضمن العفو عن 
المتخلفين عن تسديد فواتير الكهرباء 
ويشمل  المواطنين،  على  المترتبة 
القرار أيضًا إعفاء أهالي المنطقة كافة 
دورات  ست  فواتير  قيمة  تسديد  من 

خالل عام 2019 - 2018م.
وتؤكد لجنة االقتصاد أن مدة تطبيق هذا القرار 
2019/12/31م  في  صدوره  تاريخ  من  شهر 
من  المواطنين  على  العبء  تخفيف  والهدف 
وجباية  المجتمع  في  المحدود  الدخل  أصحاب 
العامين  خالل  المترتبة  الكهرباء  الفواتير 

المنصرمين.

إعفاء ست دورات خالل العامني 

املاضيني
تطبيقه؛  وآلية  القرار  هذا  عن  أكثر  وللحديث 
لقاء مع الرئيس المشترك للجنة  كان لصحيفتنا 
الذي  أحمد سليمان  الطبقة  في منطقة  االقتصاد 
دراسة  بعد  جاء  القرار  هذا  صدور  أن  أكد 
منطقة  في  الكهرباء  التيار  لوضع  ميدانية 
الطبقة والذي صدر القرار رقم  /228/ بتاريخ 
لمنطقة  التنفيذي  المجلس  2019/12/31م عن 
تسديد  عن  المتخلفين  عن  العفو  والمتضمن 
القرار  ويشمل  عليهم  المترتبة  الكهرباء  فواتير 
إعفاء كافة المواطنين من ثالث دورات في عام 
عام  من  دورات  وثالث  تسلسل  دون  2018م 
2019م دون تسلسل وبذلك تكون الدورات التي 
شملها اإلعفاء وفق هذا القرار هي  ست دورات 

من أصل 12 دورة.

الهدف من إصدار القرار 
وأشار سليمان إلى أّن الهدف من إصدار القرار 
هو وجود نسبة كبيرة من ذوي الدخل المحدود 

في منطقة الطبقة، ولعدم توفر التيار الكهربائي؛ 
صيانة  »بعد  وأضاف:  الشبكة،  اهتراء  بسبب 
الكهربائي  التيار  واستقرار  والمحوالت  الشبكة 
واألخذ  القرار  هذا  اتخاذ  تم  المطلوبة؛  بالكمية 
بعين االعتبار األسباب األولية وإنهاء تحصيل 
الفواتير المترتبة على المواطنين خالل العامين  

2019- 2018م«.

آلية التطبيق
في  االقتصاد  للجنة  المشترك  الرئيس  وأضاف 
حديثه:  ختام  في  سليمان  أحمد  الطبقة  منطقة 
مع  اللقاء  خالل  من  سيكون  القرار  »تطبيق 
الجباه؛ ألخذ التعليمات من أجل تحصيل الفواتير 
من المواطنين واللقاء مع دار الشعب والمجالس 
المحلية في المنطقة وتطبيق مضمون القرار في 
انتهاء  وبعد  الشهر.  تتجاوز  بأال  المحددة  المدة 
كافة  تطبيق  سيتم  القرار؛  هذا  تنفيذ  من  اللجنة 
التيار  استجرار  بمخالفة  الخاصة  النصوص 

الكهرباء ومعالجة هذه المخالفات«. 

مذكرة دعوى 
رقم األساس /1443/ لعام 2019

طالب التبليغ: حسين حمود الناصر. 
المطلوب تبليغه: علي فياض احمو.

الموضوع: تثبيت بيع سيارة.
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األثنين 2020/01/13
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار 
رقم األساس /1473/ لعام 2019

طالب التبليغ: خديجة الكعود الخلف. 
المطلوب تبليغه: موسى الكعيد الكعيد.

الموضوع: تفريق.
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األربعاء 2020/01/15

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار 
رقم األساس /1337/ لعام 2019

طالب التبليغ: خديجة فراجة بنت محمد. 
المطلوب تبليغه: زيد فراجة بن مصطفى.
الموضوع: طلب مسكن شرعي ونفقة.

الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األربعاء 2020/01/15

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار 
رقم األساس /1431/ لعام 2019

طالب التبليغ: رمزية عبدهللا الحزوري. 
المطلوب تبليغه: علي حمود الطويل.

الموضوع: تفريق.
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األربعاء 2020/01/15

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار 
رقرقم األساس /1557/ لعام 2019

طالب التبليغ: زكية الدخيل بنت دخيل. 
المطلوب تبليغه: عمر شحنة بن محمد ذيب.

الموضوع: تثبيت زواج.
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 2020/01/15

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار 
رقم األساس /2473/ لعام 2019

طالب التبليغ: وحيدة الشويش بنت خلف    
المطلوب تبليغه: عادل الجرو حومد

الموضوع:  تصفية تركة 
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األثنين 2020/1/22م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى 
رقم األساس /39/ لعام 2019

طالب التبليغ: نصرة محمد بكري   
المطلوب تبليغه: مصطفى محمد بكري

الموضوع: خالف على حوش                                                                                                                            
الحضور في محكمة الشعب في كوباني في 

اليوم الثالثاء الواقع في تاريخ 14\1\2020م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني 

مذكرة إخطار 
رقم األساس /642/ لعام 2019

طالب التبليغ: محمد محمود الكاوي 
المطلوب تبليغه: عبد الكافي سعيد الخضر 

الموضوع: مراجعة هيئة التنفيذ 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار 
رقم األساس /613/ لعام 2019

طالب التبليغ:  محمد ربيع الخلف 
المطلوب تبليغه: محمد عبد الوهاب المحمود 

الموضوع: مراجعة هيئة التنفيذ 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى 
ررقم األساس /3061/ لعام 2019   

طالب التبليغ:  شمسة العبيد بنت عليوي
المطلوب تبليغه: حميد الكطو بن محمد حمد 

الموضوع: فسخ عقد بيع 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية الرقة 
وذلك في تمام  الساعة /10/ صباحاً من يوم 

االثنين 3\1\2020
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار 
رقم رقم األساس /2473/ لعام 2019

طالب التبليغ: وحيدة الشويش بنت خلف    
المطلوب تبليغه: ويسو الجرو بن حومد

الموضوع: تصفية تركة 
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األثنين 2020/1/22م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار 
رقم األساس /2473/ لعام م2019

طالب التبليغ: وحيدة الشويش بنت خلف 
المطلوب تبليغه: قاسم  الجرو بن حومد 

الموضوع: تصفية تركة 
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األثنين 2020/1/22م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى 
رقم األساس /2473/ لعام 2019

طالب التبليغ:  وحيدة الشويش بنت خلف 
المطلوب تبليغه: اسماعيل الجرو حومد

الموضوع: تصفية تركة 
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة 
الساعة /10/ صباحاً من يوم األثنين 

2020/1/22م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.

سند تبليغ حكم
رقم األساس /153/ لعام 2019

طالب التبليغ: خزنة وصالحة وفطومة علي بنت موسى   
المطلوب تبليغه: محمد علي وحسن علي أوالد موسى 

الموضوع: تجنيت حصص المدعيات من المنزل لكل واحدة 2_إلزام المدعى عليهم بتسلم 
الحصص للمدعيات أو دفع قيمة الحصة بالسعر الحالي

الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ صباحاً من يوم األثنين 2019/12/2
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

                                                        ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى 
رقم األساس /1278/ لعام 2019

طالب التبليغ: سليمان الطويج بن محمد.    
المطلوب تبليغه: خليل الصالح بن إبراهيم – 

محمد أمين زكريا العلي.
الموضوع: تثبيت بيع سيارة.

الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األربعاء 2019/12/18

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

ممذكرة دعوى 
رقم األساس /3315/ لعام 2019
طالب التبليغ: سمير قادر محمد   

المطلوب تبليغه: خالد عبدهللا الطه العلو 
الموضوع: بطلب عودة الى الماجور

الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األربعاء  2019/1/22م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

ممذكرة دعوى ر 
رقم األساس /949/ لعام 2019

طالب التبليغ: طارق حرجو بن حنيفي  
المطلوب تبليغه: علي علو بن حاجم 

الموضوع: طلب مبلغ 
الحضور أمام ديوان العدالة في كوباني الساعة 

/10/ صباحاً من يوم األثنين 2020/1/12م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني 

مذكرة دعوى 
رقمرقم األساس /3305/ لعام 2019

طالب التبليغ: فياض الحمد المحمد بن هالل
المطلوب تبليغه: خالد عبد هللا الطه العلو 

الموضوع: عوداة الى الماجور 
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األربعاء 2019/1/22م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

                                                       
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى 
رقم رقم األساس /1918/ لعام 2019
طالب التبليغ: مصطفى خلف الياسين 
المطلوب تبليغه: محمد عبد العزيز 

الموضوع: مطالبة بمنقول
الحضور الى  ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة وتلك الدعوى المقامة  الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األثنين 2020/1/26م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار 
ررقم األساس /2473/ لعام م2019

طالب التبليغ: وحيدة الشويش بنت خلف 
المطلوب تبليغه: مصطفى الجرو بن خلف 

الموضوع: تصفية تركة 
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األثنين2020/1/22م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار 
ررقم األساس /2473/ لعام م2019

طالب التبليغ: وحيدة الشويش بنت خلف 
المطلوب تبليغه: نوفة  الجرو بنت خلف 

الموضوع: تصفية تركة 
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األثنين 2020/1/22م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار 
رقم األساس /2473/ لعام م2019

طالب التبليغ: وحيدة الشويش بنت خلف 
المطلوب تبليغه: يسرى  الجرو بنت حومد

الموضوع: تصفية تركة 
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األثنين 2020/1/202م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار 
رقم األساس /613/ لعام 2019

رقم األساس /2473/ لعام م2019
طالب التبليغ: وحيدة الشويش بنت خلف 
المطلوب تبليغه: يوسف الجرو بن خلف 

الموضوع: تصفية تركة 
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األثنين 2020/1/22م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار 
رقم األساس /2473/ لعام م2019

طالب التبليغ: وحيدة الشويش بنت خلف 
المطلوب تبليغه: اسلم الجرو بنت خلف 

الموضوع: تصفية تركة 
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األثنين 2020/1/22م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار 
ررقم األساس /2473/ لعام م2019

طالب التبليغ: وحيدة الشويش بنت خلف 
المطلوب تبليغه: فواز الجرو بن خلف 

الموضوع: تصفية تركة 
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األثنين 2020/1/22م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار 
رقم األساس /2473/ لعام م2019

طالب التبليغ: وحيدة الشويش بنت خلف 
المطلوب تبليغه: فيروز الجرو بنت حومد

الموضوع: تصفية تركة 
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األثنين 2020/1/22م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار 
رقم األساس /2473/ لعام م2019

طالب التبليغ: وحيدة الشويش بنت خلف 
المطلوب تبليغه: فيصل الجرو بن حومد

الموضوع: تصفية تركة 
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األثنين 2020/1/202م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة
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محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

بانوراما 2019: المالعب والصاالت أحالم مؤجلة إلى متى؟؟؟

دوري النتقاء منتخب كرة القدم لمعلمي الرقة

تطور جديد في عقوبة روسيا

 بسبب المنشطات

مشاركة مصرية في أربع ألعاب 

بدورة األندية العربية للسيدات

الصالة الرياضية بقامشلو مازالت تنتظر الصيانة 
شتاء  في  الصالة  سقف  هبوط  بعد  والتصليح، 
عام 2013 وإلى يومنا هذا، تلك الصالة لم تعود 
أفضت  والتي  المحاوالت  بعض  رغم  لطبيعتها 
الصالة  حرم  بداخل  الساقط  السقف  النتشال 
وتنظيفها ولكن تركيب السقف وتجهيز األرضية 

قضايا مازالت مؤجلة ولكن إلى متى؟؟؟.
هو  والذي  آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  ملعب 
قيد الصيانة من العام 201٦، وإلى يومنا هذا لم 
يعود لحالته الطبيعية ورنقه الجميل وتمت العديد 
حقل  أصبح  حتى  للمعلب  الصيانة  أعمال  من 
تجارب لكل من يستلم مكتب المنشآت في االتحاد 
الرياضي ومن خارج المكتب، ولكن حتى اآلن 
الملعب لم يجهز بالشكل المطلوب رغم اآلن هو 
إعادته  وننتظر  السابق  من  بكثير  أفضل  بحال 

لشكله المرجو.
اآلن  حتى  إيجابية  نتائج  وال  تُصرف  الماليين 
بمالعب  الوعود  أما  المنشآت،  صعيد  على 
عشبية كبيرة في العديد من المدن والنواحي فهي 
ملعب شرموال  فمثل  النسيان  في طي  أصبحت 

وديرك كان من المفترض تعشيب هذه المالعب 
الوعود  تلك  ولكن  أخرى،  لمالعب  باإلضافة 

والقرارات مازالت حبٍر على ورق.
وفي تربه سبيه قضية الملعب لم تحل بعد، وفي 
النهاية الالعبين ومحبي كرة القدم هم الضحية، 
يتواجد  كان  سبيه  تربه  مثل  ناحية  اآلن  وحتى 
بالنجوم  متخمة  وهي  حله،  تم  ولكن  نادي  فيها 

مازالت بدون ملعب فهل هذا يعقل؟؟؟.
حتى المناطق األخرى مثل تل كوجر وجل آغا 
ترابية  فيها  المالعب  حميس  وتل  براك  وتل 
والنواحي  المدن  وكافة  المناطق  هذه  وتستحق 
عشبية  مالعب  لبناء  الجزيرة  بإقليم  والمناطق 
العام  في  الهدف  يكون  أن  يجب  األمر  وهذا 

الجديد والعام الذي يليه وندرك بأن بناء المالعب 
المعشبة ليس باألمر السهل، ويلزمه الكثير من 
األموال والميزانية ولكن ولو سنوياً ملعبين اثنين 

لكنا اآلن بحال أفضل.

ملحة ملجمل ما قام به مكتب املنشآت 
لعام 2019املايض:

ـ تسوية ملعب جرنك الترابي بمدينة قامشلو.
والمراقب  االحتياط  العبي  مقاعد  تصنيع  ـ 
باإلضافة  بقامشلو  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  في 

لتركيب إنارة للملعب.
الشرقية  الناحية  في  السريان  ملعب  صيانة  ـ 

بقامشلو.
رستم  الشهيد  لملعب  االحتياط  مقاعد  تصنيع  ـ 
من  المدينة  احتالل  قبل  كانيه  بسري  جودي 
السوري  الجيش  ومرتزقة  التركي  الجيش  قبل 

الوطني.
تل  عامودا،  لصاالت  االحتياط  مقاعد  تصنيع  ـ 

تمر، وتربه سبيه باإلضافة إلعمال صيانة.
ضمن  ـ صيانة وتسوية الملعب الترابي  

استاد شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو.
ـ صيانة صالة كرة الطاولة ضمن استاد شهداء 

الثاني عشر من آذار بقامشلو.
ـ تسوية أرضية ملعب شهداء الدرباسية باإلضافة 

لوضع مقاعد احتياط.
ـ تسوية أرضية ملعب زركان.

ـ تسوية أرضية ملعب تل خنزير.
شرموال  ملعب  من  الضارة  األعشاب  إزالة  ـ 

بعامودا باإلضافة لتسوية األرضية.
ـ وضع مقاعد لملعب تل كوجر.

ـ تسوية أرضية ملعب الشبيبة في الحسكة.
في الختام نود أن نشهد بعض أو جزء من أحالم 
وبالقيام  الجزيرة  إقليم  في  تتحقق  الرياضيين 
بالصيانة المطلوبة للصاالت والمالعب، والعمل 
فالمالعب  اإلقليم  في  معشبة  مالعب  بناء  على 
والصاالت هي ركيزة أساسية للخروج ببطوالت 

ودوريات ناجحة فهل وصلت الرسالة؟؟؟.

والتعليم في المدينة.
وبعد تحرير مدينة الرقة من مرتزقة داعش على 
العام 2017،  في  الديمقراطية  قوات سوريا  يد 
عمد المجلس المدني في الرقة على إعادة الحياة 
العجلة  تحريك  على  وعمل  للمدينة،  فشيئاً  شيئاً 
والرياضة  الشباب  لجنة  عبر  وذلك  الرياضية 

واالتحاد الرياضي في المدينة.
رياضة  وتفعيل  المالعب  بعض  تأهيل  وبعد 
كرة القدم في المدينة واألرياف لمختلف الفئات، 
الجانب  في  الرياضة  تحريك  على  الدور  جاء 
لمختلف  للطالب  دوريات  ولتقام  المدرسي، 
منتخب  تشكيل  وبهدف  الدراسية،  المراحل 
قبل  من  دوري  سيقام  وريفها،  المدينة  لمعلمي 
في  المدني  بالمجلس  والرياضة  الشباب  لجنة 
مع  بالتنسيق  وذلك  الرياضي  واالتحاد  الرقة 
لجنة التربية والتعليم بحيث ستشارك ثماني فرق 
بالدوري قُسمت على مجموعتين، وإليكم أسماء 

الفرق وتوزعيها بعد القرعة التي جرت:
 )مجموعة أ(

1ـ الكرامة.
2ـ الكسرات.

3ـ شباب المدينة.
4ـ القحطانية.

)المجموعة ب(
1ـ شباب الكرامة.

2ـ حزيمة.
3ـ الكالطة.

4ـ أهلي المدينة.
وسوف يتأهل من كل مجموعة فريقين أصحاب 
المركزين األول والثاني للدور النصف النهائي 
وسوف  النهائية،  المباراة  إلى  الفائزين  ويتأهل 

ينطلق الدوري بتاريخ 2020/1/18.

تتطلع الجماهير المصرية، إلى مشاركة مميزة 
من قبل العبات بالدها في النسخة الخامسة من 
دورة األلعاب لألندية العربية للسيدات، الحدث 
المرأة  رياضة  صعيد  على  األبرز  الرياضي 
الشارقة، خالل  إمارة  في  تنطلق  التي  العربية، 

الفترة من 2 وحتى 12شباط المقبل.
وتشارك مصر للمرة الخامسة على التوالي في 
منافسات الدورة، منذ انطالقها عام 2012، حيث 
أندية،   4 على  الموزعات  العباتها  ستخوض 
غمار المنافسة والتحدي في 4 ألعاب، وهي كرة 

السلة وكرة الطائرة والمبارزة والكاراتيه.
متنوعة  ميدالية   28 المصرية،  البعثة  وحققت 

طيلة تاريخ المسابقة.
قالت  المميزة،  المصرية  المشاركة  هذه  وحول 
ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة 
العليا للدورة، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة 
الجانب  في  مميزة  كانت مصر  المرأة: »طالما 
استثنائية  رياضية  ظاهرة  وتشكل  الرياضي، 
طويالً  تاريخاً  بامتالكها  العربي  المستوى  على 
وعريقاً من التألق واإلبداع في الرياضة بمختلف 

أشكالها«.

كانت  المرأة،  برياضة  يتعلّق  »فيما  وأضافت: 
مصر دوماً سباقةً في هذا المجال، وهو ما نرى 
المميزات،  المصريات  الالعبات  في  نتائجه 
اللواتي يملكن قدرات ومهارات تؤهلهن للحفاظ 
في  جديدة  ألقاب  وحصد  السابقة،  األلقاب  على 

هذه الدورة«.
تواجد  على  دورة  كل  في  »نحرص  وأشارت: 
أكبر عدد من الالعبات المصريات للمشاركة في 
منافساتها، ما يرفع من مستوى المنافسات ويرفد 
األندية والمؤسسات  بنخبة من العبات  البطولة 
الرياضية المصرية، ويسهم في اكتساب وتبادل 

مزيد من الخبرات«.
العربية  لألندية  األلعاب  دورة  وانطلقت 
بنت  جواهر  من  بمبادرة   2012 في  للسيدات، 
محمد القاسمي، رئيسة المجلس األعلى لشؤون 
األسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، 

وتقام منافساتها في إمارة الشارقة كل عامين.
حالياً  المرأة  لرياضة  الشارقة  مؤسسة  وتعكف 
على االستعداد لتنظيم نسختها الخامسة في شباط 

المقبل.

المنشطات  لمكافحة  العالمية  الوكالة  طلبت 
في  الرياضية،  التحكيم  محكمة  رأي  )الوادا(، 
روسيا  على  سنوات  ألربع  المفروض  الحظر 
نتائج  في  التالعب  بداعي  المنشطات،  بسبب 

االختبارات.
أرسلت  أن  بعد  متوقعة  الخطوة  هذه  وكانت 
خطاباً  المنشطات،  لمكافحة  الروسية  الوكالة 
رسميا  فيه  تطعن  الماضي  الشهر  الوادا  إلى 
المنافسة  من  روسيا  تحرم  التي  العقوبة  على 
األولمبياد  وكذلك  المقبلة  الصيفية  األلعاب  في 
التي  الرياضيين  بمقدور  وسيكون  الشتوي. 
يثبتون نزاهتهم، المشاركة في ظل الحظر لكن 

كمستقلين.
وأصبح القرار النهائي بشأن العقوبة اآلن في يد 
محكمة التحكيم الرياضية، والتي سيكون حكمها 

ملزماً.

روناهي / قامشلو ـ أحالم مؤجلة للرياضيين في إقليم الجزيرة، ولكن إلى متى؟، مالعب وصاالت مازالت تنتظر الصيانة والتأهيل، العام الماضي 2019، شهد أعمال صيانة ولكنها لم تفي بالغرض، ألننا 
مازلنا أمام الكثير من القضايا الهامة مثل صالة قامشلو وملعب شهداء الثاني عشر من آذار وملفات أخرى، فهل سوف نشهد تحرك على هذا الصعيد في العام الجديد؟ أما سوف نبقى نحلم بدون أي 

خيوط أمل بغدٍ أجمل؟.

تقرير/ جوان محمد

تقرير/ جوان روناهي

لعبت المرأة في الطبقة دوراً أساسياً في عملية تحرير 
المنطقة من براثن مرتزقة داعش وسعت إلى إعادة 
اإلعمار بالتعاون مع كافة مؤسسات اإلدارة المدنية 
الديمقراطية في جميع النواحي العسكرية والسياسية 

واالقتصادية واالجتماعية.
عالقاتها  في  باهراً  نجاحاً  المرأة  حققت  وقد 
أن  بعد  بها  تعمل  التي  اإلدارة  ضمن  االجتماعية 
تمسكت بحريتها ونّمت آراءها وفكرها الديمقراطي 
شمال  في  الديمقراطية  األمة  فكر  نجاح  خالل  من 

وشرق سوريا الذي اتخذ من المرأة أساساً له.
التي  والنجاحات  المرأة  إنجازات  على  ولالطالع 
قدمتها في عام 2019م؛ كان لصحيفة روناهي عدة 
وقفات مع المشاركات في االجتماع السنوي للمرأة 
الطبقة  منطقة  في  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  في 
والمخطط  المنجزة  األعمال  حول  بآرائهن  لإلدالء 

الجديد.

تقييم عمل املرأة خالل عام..

ححيث أكدت بهذا الخصوص الناطقة الرسمية باسم 
لجنة المرأة في اإلدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة 
الطبقة والء الناجي بأن االجتماع الموسع للمرأة في 
وديوان  والتنفيذي  التشريعي  المجلس  اإلدارة يضم 
كان  االجتماع  برنامج  وأن  االجتماعية،  العدالة 
على  والتوقف  الجوانب  كل  من  المرأة  عمل  تقييم 
عند  والوقوف  تنجز  لم  التي  واألمور  الصعوبات 
المرأة  لدور  والهامة  األساسية  التوجيهات  بعض 

بشكٍل عام. 
وأشارت والء إلى أن المشاركات من جميع اللجان 
واللجان المشتركة للمؤسسات والمديريات، وكذلك 
مكتب المرأة وعضوات اإلدارة المدنية الديمقراطية 
والمجلس  والمنصورة  والجرنية  الطبقة  في 

التشريعي وديوان العدالة االجتماعية. 
وأضافت والء أن االجتماع وقف على عمل المرأة 
خالل السنة الماضية، حيث تجاوزت المرأة شوطاً 
بعض  »هناك  قائلة:  فتابعت  اإلدارة،  في  كبيراً 
الثغرات والنواقص تم التعرض لها خالل االجتماع 
وحددت سبل تنظيم العمل في المؤسسات خالل عام 

2020م«. 
ونوهت والء إلى وجود بعض الصعوبات وطريقة 

معرفة  عدم  الصعوبات  أبرز  »كانت  تجاوزها: 
المرأة ذاتها وقلة الخبرة في  نظام الرئاسة المشتركة، 
وعدم تقبل جنسها وصعوبة التدريب الفكري نتيجة 

العادات والتقاليد البالية«.
 وبحسب والء فأن هناك عدة خطوات لتجاوز تلك 
وممارسة  لذاتها  معرفتها  خالل  من  الصعوبات 
فكرياً  وتمكينها  لألكاديميات  واالنضمام  التدريب 
مكاناً  شغلت  المرأة  بأن  وذكرت  وسياسياً.  وثقافياً 
المدنية  اإلدارة  في  المشتركة  الرئاسة  ضمن 
أن  إال  الرجل،  وسبقت  ذاتها  وأثبتت  الديمقراطية 
بين  والتوفيق  والقرار  التنسيق  هو  ذلك  من  األهم 

الرجل والمرأة.

املرأة قادت ثورتها..

المرأة  توجهها  التي  الرسالة  بأن  والء  وشددت 
للمجتمع هي قرارها باالعتماد على ذاتها للتخلص 
كانت  التي  النواقص  رغم  العبودية  الذهنية  من 
حين  في  األمام،  إلى  أمياالً  تجاوزت  وقد  تعيشها 
قادت ثورتها في شمال وشرق سوريا بشكل صحيح 
باإلصرار واإلرادة على تخطي الصعاب. وعاهدت 
المرأة جميع الشهيدات بمتابعة الطريق حتى تحقيق 
منهج  خلف  هفرين  الشهيدة  تركته  فما  المكتسبات 

عمل ال يمكن التفريط به.
وأكدت الناطقة الرسمية باسم لجنة المرأة في اإلدارة 
الناجي  والء  الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية  المدنية 
الشهيدات  مسيرة  بمتابعة  المرأة  »ستستمر  قائلةً: 
بعد  ألرضها  حبها  اكتسبت  فقد  طموحها،  لتحقيق 
سوريا  وشرق  شمال  في  له  تعرضت  الذي  الظلم 
بالتهميش  السوري، ولن ترضى  الشمال  ثورة  قبل 
ولن تقبل بالعودة لنقطة الصفر، وستضمن حريتها 

وحقوقها وستطالب في الدستور بقانون يضمن لها 
حقوقها كاملةً«.

اإلدارة من مكتسبات ثورة املرأة

للمجلس  المشتركة  الرئيسة  مع  آخر  لقاء  وفي 
التنفيذي في اإلدارة المدنية الديمقراطية في منطقة 
االجتماع  أهمية  إلى  أشارت  فقد  العلي  هند  الطبقة 
تنظيمية  أهمية  من  له  لما  اإلداريات  لقاء  أجل  من 
المرأة في  وإدارية ألن اإلدارة من مكتسبات ثورة 
هو  المدنية  اإلدارة  وهدف  سوريا،  وشرق  شمال 
في  ومشاركتها  المجاالت  كافة  في  المرأة  انخراط 

المجال السياسي واالقتصادي حسب قولها.

وذكرت هند بأن هناك العديد من التحديات الذهنية 
أدركت  لكنها  المرأة  على  المجتمع  فرضها  التي 
ووضع  التحديات  هذه  لنبذ  تاريخها  تعلم  ضرورة 
مراحل  كافة  في  واجهتها  التي  للصعوبات  حلول 
اإلدارة لتكون أكثر فاعلية في المؤسسة والمجتمع.  
سياسياً  ذاتها  بتنظيم  تستمر  المرأة  أن  وأضافت 
حماية  قوات  مع  تضامناً  األكثر  وتعتبر  وإدارياً، 
دورها  وأبرزت  حقوقها  عن  دافعت  التي  المرأة 
ضد  ووقفت  كرامتها،  عن  والدفاع  المقاومة  في 
الجيش  تسمى  التي  كالمرتزقة  الحرب  مجرمي 
الوطني السوري المدعومة من المرتزق أردوغان 
الذي ساهم في اغتيال الشهيدة هفرين خلف بطريقة 
همجية هزت العالم وضمير المرأة مما زادها حماساً 

واندفاعاً في تحقيق غاياتها.

»عىل املرأة استكامل مرشوعها«

في  التنفيذي  للمجلس  المشتركة  الرئيسة  واختتمت 
هند  الطبقة  منطقة  في  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 
العلي بالقول: »أن إرادة المرأة تتخطى الصعوبات 
من خالل التنظيم ومتابعة برنامجها ووضع الخطط 
فاالجتماع  مثمرة،  المخرجات  لتكون  الواضحة 
كانت عبارة عن خطة عمل لعام 2020م الستكمال 
الديمقراطية  المرأة على أساس فكر األمة  مشروع 
الحلول  ووضع  والمشاكل  الصعوبات  وتالفي 
المستجدات  ودراسة  مرحلة  كل  خالل  المناسبة 
حسب اإلمكانات والتأكيد على الثقة بما قدمته المرأة 

وما ستنجزه خالل العمل«.

اإلرصار عىل تحقيق املكتسبات

اإلدارة  في  المرأة  هيئة  رئيسة  مع  آخر  لقاء  وفي 
الذاتية لشؤون شمال وشرق سوريا جيهان خدو التي 
التي  المرأة  وفعاليات  أعمال  استمرار  على  أكدت 
من  متتابعة  سلسلة  في  والهيئات  اللجان  بها  قامت 
العمل الجاد واإلصرار على تحقيق المكتسبات التي 

وصلت لها نساء شمال وشرق سوريا. 
وأضافت جيهان بأن هناك ضرورة لوضع الخطة 
عبر  المرأة  تخص  التي  2020م  لعام  المستقبلية 
أكثر  أن  اعتبرت  حيث  ومقاومتها،  عملها  مسيرة 
هي  السابقة  المرحلة  في  تضررت  التي  الفئات 
المرأة. وبينت بأن انطالقة ثورة روج آفا والشمال 
تموز   1٦ في  المرأة  بثورة  عرفت  التي  السوري 
2014م انطالقة جديدة للمرأة اعتمدت عليها اإلدارة  
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  من  جديد  نموذج  في 
مشروع  في  نجاح  من  حققته  لما  ريادية  فأصبحت 

اإلدارة. 
وتابعت قائلةً: »الصعوبات والمعوقات التي واجهت 
العام  المفهوم  الخبرة وضعف  قلة  هي  المرأة  هيئة 
حين  ذلك  تجاوزت  لكنها  المشاركة  وقلة  للواقع، 
في  المرأة  حماية  وحدات  في  دورها  لتفعيل  سعت 
دحر المرتزقة واإلرهابيين، فعام 2020م يعد عاماً 
لتقوية المرأة واالعتماد عليها، فالقوانين التي تخص 
المرأة يجب حمايتها ودعم المشاريع االقتصادية ألن 
اقتصاد المرأة شيء مهم وأن اعتمادها على نفسها 
أمر ضروري واليوم نناقش خطة العمل المستقبلي 
تدرك  عندما  العالم  في  بها  يحتذى  مثال  لتكون 

وتضمن حقوقها السياسية واالجتماعية«.
ونوهت رئيسة هيئة المرأة في اإلدارة الذاتية لشؤون 
شمال وشرق سوريا جيهان خدو أن مشروع اإلدارة 
عسكرياً  حقوقها  للمرأة  يضمن  مشروع  الذاتية 
المستقبلية  الخطوات  أبرز  وأن  وإدارياً،  وسياسياً 
إضافة إلى األعمال اإلدارية والتنظيمية هي متابعة 
المرأة في خطة عمل إلعادة وضع دستور  أعمال 
سوري جديد »دستور سوريا المستقبل« واالنطالقة 
الئقة  المرحلة  لتكون  سوريا  وشرق  شمال  من 

بالتضحيات التي قدمتها المرأة وخبرتها.

المرأة في الطبقة ودعت عامها بنجاح 
وترسم خطط المستقبل بتفائل..

اغتيال المناضلة ساكينة جانسيز ورفيقاتها... استهداف لصوت المرأة الحرة

حول حادثة اغتيال ساكينة جانسيز ورفيقاتها التقت 
صحيفتنا روناهي مع العضوة في مؤتمر ستار كوثر 
محمد التي بينت دوافع دولة االحتالل التركي حول 
كيفية إسكات صوت المرأة الساعية إلى نيل حريتها.

بروح ومقاومة شهيداتنا سننترص..

إلى  المنتسبين  أوائل  من  كانت  جانسز  »ساكينة 
حركة الحرية وكانت أولى النساء ممن يتبعن الفكر 
المناضلة ساكينة  كانت  المدى،  بعيدة  وفلسفة  الحر 
ساعية دوماً إلى حرية بنات جنسها ورفع الظلم عن 

ستار  مؤتمر  في  ونحن  سنوات،  مدى  على  شعبها 
نسعى دوماً للسير على دربها وإكمال رغباتها« هذا 
ما قالته العضوة في مؤتمر ستار واإلدارية في لجنة 
»اغتيلت  بالقول:  وأضافت  محمد.  كوثر  التدريب 
كفرنسا،  الحرية  تدعي  دولة  في  الثالثة  الرفيقات 
المهتمات  الناشطات  أبرز  من  كن  فالمناضالت 
السنين.  مئات  منذ  تُهضم  التي  وحقوقها  بالمرأة 
الظلم  يرفع  الذي  السياسة  خط  على  يسرن  فكن 
أبرز  استشهدت  الطريق  هذا  وعلى  شعبهن،  عن 
نساءنا اللواتي سرن على درب الحرية واتخذن من 
قضيتهن منارة ليضئن بها الظالم الحالك الذي عاشه 

أبناء شعبهن.

بصمة يف تاريخ املرأة

وألن للمناضلة هفرين خلف بصمة في تاريخ المرأة 
واإلنسانية جمعاء فقد استهلت كوثر في حديثها عن 
لتحرير  الطرق  بأقصى  سعت  التي  المناضلة  هذه 
في  بصمة  أيضاً  خلف  هفرين  »للرفيقة  مجتمعها 
الطريقة  ننسى  لن  فنحن  جمعاء،  اإلنسانية  تاريخ 
البشعة والمجزرة الوحشية التي اغتيلت بها شهيداتنا 

اللواتي كّن يمثلّن شعلة لنهضة المرأة الفكرية«.

وفي الختام استنكرت العضوة في مؤتمر ستار كوثر 
محمد العنف الممارس بحق المرأة وقالت: »نشجب 
العملية الوحشية التي استشهدت فيها النسوة اللواتي 
من  عقود  لمدة  الحرة  المرأة  حقوق  عن  دافعّن 

الزمان«. 

الثقافة والفن، حيث وضحت فيه  الطبقة 2019 مؤخرًا في مركز  الديمقراطية لمنطقة  المدنية  اإلدارة  للمرأة في  السنوي  ـ عقد االجتماع  الطبقة  روناهي/ 
األعمال واإلنجازات خالل العام المنصرم وبناء هيكلية عمل المرأة، الذي يمثل دورها الحقيقي في المجتمع. 

 روناهي/ كركي لكي- نحن في مؤتمر ستار اتخذنا من ساكينة جانسز ورفيقاتها مثااًل لنا وقدوة في استكمال عملنا ونشاطاتنا التي تهدف للنهوض بالمرأة 
الحرة، فالمجزرة التي ارتكبت بحقها كانت من أبشع الجرائم اإلنسانية التي تغاضت عنها الدول والمنظمات اإلنسانية، هذا ما أكدته لنا العضوة في مؤتمر ستار 

كوثر محمد.

تقرير/ ليكرين خاني

 المرأة التركية ضحية

..لسياسات أردوغان الخاطئة

ووسائل  للدراما  متابعتنا  خالل  من 
نرى  التركي،  للنظام  التابعة  اإلعالم 
مشرقة  وصورة  المشاهد،  تظهر  بأنها 
ومتطورة عن المرأة التركية والمساوية 
للرجل في كافة المجاالت. وكأنها تتمتع 
لكن  بالمجتمع،  الحرية  في  بحقوقها 
إنه  القول  نستطيع  العكس صحيح تماماً 
هناك واقعاً آخر خفياً ال تعكسه عدسات 
وال  الساسة  عنه  يكشف  وال  الكاميرا 
نستطيع  حتى  التركية،  اإلعالم  وسائل 
القول بأنها تحرف الحقائق الموجودة في 

المجتمع. 

النماذج  بعض  ظهور  من  الرغم  على 
لم  أنه  إال  تركيا،  في  المتقدمة  النسائية 
تحقق المرأة التركية المستوى المطلوب 
تقدم  فمازال  المجتمع  في  التطور  من 
وتطور المرأة بطيئاً جداً. وخصوصاً في 
مجتمع غير متجانس ثقافياً، ومنقسم بين 

التيار الديني المحافظ والتيار العلماني.
للشأن  متابعتنا  خالل  من  أنه  كما 
والتطورات  األخيرة  اآلونة  في  التركي 
بين  مساواة  عدم  هناك  المتسارعة 
عن  ناهيك  المجتمع  في  الجنسين 

سياسيات أردوغان الخاطئة.
فالتزال الفجوة بين الجنسين كبيرة جداً، 
فمعظم النساء في تركيا يتقاضين أجوراً 
في  عملهن  ويختصر  الرجال،  من  أقل 
األجر،  ومتوسطة  الضعيفة  المجاالت 
الحصول  في  كبيرة  صعوبة  هناك  كما 
يناسبها  مكان  في  عمل  فرصة  على 
جانب  إلى  فيها.  بارز  دور  لها  ويكون 
نصفها  أن  يمكن  التي  المعاناة  هذه  كل 
باليومية فهناك األعمال المنزلية وتربية 
مسؤوليتهم  وتحمل  ورعايتهم  األطفال 

في الحياة. 

عن  صادرة  إعالمية  تقارير  وبحسب 
مؤسسات رسمية معنية بقضايا وشؤون 
المرأة  مؤشر  وحسب  التركية  المرأة 
والسالم واألمن لعام 2019، الذي تعده 
والسالم  المرأة  كمعهد  بحثية  مؤسسات 
جاءت  تاون،  جورج  بجامعة  واألمن 
تركيا في المرتبة 114 في المؤشر الذي 
ضم 167 دولة. من حيث المعايير من 
بينها أمن المرأة وقدرتها على التوظيف 

والوصول إلى الحسابات المصرفية.

التركية  المرأة  أن  من  الرغم  وعلى 
ليست  والمكاسب  الحقوق  ببعض  تتمتع 
بصغيرة، كحق التصويت في االنتخابات 
التطليق  والحق  التعليم  على  والحصول 
تتعرض  أنها  إال  اإلجهاض  في  والحق 
لكافة أشكال العنف الجسدي والنفسي في 
المجتمع، فوضع المرأة يزداد سوءاً يوماً 
النظام  رئيس  سياسات  بسبب  يوم  بعد 
التركي أردوغان الفاشلة بحق المرأة.   

الخروج  التركية  المرأة  تستطيع  ولكي 
عليها  لها،  رسمت  التي  القوقعة  من 
عن  والتعبير  فعال  بشكل  دورها  لعب 
والخوض  حرية  بكل  وإراداتها  نفسها 
حقوقها.  ممارسة  أجل  من  النضال  في 
دولة  بناء  في  المساهمة  تستطيع  بذلك 
والعدالة  المساواة  تسودها  ديمقراطية 
وأيضاً  الكريم  والعيش  والحرية 
من  الحياة  نواحي  جميع  في  المشاركة 
في  والحرية  الديمقراطية  تحقيق  أجل 
التركي  المجتمع  ألن  التركي  المجتمع 
خلل  من  يعاني  اليوم  جميعاً،  نعلم  كما 
كبير من خالل السياسات الخاطئة التي 
والتي  الشعوب  بحق  النظام  يمارسها 
واألخيرة  األولى  الضحية  المرأة  تكون 
لقضية  حلول  إيجاد  من  بد  فال  فيها.  
المعاناة  من  وخروجها  التركية  المرأة 
قبل  من  يومي  بشكل  لها  تتعرض  التي 

النظام الحاكم في البالد. 

مرآة المرأة

هيفيدار خالد

كوثر محمد

جيهان خدوهند العليوالء الناجي
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محرر الصفحة - رفيق ابراهيممحرر الصفحة - رفيق ابراهيم

 األمة الديمقراطية..
 حّل ألزمات الشرق

األوسط

منذ القدم؛ متثل منطقة الشرق األوسط 
الدينية،  املتعددة؛  لاللتقاءات  هاماً  مركزاً 
هذا  في  ويسود  اجملتمعية  القومية، 
سير  تعقد  وأمور  معضالت  دائماً  املركز 
الطبيعي  بتجانسه  والتعدد  التنوع  هذا 
دائماً  املصطنعة  املعضالت  هذه  لتفرض 
حقيقة  على  يطغي  مصطنعاً؛  واقعاً 
الواقع  وهذا  فيها،  مبا  املنطقة  هذه 
املذكور يكون دائماً في خدمة فئات ال في 
خدمة احلقيقة التي تتميز  بها املنطقة.

ما قبل نهاية السلطنة العثمانية )التي 
اتفاقية  وبعد  املنطقة(  في  دماراً  عاثت 
سايكس - بيكو 1916 لم تفارق املعضالت 
االنتداب،  حيث  منطقتنا،  في  املوجودة 
االستعمار، االحتالل كانوا عناوين عريضة 
انقالبات  ساخناً؛  صفيحاً  املنطقة  جلعل 
وتوتر وهيمنة فيما بعد في سوريا؛ وكذلك 
كل  حال  كان  وهكذا  العراق،  في  األمر 
كل  عن  جنم   2010 عام  بداية  مع  الدول. 
هذا التعقيد صراع جديد اجتاح املنطقة 
زال  ال  لكن؛  بركان«.  »فورة  مبثابة  ليكون 
موجودة  غير  واحللول  غائباً؛  االستقرار 

واألمور في تعقيد أكثر من ذي قبل. 

الرئيسية  أن املعضلة  إلى  وهذا ما يشير 
الدولية  عدا عن تلك املصالح واحلسابات 
في املنطقة؛ إلى وجود تفرقة مصطنعة 
للمنطقة  األساسية  التركيبة  بني 
املتنوعة  املتعددة؛  عناصرها  في  وبخاصة 
مجتمعياً، حيث من يحاول جرّ األمور نحو 
االستقرار  يحقق  الذي  عن  عدا  منحى 
واحلل اجلامع لكل هذا التنوع يعيق ويعمق 
األزمة في املنطقة ويفرض وقائع معينة. 
منطقتنا  في  عملياً  الكالم  هذا  دالالت 
واجنذابات،  توتر  اآلن ساحة  فلبنان  كثيرة، 
ليبيا ساحة حرب مفتعلة، العراق يسوده 
واإلقليمية،  الدولية  واإلطاالت  الفوضى 
واحلرب  للفوضى  دعم  ملركز  حتولت  تركيا 
ما  وتتجاهل  الداخلية  مشاكلها  وتصدر 
فيها من واقع، اليمن في تقاسم وصراع، 
في  وأمريكا  روسيا  وتهدد،  مهددة  إيران 
والتوازن  املنطقة  في  تاريخية  تنافسات 
صعب لديهم، أما سوريا فهي حتولت ملركز 
التعقيدات  تتصدر  وفيها  عاملية  حرب 

ومنها ميكن وصف احللول! 

يوجد  ال  بأنه  القول  نستطيع  عملياً؛ 
إجماع على احلل وال حتى إعطائه األولوية؛ 
مع العلم بأن محاوالت فرض احللول بعد 
 2010 عام  بعد  خاصة  األزمة  هذه  كل 
في  التنوع  أهمية  مراعاة  يلغي  مبنطق 
على  مثال  وسوريا  فشل  قد  املنطقة 
سوتشي  أستانا،  جنيف،  حيث  ذلك، 
عن  املنبثقة  الدستورية  اللجنة  والحقاً 
اجلزء  يتناولون  كانوا  ألنهم  املتحدة  األمم 
أي  يحدث  لم  املهم«،  »الكُل  وينكرون 
ألن  مهيأ  غير  املتناول  اجلزء  حتى  تطور 
ميكن  الذي  احلل  لذا؛  حل.  قاعدة  يكون 
من خالله حتقيق نتائج هامة تفضي إلى 
االستقرار والدميقراطية والتعايش ويلغي 
كل  يزيل  الذي  احلل  هو  واحلروب  الصراع 
ويعيدها  املنطقة  في  املصطنعة  األمور 

إلى حقيقتها. 

األمة الدميقراطية »مشروع هام« وميكن أن 
يكون احلل بقوة، بدون الطرح الذي يطرحه 
هذا املشروع ال ميكن مطلقاً حتقيق نتائج. 
حلول  عن  والبحث  جهة  من  جتاهله  لذا؛ 
في  الرغبة  لعدم  يعود  جهة  من  جزئية 
احلل أصالً، النتائج العملية لهذا املشروع 
في مناطق شمال وشرق سوريا تثمر اليوم 
وميكن اعتبار هذه املنطقة منطقة جتربة 
لهذا املشروع واستخالص نتائجه التالية:

اليوم  حتولت مناطق شمال وشرق سوريا 
واملكائد  اخملططات  كل  من  وبالرغم 
سوريا  في  وثباتاً  استقراراً  املناطق  ألكثر 
واملنطقة؛ بتنوع وتعدد شعوبها وأديانها، 
في حني حتولت املناطق األخرى األقل تنوعاً 

إلى ساحات للفوضى والصراع. 

فواصل

آلدار خليل

في القلب غصة

هناك  كان  أنه  الكرام  القراء  أيها  يروى 
فتح  وطن  األوطان,  كأي  وليس  وطن 
وسكن  به  الذ  من  كل  ليحتضن  ذراعيه 

إليه وفيه 

وطن كان الياسمني فيه يعانق الشمس 
إباًء  اجلبال  تعانق  واجللنار  شموخاً 
القمر  ضوء  ترسم  األطفال  وضحكات 
ليضع  بيده  خّطها  عاشق  رسالة  على 
الشوق,  عطر  من  قطرات  بضع  عليها 
وجلهم  أحبة  فيه  من  جميع  كان  وطن 
فيه  اشتد  يوم  وفي  ولكن  قديسني 
السواد وبكت السماء دماًء افترق األحبة 
السالم  وهاجرت طيور  القديسون  ومات 
أرضها لتصبح غريبة في كل مكان حيث 
حلت وحيث سارت لتموت آالف املرات بني 
مرارة الغربة وكراهية طعم الذل وأين !!! 

وبني من ؟؟؟ 

شقائق  حتتضنهم  كانت  من  بني 
بهم  حتيط  كانت  من  بني  النعمان، 
أشجار الزيتون ليحتسوا خمر احلب، بني 
من كانت أشجار الغرب على نهر الفرات 
تروي للطيور قصص عشقهم، ليعاملوا 
الوسائل  بأبشع  الوطن  هذا  ترك  من 
الذي  املسكني  الوطن  أصحاب  وليكونوا 
وحزناً  آملاً  ليبكيهم  ترابه  ذرات  يحتضن 
أيها  سوريا  كان  الوطن  هذا  وكمداً 
السالم  أرض  احملبة  أرض  الكرام؛  الُقرّاء 
آالم  احتضن  الذي  الوطن  والياسمني، 
شعبه  وتسامح  وعطف  بحنان  الغير 
زائراً  جائهم  من  مع  الشعب  ليتقاسم 
لقمة عيشه وهو يبتسم بل ليعطيهم 
وهم  بغربة  يشعروا  ال  حتى  شيء  كل 
ونحن  أرضكم  أنها  لضيوفهم  يقولون 
ماذا  ولكن  تيأسوا  وال  حتزنوا  فال  أهلكم 

بعد !!!!!

يطالب  جاء  ألنه  لبنان  في  سوري  يُقتل 
بحق أجرة عمله التي قد تسد آجار بيته 
وبست  وعائلته  أهله  رمق  من  وبعض 
العالم  ويقف  وكراهية  حقد  رصاصات 
تعزيها  مشهورة  فنانة  قدم  جرح  ليرى 
أهل  جرح  متناسية  قدمها  بجرح  أخرى 
حق  من  أصبح  وكأنه  املسكني  املغدور 
أن  يوماً  الوطن  هذا  احتضنه  من  كل 
الكره  بأقداح  املضياف  شعبه  يكافئ 

واحلقد الدفني.

أصبح  من  أنه  كسوريني  نسينا  لقد 
هو  باألمس  صديقاً  وكان  اليوم  عدوك 
باألصل لم يكن صديق بل عدو متخفي، 
حيث وقفت جميع وسائل اإلعالم لتصور 
القاتل  وليخرج  املصدومة  الفنانة  رجل 
ولتعود  الشرس  واملدافع  البطل  بثوب 
الصرخات مطالبة بإخراج السوريني من 
كان  لو  ترى  سؤال:  يحضرني  هنا  لبنان 
وطنهم اجلريح قد ُشفَي من جراحه هل 
عقارب  من  الذل  لسعات  سيتحملون 

الغربة ؟!! 

وأقرئوا  الفخر  ولنا  يا سادة سوريون  إننا 
الشمس. شربنا  أبناء  إننا  جيداً  تاريخنا 
عمر  وشهامة  احلداد  كاوا  تضحية 
أهل  إننا  زرداشت،  ونقاء  علي  وحكمة 
الكرامة ومعنى الضيافة والكرم واإلباء. 

ونقولها لكم وجلميع املتاجرين بقضيتنا 
... لقد اقتربت ساعة عودة كل السوريني 
وبرأس مرفوع وبعنفوان وسنذكر كل ما 
تذكروا  ولكن  شر  أو  خير  من  قدمتوه 
حكايات  وأن  ننسى  وال  نسامح  بأننا 
ألطفالنا  سنحكيها  القميئة  الغربة 
جيالً بعد جيل، وستبقى أبوابنا مشرّعة 
وسنحميكم  وصدورنا  وقلوبنا  لكم 
بل  سم  من  أذقتمونا  ما  نذيقكم  ولن 
سترون أن سوريا بكردها وعربها وأرمنها 
وآشورها وسنتها  وشركسها وسريانها 
وشيعتها وكل مكوناتها وأطيافها أرض 
القلب  في  ولكن  والتسامح  السالم 

غصة ... حتكي دائماً حكاية وطن. 

حكاية وطن 

مثنى عبد الكريم

خسارة 7٥ مليار دوالر من العملة الصعبة 
أخذت  تركيا  أن  على  تدل  سنوات   ٦ خالل 
األموال من جيوب مواطنيها لدعم مواردها 
االقتصادي  التدهور  احتقان  يكن  لم  المالية، 
األزمة  في  ذروته  بلغ  الذي  تركيا،  في 
في  بالبالد  عصفت  التي  الحادة  االقتصادية 
عام 2018، سوى ذروة تعود جذورها إلى 
تفّجرت  الذي  السياسي،  االستقرار  انحدار 
المناهضة  االحتجاجات  اندالع  منذ  بوادره 

للحكومة في عام 2013.
االحتجاجات  بدء  قبيل   ،2013 مايو  ففي 
في حديقة غيزي في إسطنبول، بلغ إجمالي 
يحتفظ  التي  األجنبية  العمالت  احتياطيات 
مليار   13٥ التركي  المركزي  البنك  بها 
قبل  من  المودعة  األموال  وشّكلت  دوالر، 
فقط  المئة  في   20 نحو  األتراك  المواطنين 
أن حصة  يعني  ما  المبلغ،  ذلك  إجمالي  من 
من  فعلياً  اقتراضها  تم  التي  االحتياطيات 
األيام  للغاية. في  كانت منخفضة  المواطنين 
إجمالي  أن  المركزي  البنك  أعلن  الماضية 
سوف  األجنبية  العمالت  من  احتياطاته 
خالل  من  دوالر  مليار   2.9 بمقدار  يرتفع 
على  اإللزامية  االحتياطات  متطلبات  زيادة 
الودائع، ليصل إجمالي االحتياطيات إلى نحو 
نصف  أن  ذلك  ويعني  دوالر،  مليار   108
يأتي  سوف  اإلجمالية  االحتياطيات  هذه 
األجنبية  العمالت  إيداع  حسابات  من  اآلن 

للمواطنين. وإذا أضفنا نحو 22 مليار دوالر 
من مقايضات العمالت المتداولة التي يحتفظ 
تكن  لم  )والتي  التركي  المركزي  البنك  بها 
موجودة في عام 2013( إلى ودائع العمالت 
 7٥ حوالي  أن  نجد  سوف  فإننا  األجنبية، 
مليار دوالر، أي ما يعادل 70 في المئة من 
تأتي اآلن من موارد  االحتياطيات،  إجمالي 

غير حكومية.
لذلك، نرى أن احتياطيات العمالت األجنبية 
في تركيا لم تنخفض فحسب، بل ارتفع حجم 
االقتراض المستخدم لتمويل تلك االحتياطيات 
أن  إلى  نشير  أن  بد  ال  وهنا  كبير،  بشكل 
احتياطيات الدولة من العمالت األجنبية هي 
المركزي  البنك  للنقد، وأن  النهائي  المصدر 
هو الصراف، ولذلك فإن خسارة 7٥ مليار 
في غضون ست  الصعبة  العملة  من  دوالر 
سنوات تدّل على أن البالد قد أخذت األموال 
من جيوب مواطنيها من أجل دعم مواردها 
هذا  إلى  مهمة  تطورات  عدة  أّدت  المالية. 
وتشمل  االحتياطيات،  جودة  في  التردي 
وسحب  تركيا  من  الهجرة  التطورات  هذه 
وإغالق  البالد  من  الستثماراتهم  األجانب 

عدد من الشركات المهمة والكبيرة.
ناتجة عن االضطرابات  التداعيات  كل هذه 
السنوات  تركيا في  بها  التي مّرت  السياسية 
األخيرة، والتي ترتبط بظهور مشاكل أخرى 
انخفاض  أن  كما  والبطالة،  التضخم  مثل 
احتياطيات البنك المركزي التركي والتغيير 
في تركيبتها جاء أيضاً بعد أن أعلن مجلس 

)البنك  األميركي  االتحادي  االحتياطي 
الدوالرات  كمية  سيخفض  أنه  المركزي( 
لم  القرار  ذلك  لكن  السوق.  في  المتداولة 
يسفر عن تدهور الميزانية العمومية لمجلس 
من  أّي  أو  األميركي  االتحادي  االحتياطي 
مثلما  األخرى  الكبرى  المركزية  البنوك 
حدث في تركيا، بل كانت هناك حتى زيادات 
بها  تحتفظ  التي  األجنبية  العمالت  حجم  في 
بنوك مركزية عديدة في جميع أنحاء العالم.

يوضح ذلك لنا أن التطّورات الدولية ليست 

هي سبب انخفاض احتياطيات النقد األجنبي 
لدى البنك المركزي التركي، ونظراً إلى أّن 
بد  ال  فإنه  خارجياً،  ليس  المشاكل  مصدر 
التوترات  أن  ذلك  ويعني  محليّاً،  يكون  أن 
وانهيار  القانون  سيادة  وتدهور  السياسية 
الديمقراطية في تركيا هي التي كلّفت البالد 
تدهور  إلى  أدت  التي  وهي  باهظاً،  ثمناً 
الليرة التركية واالقتصاد التركي، وما يفاقم 
أن  هو  أكبر  محنة  ويجعله  ذلك  تداعيات 

التكاليف الباهظة بالعملة الصعبة أيضاً

اتخذت حالة الفوضى التي اعتدنا عليها في 
العربي،  بالربيع  ُسمي  ما  منذ  األول  عقدها 
التي  المستجدات  وفق  ومفصلياً  جديداً  منحاً 
األخيرة،  الفترة  خالل  المنطقة  تضرب 
خراب  تداعياتها  من  كانت  التي  الفوضى 
أدوات  بيد  وليبيا،  واليمن  والعراق  سوريا 
تم تشكيلها واستثمارها بشكلها الفظ لترهيب 
والدمار  والتهجير  والقتل  بالنحر  الشعوب 
األدوات  عام،  بشكل  المنطقة  ضرب  الذي 
والتي  اإلقليمية  القوى  عليها  لت  عوَّ التي 
من  مستوًى  أعلى  أدوات  الوقت  بنفس  هي 
دخلت بشكل مباشر هذه  أيضاً  األولى، هي 
الحروب العبثية لتنشر الفوضى بشكل أكبر 

مما كما نعيشه.
فقط  هي  والحرية  للكرامة  التواقة  الشعوب 
والذي  المستقبل  بناء  أجل  من  تحيا  التي 
والسياسي  األخالقي  المجتمع  ببناء  يتجلى 
األشخاص  بعكس  الحياة،  لقيم  والمنتج 
هو  أنه  على  الماضي  إحياء  يريدون  الذين 
المستقبل والذي ينتج مجتمع مستهلك لكل قيم 
يختلفون عن  التكرار، وال  ويعيشون  الحياة 

األموات الذين يُسيرون إنتاج القيم والحفاظ 
عليها خدمة لبناء اإلنسان الحر يُعتبر أساس 
ومن  اإلنسان  تنميط  بينما  ومعناها،  الحياة 
هذه  الحالة  يمكن وصف  ال  المجتمع  خالله 
إال بالعبودية المقننة التي يرد الغرب نشرها 
الحرية  أنها  أساس  على  مجتمعاتنا،  في 
المنتظرة. من يعمل يبدو جميالً، ومن يكون 
المتشح  والحب  الجميع،  من  يُحب  جميالً 
اإلنسان  من  ويجعل  الحياة  يصنع  باألمل 
يبدو قبيحاً  حراً، والكسول والمستهلك دائماً 
وغير محبوب حتى من أقرب المقربين له، 
وال يمكنه غير أن يكون تابع للغير وعبداً له 

وألجنداته وميتاً دماغياً.
حياتنا  في  أكثرهم  وما  األحياء  األموات 
برموزه  الماضي  نعيش  أن  علينا  يفرضون 
ووسائله،  أدواته  وبكل  والدينية  القومية 
وتنفيذ  االجتهاد  عدم  علينا  يفرضون  وحتى 
ما هو مطلوب فقط، وأن نقفل أدمغتنا ووعينا 
المعلوماتية،  والتطورات  العلم  عن  ونبتعد 
السلف  حياة  في  فقط  موجود  كل شيء  ألن 
بقايا  وحتى  والدينويين  القومويين  الصالح 
من  تعصباً  أشُد  باتوا  اليسار  يدَّعون  من 
الجماعات المتطرفة دينياً بتقوقعهم وسباتهم 
مع  )اإلمبريالية(،  ومحاربة  الماضي  في 
والتيارات  الحركات  هذه  معظم  أن  العلم 
الدينية والقومية منها وحتى اليسارية ما هي 
الرأسمالي  التوحش  لوثايان  في  إال مسننات 

الغربي الحداثوي.
طريٍق  على  نسير  أموات  ونحن  قروٍن  منذ 
مجهول الهدف والمبتغى، أمواٌت ألننا أخذنا 
من الدين شكله وتركنا الجوهر كما القومية، 
لذلك ترانا نقتتل فيما بيننا على أتفه األسباب 
ونبتعد عن كل شيء يوحدنا ويجمعنا، خطبنا 
في الجمعة باتت رثاًء أكثر ما هي ثقافة بناء 
الذي عجزنا عن  المستقبل  ليتحدى  اإلنسان 
مجاراته، أمواٌت، نعم نحن أموات ليس إال، 

ومن حقها غربان الغرب والترك أن تنهش 
في لحمنا وترك عظامنا لغبار الزمان يتكفل 

في دفنها.
أمواٌت دينياً ألننا اتخذنا اللحية وحّف الشارب 
لديننا، وكذلك جعلنا  أساساً  اللباس  وتقصير 
النقاب مقياس لعفة المرأة من دونها، وتركنا 
العمل واألخالق والتسامح والمحبة، وابتعدنا 
عن اإلنتاج ألننا ننظر للغرب الكفرة ما هم 
لنا  نريد ويوفرون  ما  لنا  إال عبيد يصنعون 
على  انتقدنا  من  كل  وقتلنا  الحياة،  ملذات 
بل  بذلك،  نكتِف  ولم  هذه  االنحطاط  حالة 
كفرنا كل من ال يفكر مثلنا، ولم يسلم الحالج 
وال ابن حيان وال الفارابي وال ابن سينا وال 
الكندي وال ابن رشد وال ابن الهيثم، واختزل 
حينما  عدة  قروٍن  منذ  وأبدع  المتنبي  حالتنا 
يا  َشَواِربَكم(  تُْحفُوا  أْن  الّديِن  )أَغايَةُ  وصفنا 
أُّمةً َضحَكْت ِمن َجهلِها األُمم، أمواٌت أيضاً 
قوموياً ولم نعرف من القومية سوى التعصب 
لها وأخذ شكلها العروبي وترك الجوهر منها 
وهو احترام اآلخر وقوميته بغض النظر عن 
حجمها ومكانتها، أجل، نحن أموات ونبكي 
ونلطم على من قتلناه بيدنا ونتهم اآلخر كي 
نبرئ ذاتنا من جريمة ارتكبناها في غفلة من 

الزمن. 
حالة من التراجيديا البكائية مستمرة منذ آالف 
السنين وما زالت مستمرة حتى راهننا، وكل 
يبكي على موتاه الذين هم في الجنة “طبعاً” 
تأكيد  بكل  هم  الذين  اآلخرين  أموات  ويلعن 
في جهنم وبئس المصير، ميزان الجنة بأيدينا 
ندخل من نشاء للجنة ونحشر في جهنم من 
يُعارضنا. حينما قتل البغدادي وما كان يمثله 
راح  المسلمين،  واإلخوان  لداعش  بالنسبة 
أهل الشيعة يضحكون ويفرحون على مقتله 
سليماني  قُتل  حينما  واليوم  منه،  والخالص 
الحلوى  يوزعون  السنة  أهل  خرج  الشيعة 

على مقتله وكذلك لعنوه. 

صنعتهما،  من  هي  )أمريكا(  وقاتلهما 
منها،  سينتقمان  الطرفين  أن  تعلم  وأمريكا 
وهذا ما ستستفيد منه أمريكا لنشر الفوضى 
سيكون  الحالتين  ِكلتا  في  والضحية  أكثر 
الشعب ال غيره، أمريكا ومن معها في الناتو 
البغدادي  أردوغان وأداته  التي صنعت  هي 
الذي راح يستثمر به في قتل الناس وحرق 
البالد وتهجير البشر، كذلك فرنسا ومن معها 
الخمينية  الثورة  التي صنعت  الناتو هي  في 
إيران  بين  فرق  ال  سليماني.  قاسم  وأداتها 
فِكالهما  األردوغانية،  وتركيا  الخمينية 
يخدمون أسيادهم الغرب في لجمهم الشعوب 
الدول  وإشغال  الجانبية  الحرب  وافتعال 
األسلحة  شراء  وكذلك  بها،  والمجتمعات 
الصانعة  الرأسمالية  الناهية  الشركات  من 
الرؤساء،  الكراكوزات من  لهؤالء  الرسمية 
التي انتهت صالحيتها تقريباً، وبغض النظر 
عن معادات إيران وتركيا إلسرائيل شكالً، 
ويصون  ويخدم  خدم  من  أفضل  أنهما  إال 

وجود إسرائيل فعالً.
العمل ومغيّب  نحن شعب مستهلك ال يحب 
واحدة  وبكلمة  والهجرة  للمادة  وعبٌد  فكرياً 
نعم  معنى.  من  للكملة  ما  بكل  أمواٌت  نحن 
نأكل ونتزاوج ونضحك ونبكي لكننا أمواٌت 
من  هم  بها،  لنا  عالقة  ال  حياة  في  نعيش 
يصنعون ألبستنا وهواتفنا ومأكلنا وسياراتنا 
بسبب  منهم،  نستوردها  بتنا  ثقافتنا  وحتى 
حالة الفشل الثقافي الذي نعيشه. للخروج من 
هذا المستنقع ينبغي التعرف على الذات كما 
والتي  نفسك”،  “اعرف  يوماً:  سقراط  قال 
هي الخطوة األولى للخروج من حالة الموت 
التي نعيشها وننفض غبار الكسل الذي أعمى 
بصيرتنا. معرفة الذات التي تبدأ باالعتراف 
باآلخر الذي من دونه فأنا عدم، هي الفلسفة 

الحياتية التي ينبغي علينا أن نؤمن بها.

أسرار اختفاء 75 مليار دوالر من 
البنك المركزي التركي

برزت أزمٌة جديدٌة بينَ كّل من الواليات المتّحدة األمريكيّة وإيران، حيث تتهمّ كّل واحدة منها األخرى باإلرهاب، حيث ظهرت في الّثاني من الشّهر الجاري، 
العراقيّ أبو مهدي  إثر تنفيذ سالح الجوّ األميركيّ غارة استهدفت موكب قائد فيلق القدس اإليرانيّ قاسم سليمان، ونائب رئيس هيئة الحشد الشّعبيّ 
المهندس، ما أدّى إلى مقتلهما، وذلك على طريق مطار بغداد الدّوليّ، والواليات المتّحدة األمريكيّة صرّحت بأنّها ال تسعى إلى حرب مع إيران، وقالت: »لقد 

تصرّفنا من أجل منع نشوب الحرب، وليس من أجل إعالن الحرب، والقيادة في إيران هددت بأنها سترد على الهجوم وستنتقم من الواليات المتحدة.
بالمجلس  والعضو  والحقوقي  السياسي  أكد 
ابراهيم  المستقبل  سوريا  لحزب  العام 
الماشي، أن تداعيات مقتل سليماني، ستكون 
تصعيداً  تشهد  التي  المنطقة  على  كارثية 
كحق  العسكري؛  بالرد  تلوح  إيران  كبيراً، 
مشروع في الدفاع عن نفسها، وهذا من شأنه 
جر المنطقة إلى حرب عالمية ثالثة كارثية. 
أو  السوريين  مصلحة  من  ليس  وبالطبع 
شعوب المنطقة الدخول في دوامة حرب هي 
ال تعنيهم أبداً، ألن هذه الشعوب ال تزال تدفع 
الشأن  في  األجنبية السيما  التدخالت  فاتورة 

السوري إلى اآلن«.
 ونوه:« أن تركيا تحاول تقطيع أوصال المنطقة 
وفرض حالة من التغيير الديموغرافي، وهي 
تتضح  واضحاً،  استعمارياً  مشروعاً  تنفذ 
على  السيطرة  في  البعيدة  المستقبلية  معالمه 
خيرات الشعوب«، وأن على المجتمع الدولي 
تبني اللجنة الدستورية؛ كورشة عمل وطنية، 
بها؛  الذاتية  المدنية  اإلدارة  مشاركة  تضمن 
باعتبارها تملك ورقة سياسية للحل من خالل 
األطراف  بخالف  الديمقراطي  المشروع 
للحل  األخرى المتصارعة التي ال تملك أفقاً 

سوى الخيار العسكري.

شعوب املنطقة تدفع فاتورة 
التدخالت الخارجية

السياسي  التقت صحيفتنا  الصدد،  هذا  وفي   
لحزب  العام  بالمجلس  والعضو  والحقوقي 
الذي  الماشي  ابراهيم  المستقبل؛  سوريا 
على  سليماني  قاسم  مقتل  تبعات  عن  تحدث 
المنطقة، والتدخل التركي في االقتتال الليبي، 
وآفاق اللجنة الدستورية السورية وفي البداية 
سليماني  قاسم  اللواء  مقتل  تداعيات  وحول 
الواليات  قيام  أن  قائالً:  المنطقة تحدث  على 
المتحدة األمريكية بقتل سليماني، كان نتيجة 
تعاظم خطره بالفعل على المصالح األمريكية 
استفزازاً  إيران  اعتبرته  فيما  المنطقة،  في 
ومهما  باالنتقام،  الرغبة  درجة  إلى  لها 
هذه  أن  األمر  في  المهم  لهما،  الدافعين  كان 
الحادثة قد تجلب للمنطقة حرباً ال نهاية لها، 
واألمريكان اعتمدوا على الروس الذين قدموا 
لهم معلومات عن خروجه من سوريا باتجاه 
عالي  تنسيق  هناك  أن  يعني  وهذا  بغداد، 
المستوى بين الطرفين، وبخاصة أن سليماني 
اآلونة األخيرة مع شيوخ عشائر  اجتمع في 
عربية في سوريا وحثهم على تهديد الوجود 
األمريكية  المصالح  وضرب  األمريكي 
هناك/ أما إيران فرأت بمقتل سليماني ضربة 
في  الضاربة  ذراعها  ولي  المقاومة  لمحور 
في  سياستها  لتنفيذ  المدبر  والعقل  المنطقة 

بلدان العراق وسوريا ولبنان واليمن«. 
على  تبعات  هنالك  بقوله:  الماشي  وأضاف 
خلفية الضربة التي يبدو أن إيران قد تتعامل 
بملفها  التضييق  بعد  سيما  ال  بالرد  معها 
النووي وما جره من عقوبات متزايدة، بمعنى 
أن هناك المزيد من حوادث االنتقام، وسوف 
تستهدف الواليات المتحدة؛ كعمليات انتقامية 
عن طريق وكالءها، أو فيلق القدس أو الحرس 
لشخصيات  اغتياالت  تنفيذ  مثل  الثوري، 
أمريكية أو االعتداء على السفارات األمريكية 
أو القواعد األمريكية أو األوربية في المنطقة 
تكون  أن  المستبعد  ومن  أيضاً.  العالم  أو 
الطرفين،  بين  مباشرة  عسكرية  حرباً  هناك 
مع العلم أن إيران لوحت باالنتقام، وهذا من 
شأنه أن يجر المنطقة إلى حرب عالمية ثالثة 
كارثية، وبالطبع ليس من مصلحة السوريين 
لحر  المنطقة  تنجر  أن  المنطقة،  شعوب  أو 

طاحنة ال ناقة لهم فيها وال جمل. 
وأردف الماشي فقال: شعوب هذه المنطقة ال 
تزال تدفع فاتورة التدخالت األجنبية السيما 
هنا،  ومن  اآلن،  إلى  السوري  الشأن  في 
المتحدة  الواليات  من  كالً  مصلحة  من  ليس 
المنطقة،  في  التوتر  لزيادة  السعي  وإيران 
في  تذبذب  من  تعانيان  الدولتين  كال  ألن 
شعبهما  بين  مرتفعة  وهوة  داخلياً  سياستهما 
وقت  إلى  تزال  ال  فإيران  وحكوماتهما، 
قريب، تشهد مظاهرات شعبية حادة، تكرس 
انهيار  أمام  خانق  باقتصاد  ملحوظاً  تراجعاً 
الناتج  نمو  حساب  على  اإليرانية  للعملة 
األمريكية.  العقوبات  نتيجة  المثقل  المحلي 
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  أن  كما 
للمساءلة  خضوعه  من  اآلخر  هو  يعاني 
بالكونغرس األمريكي في عدد من القضايا، 
لكسب  االغتيال  عملية  بتنفيذ  أمر  قد  وهو 
الرأي العام األمريكي، أثناء حملته االنتخابية 
المقبلة وصرف أنظار الشعب األمريكي عبر 
تبعات  من  يخفف  خارجي  انتصار  تسويق 
تهمة  أبرز  وأن  خاصة  عزله،  إجراءات 
موجهة له، تتضمن تعريض األمن األمريكي 
للخطر، بينما سنحت له الفرصة لرفعها قليالً 

بمقتل سليماني«. 

التدخل الرتيك يف ليبيا مرشوع 
استعامري احتاليل

وحول التدخل التركي في ليبيا تحدث الماشي 
بالشأن  التركي  التدخل  أن  اعتبر  وقال: 
تدخلها  عن  خطورة  يقل  وال  خطير  الليبي 
على  الوقوف  الضروري  ومن  سوريا،  في 
هدف االحتالل التركي من وراء هذه الخطوة 
المتهورة، فحزب العدالة والتنمية التركي في 
العقد األخير من هذا القرن، أخذ يتبع سياسة 
التوسع الخارجي عبر توقيع عدة  تقوم على 
استثمارات اقتصادية، ال بل ربما توجه إلى 
أبعد من ذلك عبر التدخل العسكري، كما هو 
عموماً.  السوري  والشمال  قطر،  في  الحال 
فتركيا تحاول تقطيع أوصال المنطقة وفرض 

تنفذ  وهي  الديموغرافي،  التغيير  من  حالة 
معالمه  تتضح  واضحاً،  استعمارياً  مشروعاً 
السيطرة على خيرات  في  البعيدة  المستقبلية 
خطير  ليبيا  في  التركي  التدخل  الشعوب. 
الطويلة،  المسافات  هذه  يقطع  وهو  للغاية، 
لعدة أسباب منها؛ أوالً: االستفادة من خيرات 
من  عليها  تستولي  التي  الواسعة  المناطق 
خالل احتاللها استعمارياً، وفرض حال من 
عبر  لها  التابعة  الحكم  أنظمة  على  الهيمنة 
السورية،  المعارضة  من  مرتزقة  تشكيل 
إنشاء  عن  تشاء، فضالً  بأمرها حينما  تأتمر 
لدخولها  تمهيداً  ليبيا  في  إخوانية  أحزاب 
بالوكالة.  خططها  وتنفيذ  السياسي  المعترك 
ولعل كل هذه األسباب وغيرها، تؤكد توجه 
من  سيطرتها  نطاق  لتوسيع  التركية  الدولة 
حدودها إلى مناطق تجد فيها مكاناً اقتصادياً 
في  فعلت  كما  شعوبها؛  خيرات  الستغالل 
لمعاملها  ونهبها  سوريا  خيرات  استغالل 
ما  وكل  وآلثارها،  ولثرواتها  ولمصانعها 
يقع في يدها من ثروة، فقد سرقت كل شيء، 
بمدينة  الزيتون  أشجار  سرقة  في  فعلت  كما 
عفرين السورية، عبر وكالئها عل األرض. 
ليبيا  في  العسكري  وتدخلها  وبالتالي، 
والغاز  النفط  ثروات  على  السيطرة  هدفها 
شرق  في  الطاقة  مصادر  أحد  باعتبارهما 

التركي  االحتالل  من  محاولة  في  المتوسط، 
مزاحمتها لليونان وقبرص على حقول الغاز، 
وإن نجحت تركيا بتمرير ذلك، فهي لن تقف 
أخرى  دول  إلى  ستنتقل  بل  الحد،  هذا  عند 
بفضل عمالئها من اإلخوان في قطر وتونس 

والجزائر وليبيا. 
وأشار الماشي بالقول: تركيا بإرسالها للقوات 
والمرتزقة المسلحة إلى ليبيا تعمل على تغيير 
التركيبة السكانية فيها، كما تفعل في كل مكان 
تدخل إليه. ومن هنا، فالواجب على حكومات 
التنبه  منها،  العربية  وبخاصة  المنطقة  دول 
الرئيس  مع  التعامل  من  والحذر  واليقظة 
التركي أردوغان بنفس األسلوب الذي يتبعه 
التركي  الرئيس  انتهاك  على  ومثاالً  هو، 
سيادة الدول العربية، الزيارة األخيرة لتونس 
برتوكوالت  الحائط  بعرض  ضرب  وكيف 
سيادة  انتهاك  وحاول  الدول،  بين  الزيارات 
ال  داخلية  اضطرابات  في  وزجها  الدول 
عالوة  لنهايتها،  حداً  بوضع  التكهن  يمكن 
واألعراف  القوانين  بذلك  مخالفتها  على 
فرق  إرسال  المفترض  من  وكان  الدولية، 
مرتزقة  مجاميع  وليس  ومساعدات،  إغاثة 
الحرب  أتون  إشعال  في  للمساهمة  مسلحة 
يغض  الدولي  المجتمع  األسف  ومع  الليبية. 
في  التركية  السياسة  هذه  عن  الطرف 
المنطقة، وبخاصة من الجانب الروسي الذي 
وهو ما  أيضاً  ليبيا  له في  قدماً  إيجاد  يحاول 
يعني توسيع نفوذها أكثر في المياه اإلقليمية 
التركي،  االحتالل  طريق  عن  المتوسطية 
وتشتيت مرتزقة المعارضة وتصريفهم نحو 
يخفف  ما  وهو  سوريا،  عن  خارجية  جبهة 
السوري  النظام  بين  العسكري  الصدام  من 
وبين المرتزقة. وإذا ما سمح لتركيا بالتغلغل 
أكثر في لبيا، فإن هذا البلد سوف يعيش في 
على  ستؤثر  طويلة،  وصراعات  حروب 
الشعب الليبي الذي لن يهنأ بالعيش اآلمن أبداً 
بسبب وجود قوات تركية على أرضه والتي 
السوري  والسيناريو  ودماراً  فساداً  ستعيث 

المعقد ليس ببعيد.

اللجنة الدستورية ال متثل السوريني 
وتطلعاتهم

تعثرها  بعد  وآفاقها  الدستورية  اللجنة  وعن 
والسياسي  الحقوقي  بين  مرة،  من  أكثر 
سوريا  حزب  في  العام  مجلس  في  وعضو 
عن  الحديث  يمكن  ال  قائالً:«  ذلك  المستقبل 
السياسي  إطارها  دون  السورية  لألزمة  حل 
الشامل، وإشراك الشعب السوري في تقرير 
لإلدارة  استبعاد  ثمة  كان  وإذا  مصيره، 
فهذا  سوريا،  وشرق  شمال  لمناطق  الذاتية 
يعني أن اللجنة الدستورية ال تمثل السوريين 
الحالي  بشكله  الدولي  المجتمع  وتطلعاتهم. 
الحرب  من  سنوات  تسع  فترة  خالل  عجز 
وإيجاد  السوري  الشعب  دعم  من  السورية 
الحلول لألزمة السورية المستمرة حتى اآلن، 
والشعب السوري، والواقع أن الشعب هو من 

تحمل تبعات الحرب التي دمرت البالد.
في  والعضو  والحقوقي  السياسي  وختم 
المجلس العام لحزب سوريا المستقبل بقوله: 
وبسالم،  بأمان  يعيشوا  أن  يجب  السوريون 
ويتحمل جزء كبير من المسؤولية في السعي 
لحل هذه المعضلة، وال بد من مشاركة اإلدارة 
الدستورية  اللجنة  في  الديمقراطية  الذاتية 
السوري،  الشأن  تخص  التي  والمؤتمرات 
للحل،  طريق  خارطة  تملك  اعتبارها  على 
بخالف  الديمقراطي  المشروع  خالل  من 
األطراف األخرى المتصارعة التي ال تملك 
أي  إن  العسكري،  الخيار  سوى  للحل  أفقاً 
استبعاد لإلدارة الذاتية لن يكون خياراً سديداً، 
التقدم،  من  الكثير  الذاتية حققت  اإلدارة  ألن 
وقدمت خدمات ال تعد وال تحصى، ووصلت 
إلى مرحلة االلتفاف الشعبي الكبير حولها في 
مناطق شمال وشرق سوريا، لهذا أي تهميش 
األزمة  استمرار  من  المزيد  سيخلق  لدورها 

في سوريا. 

إبراهيم الماشي: اإلدارة الذاتية 

تملك خارطة طريق الحل في سوريا
تقرير / آزاد الكردي

جان تيومان

تطلعوا للمستقبل ودعوا الموتى يدفنون موتاهم
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

لوحدها  الحسكة  مقاطعة  في  مهجر  131ألف 
ماعدا  واألحياء,  المدارس  على  توزعوا 
واشو  مخيم  بين  ما  توزعوا  اللذين  المهجرين 
تفاقم  إلى  أدى  مما  المحيطة،  واألرياف  كاني 
األزمة اإلنسانية. وفي هذا الصدد التقت صحيفتنا 
روناهي مع اإلدارية في مكتب شؤون المنظمات 
اإلنسانية )شيالن هاشم خلف( والتي تحدثت عن 
حجم الكارثة اإلنسانية التي تعرضت لها شعوب 
الوحشية  الهجمة  بسبب  سوريا  وشرق  شمال 

لجيش االحتالل التركي ومرتزقته المجرمين:
من  قسرا  المهجرين  توافد  مع  المعاناة  »بدأت   
واألرياف  سبي  وكري  كآنيه  سري  مدينتي 
المحيطة بها إلى المناطق اآلمنة وخصوصا مدينة 
الحسكة. وقمنا بتشكيل غرفة عمليات تشمل كل 
ومكتب شؤون  والمقاطعة  المنطقة  مجلسي  من 
المنظمات اإلنسانية في مدينة الحسكة واإلدارة 
المحلية  والجمعيات  المنظمات  لشؤون  العامة 
الذاتية  لإلدارة  التابعة  المدني  المجتمع  ومراكز 

الديمقراطية، مع غياب المنظمات التابعة لألمم 
المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية .

للمنظمات  المحدودة  اإلمكانيات  هذه  وضمن 
والجمعيات المحلية استطعنا إدارة األزمة وقمنا 
بتهيئة مراكز اإليواء مع تأمين كافة المستلزمات 
أزمة  رغم  الشرب،  مياه  وخزانات  أثاث  من 
المياه التي تعاني منها مقاطعة الحسكة، إال أننا 
كافة  على  يومي  بشكل  المياه  بتوزيع  نقوم  كنا 
المطابخ  بتشكيل  أيضا  وقمنا  اإليواء.  مراكز 
الجماعية ضمن كل مركز إيواء مع تأمين مادة 
الغاز والمواد الغذائية المخصصة لهذه المراكز 

بمعدل ثالث وجبات يومياً«. 

تقاعس األمم املتحدة يقابله 
مجهود اإلدارة الذاتية

وعن تقاعس األمم المتحدة الغريب والمستهجن 
فيما يخص التعامل اإلنساني مع المهجرين قسراً 

المنظمات  »كافة  خلف(:  )شيالن  أوضحت 
التابعة لألمم المتحدة كان عملها بطيء جداً مع 
تقديم بعض الخدمات القليلة على استحياء، بعيداً 
عن المسؤولية األخالقية التي من المفترض أن 
تكون من أساسيات العمل لهذه المنظمات. األمر 
ممثلين  مع  اجتماعات  عدة  لعقد  اضطرنا  الذي 
عن هيئة األمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، 
تقاعس  بأن  بعد  فيما  ليتضح  دون جدوى،  لكن 
األمم المتحدة متعلق بأجندات بعض الدول لتنفيذ 
بعض السياسات الخاصة بها، ومن هذا المنطلق 
وكشفنا لواقع المؤامرة الدنيئة التي يتعرض لها 
واستنفار  مجهود  أي  إدخار  عدم  قررنا  شعبنا، 
من  وتوجيه  بدعم  وأهلنا  شعبنا  لخدمة  الهمم 
بعملها  تميزت  التي  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 

اإلنساني حتى مع مرتزقة داعش وعوائلهم«.

االستجابة الرسيعة لشكاوى بعض 
املهجرين

في  اإلدارية  مع  روناهي  صحيفتنا  لقاء  اثناء 
مكتب شؤون المنظمات )شيالن خلف( الحظنا 
مراجعة العديد من المواطنين المهجرين لمكتب 
ببعض  متعلقة  شكاوى  لتقديم  المنظمات  شؤون 
والالفت  لها،  يتعرضون  كانوا  التي  المخالفات 
شؤون  مكتب  من  السريعة  االستجابة  كان  هنا 
المنظمات اإلنسانية في مقاطعة الحسكة مع كافة 
وتامين  المراجعين  مشكلة  ومعالجة  الشكاوى 
متابعتنا  خالل  من  تبين  حيث  فوراً.  احتياجاته 
وسؤالنا عن هذا الموضوع بأن المخالفات غير 
أو  الخطأ  طريق  عن  تكون  وبالغالب  مقصودة 
أو  االسماء  تسجيل  أثناء  المهجرين  أحد  تغيب 
شؤون  مكتب  لنا  أكد  وقد  المساعدات.  توزيع 

مع  أبداً  يتهاونون  ال  بأنهم  اإلنسانية  المنظمات 
الالزمة وفق  باإلجراءات  أي مخالفة ويقومون 
اشخاصاً  المخالف  بحق  إنذار  بتوجيه  القانون 

كانوا أو منظمات«.
وعن اإلشاعات المتداولة بين بعض المغرضين 
بأن اإلدارة الذاتية ستقوم بترحيل كافة المهجرين 
إلى المخيمات قسراً, نفى مكتب شؤون المنظمات 
هذه اإلشاعات جملةً وتفصيال، وأكدت اإلدارية 
شيالن خلف بأن اإلدارة الذاتية الديمقراطية  ال 
تسعى إال لتأمين راحة المهجرين وهم مخيرون 
بالبقاء اينما أرادوا ولهم مطلق الحرية باالختيار 
إلى  بالذهاب  أو  اإليواء  بمراكز  البقاء  بين  ما 
المخيمات بالرغم من تأثر قطاع التربية والتعليم 
العملية  وتعطيل  خروج  من  مباشر  بشكل 
إصرار  في  المدارس،  من  العديد  في  التربوية 
كافة  تقديم  على  الذاتية  اإلدارة  من  وتصميم 
للمهجرين  والمعنوي  النفسي  والدعم  الخدمات 
شؤون  مكتب  بها  قام  إحصائيات  وفي  قسرياً، 

المنظمات اإلنسانية في مقاطعة الحسكة تبين:
من  مواطن  ألف  ثالثمائة  من  أكثر  »هَجر   
داخلي  نزوح  موجة  أكبر  من  تعد  مما  منازلهم 
التسع  الحرب  سنوات  خالل  سوريا  شهدتها 
القرن  في  إنسانية  أزمة  أكبر  ممثلين  األخيرة 
الواحد والعشرون، وما من مغيث ألهل الدار إال 
ديارهم، توزعوا على الشكل اآلتي: 978 عائلة 
في مخيم واشو كاني، ٦8مدرسة كمركز إيواء 
أكثر من 2470عائلة-  الحسكة تضم  في مدينة 
الجزيرة 141مدرسة كمركز  اقليم  وفي مجمل 
إيواء، في أحياء مدينة الحسكة 4117عائلة وفي 

منطقة الشدادي 274عائلة، 
جبل  في  1040عائلة،  الدرباسية  مدينة  في 
ديريك ٦7 عائلة،  في  العزيز 991عائلة،  عبد 
قامشلو  مدينة  في  ٥٥عائلة،  السويدية  في 

كركي  عائلة،   ٦٥ الهول  منطقة  11٥0عائلة، 
 ٥2٥ عامودا  منطقة  وفي  عائلة،   21٥ لكي 
منطقة  وفي  عائلة،   87 سبي  تربه  في  عائلة، 
تل تمر وريفها 34٥0عائلة مع مراكز اإليواء 

واألحياء والقرى المحيطة«.
المنظمات  شؤون  مكتب  في  االدارية  وتابعت 
أكثر  يوجد  خلف(:  هاشم  )شيالن  اإلنسانية 
 1000 من  وأكثر  حامل،  امرأة   900 من 
األحياء  ماعدا  اإليواء  مراكز  في  رضيع  طفل 
مع  مصحوب  غير  واألرياف،٦0طفل 
القصف  نتيجة  أعزل  مدني  478شهيد  أهله، 
أكثر  ومرتزقته،  التركي  لالحتالل  العشوائي 
من  أكثر  وحرمان  مدني،  1070جريح  من 
التعليم، وتوقف ٥224معلمة  8٦000طفل من 

ومعلم عن الخدمة التربوية«.
ومن هنا نستطيع أن نرى حجم الكارثة اإلنسانية 
الفاشي  التركي  االحتالل  بها  تسبب  التي 
بحق  الدولي  لإلرهاب  واضحة  ممارسة  في 
شعوب مناطق شمال وشرق سوريا، ولكن مع 
تماسك وتراصص اإلدارة الذاتية ووحدة صف 
هذه  احتواء  من  جدارة  بكل  استطاعت  شعوبها 
متبنيةً  المناسب  بالشكل  معها  والتعامل  األزمة 
طالما  الذي  الديمقراطي  مشروعها  صدق  بكل 
التركي  االحتالل  دولة  السيما  المتآمرين  أرَق 

ومرتزقتها.

واالبادة  الجرائم  تجاه  الدولي  الصمت  يستمر 
من  وبالرغم  سوريا،  في  والثقافية  االنسانية 
اآلثار  يخص  فيما   19٥4 عام  الهاي  اتفاقية 
بعض  ورغم  بها.  واإلتجار  عليها  واالعتداء 

النداءات الخجولة لليونسكو.

ثالمثائة موقع أثرّي تّم تدمريه يف 
سوريّا

موقع   300 بأّن  المتّحدة  األمم  تقارير  أشارت 
تّم  بثمن،  تقدر  ال  وقيمتها  سوريا،  في  أثرّي 
دّمرت  الّتي  الحرب،  إلى  وباإلضافة  تدميرها. 
التّركيّة  الّدولة  بدأت  المواقع واألماكن األثريّة، 
اآلثار  تهريب  بعمليّة  النّصرة،  وجبهة  وداعش 
الّسوريّة، واإلتجار بها، حيث وصل ثمن بعض 
دوالر  ألف   ٥00 الـ  بين  ما  األثرية،  القطع 

أمريكّي، إلى المليون دوالر أمريكّي.
األديرة،  المزارات،  وتخريب  تدمير  تم  فقد 
حضارة  على  تدّل  الّتي  واألماكن  المساجد، 
خالل  من  التّاريخ،  مهد  تعّد  والّتي  المنطقة، 

قصفها، واستخدام األليّات لتخريبها
التّاريخيّة  لألماكن  األمثلة  بعض  نورد  وهنا 
الموجودة في سوريا والّتي تعّد ميراث اإلنسانيّة، 
حيُث تّم تدميرها وسرقتها خالل األعوام التسعة 

من األزمة في سوريا.
دير  مكان  بنيت  الّتي  أمية:  جامع  منارة  ـ 
مدينة  في  األمويّة  الّساللة  قبل  من  البيزنطيّين 
حلب عام 71٥، حيُث تّم تدمير هذه المنارة في 
الـ 24 من نيسان عام 2013 جّراء االشتباكات 

الّتي شهدتها المنطقة.
ـ سوق المدينة بحلب: بُني  هذا الّسوق في القرن 

نيكاتور،  سلوقس  قبل  من  الميالد،  قبل  الثالث 
احتّل  الّذي  المقدوني  اإلسكندر  قادة  أحد  وهو 
بحسب  العراق،  إلى  طريقه  في  وهو  سورية 
بعض المؤّرخين، هذا الّسوق ُحرق بالكامل في 
مدينة  شهدتها  الّتي  الحرب  جّراء  عام 2012، 
حلب بين الفصائل المسلّحة والنّظام الّسورّي في 

المدينة.
 Krak des بالفرنسية  الحصن: وتسّمى  قلعة  ـ 
محافظة  في  موجودة  وهي   ،  Chevaliers
اللّبنانيّة،  الّسوريّة  الحدود  من  وقريبة  حمص 
يعود تاريخ هذه القلعة إلى القرن الحادي عشر 
في فترة الحروب الّصليبية، وبحسب الحرب في 

سوريا، تعّرض قسم كبير منها ألضرار.
قبل  من  المدينة  هذه  آثار  سرقة  تّم  أفاميا:  ـ 
المرتزقة التّابعين لجبهة النصرة، كما أّن المدينة 
والمتحف الملحق بها تعّرض لعّدة مّرات للسرقة 
ُسرقت  حيُث   ،2012 عام  والتّخريب  والنّهب 
تعود  والّتي  المتحف  في  الفسيفسائيّة  اللّوحة 
للعهد الّروماني، والكثير من آثارها تّم انتشالها 

وسرقتها.
وتسّمى  بالميرا،  تدعى  وبالالتينية  تدمر:  ـ   
أيضاً بعروسة الّصحراء، وهي تقع في محافظة 
العصر  إلى  آثارها  تعود  الّسوريّة،  حمص 
في  مّرة  ألّول  اسمها  وورد  الحديث،  الحجري 
األثرية  المدينة  هذه  الميالد،  قبل  الثانية  األلفيّة 
احتلّت ثالثة مّرات من قبل مرتزقة داعش، وتّم 

سرقة ونهب آثارها، وتدمير محتواها.
عن  كم   ٥0 الـ  حوالي  وتبعد  معلوال:  ـدير 
العاصمة الّسوريّة دمشق، وأقدم المرتزقة على 
حرق دير معلوال، وُدّمر المعبد اليهودّي األثري 
فيها، كما أّن تدمير المعبد أّدى إلى تلف المئات 
من الوثائق الّدينيّة التاريخيّة الّتي كانت موجودة 

في المعبد.
ـ دمَّر مرتزقة جبه النصرة 33 ديراً في قريتي 
دّمر  كما  إلدلب،  التّابعتين  والغسانيّة  القنية 
تاريخيّاً  وتمثاالً  العذراء،  مريم  تمثال  المرتزقة 

آخر في قرية القنية.

تدمري ممنهج ورسقات مفضوحة

في شمال وشرق سوريا الّتي تعّرضت لهجمات 
بداية  في  وداعش،  النّصرة  جبهة  مرتزقة 
األمر، ومن ثّم هجمات جيش االحتالل التّركّي 
إلى  فيها  األثّرية  األماكن  تعّرضت  ومرتزقته، 

تدمير وسرقة، كباقي المناطق الّسوريّة.
عفرين،  من  كّل  في  حرب  جرائم  وارتكبت 
ومن  أبيض،  تل  سبي/  وكري  كانيه،  سري 
تعّرضت  الّتي  والتّاريخيّة  األثريّة  األماكن  بين 

للتدمير والّسرقة:
هجمات   2014 عام  في  داعش  مرتزقة  شن  ـ 
من  كّل  في  الّسريانيّة  التّاريخيّة  األماكن  على 
على  المرتزقة  أقدم  حيث  تمر،  وتل  الحسكة 
تاريخها  يعود  الّتي  التّاريخيّة  التّماثيل  تحطيم 
هرمز  تل  وفي  الميالدّي.  الثّامن  القرن  إلى 
الواقعة بين مدينة الحسكة وناحية تل تمر أحرق 

المرتزقة دير مار بيشو.
عن  كم   ٥ بعد  على  حلف  تل  تقع  حلف:  تل  ـ 
مدينة سري كانيه، ويعود تاريخها إلى حوالي الـ 
٦ آالف والـ ٥300 عام قبل الميالد، وقد كانت 
العليا،  ميزوبوتاميا  في  الّزراعيّة  الثّورة  أساس 
االحتالل  جيش  قبل  من  حلف  تل  بلدة  واحتلّت 
عام  من  األّول  تشرين  في  ومرتزقته  التّركّي 

.2019

وبالرغم من أّن تل حلف تضّم الكثير من اآلثار 
عمد  اإلنسانيّة،  ميراث  هي  التي  التّاريخيّة 
المرتزقة على اتّخاذ من ذلك الموقع معقالً لهم، 
وسرقة  نهب  على  أقدموا  المرتزقة  إّن  ويقال 

الكثير من آثار تل حلف وباعوها لتّجار اآلثار.
المرتزقة  أقدم   2012 عام  الثّاني  كانون  في  ـ 
نهب  على  التّركيّة  الّدولة  قبل  من  المدعومون 
فيها  وزرعوا  الّسريان،  األرثوذوكس  دير 
األلغام، أقدم المرتزقة على استخدام ثالثة كنائس 

عائدة لألرمنيّين كمعاقل لهم.
النّصرة  جبهة  مرتزقة  شّن   2013 عام  في  ـ 
كري  منطقة  على  هجمات  داعش  ثّم  ومن 
سبي/ تل أبيض، وأقدموا على تخريب الكنيسة 
تدمير  إلى  باإلضافة  لألرمن،  األرثوذوكسية 
الخاّصة  المقّدسة  األماكن  كافّة  وتخريب 

بالّسريان في المنطقة.
ـ استهدف االحتالل أّوالً قلعة نبي هوري األثريّة. 
ثم عمد إلى التّنقيب والحفر في األماكن والتاّلل 
بشكل  أضّر  مّما  ثقيلة،  آليات  مستخدماً  األثريّة 
كبير في العديد من األماكن التّاريخيّة واألثريّة.

ـ أقدم االحتالل التّركّي على الحفر والتّنقيب في 
مغارة ّدودرية الّتي يعود تاريخها إلى أكثر من 
مائة ألف عام، وتحتوي على بقايا عظام إنسان 
العديد من  النياندرتال، وتّم نهب وبيع وتهريب 

اللّقى األثرية.
يعود  الّذي  األثرّي  دارا  عين  موقع  قصف  ـ 
تاريخه إلى 1300 سنة قبل الميالد، مّما أّدى إلى 
تدمير قسم كبير من الموقع األثرّي. وبعد احتالل 
التّنقيب  إلى  التّركّي  الجيش  عفرين، عمد جنود 

في الموقع ونهب العديد من اللّقى األثرية.
واللّقى  القطع  وتهريب  سرقة  أعمال  تواصل  ـ 
حفر  عمليّات  أجرت  كما  عفرين،  من  األثرية 
بواسطة آالت حفر ثقيلة في تل جندريسة األثرية 

الواقعة جنوب الناحية.
العشوائي  التنقيب  من  أثري  موقع  أي  يسلم  لم 
عدد  تحويل  الى  باإلضافة  في عفرين  والسرقة 

منها الى نقاط ومراكز عسكرية.

وكالة هاوار

الخليقة،  بدء  منذ  الكردي  توأما  والفن  االألدب 
فال يُذكر الكردي إال وتُذَكر معهُ المعاناة واأللم، 
وتَحُضر الكثير من المقاومة واألنفة التي أبقت 
قامتهُ منتصبةً وهامته مرفوعة كما الجباِل التي 
توحَدت روحهُ معها، ويأتيك معها صوت الحب 
فيها،  والتجذر  باألرض  واالرتباط  والشجن 
الُكردي  عالقة  نلخص  أن  شئنا  إذا  كذلك  هو 
وباألخص  والفن  والهوية  والبقاء  باألرض 
الغناء والموسيقا، وألن َشمَخْت في تاريخ الكرد 
فإن  القدم؛  منذ  والموسيقى  الغناء  في  قامات 
الحاضر ال يخلو من مواهب وقامات وأصوات 

تصدُح بالحِب والجمال وتُغني لإلنسانية.
ابُن  والنسب،  األصل  كردي  ميرزا  بيشاوا 
السليمانية الشماء، فنان شاب عشق الفن بألوانه 
ويقيم في أوروبا منذ سنوات يعمل في اإلخراج 
القصيرة  األفالم  من  العديد  وله  السينمائي 
والوثائقية، كما أنه يعطف على الغناء الهادف 
قضايا  أعماله  مجمل  في  يتناول  والتلحين، 
اجتماعية عدة وما يتعلق منها بمسألة التطرف، 
وباألخص ما يتصل منها بالشعب الكردي، له 
»األنفال«  عن  أغنية  منها  األغنيات  من  عدد 
التركي  االحتالل  دولة  اسمته  ما  عن  وأغنية 
الفتح« وأغنية  باسم »سورة  السالم«   بـ »نبع 
حديثة »فيديو كليب« ثنائي مع الفنانة الكردية 
باللهجتين  آفا،   ابنة روج  آغا«  الشابة »جيان 
 Roja  »« بعنوان  والصورانية  الكرمانجية 
أعماله  عن  وللحديث   ،me li rojavaye
وجوانب مما يخص الحراك الفني كان لنا معه 

هذا الحوار.

منذ  للكردي  مالزمان  والموسيقا  الغناء  ـ 
وجوده، ولسان حاله؛ كيف تنظرون لدور الفن 

المعاصر في المجتمع الكردي؟
جميعاً  والشعر  والموسيقى  الغناء  أن  الالشك 
في  الثقافي  الوعي  تطور  في  كبير  دوٌر  لها 
خاصة.  الكردي  والمجتمع  عامة  المجتمعات 

فنية  ثقافة  أصحاب  ككرد  إننا  فيه  الشك  ومما 
عالية ونمتلك مئات األلحان والفنون الفلكلورية  
والتي تمت االستفادة منها أو االستعانة بها في 
تطوير  فنون الشعوب واألقوام المجاورة لها. 
األلحان  ومصدر  أساس  اآلن  أصبحت  والتي 

لتلك الدول .
مجبراً  يدفعه  الذي  وما  بيشاوا  يغني  لمن  ـ   
من  آخر  مجال  في  تعملون  وهل  الغناء  على 

الفن غير الغناء؟
واإلنسان  عامة  المجتمع  لتوعية  أغني  أنا 
خاصةً،  الكرد  للشباب  وأتوجه  الكردي، 
قِبَل  المسلوب من  أو  التاريخ الضائع  الستعادة 
هو  عملي  األساس  في  واألعداء،  المحتلين 
منذ  اإلخراج  في  وأعمل  السينمائي،  اإلخراج 
أكثر من خمسة عشر عاماَ. وقمت بإخراج أكثر 
وأفالٍم  غناٍء  بين  كردي  كليب  فيديو  مئتي  من 
طويلة. ونلُت الجائزة األولى في  مهرجان أفالم 

ضد التطرف واإلرهاب في العراق.
قمت  فقد  الغناء,  جانب  إلى  ألعمالي  وبالنسبة 
الصبر  بفارغ  وأنتظر  لفلمين،  سيناريو  بكتابة 
آفا(  التركي على )روج  الفاشي  الهجوم  توقف 
وأن يعم السالم فيها ألتمكن من زيارة المنطقة 
وبمساعدة  النور  إلى  إخراجهما  بأعمال  وأبدأ 

ومعاونة أخواني وأخواتي من المقاتلين.

شتى،  مجاالت  في  أثرت  والحداثة  العولمة  ـ 
والكردي  عامة  الفن  في  تأثيرها  يبدو  فكيف 

خاصة؟
هذا  أنتظر  كنت  الحقيقة   في  جميل.  سسؤال 
ووجود  الجرأة  عدم  إن  الشك  منكم.  السؤال 
موقف معارض من قبل آالف الفنانين والملحنين 
وحتى الشعراء أمام كل هذه التجاوزات القومية 
ضد الكرد  في كردستان وكل هذه التراجيديات 
نَر  لم  ذلك  رغم  علينا.   تُفرض  التي  المؤلمة 
نََدر.   ما  إال  بفنِه  يعارضهم  أو  يرَد  واحداً  فناناً 
وكل ذلك بسبب عدم خسارة كيانهم المجتمعي 
أو الفني ومعجبيهم! وال يمكن أن يستمَر نضال 
الفن عامةَ واألغنية  خاصةَ  لقرون، بالكلمات 

وقامة  والَشعر  العين  بجمال  والتغني  التقليدية 
النساء والحب واالشتياق وكثير من األوصاف 
بجمال  تتغنى  جميعها  كانت  والتي  األخرى. 

المرأة الكردية.
تأثيرات  والتطور  العلمي  للتقدم  كان  بالتأكيد 
إيجابية وسلبية. ومع األسف أقولها أن تأثيرها 
السيئ  االستخدام  بسبب  وذلك  أكثر.  السلبي 
تكّمن  سلبياتها   عامة؛  وبصورة  التطور.  لهذا 
األخرى  المجتمعات  أو  الدول  فنون  تقليد  في 
تقاليد  مع  تتناسب  ال  التي  البعيدة  أو  المجاورة 
المجتمع الكردي. وأصبحت دارجة في األعوام 
التطور  هذا  قبول  علينا  يجب  ولكن  األخيرة. 
والمطلب العالمي، والتالؤم والتقدم معها. ألننا 
إذا رفضنا هذا التطور سنكون قد وضعنا شرخاً 
القادم ويعتبروننا كالسيكيون  الجيل  بيننا وبين 
يلبي  ال  ألنه  يرفضونه  أو  فننا  يتقبلون  وال 

مطالبهم في ذلك العصر وهو عصر الحداثة. 

ـ الفيديو كليب من وسائل نشر األغنية الحديثة 
نشر  في  منه  االستفادة  يمكن  مدى  أي  إلى 

الثقافة والفن والتعريف بجغرافية الُكرد؟
الشك أَن هذا النوع من الفن مطلوب وضروري، 
في  نعيش  نزال  وال  كنا  الكرد  نحن  ولكن 
صراع دائمي من أجل البقاء ونحتاج إلى أغاٍن 
للكرد  القومية  واإلرادة  باألمجاد  تتغنى  ثورية 
والثورية. فبدالً من التغني بقامة وجمال وفتنة 
لها«.  واحترامي  تقديري  »مع  الكردية  المرأة 
فلنتغنى بكبريائها وعزتها وشجاعتها ونضالها 
في كل المجاالت وبخاصة النضال المسلح ضد 

االحتالل والرجعية. 

وصلت  فهل  العالم  لغة  والفن  الموسيقى  ـ 
من  وهل  العالمية  إلى  الكردية  الموسيقا 

خطوات في هذا الصدد؟ 
أعتقد أن فن الغناء الكردي استطاع أن يعِرف 
الذي  األكبر  الفن  لكن  الكردي.  بالشعب  العالم 
استطاع تعريف الكرد بالعالم بصورة مباشرة هو 
فن السينما. الذي بدوره يأخذ على عاتقه تعريف 
جغرافية شعب أو دولة ما. ولحسن الحظ حققنا 
المستطاع  قدر  المجال. و  نوعية في هذا  قفزة 
تمكننا من نشر أوجاع ومطالب وحقوق الكرد 
من خالل هذه الشاشة للعالم. وأنا كمخرج  من 
عملت  البحث(  )گهران-  الطويل  فلمي  خالل 
الغربة  وأوجاع  آالم  على  مباشرة  بصورة 
وطن«  »كيان-  وجود  وعدم  الكردي  للفرد 
قومي للكرد، وسيكون الفلم جاهزاً للعرض في 
بثالث  فيها  الحديث  ويكون  القريب.  المستقبل 

لغات وهي الكردية واإلنكليزية والسويدية. 
إلى  يصل  لم  الكردي  الفن  األسف  مع  ولكن 
السهولة  من  ليس  بعد.  العالمي  المستوى  ذلك 
في الوقت الحاضر إذا أردنا فعل ذلك. لو أردنا 
العالمية في جميع مفاصل المجتمع. يجب علينا 
جزء  لدينا  أن  صحيح  آفا(،  )روج  من  البدء 
ذاتي«  »حكم  بـ  يتمتع  كردستان  جنوب  في 
للنواحي  فيها  األكثر واألولوية   األهمية  ولكن 
االقتصادية، أو دعني أقول لك بصورة أوضح  
هناك متاجرة بعالم الفن وهو ُمهمل جداً. ومن 
وآمال  الفن  في  العالمية  الشخصي؛  منظوري 
تشرق شمسها من  أن  بها يجب  الكرد  الفنانين 
)روج آفا( ألن شروق شمس الكرد سيكون من 

هناك.
ـ األغنية تظافر فيه جهود عدة وتكامل، كيف 
تجدونها اليوم وأين مكمن الخلل في هذا العمل 

الجماعي إن وجد؟
 بالتأكيد كل عمٍل فنّي يكون له جنود مجهولون. 
كلهم   يساعدونني  والذين   معي  والعاملين 
فرحون ألنهم يخطون خطوة جديدة لنشر آالم 
العمل،  هذا  في  حقيقيون  ومشاركون  أخوانهم 
راعي  وجود  عدم  هو  الوحيد  السلبي  العامل 
رسمي يتبنى نشر العمل وإظهاره، وكل عمل 
إلى  فسيصل  جيد  فني  منتج  له  كان   إذا  فني 

وجهته بصورة أسرع وأفضل.

ـ األغنية حاضرة في يومنا بكل تفاصيله، ما 
تأثير األوضاع الحالية على فنكم وماذا قدمتم 

فيما يخص هذا الظرف االستثنائي؟
الحالي  بالوضع  تأثري  شدة  من  الحقيقة  في 
للكرد اتنقل من ُمخرج كليبات وأفالم إلى مغني 
وملحن. فهذا الظرف قد جرني وأجبرني على 
أخرى،  بطريقة  رسالتي  أوصل  لعلني  الغناء، 
مباشراً  ارتباطاً  مرتبط   أعمالي  من  الكثير 
فترة  ففي  آفا(  )روج  في  الراهن  بالوضع 
الفاشي  أردوغان  قبل  من  التركي  االحتالل 
)عفرين(  أسمها  وكان  أغنية  غنيت  لعفرين. 
وقبلها أغنية  )دي كل يزدان( وكانت كلماتها 
فترة  وفي  بوتاني.  صبري  العظيم  للشاعر 
آخر  كليب  صورت  كاني  سري  على  الهجوم 

باسم )روج آفا(.
ــ لكم تجربة في الغناء الثنائي والغناء بلهجتين 
كرديتين، كيف وجدتم هذه التجربة ولماذا كان 
كان  ولم  آغا؟بة  جيان  الفنانة  على  االختيار 

االختيار على الفنانة جيان آغا؟
إلى مغنية يكون صوتها  أحتاج  أنا  الحقيقة  في 
نتمكن سوية   ومبادئي حتى  إلى صوتي  قريب 
حالة  والثقافية   الفكرية  الثورة  هذه  جعل  من 
عامة في المجتمع وتتطور بين كل الفئات، أنا 
ال أؤمن باختالف اللهجة والجغرافيا المختلفة, 
فحدود الدول والمدن والقرى كلها مصطنعة من 
ابن هذه األرض  فأنا  المعادية.  الرأسمالية  قبل 
وباشوري وروج  باكوري  فأنا  عليها.  وأعيش 

آفايي وروج هالتي. 
جميلة  فرصة  كانت  الثنائي  للغناء  بالنسبة   
لعمل  جيان  الفنانة  الصديقة  على  فيها  تعرفت 
»دويتو« مشترك، الشك إني سررت بعرضها 
زادني فرًحا  إليه. أيضاً  الذي كنت بحاجة  هذا 
مشرفًا بالغناء معها. صوتها وانتمائها الوطني 
من  هي  التي  األغنية  ألحن  جعلني  والقومي 
كلمات الشاعر الكبير أحمد خاني. وكان أدائي 
لألغنية باللهجة الصورانية وجيان أدتها باللهجة 

الكورمانجية.
عبر  توجهونها  خاصة  رسالة  من  هل  ـ 

صحيفتنا ولمن هي؟
إصدار  على  القائمين  الجزيل  بالشكر  أخص 
أمتلك  أن  أود  اللقاء، كنت  هذا  صحيفتكم على 
العالم  يفتخر  حتى  شرفانة(  )مقاتلة  شجاعة 
بشجاعتي. فهي أم وهي أخت وهي زوجة وهي 
قائدة في ميدان الشرف والعزة وكاسرة شوكة 
في  أبطاالً  نساؤهم  تكون  لقوٍم  فهنيئاً  األعداء. 

ميادين النضاِل.

مقاومة الكرامة: أكبر موجات النزوح 
الداخلية وغياب المنظمات الدولية

بيشاوا ميرزا...ليتني أمتلك شجاعة مقاتلّة!

الّتراث اإلنسانّي يباد في سوريا والعالم صامت

خالل سنوات األزمة التسع في ومع دخول العام العاشر تم تهجير أكثر من 12 مليون مدني من منازلهم، هاجروا إلى  دول الجوار والبعض اآلخر إلى المناطق األكثر أمنًا, وهذا ما حصل مؤخرًا مع شعوب 
شمال وشرق سوريا نتيجة الهجمة اإلجرامية واإلرهابية التي قام بها العدوان الفاشي التركي، حيث  هُجّر أكثر من ثالثمائة ألف  من منازلهم في موجة نزوح داخلي هي األكبر من نوعها في سوريا.

المواهب وروحه غنيّة  الخصوص، متعدد  الشابة على وجه  الفئة  الكردي وتوعية  المجتمع  الكردية يغني من أجل  السليمانية  ابن مدينة  روناهي/ قامشلو: 
بالتاريخ الكردي، وثقافة المجتمع الكردي.

تقرير/ آالن محمد 

حاوره/ عبدالرحمن محمد

 تل حلف والقصر-
المعبد وواجهته

في عام 1899م، وبينما كان األملاني ماكس 
سوريا  في  برحلة  يقوم  أوبنهامي  فون 
التماثيل  بعض  بظهور  سمع  والعراق 
اخلابور،  نهر  من  القريبة  املواقع  أحد  في 
وبعد استفساره توصل إلى أن هذا املوقع 
2كم  مسافة  على  الواقع  حلف  تل  هو 
العني(.  )رأس  كانيه  سري  غرب  جنوب 
في عام 1911م وبعد ترك أوبنهامي للعمل 
حلف  تل  موقع  إلى  توجه  الدبلوماسي 
للعمل هناك كمنقب بعد أن حصل على 

التراخيص من وزارة املعارف العثمانية.

-1911 مواسم  أربعة  ملدة  عمله  خالل 
اوبنهامي   أكتشف   1929-1927-1913
قصر كبير عرف بالقصر- املعبد  كان قد 
بني وفق اخملطط املعروف »ببيت خيالني« 
قاديانو,  بن  كابارا  اآلرامي  امللك  قبل  من 
على  وذلك  حلف(,  )تل  غوزانا  ملك 
بنائها  في  مستخدماً  قدمية  أساسات 
حجارة قدمية كانت موجودة في املوقع من 
قبل, وهناك من يعتقد بأن امللك اآلرامي 
ترميم  أو  بتجديد  قام فقط  بل  يبني  لم 
والزخرفة  الضخمة  وواجهته  القصر 

النحتية احمليطة به.

مصطلح  هو  خيالني  بيت  منط  أن  يُذكر 
املباني  من  نوع  على  يدل  أموري/ آشوري، 
يعرف في اآلرامية » بالبيت العالي«  وأن 
امللوك اآلشوريون قد اقتبسوا هذا النمط 
سكان  احلثيني  من  العمارة  من  النوع  او 
العمارة  من  النوع  هذا  وكان  األناضول 
وجنوب  ميزوبوتاميا  شمال  في  سائداً 
بني  ما  الواقع  الفترة  خالل  األناضول 
السابع  والقرن  عشر  السادس  القرنني 

ق.م.

 يتكون بيت خيالني من قاعتني طويلتني 
محمل  بهو  تتقدمها  متقاطعتني 
البداية  في  يعتقد  كان  أعمدة.  على 
من  مأخوذ  العمارة  من  النمط  هذا  أن 
كريستينا  الباحثة  لكن  احلثية  األمناط 
»الفن  كتابها  في  تقول  غافليكوفسكا 
منط  إنه  النهرين«،  بني  ما  بالد  في 
جاء  ما  أيضاً  ذلك  على  والدليل  حوري, 
األثري  واملنقب  حلف  تل   « كتاب  في 
ناديا خوليديس،  أوبنهامي« لـ  فون  ماكس 
)تل  آالالخ  في  عليه  ُعثر  قصر  وجود  عن 
العطشانة( مبني وفق هذا النمط ويعود 
تاريخه إلى القرن اخلامس عشر قبل امليالد 
وذلك عندما كانت آالالخ خاضعة حينها 
أهم  وأحد  امليتانية   – احلورية  للدولة 

مقاطعاتها.

القصر-  واجهة  أن  أيضاً  بالذكر  اجلدير 
املعبد كانت مزينة بتماثيل ضخمة آللهة 
إلهة  وقرينته  الطقس  إله  هم  حورية 
خيبات-  )تيشوب-  وابنهما  واحلرب  احلب 
هذه  مورتغات,  أنطوان  بحسب  شرّما(, 
وثور  أسدين  على  منتصبة  كانت  اآللهة 
وذلك على  املبنى  بتيجانها سقف  حتمل 
عكس ما قيل في بعض الكتب واملقاالت 

على انها آلهة آرامية.

متحف  في  الواجهة  هذه  أنشاء  أُعيد 
خمسمئة  ضم  الذي  برلني  في  حلف 
األنصاب  بني  تراوحت  أثرية  قطعة 
بني  جتمع  ومخلوقات  آلهة  لـ  والتماثيل 
والرجال  السمكة  كاإلنسان  البشر 
الثيران واألسود اجملنحة وشكل أدمي برأس 
أسد حيث شكل مجموعها ستون متثاالً 
أطناٍن،  خمسة  إلى  بعضها   وزن  ووصل 
إضافة إلى أكثر من مئتي لوٍح صخري بارز 

والعديد من األواني اخلزفية واألختام.

كذلك ُصممت واجهة متحف حلب على 
املعبد في حلف,  القصر  واجهة  شاكلة 
ُصنعت  لها  قوالب  استنساخ  خالل  من 
بدمشق  الشعبية  التقاليد  متحف  في 
ونُقلت إلى حلب ليتم من خاللها صناعة 
من  الواجهة  شكلت  التي  التماثيل 
اإلسمنت األسود اخمللوط بالرمل والبحص 

األسود واملدعم بشبكات من احلديد.

شواهد وأوابد

رستم عبدو
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

 أهمية عملية الري
للمحاصيل الزراعية

الري: هي إضافة املياه الالزمة للمحاصيل 
لتوفير  احلقل  في  منوه  أثناء  الزراعية 
. وتعتمد  النباتات  لنمو  املناسبة  الرطوبة 
كمية مياه الري حسب توقيتها على عدة 
متوفرة  املياه  تكون  أن  وأهمها  عوامل 
النبات،  بشكل مستمر في منطقة جذور 
باإلضافة إلى التهوية الكافية، حيث تتأثر 
مبياه  االحتفاظ  وقدرة  اجلذر  بعمق  أيضاً 
للمياه؛  النبات  استهالك  ومعدل  التربة 
الري  وطريقة  املطرية  الهطول  وكذلك 

وإدارته .

وميكن أن يتم حتقيق جدولة الري بسهولة 
املضغوطة  األنظمة  باستخدام  كبيرة 
مثل الري بالرش والري بالتنقيط، وما يهم 
املياه  التربة مبحتواها من  احتفاظ  هنا هو 
جميع  في  اجلذور  منطقة  في  وتخزينه 
تعتمد  للري  مثلى  أوقات  وهنالك  األوقات، 
على عوامل كثيرة منها عمق اجلذر الفعال 
باملياه،  االحتفاظ  على  التربة  ومقدرة 
احملصول  وحساسية  االستعمال  ومعدل 
حيث  من  الري  مياه  ونوعية  املائي  للجهد 
أنظمة  ونوعية  للملوحة  مقاومة احملصول 

الري والطاقة واملصدر املائي .

ويوجد هناك عدة طرق لكي يتم الري وكم 
كمية املياه التي يجب أن يتم إضافتها إلى 
احملاصيل، فالكثير من املزارعني يستخدمون 
خبراتهم  على  ويستندون  الري  تكرار 

القدمية .

استخدامها  يتم  التي  املياه  كمية  إن 
يعطي  النبات  في  اجلذور  منطقة  من 
يتم  أن  يجب  الذي  الري  عمق  على  دليالً 
الري  جلدولة  املناسبة  والطريقة  إضافته. 
تتطلب تقديرات أهمها: »السعة احلقلية 
للتربة، عملية النتح، استنزاف مياه التربة 
الفعال،  النبات  جذر  عمق  به،  املسموح 

ومتطلبات غسل التربة«.

وبالنسبة ملعظم طرق الري؛ فإن الكفاءات 
هي ما بني 75 - 85% تعتبر ممكنة وما بني 
الـ 55 - 65% تعتبر منوذجية على مستوى 

احلقل .

الدائم  الذبول  نقطة  بني  التربة  في  واملياه 
املتاحة  املياه  نسبة  هو  احلقلية  والسعة 
عند  تذبل  احملاصيل  ومعظم  النبات  لنمو 
ينطبق  وهذا  نفسها،  التربة  مياه  قيمة 

على معظم اخلضروات.

العوامل التي حتدد عدد الريات ومقدار املياه 
الالزمة في الرية الواحدة: »خواص احملصول 
زراعة  من  الغرض  للمياه،  احتياجه  ومدى 
الكيماوية  واخلواص  التربة  نوع  احملصول، 
موعد  املناخية،  الظروف  والفيزيائية، 
بالنسبة  أما  الزراعة«،  وطريقة  الزراعة 
املياه  للعوامل املؤثرة على درجة امتصاص 
التربة،  »حرارة  النباتات:  جذور  قبل  من 
تهوية التربة، خصائص جذور النبات، ومدى 

إصابة النبات باألمراض«.

كما لوحظ إن قلة املياه عن احلد املطلوب 
احلاصل؛  وانخفاض  النمو  بطء  إلى  يؤدي 
مثالً القطن تكون مرحلة تكوين األزهار أو 
يؤدي  الفترة  الناقص في هذه  والري  الثمار 
إلى عدم قابلية النبات على التفرع بصورة 

طبيعية .

ري  عند  مراعاتها  يجب  التي  األمور  من 
الرملية  للتربة  »بالنسبة  هي:  احملاصيل 
بني  الفترة  في  الري سريعاً  يكون  أن  يجب 
الرية واألخرى قصيرة )سهولة فقد املياه(، 
عدم  الطينية،  التربة  من  العكس  وعلى 
متيل  ألنها  الرياح؛  هبوب  وقت  احملاصيل  ري 
قبل  الري  عن  والتوقف  االضطجاع،  إلى 

احلصاد«.

فوائد ري النباتات املزروعة هي: »زيادة كفاءة 
باملياه،  النبتة  تغذية  لنفسها،  النبتة 
للفوائد  النبتة  امتصاص  في  الري  تساعد 
الهواء،  وفي  والتربة  املياه  في  املوجودة 
البناء  عملية  في  كبير  بشكل  تساعد 
الضوئي الالزمة لنمو النبتة، باإلضافة إلى 
إنتاجية  زيادة  في  يساعد  النباتات  ري  أن 
التسريع  في  ويساعد  البداية،  منذ  النبتة 
من منو النبتة وبالتالي إعطاء إنتاج عالي«.

من عبِق األرض 

رضوان أحمد

بعد الشرعنة الغير معلنة من قبل الدول العالمية 
التركي  االحتالل  جيش  لغزو  واإلقليمية, 
ومرتزقته من الجيش الوطني السوري, لمناطق 
بمدينة  شمال وشرق سوريا من عفرين مروراً 
ًرس  مدينة  إلى  سبي وصوالً  كري  أبيض/  تل 
التركية  للحدود  ,المتاخمتين  كانيه  العين /سري 
التي  الهجمة الشرسة والهمجية,  السورية.  بعد 
بآلة حرب عسكرية  المناطق  لها هذه  تعرضت 
بدب  تسبب  الذي  األمر  العزل،  المدنيين  على 
الرعب في نفوس اآلمنين, ألن إرهاب أردوغان 
يفرق  ولم  األطفال  حتى  يستثني  لم  ومرتزقته 

بين مدني أعزل ومقاتل حامل للسالح, ما كان 
أمام األهالي إال ترك هذه المناطق والبحث عن 
حيث  واالستقرار,  األمن  لهم  يوفر  آمن  مالذ 
بدأوا بالتوجه إلى مناطق اإلدارة الذاتية والسيما 
مدينة الحسكة في مقاطعة الجزيرة بأعداد هائلة 
لم  التي  الذاتية,  اإلدارة  عاتق  على  بثقلها  ألقت 
المهجرين قسراً  أبنائها  في استقبال  تدخر جهداً 
والرعاية  لهم  المأوى  وتأمين  واحتضانهم, 

الصحية الالزمة.

تأمني املأوى للمهجرين قرساً

صحيفتنا  التقت  الموضوع  هذا  عن  وللحديث 
في  الالجئين  شؤون  مكتب  رئيس  مع  روناهي 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا )شيخ موس 
أحمد( الذي تحدث عن وحشية االحتالل التركي 
وشرق  شمال  شعوب  على  الشعواء  حربه  في 
سوريا وموجة النازحين والمهجرين قسراً بشكل 
مكثف من تلك المناطق نحو المناطق اآلمنة التي 
بإدارة ذاتية. فشكلت  يدير شعبها نفسهم بنفسهم 
اإلدارة الذاتية خلية إلدارة هذه األزمة والتعامل 
المناسب ولتلبية كافة االحتياجات  بالشكل  معها 

للمهجرين قسراً. وقال أيضاً: »افتتحنا المدارس 
المناطق  إلى  نزح  حيث  عاجلة,  إيواء  كمراكز 
اآلمنة أكثر من ثالث مائة ألف مهجر توزعوا 
في  كان  من  ومنهم  المضيف,  المجتمع  على 
أوضاع  لمتابعة  لجان  شكلَنا  حينها  العراء، 
اإليواء,  مراكز  إلى  وجذبهم  النازحين,  جميع 
مقاطعة  في  مدرسة   ٦8 من  أكثر  فًخصصت 

الحسكة وضواحيها فقط«.

بإمكانياتها قدمت اللوازم

ونوه أحمد بأنه كان البد من إنشاء مخيم يتناسب 
مع كافة المعايير والمقاييس الدولية واإلنسانية, 
زاغروس  شركة  مع  ذاتية  اإلدارة  فتعاقدت 
للمقاوالت, وبدأت بتدشين مخيم خاص بالمهجرين 
24ـ10ـ2019  بتاريخ  كانيه  سري  من  قسراً 
بمساعدة  كآني(،  )واشو  مخيم  اسم  يحمل  الذي 
الجهة  يعتبر  الذي  الكردي  األحمر  الهالل 
الوحيدة مع عدد من المنظمات اإلنسانية التابعة 
الطبية  المساعدات  تقدم  التي  الذاتية  لإلدارة 
والغذائية لقاطني المخيم لتذليل الصعاب أمامهم, 
وسط غياب كافة المنظمات الدولية والحكومية, 

تنصلت  التي  الالجئين  شؤون  مفوضية  حتى 
اليوم,  نراه  ما  من واجبها األخالقي. من خالل 
كواقع بعيد عن الخطابات الرنانة التي يتبجح بها 
ومجلس  المتحدة  باألمم  ممثالً  الدولي,  المجتمع 
حقوق اإلنسان, نستطيع اليوم أن نالمس حقيقة 
اإلدارة الذاتية, ومشروعها الديمقراطي الهادف 
المجتمع  ونطالب  كان,  أينما  اإلنسان  بناء  إلى 
الدولي بمقارنة التعامل اإلنساني الذي قامت به 
داعش  إرهابيي  مع  الديمقراطية  سوريا  قوات 
أثناء اعتقالهم وما تقوم به قوات جيش االحتالل 
شمال  في  الشعوب  بحق  ومرتزقتها,  التركي 

وشرق سوريا.

اإلدارة الديمقراطية لم تدخر جهداً في استقبال 

أبنائها المهجرين قسراً واحتضانهم.. 

واقع شبيبة الطبقة ما بين اإلنجازات والنواقص

خالل  من  الطبقة  مدينة  في  الشبيبة  دور  برز 
لالحتالل  المتحدية  والمسيرات  الفعاليات 
اإلدارة  لتوجهات  والداعمة  جهة  من  التركي 
المنطقة  تحرير  عملية  في  الديمقراطية  المدنية 
من براثن مرتزقة  داعش، ومد اليد لها من أجل 

إعادة اإلعمار بالتعاون مع كافة المؤسسات.
االجتماعية ضمن  في عالقاتها  الشبيبة  نجحت 
اإلدارة التي تعمل بها بعد أن حملت شعار فكر 
بالعطاء  االستمرار  ونهج  الديمقراطية  األمة 
المدنية  اإلدارة  في  الشبيبة  دور  يميز  الذي 
وشرق  شمال  مناطق  عمَّ  وقد  الديمقراطية، 

سوريا.
وال سيما أن الشبيبة اتخذت من جميع النواحي 
العسكرية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 
التهديدات  ضد  الحرة  مسيرتها  لدعم  أساساً 
الحلول  لوضع  الديمقراطي  بالفكر  ترتقي  التي 
طموحات  من  تحد  التي  للصعوبات  المناسبة 

الشباب.
التي  والصعوبات  النجاحات  على  ولالطالع 
الماضية من عام  الفترة  الشبيبة خالل  واجهت 
صحيفتنا  تناولت  المتميز؛  ودورها  2019م، 
في  المشاركين  آراء  من  لقاءات  عدة  روناهي 

االجتماع السنوي للشبيبة في منطقة الطبقة.

وقفة عىل إنجازات الشبيبة..
المستقبل  سوريا  حزب  فرع  في  العضو  أكد 
كان  االجتماع  أن  الظاهر  حمود  الطبقة  في 
مهماً  للشبيبة في مدينة الطبقة،  فقد ضَم شباب 
قيَمت  االجتماع  وخالل  والرقة  الطبقة  منطقة 
مسيرة الشبيبة خالل المرحلة الماضية من كل 
واألمور  الصعوبات  إلى  واإلشارة  الجوانب 
التي لم تتحقق، والوقوف عند بعض التوجيهات 
عام.  بشكٍل  الشباب  لعمل  والهامة  األساسية 
وبيَن بأن الشباب يمتلكون اإلرادة وخرجوا في 
أجل  من  والمظاهرات  والمسيرات  الفعاليات 

إضفاء روح المنطق بالقبول والرفض. 
وأضاف الظاهر بأن االجتماع وقف على عمل 
سبل  وتوضيح  الماضية  السنة  خالل  الشبيبة 
العمل مع مؤسسات خالل عام 2020،  تنظيم 

حيث تخطت الشبيبة الكثير من العقبات.

وجود  إلى  حديثه  في  حمود  العضو  ولفت   
الداخلية  التهديدات  أبرزها  الصعوبات  بعض 
والخارجية التي تقف في وجه الشباب، وضعف 
مرت  مرحلة  بعد  الشباب  يمتلكها  التي  الخبرة 
عليهم من ظروف الحرب والتدمير، وقلة فرص 
دون  بخبراتهم  الخبرات  ذوي  واحتفاظ  العمل 
الفكري  التدريب  وصعوبة  بها،  الشباب  اقحام 

نتيجة العادات والتقاليد البالية.
مواجهة  على  الشبيبة  إصرار  بأن  أيضاً  وأكد 
فكرية  هوية  إيجاد  على  والعمل  التحديات  تلك 
من  البد  كان  الديمقراطية؛  األمة  فكر  يدعمها 
من  الصعوبات  لتجاوز  خطوات  عدة  وضع 
واتباع  الفردية  والقدرات  الذات  معرفة  خالل 
باالنضمام  التدريب  وممارسة  فكرية  دورات 
وثقافياً  فكرياً  الشاب  وتمكين  لألكاديميات 
مجاالت  دخلت  الشبيبة  أن  حين  في  وسياسياً، 
عديدة في اإلدارة المدنية الديمقراطية وتمارس 
اإلدارة  في  مشتركة  كرئاسة  هام  دور  اليوم 
الجادة  األدوار  واكتساب  الديمقراطية  المدنية 

في العمل.

إيجاد هوية حضارية

تنظيم  مكتب  عضو  ذكر  ذاته  السياق  وفي 
الشباب فرع حزب سوريا المستقبل في الطبقة 
كاظم المبروك، أن الشبيبة خرجت من أوجاع 
ذاتها  على  االعتماد  قرارها  وكان  المجتمع، 
ثقافات  عن  تميزها  حضارية  هوية  إليجاد 
دخيلة وتتخلص بدورها من ذهنية التملك وحب 
الشخصية  الحاجة وضعف  التي فرزتها  الذات 
لدى الشباب في تحقيق مكتسباتهم اآلنية وغير 
اجتماعية  ثورة  من  البد  كان  لذلك؛  المنطقية 

تقف في وجه التهديدات الخارجية تعكس واقع 
لوضع  المخاطر،  مواجهة  في  وتزجها  الشبيبة 
واالقتصادية  والثقافية  االجتماعية  الحلول 
والسياسية بعيداً عن االتباع، لذلك كان نجاحها 
الطموحات  وأن  سوريا،  وشرق  شمال  في 
باالستمرار  األحرار  فكر  يعطيه  بما  سترتقي 
حق  بأي  التفريض  وعدم  واإلرادة  واإلصرار 

من الحقوق.

إنجازات هامة عىل أرض الواقع

تحديد  وهو  اللقاء  أهمية  إلى  المبروك  وأشار 
وتحديد  تحقيقها  تم  التي  اإليجابية  النقاط  مدى 
نجاح  طريق  في  تقف  التي  السلبية  النقاط 
قائالً:  وأردف  وانتكاسها،  الشبيبة  طموحات 
أرض  على  هامة  إنجازات  هناك  »اليوم 
الواقع، حيث كان للشبيبة دوراً منظماً مترابطاً. 
فاستمرار اإلدارة المدنية الديمقراطية في نجاح 
التنظيمية واإلدارية هي  عملها ومنها؛ األهمية 
مقررات  من  مكتسب  حق  بمثابة  اإلدارة  ألن 
سوريا،  وشرق  شمال  في  االجتماعية  الثورة 
نتجت عن طموح رسمته الشبيبة لتحقيق هدف 
الشباب  فئة  تهم  مجاالت  في  المدنية  اإلدارة 

وباقي فئات المجتمع في المنطقة«.
التحديات  من  العديد  هناك  أن  المبروك  وتابع 
العادات  المجتمع من خالل  أقرها  التي  الذهنية 
والتقاليد ومنها: إبعاد فئة الشباب عن االختيار 
خالل  من  حياته  في  المناسب  الخيار  وانتقاء 
التعرف على المشكلة وطرق حل المشكلة التي 

تواجه انتماءه وحياته اليومية.
وأضاف عضو مكتب تنظيم الشباب فرع حزب 
أن  المبروك  كاظم  الطبقة  في  المستقبل  سوريا 
للشبيبة تنظيم ذاتي وإداري برز دوره في تحديد 
المجتمع  تقبل  عدم  في  االجتماعية  التهديدات 

من  الشباب  بين  االجتماعي  التواصل  فكرة 
أفكار  الشبيبة جابهت  أن  إلى  المنطقة،  شعوب 
مع  وتجاوبت  نفسه  على  واالنغالق  االنقسام 
أخوة الشعوب وما يحمله من أفكار الذي توضح 
في فكر األمة الديمقراطية والدفاع عن الكرامة 

والحياة الحرة.

مرشوع الشبيبة استكامل للتاريخ 
املعاش

الشابة  المرأة  اتحاد  إدارية  مع  آخر  لقاء  وفي 
على  أكدت  التي  المحمد  زهرة  الطبقة  لمنطقة 
أن الشبيبة هي مشروع قديم تخطى الصعوبات 
ووضع  التدريب  ومتابعة  التنظيم  خالل  من 
والعمل  الطارئة  للمستجدات  المتميزة  الخطط 
تواجه  التي  العقبات  من  التخلص  إمكانية  على 
فئة الشباب وطرح أفكار واثقة تناقش المجاالت 
واختالفاتها بكل عقالنية، في حين أن استكمال 
المعاش  للتاريخ  استكمال  هو  الشبيبة  مشروع 
يمتلكها  التي  المهارات  وتطبيق  الشعوب  بين 

الشباب على أرض الواقع.

التمسك بثورة الشبيبة وحريتها

وفعاليات  أعمال  استمرار  عن  زهرة  وعبرت 
المرأة الشابة التي قامت بها عبر مراحل الثورة 
هذا،  يومنا  إلى  التاريخ  بدء  منذ  األيام  بمرور 
وأهمية التمسك بالمكتسبات المتجددة وارتباطها 
السوري  والشمال  آفا  روج  ثورة  بانطالقة 
لتقوية  والوفاء  التضحية  بروح  امتزجت  التي 
قائلةً:  وتابعت  الذات،  على  واالعتماد  الشباب 
إلى  طبعاً  المستقبلية  الخطوات  أبرز  »إن 
متابعة  هو  والتنظيمية  اإلدارية  األعمال  جانب 
تصحيح  إلعادة  عمل  خطة  في  الشبيبة  أعمال 

بعض السلبيات والتخلص منها والتمسك بثورة 
الشبيبة وحريتها«. واعتبرت اإلدارية في اتحاد 
أن  المحمد  زهرة  الطبقة  لمنطقة  الشابة  المرأة 
من  الصعوبات  تتخطى  الشابة  المرأة  إرادة 
واستكمال  برنامجها  ومتابعة  التنظيم  خالل 
رؤى الشبيبة بنظرة األمة الديمقراطية وتالفي 
بما  الثقة  على  والتأكيد  والمشاكل،  الصعوبات 
قدمته المرأة الشابة وما ستنجزه خالل المرحلة 

القادمة.

روناهي/ الحسكة- تحت رعاية واضحة وجهود جبارة, تسعى اإلدارة الذاتية الديمقراطية لتحمل المسؤولية الملقاة على كاهلها اتجاه المهجرين قسرًا من 
لضرب  الدولية  المؤامرات  مع  متماهية  المتحدة,  واألمم  الدولية  المنظمات  قبل  من  تام  شلل  وسط  أبيض  تل  سبي/  وكري  العين  رأس  كانيه/  سري  مدينة 

المشروع الديمقراطي.

روناهي/ الطبقةـ  تقييم لألعمال المنجزة وخطط مستقبلية وضعتها شبيبة الطبقة لتجاوز الصعوبات وتحقيق المزيد من المكتسبات وبهذا يكون المشروع 
الذي تطرحه الشبيبة استكمال لتاريخ شعوب المنطقة.

تقرير/ ماهر زكريا

تقرير/ غاندي إسكندرتقرير/ آالن محمد

تقرير/ إيريش محمود

يعتبر مشروع المدينة الصناعية في كركي لكي 
لسنوات؛  تنفيذها  تأخر  التي  المشروعات  من 
األمر الذي أحدث نوعاً من الفجوة وفقدان للثقة 
المشروع.  بتنفيذ  والمعنيين  الصناعيين  بين 
وحول حيثيات تأخير التنفيذ والمراحل المنجزة؛ 

أعدت صحيفتنا التقرير التالي:   
كركي  في  الصناعي  العمل  لعشوائية  »نظراً 
المركبات ضمن  وتوزع محالت صيانة  لكي، 
تنتشر  التي  الورش  ووجود  السكنية،  األحياء 
المدينة،  مداخل  تشوه  باتت  بحيث  تنظيم  دون 
تسببه  ما  إلى  إضافة  وأحياءها،  ومخارجها، 
بيئي  وتلوث  إزعاج،  من  الصناعية  الورش 
بالسكان، وبسبب زيادة عدد  المأهولة  للمناطق 
المركبات، وتوسع مدينة كركي لكي من الناحية 
العمرانية، ومن أجل تطوير ناحية كركي لكي 
البطالة،  من  وللحد  الصناعية،  الناحية  من 
وتجميع أصحاب جميع المهن في مكان واحد؛ 
متكاملة«؛  صناعية  مدينة  إنشاء  فكرة  جاءت 
بهذه الكلمات تحدث لصحيفتنا الرئيس المشترك 
علي  محمد  لكي  كركي  في  الصناعة  لمكتب 
لكي  كركي  مدينة  تطورت  »لقد  وأضاف: 
بشكل ملفت خالل أقل من عقدين من  عمرانياً 
الزمان، فمن قرية صغيرة في تسعينات القرن 
في  الكبرى  المدن  مدينة تضاهي  إلى  الماضي 

شمال وشرق سوريا«.
وأشار إلى أنه منذ عام 201٥ أقرت مؤسسات 
صناعية،  مدينة  بناء  مشروع  المدني  المجتمع 
ودخل المشروع حيذ التنفيذ من الناحية العملية 
بعد إجراء عملية إحصاء لعدد أصحاب المهن 
الصناعية وعلى إثرها تم تشكيل مجلس صناعي 
ليتابع سير العمل مع مؤسسات المجتمع المدني 
المخططات  من  االنتهاء  وبعد  المدينة  في 
المشتركين  باسم  سجالت  وتنظيم  الصناعية 
تنفيذ  على  باإلجماع  الموافقة  تمت  المدينة  في 
على  التكلفة  وتقسيم  مراحل،  على  المشروع 
أقساط، وتم استالم الدفعة األولى من المشتركين 

وقدرها 1٥0 ألف ليرة سورية.

تخبط يف التنفيذ استمر لسنوات

وبين الرئيس المشترك لبلدية كركي لكي عكيد 
األولى  الثالث  السنوات  شهدت  »لقد  تحلو: 
تخبطاً في تنفيذ المشروع بسبب غياب التنظيم، 
وعدم استقرار الرأي على األرض، والمساحة  
حلقة  أوجد  الذي  األمر  المدينة؛  لبناء  المناسبة 
التأخير  أحدث  وقد  اإلنشاء،  عملية  في  فراغ 
دفعوا  الذين  الصناعيين  لدى  التذمر  من  نوعاً 
مبلغاً من المال لقاء إنجاز المرحلة األولى التي 

لم تكتمل حتى اليوم«.
ملف  لكي  كركي  بلدية  »استلمت  وأضاف: 

وبعد   2018 عام  بداية  في  الصناعية  المدينة 
اإلحاطة بالموضوع من قبل المكتب الفني؛ تم 
تخصيص قطعة أرض مساحتها 3٥ دونم وهي 
أرض ذات موقع استراتيجي تقع على الطريق 
الواصل بين كركي لكي، وجل آغا وتم تحديد 
المحالت والبالغ قدرها 281 محالً طول  عدد 
المحل الواحد عشرة أمتار وعرض أربعة أمتار 
بسقيفة من الجهة الخلفية، كما تم تقسيم المشروع 
إلى 11 كتلة يفصل بين الكتلة واألخرى، ويبلغ 
الشارع بعرض موحد 2٥ متر، وتشمل المدينة 

إضافة للمحالت مرافق خدمية كالمطاعم«.
المشروع  طرح  بعد  بالتنفيذ  »بدأنا  وتابع: 
القادمة؛  األيام  وفي  اآلن  وحتى  للمناقصة 

سننتهي من المرحلة األولى للتنفيذ والتي تتألف 
من ٥0 محالً«. وعن التأخير الذي طال من قبل 
البلدية بين تحلو: »شهد المجلس البلدي تغيرات 
إدارية؛ نجم عنها تأخر في تنفيذ مجمل المشاريع 
الخاصة بكركي لكي؛ ناهيك عن طبيعة األرض 
قاهرة  ظروف  وهناك  للمشروع،  الصخرية 
وتتمثل  المتعهد  وإرادة  إرادتنا  عن  خارجة 
تعاون  لعام 2019 وعدم  الشتوية  األجواء  في 

العديد من الصناعيين في دفع مستحقاتهم«.

وعود بانتهاء املرشوع نهاية العام 
الجاري

المقبل  األسبوع  »سنطرح  تحلو:  عكيد  وأكد 
وسيشرف  المتبقية،  الكتل  ببناء  للبدء  مناقصة 
مكتب الصناعة في كركي لكي على المشروع 
بالتعاون مع المكتب المالي في البلدية«. وبهذا 
المالي  المكتب  مدير  أوضح  الخصوص؛ 
طالبنا  »لقد  بقوله:  محمد  نزهان  البلدية  في 
ليرة  ألف   200 وقدره  قسط  بدفع  المشتركين 
بدفع  األكبر  العدد  يلتزم  لم  اآلن  وإلى  سورية، 
أقساطهم؛ األمر الذي يدفع بالتأخير مرة أخرى 
في  بالدفع  الصناعيين  التزام  عدم  حال  في 

األوقات المحددة«.
وعن المدة المخصصة النتهاء المشروع؛ أشار 
الرئيس المشترك لمكتب الصناعة محمد علي؛ 

مدروسة  غير  عوائق  تصادفنا  لم  »إن  قائالً: 
مسبقاً، والتزم جميع الصناعيين بدفع أقساطهم؛ 
سننتهي من المشروع في نهاية السنة الجارية«، 
وبين علي بأن اللجنة مؤلفة من خمسة أشخاص 
على  سيشرفون  الصناعة  مكتب  رأسها  على 
المدينة  أن  وأوضح  اإلنجاز،  مراحل  جميع 
الصناعية صرح حيوي سيستفيد منه عدد واسع 
من أصحاب المهن وسيوفر فرص عمل عديدة 

لسكان كل من كركي لكي وجل آغا.

استياء عارم وفقدان للثقة

سجلوا  الذين  الصناعيين  ببعض  التقائنا  وأثناء 
الجميع  حال  لسان  كان  الصناعية  المدينة  في 
االستياء، وعدم الرضى وفقدان الثقة بالمعنيين 
عليه  مر  قد  المشروع  كون  المشروع؛  بتنفيذ 
رحبوا  قد  بأنهم  قال  من  ومنهم  عدة،  سنوات 
عليهم،  المشروع  طرح  تم  عندما  بالفكرة 
هذه  لمثل  ماسة  بحاجة  لكي  »فكركي  وأكدوا: 
ولغة  الحاصل  التأخير  نتيجة  لكن؛  المدينة. 
المدني  المجتمع  مؤسسات  قبل  من  التسويف 
وتمنى  اإلحباط«،  من  بنوع  أصابتنا  والبلدية 
محنتهم  وتنتهي  المشروع  يكتمل  بأن  البعض 
واالزدحام  الصناعة  مكان  بضيق  المتمثلة 
المزعج للمركبات، وطالبوا عبر صحيفتنا بأن 
يتم محاسبة كل من يتقاعس عن إتمام المشروع 

وتبيان أسباب التأخير لكافة الصناعيين.

ر في المدينة الصناعية في كركي لكي.. تأخُّ
 التنفيذ ووعود باإلنجاز

تزامنًا مع الغالء المعيشي.. تراجع شراء اللحوم بمدينة قامشلو

وبهذا الخصوص؛ سلطت صحيفتنا »روناهي« 
حول  المواطنين  بعض  آراء  على  الضوء 
ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة األخيرة، فحدثنا 
المواطن عبد مجيد أحمد من سكان حي الهاللية 
بمدينة قامشلو؛ قائالً: »لم يعد بإمكاننا تلبية كافة 
المتطلبات المنزلية من المواد الغذائية الرئيسية، 
أشخاص،  خمسة  من  مؤلفة  أسرة  معيل  فأنا 
الـ 100 ألف ليرة سورية،  وراتبي ال يتجاوز 
فكيف  أمريكي،  دوالر   100 يعادل  ما  أي 
المعيشية  المتطلبات  كافة  تأمين  الراتب  لهذا 

باإلضافة إلى متطلبات األسرة األخرى«.
أسعار  الرتفاع  بالنسبة  أنه  إلى  أحمد  وأشار 
وجبة  تأمين  الصعب  من  أصبح  فقد  اللحوم 
غداء من اللحم، وبيّن: »كون راتبي لم يتوافق 
للمنزل  تأمينها  مع ذلك، فهنالك أولويات يجب 
الجهات  على  لذلك؛  المعيشية.  الحياة  أجل  من 

المعنية كافة وضع حد الرتفاع األسعار«.
المواطن ساالر محمد رسول  أيضاً  حدثنا  كما 
من سكان حي الكورنيش؛ قائالً: »أعمل في أحد 
محالت الجملة لبيع المواد الغذائية، وراتبي ال 
فقد أصبح  ليرة سورية،  الـ 12٥ ألف  يتجاوز 

االرتفاع  هذا  ظل  في  العيش  الصعب  من 
وشرق  شمال  مناطق  تشهدها  التي  والظروف 

سوريا كافة«.
أسعار  الرتفاع  »بالنسبة  رسول:  وأضاف 
إلى  السبب  فيعود  األخيرة؛  الفترة  في  اللحوم 
باإلضافة  مناطقنا،  خارج  المواشي  تصدير 
إلى احتكار التجار والتالعب بأسعارهم حسب 
المعنية  الجهات  كافة  نطالب  لذا؛  مصالحهم. 
إيجاد الحلول المناسبة، ووضع حد لهذه األزمة 

الخانقة«.
اللحوم  أسعار  ارتفاع  حول  المزيد  ولمعرفة 
وهو  حيدو  وليد  مع  لقاًء  لنا  كان  قامشلو؛  في 
سوق  في  اللحوم  لبيع  محالت  أصحاب  أحد 

القصابين بمدينة قامشلو الذي حدثنا قائالً: »في 
كافة  في  ارتفاع  هناك  أصبح  األخيرة  الفترة 
ارتفاع  والرئيسية ومنها  الغذائية  المواد  أسعار 
سعر اللحم الذي أصبح سعره يتجاوز الـ 7000 

ليرة سورية في الوقت الراهن«.
أنواع  بين  االختالف  وجود  إلى  حيدو  وأشار 
اللحوم يؤدي إلى االختالف في سعرها، وتابع: 
»يكون الذبح عادة بين الساعة الخامسة صباحاً 
اليوم  في  الذبائح  وعدد  الثامنة صباحاً،  وحتى 
تحت  الذبح  ويتم  لها،  المنطقة  حاجة  حسب 

إشراف طبيب بيطري«.
مرتفعة  فهي  لألسعار  »بالنسبة  وأضاف: 
الحالي  الوقت  الغنم في  لحم  ويصل سعر كيلو 

أحياناً؛  متوفرة  غير  وهي  ل.س،   7000 إلى 
كون يتم تصدير المواشي إلى الدول المجاورة، 
ويعود  الداخل،  في  سعره  بارتفاع  ذلك  ويتأثر 
في  االرتفاع  إلى  أيضاً  السعر  في  االرتفاع 
سعر العلف الحيواني، وكذلك سعر الفيتامينات 

واألدوية الحيوانية«.
ونوه صاحب محل لبيع اللحم في سوق القصابين 
على   يجب  بأنه  حيدو  وليد  قامشلو  بمدينة 
ارتفاع  لتفاقم  حّد  وضع  كافة  المعنية  الجهات 
في  بالنسبة  الملحوظ  لالنخفاض  ذلل  األسعار؛ 
حركة السوق وعدم إقبال األهالي على الشراء 
ذلك  يتوافق  ال  بأنه  وأكد  اللحم،  سعر  الرتفاع 
السعر مع المواطنين وبخاصة أصحاب الدخل 

المحدود.

روناهي/ كركي لكيـ  أوضح كل من الرئيس المشترك لمكتب الصناعة والرئيس المشترك لبلدية الشعب في كركي لكي بأن المدينة الصناعية في كركي لكي سترى 
النور بعد معالجة أغلب العوائق التي حالت دون تنفيذها وبأن لجنة من مكتب الصناعة والبلدية ستتابع جميع مراحل تنفيذ المشروع.

روناهي/ قامشلو ـ تشهد أسواق مدينة قامشلو ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المواد الغذائية كافة بشكٍل كبير في الفترة األخيرة، ومنها أسعار اللحوم حيث 
وصل سعر مبيع الكيلو الواحد إلى 7000 ليرة سورية، نظرًا الرتفاع سعر الدوالر وتصدير المواشي إلى دول الِجوار عن طريق التجار، وتدني قيمة الليرة السورية 

أمام العمالت األجنبية، كل ذلك أثر على الوضع المعيشي في مناطق شمال وشرق سوريا.

 يوم جديد... سعر
جديد

وخزة قلم

حسن باران

بقالية  لزيارة  نرتاد  أن  األمر  يخلو  ال 
الحارة ألكثر من مرة في اليوم... وال يخلو 
باألسعار التي تقفز  األمر أن نتفاجأ أيضاً 
آلخر،  محل  من  وتختلف  يوم.  بعد  يوم 
لتحطيم  غينيس  كتاب  مع  سباق  في  فهي 
راحة  حساب  على  القياسية.  األرقام 
المواطن وجيبه... كل ما سبق عادي جداً 
بحكم الظروف التي تمر على المنطقة التي 
عادي  الغير  لكن  بالمفاجآت  ُحبلى  ربما 
تماماً هو انعدام رقابة الضمير عند بعض 
أصحاب المحال التجارية، وانعدام الواعظ 
محله  إلى  تدخل  فعندما  عندهم.  األخالقي 
تجد قائمة األسعار على غير العادة تتزاحم 
وتتالصق على البضاعة وفي كل زاوية، 
أكثر  كتبت  تبدو وكأنها  منها  وتجد بعض 
من مرة على نفس البطاقة في اليوم أكثر 
من مرة شخبطة هنا وأخرى هناك. وترى 
الخلوي  وهاتفه  بيد  الشنيار  قلم  البعض 
بيده اآلخر يبحث عن ارتفاع جديد تسجله 
سبق  ما  كل  من  الدوالر،   أمام  الليرة 
نتساءل عن طبيعة الطينة المركبة لهؤالء 
في  يسري  الذي  الدم  نوع  وعن  التجار 
عروقهم، أليس من األجدى أن يفكر هؤالء 
الدخل  وأصحاب  الدراويش  غالبية  بحال 
بربح  االكتفاء  بهم  حرياً  أليس  المحدود؟ 
موجودة  كانت  بضاعتهم  أليست  قليل؟ 
قبل وصول سعر  بمستودعاتهم  ومحتكرة 
يقفز  فلماذا  إذاً  الحد؟  هذا  إلى  الصرف 
ذلك  الدوالر وقبل  قفزات  المادة مع  سعر 
يدفع  الذي  السبب  أن نطرح  لنا  بد  كله ال 
هؤالء إلى مزيد من الجشع والطمع.  فال 
بد أن غياب لجنة حماية المستهلك أو أنها 
الطين  في  زاد  يجب  كما  دورها  تلعب  ال 
تتجول  أن  المفروض  من  أليس  بلة، 
األسواق  في  يومياً  المستهلك  لجان حماية 
العامة ومحالت السمانة وتراقب األسعار 
أكثر  عقالني  بشكل  ضبطها  على  وتعمل 
كافة  معاقبة  األجدى  من  أليس  ووجداني؟ 
في  نمر  أننا  الجشعين؟ صحيح  المخالفين 
يتجه  قد  السوري  والمشهد  صعبة  حالة 
والالسيطرة  الفوضى  من  المزيد  إلى 
السوري  الشمال  في  مناطقنا  لكن  عموماً 
واألمان  االستقرار  من  وافي  بقسط  تتمتع 
هنا  المواطن  ليتحمل  داعي  هناك  وليس 
مزيداً من األثقال والهموم اإلضافية. هناك 
غالء  إلى  تضاف  ربما  إضافية  مشكلة 
التجار  سألت  إذا  لكن  الجنوني  األسعار 
المنتجات  جميع  بالقول  أحدهم  يجاوب 
التي تدخل إلى مناطقنا تؤخذ عليها رسوم 
نوعاً  أجبر  الذي  األمر  بالدوالر  جمركية 
إلى زيادة أرباحهم وقص رقبة  التجار  ما 
الدرويش. تأكيداً على هذه الفكرة البضاعة 
الخارج  إلى  نبعثها  أن  نريد  ربما  التي 
شركات  تأخذ  مثالً  سيمالكا  معبر  عبر 
الشحن المتواجدة هنا في الشمال السوري 
حركات  وكذلك  بالدوالر  الخدمة  مقابل 
بالدوالر  أيضاً  العقارات  وشراء  البيع 
وليس  ذلك  من  أكثر  المبكي  والمضحك 
الدوالر  بارتفاع  العالم  جنون  عن  بعيداً 
قبل بضع أيام هناك لي صديق يبحث عن 
بيت يستأجره ويُستَر فيه وبعد عملية بحث 
االستعانة  وكذلك  ممل  وتمحيص  مطول 
المطور  البحث  واستخدام  غوغل  بالعم 
تمكن صاحبنا من إيجاد شقة مقبولة وبعد 
التوافق المبدئي بينه وبين صاحب العقار، 
بالدوالر  األجرة  تكون  أن  األخير  أصر 
شهرياً أي مقابل كل شهر يقضيه صاحبنا 
»دوالر  دوالر  مئة  يدفع  يلدز  قصر  في 

ينطح دوالر« فيوم جديد... سعر جديد.
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